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– az elméleti fogalmak szintje
» jelentésváltozás

• nincs a priori megoldás

• A határozatlansági reláció
– a helyzet 1926 őszén (Schrödinger után)
– Heisenberg

• A kvantumelméleti kinematika és mechanika 
szemléletes tartalmáról (ZfP 43. 172, 1927)

– „az objektum (elektron) helye” jelentéséhez meg 
kell adnunk egy kísérletet

– Heisenberg-mikroszkóp
– ∆p∆q ~ h
– összefüggése a pq – qp = h/2πi –vel
– ∆E∆t ~ h

– „Azt, hogy a kvantumelmélet – a klasszikussal 
ellentétben – lényegesen statisztikus elmélet volna 
abban az értelemben, hogy egzaktul megadott 
adatokból csak statisztikus következtetések volnának 
levonhatók, nem tettük fel. ... Ehelyett minden olyan 
esetben, amikor a klasszikus elméletben ténylegesen 
egzaktul mérhető mennyiségek között összefüggések 
állnak fenn, a megfelelő egzakt összefüggések a 
kvantumelméletben is érvényesek (impulzus- és 
energiatétel). A kauzalitás törvényének éles 
megfogalmazásában, mely szerint ‘ha a jelent 
pontosan ismerjük, úgy a jövőt kiszámíthatjuk’, nem 
az utóbbi következtetés, hanem az előfeltevés téves. 
A jelen, az azt meghatározó összes adat 
megismerése elvileg nem lehetséges. Ezért minden 
észlelés: választás a lehetőségek sokaságából és 
egyben: korlátozása a jövőben lehetségesnek.

Minthogy a kvantumelmélet statisztikus jellege oly 
szoros kapcsolatban áll mindenfajta észlelés 
pontatlanságával, kísértést érezhetünk, hogy azon 
sejtésnek adjunk kifejezést, amely szerint az észlelt 
statisztikus világ mögött még egy ‘valóságos’ világ 
rejlenék, melyben a kauzalitás törvénye érvényes. 
Az ilyen elmélkedések azonban – ezt kifejezetten 
hangsúlyozzuk – terméketlennek és értlemetlennek
tűnnék számunkra. A fizikától csak azt kívánjuk, 
hogy formálisan leírja az észleletek kapcsolatát. A 
dolgok valódi állásának helyesebb jellemzése 
inkább így adható meg: Minthogy minden kísérlet a 
kvantummechanikának s azzal együtt az (1) 
egyenletnek van alávetve, a kvantummechanika a 
kauzalitás törvénye érvénytelenségének definitív 
megállapítását nyújtja.”

– későbbi értelmezései
• a konjugált változókat lehetetlen

egyidejűleg megmérni
• a konjugált változókat csak 

korlátozott pontossággal lehet 
megmérni; az egyik változó
mérésének pontossága 
korlátozza a konjugáltét

• egy méréssorozat szórása 
összefügg a másikéval –
statisztikai elv

• matematikai elv – a 
kvantumjelenségek 
dualitásának kifejezője

egyedi 
rendszerekről 

szól

• A komplementaritási elv
– „Így maga a kvantumelmélet 

természete kényszerít bennünket 
arra, hogy a tér-idő koordinációt és az 
okság igényét, amelyek egysége 
jellemzi a klasszikus elméleteket, a 
leírás komplementer, de egymást 
kizáró tulajdonságainak tekintsük, 
amelyek a megfigyelés illetve a 
meghatározás idealizációit
szimbolizálják.” Bohr, Como, 1927.

– a komplementaritási elv gyökerei és 
felállításának motivációi
• Hegel: a dialektikus ellentmondás
• Engels: az ellentétek egysége és harca 

a természetben
• Kierkegaard: a „minőségi” dialektika

– Vagy-vagy
– Stádiumok az élet útján

• Høffding és Bohr
• a hullám-részecske kettősség 

problémája
– Einstein foton-hipotézise (1905)
– Compton-effektus (1922)
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– „Találkoztam Michelsonnal, aki – azt hiszem –
konzervatívabb tudósnak talált, mint amire számított, 
mindenesetre határozottan konzervatívabbnak, mint 
az amerikai fizikusok fiatalabb iskolája, mint 
Comptonék, akik kiemelkedő eredményeik mellett, 
egyszerűen elborzasztó nézeteket vallanak egy olyan 
ember számára, aki életét a legkifinomultabb 
interferencia jelenségek vizsgálatával tölti, és akinek a 
hullámelmélet a hitvallása.” Bohr Rutherfordnak 
(1924)

– „Ami a kvantumelmélet lényeges vonását képező
átmenetek végbemenetelét illeti, leteszünk minden 
kísérletezésről a távoli atomokban végbemenő
átmenetek közötti kauzális kapcsolatokkal, és 
különösen az energia- és impulzus-megmaradási 
elvek közvetlen alkalmazásával, amely oly jellemző a 
klasszikus elméletekre. ... 

Az egymástól nagyobb távolságra levő atomok közötti 
kölcsönhatással kapcsolatban ... feltételezzük az 
egyes átmeneti folyamatok függetlenségét, ami éles 
ellentétben áll az energia- és impulzus-megmaradás 
klasszikus igényével. Így feltesszük, hogy egy indukált 
atomi átmenetet nem közvetlenül egy távoli atomban 
végbemenő átmenet okoz, amelyre a kezdeti és 
végső stacionárius állapot közötti energiakülönbség 
azonos. ... Ez a függetlenség nemcsak az energia-
megmaradást redukálja statisztikus törvénnyé, hanem 
az impulzus-megmaradást is.” Bohr-Kramers-Slater
(1924)

– Bothe-Geiger kísérlet a megmaradási törvények 
érvényességére az egyedi mikroszkopikus 
folyamatokban (1924)

– de Broglie anyaghulláma (1924)

– „Eléggé fel voltam készülve arra, hogy megtudjam, a 
távoli atomokban lezajló kvantumfolyamatok 
függetlenségéről javasolt nézetünkről kiderülhet, hogy 
rossz. Az egész dolog nem annyira egy befejezett 
elmélet volt, inkább arra törekedtünk, hogy elérjük a 
klasszikus fogalmak lehető legnagyobb 
alkalmazhatóságát. … Általánosságban azt hiszem, 
ezek a nehézségek olymértékben kizárják a
jelenségek szokásos tér-időbeli leírásának 
megtartását, hogy – a csatolás létezésének ellenére –
a sugárzás lehetséges részecske-természetére 
vonatkozó következtetéseknek nincs elegendő
alapjuk.” Bohr Geigernek (1925)

– „Különösen a Paulival folytatott beszélgetések 
hatására, ezekben a napokban teljes erőmből 
kényszerítem magam, hogy megbarátkozzam a 
természet miszticizmusával, és megpróbálok 
felkészülni minden eshetőségre, még a távoli 
atomokban végbemenő kvantumfolyamatok 
csatoltságának feltevésére is. Ámbátor e feltevés ára 
oly nagy, hogy azt nem lehet megbecsülni a szokásos 
tér-időbeli leíráson belül.” Bohr Heisenbergnek (1925)

– Schrödinger hullámmechanikája (1926)
– Davisson-Germer és G. Thomson kimutatja az 

elektron hullámtermészetét (1927)
• a filozofálás elkerül(tet)ése

– a fiatalok munkája érdekében
– „A Heisenberg-Bohr-féle megnyugtatási filozófia –

avagy vallás? – olyan ügyesen van kieszelve, hogy a 
hívőknek puha párnát szolgáltat, ahonnan nem 
könnyű őket felriasztani.” Einstein Schrödingernek 
(1928)

– „Az új, 1925 utáni kvantumelméletben az ‘anarchista’
álláspont vált meghatározóvá, és a modern 
kvantumfizika ‘koppenhágai értelmezése’ ma a 
filozófiai obskurantizmus legfőbb képviselője. Az új 
elméletben Bohr hírhedt ‘komplementaritási elve’
trónra emelte a (gyenge) inkonzisztenciát, mint a 
természet alapvető tulajdonságát, és a szubjektivista 
pozitivizmust, az antilogikus dialektikát, sőt, még a 
hétköznapi nyelv filozófiáját is összeolvasztotta, 
egyfajta szentségtelen szövetségben. 1925 után Bohr 
és társai a tudományos elméletek kritikai 
standardjának szintjét példátlanul leeresztették. Ez az 
értelem vereségéhez és a felfoghatatlan káosz 
anarchista kultuszához vezetett a modern fizikában.”
Lakatos (1970)

– megfogalmazások
• „Természetesen régen felismertük, mennyire szorosan 

kapcsolódnak a kvantumelmélet nehézségei azokhoz a 
fogalmakhoz, vagy inkább szavakhoz, amelyeket a 
természet szokásos leírásában használunk, és amelyek 
mind a klasszikus elméletekből származnak. Ezek a 
fogalmak csak Szkülla és Kharübdisz között engednek 
választani bennünket, annak megfelelően, hogy 
figyelmünket a leírás folytonos vagy nem-folytonos 
oldalára fordítjuk. … Az a körülmény, hogy fogalmaink 
korlátai oly szorosan egybeesnek a megfigyelési 
lehetőségeink korlátaival, megengedi számunkra – mint 
Heisenberg hangsúlyozza – az ellentmondások 
elkerülését. … mivel a leírás jellege szerint, a kérdés 
különböző oldalai soha nem jelennek meg egy időben.”
Bohr Einsteinnek (1927)
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• „Az atomról minden információt klasszikus 
fogalmakban fejezünk ki … Minden klasszikus 
fogalmat tér-idő képekkel definiálunk … A 
tapasztalat komplementáris vonásai, amelyeket 
nem lehet a klasszikus elméleteken alapuló tér-
idő képben egyesíteni.” Bohr előadásvázlata 
(1927)

• „A kvantumelméletre jellemző klasszikus fizikai 
elképzeléseink alapvető korlátozottságának 
felismerése, amikor azokat az atomi jelenségekre 
alkalmazzuk. Emiatt a helyzet miatt azonban, 
bonyolult problémákkal találkozunk, amikor a 
kvantumelmélet tartalmát a klasszikus 
elméletekből kölcsönzött fogalmakkal próbáljuk 
megfogalmazni. …

Valójában azt mondhatjuk, hogy a kvantumelmélet 
szerint a tér idő koordináció lehetősége 
komplementer az oksági leírás lehetőségével.”
Bohr kézirat (1927)

• az okra vonatkozóan: „Valójában a fizikai 
jelenségek szokásos leírása teljes egészében 
azon az elképzelésen alapul, hogy az illető
jelenségeket megfigyelhetjük anélkül, hogy 
észrevehetően megzavarnánk őket. … Most a 
kvantumhipotézisből következik, hogy az atomi 
jelenségek bármilyen megfigyelése magában 
foglal egy nem elhanyagolható kölcsönhatást a 
megfigyelő eszközzel. Ennek megfelelően a 
szokásos fizikai értelemben nem tulajdonítható
független realitás sem a jelenségeknek, sem a 
megfigyelő eszközöknek.” Bohr (1928)

– a komplementaritási elv vonatkozhat
• a helyre és impulzusra – részecskénél
• a helyre és a hullámszámra – hullámcsomagnál
• a részecskére és a hullámra
• a tér-időbeli ábrázolásra (pl. pálya tulajdonságai) 

és az oksági leírásra (impulzus- és 
energiamegmaradás)

• „az életműködések ellenőrzésé”-re és „az élet 
zavartalan kibontakozásá”-ra

• az ösztönre és az értelemre
• a gondolatra és az érzésre
• a komolyságra és a tréfára
• az igazságosságra és a felebaráti szeretetre

• a nézőkre és a résztvevőkre „a lét nagy 
színjátékában”

• a komplementaritási elvet 
értelmezhetjük
– lételméleti elvként – pl. hegeliánus, 

marxista stb. alapon
– ismeretelméleti-nyelvi szabályként –

Bohr módjára
– logikai tulajdonságként – pl. Birkhoff-

Neumann hálóelmélete alapján 
Weizsäcker

A valószínűség szerepe
• determinizmus a fizikában

– a korai emberi tevékenység
• a jelenségek összefüggésének ismerete
• az okság fontossága
• még ha mitologikusan is

– a ión filozófia
• Thalész legendák

– napfogyatkozás
– geometria
– a Nílus áradása
– meteorológia stb.

• Hérakleitosz töredékei
– logosz
– „Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, 

sem isten, sem ember nem alkotta senki, hanem 
volt mindig és van és lesz örökké égő tűz, amely 
fellobban mértékre és kialszik mértékre.”

– hatása a görög sorstragédiára és a retorikára

– Püthagorasz
• a meghatározottság mennyiségi 

megragadása
– az ókori atomizmus

• Leukipposz
– „Semmi sem történik vaktában, hanem minden 

értelmes okból és szükségszerűség folytán.”
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• Démokritosz
– inkább akar egy oksági magyarázatot találni, mint a 

perzsa királyság birtokába jutni
• Epikurosz

– clinamen
• Lucretius

– „Ím e jelenségeknek okát nem fogta eszük fel, 
Szükségből így isteni lényekhez folyamodtak”

– Arisztotelész
• „a tudományban több az ismeret ..., mint a 

tapasztalatban és bölcsebbnek tartjuk a 
tudósokat, ... mert úgy okoskodunk, hogy a tudás 
nyomán mindenkinek sokkal inkább tulajdonává
válik a bölcsesség (mint a tapasztalat útján); 
éspedig azért, mert a tudós tudja az okot, a 
gyakorlati ember meg nem.” Metafizika

– Galilei
• „Mert a természettel kapcsolatos kérdésekben, 

amelyek közé a most vitatott kérdés is tartozik, 
az okozatok ismerete vezet el az okok 
kutatásához és felleléséhez; enélkül vakok 
módjára járnánk, sőt még bizonytalanabbul, 
mert még azt sem tudnók, hová akarunk 
eljutni; a vakok legalább tudják, hová akarnak 
menni. Mindenekelőtt tehát az általunk kutatott 
okok okozatát kell megismernünk.”

– Descartes
• mozgási törvények
• megmaradási törvények

– Spinoza
• „Minden egyedi dolog, vagyis minden dolog, 

amely véges és határolt létezésű, csakis akkor 
létezik és determinálható működésre, ha 
létezésre és működésre valamely más ok 
determinálja, amely szintén véges és határolt 
létezésű; ez az ok megint csak akkor létezhetik 
és determinálható működésre, ha valamely más 
ok determinálja ...” Etika

• causa sui
– Newton

• „a természetfilozófia feladata abban áll, hogy a 
mozgásjelenségekből következtessen a 
természeti erőkre, és ezeknek az erőknek az 
ismeretében találjon magyarázatot a többi 
jelenségre is.” Principia

• az óramű világ megerősödése
• döntés az okság-jelek-Írás kérdésben

– Leibniz
• előre megállapított összhang + szigorú okság
• az eleven erő megmaradása
• „Semmi sem történik egy csapásra s egyike az 

én legnagyobb és leginkább igazolt 
alapelveimnek az a tétel, hogy a természetben 
soha sincs ugrás. Én ezt a folytonosság 
(continuitas) törvényének neveztem, ... és e 
törvényt a fizika nagyon gyakran használja.”

• okság és differenciálegyenletek

– Hume
• „Nem kétséges, hogy a dolgok közti viszonyok 

sorában nincs még egy, amelynek tökéletes 
ismerete olyan fontos volna számunkra, mint az 
ok és okozata viszonya. A tényekre és a 
létezésre vonatkozó minden érvelésünk ezen 
alapszik. Csakis ennek útján szerezhetünk 
többé-kevésbé biztos ismereteket ... A 
tudományok egyetlen közvetlen haszna abban 
rejlik, hogy megtanítanak minket, miként lehet a 
jövőbeli történéseket okaik segítségével 
irányítani és szabályozni. Gondolataink és 
vizsgálódásaink tehát mindig ezzel a viszonnyal 
foglalkoznak.”

• viszont: „nem jelölhetjük meg azt a körülményt, 
amely az okot okozatával összekapcsolja”

– Laplace
• „Ekkor a Világegyetem jelenlegi állapotát az 

előző állapot okozatának és a következő
okának kellene tekintenünk. Egy intelligencia, 
amely fel tudja fogni a természetet mozgató
összes erőt egy adott pillanatban és az azt 
alkotó létezők kölcsönös elhelyezkedését – egy 
elegendően nagy intelligencia ezeknek az 
adatoknak az elemzéséhez – át tudná fogni 
ugyanabban a formulában a Világegyetem 
legnagyobb testeinek és legkönnyebb 
atomjainak a mozgását; számára semmi sem 
lenne meghatározatlan és szemei előtt ott lenne 
a jövő, ahogyan a múlt is.” Essai Philosophique
sur les Probabilités
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– Kant
• „Minden változás az ok meg okozat 

kapcsolatának törvénye szerint történik. ... 
Tehát csak azáltal, hogy a jelenségek 
egymásutánját, ennélfogva minden változást 
az okság törvényének vetünk alá, lehetséges 
maga a tapasztalat, azaz a jelenségek 
empirikus megismerése; tehát maguk a 
jelenségek mint a tapasztalat tárgyai csak e 
törvény alapján lehetségesek.”

– Lenin
• „Ok és okozat, ergo, csak mozzanatai a 

világméretű kölcsönös függésnek, az 
(egyetemes) összefüggésnek, az 
események kölcsönös 
egybekapcsolódásának, csak láncszemek az 
anyag fejlődésének láncolatában.”

– Összegezve: a klasszikus 
mechanikai világkép szerint

1. Az anyagi világ jelenségei objektíve 
(individuálisan is) determináltak.

2. Minden konkrét jelenség kauzálisan is 
meghatározott.

3. A meghatározottság teljes. Véletlen 
nincsen. A valószínűségszámítás csak 
hiányos ismereteink miatt szükséges.


