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Különösen megbecsülésre érdemes a gondolkodásra késztető erő, ha olyan 

információknak az energia-töltete, amelyek egy élet tudományos munkájával 

gyűltek össze, öltöttek meggyőződési formát, hogy mások belátására is hassanak. 

Ilyen az előadó nemrég megjelent könyve is (A kvantummechanikán innen és túl), 

most pedig az érzékletes előadásmód fogott meg, amely a képzelő erőt táplálta.  

Az előadás tényleíró szakasza után csak képzettársult ötleteimet írtam föl 

magamnak. De visszatartottam közlésüket az előadás színvonalához képest 

méltatlan bagatellnek, vagy nem oda illőnek tartva azokat. Otthon egy költői írás 

került a kezembe, melyben ez a minősítés is megtorpantott: „A fontoskodás lim-

loma”. – Az ember, ha lelkiismeretében találva érzi magát, még egyedüllétében is 

elpirul. „Ne fontoskodj, ha nem értesz hozzá!” – szólított meg a belső hang. 

 

Néhány nap múlva Vitányi Pál barátommal beszéltem telefonon, akiből viszont 

oly elemi sodrással tört elő a minden porcikájában visszatartott beszélhetnék, mint 

egy vulkánnal fűtött gleccserből a víz. Ez felmosó zuhatagként hatott rám. 

Jegyzeteim tudományos jelentőségét ugyan nem hizlalta föl, de valamennyi 

filozófiai életet lehelt beléjük. Ezt is köszönettel vettem. Ugyanis a szónak szóval 

követése után a hermeneutikánál1 kötöttünk ki, amelyet Heidegger (1889-1976), 

majd Gadamer (1900-2002) filozófiai fellépéséig kitüntetett módon csak a jog és a 

bibliai tradíció-kutatás képviselt. Célja a szövegek értelmezése, kritikája, rejtett 

tartalmaik kibontása. A teológia esetén, a sokoldalúan jártas tudós, átadja magát a 

korokon átívelő dialógusnak, melyet az azonos hiten lévők folytatnak mind 

egymással, mind saját korukkal. Bármely esetben az a feladat, hogy az értelmező a 

legtágabb jelentéstér univerzumához jusson, amelynek kötőszövetéből kivágott 

mintaként tekinthet a vizsgált szövegre. 

 

Heidegger jelenvalólét-nek fordított Dasein fogalma az ember mint közvetlen 

létező fogalmát fedi: „E létező léte mindenkor enyém” – mondja. Tehát értsem 

úgy, hogy a létező nem egy általam megérintett tárgy, hanem az én általános benne 

létem. – „E létező a létezésében viszonyul önnön létéhez… ki van szolgáltatva 
                                                        
1
 Arisztotelész Organonjának része. A hermeneutika szó Hermész, az istenek hírnöke nevéből ered.  
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tulajdon létének. A lét az, ami e létező számára mindenkor a tét…  A jelenvalólét 

’lényege’ egzisztenciájában rejlik…” – Ugyanis e létezőt különböző létmódok 

hasonítják magukhoz. A ’tulajdonképpeni létező’ mindig valamilyen 

egzisztenciaként jelenik meg. Ezért a létének egzisztenciája által kiszolgáltatott 

létező rá van szorítva, hogy megértse saját esetlegességével elfedett (emberi) 

lényegének létét. A létezése nem előre kiszabott, hanem folyamatos építkezés: 

„Vagyok, és lennem kell” – a heideggeri kategorikus imperatívusz. Ebből 

következőn: a létmegértést a jelenvalólét szerkezetének ontológiai mozzanatai 

közé helyezi. A létező önmegértésre törekvése által pedig a létösszefüggés 

reflektorával világít a hermeneutikára, és emeli meg a nyelv, valamint a költészet 

jelentőségét – az utóbbit úgy, mint „lét nyelvét”–, mert „költői módon lakozik az 

ember”. (Főbb idézetek: Lét és idő, 4.§)   

  

Martin Heidegger tanítványa Hans-Georg Gadamer, a modern hermeneutikai 

bölcselet kidolgozója. Láthatón a heideggeri ontológiából nagyítja ki mint 

elhatalmasult részproblémát2. Közvetlenül az ösztönzi, hogy megtörje a 

természettudományos megismerés eszményének egyeduralmát; a szubjektum-

objektum monoton szembeállítására alapított „objektivitás” kiüresítő rítusát. 

Főműve: Igazság és módszer (1960). A három fő részre tagolt könyv mindhárom 

fejezetcíme is sokatmondó: 1. Az igazságkérdés feltárása a művészet tapasztalata 

alapján; 2. Az igazságkeresés kiterjesztése a szellemtudományi megértésre;  3. A 

hermeneutika ontológiai fordulata a nyelv vezérfonalát követve3. 

„Ontológiai fordulaton” azt kell értenünk, hogy valóság-konstrukciónkban a 

szóban forgó dolog tengelytétel jelentőségűvé emelkedett. A nyelv vezérfonalnak 

tekintése hallgatólagos állásfoglalás pl. az elfogult kantianizmus matematikai 

bigottságával szemben is, amelyik azt föltételezi, hogy „a priori szintetikus” 

ítéleteink tárhelye a matematika, más szóval, a matematizált ismeret a megismerés 

alanyáról szintetizál minden tapasztalatot megelőző, új ismeretet. Triviális 

felfogásban: a matematikai spekuláció elsőbbsége maga mögé  utasítja a nyelvet. – 

Persze, ha így lenne, akkor egy kutyának hamarabb kéne megértenie a 2x2-t, mint 

azt, hogy „Bodri”.  

 

Sémájára egyszerűsítve a hermeneutikai tanítást: a hermeneutikai 

tapasztalatszerzés három mozzanatos kör: megértés, értelmezés és alkalmazás. 

Valamilyen párbeszédben foglalt dolog megértése történet-szerű. Az értelmező 

saját helyzetére, vagy lehetséges helyzeteire vonatkoztatja a megértendő szöveget. 

A magára vonatkoztatás nem egyéb, mint folyamatos magára alkalmazás a 

megértés közben. A megértés kontrollja már csak az alkalmazás végső 

megfordítása, a kimondott dolognak a másikra alkalmazása. 

                                                        
2
 Ha Heidegger ontológiáját általános lételméletnek tekintjük, akkor Gadamer műve speciális lételmélet. 

3
 Egyoldalúságai ellenére méltánytalan lenne hallgatni arról, hogy Lukács György A társadalmi lét ontológiájáról c. műve az 

általános társadalomtudományban jelzi az ontológiai felmérés időszerűségét. A filozófia „ontológia” kifejezésének köznapi 
nyelven a „valóság” felel meg. 
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Az igazságkeresés elhamarkodott, szubjektum-objektum szembeállítási 

modelljével szemben, Gadamer a játékban látja az előzetes megértés kézenfekvő 

mintáját. Aki játszik, aláveti magát a játéknak. Annak elsőbbsége érvényesül 

tudatának egzisztenciális esetlegességével szemben. Az „önfeledtség” a megértés 

nemes játékában a legnagyobb erény, mert hozadéka a dolog felé fordulás.  

 Mindez közhely a „gyakorlott vitatkozóknak”, s e kultúra birtoklásakor vessünk 

hálás tekintetet a hermeneutika „ontológiai fordulatára”. Ha azt összevetjük 

Heidegger jelenvalólétével, 

(más fordításban ittlét), arra a következtetésre juthatunk, hogy a jól gyakorolt 

hermeneutika nem egyéb, mint a megjelenítés művészete; történeti önátadás a 

jelenben létezés tradíciójának, mert a jelen nem csupán egy elfutó valami, hanem 

tradíció: mindenki a kortársunk, akit megértünk, s így azzal egymást kölcsönösen 

azonosító közösségbe tartozunk. 

 Ezt meggondolva, értetlenül olvastam Márkus Györgynek azt a föltevését, hogy 

a természettudományoknak nem lehet hermeneutikája, csak a 

„szellemtudományoknak”. Talán azért, mert a természettudomány soha nem 

mondhat le a szubjektum-objektum szembeállításáról? Vagy azért, mert nem 

egyértelmű, mi is a hermeneutika? 

 Márkus cáfolása lökést adott a hazai természetfilozófiának. Annak pontos 

ismerete nélkül is kijelenthető, hogy a tudománytörténet is a homály szövetének 

felfejtéséhez tartozik. Negyven éve van polcomon Simonyi Károlytól A fizika 

kultúrtörténete mint reprezentatív ellenbizonyíték. De hermeneutikai 

teljesítménynek tartok minden, a természettudományt ferdítés nélkül népszerűsítő 

művet is. A „megjelenítés művészete” kulturális alkotás, mert az objektumon innen 

esik. Polányi Mihály Személyes tudás könyvének címe sem puszta tényközlés, 

hanem hermeneutikai elvárás, mert a megértés és a megértetés – bár nem 

szimmetrikus képességek – mégis ikrek, mert legfőbb jegyük közös: az alkalmazás 

és a személyesség. – Az istenek hírnökének, Hermésznek is épp a személyesség 

alkalmazásában áll a titkos, hermetikus küldetése. 

 

* 

 Rockenbauer tanár úr szemléletes előadása kimerítette a magasfokú 

ismeretterjesztés hermeneutikai lehetőségeit. Egy szemléletet adott tovább, a 

fizikusét. Sőt, annál többet akart: kinyilatkoztatni kívánta fizikus mivoltát a 

kvantummechanika sikamlós pályáján, ahol a szubjektum-objektum határa is 

állandóan csúszkál. Noha a matematika mindennapi kenyérszámba megy az ő 

tudás-háztartásában, úgy utalt a matematikai túlkapásokra, mint a matematika 

fetisizálására. Nagyjából olyan az, mint az értelmes beszédből átlopózni a 

nyelvjátékba, amit csak késve regisztrál a hang után kapaszkodó fül.  

 

A fizikus „érzéki ember”, mert élményként képes átélni minden kölcsönhatást. 

Számára az sem lehet mindegy, hogy a Mindenséget Kozmosznak, vagy 
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Univerzumnak mondják. A Kozmoszból érzéki szépség sugárzik, az Univerzumból 

pedig az egyetlen verzió. A szépséget és szemléletességet akkor is meg akarja 

tartani, amikor tudománya átlép egy lélektani és nagyságrendi határt, mondjuk 

úgy: a megszokott kozmológia zárható világrendjéből átlép a mikro-kozmológia 

elmosódó tengerpartjára, ahol a világ – mint az antik regékben – a tenger 

habjaiból születik.  

A mikrofizikában minden új világrész felbukkanása egy-egy kozmogóniai 

látomás. Bizonnyal ilyen a fénysebességű forgás elmélete is – előadónk abszolút 

nóvuma –, túlnézve a kvantumfizikán. El is nevezhetjük a természet ölén vert 

következő tanyánkat Transzkvantániának. De mielőtt oda belépünk, jegyezzük 

meg, hogy a természet nem „perpetuum mobile”, de az életet is túlélő, szerves 

örökmozgó; a fizikában is létezik a látható „evilág”, és láthatatlan „túlvilág”, ezért 

a fotonnál időzzünk el egy kicsit, merthogy az anyagot milyen természetűnek 

nyilvánítjuk, az függ a megfigyelő önmegfigyelésétől is.  

A foton szerepe olyan, mint Hermészé, mert minden lében kanál. A mikrovilág 

hírvivője, utaskísérője, beavatkozója, szabályzója, állapotának meglopója, a 

megfigyelők kijátszója. Csak mozgási egzisztenciája van, nyugalmi léte nem 

létezik; impulzusát „önsebességű” – vagyis fénysebességű – forgásából nyeri; nem 

lehet „az arcába nézni”, mert „arcfelülete” az, amelyik befogadójába nyomódik; a 

fény a mérőeszközünk, mely a saját intencióját is érvényesíti: „személyiségének” 

korlátja a meghaladhatatlan sebessége, mérési finomságának frekvenciafüggő 

skálája van. 

Hogy tényleg átléphessünk Transzkvantániába, előbb rendeznünk kell attól 

inneni kétes ismereteinket. A kvantummechanika Standard Modellje bevált mint 

törvénykövető „matematikai ösztön”, de a tudomány felületesen átugorja a fizika 

logikájától érintetlen árkokat. A fénysebességű forgásmodell viszont közel 

kéttucatnyi ismeret-gödör kitöltésére már most magyarázatot ajánl. 

Szemezgetésként: higgyük el, hogy az elektron nyugalmi tömege kéttengelyű 

gömbi forgásának köszönhető; ne reménykedjünk a gravitáció 

kvantumosságában, mert a látszat valóság-sértő, amit maga a gravitáció igyekszik 

„elsimítani”; de reménykedjünk abban, hogy a természet minden diszkrét 

tulajdonsága ellenére folytonos alapokon nyugszik. – Hirtelen csak ennyit tudok 

kimenteni a rockenbaueri „viviszekcióból”. Könyve ugyanis csak erősíti a 

nagykorúságát elérő emberiség határtudatát, amellyel átlép a tudományos 

önboncolás korszakába. Miután puszta kölcsönhatásból mindegyre falja a 

környező természetet, mint Piroskát az éhes farkas, ha kíváncsi továbbra is a 

természetre, akkor azt magában kell keresnie. Egy képernyőn nézve kezelheti az 

önhasát felmetsző szikét, ezáltal választva szét szubjektumot és objektumot. 

 

Súlyos gátlásokkal küzd a fizikusok rendjén kívül, de a rokonszenven belül álló 

hallgató és olvasó, mert felfoghatja, hogy egy gúzsba kötve táncoló lázadó 

világosítja föl éppen, aki legalább háromoldalú küzdelmet folytat. Leghosszabb 
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arcvonala a neutrális laikus, akinek beavatásán fáradozik, hogy legalább csendes 

támogatójává tegye „kétfrontos” küzdelmében. Egyik front maga a szakmai rend, 

amelynek tagjaként helyet kér magának is mai fizikai világképünk rajzversenyi 

tülekedésében. Másik a szakmailag félművelt, intellektuális imposztorok kalandor 

hada, amelyik aranyásóként igyekszik szenzációs rögöket kibányászni a természet 

misztériumából. Az a legkevesebb, hogy az idő megfordíthatóságával és egyéb 

mágiával házal, miközben a kölcsönhatások sebességkorlátjának elvetésére buzdít. 

Épp azt támadja, ami legfőbb kapaszkodója a relativizmus mocsarából 

kikecmeregni akarónak.  

Könyvében legfájdalmasabb és legfojtottabb oldal a 181-ik, ahol visszagondol a 

fizika lángelméinek közelmúltjára, látleletet közöl tudományának eliparosításáról, 

amely tolakodó- és hivatkozó-géppé teszi a kutatót. Nagyhatalmi kereskedelmi 

háború folyik a szellem ellen, amelyben „a magyar nyelvű tudományos publikálás 

végnapjait éli. Nem kivétel ez alól a könyv írójának tevékenysége sem, de talán 

törleszthetek avval, hogy ez a művem magyar nyelven jelenik meg.” – Ekképp 

néz az olvasó szemébe.  

Pontos kifejezés a „törlesztés” szó, jelentésének szele meg-megcsapja a könyv 

titkolatlan meredélyein kapaszkodni igyekvő olvasót. Egyik pillanatban a józanész 

nyájasságával szólítja meg a szerző, másik, váratlan fordulatban pedig 

matematikai bizonyításaiba rántja bele. Nyilván, hogy az idetévedt szakmabelihez 

szól ilyenkor, vagy éppen „rászól” felemelt ujjal és segélykérőn: – Ember! Fogd föl 

a bizonyítékaimat, mielőtt eleget teszünk a bíztatásnak, hogy rántsuk magunkra az 

anyaföldet. 

E sorok írója csak megerősítőn bólogathat, mert ma is hálás az egykor nagy 

reményeket tápláló magyar atomfizikának. Ugyanis a Központi Fizikai 

Kutatóintézet első igazgatójának, Kovács Istvánnak a Damjanich utcai lakását az ő 

családja örökölte a lakásinséges ’50-es években. Akkor épült a Szabadság-hegyi 

tudós-lakótelep, Kovács István oda költözött. A hálás utókor többsége már nem a 

tudósra emlékszik, hanem arra, hogy ő szerezte 1958-ban a Dalold el ezüst gitár 

világsikerű sláger zenéjét. 

 

* 

 

 Most érkezett el pillanat, hogy mégis a legkezdeti ’húr pengetésébe’ fogjak, és 

elővegyem az előadás közbeni ösztönös firkámat, amit sok hasonló mellé szántam 

ismeretlen rendeltetéssel. A hermeneutikával való vesződség vetett a 

hasznosíthatóságára némi filozófiai fényt. Így szól:  

 

„Minden most keletkezik, helyében marad a hiány. A mozgás abszolút volta 

azt írja elő, hogy a hiány megmaradása is természeti törvény.”  
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Az eleai Parmenidész jutott eszembe, aki csakis a nyugalmas egyet és 

származékait fogadta el létezőnek, a mozgó, változó dolgokat nem. Így, ha az ő 

ontológiáján múlt volna, létre sem jöhet a természettudomány. Viszont egy 

eltörölhetetlen tudományos normát szentesített: csak az létezik, ami elgondolható. 

A mozgás nem gondolható el ellentmondásmentesen, tehát, ami nincs 

nyugalomban, az eleaták számára nem létezik. Ezt éppen a püthegoreusok orra alá 

dörgölésből hirdették, akik szerint a számok a világegyetemet felépítő univerzális 

létezők. Zenon aporiái pedig szamárfület mutogattak vissza, bizonyítva, hogy 

hiába ismerjük tapasztalatilag, matematikailag megérthetetlen a mozgás. Magam 

meg úgy gondoltam az antianyagra, mint a keletkező világ sarkában járó hiányra, 

vagy a gyors járműveket faruknál fékező vákuumra. 

Az a kérdés is átfutott rajtam, hogy az előadó jól meggondolta-e könyvének 

bevezető szavait; természetfilozófiailag kielégítő-e, ahogy bemutatta a fizikusi 

szemléletet. Azt méltányolnunk kell, hogy a józanészt szólította meg, ami ki is 

jelölte a filozófiai spekuláció határait. Ám a filozófia éppen a gondolkodás 

kényelembe helyezésére törekedve szokott kötekedni a „józanésszel”, amelyik 

többnyire siet, a „bölcselkedö” meg ráérős.  

Engedve a divatos szóhasználatnak és a kontrasztok felismertető hatásának, 

fogadjuk el, hogy a szorgalmas józanész rendszerint a dolgok taktikai oldalát 

látja, a lustán nyújtózkodó filozófia pedig stratégiai kérdéseket tesz föl. Eredendő 

lomhaságát riasztja az aktivizmus. 

A bevezetés meghökkentő, „pitagoreus” kijelentésének tetszik,  hogy „A fizika a 

mennyiségek tudománya, ezért nem lehet meg matematikai formulák nélkül, de 

mi van a formulák mögött?” – Noha az egész könyv azt cáfolja, hogy a fizika nem 

a mennyiségek tudománya, a szerző szemérmesen mégis a matematika mögé 

bújik. Pedig a mai fizika törvényeinek bevált modelljét megalkotó „lángelméket” 

éppen a magas fokú intuitív minőségérzékük jogosítja a jelzőre. Legjobb példája 

Einstein, aki másoktól kölcsönözte a fizikai gondolatait artikuláló geometriát.  

Hogy a „stratégiai célt” megint szemre vegyük, ma is föltehetjük a kérdést, „mi 

a természet?”. 

Hogy gyökerénél ragadjuk meg, Platónt és Arisztotelészt idézem egy görög 

szótár „füzisz” (természet) szó értelmezéséből. Platón így: „természeten az első 

létezőt létrehozó teremtő erőt értik.” Arisztotelész: „természetnek nevezik a 

születőt létrehozó erőt.” – Mindkét változat a létesülés, születés (latin: natura) 

forrásaként jelöli meg az erőt. 

 

Ahogy a Logoszból lett a logika, úgy lett a Füziszből fizika. A szó végi „ka” 

képző minden hasonló esetben az alanyi értelemben használt névszót tárgyivá, 

eszközivé minősíti át. 

Az eleaták pontosan érzékelték, hogy az általuk elfogadott létező 

szubsztanciális ellentmondása a mozgásnak; nem emberi természetű, hanem 

isteni. S noha Püthagorasz hívei is az isteni természetet kutatták a matematikában, 
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a zenoni aporiákkal ők sem bántak el. A kiforrott természetfilozófia pedig, nézetem 

szerint, köntörfalazás nélkül kijelentheti, hogy amivel ő foglalkozik, annak valóban 

nincs isteni, intelligibilis szubsztanciája, csupán a vizsgálója iránti közönybe 

burkolt várakozása, mert leglényege a mozgás. Nem egyéb, mint minden valóság 

lehetősége. A lehetőség nem matematizálható, mert nem is valószínűség, csupán 

az intelligens érintéstől lehet azzá. A teológus mondhatja, hogy a természet nem 

más, mint a folyamatos teremtés utánpótlása, a „józan eszű embernek” meg olyan 

„kéznél lévőség”, amit a saját céljára humanizál. 

 

A józanésznek az a jutalma, hogy a Mozgás megkíméli őt a fojtó töménységtől, 

mert mozgásformákban bújik el, s így lehet játszadozni vele.  

Nekem úgy tetszik, hogy a fizika kapta a legtekintélyesebb természeti 

adottságot játékszerül, méghozzá a létesítő erőnek összes konzervatív 

létformájából való előcsalogatását. Hozzá képest az antropológia csak farát riszáló 

divatmajom. 

A mikrofizikus már ujjal vájkál az erők örvényében, amikor kidobozol az 

információból egy eddig nem ismert energia-fajtát. Ennél fogva olyan tekintélyre 

tehet szert, mint a káldeus mágusok. Államfők várhatnak a tudományból merített 

heurisztika üdvözítő igéjére. Megbolondult boldogtalanok meg a szubatomi 

világba vágynak, ahol megszűnik a boldogtalanság a nemekkel együtt, és planetár is 

aszexuális orgiát csaphatnak.  

 

  Egyszóval, van mit kibontani Rockenbauer Antal becsületes életműve ürügyén. 

Ajánlatos szólni Galilei érdemének távlati kibontakozásáról is, a 

természettudomány matematizálásáról, ami vívmány, de nem üdvtörténeti 

értelemben. A növekvő emberrel együtt nő az árnyéka is. A matematizált fizika 

valójában a metafizika antipódusa, mint anyagnak az antianyag: negatív 

metafizika, hit-megsemmisítő anti-vallás, „tudományos-technikai forradalom”.  

A Fizika szóvégén csüngő „ka” képző kicsinyitő képzővé vált, miután „óriássá” 

segítette az embert. Mostmár nem a természet a tárgya, hanem a természetke. A 

matematika segítségével lesz a természetből emberre szabott ruha, amely szigeteli 

őt a magán kívüli mozgásformák felismerésétől.  

 

Nagy szerencsénk azonban, hogy a matematika nem fér hozzá a valós 

mozgáshoz. Ki tudja számolni, hogy mi mekkora, de azt már nem, hogy mennyi a 

meglendítő hiány. 

 

 Nem könnyű a helyes kifejezést bármire is megtalálni. De hogy annak 

„stratégiai jelentősége” van akár a fizika meghatározásában is, arra kreáltam 

valamikor az alábbi példabeszédet.  
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BUZDÍTÁS 

 

Cromwell arra buzdította katonáit, bízzanak Istenben és tartsák szárazon a 

puskaport. Föltehető, hogy a legelső lőszerínség térdre kényszeríti őket, ha a 

szózat így hangzik: „Ne lőjétek el a puskaport!” – Hogy mindig készen álljanak, 

arról még tehetnek, de hogy ne fogyjanak ki bármiből is, emberfölötti 

követelmény. 

Így hát szóba sem került, hogy éppen attól kéne tartaniuk, ami ellen háborúhoz 

folyamodtak – a hiánytól. 

Vagy van mindig puskapor, amire kell, vagy föl kell adni a vállalkozást. Ha 

pedig megnedvült, még megszáradhat. 

Ezután Istenben sem csalódtak, aki maga volt a játszmát eldöntő metafora. 

(1976.) 

 

 

 

 

 
 

Rockenbauer Antal: ATOMI DIMENZIÓK c. előadása,  

Filozófiai Vitakör, 2018. 02. 23.            

 


