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PLANCK ÉS A MODERN
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
VILÁGSZEMLÉLET

Nemrégiben rövidke hir jelent meg arról, hogy 89 éves korában
meghalt. Max Planck, német fizikus. Nevét aránylag kevesen ismerték,
sokkal kevesebben, mint Einstein-nét, a relativítás-elmélet felállítóját.

. Pedig kutatómunkája fordulópontot jelent a fizika történetében. A fekete
tárgyak sugárzásának kutatása közben felállította quantum-elméletét s
ezzel új korszakot teremtett a fizikában. 1918-ban kapta meg a Nobel
díjat s tagja volt a világ legtöbb tudományos akadémiájának. Csendesen,
visszavonultan dolgozó tudósként nem kereste dicsősége számára a nép
szerűséget, de még életében megérhette, hogy 1900 december 14-én meg
jelent dolgozatát a klasszikus newtoni fizika és a modern elméleti fizika
határköveként jelölték meg. Planck közönséges nyílt levelezőlaponküldte
el barátjának azt a néhány matematikai képletet, amely kulcsává lett
az anyagról és az energia sajátságairól való elképzelés új birodalmának.
Elmélete nyomán egészen új fizikai világkép bontakozik ki. Gyökeresen
megváltozott a természettudósok felfogása az anyag mibenlétéről s Planck
elméletének segítségével sikerült behatolni eleddig legmélyebben az
anyag szerkezetébe: az atómok világába. Amikor a kutató emberi szellem
benyomult az anyag szerkezeti rejtélyeibe s ámuló szemünk előtt feltárta
az atómok naprendszerét, a természet erőinek felhasználásában szinte
elképzelhetetlen lépést tett. Ám Plancknak és a modern fizikusok láng
elméjének dicsősége nagyon is kérdéses volna, ha felfedezéseikkel csupán
az anyag szétbontásából kivonható energiák felhasználásáig, vagy éppen
csak az atómbombáig jutottunk volna el.

Az új fizika korszakalkotó jelentősége nem ebben rejlik. Max Planck
igazi jelentőségét csak akkor érthetjük meg, ha tisztán látjuk, mennyire
átalakítja gondolkodásunkat az újkori fizika.

A középkori ember egész tudatkörét betöltötte a természetfölötti
kinyilatkoztatás s az európai népeket a kereszténység hódító vallásos
élménye formálta azonos gondolkodású, közös cselekvésre kész civilizá
ciókká és kultúrtársadalmakká. Kultúránk kutatói közül többen is meg
állapították, hogy a középkor akkor szakadt meg, amikor Ptolemajosz
világképének helyét Kopernikuszé foglalta el.

A világról alkotott elképzeléseink erősen rányomják bélyegüket egész
gondolkodásunkra, sőt cselekvéseinkre is. A középkor embere látta maga
körül a laposnak tetsző földet, s úgy vélte, ha hosszasan gyalogol, eléri
a világ végét s lábát lelógathatja a semmibe. Hitt abban, hogy a lapos
föld felett az égbolt csillagokkal telehintett kristályburkán túl egy másik,
transzcendens világ van: Istennek és angyalainak világa. Földkereksé
günket úgy látta, ahogy érzékszerveink előtt ma is feltűnik: a .hatalmas
kíterjedésű lapos föld körül a nap és a hold meg más néhány bolygó
végzi örök körforgását.

Elképzelhető milyen megrökönyödést és hitetlenséget keltett az új
kor eleji olasz, francia és német egyetemek koponyáiban is, amikor azt
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hallották: a föld nem lapos, hanem gömbölyű, nem a nap kering körülötte,
hanem éppen fordítva, ő kering a nap körül, sőt ráadásul még tengelye
körül is forog. Ma már az általános iskola tanulói ís hihetőnek tartják,
hogy az emberek nem esnek le a forgó földgolyóbisról, de a középkor
embere megdöbbenve hallotta még Galilei-ék tanítását.

Az újkori fizika leszámolt a középkorí világkép naiv realizmusával,
amikor Kepler, Galilei és Newton a világ fizikai törvényszerűségeit fel
fedezték. Ezzel a naiv realizmussal szemben új magyarázatát adta a fizikai
világmindenségnek s ez a sokkal elvontabb néhányalaptételben és mate
matikai formulában kifejezhető világkép, lassan meghódította az újkori
embert, átalakította a középkori szemléletet. A természettudományok
ir ánt érdeklődő keresztény szinte megdöbbenve érezhete, hogy a régi
világkép összeomlásával együtt hitének alapvető tételei is meginogtak,
hiszen érthetetlennek tartották azt is, hogy antipodusok éljenek, mintegy
alattunk (a középkori ember úgy képzelte, hogy azok, akik a világ másik
gömbfelületén laknak, alattunk vannak), hiszen akkor azokat is meg
kellett volna váltania Jézus Krisztusnak. Ám a keresztény hit alapvető

igazságai nem omlottak össze. Annyi azonban bekövetkezett, hogy az új
kori ember a valóságnak a vallás tételein kívül eső más területét is fel
fedezte s Heisenberg, a legnagyobb élő fizikusok egyike szerint, ez az
élmény indította meg az újkor természettudományos munkáját.

Az emberi szellem rádöbbent a körülötte lévő anyagi világra. Mohó
vágy fogta el, hogy törvényeit megismerhesse. A középkor embere Istenre
bízta magát, az újkoré telve önbizalommal a maga uralma alá akarta haj
tani a földet. Bacon meghirdette a tudás hatalmát s az ember eszének s a
természet törvényeinek felismerésével uralkodni akart a természeten s a
siralomvölgyéből paradicsomot szeretett volna teremteni a maga számára.
Meg volt győződve arról, hogy a felismerő ész segítségével mindez sike
'tÜlhet is.

Ennek az Istenre nem tekintő autonóm szellemnek az egyoldalú
racionalizmus volt fő jellemvonása. Ami a véges emberi ész számára
megfoghatatlannak látszott, azt az új életérzés többé-kevésbé babonának
és elmaradottságnak bélyegezte. "Pedig az a remény - állapította meg
Heisenberg -, hogy a világ egy kis részének ismeretéből végtelen gaz
dagságának megértését vezethetjük le, észszerűen sohasem volt megala
pozható!" Az újkori ember azonban még hitt abban, hogy ez lehetséges.

A középkori naiv realista szemlélet azonban továbbfejlődött, hiszen
maga az újkori fizika is úgy képzelte még a világot, ahogy mi látjuk: az
"üres" térben mozgó tömegek rendszerének, amelyhez az idő eleme
járul. Magát az üres teret, a tömeget és az időt egymástól független
valóságnak fogta fel. Feltételezte, hogy a tér három kiterjedésű vagyis
három egymásra merőleges egyenessel a térnek minden pontja meg
magyarázható. A térről való elképzelése tehát lényegében ugyanaz ma
radt ami volt a középkorban és ez a mi elképzelésünk még ma is. Ezek
a feltételezések voltak a klasszikus fizika alaptételei kiegészítve azzal,
hogy a térnek és időnek ebben a rendszerében lezajló fizikai mozgások
a szigorú okság törvényei szerint történnek. Ebből az elképzelésböl szigorú
logikai következtetésekkel levezethető volt az a mechanikai determiniz
mus, amely a természeten felül álló erők beavatkozását kizárja a fizikai
világból, abban tehát nem juttat helyet Isten állandó közreműködésének,

Igy alakult ki képzeletünkben az újkori fizikai világkép, amely roppant
gépezethez hasonlított. Amikor kiderült, hogy az emberi test is csak kö
zönséges atómokból és molekulákból áll, az ember szabadsága is fel
morzsolódott e világgépezet kérlelhetetlen következetességűfogaskerekei
között.
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Persze a klasszikus mechanikának ez a világképe rányomta bélyegét
a filozófi ára. Új természetszemléletünk alapjai nagy metafizikai rend
szerek részeiként jelentek meg. A klasszikus fizika alapelveit - az egy
mástól függetlenül létező térről, időről és tömegről - megtették gondol
kodásunk minden időben érvényes, új tapasztalatok által meg nem változ
tatható tételeivé, vagyis föltették, hogy tér és idő olyan abszolút való
ságok, amelyekben már semmiféle új felismerés nem változhat. Csak
természetes, hogy ebben a rendszerben egyre kevesebb hely jutott a
szellem számára, a XIX. század köznapi filozófiája pedig már e világkép
hatása alatt megtagadta Istent is, akinek a szigorúan determinált anyagi
világrendszerben semmi szerepe sem lehetett. A klasszikus fizika alap
elveit azonban az ismeretelméleten és a metafizikán túl átvitték teljes
idegen területekre: politikára, társadalomtudományra, sőt az erkölcs vilá
gára is. Igy az ember tehetetlen rabszolgájává vált a kérlelhetetlen törvé
nyek által hajtott világgépezetnek, túlfejlődött agyú majommá vált, aki
nek egyetlen erkölcsi törvénye a létért való harc.' E világképből lassan
ként kiszorult mindaz, amit a keresztény tanítás az ember céljáról, sza
bad akaratáról és Istennel való kapcsolatáról tanított. A katedrák böl
csesége szembe került az oltár tanításaival, s a századfordulón már a
tömegek is egyre inkább a katedrák bölcseségét szívták magukba, s mind
kevesebbet törődtek a zoltárról elhangzó igékkel. Ezzel mély és tragikus
hasadás keletkezett a keresztény európai kultúra hordozóiban.

A fizika kutatói a XX. században kideritették, hogy a newtoni
mechanika törvényei csak a középnagyságú tárgyak mozgásaít magya
rázzák, de az elképzelhetetlen kicsit és nagyot már nem tudják többé
értelmük számára világossá tenni. Nos, a modern fizikusok keresztül törték
a mí középnagyságú világunk határait.

Einstein a makrokozmosz felé tört, s vizsgálódásai nyomán kiderült,
hogy tér, idő és tömeg egymástól nem teljesen független tényezők. Tér
és idő nem abszolút jelentőségű kategóriák, amelyeket a tapasztalat vagy
új felismerések nem alakíthatnak át. A klasszikus fizika alaptételei az
egymástól függetlenül létező térről, időről és anyagról szinte összeomlot
tak. Ezen a téren az történt, hogy a fizikai kutatás eddigi szemleletünkét
a térről és időről, valamint az abban változó anyagról ugyanúgy meg-"
döntötte, mint ahogy az újkori fizikusok megdöntötték a ptolemajoszi
világképet. Akkor is irtózatos nehézségeket okozott az ember számára
annak elképzelése, hogy nem a mi földünk a világ központja, nem a nap
kering körülöttünk, hanem mi körülötte, nem is szólva a gömbölyű és
forgó föld fölfedezésének akkoriban szinte elképzelhetetlen voltáról.
A klasszikus fizika összetörte a középkori ember naiv realizmusát, a
modern einsteini fizika pedig lerombolja a mi gyermekes elképzeléseinket
a térről, az időről és az anyagról. ahogy ezt eddig érzékszerveinkkel ta
pasztaltuk. Az einsteini fizika tanításait nehéz, sőt nem is lehet szemlé
letünkbe beiktatni, hiszen maga a sokdimenziós tér fogalma is szemlél
hetetlen számunkra. A napot ma is csak úgy szemléljük, hogy hajnalban
felszáll a látóhatár mögül, bár tudjuk, hogy a valóságban nem -ez történik.
A teret, az időt és a tömeget a jövőben sem fogjuk tudni másképen érzé
kelni, mint ahogy érzékeljük, csupán tudni fogjuk róluk, hogy szemlé
letünk ugyanúgy megtéveszt bennünket, mint a földkörül keringeni látszó
nap esetében történik.

Ahhoz, hogyamakrokozmosz einsteini világképe kialakulhasson
szükség volt arra is, hogy a modern elméleti fizikusok amikrokozmosz
világát feltárják. Max Plancknak és társainak roppant munkájára volt
szükség ahhoz, hogy megdöntsék a klasszikus fizika általános érvényű

ségéről vallott hiedelmet.
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Az ember nyugtalan és kutató szelleme nem elégszik meg azzal,
amit lát és tapint, mert már ősrégen rájött arra, hogy érzékszerveink
megcsalnak minket, s nem a tiszta valóságot közlik velünk. A görögök,
különösen Demokritos óta az anyag mibenlétéről való gondolkodás állan
dóan arra törekszik, hogy a változó, alakuló anyagot valami nem válto
zóra, valami állandóra vezesse vissza. Demokritos, Gassendi, Prout az
anyag tovább nem osztható részecskéiben, az atómban vélték azt fel
fedezni, s úgy gondolták, hogy az atómoknak a térben való különböző

alakzatokban és sűrűségekben való elhelyezkedése az alapja és végső

valósága a változó világnak. Ebben a gondolatmenetben a végső valóság
tehát valami anyagi volt, s a természettudomány kutatói, különösen a
XIX. században erre alapították a maguk materialista felfogását. A ter
mészettudomány érzékszerveink csalókaságát azzal akarja kíküszöbölní,
hogy vizsgálódásaiban a mérést vezette be. liA legkűlönfélébb mérések 
mondja Planck egyik legutóbbi előadásában - arra a végeredményre
vezettek, hogy az összes fizikai események kivétel nélkül visszavezet
hetök olyan mechanikus, vagy elektromos folyamatokra, amelyeket bizo
nyos elemi részecskék: elektrónok, pozitrónok, neutrónok és proténok
mozgásai hoznak létre és minden egyes ilyen elemi részecske tömegét és
töltését egy icike-picike szám fejezi ki. Ez a kis szám, az úgynevezett
univerzális állandó, bizonyos mértékig az elméleti fizika változhatatlan
építőköve,"

Ezt az univerzális állandót, Planck-féle állandónak, vagy hatás
quantumnak is szokták nevezni. Planck a sugárzás kutatása során jött rá
erre az állandó számra. A fényt igen kis energiaelemekbőlállónak tekint
hetjük, nevük foton. Minden fénysugár ilyen egymástól meg sem külön
böztethető fotonokból tevődik össze. Planck rájött egy olyan szorzás
számra, amely a fénysugár rezgésszámával szorozva kífejezi a fotonnak,
a legkisebb fényrészecskének energiáját. Ez a szorzószám, vagyis a Planck
féle állandó minden színű fényre ugyanaz: Legkülönösebb az, hogy minden
energíamennyiséghez tartozik egy olyan rezgésszámú sugárzás, amelynek
a fotonja éppen akkora energiájú, mint amennyit a Planck-féle állandó
fejez ki. A régi fizikával szemben forradalmi jelentőségűmegállapítás volt
ez, mert a régi fizika azt hirdette, hogya. természetben nincsen ugrás
(natura non facit saltus), a klasszikus fizika alapján el sem tudtuk volna
képzelni, hogy van nem folyamatos energia, míg most Planck azzal a
merész állítással hozakodott elő, hogy van az energiának egy ilyen kicsi
kis töredéke, amely állandóan ugyanaz, amely nem osztható tovább.
Heisenberg pedig megálapította, hogy egy fénysugár energiájának mindíg
egészszámú quantumnak kell lennie. A megfigyelés is ezt igazolta nem
csak az elmélet, mert kiderült, hogy az atómok mindig egész quantumú
veszteséget szenvednek. Azt is mondhatnánk, hogy az atóm végső fokon
hatáselemekből áll.

Ennek a jelenségnek konzekvenciáít csak hasonlattal lehet magya
rázni. A hasonlat azt mondja, hogy a fény, mint említettük fotonokból áll,
amelyekből mindegyík meghatározott energiamennyíséget tartalmaz.
A fénysugár a fotonok esőjévé válik. Mínt a gépfegyver golyói úgy
repülnek keresztül a téren a fotonok. Ha egy fotoneső piszkos ablak
táblára esik, akkor egyes fotonokat felfog a piszok, míg a többiek a fog
ságot elkerülik és keresztüljutnak az ablaktáblán. A világ eszerint a kép
szerint ilyen elemi részecskék záporzásához hasonlítható, amelyben a
szigorú oksági elv helyett a statisztikai törvényszerűségekkelés számí
tásokkal tudunk csak zöldágra vergődni, mert hiszen voltaképen nem
tudunk felelni arra a kérdésre, mi választja ki a piszkos ablaküvegen át
jutó fotonokat.
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Plancknak ez az elmélete nagyszerűen beleillett az atómok belsejé
ben lejátszódó folyamatok felderítésének munkájába is. Itt is fel kellett
venni a valószínűségszámitás eszközét, s ezzel a modern fizika, legalább
is a szubatomáris folyamatok világában, rést ütött a szigorú okozatiság
elvén, amely nélkül a klasszikus mechanika valósággal értelmetlen volna.

Az energiának ez az adagokban való jelentkezése, vagy ha úgy
tetszik, a folytonosság hiányának a következménye az, hogy az elemi
részecskék helyzetét és magatartását (gondoljunk a piszkos üveglapra
hulló fényeső csepjeinek, a fotonoknak a sorsára) nem tudjuk meghatá- .
rozni, mert csak a nagy számok területén tudunk szigorú rendet felfedezni.
ez azonban azt jelenti, hogya világ csak annyiban számítható ki, ameny
nyiben a valószinűségszámítás, azaz a statisztika alkalmazása megengedi.
Minden egyszeri jelenség valósággal kibújik a statisztika hatásköréből,

vagyis a régi világkép szigorú determinizmusa, csak korlátolt mértékben
tartja meg érvényességét. Persze, ha a Planck-féle hatás-quantumelméletet
továbbfejlesztő hullámelmélet hasonlatát fogadjuk el és a világegyetemet
nem mint a legkisebb részecskék összességét fogjuk fel, hanem mint
hullámok rendszerét, akkor már ismét jelentkezik az új fizikában is a
determinizmus, viszont a világról alkotott képünk, tehát a modern vlágkép
még kevésbbé anyagszerűnek tűnik fel, mint a részecske hasonlat nyomán.
Ebben az esetben azonban a világ szinte teljesen téren kivül lenne elgon
dolandó, voltaképen csak olyan hatásokból vagy hullámokból állna,
amelyek a teret és időt egyszerre töltik be - a mi tudatunkban.

A modern fizika tehát nem. tűr meg olyan materializmust, mint a
klasszikus fizika, de a minden térre kiterjeszthető determinizmust sem
lehet belőle már levezetni.

Ezekután nem lehet csodálkozni azon, ha a kultúrfilozófusok Planck
elméletének megjelenésétől kezdve a fizika új korszakáról és új világ
kép kialakulásáról beszélnek. Ma még nem tudhatjuk, hogy a modern
fizika hová fejődik és milyen hatása lesz gondolkodásunk átalakítására.
Úgylátszik azonban, hogyatermészettudósoknak le kell mondaniok a
klasszikus fizika alapelveiről, az abszolút időskáláról, egy minden meg
figyeléstől független, térben és időben lezajló eseménysor megállapításá
nak lehetőségéről. Heisenberg szerint azoknak a fogalmaknak értelme
sem volt abban az általánosságban, ahogy hittek bennük, tapasztalatilag
sohasem voltak igazolhatók, s ezek is csak egy feltételezett világ szélét
jelentették, amelynek elérésétől a középkori ember sok-sok títok meg
fejtését remélte.

Planck lángesze elképzelhetetlen mértékben járult hozzá a modern
elméleti fizika gondolatrendszerének kialakításához. Rendkívül jellemző

gondolkodására az a néhány mondat, amelyet egyik legutóbbi előadásában
válaszolt arra a kérdésre: van-e észszerű világrend? "Azt mondhatjuk 
így szólt a nagy tudós -, hogy a fizika tudományának fel kell tételeznie
egy tőlünk függetlenül létező világot, melyet ugyan közvetlenül nem
ismerhetünk fel, csak érzéki benyomásaink szemüvegén keresztül és
mérések segitségével. Kétségtelen eredménye azonban a fizikai kutatás
nak, hogy a világmindenség elemi építőkövei nem összefüggéstelenül,
vagy egyes csoportokban helyezkednek el egymás mellett, hanem vala
mennyien egységes terv szerint függnek össze, azaz a természeten bizo
nyos mértékig megismerhető törvényesség uralkodik" ... "A legcsodála
tosabb azonban az - állapítja meg Max Planck -, hogy ennek a törvény
nek legszakszerűbb megformulázása minden elfogulatlan emberben azt a
benyomást kelti: a természetet értelmes, céltudatos akarat irányítja" ...
Egyetlen példa megvilágíthatja ezt. A fénysugár, amely rézsutos irányban
átlátszó test felületére, mondjuk egy vizesüvegre hull, a testbe történő
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belépése során irányától eltér. Az elhajlás oka abban a kölülményben
keresendő. hogy a fény a vízben lassabban halad tovább, mínt a levegő

ben. Ilyen' elhajlást, vagy törést figyelhetünk meg a földet körülvevő

levegőben ís, mert a mélyebb, sűrűbb légrétegekben a fény lassabban
terjed tova, mínt a magasabbakban. Ha egy fénysugár egy világító csil
lagból a megfigyelő személyíg jut, pályáját a különböző légrétegek míatt
többé-kevésbbé komplikált kanyarokban teszí meg. Ezeket az elhajlásokat
a következő egyszerű törvény határozza meg: az összes pályák közül,
amelyek a csillagból a megfigyelő szeméhez vísznek, a fény míndíg
azokat használja, amelyeknek a megtételéhez - a különböző légrétegek
ben való, különböző tovaterjedési sebességeket figyelembevéve - a leg
rövidebb időre van szüksége. A fotonok, amelyek a fénysugárt alkotják,
úgy viselkednek tehát, mint értelmes lények. Az összes lehető pályák
közül azokat választják, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogya leg
gyorsabban célba érkezzenek" ...

Csak a szellemi élet ormain járó kivételes emberek láthatják, hogy
a modern fizika, amelynek fejlődése Planck hatásquantumának felfedé
zésével indult hódító útjára, milyen módon alakitja majd át az emberi
gondolkodást. Valószínű azonban, hogy amint a klasszikus fizika világ
képe átformálta az ember gondolkodásmódját, úgyanúgy átalakítja a
modern fizika is, amelynek szellemi tartaimát a relativitás elmélete és a
quantumelmélet ölelik fel. Az új fizikai világkép kialakulásáról még
keveset mondhatunk, de bizonyára igaza lesz Jeansnak, aki úgy véli, hogy
"a világegyetem inkább nagy gondolathoz, mínf nagy gépezethez kezd
hasonlítani". Valóban, a modern fizikusok mindjobban közelednek ehhez
a felfogáshoz s a minket körülvevő világmindenségben Isten akaratának
megvalósulását, gondolatainak kitárulását és erőinek folytonos kiáradását
látják.

A katedrák bölcsesége és az oltár igazsága századokon át többé
kevésbbé szembe került egymással. Ez a bölcseség már-már elszakította
az embert az oltártól s attól a Hatalomtól, amely nélkül minden kísér
letezése és próbálkozása homokra épül. Hiába próbált a maga lábára állni
az újkor embere és csupán eszében bizakodva jobb és szebb létet kitervelni
a maga számára: kísérlete csak sikertelenül végződhetett. Az újkori
világkép, a katedrák bölcsesége széjjel szaggatta az ember belső világát.
szembeállította az elmét az emberi szívvel s örökkévalóságot áhító lel
kével. Csodálkozhatunk-e tehát azon, hogy a XX. században kultúránk
nak valóságos válságirodalma siratta el a keresztény európai civilizációt
és jósolta meg annak végleges bukását? Mégis, mi történt? Planck és
társai az anyag kutatásán keresztül, az anyag mibenlétének vizsgálata
során az elmét ismét összebékítik a szívvel, az embert pedig a személyes
Istennel. Szinte felkiálthatunk az apostollal: "kiszámíthatatlanok a Te
utaid", mikor azt látjuk, hogy a természettudománynak éppen az az ága
hódol meg a lényeges katolikus tanítások előtt, amely századokon át
akaratlanul is egy akrisztiánus szemléletet oltott bele az emberbe.

Max Planck-kal új korszaka kezdődött a katedrák bölcseségének.
Az igazi haladás útja, az európai kultúra egységének helyreállítása felé
kell, hogy vezessen. Ez pedig nem történhetik másképen, csak úgy, ha az
oltár igazsága és a katedrák bölcsesége, az értelem és a szív harmoniájá
ban csendül össze.
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