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Élettudom{ny 

Egy hajókir{ndul{s és a „H{rmas Elmélet” 

kiemelések és értelmezés 

 Werner Heisenberg 

önéletrajzi ír{s{ból 

 

Werner Karl Heisenberg (1901-1976) Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika 

egyik megalapítója. Heisenberg vezette a h{borús Németorsz{g nukle{risenergia-

programj{t, szerepe m{ig vitatott. A Heisenberg {ltal bevezetett hat{rozatlans{gi 

rel{ció elve forradalmi fordulatot hozott a kvantummechanika fejlődésében, hat{sa a 

modern fizik{ra Albert Einstein relativit{selméletével vetekszik. Szól a szűkszavú 

ismertetés Heisenberg életéről.  

A XX. sz{zad elején születtek azok a tudósok, akiknek köszönhetően tud{sunk és 

ismeretink kibővültek. Az igazi {ttörést az jelentette, hogy ismereteink kiterjedtek az 

atomok vil{g{ra. A kvantummechanik{t megelőzően a kémia és a biológia 

tudom{nya kezdett el rendszereket alkotni. Mengyelejev az elemeket a periódikus 

rendszerbe foglalta, míg Linné a biológi{ban alkotta meg rendszertan{t. 

„Heisenberg mint di{k 1922-ben tal{lkozott Niels Bohrral Göttingenben. Kettejük 

között gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. 1923-ban Göttingenbe ment, ahol Max Born 

mellett tan{rsegéd lett. 1924-ben habilit{lt{k mag{ntan{rr{. 1924-1925-ben 

ösztöndíjasként, majd 1926-ban asszisztensként Koppenh{g{ban dolgozott Niels 

Bohr mellett. 
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1925-ben fejlesztette ki a m{trixmechanik{t, a kvantummechanika első egzakt 

megfogalmaz{s{t. A következő évben jelentkezett Erwin Schrödinger a 

hull{mmechanik{val, aki azt is megmutatta, hogy a két megfogalmaz{s ekvivalens. 

Heisenberg 1927-ben fedezte fel a Hat{rozatlans{gi rel{ciót, ami szerint kanonikus 

konjug{lt mennyiségek egyszerre való pontos mérése elvi akad{lyba ütközik. Bohrral 

együttműködve fogalmazta meg a kvantummechanika koppenh{gai interpret{ciój{t. 

1927-1941-ig a lipcsei egyetem fizikaprofesszora és az Elméleti Fizika Intézet 

igazgatója volt. 1928-ban doktori témavezetője lett az akkor odaérkező Teller Edének, 

aki 1930-ban doktor{lt. 1932-ben Heisenberg megkapta a fizikai Nobel-díjat "a 

kvantummechanika létrehoz{s{ért, aminek alkalmaz{sa többek között a hidrogén 

allotróp form{inak felfedezéséhez vezetett".  

Az emberiség és a tudom{nyok történetének legszebb időszaka a XX. sz{zad első 

felére esett. A ragyogó elmék, mint Albert Einstein, Ervin Schrödinger, Niels Bohr, 

Werner Heisenberg, Szent-Györgyi Albert, Neumann J{nos, Szil{rd Leo, Teller Ede 

és sorolhatn{nk tov{bb a kitűnő elméket, megalapozt{k napjaink tudom{ny{t. A 

modern fizika ettől az időtől sz{mítva sz{rnyalni kezdett. A természettudom{nyok 

m{s {gai, mint a biológia, kémia is elindultak a maguk saj{t útjain, de sajn{latosan a 

tudom{nyok nem minden esetben tal{ltak egym{sra.   

Napjainkban úgy tűnik, hogy az emberiség rendelkezik majd minden tud{ssal. 

Igyekszik megismerni a vil{gegyetemet, a galaxisokat, monument{lis építmények 

készít, beavatkozik a természetbe, meghódította a közvetlen vil{gűrt, mag{t az 

embert is klónozni szeretné, de egyet nem tud, mégpedig azt, hogy „mi az élet”. 

Által{ban mindenki úgy gondolja, hogy a biológiai létről és az élettel kapcsolatos 

kérdésekről csak a biológusok és az orvosok rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. A 

biológiai lét működésének megismeréséhez és értelmezéséhez a kémiai tudom{ny{t 

v{lasztott{k segédtudom{nynak, amit biokémi{nak neveznek. Létezik természetesen 

biofizikai is, de mag{ról az életről és annak ismeretlen területéről, még nagyon 

keveset tudunk. Azt az egyszerű és folyamatosan jelen lévő természeti csod{t, amely 

az anyag körforg{s{t mutatja, nem tudjuk értelmezni és ez {ltal, reproduk{lni sem. 

Csak felszínes ismereteink vannak arról, hogy a szervetlen anyagból hogyan lesz 

szerves, a szervesből élet, majd az élet körforg{s{nak megfelelően ismét szerves és 

szervetlen. A tudom{ny nagy kihív{sa, hogy ezt a mindenapunkra is jellemező, 
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szakadatlanul jelenlévő folyamatot érteni és nem utolsó sorban értelmezni tudjuk. Mi 

az élet és biológiai lét alapja, és mit jelent az élet körforg{sa. 

Ervin Schrödinger erről 1944-ben a következőket írta: „A nagy és fontos sokat vitatott 

kérdés a következő: hogyan tud a fizika és a kémia sz{mot adni azokról az időben és 

térben lefolyó eseményekről, amelyek az élő szervezet térbeli hat{rfelületén 

végbemennek?”. 

Teh{t az élet természettudom{nyos kérdésfelvetését egy fizikus tette fel elsőként. 

Schrödinger egy egyszerű elmélettel {llt elő. „Az élő sejt legfontosabb részét – a 

kromoszóma-sz{lat- nyugodtan nevezhetjük -aperiodikus kristálynak-.”  Az biológiai 

létről és annak fejlődésérő, azaz az evolúcióról pontos ismereteink vannak 

köszönhetően Darwin munk{ss{g{nak.  

De mitől van az, hogy egy életvonal, legyen az fa, vir{g, vagy bog{r az utódl{sn{l 

ugyan olyan biológiai form{ciót mutat. Mitől van az, hogy a fajok ritk{n, vagy 

egy{ltal{ban nem keverednek. Miért okoz olyan nagy problém{t az erőltetett 

klónoz{s bevezetése. A emberi tudatról, memóri{ról, emocion{lis hat{sokról ne is 

beszéljünk. Ezért v{lt szükségessé, hogy a tudom{nyos munk{kban a testet 

elkülönülten kezeljük a lélektől (soma (test) és a psziché (lélek). Az elmélkedések 

évsz{zadok óta zajlanak ezekről a kérdésekről, miközben az élet a maga szépségében 

és összetettségében töretlenül fenn{ll és megújul. Felületes ismeretekkel rendelkezők 

egyszerűen azt mondj{k, hogy mindent tudunk a genetik{ról és minden abba van 

kódolva. Ez tévedés, mert ismerjük valóban a dezoxiribonukleinsavat (közismert 

rövidítése: DNS; angolul: deoxyribonucleic acid – DNA) a nukleinsavaknak azon 

típusa, melyben a nukleotid alegységek dezoxiribózt (pontosabban 2-dezoxi-D-

ribózt) tartalmaznak. Biológiai jelentősége igen fontos. A biológiai inform{ció 

{tadód{s{t egyik gener{ciótól az azt követő gener{ciónak az örökítőanyag teszi 

lehetővé. A prokariót{k és eukariót{k genetikai inform{ciój{t hordozó anyag 

(genom) a DNS, vírusokban a genom lehet DNS vagy RNS. 

A DNS szerkezete lehetővé teszi az inform{ció majdnem tökéletesen stabil t{rol{s{t, 

pontos megkettőződését és {tad{s{t. A DNS kémiai szerkezete mag{ban rejti az 

evolúcióban fontos szerkezetv{ltoz{s lehetőségét is. Az inform{ció nemcsak a 

fehérjék szerkezetére vonatkozik, hanem módot nyújt azok szintézisének mennyiségi 

és időbeli szab{lyoz{s{ra is, így végső soron a sejtek csaknem valamennyi funkciója a 
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DNS ellenőrzése alatt {ll. Teh{t sok mindent tudunk, de egy kémiai molekula, 

milyen módon t{rolja az inform{ciót?  

Akkor teh{t ez lenne a biológiai lét alapja. Minden örökítési folyamat mindöszesen 

kémiai molekul{k hat{s{ra alakulna ki. A vélszt ne hamarkodjuk el. Ismerjük a DNS 

szerepét, de valószínű még sok mident nem tudunk. Ha a DNS és természetesen az 

RNS ilyen mindenható, akkor a tudatunkat is ez befoly{solja. Milyen összetett 

biológiai működési rendszer képes az érzékelést, az adatt{rol{st, a v{laszad{s 

egységesen kezelni. Ez telejses független a DNS vil{g{tól? Igen mondhatj{k 

szakértők mert kifelejtettem az idegselyt működését.  

„Az idegrendszer legkisebb egysége a neuron. Neuronnak nevezzük az idegsejt és 

összes nyúlv{nyainak együttesét. A neuronok ingerlékeny sejtek, amelyek 

ingerfelvételre és idegi ingerületek vezetésére specializ{lódtak. Méretükben és 

alakjukban jelentős v{ltozatoss{got mutatnak, de mindegyik rendelkezik egy 

sejttesttel perikaryon, amelynek a felszínéről egy vagy több nyúlv{ny indul ki. 

Neuronok tal{lhatók az agyban, a gerincvelőben és az idegdúcokban 

(ganglionokban). A központi idegrendszer neuronjait többfajta nem ingerlékeny sejt 

t{mogatja, amelyeket együtt neurogli{nak (glia) nevezünk. A neuroglia sejtek 

{ltal{ban kisebbek a neuronokn{l, sz{muk azonban azokét 5-10-szeresen meghaladja, 

az agy és a gerincvelő teljes térfogat{nak mintegy a felét teszik ki.” 

 



   
   (Apollo) 

     Pannon-Palatinus 

   Tudom{ny 

Egyszerűsítsük le gondolatmenetünket. Minél jobban belebonyolódunk a biológia 

részleteibe ann{l ink{bb r{ kell döbbenünk, hogy az élet fennmarad{s{ró és annak 

működéséről még nem tudunk mindent. Leegyszerűsítve hi{nyosak az ismereteink.  

Természetesen bonyolult filozófiai vit{ba nem célszerű belebonyolódni. Az említett 

nagy tudósok is elmélkedtek ezen a kérdésen és nem kerülhették ki azt, hogy vall{si 

kérdéseket ne vessenek fel. Heisenberg emlékirataiban erről ezt olvashatjuk:  

„A Solvay (1927) Konferencia idején egy este a fiatalabb résztvevők egy csoportja mag{ra maradt a 

sz{lló hallj{ban. Kőztük volt Wolfgang Pauli meg jómagam, nemsok{ra Paul Dirac is csatlakozott 

hozz{nk. Valaki felvetette: "Einstein mindig az Istenről beszél, mit jelentsen ez? Elképzelhetetlennek 

tartom, hogy egy olyan tudós, mint Einstein, erős sz{lakkal kötődjék a vall{s tradícióihoz." "Einstein 

nem is, de tal{n Planck - szúrta közbe m{svalaki. - Planck nemegyszer vil{gosan utal r{, hogy nem l{t 

ellentmond{st a tudom{ny és a vall{s között; nézete szerint a kettő teljes mértékben 

összeegyeztethető." Engem is megkérdeztek. ismerem-e Planck idev{gó nézeteit, és hogy nekem mi a 

személyes véleményem. Planckkal mindössze néh{nyszor v{ltottam szót ; akkor is jobb{ra fizik{ról és 

nem {ltal{nos kérdésekről beszóltunk. Jól ismertem viszont egy-két közeli bar{tj{t, akik sokat 

meséltek Planck vil{gszemléletéről.  

"Ha jóI tudom - így v{laszolhattam -, Planck azért tartja a vall{st és tudom{nyt összeegyeztethetőnek. 

mert nézete szerint a valós{g m{s-m{s oldal{val foglalkoznak. A tudom{ny az objektív anyagi vil{got 

t{rgyalja. Arra ösztönöz bennünket, hogy pontos meg{llapít{sokat tegyünk az objektív valós{gról, 

hogy prób{ljuk kifürkészni rejtett összefüggéseit. A vall{s ezzel szemben az értékek vil{g{val 

foglalkozik. Nem azzal törődik teh{t, ami van, hanem azzal, hogy minek kéne lennie, illetve mit kéne 

tennünk. A tudom{nyban igazs{got és tévedést igyekszünk szétv{lasztani; a vall{s jó és rossz, nemes 

és megvetendő között tesz különbséget. A tudom{ny a technika alapja, a vall{s az etik{é. Vagyis 

röviden: a kettő közötti visz{lykod{s a tizennyolcadik sz{zad óta csup{n félreértés, amely akkor {ll 

elő, ha a vall{s képeit és hasonlatait természettudom{nyos {llít{sokként értelmezzük, ami 

természetesen értelmetlenség. Szüleim péld{j{ból, sajnos, jól ismerem azt a felfog{st, amely e két 

vil{got felv{ltva, ötletszerűen azonosítja a valós{g objektív, illetve szubjektívaspektus{val. A 

tudom{ny, hogy úgy mondjam, az a módszer, amellyel a valós{gos objektív oldal{hoz közelítünk, 

míg a vall{sos hit bizonyos szubjektív elhat{roz{sokat fejez ki, mely elhat{roz{sok segítenek 

kiv{lasztani azokat a mértékeket, melyek szerint cselekedni és élni sz{ndékozunk. Köztudom{sú, 

hogy ezek az e1hat{roz{saink {ltal{ban összhangban {llnak azon csoport nézeteivel, amelyhez 

tartozunk, légyen az ak{r csal{dunk, nemzetünk vagy kultúr{nk. Elhat{roz{sainkat teh{t erősen 

befoly{solj{k a nevelési és egyéb környezeti tényezők, mindazon{ltal mégiscsak szubjektív 

természetűek, és így nincsenek al{vetve az »igaz vagy hamis« kritérium{nak. Max Planck, ha jól 

értelmezem, él e szabads{ggal, és a keresztény tradíciók mellett tesz hitet. Gondolatai és tettei - 

különösképpen az emberi kapcsolatok terén - maradéktalanul kielégítik e tradíciók követelményeit, 

nyilv{n senki nem fogja ezért kevésbé tisztelni. Planckn{l teh{t e két birodalom - a vil{g szubjektív és 

objektív arculata - szép tiszt{n szétv{lik, de be kell vallanom, én nem örülök az ilyen szétv{laszt{snak. 

Kétlem, hogy az emberi t{rsadalom élhet a tud{s és a hit közötti ilyen éles megkülönböztetésében. "  
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A H{rmas elmélet megír{s{nak egyik ösztönzője Schrödinger volt, aki felvetette azt a 

gondolatot, hogy a biológiai rendszerekben az élő anyagban a sejtek nem m{sok, 

mint aperiodikus krist{lyok. ( a h{rmas elmélet első tétele szerint ez kiegészíthető 

azzal, hogy ez a saj{tos krist{lyszerkezet úgynevezett „szendvics-molekula” 

form{ciót mutat. Erre a kémiai form{cióra azt a jelzőt is haszn{lj{k, {tmenetet képez 

a szervetlenből a szervesbe.)  

(A nukleotidszekvencia: A Watson-Crick modell - b{r felfedezői nem győzték hangsúlyozni, hogy az 

csak hipotetikus modell, nem bizonyított kísérleti tény, és valóban, a modell helyességének exakt 

kísérleti bizonyít{sa csak húsz évvel később, 1973-ban sikerült, - mégis tökéletes egyértelműséggel írta 

le a DNS-molekul{nak, ennek az “aperiodikus krist{ly"-nak (Schrödinger) a térszerkezetét, m{rmint 

az absztrakt, {ltal{nos DNS-ét. Konkrét, kémiailag pontos szerkezeti képletről azonban szó sem 

lehetett, hiszen tudható volt, hogy a DNS molekula egyediségét, specifit{s{t, a nukleotidok sorrendje 

adja meg, e sorrend ismert, és azóta meghat{rozott.”  

Ebben az idézetben is a „kémiai pontos szerkezeti képletről” és mag{ról a bonyolult 

molekul{ról olvashatunk. Mi sz{llítja az inform{ciót? Ha feltételezzük azt, hogy a 

péld{ul a DNS egy l{gy rendszerű, de stabil r{cs{llandókkal bíró krist{lyszerkezet, 

akkor elfogadjuk Schrödinger elméletét és egyben érthetővé v{lik, hogy az élő 

anyagnak miért van elektromos töltése. A h{rmas elmélet egyik alapja az, hogy 

kiemelt figyelmet kell szentelnünk az élő anyagban lévő szabad ionokra, amelyek 

koncentr{ciói azt mutatj{k (mérések és vizsg{latok alapj{n), hogy az adott anatómiai 

térben ar{nyosan helyezkednek el. A l{gyszöveti közegben a molekul{k és az ionok 

kölcsönhat{s révén differenci{lt (egyenlőre ismeretlen biológiai folyamat) töltési 

térh{lós rendszerek alakulnak ki. Ez nem vagylagos, hanem az élet biztos jele. Teh{t 

a biológiai közegben kialakult ionos rendszerek. (szendvics-vegyület:Átmeneti fém 

komplex, amelyben két, atomokból {lló gyűrű között szendvicsként tal{lható a fématom vagy ion. A 

ferrocén volt az első ilyen elő{llított vegyület, amelyben két ciklopentadienil gyűrű z{rja közbe a vas 

iont. Ezekben a vegyületekben (amelyeket metallocéneknek is neveznek) a fém a gyűrű pi elektron-

rendszeréhez koordin{lódik, nem az egyes atomokhoz. Nagyon v{ltozatosak, lehetnek öt-, hat-, hét-, 

vagy nyolctagú gyűrűk, a Cr, Mn Co, Ni vagy Fe fémekkel. M{s, hasonló vegyületek is ismertek. A 

többemeletes szendvicsek h{rom, vagy több p{rhuzamosan elhelyezkedő gyűrűt tartalmaznak, 

köztük a fémmel. A hajlított szendvicsben a gyűrűk nem p{rhuzamosak. A félszendvicsben vagy 

(zongoraszékben) egy gyűrű van, egyetlen ligandummal a fém m{sik oldal{n.) 

Meglepő, hogy a tudósok (esetünkben zömében fizikusok) milyen érdeklődéssel 

fordultak az élővil{g felé, és milyen elsz{nts{ggal kutatt{k azt, hogy „Mi az élet”. 

Schrödinger, gondolhatjuk, hogy csak egy olyan fizikus volt, aki ezen 

elgondolkodott.  
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De tévedünk, mert Szil{rd Leo életében is a biológiai kutat{sok meghat{rozó 

szerepet töltöttek be. 

A kis kitérők ut{n célszerű visszatérnünk egy hajókir{ndul{shoz és Heisenberg 

naplój{hoz. 

A napló fejezetének címe: 

 

 

„Beszélgetések a biológia, a fizika és a kémia kapcsolat{ról” 

(1930-1934) 

Részletek a naplóból: 

„Hazatérvén Amerik{ból és Jap{nból, szerte{gazó kőtelezettségek v{rtak r{m 

Lipcsében. Előad{sokat kellett tartanom, vizsg{kat készítettem elő, tanszéki üléseken 

és vizsg{latokon vettem részt, korszerűsíteni prób{ltam az egyetem par{nyi kis 

Elméleti Fizikai Intézetét, ifjú fizikusokat vezettem be a kvantumelméletbe. Merőben 

új volt sz{momra e sok hivatalos teendő; nagy kedvvel l{ttam hozz{juk. Az évek 

sor{n azonban olyan fontoss{ v{lt sz{momra a Niels Bohr köré csoportosult 

koppenh{gai t{rsas{g, hogy mindig szerét ejtettem, hogy szabads{gomból egy-két 

hetet D{ni{ban töltsek. Bohr tisvildejei nyaralója volt a legélénkebb vit{k színtere, de 

vitorl{z{s közben is jókat beszélgettünk. Bohr ugyanis - néh{ny bar{tj{val közösen – 

vitorl{st tartott Koppenh{ga kikötőjében, ahonnan azut{n messze kimerészkedtünk a 

Balti-tengerre. Bohr nyaralója a Sjaelland északi csúcs{n épült. Mintegy m{sfél 

kilométerre lehetett a parttól. Nekem a h{z régi ismerősöm volt; emlékeztem r{ az 

első közös túr{nkról. Homokos erdei ösvény vezetett nyílegyenesen a szabad 

strandig; egyenességéből arra lehetett következtetni, hogy ültetett erdőn haladunk 

keresztül; nyilv{n a szelek és a v{ndorló dűnék ellen telepíthették.  
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Bohr, míg gyerekei kicsik voltak, kétkerekű lófogatot tartott. Mindig nagy meg 

tiszteltetésnek vettem, ha saj{t kezűleg hajthattam végig az erdei úton. 

Gyakran üldögéltünk esténként a kandalló tüze körül, melyet egyébként nagy 

nehezen lehetett csak ébren tartani. Ha becsuktuk a szoba ajtaj{t, kandallónk 

nyomban ok{dni kezdte a füstöt, és így legal{bb egy ajtót mindig nyitva kel lett 

tartani, következésképp mindig erős huzat volt, és Niels, aki rajongott a 

paradoxonért, kijelentette, hogy a kandallót voltaképp hűtőberendezésnek sz{nt{k. 

Lett légyen azonban ak{r meleg, ak{r hideg, a tűz körül meghitt hangulat uralkodott. 

Gyakran l{togattak ki hozz{nk m{s koppenh{gai fizikusok is, és ilyenkor élénk vit{k 

kerekedtek a mindny{junkat érdeklő problém{król. 

Ezut{n a komplementarit{s fogalm{nak jövőben v{rható alkalmaz{si területeiről 

kezdtünk beszélgetni. és Bohr kijelentette, elképzelhetőnek tartja, hogy a 

biológusoknak is segítségére lehet a biológiai folyamatoknak a tiszt{n fizikai vagy 

kémiai folyamatoktól való megkülönböztetésében.  

Egy vitorl{stúr{nk sor{n hosszasabban is beszélgettünk róla. Erről szeretnék most 

besz{molni néh{ny szóban: 

Niels Bjerrum, a koppenh{gai egyetem fiziko-kémikusa volt a korm{nyosunk; 

fölényes hajóz{si tudom{nya a vén tengeri medve fanyar humor{val egyesült 

személyében. Vonzó személyisége első l{t{sra olyan bizalmat ébresztett bennem, 

hogy minden helyzetben vakon követtem volna utasít{sait. A legénység tagja volt 

Chievitz, a sebészorvos is, aki szerette ironikus megjegyzésekkel fűszerezni a 

fedélzeten zajló eseményeket; korm{nyosunkat v{lasztotta leggyakrabban bar{ts{gos 

gúnyolód{sa célt{bl{j{ul. Bjerrum értette a tréf{t, és így sokat derültünk 

szócsat{ikon. Mostani utunkon még két tagja volt a legénységnek, nevükre m{r nem 

emlékszem.  

Chita névre keresztelt hajónkat minden szezon végén {t kellett vinni Koppenh{g{ból 

a fyn-szigeti Svendborgba , ahol sz{razdokkba került, és elvégezték rajta a szükséges 

javít{sokat. Az utat kedvező széllel sem lehetett egy nap alatt megtenni, ennek 

megfelelően készültünk fel. Kora hajnalban indultunk Koppenh{g{ból. Ragyogó 

égbolt alatt, friss északnyugati széllel haladtunk. Egykenőre elhagytuk az Amager-

sziget déli csúcs{t, délnyugatnak fordultunk, és bevitorl{ztunk a Kegei-öbőlbe. 

Tov{bbi néh{ny óra elteltével megpillantottuk Stevns Klint meredek partjait, {m 
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alighogy elhajóztunk mellette, el{llt a szél. Egy-két ór{s csaknem tökéletes szélcsend 

ut{n türelmetlenkedni kezdtünk. Előzőleg tragikus sorsú északi-sarki expedíciókról 

folyt a szó, Chicvitz teh{t ezzel fordult Bjerrumhoz : "Ha föl nem t{mad hamarosan a 

szél, egykettőre kifogyunk a  készleteinkből, és sorsot húzhatunk , kit fogyasszunk el 

elsőnek." Bjerrum egy üveg sört nyomott a kezébe, majd így szólt: "Nem hittem 

volna, hogy ilyen hamar lelki vigaszra szorulsz. Bízzunk benne, hogy ez a sör egy 

ór{t legal{bb tartja még benned a lelket."  

Azt{n hirtelen elsötétült az ég, és m{ris ott kopogtak fedélzetünkön az első cseppek. 

Felöltöttük vízhatlan ruh{inkat. Mire a Sjaelland és Møn közötti keskeny csatorn{ba 

értünk, a szél m{r csaknem viharos erővel süvített, az esőt meg mintha dézs{ból 

öntötték volna. Keményen dolgoztunk, hogy sz{mtalan ir{nyv{ltoztat{ssal 

{tvergődjünk valahogy a keskeny vízi úton; egy ór{n belül teljesen kimerültünk. 

Erősen kellett markolni a köteleket: kezem alaposan megdagadt a szokatlan 

munk{tól. Hallottam, Chievitz is bele dörmög a bajusz{ba: "Nagy k{r, hogy a 

korm{nyosunk nem tal{lt egy még szűkebb csatorn{t. Hab{r, ne panaszkodjunk, 

elvégre élvezetből vitorl{zunk." Niels minden nehéz manőverből derekasan kivette a 

részét. Nem győztem csod{lkozni, milyen erős még mindig. Alkonyodott m{r, mire 

végre-valah{ra kiértünk a Storstrøm-szoros Sjaellandtól Falsterig nyújtózó széles 

vizeire. Északnyugati ir{nyban vitorl{ztunk tov{bb, az eső is el{llt, megpihenhettiink 

h{t; hagytuk, hadd vigye hajónkat a szél. Időközben teljesen besötétedett, ir{nytű 

ut{n hajóztunk tov{bb, néha egy-egy t{voli jelzőfényhez igazítva az ir{nyt. 

Beszélgetni kezdtünk. A legénység egy része visszavonult a kis kajütbe, hogy a 

megerőltető munka ut{n aludjon egyet. Chievitz {llt a korm{nyn{l, mellette Bohr az 

ir{nytűt vigy{zta, én meg a hajó orr{ban a t{voli fényekre figyeltem, nehogy egy 

nagy hajó útj{ba kerüljünk. "Oké, Heisenberg, figyeld csak szépen a fényeket! - 

vakkantott r{m Chievitz. - De mi lesz, ha egy kóbor b{lna kerül az utunkba; Sem 

zöld l{mp{t nem visel a jobb oldal{n, sem pirosat a balon. Könnyen 

összeütközhetünk. Mondd csak, l{tsz valami b{lnafélét?"  

"Mi az, hogy, egyebet sem J{tok - feleltem. - B{r egyik m{sik{ról még kiderülhet, 

hogy csak egy jól megtermett hull{m."  

"Adn{ isten. Na de ha igaz{ll elütnénk egy b{ln{t ? Kilyukadna a hajónk is meg a 

b{lna is. Csakhogy itt a nagy különbség: a b{ln{n ütött lyuk begyógyulna szépen 
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mag{tól, a hajó meg roncs maradna. Különösen, ha a tenger fenekén kötne ki. Mert 

egyébként persze ki lehet javítani. " 

Itt m{r Niels is közbeszólt : "Kor{ntsem ilyen egyszerű az élő és a holt anyag közötti 

különbség. Nem vit{s, a b{ln{ban valóban dolgozik egy formatív erő, hogy Így 

nevezzem; ez az erő biztosítja, hogy a sérült rész kiegészüljön.  

A b{ln{nak persze fogalma sincs erről az erőről. Az sem kétséges, hogy erre a 

biológiai örökségre még nincs magyar{zat. Ugyanakkor azonban a hajó sem teljesen 

élettelen t{rgy. Olyan viszonyban {ll az emberrel, mint a pókh{ló a pókkal. vagy a 

fészek a mad{rral. A hajó formatív ereje az emberben gyökerezik, és a javít{s 

folyamata valamiképp analóg a gyógyul{si folyamattal. Ha ugyanis nem voln{nak 

élőlények - jelen esetben emberek -, akik meghat{rozz{k a hajó form{j{t, nem lehetne 

megjavítani sem. Természetesen az a tény, hogy az ember esetében ez a formatív erő 

tudatos, m{r nem jelent lényeges különbséget."  

"Amikor formatív erőt mondasz - kezdtem .-, olyasmire gondolsz, ami mindenestül 

kívül esik a fizika és a kémia birodalm{n, vagy pedig úgy véled, kifejezésre juttatja 

mag{t valamiképpen az atomok helyzetében, kölcsönös egym{sra hat{sukban. a 

rezonancia-jelenségekben és hasonlókban?"  

"Legjobb lesz, ha azzal a ténnyel kezdjük, miszerint az élő szervezet olyan 

teljességgel rendelkezik, amelyhez hasonlót sem érhet el egy atomi építőkock{kból - 

a klasszikus fizika elképzelései alapj{n - össze{llított rendszer – felelte Niels. - Igen 

{m, de azóta m{r a kvantum mechanik{n{l tartunk. Itt m{r kísértést érzünk, hogy a 

kvantumelmélet matematikai módszerekkel leirt, összetett struktúr{it 

összehasonlítsuk a biológiai folyamatok eredményeként létrejött struktúr{kkal. De itt 

is maradna egy sereg alapvető különbség.  

Az atomfizika integr{lt struktúr{i - atomok, molekul{k, krist{lyok - mindannyian 

statikus szerkezetűek. Meghat{rozott sz{mú elemi részecskékből, atommagokból és 

elektronokból {llnak, és nem v{ltoznak az idő folyam{n, hacsak kívülről meg nem 

zavarjuk őket. Ha meg zavarjuk, minden bizonnyal reag{lnak is valahogy, de tüstént 

visszatérnek eredeti {llapotukba, feltéve, ha nem volt túl erős vagy hosszan tartó a 

külső behat{s. Az organizmusok struktúr{ja azonban végképp nem statikus. Az 

ókoriak l{nghoz hasonlított{k az élőlényeket, mert mindkettőt olyan form{nak 

tartott{k, melyen anyag {ramlik {t. Gondolom, soha, semmilyen méréssel nem 

leszünk képesek meg{llapítani, mely atomok tartoznak hozz{ egy élőlényhez, és 

melyek nem. A kérdést teh{t ilyesform{n kell feltennünk: Meg tudja-e magyar{zni a 

kvantummechanika azokat a természeti tendenci{kat, amelyek bizonyos struktúr{k 

létrehoz{s{n munk{lkodnak, lévén szó olyan struktúr{król, amelyeken rögzített 
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bonyolult, kémiai tulajdons{gokkal rendelkező anyag {ramlik {t bizonyos 

korl{tozott ideig ,".  

"Az orvosnak nem kell a fejét törnie ezen a kérdésen- vetette közbe Chievitz. - Elég, 

ha feltételezi, az élő szervezetben működik egy tendencia, amely {llandóan a 

norm{lis körülmények felé segíti a szervezetet ; tov{bb{ hinnie kell, hogy az ennek 

sor{n lezajló folyamatok oks{gilag determin{ltak, azaz: a mechanikai vagy kémiai 

beavatkoz{s a fizika és a kémia törvényei {ltal meg szokott hat{st fogja okozni. 

Eszébe sem jut a legtöbb orvosnak, hogy a biológiai és fizikai megközelítések esetleg 

összeegyeztethetetlenek."  

M{srészt azonban megtehetjük, hogy csak az oks{gi folyamatok ir{nt érdeklődünk. 

Ekkor a fizika és a kémia nyelvét fogjuk haszn{lni, kémiai vagy elektromos 

folyamatokat tanulm{nyozunk péld{ul az idegműködés titkait fürkészve; és 

feltételezzük, mégpedig szép sikerrel, hogy a fizika és kémia törvényei - vagy 

{ltal{nosabban: a kvantumelmélet törvényei - maradéktalanul érvényesek az élő 

organizmusok viszonylat{ban is. Nos, e két szemléletmód ellentmond egym{snak. 

Az első esetben ugyanis azt feltételezzük, hogy az eseményeket a céljuk, 

rendeltetésük determin{lja. A m{sik szemléletmód szellemében viszont azt valljuk, 

hogy az egyes eseményeket az őket közvetlenül megelőző események determin{lj{k. 

M{rmost merőben valószínűtlen, hogy e kétféle megközelítés csak mintegy 

véletlenül vezessen nyilv{nvalóan azonos eredményre. Nem, mert az a magyar{zat, 

hogy a két szemlélet kiegészíti egym{st, és helyes mind a kettő, egyszerűen azért, 

mert az élet valós{ggal létező jelenség. Így teh{t semmi szükség, hogy a biológia azt 

firtassa, melyik szemléletmód a helyesebb; érdeklődjék ink{bb az ir{nt, hogy a 

természetnek hogyan sikerülhetett úgy alakítania a dolgokat, hogy e két nézet 

egybev{gjon."  

"M{s szóval teh{t - szóltam én - nem hiszel benne, hogy valahol az atomfizik{ból 

ismert erők és kölcsönhat{sok vil{ga felett létezik egy különleges életerő - olyasmi, 

amit a vitalist{k is vallottak -; olyan erő teh{t, amely megmagyar{zza az élő 

szervezet különleges viselkedését, azaz a mi esetünkben a b{lna sebeinek 

begyógyul{s{t? Ink{bb azt vallod, hogy a jellegzetes biológiai törvények - azok, 

amelyekre nincs analógia a szervetlen anyag törvényei között- voltaképpen az 

{ltalad előbb komplement{ris szitu{ció- nak nevezett helyzeteknek tudhatók be?"  

"Pontosan. Azt is mondhatn{m, hogy a kétféle szemléletmód megfelel a 

kvantummechanik{ból jól ismert komplementer megfigyelési szitu{cióknak. Elvben 

meg tudn{nk mérni egy sejt minden atomj{nak a helyzetet, csakhogy közben minden 

bizonnyal megölnénk mag{t a sejtet. Azaz mérésünk végére tiszt{ban lennénk vele, 

hogyan rendeződnek el az atomok egy halott sejtben. Mert az élőről tov{bbra sem 
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lenne fogalmunk. Ha teh{t a kvantummechanika módszereivel prób{ljuk 

meghat{rozni a sejtben saj{tosan elrendeződött atomok viselkedését, 

meg{llapíthatjuk, hogy a sejt elpusztul, felbomlik - nevezhetjük, ahogy akarjuk - az 

elj{r{s sor{n. Ha viszont életben akarjuk tartani, és ennek érdekében csak nagyon 

óvatos atomszerkezeti megfigyeléseket engedünk meg, lehet, hogy konklúzióink 

tov{bbra is helyesek lesznek, de arról m{r nem adhatnak t{jékoztat{st, hogy a sejt 

tov{bb él-e, vagy elpusztult."  

"Azt hiszem, értem, miért különbözteted meg a komplementarit{s elve alapj{n a 

biológiai törvényeket a fizikai és kémiai törvényektől - mondtam. - Csakhogy a 

fejtegetésed l{tszólag szabad v{laszt{si lehetőséget enged a két értelmezés között, 

jóllehet a legtöbb tudós szerint ég és föld a különbség. Tételezzük föl, hogy egy nap a 

biológia is olyan tökéletesen összeolvad majd a fizik{val és a kémi{val, mint ahogyan 

a kvantummechanika egyesíti a fizik{t és kémi{t. Úgy képzeled m{rmost, hogy az 

így létrejött új tudom{ny törvényei egyszerűen a kvantummechanika törvényei 

lesznek, megfejelve esetleg egynéh{ny biológiai koncepcióval ; olyasform{n, mint 

ahogy a newtoni mechanika törvényeit is megfejeltük a hőmérséklet és entrópia 

statisztikus fogalmaival? Vagy úgy gondolod ink{bb, hogy az egyesített új tudom{ny 

t{gabb értelmű természeti törvényeknek engedelmeskedik majd; olyanoknak, 

amelyeknek csak hat{resete a kvantummechanika, miként a newtoni mechanika is a 

kvantummechanika hat{resetének tekinthető. Ha az első feltételezés felé hajlunk, a 

kvantummechanika törvényeihez feltétlenül hozz{ kell tennünk az evolúció 

koncepciój{t - vagyis a természetes kiv{lasztód{st - is, m{sként nem tudn{nk 

megmagyar{zni az élő szervezetek pazar v{ltozatoss{g{t. Nézetem szerintem az 

elem nem okoz alapvető nehézséget. Hiszen így is kifejezhetjük magunkat: az élő 

szervezetek olyan form{k, amelyeket a természet sok-sok milli{rd év sor{n 

prób{lgatott kialakítani a kvantummechanikai törvények megszabta keretek között. 

De a m{sodik feltételezést is sok nyomós érv t{mogatja. Azt mondhatn{nk péld{ul, 

hogy a kvantumelméletben semmi nem utal olyan tendenci{kra, melyek - a 

folyamatos anyagcsere ellenére - {llandó kémiai tulajdons{gokat biztosítanak a 

szervezetben. Meg nem tudn{m mondani, melyik okfejtés esik nagyobb súllyal a 

latba. H{t te?"  

"Hogy ezzel kezdjem. nem l{tom be, a tudom{ny mai {llapot{ban miért olyan fontos, 

hogy v{lasszunk a két szemléletmód között - v{laszolta Niels. – Pillanatnyilag az a 

fontos, hogy a biológia megtal{lja a maga helyét egy olyan vil{gban, amelyet a fizika 

és a kémia törvényei uralnak. És erre minden reménye megvan; a megfigyelési 

szitu{ciók komplementarit{s{nak elve megold{ssal szolg{lhat. Abban m{r előre 

bizonyosak lehetünk, hogy a kvantummechanikai törvényekhez előbb-utóbb 

hozz{rendelnek biológiai fogalmakat is. Ma még nem l{thatjuk, vajon ez utóbbiak 
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hozz{ad{sa szükségképpen bővíti-e majd az előbbi értelmezési körét. Könnyen 

meglehet, hogy a kvantummechanik{ban rejlő matematikai form{k végtelen 

gazdags{ga felölelheti a biológia törvényszerűségeit is. Amíg a biológiai kutat{s 

maga nem igényli a kvantumfizika kiterjesztését, mi nyilv{n nem makacskodhatunk. 

A tudom{nyban mindig az a legjobb politika, ha igyekszünk minél óvatosabban 

viselkedni, és csakis akkor terjesztjük ki törvényeinket, ha m{sként nem 

magyar{zhatók a kísérleti eredmények."  

"Igen {m, de ma is vannak olyan biológusok, akik elérkezettnek l{tj{k az időt - 

jegyeztem meg. - Az a véleményük, hogy a darwinizmus jelen form{j{ban - a 

véletlen mut{ció, valamint a kiv{lasztód{s elvéve! - nem tud magyar{zatot adni a 

Földön élő organikus form{k elképesztő v{ltozatoss{g{ra. Igaz, a laikus nem l{t 

semmi nehézséget, ha egy biológus elmagyar{zza neki a véletlenszerű mut{ciókat, és 

arról is besz{mol, hogy egy adott faj genetikai készletét hirtelen - ilyen vagy amolyan 

ir{nyban ható v{ltoz{sok érhetik; tov{bb{, hogy a környezeti tényezők egyes fajok 

szaporod{s{t elősegítik, m{sokét g{tolj{k. A hozz{ nem értő készséggel elfogadja a 

darwini magyar{zatot, melynek értelmében az egész evolúció nem m{s, mint egy 

kiv{lasztód{si folyamat, melynek sor{n csak a tov{bb élésre alkalmas egyedek 

maradnak fenn; b{r tal{n el lehetne tűnődni, hogy ez most vajon tudom{nyos 

kijelentés, vagy egyszerűen a »tov{bbélésre alkalmas« kifejezés definíciója. Tudniillik 

azokat a fajokat nevezzük, »tov{bbélésre alkalmasnak«, amelyek az adott 

körülmények között fejlődnek. De ha el is fogadjuk, hogy a kiv{lasztód{s valóban a 

különösképp életképes fajok fennmarad{s{ra vezetett, még mindig reménytelenül 

nehéz elhinni, hogy péld{ul az emberi szem és a hozz{ hasonló, bonyolult szervek 

fokozatosan, puszt{n véletlenszerű v{ltoz{sok eredményeképpen alakultak ki. 

Ennek ellenére sok biológus ezt a felfog{st vallja; el is tudj{k mondani, milyen 

fejlődési fokozatokon haladtak {t az egyes szervek a földtörténeti korok folyam{n, 

míg végül ma ismert form{ik kialakultak. Megint m{sok m{r jóval szkeptikusabbak. 

Hallottam egy beszélgetésről, amely a matematikus Neumann és egy biológus kőzött 

zajlott le. A biológus meggyőződéses neodarwinista volt; von Neumann szkeptikus. 

Odavezette a biológust dolgozószob{ja ablak{hoz, és így szólt: »L{tja ott a 

dombtetőn azt a szép fehér vill{t? Ak{r hiszi, ak{r nem, ez a h{z teljesen véletlenül 

keletkezett. Évmilliók alatt kialakult a domb; f{k nőttek rajta, elpusztultak, újabbak 

nőttek, azt{n a szél homokot sodort a dombtetőre, valahogy - mondjuk, vulk{ni 

tevékenység révén - a kövek is odakerültek, és merő véletlenből pontosan egym{sra 

h{nyódtak. És így tov{bb. No persze tudom, az efféle véletlenszerű folyamatok a 

földtörténet sor{n {ltal{ban nem ilyen rendezett alakzatokat hoztak létre. De h{t 

ebben az egy esetben mégiscsak ez a csinos nyaraló lett a folyamat eredménye; az 

emberek beleköltöztek, és mai nap is élnek benne. 
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« Mondanom sem kell, a biológusnak nem tetszett valami nagyon Neumann 

okfejtése. De annak ellenére, hogy von Neumann nem biológus; annak ellenére, hogy 

nem dönthetem el, kinek volt igaza, bizonyos vagyok benne, hogy fejtörést okoz a 

legtöbb biológusnak, vajon adekv{t módon magyar{zza-e a darwini kiv{lasztód{s a 

legbonyolultabb szervezetek létét. "  

"Tal{n csak megtelelő idősk{la kérdése az egész – elmélkedett- Niels. - A darwini 

elmélet jelen form{j{ban hét, egym{stól független kijelentést tesz. Azt {llítja egyrészt, 

hogy a természet - az öröklődési folyamat sor{n - prób{nak vet al{ minden új élő 

form{t: a nagy többséget elpusztítja, néh{ny alkalmas egyedet meghagy. Úgy l{tszik, 

ez empirikusan igaz. De itt a m{sik kijelentés is: új fajok olyan módon keletkeznek, 

hogy tiszt{n véletlen behat{sok érik a génstruktúr{kat. És ez m{r ink{bb vitatható; 

akkor is, ha jobbat nem tudunk helyette. Neumann érve is arra akar r{mutatni, hogy 

- jóllehet hosszú t{von valóban b{rmi kifejlődhet véletlenül is - a természetnek 

viszonylag kevés idő {llt rendelkezésére a magasabb rendű organizmusok 

kifejlesztéséhez; ennyi időn belül képtelenül kicsi a valószínűsége, hogy minden 

létrejöjjön. A fizikai és az asztrofizikai kutat{sok bebizonyított{k, hogy mindössze 

néh{ny milli{rd év telt el a legegyszerűbb élőlények megjelenése óta.  

M{rmost, hogy ebben az adott intervallumban valóban képes-e a véletlenszerű 

mut{ció és kiv{lasztód{s a legbonyolultabb organizmusok kifejlesztésére, az csak 

attól függ, hogy mennyi idő szükséges egy új biológiai faj kialakul{s{hoz. Az a 

gyanúm, hogy erről még jóval kevesebbet tudunk, hogysem megbízható v{laszt 

adhatn{nk. Egyelőre teh{t függesszük föl az ítéletet."  

"Van még egy érv, amelyet a kvantumelmélet kibővítésének szükségessége mellett 

szoktak hangoztatni - folytattam -, mégpedig maga az emberi tudat. A fizik{ban és 

kémi{ban nyilv{nvalóan nem fordul elő a »tudat« fogalma, és fel nem foghatom, 

hogyan sz{rmazhat a kvantummechanik{ból. Nyilv{nvaló azonban, hogy az élő 

szervezettel foglalkozó tudom{nyoknak ki kell térniök a tudat jelenségére is, hiszen a 

tudat része a valós{gnak."  

"Első pillant{sra valóban meggyőző az érvelés – ismerte be Niels. - A fizik{ban és a 

kémi{ban semmit nem tal{lhatunk, ami - ak{r csak t{volról is - a tudatra 

emlékeztetne. Pedig mindny{jan tudjuk, hogy van tudat; egyszerűen azért, mert 

nekünk is van. A tudat teh{t szükségképpen része a természetnek vagy - még 

{ltal{nosabban - a valós{gnak; ami annyit jelent, hogy - függetlenül a 

kvantummechanik{ban lefektetett fizikai és kémiai törvényektől- merőben m{s 

természetű törvények létét is el kell fogadnunk.  
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De még itt sem l{tom be, van-e szükségünk nagyobb szabads{gra, mint amennyit a 

komplementarit{s elve biztosít sz{munkra. Ahogy én l{tom a dolgokat, gyakorlatilag 

majdhogynem mindegy, mit v{lasztunk: azt tesszük-e, mint a termodinamika 

statisztikus értelmezésében, vagyis új fogalmakat kapcsolunk a 

kvantummechanik{hoz, és így form{lunk új szab{lyokat, de mag{t a 

kvantummechanik{t nem v{ltoztatjuk meg; vagy pedig - mint a klasszikus fizika 

kvantumfizik{v{ való kiterjesztése sor{n - mag{t e teóri{t terjesztjük-e ki? Az igazi 

probléma ugyanis nem ez, hanem a következő: Hogyan lehet a valós{g tudati 

aspektus{t összefüggésbe hozni a fizik{ban és kémi{ban t{rgyalt aspektusokkal ? 

Hogyan oldható meg, hogy e két különböző birodalomban érvényesülő törvények ne 

ütközzenek egym{ssal? Itt újból hamisítatlan komplement{ris szitu{cióba 

keveredtünk; Igen-igen részletes analízist igényel majd a megold{s. melyre csak 

akkor lesz remény, ha sokkal többet tudunk m{r a biológi{ról, mint a jelen 

pillanatban."  

Ilyen szellemben folyt tov{bb a t{rsalg{s. Egy időre Niels vette {t a korm{nyt, 

Chievitz őrizte az ir{nytűt, míg én tov{bbra is fényeket fürkésztem a sötét 

horizonton. Jócsk{n elmúlhatott m{r az éjfél; a sűrűn gomolygó felhők közül csak 

ritk{n csillant ki a hold fénye. Jó húsz mérföldet hajózhattunk m{r, mióta elértük a 

Storstrøm-szorosr, így teh{t m{r az Omø-szoros felé közeledhettünk; úgy terveztük, 

elvitorl{zunk még előtte, azut{n vetünk horgonyt. Térképünk szerint egy vízből 

ki{lló seprű jelzi a szoros bej{rat{t. Halv{ny fogalmam sem volt, hogy az ördögbe 

veszem majd észre a vaksötétben, jó húszmérföldes, gyenge {ramlatban való 

vitorl{z{s ut{n.  

"Heisenberg, l{tod-e m{r?" - sürgetett Chievitz.  

"Ilyen erővel azt is kérdezhetnéd, l{tom-e a pingponglabd{t, amit a legutóbb erre j{ró 

gőzősről ejtettek le."  

"Szép tengerész vagy!"  

"Akkor miért nem te nézed?"  

Chievitz megemelte a hangj{t, hogy a kabinban is hallhass{k: "Mindig ez a nóta vége, 

mint egy pocsék regényben: a kapit{ny alszik, a hajó z{tonyra fut, a legénység 

szépen megfullad."  

Bentről Bjerrum {lmos dörmögését hallottuk: ,. Van legal{bb valami halv{ny ide{tok. 

hol az ördögben lehetünk '"  

Chicvitz : "Igen, egész precízen tudjuk; itt vagyunk a Chita fedélzetén, Bjerrum 

kapit{ny parancsnoks{ga alatt, aki az igazak {lm{t alussza."  
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Bjerrum erre m{r kikecmergett a kajütből, és {tvette a korm{nyt. A messzi t{volban 

megl{ttam egy vil{gítótorony fényjelzéseit. Segítségével nagyon pontosan 

meghat{roztuk az ir{nyt. Bjerrum utasított, mérjem meg a vízmélységet, ami elég 

pontosan sikerült is, mert lassan haladtunk. Újból megnéztük a térképet; a 

vil{gítótorony helyzetéből. valamint a mért mélységből arra következtettünk, hogy - 

mindny{junk őszinte megkönnyebbülésére - legfeljebb ha félmérföldnyire vagyunk a 

keresett seprűtől. Egy-két percig csendben vitorl{ztunk tov{bb. Bjerrum is előjött, és 

– míg én tov{bbra sem l{ttam sem l{ttam m{st, mint a sűrű sötétséget- egyszer csak 

felki{ltott: "Ott van!" Omø- szoros bej{rata néh{ny sz{z méterre ott volt előttünk.  

A sziget túlsó oldal{n horgonyt vetettünk, és mindny{jan örültünk, hogy az éjszaka 

h{tralevő részében alhatunk egy jót a kajütben.  

A rövid kis dolgozatban többször idézett tudósok feljegyzéseit az életről, sz{mtalan 

esetben {tlapozgattam és tanulm{nyoztam. Ismert volt, hogy Niels Bohr 

nyaralój{ban az igazi tudom{nyos munka a kertben zajlott sét{lgat{sok és 

szenvedélyes beszélgetések közepette. Irigylésre méltó. Napjainkban a tudom{nyos 

élet teljesen m{s mederbe halad. Szerencsére egy esetben egy véletlen folyt{n még 

volt szerencsém egy hasonló élményt megélni. A rendszerv{lt{st követően többen az 

egyetemről egy Baj{n megrendezett konferenci{n vettünk részt. A konferencia 

megnyit{s{t követően megbénult Budapest forgalma a taxis blok{d miatt. A busz 

sofőrje nem v{llalta a visszautaz{st, így nagyon sokan maradtak Baj{n. A 

Műegyetem Természet és T{rsadalomtudom{nyi Kar akkori vezetőjével Prof. Dr. 

Csom Gyula tan{r úrral felderítettünk egy személyvonatot, ami a Déli p{lyaudvarra 

ment. Személyvonat révén szinte egy napot töltöttünk együtt a vonaton és elmélyült 

beszélgetésbe kezdtünk. Csom Tan{r Úr fizikus, de a kényszerű hosszú időt az 

élettudom{nyok megvitat{s{val töltöttünk. Visszagondolva sz{momra ez a vonaton 

való utaz{s és a kötetlen formas{goktól mentes beszélgetés későbbi munk{mra 

nézve, de elsősorban a h{rmas elmélet megfogalmaz{s{ban meghat{rozó volt.  Mit 

kerestünk ugyan azt, mint Schrödinger, Heisenberg, Bohr<Mi az élet! 

Heisenberg munk{ss{g{ra nagy hat{ssal voltak a Bohral való tal{lkoz{sok és 

kötetlen beszélgetések. Ezt tanúsítja visszaemlékezési is. Mint {ltal{ban a biológusok 

és az orvosok a fizikusok elmélkedéseit nem nagyon veszik figyelembe. Heisenberg 

életében jelentős v{ltoz{sok {lltak be. A II. vil{gh{borúban a Német atomprogramot 

vezette Heisenberg és ezzel súlyos konfliktusok alakultak ki közte és volt fizikus 

t{rsai között. Szerepe vitatott volt és a mai napig sem értelmezhető a h{ború alatti 

munk{ss{ga. Mostani szóhaszn{lattal élve sz{mos titok lengi körül személyét. A 

történetet Thomas Power egy könyvben írta meg, később egy darabot is írtak 

Koppenh{ga címmel (Michael Frayn).  Niels Bohr, történetünkben a hajós megélte, 

hogy a nagy fizikusok elt{volodtak egym{stól és sok esetben a politika kiszolg{lói 
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lettek és mindegyikük egy-egy atombomba programon dolgozott. Nehéz megítélni, 

vagy utólagosan értelmezni, hogy kinél milyen erkölcsi agg{lyok merültek fel. 

Tudott, hogy Einstein tiltakozott az atombomba bevetése ellen, de végül is Hirosima 

és Nagaszaki elpusztult. Heisenberg esetében viszont szinte mindenki elmarasztalta, 

hogy a Német atomprogram egyik vezetője. De haszn{lható atombomb{t nem tudott 

elő{llítani. Mi adhat lelki megnyugv{st egy fizikusnak, az ha a kutat{sa révén 

bevethető atombomb{t hozott létre (teh{t a kutat{sa eredményes), vagy az, hogy 

dolgozik egy atombomb{n, amiről Ő maga is tudja, hogy nem fog működni, teh{t 

amin dolgozik az {rtalmatlan. Nehéz kérdés ezekre v{laszolni. Idézzünk fel ennek a 

viharos történetnek az utóéletét: 

„ A Bohr-levél 

2002 febru{rj{ban, miut{n a Koppenh{ga (darab) újra felkeltette az érdeklődést a 

téma ir{nt, a Niels Bohr Levélt{r közzétette Bohr egy 1957-ben Heisenbergnek írt, de 

el nem küldött levelét. Ebben a szemére h{nyja, hogy 1941-es beszélgetésükben nem 

fejezett ki mor{lis agg{lyt a bombaprogrammal szemben, hogy a kor{bbi két évben 

szinte csak ezen dolgozott és meg volt győződve róla, hogy a bomba fogja eldönteni 

a h{ború sors{t. A levél reakció lett Robert Jungk újs{gíró "Fényesebb, mint ezer nap" 

című ír{s{ra, amelyben úgy festette le Heisenberget, mint aki célzatosan, erkölcsi 

megfontol{sokból kisiklatta a német atombomba programot. A cikkben Jungk 

felhaszn{lta Heisenberg egy levelének egy részletét is a kontextusból kiragadva, 

holott a levél egésze sokkal kevésbé nyilv{nvalóan foglalt el mor{lis {ll{spontot. 

Néh{ny történész Bohr levelét bizonyítéknak tekintette, hogy Heisenberg mor{lis 

ellen{ll{s{ról szóló kor{bbi interpret{ciója téves volt. M{sok szerint viszont Bohr 

teljesen félreérthette Heisenberg sz{ndékait az 1941-es tal{lkoz{s sor{n, és reakciója 

Jungk ír{s{ra túl szenvedélyes volt. Bizonyítékként a Bohr levélnek így nem volt 

nagy szerepe. (A nagy érdeklődést ink{bb annak köszönhette, hogy a történészek 

kor{bban évekig sürgették a Bohr-levelezés nyilv{noss{gra hoz{s{t, de a csal{d 

ellen{llt ennek az igénynek. Végül a publik{l{skor kiderült, hogy a levelek nem 

tartalmaztak semmilyen lényeges történelmi újdons{got.)” 

Utólagosan arra is gondolhatunk, hogy milyen jó lett volna, ha a politika nem 

kényszeríti ezeket a tudósokat a fegyverkezési versenybe. Tiszta vil{gos és 

értelmezhető gondolataikat az élettudom{nyok területén milyen jó eredménnyel 

tudt{k volna haszn{lni. A fennmaradt töredékek is azt mutatj{k, hogy helyes úton 

haladtak, hogy megértsük „Mi az Élet” . 

2011. febru{r 14. 
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