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J. B. F.-nek

A világ annyira tele van mindenféle dologgal,
Biztos, hogy boldogok leszünk, mint a királyok.

(R. L. Stevenson)
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Előszó

"Nekünk tehát, akik a mindenségről akarunk beszélni, hogy hogyan keletkezett,  
vagy hogy talán öröktől fogva való, ha nem akarunk letérni a helyes útról,

segítségül kell hívni az isteneket és istennőket, arra kérve őket,
hogy mindent elsősorban az ő szellemükben,

önmagunkhoz pedig következetesen mondjunk el."
(Platón)1

"Nagy vívmányok úrnője, ó igazság nagyasszonya,
Ne hagyd, hogy az értelmem elbukjon

Valamilyen silány hamisságon."
(Pindarosz)2

A világegyetem, melyben élünk, éppúgy változik, mint róla alkotott fogalmaink. 
őseink elképzelése szerint a világmindenség kicsi, állandó és középpontja a Föld. A husza-
dik század közepére ráébredtünk, hogy egy táguló világegyetemben sodródunk, amely oly 
nagy, hogy a pereméről jövő fény több mint kétszer annyi idő alatt éri el távcsöveinket, 
mint amennyi a Föld életkora. Ha a jövőbe nézünk, egy olyan kozmológiát látunk körvo-
nalazódni, amelyben világegyetemünk még nagyobbnak látszik, és csupán egyike a szá-
mos egymástól független világegyetemnek.

Hasonlóképpen módosulnak a világegyetem működéséről alkotott elképzeléseink 
is. Több mint ezer éven át azt gondolták elődeink, hogy az égboltot egészen más fizika 
uralja, mint amit itt a Földön tapasztalunk. A reneszánsz idején, mely tudományos tekintet-
ben Isaac Newton tevékenységében csúcsosodott ki, vált nyilvánvalóvá, hogy a valóság 
ennek éppen ellenkezője, vagyis a földet és az eget ugyanazok a természeti törvények ural-
ják. A világmindenségre kezdtek úgy tekinteni, mint egy csodás óraműre,amelyben az ese-
mények fogaskerekek módjára kapcsolódnak egymásba.  A felfoghatatlan birodalmát - ott 
lakozik azoknak az istene, akiket rémülettel tölt el mindaz, ami megmagyarázhatatlan - 
száműzték az idő első másodpercébe, amikor a világegyetem létezésbe szökkent valami-
lyen módon. Ekkor, a kvantumos véletlenek határozatlan történéseinek teremtő közremű-
ködése nyomán, történtek meg a kozmikus idő első jelenségei. Ezért mérlegelnünk kell an-
nak lehetőségét, hogy még a legnagyobb rendszereket is ugyanazok a kvantumos törvé-
nyek irányítják, amelyek a legkisebb léptékeken uralkodnak, és hogy magának a világ-
egyetemnek az eredete is egy kvantumfluxus. A természeti állandók olyan véletlen esemé-
nyek eredményei, amelyek akkoriban történtek, amikor a csecsemő világegyetem törött 
szárnyú angyalként leszállt a szeplőtlen kezdetekből, és a zűrzavar és szükségszerűség, a 
lét és nemlét, a tökéletesség és tökéletlenség ősi rejtélye új sürgetésként került fel a világ-
mindenség égboltjára.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy összegezze a tudomány által a világegyetemről 
kialakított képet a i. u. második évezred végén, és egy olyan izgalmas, sőt talán nyugtala-
nító új világképet vázoljon fel, amit a közeljövőnek kell megerősítenie. Éppen ezért e 
könyv mind felfedezéseket, mind feltevéseket tartalmaz. Ilyen helyzetben szokás, hogy 
egy lelkiismeretes szerző ígéretet tegyen a tények és elképzelések gondos megkülönbözte-

1 Platón: Timaiosz, 27. fejezet. 
2 Pindarosz: Görög dalok.
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tésére - a magam részéről én is minden igyekezetemmel ezen voltam. Ám a kozmológiá-
ban - a világegyetemnek mint egésznek a történetével és szerkezetével foglalkozó tudo-
mányban - a tények és az elképzelések közötti határvonal egyáltalán nem olyan éles, mint 
más tudományok esetében. A világegyetem tágulása például, ami ma már bizonyított tény, 
eleinte puszta spekuláció volt. A tágulás Einstein általános relativitáselméletéből követke-
zett, ám annyira valószínűtlennek tűnt, hogy maga Einstein sem hitt benne. A kozmikus tá-
gulással szembeni ellenérzés még évtizedekkel azt követően is erősen tartotta magát, hogy 
a tágulás tényét Edwin Hubble 1929-ben kísérletileg bizonyította. Egészen addig nem nyu-
godtak meg a kedélyek ebben a kérdésben, amíg 1965-ben nem észlelték a kozmikus mik-
rohullámú háttérsugárzást, az ősrobbanásra utaló zajt. Erre az eseményre méltán tekinthe-
tünk úgy, mint ami megalapozta a tudományos kozmológiát.

Úttörő tudományágról van tehát szó, ahol a vizsgálatok a távoli galaxisok kutatá-
sától az őket létrehozó szubatomi rezgésekig terjednek. Ilyenkor a konzervativizmus nem 
kifejezetten erény, a képzelőerő pedig nem bűn. A világmindenség bölcsebb nálunk, vizs-
gálatához kreativitásra, s egyben kritikus hozzáállásra van szükség. Kifejezetten őrültség-
nek tűnhet azt állítani, hogy a világegyetemünkben található valamennyi anyag olyan eg-
zotikus szubatomi részecskék sokféleségéből áll, amelyeket még nem volt alkalmunk meg-
figyelni; vagy, hogy milliárdnyi más világegyetem is létezhet, amelyek különböző törvé-
nyeknek engedelmeskednek; vagy, hogy a szellem a világegyetem létezésének alapja. 
Meglehet, hogy még ezek a feltevések "sem eléggé őrültek", ahogyan azt Niels Bohr az 
atomok tulajdonságainak jellemzése során gyakran emlegette.3

A nyugati demokratikus társadalmak alapja, az empirikus szellem jelenleg támadá-
sok kereszttüzében áll. Nem csak hagyományos ellenfelei, a vallásos fundamentalisták és 
az okkultista nézetek fanatikusai támadják. Komoly tudósok állítják, hogy haladás mint 
olyan nem létezik, és a tudomány csupán vélemények összessége, társadalmi adottságok 
függvénye, akár a párizsi női divat. Nagyon sok diák helyezkedik arra a kényelmes állás-
pontra, hogy túl sok tudományra nincs szükség, mert egy közeli forradalom úgyis megcá-
fol mindent, ami ma elfogadott. Ilyen körülmények között nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy a tudomány haladó és összegző jellegű, és a jól megalapozott elméletek ritkán bizo-
nyultak hibásnak. Annak ellenére sem, hogy kiderülhet: csupán átfogóbb elméletek részei, 
ahogy például a newtoni mechanika részévé vált Einstein általános relativitáselméletének. 
Steven Weinberg fizikus írja: "Elképzelhető a kísérleteknek egy olyan kategóriája, amely 
megcáfol már elfogadott elméleteket, olyan elméleteket, amelyek a fizika általánosan elfo-
gadott részeivé váltak. Azonban erre a kategóriára semmiféle példát sem tudok találni az  
elmúlt száz évre visszamenőleg".4 A tudomány bár nem tökéletes, nem az emberi butaság 
szószéke.

A kozmológiát napjainkban többnyire annak az irányadó kozmológiai modellnek a 
keretei között művelik, ami az "ősrobbanás" (Big Bang) elméleteként ismert. A könyv első 
néhány fejezetében kifejtendő okok miatt feltételezem, hogy ez az elmélet a későbbiekben 
is érvényes marad. Szemléletem talán különösnek tűnhet az olyan napilapok és magazinok 
olvasói számára, melyek az elmúlt évtized során azt terjesztették, hogy az ősrobbanás el-
méletét ez vagy az a megfigyelés megcáfolni látszik. Az ilyen közlések alapja vélemé-
nyem szerint általában a tudomány, sajátosan pedig az ősrobbanás-elmélet félreértelmezé-
se.

3 "Ez nem elég őrült" - volt Bohr visszatérő mondása Victor Weisskopf szerint (Laurie M. Brow, 
Lilian Hoddeson: The Birth of Particle Physics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 
265. old.). Abraham Pais úgy emlékszik vissza, hogy Wolfgang Pauli egy elméleti előadást tar-
tott a Columbia Egyetemen 1958. január 31-én, melynek végeztével Pauli odafordult Bohr-hoz 
és azt mondta: "Ön biztosan úgy gondolja, hogy ezek az elképzelések teljes őrültségek", mire 
Bohr így válaszolt: falóban úgy gondolom, de sajnálatos módon nem eléggé őrültek." (Pais: Ni-
els Bohr's Time in Physics, Philosophy and Polity. Oxford: Oxford University Press, 1991, 30. 
old.) 

4 Steven Weinberg: Dream of a Final Theory, New York, Random House, 1992, 129. old. A dőlt 
betűs kiemelés tőle származik. 
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A tudomány nem merev dogma, amitől eltérni egyet jelent azzal, hogy a tudomá-
nyos közösség egy száműzetési ceremónia keretében letépi az illetőről a vállbojtot.5 Sok-
kal inkább egy önjavító vizsgálati rendszer, amelyben a - természetesen szép számban elő-
forduló - hibák előbb vagy utóbb felszínre kerülnek kísérletek, vagy a pontosabb elemzé-
sek során. Ugyanakkor a tudomány bizonyos értelemben "lentről-felfelé" működő rend-
szer, amelyben a nagyjelentőségű felismerések nem mindent átívelve, sui generis kerülnek 
nyilvánosságra, hanem nagyszámú apró esetből levont következtetésekből épülnek fel. En-
nek eredményeként a tudomány, miközben kétségbeejtően részletes, egyben hallatlanul ru-
galmas és alkalmazkodó is. A tudományos felfedezések, még a leglenyűgözőbbek is, elő-
ször tévhiteket szülnek, amelyeket el kell oszlatni, még mielőtt a felfedezés valóban 
szárnyra kaphatna. A tudományos felfedezések híjával vannak a vallásos és áltudományos 
kijelentések megnyugtató, villámcsapásszerű bizonyosságának, amelyek semmiféle téve-
dést sem engednek meg. Viszont élnek, és az elmélet valamelyik mellékágának elsorvadá-
sa nem jelenti szükségszerűen az elmélet egészének kudarcát.

A standard kozmológiai modell (vagyis az "ősrobbanás" elmélete) átfogó és rugal-
mas elmélet. Olyan színtér, melyen számos szűkebb elmélet és kísérleti program fejlődhet 
ki és versenyezhet egymással. Ugyanakkor nem teljes: a tudósok nem tudják biztosan, 
hogy pontosan milyen idős, mekkora, milyen gyorsan tágul és mennyi anyagot foglal ma-
gába a világegyetem. (Ahogyan Martin Rees angol királyi csillagász megjegyezte: "Igazán 
zavarba ejtő, hogy a világegyetem kilencven százalékára nincs magyarázatunk."6) Az sincs 
tisztázva, hogy az általunk ténylegesen látható anyag hogyan szerveződött csillagokká és 
galaxisokká. Nagyon sok mindent nem tudunk. Valószínű azonban, hogy ezek a kérdések 
így vagy úgy megoldódnak anélkül, hogy le kéne mondanunk a standard kozmológiai mo-
dell leglényegesebb megállapításairól.

Ezért a kozmológiai standard modell alapvető tételeivel kezdjük. Ezek az alábbi-
ak:

A Földön bizonyított fizikai törvények az egész megfigyelhető világegyetemre érvé-
nyesek. Ez végeredményben nagyon jó dolog. Sokkal nehezebb lenne a fizika, ha például 
minden egyes galaxis saját fizikai törvényeknek engedelmeskedne. Szerencsére a tudósok 
kimutatták, hogy a Földtől több millió fényévre lévő csillagok pontosan ugyanazokból az 
atomokból épülnek fel, mint amelyekkel itt a Földön találkozunk, bár természetesen a 
plazmasugaraknál, a fekete lyukaknál és más hasonló egzotikus objektumoknál olyan szél-
sőséges fizikai jelenségekkel is találkozunk, amelyekre a Földön nincs példa.

A világegyetem tágul. Einstein általános relativitáselmélete szerint a kozmikus tér 
vagy tágul, vagy összehúzódik. A tágulás bizonyítékát akkor találták meg, amikor felfe-
dezték a galaxisokból érkező fény vöröseltolódását. Ennek a jelenségnek egyedüli - és el-
lentmondásmentes - magyarázata a Doppler-jelenség: azaz a galaxisok távolodnak tőlünk 
és egymástól is. A tágulás mértékét ma még nem ismerjük pontosan, azonban a helyes ér-
ték a becslések szerint a jelenleg feltételezett értéktől legfeljebb 20 százalékkal térhet el. A 
tágulási sebesség és a világegyetem kora közötti összefüggés az alkalmazott geometriai 
modelltől függ, de első közelítésben a világegyetem kora a tágulási sebesség alapján nagy-
ságrendileg tizenötmilliárd évre tehető. Ez egyezik a legöregebb csillagok korának becsült 

5 Tudósokat nem egy esetben természetesen valóban száműztek hamis indítékok alapján. Ezt bi-
zonyítja David Bohm esete, akit a politikusok marxista meggyőződése miatt zaklattak, és aho-
gyan Hugh Everett, a kvantummechanika új értelmezésének megfogalmazója Bohm-hoz hason-
lóan saját magát száműzte a fizika területéről, amikor a munkáját mellőzték. De nagyon gyakran 
nem méltatják figyelemre őket, ha makacsul ragaszkodnak olyan kutatáshoz, amit széles körben 
feleslegesnek vagy haszontalannak ítélnek. Adott esetben kiderül, hogy nekik volt igazuk és a 
nagyobb közösség tévedett: ilyen tankönyvi eset Alfred Wegener-é, akinek a kontinensek ván-
dorlására vonatkozó (meglehetősen törékeny) elképzelését az Amerikai Olajkutató Geológusok 
Társaságának 1928-ban tartott konferenciáján kifütyülték és csak 1950-ben elevenítették fel 
(egy sokkal jobb fizikai magyarázat mellett). Ugyan ritkán, de előfordult, hogy tudósokat kikö-
zösítettek egyszerűen azért, mert valamilyen hibát követtek el vagy egy elfogadott elméletet két-
ségbe vontak. 

6 Martin Rees: Második Hitchcock-előadás, University of California, Berkeley, 1995. február 28. 
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értékével, ami az asztrofizikusok szerint tizennégymilliárd év. Vannak azonban olyan 
újabb megfigyelések is, melyek alapján a világegyetem korára alacsonyabb érték adódik. 
Amennyiben ezek az adatok helyesnek bizonyulnak, úgy a kozmológusok kronológiai 
problémával szembesülnek.

A világegyetem izotróp és homogén. A világegyetem "izotrópiája" azt jelenti, hogy 
az minden irányban teljesen egyformának látszik. Ha valaki kiúszik a nyílt tengerre, körül-
pillantva a látvány izotróp: a tenger minden irányban ugyanolyan, vagyis nem tudja meg-
állapítani, milyen irányba néz. Ha viszont a parthoz közel úszik, úgy, hogy látja a földet az 
egyik oldalon és a tengert a másikon, akkor a látvány anizotróp. A megfigyelések szerint a 
világmindenség izotrópnak tűnik, a galaxisok, halmazok és szuperhalmazok az égbolt min-
den irányában egyenlő számban találhatók, kivéve ahol a saját galaxisunkban lévő gáz és 
por akadályozza a mögötte lévő tartomány megfigyelését. A "homogén" fogalom alatt a 
csillagászok azt értik, hogy bár az anyag lokálisan bolygókba, csillagokba és galaxisokba 
tömörül, a galaxisok pedig halmazokat alkotnak, ezeknek az eloszlása nagy léptékben 
mégis egyenletes. Ha kiválasztjuk a térnek egy tetszőleges részét, mondjuk egy csillag 
vagy galaxisméretű darabját, akkor abba adott esetben csillagok, bolygók vagy ködök is 
beleeshetnek, ám leggyakrabban csak üres tér, azaz inhomogén eredményhez jutunk. De 
ha elegendően nagy egységet veszünk - ami például valamely irányban egymillió fényévet 
fog át -, akkor az űrnek és a galaxisoknak ugyanolyan keverékét látjuk, függetlenül attól, 
hogy a mintát milyen irányból vettük. Az 1980-as években felfedezték, hogy a galaxishal-
mazok óriási buborékokba szerveződnek, amelyek átmérője mintegy háromszázmillió 
fényév. Ez a megfigyelhető világmindenségnek mintegy 3 százaléka. A még magasabb 
szintű hierarchiába szerveződés léte megkérdőjelezheti a világegyetem homogén voltát. Az 
eddigi kutatások azonban azt mutatják, hogy a buborékok képviselik a szerveződések leg-
magasabb szintjét, vagyis milliárd fényévnyi léptékben az anyag homogén módon oszlik 
el.

Az általános relativitáselmélet pontosan írja le a gravitáció viselkedését napjaink 
világegyetemében. Einstein elmélete szerint a gravitáció a térnek az anyag miatt bekövet-
kező görbültsége. A kozmikus tér modellje az elmélet segítségével a kozmikus anyag sűrű-
ségének ismeretében megalkotható: minél több benne az anyag, annál erőteljesebb a tér 
görbülete. Az egyszerűség kedvéért a kozmológusok egyetlen mennyiséggel, az omegával 
jellemzik az anyag sűrűségét. Ha omega értéke nagyobb, mint 1, ami azt jelenti, hogy a vi-
lágmindenség viszonylag sűrű, akkor az összes galaxis halmozott gravitációs ereje végül is 
meg fogja állítani a kozmikus tágulást és a világegyetem össze fog roppanni. Az ilyen gör-
bültségű világegyetemet zártnak nevezzük, és az egy gömbhöz hasonlítható. Ha omega ki-
sebb, mint 1, a világegyetem nyitott és a tágulás örökké folytatódik. Ha omega értéke pon-
tosan 1 - ezt az állapotot kritikus sűrűségnek nevezzük -, akkor a világegyetem tágul, de 
egyre lassabban, s a tágulás mértéke mindinkább megközelíti, de sohasem éri el a nullát. 
Az ilyen világegyetemet síknak nevezzük. A világegyetem relativisztikus modelljei egy 
négydimenziós téridő-kontinuumon alapulnak. A zárt, nyitott és sík kifejezések a háromdi-
menziós gömbi-, hiperbolikus-, illetve síkgeometriáknak felelnek meg.

A kozmikus anyag sűrűségét kétféle módon becsülhetjük meg: közvetlenül, úgy, 
hogy összeszámláljuk az égen látható és nem látható valamennyi anyagot, vagy megfigyel-
jük, milyen mértékben lassul le a kozmikus tágulás a galaxisok egymásra gyakorolt gravi-
tációs vonzásának következtében. A tudósok mindkét módszert alkalmazzák, és bár az 
eredmények még nem véglegesek, azt jelzik, hogy a sűrűség a kritikushoz közeli, ami azt 
jelenti, hogy a megfigyelhető világegyetem sík, vagy legalábbis közel áll hozzá. Ez kifeje-
zetten rejtélyes megfigyelés: ha a kozmikus anyag sűrűsége véletlenszerű, úgy annak való-
színűsége, hogy omegára az 1 érték adódjék, nem nagyobb annál, mint hogy egy rúdugró 
századokon keresztül állva maradjon a rúdja hegyén. Erre ad egy lehetséges magyarázatot 
az inflációs elmélet, amelyről a későbbiekben lesz szó.

A standard modell egy másik tétele, hogy a korai világegyetem igen nagy sűrűsé-
gű és energiájú állapotban volt. Ez a "forró" ősrobbanás modellje. Megértéséhez szüksé-
günk lesz néhány fogalomra. Az ősrobbanás elmélete szerint a világegyetem szingularitás-
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sal, a téridő végtelen görbületű állapotával kezdődött. A szingularitásban a hely és idő je-
lentősége megszűnik. Az ősrobbanás nem valamilyen azt megelőzően is létező térben ment 
végbe: az egész tér benne volt az ősrobbanásban. Az ősrobbanás nem valami tőlünk távol 
eső helyen zajlott: ott ment végbe, ahol éppen vagyunk, és mindenhol másutt is. Minden 
ma létező hely eredetileg ugyanaz a hely volt. Nem közönséges robbanásról beszélünk; a 
dolgok nem repültek ki a térbe, hanem ott maradtak, ahol voltak, miközben a körülöttük 
lévő tér tágult. Egyes kozmológusok az "ősrobbanás" kifejezéssel a kezdeti szingularitásra 
utalnak, a "korai világegyetem" kifejezéssel az ősrobbanást követő "forró", nagy energiájú 
fizikai jelenségekre. Mások az "ősrobbanás" kifejezésnek szélesebb értelmet tulajdoníta-
nak; arra a forró világegyetemre gondolnak, ami az idő első másodperceiben, illetve 
perceiben alakult ki. (Ebben a könyvben ez utóbbi értelmezést használjuk.) Minthogy a fi-
zikusok jól ismerik a termonukleáris folyamatokat, meglehetősen biztosan meg tudják 
mondani, mi történt a korai világegyetemben. Számításaik egyebek közt sejtették, hogy az 
őseredeti anyagként kibocsátott fotontenger később megritkul, átlátszóvá válik, és napja-
inkban kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásként válik észlelhetővé. Ezt az előfeltevést a 
megfigyelések igazolták.

A világegyetem fejlődik. A magfizikusok másik fontos jóslata, hogy a könnyű ele-
mek, mint a hidrogén, hélium és lítium a korai világegyetemben alakultak ki, míg a nehe-
zebb elemek később, a csillagokban jöttek létre. Ez azt jelenti, hogy a periódusos rendszer 
egyfajta törzsfejlődést mutat, mondhatni a fejlődés következményeinek jegyzéke. 
Amennyiben - s ezt számos elméleti szakember feltételezi - a természetben létező állandók 
véletlenszerű, az idő első másodperceiben lezajlott "fázisátmenetek" következményei, úgy 
a természeti törvények ugyancsak történelmi események bizonyítékai. A fejlődés kreatív 
jellegű: egy fejlődő világegyetemben nem lehet valamennyi eseményt előre jelezni, még 
akkor sem, ha pontosan ismerjük a korai világegyetem állapotát. A kozmológia folyamatos 
történet

Kevésbé végleges az a napjaink kozmológiai érdeklődésének homlokterében álló 
feltételezés, hogy a nagyon korai világegyetem egy különlegesen gyors tágulási időszakon 
ment keresztül. Ezt a jelenséget nevezték el felfúvódásnak (inflációnak). Bár e feltételezett 
"felfúvódási korszak" csak a másodperc töredékéig tartott, hatására a világegyetem lénye-
gesen nagyobb lett a ma megfigyelhető világegyetemnél, azaz a világegyetemnek annál a 
részénél, amit ma láthatunk. Ennek eredménye, hogy a tér tényleges görbületétől függetle-
nül lokálisan síknak látszik; ahogy a Föld is síknak látszik, ha a felületéről nézzük.

A kozmológia egykor a mitológia része volt, ma már tudomány. Egy fontos dolog-
ban azonban minden más tudománytól különbözik. A többi tudomány úgy gyarapodik, 
hogy összehasonlít dolgokat, például a leptonokat a kvarkokkal, a gázbolygókat a szilárd 
bolygókkal, a mészkövet a gránittal, a kozmológiának azonban csak egyetlen tanulmá-
nyozható világegyetem áll rendelkezésére. Ezért azt más konkrét objektummal nem hason-
líthatja össze, csupán a tényleges univerzum lehetséges formáival, más lehetséges világ-
egyetemeket leíró elméletekkel vagy számítógépes modellekkel. Így nagyon nehéz meg-
mondani, hogy világegyetemünknek melyek a szükségszerű, s melyek a véletlen aspektu-
sai. Ez a körülmény óriási kihívást jelent a kozmológusok számára, képzeletüket élénken 
foglalkoztatja az a lehetőség, hogy aktuálisan más univerzumok is létezhetnek.

A kozmológia is bővül, akárcsak a világegyetem. 1977-ben, első könyvem, a Vö-
rös határ megjelenésekor kevesebb, mint száz hivatásos kozmológus dolgozott szerte a vi-
lágon. Számuk mára meghaladja az ezret. E számszerű változás mögött a technológia for-
radalmi változása rejlik. 1977-ben a csillagászok csupán néhány nagyméretű, földi telepí-
tésű optikai- és rádiótávcsővel vizsgálták a világegyetemet, néhány primitív műholddal ki-
egészítve. Ezeknek a megfigyelőberendezéseknek az adatait lassú, gondos munkával gyűj-
tötték össze, és kézi feldolgozással szelektálták, időnként drága és nehézkesen kezelhető 
számítógépek segítségét véve igénybe.  Napjainkban lényegesen több és jobb minőségű 
optikai és rádiótávcső mellett a tudósok számtalan műholdat, űrszondát, ballonra szerelt 
érzékelőt és asztali számítógépet vehetnek igénybe. Ezek segítségével sokkal többet és 
messzebb látnak térben és időben, messze meghaladva az emberi érzékszervek képességei-
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nek határát. Az eredmény: elképzelhetetlen információáradat. 1970-ben a csillagászok 
mintegy kétezer galaxis hozzávetőleges távolságát ismerték - amit azok vöröseltolódásával 
mértek meg -, 1994-re ez a szám százezerre nőtt, és gyorsan növekszik tovább. Mára olyan 
sok galaxis képe gyűlt össze, hogy nincs elég csillagász a rendszerezésükhöz; ezt a munkát 
egyre inkább neurális hálózatokkal és más "mesterséges intelligencia" jellegű számítógé-
pes programokkal végzik.

Az információs robbanásnak köszönhetően a kozmológiai elméleteket a megfigye-
lési adatok egyre szigorúbb határok közé szorítják. Húsz éve, mikor az asztrofizikusok el-
méleteket állítottak fel a galaxisok kialakulására vonatkozóan, csupán néhány tényt ismer-
tek, például a közönséges galaxisok hozzávetőleges tömegét és méretét, és tudtak vala-
mennyit az azokat alkotó csillagok összetételéről és koráról. Ez volt minden. Napjainkban 
a galaxisok kialakulásának elméletét tanulmányozók olyan számítógépes adatbázisokra tá-
maszkodnak (és ezekkel kell versenyezniük), amelyek a galaxisok típusait és helyzetét tar-
talmazzák, valamint a látható, infravörös, rádiófrekvenciás, röntgen- és gammasugárzási 
tartományokba eső spektrumukat. Bár a kozmológia még nem olyan pontos és megbízha-
tó, mint például a kvantumelektrodinamika, már nem a szabadon csapongó képzelet biro-
dalma, és nem jogos kritikusainak elutasítóan gúnyos megjegyzése sem: "A kozmológusok 
gyakran tévednek, de sohasem kételkednek."

Az emberben természetesen felmerül a kérdés, hogy milyen változást hoz minden-
napi életünkbe a kozmológia. A válasz különös módon az, hogy nagyon sokat. Valamilyen 
okból - senki nem tudja pontosan miért - gyakorlatilag minden emberi társadalom, az ókori 
egyiptomitól kezdve az őshonos amerikaiakon keresztül napjaink nagyvárosi és falusi kö-
zösségeiig, valamilyen képet alkot magának a világegyetemről és magyarázatot keres lét-
rejöttére. A világegyetem-modellek gondolkodásunkat implicit módon befolyásolják.

A kozmológia és a mindennapi élet kölcsönhatásának egyik eredménye a Függet-
lenségi Nyilatkozat. A bolygómozgás törvényeinek eleganciája, óraműszerű pontossága 
mély benyomást tett az emberekre, a Nyugat liberális hajlamú gondolkodóit arra késztette, 
hogy felmentsék Istent a személyes beavatkozás ősi feladata alól minthogy a bolygók 
mozgatásához immár nem volt szükség szolgálataira -, de megtartották őt a világegyetem 
teremtőjeként. Ezzel figyelmük a természet tanulmányozása felé fordult. A természet tör-
vényeire koncentráló gondolkodástól már csak egy lépés John Locke kijelentése, miszerint 
olyan természeti törvények is vannak, melyek az emberi lényekre és azok uralmára vonat-
koznak. E törvények kényszerű hatása, ahogyan Locke kifejezte, hogy "az ember termé-
szetes szabadsága mentes kell legyen minden felsőbb hatalomtól a földön és ne legyen 
semmilyen ember akarata vagy testületi hatalom alá kényszerítve, hanem szabályaiban ki-
zárólag a Természet törvényeit kövesse."7 A tizennyolcadik század vége felé Locke eszméi 
annyira átjárták a köznapi gondolkodást, hogy még Thomas Jefferson is megjelenítette 
őket a Függetlenségi Nyilatkozat első mondatában, ahol arról írt, hogy "a különálló és 
egyenlő helyzet, amire a Természet törvényei és a Természet Istene" feljogosít (az embe-
rek egyenlősége, joga az élethez és a szabadsághoz, a boldogság keresése) természeti tör-
vény, amely éppúgy a természetben gyökerezik, mint Newton gravitációs törvényei.8 Eb-
ből és számos más példából is nyilvánvaló, hogy a kozmológusok felfedezései és elgondo-
lásai - annak ellenére, hogy időben és térben távoli eseményekkel foglalkoznak -, átjárják 
a társadalmat, és az irodalom és művészet megújításától kezdve a törvényhozásig és bírás-
kodásig mindent befolyásolnak.

Vallás és kozmológia összezavarásának ugyancsak régi hagyományai vannak, 

7 John Locke: Concerning Civil Government, Second Essay, TV. fejezet, első kiadás, 1690. 
8 Locke állítólagos tudományos érvelésének olyan erőteljes hatása volt, hogy Jefferson, aki ritkán 

törődött a kritikusokkal, szükségesnek látta, hogy válaszoljon egy bizonyos Richard H. Lee vád-
jára, miszerint a Függetlenségi Nyilatkozatot Locke A polgári kormánnyal kapcsolatos gondola-
tok című művéből másolta ki. Jefferson elismerte, hogy Locke esszéje "tökéletes addig, amíg el-
megy", ezt írta: "Én csak azt tudom, hogy nem fordultam semmilyen könyvhöz vagy vitairathoz, 
amikor a Nyilatkozatot írtam." (Forrás: Carl Becker: The Declaration of Independence: A Study 
in the History of Political Ideas, New York, Harcourt, Brace, 1922, 25. old.) 
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kezdve azzal a hittel, hogy a tudomány jó, mert annak révén feltárulkozik a teremtő nagy-
lelkűsége ("Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." 
Zsoltárok Könyve 19:1.), egészen addig a tragikomédiáig, amivel a katolikus egyház ül-
dözte az öregedő Galileit. Annyira tartós a vallásos és kozmológiai fogalmak összemosásá-
nak szokása, hogy az utóbbi időben néhány fizikus képtelen ellenállni a kísértésnek és tisz-
tán fizikai témákba is belekeverik Isten nevét. Amikor a Berkeley egyetemen dolgozó csil-
lagász, George Smoot a mikrohullámú háttérsugárzásban arra utaló jelet talált, hogy a ga-
laxis-szuperhalmazok a korai világegyetem kvantumos fluktuációiból származnak, így 
nyilatkozott a riportereknek: "olyan volt, mintha az Isten arcába néztem volna."9 James Te-
fil a természet törvényeiről szóló könyvének a következő címet adta: Isten gondolataiban 
olvasva. Leon Lederman 1993-ban kiadott könyvének címe: Az isteni részecske. (A köny-
vében szereplő isteni részecskét megszokottabb nevén Higgs-bozonként ismerjük.) Step-
hen Hawking Az idő rövid története című könyvét azzal a gondolatsorral fejezi be, hogy a 
fizika egyesített elméletének felfedezése rávezethet annak megértésére, hogy "mi az, ami-
ért mi és a világegyetem létezünk", továbbá - ahogy írja - ez azt is jelentheti, hogy "megis-
merhetjük Isten gondolatait."10

A vallás és kozmológia között túlságosan mélyek a pszichológiai kapcsolatok, 
mellőzni nem lehet őket, de nem árt emlékeznünk arra, hogy Isten emlegetése nagyrészt 
abból a feltételezésből adódik, hogy Isten valamilyen egyenletrendszerben ölt testet. Le-
het, hogy így van, de ez korántsem nyilvánvaló. Ha egy tudós ilyen feltételezést tesz, vál-
lalja a kockázatot, hogy vallási viták színterévé teszi a kozmológiát. S teszi ezt egy olyan 
tudományban, melynek azzal is épp elég gondja van, hogy kiderítse, hogyan működik a vi-
lágegyetem, s nem akar azzal hízelegni önmagának, hogy a miértre is választ keres. A val-
lások velejárója a konzervativizmus, ugyanakkor a tudománytól elválaszthatatlan a hala-
dás. Így annak ellenére, hogy - talán mondanunk sem kell - nincs ellenséges érzület a két-
féle gondolkodási rendszer között, az sem tűnik sem valószínűnek, sem kívánatosnak, 
hogy közeledjenek egymáshoz. Kapcsolatuk sokkal inkább arra példa, hogy egy jó kerítés 
jó szomszédságot szül.

Mindenesetre a kozmológia és a mindennapi élet kapcsolatában a legerősebb szá-
lak nem a vallás és filozófia berkeiben keresendők, hanem inkább ott, hogy a tudomány 
képes megválaszolni azt az egyetemesen egyszerű kérdést, hogy miként váltak a dolgok 
olyanná, amilyenek. E könyvet, melyet az olvasó most kezében tart, az erdő fáiból készí-
tett papírra nyomtatták; a növényi és az emberi élet lehetősége a Földön a napenergiának, a 
(nagy valószínűséggel az üstökösök látogatásából visszamaradt) víznek és azoknak a Föld 
belsejében lejátszódó geológiai folyamatoknak köszönhető, amelyek a vulkánokat is mű-
ködtetik, friss anyagokat bugyogtatva fel a mélyből. Az atomfizika megtanított bennünket 
arra, hogyan szabadul fel az energia a Nap belsejéből és hogyan táplálja a radioaktív hő a 
geológiai tevékenységet a Föld mélyében. Mindkét kutatás az ősrobbanás korai fázisához 
vezet vissza, amikor az első atommagok felépültek. Az asztrofizikusok azt vizsgálják, ho-
gyan alakultak ki a Nap és a bolygók a gázködök összeütközése során a Tejút spirálkarjá-
ban, s ez felveti azt a kérdést, hogy hogyan tömörültek össze maguk a galaxisok a fiatal vi-
lágegyetemben.

A kozmikus történelem távlataiból a tudományos kérdések mesélésbe torkollanak. 
A szoba, amelyben ezt a könyvet írom, egy meredek kaliforniai hegyoldalra néz, Sonoma 
megyében. A hegyoldal azért meredek, mert viszonylag fiatal: a szél és eső együttes erózi-
ós hatásának még nem volt elegendő ideje simára csiszolni. (Ha alaposabban megnézzük, 
felfedezhetjük a kialudt vulkánok maradványait azokon a csúcsokon is, amelyek a Hold 
Sonoma-völgyét szegélyezik.) Fiatal a hegy azért, mert közel van a Szent András törésvo-
nalhoz, a világ egyik geológiailag legaktívabb részéhez. Miért aktív ez a terület? Mert itt a 
csendes-óceáni lemez, miközben lassan tolódik kelet felé ütközik az Amerikát hordozó le-
mezzel. A csendes-óceáni lemez alámerül, a szárazföldi lemez felfelé gyűrődik és eközben 
új hegységek születnek. A lemez mozgása tovább viszi a hegyeket észak felé. Ezeknek a 

9 The San Francisco Chronicle, 1992. május 25., 35. old. 
10 Stephen Hawking: A Brief History of Time, New York, Bántam, 1988, 175. old. 
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szikláknak egy része néhány millió évvel ezelőtt a Csendes-óceán mélyén pihent, azután 
Chile felé sodródtak, mielőtt balra fordultak volna; most éppen úton vannak Alaszka felé.

Mi mozgatja ezeket a kontinentális lemezeket? A föld mélyében a radioaktív ato-
mok bomlásából keletkező hő. Honnan származnak ezek az atomok? A csillagközi ködből, 
amelyből nagyon régen a Nap és a bolygók összeálltak. Ezt megelőzően az atomok az űr-
ben sodródtak. Ha azonban ezek az atomok elbomlanak, hogyan lehetséges, hogy még 
mindig rengeteg volt belőlük akkor, mikor a Naprendszer kialakult, hozzávetőlegesen tíz-
milliárd évvel az ősrobbanást követően? Úgy, hogy újonnan keletkeztek egyik vagy másik 
csillag felrobbanása során, röviddel a Naprendszer kialakulása előtt. De honnan származ-
nak azok a csillagok? Hasonló folyamatokból, melyek a galaxis korábbi történelme során 
zajlottak. A Tejúthoz hasonló spirális galaxisok csillaggyárak. De honnan származnak a 
galaxisok? Azok is gázködből kondenzálódtak. És honnan erednek a gázködök? Abból a 
lehűlő, sötétedő anyagból, ami az ősrobbanáskor keletkezett, milliárd évvel az idő kezdete 
után.

A kérdések és válaszok e hosszú láncolatában a természet egyetlen ponton sem su-
gall olyan pengevágás szerű választóvonalat, amelyről kijelenthetnénk, hogy minden, ami 
azt megelőzően történt, vagy minden, ami annál nagyobb, az a világegyetemhez tartozik, 
míg ami korábbi vagy kisebb, az tisztán emberi vonatkozású. Semmi, ami emberi, nem 
tisztán emberi; és semmi, amit az égen látunk, nem tisztán kozmológiai természetű. Mi 
emberek össze vagyunk kötve a kozmosszal. Minden út a kozmológiához vezet és minél 
magasabbra kapaszkodunk, annál messzebbre látunk.
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1. A fény partjai

"Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?"
(egy Gauguin-festmény címe)

Apránként az idő minden dolgot láthatóvá
tesz, amit az értelem fénye megvilágosít.

(Lucretius)1

Könyvünk összegzi a kozmoszról összegyűlt tudást, és számba veszi a kozmológia 
jövőbeli fejlődési lehetőségeit. Kezdjük a világegyetem korára, nagyságára és fejlődésére 
vonatkozó ismereteink megszerzéséhez vezető út körvonalazásával.

Az ókori görögök felfogásában a gömb alakú Föld mozdulatlanul áll a világmin-
denség középpontjában. Koncentrikus kristályos gömbök veszik körül, amelyeken a Nap, 
a Hold, bolygók és csillagok helyezkednek el. Ez a modell összhangban állt a köznapi ta-
pasztalatokkal: látszólag a csillagok naponta megkerülik a Földet. A másik lehetőség - 
mely szerint ezt a hatást a Föld forgása idézi elő -, heves tiltakozásba ütközött volna. (Ha a 
Föld forog, miért van az, hogy amikor valaki felugrik a levegőbe, saját lábnyomába esik 
vissza, nem pedig odébb?) A geocentrikus világkép esztétikailag is vonzó: a világ egyetlen 
egymásba illeszthető gömbsorozat, közepén a Földdel. Ez az elv összhangban állt Platón 
meggyőződésével, miszerint a gömb a legtökéletesebb geometriai forma, hiszen a lehetsé-
ges legnagyobb térfogatot foglalja magába adott nagyságú felület mellett.

E modellt a i.e. 4. század két legnagyobb gondolkodója alakította ki - a filozófus 
Arisztotelész és a csillagász Eudoxosz -, és elgondolásuk széles körben elfogadtatásra ta-
lált. A görögök azonban nem érték be a nagyszerűség csodálatával. Azt is elvárták, hogy az 
elmélet megegyezzen a megfigyelési adatokkal, megmagyarázza a múltbeli égi mozgáso-
kat és előre jelezze a jövőben várhatókat, különösen az olyan látványos eseményeket, mint 
a napfogyatkozás, a holdfogyatkozás és a bolygók együttállásai. Ez az egyik elsődleges 
oka annak, hogy a görögöket a modern tudományok előfutáraiként tiszteljük. Szkepticiz-
musuk hívta életre a kérdezést, a kételkedő és örökké elégedetlenkedő szellemet, ami a tu-
domány jellegzetessége. A geocentrikus világkép figyelmeztető tanulsága azonban, hogy 
egy elmélet lehet értelmes és szép, de mégis hibás. Arisztotelész és Eudoxosz geocentrikus 
világképe hosszú távon nem volt képes a bolygók mozgásáról pontosan számot adni.

Jobb eredményekhez vezetett a Ptolemaiosz által a i.u. 2. században, Alexandriá-
ban kidolgozott bonyolultabb modell. A ptolemaioszi világmodellben minden bolygó egy 
epicikluson - egy kis körön - kering, amelynek középpontja egy Föld körüli pályán vagy 
akár egy másik epiciklus valamely pontján helyezkedik el. Ez nagyon elmés elgondolás 
volt, de meglehetősen elvont is; maga Ptolemaiosz is csak kisegítő eszköznek tekintette 
modelljét. Világmodelljének bonyolultsága miatt Ptolemaiosz nevét a későbbiekben jelző-
ként alkalmazták az olyan elméletekre, amelyek túl körülményesnek vagy fizikailag nem 
kellően megalapozottnak bizonyultak. Mindezek ellenére a ptolemaioszi világkép a nyuga-
ti világban tizennégy évszázadon keresztül uralkodó szemlélet volt mindaddig, amíg Ko-
pernikusz kétségbe nem vonta érvényességét. 

Az iskolákban még ma is azt tanítják, hogy a heliocentrikus kopernikuszi világ-

1 Idézi: Lance Morrow: Time, 1991. június 10, 48. old.
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egyetem egy csapásra világosságot és egyszerűséget hozott a kozmológiába. Ám eredeti 
formájában a kopernikuszi modell nem volt kevésbé bonyolult, mint a ptolemaioszi, sőt 
pontosabb sem volt annál. Kopernikusz feltételezte, hogy a bolygók körpályán mozognak; 
s ennek megfelelően az epiciklusokat hívta segítségül. Kopernikusz elképzelései mellett 
számos csillagász foglalt állást, elsősorban a radikális hajlamú fiatalabb tudósok, de nem 
azért, mivel ez a világkép megoldotta a problémákat, inkább mert a heliocentrikus kozmo-
lógia - versenyre kelve a ptolemaioszi geocentrikus világképpel - lehetővé tette eredeti 
gondolatok felszínre jutását is. A szó szoros értelmében a határtalanra nyújtott kitekintést. 
A ptolemaioszi világegyetem jellegéből adódóan kicsi volt: a csillagok gömbje, ami magá-
ba foglalta a világot, és egy nap alatt egyszer fordul meg a Föld körül, mert ha ez a merev 
gömb nagyon nagy lenne, olyan hatalmas sebességgel kellene forognia, hogy elemei szer-
teszét repülnének. Viszont ha Kopernikusznak igaza van, s a csillagok mozdulatlanok, s 
helyzetük csak látszólag - a Föld pályamenti mozgásának következtében - változik, ez azt 
jelenti, hogy a csillagok nagyon messze vannak tőlünk. Kopernikusz tehát kitolta a nap-
rendszer határait és rálátást engedett a mögötte feltáruló hatalmas világegyetemre.

A kopernikuszi modell azonban rögtön két lényeges problémával került szembe. 
Mivel a bolygókat a Nap körül tökéletes körpályán keringő objektumokként írta le, az el-
mélet szükségképpen bonyolult és hibás lett: a bolygók pályája ugyanis valójában nem 
kör, hanem ellipszis. Körpályát feltételezve kísérelni meg leírni egy bolygó várható moz-
gását ahhoz hasonló feladat, mintha a gömb alakú focilabda mozgásából akarnánk kikövet-
keztetni a rögbilabda mozgását. Mivel a görögöktől Kopernikuszig nem sokat fejlődött a 
fizika tudománya, a geocentrikus modell híveit egy ősrégi ellenvetés is zavarba hozta: ha 
valaki felugrik a levegőbe, miért nem a felugrási ponttól nyugatra huppan vissza? Miért 
nem tarolják le a Föld felszínét pusztító keleti szelek - különösen az egyenlítő vidékén -, 
miközben óránként több mint 150 kilométeres sebességgel száguldanak keletnek?

A reneszánsz két vezető tudósa veselkedett neki e problémák megoldásának. Úgy 
kísérelték meg kijavítani a kopernikuszi kozmológia tévedéseit, hogy összhangba hozták a 
földi fizikával. Mind Johannes Kepler, mind Galileo Galilei tehetséges írók voltak, és 
könyveik az egész művelt világban a szellemi élet középpontjába helyezték elképzelései-
ket. Egyébként teljesen különböztek egymástól: az egyik elméleti tudós és visszahúzódó 
ember volt, a másik kísérletező hajlamú és társaságkedvelő.

Kepler a matematika szimmetriáját és a zene harmóniáját kereste a kozmoszban. ő 
maga nem sokat fáradozott az égbolt megfigyelésével, mindössze egyszer-kétszer használt 
távcsövet. Kozmológiai kutatásait azokra az adatokra alapozta, amelyeket a dán csillagász, 
Tycho de Brache gyűjtött össze. Kepler vele együtt dolgozott Tycho prágai, Benatek-nevű 
kastélyának obszervatóriumában. Kapcsolatuk meglehetősen tüskés volt: Tycho az adatok 
egy részét visszatartotta, mivel félt, hogy Kepler mint tudós elhomályosítja az ő sikereit. 
Tycho összegyűjtött megfigyelési adatai csak Tycho halálával jutottak Kepler birtokába 
(Tycho azért halt meg, mert a hólyagja egy sörivóverseny során szétrepedt). Kepler végül 
felfedezte a bolygók mozgásának három törvényét, amelyek mind a mai napig az ő nevét 
viselik.

Valamely természeti törvény szépségében gyönyörködni csak érett ízléssel lehetsé-
ges, akárcsak a hamisítatlan skót whisky ízét élvezni vagy Alban Berg zenéjét hallgatni. A 
formálódás éveiben kevesen válnak érzékennyé a tudomány szépsége iránt, ezért könnyen 
lehet, hogy a tudomány esztétikai oldalának műértői sokkal kevesebben vannak, mint a 
MacCallan whiskyt fogyasztók vagy a Wozzeck-kedvelők. Azok számára azonban, akik a 
tudományt pontossága mellett szépségéért is értékelni szeretnék, a Kepler-törvények na-
gyon jó kiindulópontot jelenthetnek.

Kepler első törvénye azt mondja ki, hogy a bolygók nem kör, hanem elliptikus 
(azaz ovális) pályán keringenek, és az egyes ellipszisek gyújtópontjában helyezkedik el a 
Nap. Ennek mesteri bizonyítása késztette arra Immanuel Kantot, hogy Keplert a valaha 
született legélesebb eszű gondolkodónak nevezze. A többi korabeli kozmológushoz hason-
lóan korábban Kepler is abból indult ki, hogy a bolygók pályája kör. Az elliptikus pálya hi-
potéziséhez félre kellett söpörnie saját előítéleteit, és a társadalomét, amelyhez tartozott. 
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Amikor kortársai megismerték merész gondolatait, megrémültek. Nemcsak hipotézisét bí-
rálták, hanem módszerét is, mert sokkal nagyobb mértékben támaszkodott bonyolult mate-
matikai levezetésekre, mint a többi korabeli csillagász. Még öreg asztronómiatanára, Mic-
hael Maestlin, aki Keplert a kopernikuszi kozmológiába bevezette - és akit Kepler igen 
nagyra becsült - is elítélte ezért. Kepler teljesítményének értékeléséhez hozzátartozik, 
hogy amikor az ellipszispályák gondolatával előállt, már negyvenéves pályafutás állt mö-
götte, s meglehetős tiszteletnek örvendett. Matematikai újítások bevezetéséhez szokatlan 
feltételek ezek. "Annyi fáradságot fordítottam rá, hogy már tízszer is meghalhattam vol-
na"2 - írta. Felismerésnek olyan hatása volt, mint amikor valaki álmából felébredve meg-
pillantja a fényt.

Az első törvény eleganciája nem volt nyilvánvaló az alkalmi megfigyelők számá-
ra, akik nem egészen értették, mi a különbség a körpálya és körhöz erősen közelítő ellip-
szispálya között. Kepler újításának esztétikai ereje sokkal világosabban mutatkozik meg 
második törvényében. Ez a törvény azt mondja ki, hogy a bolygó sebessége nő, amikor 
Napközelben van, és csökken, ha a Naptól távolabb halad, mégpedig pontosan olyan 
arányban, mint amilyen területet a mozgása során azonos időtartamok alatt végigsöpör. 
Másképpen fogalmazva: ha egy hónapon át követjük a Mars mozgását a Naptól távoli pá-
lyaszakaszán és megrajzoljuk azt a háromszöget, amelynek csúcspontjai a Nap, valamint a 
bolygó helyzete a hónap elején és végén, majd ugyanígy felrajzoljuk azt a kevésbé hegyes 
szögű háromszöget is, amely a Mars Naphoz közeli pályáján hasonlóképpen kiadódik, ak-
kor a két háromszög területe egyenlő lesz. Ugyanez igaz minden más bolygóra is. Ez a ti-
tokzatos szimmetria megrémítette Keplert, s azt a zenei ellenpontozás harmóniájához ha-
sonlította.

Kepler harmadik törvénye azt mondja ki, hogy minden bolygó pályájánál a fél-
nagytengely - a hosszabbik tengely fele - hosszának köbe a bolygó keringési idejének 
négyzetével arányos. Ez a törvény hatásos eszközt adott a csillagászok kezébe a Naprend-
szer feltérképezéséhez, mivel a bolygó Nap körüli keringési idejének ismeretében - amit 
már Kepler idejében is ismertek -, következtetni lehet a pálya többi bolygóhoz viszonyított 
méretére is. Tehát, ha ismerjük egy bolygó pályájának adatait, megkaphatjuk az összes 
többi pálya tényleges nagyságát3. Hasonlóan, ha egy olyan bolygót vizsgálunk, mint a Ju-
piter vagy a Szaturnusz, amelyek több holddal (Kepler elnevezésével szatellittel) rendel-
keznek, és megmérjük az egyik holdnak a pályaadatait, akkor kiszámíthatjuk az összes 
többi holdpályát is.

2 Kepler: Levelek Fabriciushoz, idézi: Max Caspar: Kepler, New York, Dover, 1993, 170. old. 
3 Pontosabban a harmadik törvény azt mondja ki, hogy ha P az az idő, ami  alatt egy bolygó meg-

kerüli a Napot, és R a keringési pálya fél nagytengelye, akkor:
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Ezek szerint a Jupiter félnagytengelye 141 köbgyökével egyenlő, s ez 5,2 asztronómiai egységet 
jelent. Mivel egy asztronómiai egység = 149,6 millió kilométer, így a Jupiter közepes távolsága 
a Naptól 5,2 x 149,6 = 778 millió kilométer. 
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Miközben Kepler ezeken a kérdéseken dolgozott, Galilei kijavított néhány hibát a 
kopernikuszi elmélet fizikájában. A Pisában született Galilei sok tekintetben déli mentali-
tású ember volt: többet járt társaságba, materialistább volt és otthonosabban mozgott a mű-
szaki kérdések területén, mint Kepler. Galilei legtermékenyebb éveit a Velencei Köztársa-
ságban töltötte, ami akkor a világ legforgalmasabb tengeri kikötőjével rendelkezett, és így 
ő is szert tett számos tengerészeti műszaki ismeretre, éppúgy, ahogy napjainkban is számos 
természettudós tisztában van azzal, hogy mi történik a Kennedy űrközpontban. Nagyhatá-
sú műve, a Párbeszéd két új tudományról azzal a lényegre törő nézetével kezdődik, hogy a 
műszaki haladás elősegíti a tudományos haladást. Salviati, a párbeszédes formában írt 
könyv egyik alakja a következőket mondja:

Az az állandó jellegű tevékenység, amit ti, velenceiek véghez visztek híres fegy-
vertáratokban, a gondolkodó elmének hatalmas területet kínál a kutatásokhoz, különösen 
munkátoknak az a része, ami a mechanikát is magába foglalja; e részlegben folyamatosan 
új eszközöket és berendezéseket állít elő számos mesterember, akik között olyanoknak is 
kell lenniük, akik részben az elődöktől átvett tapasztalatok, részben a saját megfigyeléseik 
alapján igen jó szakemberek és nagyon tehetségesek a magyarázatokban.4

Mind Kepler, mind Galilei forradalmár volt, tevékenységükkel cáfolták azt a régi 
meggyőződést, amely szerint a tiszta gondolkodás felsőbbrendű az olyan nehézkes és 
gyakran bonyolult foglalatosságokkal szemben, mint lejtőn golyókat gurítani, kezdetleges 
távcsöveken keresztül az eget kémlelni, és más módon az anyagi világot vallatni. Albert 
Einstein dicshimnuszokat zengett tiszteletükre, méltatta eltökéltségüket, hogy az igazat ke-
resték a természetben, és ezzel túlléptek koruk hagyományos felfogásán, mely az elvont 
gondolkodást fontosabbnak tartotta a tapasztalati megfigyelésnél.5 Keplernek, ahogyan 
Einstein megjegyezte, "fel kellett ismernie, hogy még a leglogikusabb matematikai elmélet 
sem jelent önmagában biztosítékot az igazságra és jelentéktelenné válik, ha nem támaszt-
ják alá a természettudományok legpontosabb megfigyelései."6 Galileiről a következőket 
írja: "A tiszta logikus gondolkodás nem ad semmiféle ismeretet a tapasztalati világról; a 
valóság minden ismerete a tapasztalatból indul ki és ott is végződik. A tisztán logikai úton 
felállított tételek nem mondanak semmit a valóságról. Minthogy Galilei volt az, aki belátta 
ezt az elvet - és be is vezette a tudomány világába -, ezért a modern fizika, sőt az egész 
modern természettudomány atyjának tekinthetjük őt."7

Galilei legfőképp a tehetetlenség elvének felismerésével járult hozzá a kozmológi-
ához. Arisztotelész feltételezte és a nyugati világ hitte, hogy a tárgyak természetes állapota 
a nyugalom. Ez látszólag összhangban áll a tapasztalattal - egy könyv vagy egy kő a he-
lyén marad, kivéve, ha valamilyen módon energiát közlünk vele, hogy elmozduljon - és a 
tehetetlenség szót még ma is tétlenség vagy mozgásra képtelenség értelemben használjuk. 
Galilei rájött arra, hogy ez a józan észt követő feltételezés hamis. Fadarabokat lökött végig 
egy asztalon, majd lecsiszolta mint a fadarabokat, mint az asztalt, és elgondolkodott annak 
a jelentőségén, hogy amikor a súrlódás kisebb, a fadarabok messzebb csúsznak. Úgy okos-
kodott, hogy ha tökéletesre tudná csiszolni az asztalt és a fadarabokat, úgy, hogy semmi 
súrlódás ne lépjen fel, a fadarabok örökké mozognának. Azt a következtetést vonta le, 
hogy a tehetetlenség nem csupán abból áll, hogy a nyugalomban lévő testek nyugalomban 
maradnak, hanem abban is megmutatkozik, hogy a mozgásban lévő testek mozgásban ma-
radnak.

4 Galilei: Dialogues Concerning Two New Sciences.
5 Einstein az összes többi, valaha élt tudóshoz hasonlóan ösztönösen ellene volt mindenféle tekin-

tély-elvnek. Kisfiú korában egyszer, amikor először látott katonazenekart sírva fakadt, felnőtt 
korában pedig azon tréfálkozott, hogy "a sors azzal büntet, amiért lenézek mindenfajta tekin-
télyt, hogy engem tett meg egyfajta tekintélynek." (Forrás: Banesh Hoffman: Albert Einstein, 
Creator and Rebel, New York, Viking, 1973, 24. old.) 

6 Einstein: Johannes Kepler, Out of My Later Years c. könyvében, Secaucus, N. J., Citadel Press, 
1979, 226. old. 

7 Einstein előadása Herbert Spencerrol Oxfordban, 1933. június 10-én, megjelent: Mein Weltbild, 
Amsterdam, Querido Verlag, 1934. 
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Galileinek ez az intuícióval ellentétes meglátása feloldotta az alapvető ellenvetést 
azzal a kopernikuszi állítással szemben, hogy a Föld mozog. A levegőbe felugró emberek 
nem repülnek nyugat felé és a keleti szél nem fúj állandóan, mert az ugró ember, illetve a 
levegő együtt mozog az elmozduló Földdel és így arra törekszik, hogy mozgásban marad-
jon. Mára már eleget láttunk a világegyetemből ahhoz, hogy tudjuk, a mozgás és nem a 
nyugalom az anyag természetes állapota, a mozdulatlanság csak lokális jellegzetesség, ami 
a helyi "nyugalmi tehetetlenségi rendszerhez" viszonyítva érvényes. Minél távolabbra né-
zünk, annál inkább azt látjuk, hogy minden mozog a legtöbb más objektumhoz képest. A 
világegyetem nyugtalanságból született és azóta sem nyugodott meg.

Galilei öregkorát az a hiábavaló küzdelem árnyékolta be, hogy elfogadtassa a ko-
pernikuszi világképet az egyházzal a ptolemaioszi helyett. Végül megalázó módon arra 
kényszerült, hogy az inkvizíció előtt térdelve vonja vissza tanait, és életének hátralévő ré-
szét szobafogságban töltse. Küzdelmének kudarcát nem csupán Róma Galilei eszméivel 
való szembenállása okozta, hanem az is, hogy bár rengeteg érvet sorakoztatott fel az ana-
lógiára alapozva, nem volt képes kvantitatív módszerekkel védeni a kopernikuszi kozmo-
lógiát.

Ezt a lépést végül Isaac Newton tette meg. Az 1642-ben, Galilei halála évében 
Angliában született Newton mindenféle kutatással foglalkozott: alkímiával, a bibliai kro-
nológiával, optikával és mechanikával, de kutatásaiból gyakorlatilag semmit sem hozott 
nyilvánosságra. Newton csak igen kelletlenül, Edmond Halley csillagász nyomatékos ké-
résére írta meg könyvét, a Principia-t, amellyel beírta nevét a történelembe. A Principia 
megadta azokat az egyenleteket, amelyekkel pontosan ki lehetett számítani a bolygók 
mozgását és a Földre eső tárgyak sebességét. Kimutatta, hogy mindkettő hátterében ugyan-
az az erő, a gravitáció áll.8 Igazolta Kopernikusz, Kepler és Galilei heliocentrikus világké-
pét és egyesítette az égi és földi fizikát. Newton szerint vizsgálatukon keresztül megismer-
hetjük a jelenségeket, és a világegyetem megismerése is így lehetséges.

Az 1687-ben megjelent Principia-t követő két évszázadban a Naprendszer feltér-
képezése nagy léptekkel haladt előre. A távcsövekkel, a pontos órákkal - tengerészeti kro-
nométerekkel, melyet a hajósok helyzetük meghatározása céljából fejlesztettek ki, hogy 
sötét éjszakákon ne tévedjenek a parti sekély vizekbe - felszerelt kutatók 1761-ben megfi-
gyelték a Vénusz elhaladását a Nap előtt, és 1769-ben ennek révén nagy pontossággal meg 
tudták határozni a Föld pályájának méreteit. Ez lehetőséget adott arra, hogy a "parallaxis-
módszer" segítségével megmérjék a közeli csillagok távolságát. Az első pontos sztelláris 
parallaxist - a Földtől 11 fényévre lévő Cygnus 61 csillagét - 1838-ban mérték meg.

Ha valaki részletesen fel akarja tárni a világegyetemet, először rá kell jönnie arra 

8 Newton gravitációval kapcsolatos munkájának eredményét legtömörebben Kepler három törvé-
nyének újrafogalmazása adja meg. A Newton-féle változat a következőképp értelmezhető. 

Az első törvény: ha két test gravitációs kölcsönhatásban áll egymással, mind kettő olyan pályát ír le, 
amely a két test közös tömegközéppontja körüli kúpszelet. Ha a két test állandó kapcsolatban 
van, úgy pályájuk ellipszis alakot vesz fel; ha nincsenek állandó kapcsolatban, a pálya alakja hi-
perbola. 

A második törvény: ha két test egy központi erő hatására egymás körül kering, az őket összekötő 
vonal a keringés síkjában azonos időszakaszok alatt azonos területet fed le. 

A harmadik törvény: ha két test egymás körül kering, úgy tömegük összegének és keringési idejük 
négyzetének szorzata arányos az egyik test másik körüli keringési pályájának fél nagytengelyé-
nek köbével. Normál egységekben számolva a harmadik törvény azt mondja ki, hogy ha R a pá-
lya sugara - csillagászati egységben kifejezve -, P a keringés ideje években, m1 és m2 a keringő 
objektumok tömege - a Nap tömegének hányadaként kifejezve -, akkor: 

m1m2=R3/P2

E Newton-féle törvényeknek a segítségével a csillagászok csupán a pályaadatok méretei és a kerin-
gési idők ismeretében meg tudják határozni adott bolygók körül keringő holdak tömegét, a ket-
tőscsillagok tömegét, a galaxisok tömegét (a legkülső csillagok pályái alapján), illetve egész ga-
laxishalmazok tömegét (a halmaz legkülső galaxisainak mozgásából). 
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az alapvető felfedezésre, hogy minden csillag a csillagtalan űrben szétszórt galaxisok vala-
melyikéhez tartozik. Amikor távcsövön keresztül vizsgáljuk az égboltot, az is bonyolítja a 
helyzetet, hogy a galaxisunkban lévő por- és gázködök teljesen úgy néznek ki, mint azok a 
spirális ködök, amelyek már önálló, távoli galaxisok. A gázködök jellegzetesen néhányszor 
tíz fényévnyi átmérőjűek, míg a több milliárd csillagból álló spirális "ködök" átmérője el-
éri a 100000 fényévet, és a Földtől több tízmillió fényévre helyezkednek el. A csillagá-
szoknak először meg kellett tanulniuk különbséget tenni ezek között a - felületesen szem-
lélve - hasonló objektumosztályok között, még mielőtt a világegyetem részletes feltérképe-
zéséhez hozzáfogtak volna.

Immanuel Kant már 1755-ben kijelentette, hogy a spirális ködök tulajdonképpen 
galaxisok, de csak 1925-ben sikerült az amerikai Edwin Hubble-nak bebizonyítania Kant 
állítását: mount wilson-i megfigyelései során egy spirális galaxisban csillagokat fényképe-
zett le több mint 2,5 méteres távcső segítségével. Ezt követően számos módszert dolgoztak 
ki a kozmikus távolságok mérésére, és ennek eredményeként a csillagászok ma már több 
ezer galaxis távolságát ismerik - 50 százalékos pontossággal - egészen többszázmillió 
fényév távolságig.

Időközben a csillagászat nagyot lépett előre kezdeti taxonómikus fázisából, amikor 
a megfigyelők még úgy osztályozták az égi objektumokat, mint azok a természettudósok, 
akik ezrével gyűjtötték a szárított és préselt virágokat és tömték ki a madarakat Darwin 
színrelépése előtt. Az eredmény egy új tudomány, az asztrofizika kialakulása, amely nem-
csak rögzíti és ismerteti a Földön kívüli jelenségeket, hanem egyben ésszerű magyaráza-
tokkal is szolgál. A különbség ahhoz hasonlítható, mint amikor valaki egy idegen, nem ér-
tett nyelvű színdarabot néz, és csak a szereplők gesztusaiból következtethet a tartalomra 
egészen a második felvonásig, amikor is egy tolmács suttogva közli vele a szereplők indí-
tékait és fordítani kezdi mondataikat. Az asztrofizika lehetővé tette, hogy a tudósok túllép-
jenek az égbolt látványának puszta leírásán, és elkezdjék megismerni, hogyan vált olyan-
ná, amilyennek látjuk.

Az egyik legfontosabb asztrofizikai eszköz a spektroszkóp volt, amely a fényt 
összetevőire bontja. E különböző frekvenciájú komponensek információt hordoznak a csil-
lagok és más fénylő tárgyak atomi összetételéről. A fény az atomoknál kisebb részecskék-
ből, fotonokból áll. Egy atom fotont bocsát ki magából, amikor valamely elektronja egy 
magasabb energiaszintű pályáról alacsonyabb energiaszintűre kerül. Az atom energiája 
ilyen elektronátmenetnél csökken, és a felesleges energiát foton alakjában kisugározza, így 
jön létre a Nap sugárzása is. Ugyanez a jelenség okozza a csillagok fényét és a gázködök 
foszforeszkáló izzását. A gázködökben a gáz "gerjesztett" állapotban van a gázködben lévő 
csillagok fényének hatására. A csillagok és más csillagászati objektumok spektrumának 
elemzéséből megismerhető anyaguk összetétele, hőmérsékletük, forgási sebességük és szá-
mos egyéb jellemzőjük.

A Nap spektrumát elsőként Gustav Kirchoff német fizikus vizsgálta meg, aki nátri-
um, kalcium, magnézium, vas és még néhány elem jelenlétét mutatta ki. (A héliumot 
1868-ban fedezték fel a Napban, még mielőtt megtalálták volna itt a Földön; innen ered a 
neve is: görögül - helio.) William Huggins angol amatőrcsillagász londoni magán-csillag-
vizsgálójának távcsövét felszerelte egy spektroszkóppal, és két fényes csillagban, az Alde-
baran-ban és a Betelgeuse-ben vasat, nátriumot, kalciumot, magnéziumot és bizmutot mu-
tatott ki. Azonban a legjelentősebb kozmológiai felfedezés 1929-ben történt, amikor Ed-
win Hubble a galaxisok spektrumvonalainak eltolódását elemezte. Megállapította, hogy a 
legtöbb galaxis távolodik a Tejúttól és egymástól is, olyan sebességgel, ami arányos a tá-
volságukkal; ez volt az első bizonyíték a világegyetem tágulására.

A kozmikus tér tágulása huszadik századi gondolat - teljesen előreláthatatlan felfe-
dezés, legalábbis mindeddig nem bukkantam nyomára a korábbi tudományos irodalomban. 
Különös módon e gondolat mégis felmerült az elméleti fizikában, mégpedig röviddel azt 
megelőzően, hogy Hubble kísérleti bizonyítékot talált volna rá. Az alapokat Einstein fek-
tette le 1916-ban az általános relativitáselmélet kidolgozásával. Tanulmányozva ezt az el-
méletet, a kutatók azt találták, hogy a kozmosz nem lehet statikus, tágulnia vagy összehú-
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zódnia kell. Einstein először elutasította a gondolatot, de később ő is meghajolt a matema-
tikai érvelések súlya alatt. Ezt követően Hubble - aki nem is ismerte ezt az elméletet -, et-
től teljesen függetlenül fedezte fel a világegyetem tágulásának jelenségét.

Az úgynevezett ősrobbanás- (big bang) modell úgy alakult ki, hogy a tudósok 
megpróbálták elképzelni, milyen lehetett a táguló világegyetem egészen fiatal korában. Az 
általunk megfigyelhető világegyetem ma hozzávetőleg tizenötmilliárd fényév sugarú. 
Amikor sugara még sokkal kisebb volt - mondjuk egy fényévnyi -, a teljes anyagmennyi-
ségnek sokkal kisebb helyre kellett koncentrálódnia. Ha bármilyen anyagot összenyo-
munk, felmelegszik. Ugyanaz a jelenség ez, mint amikor egy pénzdarabot a sínre fekte-
tünk, megvárjuk, amíg átmegy rajta a vonat, szétlapítja, majd rögtön utána kezünkbe véve 
nagyon forrónak találjuk. Hasonló jelenség játszódik le, amikor a kerékpárunkat felpum-
páljuk: a pumpában összenyomott levegő és a levegőtől maga a pumpa is felmelegszik. 
Mindezek alapján ésszerű feltételezés, hogy a korai világegyetem nem csak sűrű, de forró 
is volt. Nagyon forró: amikor mindössze egy másodperce létezett, minden egyes csepp 
anyag sűrűbb volt a sziklánál és forróbb a Nap belsejénél. A világegyetem tágulása és az 
ebből eredő lehűlés tette lehetővé az atomok, molekulák, galaxisok és az élőlények kiala-
kulását. Amit mi anyagnak nevezünk, nem más, mint megfagyott energia. Azért fagyott 
meg, mert a világegyetem a tágulás következtében lehűlt.

Az ősrobbanás elmélete szerint amikor a fiatal világegyetem tágult, elérkezett egy 
olyan, ma mintegy ötszázezer évvel a kezdetek utánra tett időpont, amikor az őseredeti 
plazma annyira elvékonyodott, hogy átjárhatóvá vált a fény számára. A fizikusok ezt fo-
ton-szétcsatolódásnak nevezik, s azt értik alatta, hogy a fotonok, vagyis a látható fény és 
az elektromágneses energia egyéb formái ekkor váltak szabaddá. Ezt követően már csak 
nagyon ritkán kerültek kölcsönhatásba egymással vagy az anyaggal, és akadálytalanul szá-
guldottak keresztül a kozmikus tér egyre táguló tartományán. Ebből adódóan a fotonok 
még most is itt vannak körülöttünk. A kozmikus tágulás során a fotonok hullámhossztarto-
mánya is kiterjedt és a látható fénytől egészen addig a hullámhossztartományig nőtt, amit 
mikrohullámú rádiófrekvenciának nevezünk. A mikrohullámú frekvenciatartományban na-
gyon kényelmes az energiát hőmérséklettel kifejezni - ugyanúgy, ahogyan az például a 
mikrohullámú sütők használati utasításában is megtalálható -, így azt is mondhatjuk, hogy 
a világegyetem valamikor nagyon forró volt, s melegéből valamennyi még mára is meg-
maradt. Az elméleti fizikusok feltételezték ennek a kozmikus mikrohullámú háttérsugár-
zásnak (Cosmic Microwave Background, CMB) a létét, és kiszámították, hogy hőmérsék-
letének körülbelül három foknak kell lennie az abszolút hőmérsékleti skálán. Azt is kiszá-
mították, hogy spektruma a vonatkozó kvantumfizikai egyenletek alapján az úgynevezett 
"feketetest-sugárzásnak" felel meg, valamint izotrop, ami azt jelenti, hogy bármely megfi-
gyelőnek a világegyetem bármely pontján ugyanekkora hőmérsékletet kell mérnie. 

A COBE által a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás spektrumáról felvett diagram 
pontosan megegyezik azzal a görbével, amit az ősrobbanás elve alapján előre megjósoltak.

A CMB-t úgy lehet elképzelni, mint fotonokból álló ködfátylat, ami az ősrobbanás 
óta átjárja a világmindenséget. Ha messzire tekintünk az űrbe - és így messze vissza az 
időben, amikor a CMB fotonjai még több energiával rendelkeztek -, azt látjuk, hogy ez a 
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ködfátyol vastagabb. Az általunk megfigyelhető legnagyobb távolságban, ami egymillió 
évet jelent az idő kezdetétől, a ködfátyol már átlátszatlan. Minden mikrohullámú rádiótáv-
csövet használó megfigyelő csaknem teljesen átlátszó gömbnek látja a világegyetemet, 
amely azonban távoli és forró fala mentén átlátszatlan.

Amikor az 1940-es években először napvilágra kerültek ezek a feltételezések, 
gyorsan feledésbe is merültek. Az ősrobbanás elméletét még senki nem vette túl komo-
lyan, s akkoriban még mikrohullámú vevők sem voltak. 1965-ben két fizikus, aki műhol-
das hírközlési rendszerek kifejlesztésén dolgozott fedezte fel a CMB-t. Az érdeklődés még 
inkább fokozódott a CMB iránt, amikor a tudósok rájöttek arra, hogy segítségével közvet-
lenül bepillanthatnak a világegyetem múltjába, abba az időszakba, amikor az még mind-
össze félmillió éves volt. 1989-ben az amerikai űrkutatási hivatal felbocsátott egy olyan 
műholdat, amelynek az volt a feladata, hogy Föld körüli pályáról vizsgálja a CMB-t, mint-
hogy az érzékelést ott nem zavarja a földi légkör hatása. A COBE (Cosmic Background 
Explorer, Kozmikus Háttérsugárzás Kutató) műhold által gyűjtött adatok első eredményeit 
a következő évben hozták nyilvánosságra és kiderült, hogy megdöbbentő bizonyítékokkal 
szolgál az ősrobbanás elméletére. A CMB valóban izotrop - vagyis teljesen egyforma in-
tenzitású az égbolt bármely pontján. És ahogyan várták, a hőmérséklete tényleg három fok 
az abszolút zérus felett, pontosabban 2,726 fok, és spektruma - szintén a várakozásoknak 
megfelelően - megegyezik a feketetest sugárzási spektrumával. Az egyezés oly tökéletes 
volt, hogy a kutatóknak fel kellett nagyítaniuk a pontok hibatartományát a diagramon, kü-
lönben a megfigyelési adatok belevesztek volna az elméleti előrejelzésként megrajzolt vé-
kony vonalba.

A COBE tudósai 1992-ben arattak döntő győzelmet, amikor - a megismételt méré-
seknek a COBE maximális érzékenysége mellett nyert adataival - elkészült a teljes égbolt-
térkép, és igazolódott az ősrobbanás elméletének egy további nagyon fontos jóslata is - ne-
vezetesen, hogy bár az anyag a kozmoszban általában egyenletesen eloszlott, de már meg-
lehetősen korán összeállt olyan sűrűbb tartományokba, amelyekből a galaxishalmazok ki-
alakultak. Ez igen jó hír volt azon elméleti fizikusok számára, akik azzal érveltek, hogy a 
galaxisban észlelt óriáshalmazok, szuperhalmazok és galaxisbuborékok a korai világegye-
tem inhomogenitásaiból a gravitáció következtében alakultak ki, s az anyagcsomók azok 
kvantumfluktuációkból; azaz a korai világegyetem általában egyenletes eloszlású anyagá-
ban fellépett mikroszkopikus eltérésekből jött létre. S bár rengeteg további kutatnivaló van 
ezeknek az inhomogenitásoknak a spektrumával és méretével kapcsolatban, kérdés továb-
bá az is, hogy pontosan hogyan fejlődtek olyan hatalmas struktúrákká, amelyeket a világ-
egyetemben ma láthatunk; de ezek a felfedezések a legtöbb kozmológust meggyőzték ar-
ról, hogy a világmindenség egy forró ősrobbanás során keletkezett.

Számos egyéb bizonyíték is alátámasztja az ősrobbanás elméletét.

A COBE által a teljes égboltról felvett térkép a struktúrák magjait mutatja a háttérsugár-
zásban. A középen látható sötét öv a saját galaxisunk elsötétítő korongja.
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Ezek egyike például az az érdekes tény, hogy a kozmikus elemek mennyisége meg-
egyezik az elmélet által előre jelzett értékkel. Az elmélet szerint az őseredeti tűzgolyó le-
hűlt, a protonok és neutronok atommagokká álltak össze. A magfizikusok kiszámították - 
ők nagy tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren, mivel hasonló folyamatok zajlanak le 
a termonukleáris bomba robbanásakor -, hogy az atomokká összeállt anyagnak mintegy a 
negyede héliummá alakult az ősrobbanásban, kevés lítium jött létre, míg a többi hidrogén-
ként (ez a legegyszerűbb atom, amelynek magja alapesetben egyetlen protont tartalmaz) 
létezett a továbbiakban. És pontosan ezt találták a kozmológusok is: a világegyetem nagy-
jából 25 százalék héliumból és 73 százalék hidrogénből áll.

Az elmélet szerint a nehezebb elemek a csillagokban alakultak ki, nevezetesen a 
szupernóvákban, a felrobbanó csillagokban, amik teleszórták az űrt feldúsult nehezebb ele-
meket tartalmazó törmelékfelhőkkel, amelyekből a későbbiek során kialakultak a csillagok 
és bolygók, köztük a Nap és a Föld is. Ha ez az elmélet igaz, úgy azt kell észlelnünk, hogy 
az öregebb csillagokban kevesebb a nehézelem, mint a fiatalabbakban. A mérések ezt a té-
telt is igazolták.

Az ősrobbanásból keletkezett világegyetemben kellően távolra nézve közvetlen bi-
zonyítékokat lehet találni a kozmikus fejlődésre, mivel a több milliárd fényév távolságból 
érkező fény információt hordoz a több milliárd évvel korábbi állapotról. A kutatók valóban 
találtak ilyen megdöbbentő bizonyítékokat. Ezek a kvazárok (az elnevezés a quasi stellar - 
'majdnem csillag' szószerkezetből származik), lényegében galaxisok fényes magjai, és ép-
pen abban az állapotban vannak, amikor olyan hatalmas energiát sugároznak ki, ami ele-
gendő ahhoz, hogy igen nagy távolságból is látni lehessen őket. A legközelebbi kvazárt 
több mint egymilliárd, míg a legtávolabbit több mint tízmilliárd fényévnyire találták. A két 
szélsőérték között észlelt több száz kvazár vizsgálata azt mutatta, hogy számuk - ahogy 
térben és időben egyre távolabb tekintünk az űrbe - egyre nő. A csillagászok mindebből 
arra következtetnek, hogy a galaktikus fejlődés kvazárfázisát a galaxisok általában fiatal 
korban mutatják, később csak nagyon ritkán.

A távolabbi galaxisok színe kékebb, mint a közelieké. Minthogy a fényes fiatal 
csillagok színe kék, ez arra utal, hogy a galaxisokban több milliárd évvel ezelőtt sokkal 
bővebben keletkeztek csillagok, mint napjainkban. A távoli galaxishalmazokat a Hubble-
űrtávcsővel vizsgálva kiderült, hogy a "gazdag" halmazok (amelyekben egymáshoz közel 
viszonylag sok galaxis található) korábban nagyobb arányban tartalmaztak spirális galaxi-
sokat, mint ma. Ebből következik, hogy valami csökkentette a spirális galaxisok számát. 
De senki sem tudja pontosan, hogy mi is volt ez a valami. A spirális galaxisok összeolvad-
va alkothattak elliptikus galaxisokat, de az is lehet, hogy darabokra hullva kisméretű, sza-
bálytalan galaxisok lettek belőlük. A világegyetem távoli részeinek megfigyelésével a koz-
mikus fejlődés közvetlen tanulmányozására nyílik kitűnő lehetőség. Az egyre jobb távcsö-
vek időgép gyanánt egyre távolabb tekintenek a múltba.

A csillagok életkora illeszkedik a világegyetem tágulási sebességből levezetett 
életkorához. Mint látni fogjuk, számos bizonyíték utal arra, hogy a világegyetem hozzáve-
tőlegesen tizenötmilliárd éve tágul. Ez az érték összhangban van a legöregebb ismert csil-
lagok korával, amit az asztrofizikusok tizennégymilliárd évre tesznek. Vannak azonban 
más megfigyelések, amelyeket egyes kutatók szintén meggyőzőnek tartanak, és amelyek a 
világegyetem életkorát mindössze tízmilliárd évesre becsülik. Amennyiben ez az igazság, 
akkor valami helytelen: vagy a legöregebb csillagok életkorának meghatározása vagy az 
ősrobbanás elméletének valamely részlete.

Mindez elvezet minket az ősrobbanás elméleti igazolásának módszeréhez. Visszás-
nak tűnhet, hogy egy elméletet egy másik elmélettel igazolunk. Normális esetben az elmé-
let próbaköve a megfigyelés és a kísérlet. A tények azonban önmagukban éppoly rendszer-
telenül helyezkednek el, mint a pattogatott kukorica edény hiányában. A gyakorlatban a tu-
domány helyezi edénybe a pattogatott kukoricát: megvizsgálja, mennyiben illeszkednek a 
tények egy-egy elmélethez, valamint, hogy a különböző elméletek összhangban vannak-e. 
Az ősrobbanás és más, jól megalapozott elméletek összhangját vizsgálva, többféle tanul-
ság lehetséges.
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Az általános relativitáselmélet számos kísérleti próbát kiállt, és úgy tűnik, ez az el-
mélet tökéletesen pontos eredményeket ad, ha a gravitáció viselkedését a világegyetem 
legnagyobb részében jellegzetesnek tekinthető feltételek mellett akarjuk előre jelezni. Em-
lítettük már, hogy az általános relativitáselmélet része az az állítás is, hogy a világegyetem 
vagy tágul, vagy összehúzódik. Így a kozmikus tágulás ténye azt jelenti, hogy az ősrobba-
nás elméletét egy másik, igen jól megalapozott elmélet, a relativitáselmélet támasztja alá.

A kvantumfizika ugyancsak fontos szerephez jut az ősrobbanás elméletében. A 
kvantummechanika segítségével a fizikusok megjósolták a mikrohullámú háttérsugárzás 
létét és spektrumát, kiszámolták, hogy az ősanyagnak mekkora része alakult át héliummá 
az ősrobbanás során és megbecsülték a legöregebb csillagok korát is. A kvantumfizika 
pontos leírást ad mindazokról a jelenségekről, amelyekért az atomon belüli gyenge és erős 
kölcsönhatás, illetve az elektromágnesesség a felelős; tehát jól alkalmazható a természet 
három alapvető kölcsönhatásának leírására. De nincs még birtokunkban a negyedik köl-
csönhatást, a gravitációt is magába foglaló teljes kvantumelmélet. Ez nem jelent lényeges 
problémát abban az esetben, ha a fizikai leírást jelenlegi világegyetemünkre korlátozzuk: a 
gravitáció oly gyenge erő, hogy a szubatomi részecskék közötti kölcsönhatás kiszámítása-
kor nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni, mert ezeknek a részecskéknek olyan csekély 
a tömege, hogy a közöttük lévő vonzóerőt bátran elhanyagolhatjuk. A sűrű, korai világ-
egyetemben azonban a szubatomi részecskék olyan súlyosak voltak, hogy a közöttük köl-
csönösen ható gravitációs erő összemérhető volt a másik három erő hatásával. Azoknak az 
eseményeknek a rekonstruálásához, amelyek a kozmikus idő első másodpercének első tö-
redékében mehettek végbe, szükség lenne a gravitáció kvantumelméletére. A gravitáció 
kvantumelmélete feltételezhetően felfedne egy olyan rendező elvet, amely mind a kvan-
tummechanikának, mind az általános relativitáselméletnek alapja, s ezzel összhangba hoz-
ná ezt a két - mai ismereteink szerint - egymással összeegyeztethetetlen elméletet. Ilyen át-
fogó elméletként szóba jöhet a szuperszimmetria, a Nagy Egyesített Elmélet és a szuper-
húr-elmélet, mely utóbbi szerint a világegyetemben található valamennyi anyagrészecske 
és energia az úr egy darabkája, és az őseredeti tízdimenziós geometria szilánkjaiból kelet-
kezett, amely darabokra hullott, amikor a világegyetem tágulása megkezdődött. Ezek a fel-
tételezések egy sztatikus világegyetemben pusztán absztrakciók lennének, de az ősrobba-
nás világegyetemében a sokszínű történelem köntösét öltik magukra, az abban valaha ural-
kodó feltételekről mesélve.9

Az inflációs elmélet komoly érdeklődést váltott ki a kozmológusok körebén. E 
szerint az elképzelés szerint a kozmikus történelem egy korai pillanatában a világegyetem 
tágulása sokkal gyorsabb volt, mint azt korábban gondolták; valójában még a fény sebes-
ségénél is sokkal gyorsabb. Később tárgyalandó okok miatt az inflációs elmélet a standard 
ősrobbanás-elmélet számos problémáját megoldja. Emellett olyan meglepő spekulációk-
nak is teret enged, amelyek szerint világegyetemünk egy korábbi világegyetem teréből 
származó mikroszkopikus méretű buborékból ered. Ez a korábbi világegyetem is csupán 
egyike annak a számos világegyetemnek, amelyek a csillagokhoz hasonlóan szét vannak 
szóródva a véletlen terek, idők és "természeti törvénycsomagok" végtelen kavalkádjában.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy napjainkban, a huszadik század elmúltával 
az ősrobbanás elmélete igen jól tartja magát: megbízható és független bizonyítékok tá-
masztják alá helyességét. Ha össze kellene állítani a huszadik század legnagyobb tudomá-
nyos eredményeit - a relativitáselmélet és a kvantummechanika, a DNS-molekula szerke-

9 Érdekes, hogy az általános relativitáselmélet érvényét veszti, amikor különlegesen nagy sűrűség 
mellett szeretnénk alkalmazni, olyan viszonyok között, amilyenek az idő első másodpercének 
tört részében, pontosabban az első 10-41 -dik másodpercben uralkodtak. Az elmélet ilyenformán 
"saját bukását jósolta meg", ahogyan egy relativitáselmélettel foglalkozó tudós kifejezte. Az el-
mélet egyik értelmezése szerint, amelyet két angol elméleti tudós, Stephen Hawking és Roger 
Penrose dolgozott ki, egy táguló világegyetemben a kozmikus történelem minden útja egy vég-
telen gravitációjú pontba, egy úgynevezett szingularitásba vezet, amely az idő kezdetében vagy 
annak közvetlen közelében helyezkedik el. Eszerint a relativitáselmélet érvényvesztése éppen az 
ősrobbanás tényét bizonyítja. 
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zetének megfejtése, a himlő- és a gyermekbénulási járványok megszüntetése, a digitális 
számítástechnika felfedezése és számos más értékes eredmény mellett -, az ősrobbanás 
kozmológiai elmélete is helyet kapna.

Ugyanakkor az ősrobbanás-elméletnek vannak hiányosságai. Már említettük, hogy 
egyes megfigyelések szerint a világegyetem kora összhangban van vele, mások szerint vi-
szont nem; amennyiben ez utóbbiak a helyesek, úgy valahol valami hiba van az elmélet-
ben. A másik megoldandó probléma, hogy egy általában homogén világegyetemben ho-
gyan jöhettek létre az őseredeti fluktuáció révén olyan hatalmas struktúrák, mint amilye-
nek a galaxisok szuperhalmazai. Minden valószínűség szerint összefügg ezzel az a rejtély 
is, hogy valójában mi is a sötét anyag, az a fénytelen, anyagszerű közeg, ami a halmazokat 
összetartja. Amíg ezeket a kérdéseket nem sikerül megoldani, nem lehetnek bizonyosak a 
kozmológusok az ősrobbanás-elmélet helyességében. További bajokra is számítani kell. 
Talán a legnyugtalanítóbb ezek közül az a kérdés, hogy miként szökkent létbe a világegye-
tem - ez annak a találós kérdésnek az egyik formája, amit még Leibniz tett fel, amikor 
megkérdezte, miért van inkább a valami, mint a semmi.10

Ebben a könyvben számos ilyen kérdést tárgyalunk. A következetesség érdekében 
ezeket az ősrobbanás-elmélettel összefüggésben ismertetjük, de anélkül, hogy úgy ten-
nénk, mintha az elmélet tökéletes, minden vitán felül állóan tényszerű, vagy éppen "igaz" 
lenne. Hatalmas hegyeket kell megmásznunk és számos rendelkezésünkre álló eszközt kell 
felhasználnunk, ha valahova el akarunk jutni, és nem csak állni, várni, hogy a köd magától 
felszálljon.

Nosza, induljunk el!

10 Leibniznek J. A. Wheeler által átfogalmazott szavai, forrás: Paul Buckley és F. David Peat: A 
Question of Physics, Buffalo, University of Toronto Press, 1979.
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2. A világegyetem tágulása

"Az állandó, szilárd és ésszel beláthatóról szóló beszéd tehát maga is állandó és 
megdönthetetlen jellegű - amennyire csak lehetséges és elérhető, hogy a beszéd 
megcáfolhatatlan és megdönthetetlen legyen; e tekintetben nem szabad semmi 

kívánnivalót hagynia -, az pedig, amely a képmásról szól, amely annak mintájára 
formáltatott, csak valószínű, tárgyával arányosan: mert ahogyan aránylik a keletkezéshez  

a lét, úgy viszonylik a hiedelemhez az igazság. Ha tehát, Szókratész, sok tekintetben sok 
mindenről, az istenek s a mindenség keletkezéséről, nem leszünk képesek önmagunkkal  

teljesen egybehangzó és pontosan találó fejtegetéseket nyújtani, ne csodálkozz; mert azzal  
is meg kell elégednünk, ha előadásunk nem marad senkié mögött valószínűségben,  

meggondolva, hogy én, az előadó, s ti, bíráim, emberek vagyunk, úgyhogy ezekről a 
dolgokról a valószínű elbeszélést elfogadva, azon túl nem szabad kutatnunk."

(Platón)1

Bár a világegyetem nincs kötelezve arra, hogy értelmes legyen, a doktori fokozat  
elnyerését célzó diákok igen.

(Robert P. Kirshner)2

A művészi és tudományos alkotások önálló életet élnek, és olyan hatásuk lehet, 
amilyenről szerzőik nem is álmodtak. Beethoven nem gondolt mindarra, amit mások meg-
láttak szimfóniáiban, és Shakespeare sem hitte volna, hányféle értelmezést adnak majd 
színdarabjainak. Jézus Krisztus, Friedrich Nietzsche és a többi kitűnő próféta meglepődne 
azon, mi mindent vittek véghez a nevükben. 3 Ez a jelenség, amit a megteremtett művek 
teremtő erejének is nevezhetünk, részben azért alakul ki, mert a tudomány és a művészet 
újításai nemcsak gondolkodásunk tárgyát, hanem mikéntjét is befolyásolják. Nemcsak a 
gondolatok tartalmát változtatják meg, hanem azt az intellektuális környezetet is, amely-
ben a gondolatok megszületnek. Egy új mű kihatását megjósolni épp oly nehéz, mint meg-
mondani, hogy egy varázserővel bíró golflabda helyzete miként változtatja meg a golfpá-
lya talajának lejtését a lyuk körül, és a kitűző-zászló nyelének helyzetét repülése közben.

Körülbelül ugyanez volt a helyzet azzal a különös mesével is, ami arról szólt, hogy 
Einstein általános relativitáselmélete megjósolta az univerzális tágulást, amit nem sokkal 
később a csillagászok az égboltba írva is viszontláttak.

Amikor Einstein megalkotta általános relativitáselméletét, azzal olyan gravitáció-
elméletet akart létrehozni, amely megoldja a speciális relativitáselmélet által felvetett kér-
déseket. Tisztában volt vele, hogy az általános relativitáselmélet fontos lesz a kozmológiá-
ban, minthogy csillagközi léptékben a gravitáció az uralkodó erő. De fogalma sem volt ar-
ról, hogy elmélete meg fogja jósolni a világegyetem tágulását.
1 Platón: Timaiosz.
2 Robert P. Kirschner. Exploding Stars and the Expanding Universe, Quarterly Journal of the 

Royal Astronomical Society 32, 1991, 233-244. 
3 Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy próféták próféciái sohasem pontosak. Michael Tanner emlé-

keztet arra, amit Nietzsche mondott egyszer: "Rettenetesen félek attól, hogy egyszer valaki 
szentnek fog nevezni." Tanner hozzáfűzi: falóban, legjobb barátja, Péter Gast a temetésén ponto-
san ezt mondta." (Forrás: Alexander Nehema: Nietzsche, Life as Literature, Times Literary 
Supplement, 1986. május 16., 519. old.) 
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Korának valamennyi tudósához hasonlóan Einstein is a világegyetem sztatikus 
voltát feltételezte. A csillagászok még nem fedezték fel a csillagok jellegzetes tömörülése-
it, a galaxisokat, még kevésbé a galaxisok egymástól való távolodását. Amikor kimutatták, 
hogy az általános relativitáselmélet következménye a világegyetem tágulása, illetve össze-
húzódása, Einstein ezt a következtetést tévedésnek minősítette. Válaszként egy új tényezőt 
- a kozmológiai állandót - vette fel egyenleteibe, annak érdekében, hogy elméleti világ-
egyetemét sztatikussá tegye. Lépése azonban hibásnak bizonyult: az elméleti szakemberek 
hamar kimutatták, hogy a relativitáselmélet értelmében a világegyetemnek dinamikusnak 
kell lennie.4

Ezt a tételt elsőként Alexander Friedmann, egy fiatal orosz tudós látta át tisztán, 
aki bizakodóan élte le rövid, névtelen és hányattatásokkal teli életét. Friedmann édesanyja 
tizenhat éves korában ment férjhez. Négy évvel később elhagyta rideg és zsarnok férjét és 
magával vitte egyéves gyermeküket. E törvénysértésért a bíróság "házassági hűség meg-
szegése" címén elítélte az asszonyt, annak ellenére, hogy Alexander apja időközben újra 
megházasodott. Az ítéletben cölibátusra kötelezték, és gyerekét át kellett adnia korábbi 
férjének. Alexandert apai nagyapja nevelte, és egészen felnőtt koráig megtiltották, hogy ta-
lálkozzon az anyjával. A szentpétervári egyetemen fizikát és matematikát tanult, az első vi-
lágháború során a repüléssel kapcsolatos kutatásaiért különféle kitüntetéseket kapott. 
1920-ban a szentpétervári egyetemen fűtetlen tanteremben tartotta óráit a nagykabátban 
ülő, didergő diákoknak, kiknek alultápláltságán sokszor a professzoraik által beszerzett kü-
lön élelmiszerjegyek enyhítettek. Alexander nemegyszer saját zsebéből fizette kutatásában 
résztvevő munkatársait.

E nyomor ellenére - ugyanúgy, ahogy Vlagyimir Nabokov is szűk párizsi lakásá-
nak mellékhelyiségében írta regényét, miközben fia a nagyszobában aludt, vagy ahogy 
Dmitrij Sosztakovics a lakása előtt egy keményhátú székben szundikált, nehogy családját 
is érintse, mikor a KGB érte jön - Friedmann sokkal termékenyebb életpályát mondhatott 
magáénak, mint számos kedvezőbb körülmények között élő kollégája. Nagyon fontos fizi-
kai, matematikai és meteorológia tárgyú cikkeket közölt, és különleges érdeklődést tanúsí-
tott a ciklonok iránt. (Önmagát alábecsülve gyakran tréfálkozott azon, hogy a rossz mate-
matikusokból lesznek a fizikusok, a rossz fizikusok pedig meteorológusnak állnak.) Fried-
mann arra biztatta növendékeit, hogy próbáljanak megbirkózni a legnehezebb kérdésekkel, 
amit csak ki tudnak gondolni; egyik diákja, George Gamow az Egyesült Államokba emig-
rált és ott dolgozta ki az ősrobbanás elméletét, ami azóta is a modern kozmológia közép-
pontjában áll.

Mint született kozmológus, Friedmann autodidakta módon tanulta meg a relativi-
táselméletet - szentpétervári kollégái számára ez a terület fehér folt volt -, és kimutatta, 
hogy amennyiben az általános relativitáselmélet helyes, úgy a világmindenség szükség-
képpen vagy tágul, vagy összehúzódik. Így ő volt az első, aki a táguló világegyetem mate-
matikai modelljét, a modern kor egyik legeredetibb gondolatát megalkotta.5 Levélben tu-
datta felfedezését Einsteinnel, aki akkor volt népszerűségének csúcsán, számtalan levelet 
kapott, és nem volt csalhatatlan, így Friedmannt visszautasította. Friedmann megpróbálta 
felkeresni Einsteint Berlinben, aki azonban éppen vidéken tartózkodott, így Friedmann ek-
kor sem járt sikerrel. Ez volt a helyzet mindaddig, míg Einstein egy másik orosz pro-
fesszor kérésére újból rá nem nézett Friedmann cikkére, és megváltoztatta véleményét. 

4 Ennek a tárgynak a története meglehetősen bonyolult. Részletesebb tárgyalását lásd: Ferris: A 
vörös határ, és Corning of Age in the Milky Way; Edward R. Hamson: Cosmology: The Science 
of Universe; és B. Bertott és mások: Modern Cosmology in Retrospect. 

5 A holland csillagász, Willem de Sitter 1917-ben olyan kozmológiára tett javaslatot, ami a vörös-
eltolódást és a tágulást is értelmezni képes. Ez a modell azonban - számos értéke mellett - nem 
kevesebb, mint három különböző magyarázatot ad a vörös-eltolódásra, amelyek egyike sem 
vonja be a tágulást olyan módon, ahogyan azt ma elképzeljük. Mindenesetre mivel de Sitter 
munkája sokkal közismertebb volt a csillagászok körében, mint Friedmann-é, egyesek De Sitter-
effektusnak mondták a megfigyelt vörös-eltolódást. Kezdetben maga Hubble is ezen a vélemé-
nyen volt. 
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Először visszavonult, arra az álláspontra helyezkedve Friedmann elméletével kapcsolato-
san, hogy "bár matematikailag helyes, nem bír fizikai jelentőséggel."6 Ezután felfedezte a 
hibát saját kifogásában. Végül belátta, hogy az ismeretlen Friedmann-nak igaza van: a re-
lativitáselmélet világegyeteme dinamikus.

További kutatásokat végzett ebben az irányban Georges Lemaítre belga kozmoló-
gus is, aki Friedmann-tól függetlenül jutott vele egyező eredményre, valamint Howard P. 
Robertson az Egyesült Államokban és Arthur G. Walker Angliában. Munkájuk eredménye 
egy homogén, táguló kozmosz jól kidolgozott geometriai leírása, amely azóta is Fried-
mann-Lemaítre-Robertson-Walker-modellként ismert a kozmológusok körében. Fried-
mann maga sajnálatos módon nem élte meg ezt a sikert: 1925. szeptember 16-án, harminc-
hét éves korában, kollégái szerint tífuszban - Gamow szerint az egyik meteorológiai lég-
gömbjével tett kirándulás során elszenvedett sugárzási ártalom miatt - meghalt.

Miközben az európai elméleti fizika elefántcsonttornyában virágba szökkent a 
kozmosz relativisztikus modellje, addig az amerikai csillagászok hatalmas léptekkel halad-
tak előre a távoli világűr megfigyelésében, és jellemző módon nem ismerték sem a relati-
vitáselméletet, sem annak kozmológiai következményeit. Arthur Stanley Eddington 
Angliában iparkodott felhívni kollégái figyelmét Einstein elméletére, ugyanakkor Willem 
de Sitter Hollandiában nagyhatású cikkeket írt, amelyek kapcsolatot teremtettek a relativi-
táselmélet és a csillagászati megfigyelések között. Ám kevés amerikai csillagász olvasta 
ezeket a munkákat, és kevesen találtak használható összefüggést saját távcsöves megfigye-
léseik és az elméleti fizikusok világegyetem tágulására vonatkozó elmélete között. Mégis, 
a tudomány egyik legkísértetiesebb véletlen egybeeséseként a csillagászok hamarosan - az 
elmélettől teljesen függetlenül - bizonyítékot találtak a világegyetem tágulására.

Az első jelek akkor mutatkoztak, amikor a megfigyelők meghatározták az akkori-
ban "spirális ködnek" nevezett objektumok spektrumát - ezekről ma már tudjuk, hogy va-
lójában galaxisok -, és megállapították, hogy fényük eltolódott a spektrum vörös vége felé. 
E vörös-eltolódásnak nevezett jelenség akkor lép fel, amikor a spektrumvonalak frekvenci-
ái az alacsonyabb frekvenciák felé mozdulnak el. A vöröseltolódás az úgynevezett Dopp-
ler-effektus következménye, mely. Doppler osztrák fizikusról kapta a nevét, aki 1842-ben 
ismerte fel ezt a jelenséget. Tekintsünk a következő gondolatkísérletre: egy dobos egy vas-
úti kocsin állva minden másodpercben üt egyet a dobjára. Amikor a vonat gyorsulva távo-
lodik az állomástól, két dobütés közötti idő alatt a vonat egyre nagyobb távolságot tesz 
meg, s ezért a dobütések között eltelt időt az állomáson maradó megfigyelő másfél, két 
stb. másodpercnek méri. A dobos tehát látszólag egyre ritkábban üt a dobra és így a dob 
hangja egyre mélyebb lesz. Adjunk a dobosnak egy fényforrást és vizsgáljuk meg a fény 
spektrumát: ha összehasonlítjuk egy olyan fényforrás spektrumával, amelyik nem mozog, 
úgy azt találjuk, hogy a dobos fényforrásának spektrumvonalai a vörös felé tolódnak el.7

Táguló világegyetemben a vöröseltolódás hasonló, de kicsit mégis eltérő módon 
alakul ki. A klasszikus Doppler-jelenség a térben való mozgás során lép fel, míg a kozmo-
lógiai vöröseltolódás az intergalaktikus tér tágulásának következménye. Ezt szem előtt 
tartva elkerülhetjük azt a téves elképzelést, hogy a galaxisok bombaszilánkokként szágul-
danak a statikus térben. A világegyetemet nem szabad úgy elképzelnünk, hogy az egy ele-
ve meglévő térben tágul. A világegyetem tere a kezdet kezdetén született meg, és ez a tér 
az, ami egyre jobban kiterjed. E felfogás segíthet megérteni azt is, hogy a speciális relati-
vitáselmélet - amely szerint semmi sem haladhatja meg a fény sebességét - miért nem al-
kalmazható a táguló világegyetemben lévő galaxisokra. Ez a törvény igaz statikus világ-
egyetemre, egy táguló kozmosz azonban tartalmazhat a fénynél nagyobb sebességgel távo-
lodó galaxisokat is. Abban a kozmológiai modellben, amelyet könyvünkben tárgyalunk - 

6 Einstein, egy 1923-ban megjelent cikkben megjelenés előtt kihúzott megjegyzése, forrás: B. 
Bertotti és mások: Modern Cosmology in Retrospect, Cambridge, U.K., Cambridge University 
Press, 1990, 102. old. 

7 Megfordítva: a közeledő objektumok spektruma Doppler kék-eltolódást mutat. Például az And-
roméda galaxis, ami gravitációsan kapcsolódik a Tejúthoz, közeledik hozzánk és ennek megfele-
lően kismértékű kék-eltolódás figyelhető meg a spektrumában. 
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egy hatalmas kiterjedésű, kritikus sűrűségű, inflációs világegyetem-modellben - a világ-
egyetem kezdetben a fénynél sokkal nagyobb sebességgel tágult, s e hihetetlen sebességű 
tágulás eredményeként a legtöbb galaxis olyan messze került, hogy fényük még nem jutott 
el távcsöveink hatótávolságába.

Az amerikai megfigyelők, akik először észlelték a vörös-eltolódást a galaxisok 
spektrumában, minderről keveset tudtak, és nem is a kozmikus tágulás miatt nyugtalan-
kodtak, inkább az a vitatott kérdés izgatta őket, hogy a spirális "ködök" tulajdonképpen 
csillagokból álló galaxisok, vagy viszonylag közeli gázörvények-e. Az arizonai Flagstaff-
ben lévő Lowell-obszervatórium olyan magánintézmény volt, amelyben felkarolták a 
szokványostól eltérő elképzeléseket. (Az intézményt 1893-ban alapította a bostoni Percival 
Lowell, eredetileg a Mars "csatornáinak" kutatására.) Lowell azzal bízta meg Vesto Slipher 
csillagászt, hogy gyűjtsön bizonyítékokat arra, hogy a ködök születőben lévő bolygórend-
szerek. Slipher meghatározta a spirálkarok spektrumát. Lowell azt várta, hogy vörös-elto-
lódást tapasztalnak a spirálok egyik végén és kék-eltolódást a másikon. Ez azt jelentette 
volna, hogy a bennük örvénylő gáz a spirál egyik végén távolodik, a másik végén közele-
dik. Ehelyett Slipher, aki a legtöbb spirálisköd spektrális eloszlását megvizsgálta, azt talál-
ta, hogy a spektrumvonalak kizárólag vörös-eltolódást mutatnak. 1922-ben Slipher már 40 
köd spektrumát ismerte, közülük 36 mutatott vörös-eltolódást. Nem volt azonban olyan 
módszere, amellyel ezeknek az objektumoknak a távolságát megbízhatóan megbecsülhette 
volna, ezért 1926-tól más kérdésekkel kezdett foglalkozni.

Slipher felfedezésének jelentősége három évvel később, 1929-ben vált nyilvánva-
lóvá, amikor Edwin Hubble megfogalmazta a később róla elnevezett Hubble-törvényt, 
mely szerint minél távolabb van egy galaxis, annál nagyobb a spektrumában megfigyelhe-
tő vöröseltolódás. A Los Angeles melletti Mount Wilson 2,5 méteres tükrös távcsöve segít-
ségével - ami korának legnagyobb távcsöve volt -, Hubble már egyes csillagokat is meg 
tudott különböztetni a spirálokban, ami azt bizonyította, hogy a "ködök" valójában galaxi-
sok. Megfigyelései során Cepheida-típusú változócsillagokat azonosított egyes galaxisok-
ban. Ezek az objektumok nagyon fényesek, s valódi fényességükkel arányos periódussal 
sötétednek el, illetve fénylenek fel. Ez határozottan szerencsés tulajdonság, mert így távol-
ságjelzőként használhatjuk őket, azaz ha tudjuk, hogy ténylegesen milyen fényes egy csil-
lag - vagyis ismerjük az abszolút magnitúdóját -, a csillag távolsága már egyszerűen meg-
határozható. Csupán meg kell mérni látszólagos fényességét - a látszólagos magnitúdót -, 
és alkalmazni Newton törvényét, amely szerint az objektumok fényerőssége távolságuk 
négyzetével arányosan csökken. A Cepheidák felhasználása az égbolt feltérképezéséhez 
Hubble Mount Wilson-beli kollégájának és vetélytársának, Harlow Shapleynek volt az ér-
deme. Hubble megállapította, hogy a galaxisokban található Cepheidák fényességét meg-
mérve meg lehet becsülni a galaxisok távolságát. Ezeket a méréseket az általa és más csil-
lagászok által összegyűjtött vörös-eltolódási adatokkal összevetve Hubble jegyzéket állí-
tott össze, mely 24 galaxis távolságát és vörös-eltolódási értékét tartalmazta. Ennek alap-
ján lineáris összefüggést állapított meg egy galaxis távolsága és a spektrumában tapasztal-
ható vöröseltolódás mértéke között. Ez a Hubble-féle törvény ma is érvényes, és alkalmaz-
ható arra a több ezernyi galaxisra is, amely sokkal távolabb vannak tőlünk a világűrben, 
mint ameddig Hubble valaha is elláthatott.

Hubble, az egykori atléta, jogász és gyalogos katona oly kiváló embernek tartotta 
magát, hogy az életéről szóló könyv szerzőjének és főszereplőjének szerepét egyaránt ma-
gára osztotta. Felvette egy Picasso vagy egy Toscanini fölényeskedő modorát és szívesen 
tetszelgett korának legmegbecsültebb csillagásza pózában: az ő kemény arcvonásai uralták 
a Time magazin címlapját.8 Hubble dicsőségét nem nézték jó szemmel kritikusai, szerintük 
nem volt kifejezetten jó megfigyelő csillagász, törvényét kollégái részben előre látták, túl-
ságosan kevés volt elméleti tudása ahhoz, hogy átlássa saját felfedezéseinek valódi jelentő-
ségét.

Ezekben a vádakban van némi igazság. Hubble valóban sokat adott a külsőségekre 
és keveset törődött a részletekkel. A csillagvizsgáló kupolájában pipázott, szívesen vezette 

8 Time, 1948. február 9. 
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körbe hírneves barátait a hegyen, és lenyűgöző filozófiai és művészeti kinyilatkoztatásokat 
tett, mély benyomást téve a tudománnyal semmilyen kapcsolatban nem álló éjszakai se-
gédszemélyzetre. A Hubble-törvény távolabbi objektumokra történő kiterjesztéséhez szük-
séges megfigyeléseket Milton Humason-nak - az egykori portásnak és öszvérhajcsárnak - 
a segítségével végezte el, a távcső melletti fényképezést és a spektrumfelvételek készítését 
nagyrészt őrá bízta. Hubble kutatásaiban nagymértékben támaszkodott Slipher, Shapley és 
mások munkáira, de hozzájárulásukat saját eredményeihez nem mindig ismerte el. Ugyan-
így igaz az is, hogy nem Hubble volt az első, aki megsejtette a spirális "ködök" vörös-elto-
lódása és távolsága közötti kapcsolatot. ő maga is megjegyezte: "A ködök sebesség-távol-
ság összefüggésének lehetősége már évek óta a levegőben lógott."9 A matematikus Her-
mann Weyl volt az egyik, aki észrevette a vöröseltolódás és távolság közötti kapcsolatot és 
ezt hat évvel Hubble felfedezése előtt megjelent könyvében meg is írta, a másik pedig Carl 
Wirtz csillagász, aki még korábban, már 1921-ben megjegyezte, hogy erőteljes korreláció 
tapasztalható a spirálisok távolsága és vörös-eltolódása között, és megjósolta, hogy ez je-
lentős befolyást gyakorolhat a világegyetem dinamikájával kapcsolatos feltételezésekre.10

A Hubble-diagram a galaxisok vörös-eltolódása és látszó fényessége között lineáris 
összefüggést mutat, s ez a kozmikus tágulás feltételezésének alapja. A diagram bal alsó 

részén látható szóródást az okozza, hogy a közeli galaxisok lassabban mozognak, mint azt 
a Hubble-törvény megköveteli, mozgásukat ugyanis fékezi annak a halmaznak illetve 

szuperhalmaznak a gravitációs mezeje, amelyben a mi galaxisunk is található.

Az is igaz, hogy felfedezése idején Hubble nagyon keveset értett a vonatkozó el-
mélethez általában, és még kevesebbet a relativitás-elmélethez, így nem is tudta értékelni, 
hogy az Einstein elmélete által megjósolt kozmikus tágulást fedezte fel. ő maga "felderí-
tésnek" nevezte tevékenységét, és szigorúan megmaradt a gyakorlati megfigyelés világá-
ban, ott, ahol a legbiztonságosabban érezte magát. 1936-ban megjelent könyve, A ködök 
birodalma (The Realm of Nebulae) alig tartalmaz kozmológiai elméletet.

Emellett világosan látni kell azt a tényt, hogy Hubble eredményei jogosan kapcsol-
ják össze nevét az univerzum tágulásával. Bár a Cepheida-típusú változócsillagok távol-
ságmeghatározásra alkalmas voltát Shapley ismerte fel, elmulasztotta kiterjeszteni az inter-
galaktikus térre; részben nyilván azért, mert idegenkedett a gondolattól, hogy a Tejúton kí-

9 Hubble-nek de Sitterhez írt levele, idézi: Norris Hetherington: Hubble's  Cosmology, American 
Scientist 78, 2, 1990, 149. 

10 Lásd például Weyl: Raum-Zeit-Materie, Berlin, Springer, 1923, ötödik kiadásának függelékét; 
továbbá Weyl: Zur allgemeinen Relativitatstheorie, Physikalische Zeitschrift, 24, 1932, 230-232. 
A tárgyalását lásd: G. F. R. Ellis: The Expanding Universe: A History of Cosmology from 1917 
to 1960, Don Howard és John Stachel: Einstein and the History of General Relativity, Boston, 
Birkhauser, 1989, 367-431 old. 
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vül is létezhetnek csillagok. (A szóbeszéd szerint Humason egyszer mutatott egy fényképet 
Shapleynek, amelyen Cepheidák láthatók egy spirális galaxisban. Shapley azonban - meg-
győződve arról, hogy a spirálisok örvénylő gázok -, eltüntette Humason azonosító jeleit, és 
megmagyarázta, hogy ott nem lehetnek Cepheidák.) Slipher figyelte meg először a spiráli-
sok spektrumában a vörös-eltolódást, Hubble volt az, aki elegendően pontos és helytálló 
adatokkal rendelkezett ahhoz, hogy a tudományos közösség azokat komolyan vegye. Bár 
Hubble nem volt a húszas évek úri hangulatának művelt és szerény tudósa, lendületes stí-
lusa összhangban állt a modern kozmológia kibontakozásával.

A Hubble-törvény meghonosította a megfigyelést a kozmológiában, és ezzel a tu-
dományok sorába emelte ezt a korábban spekulatív jellegű területet. A megfigyelések éle-
tet leheltek az elméletbe, cserébe az elmélet egyszerűséget és egységet vitt a végtelen tér 
messzeségében megfigyelt jelenségek vad változatosságába. Napjainkban már vannak 
"megfigyelő kozmológusok", akik az adatgyűjtés mellett, az adatokból eredő elméleti kö-
vetkeztetéseket is képesek megérteni. Miközben a megfigyelési adatokat nehéz begyűjteni 
és értelmezni, az az átfogó szerkezet, amelybe mindez illeszthető, annyira egyszerű, hogy 
Hubble egykori tanítványa, Allan Sandage szerint a kozmológia végül is nem más, mint 
"három szám kutatása."

Ez a három szám: a Hubble-állandó, a lassulási paraméter és a kozmológiai állan-
dó.

A Hubble-állandó a világegyetem tágulási sebessége. Jele a H0 .Sandage és a hoz-
zá hasonlóan gondolkodó kozmológusok szerint H0 értéke hozzávetőlegesen 50 km/s/Mpc. 
A Mpc, azaz a megaparszek 3,26 millió fényév távolságot jelent, vagyis valahányszor 3,26 
millió fényévvel távolabbra tekintünk a világűrbe, azt találjuk, hogy a galaxisok másod-
percenként 50 kilométerrel gyorsabban távolodnak egymástól. Más csillagászok más mód-
szerekkel HO értékét 70 km/s/Mpc-ben határoztak meg. A kutatók azon dolgoznak, hogy 
tisztázzák a két érték közötti eltérést, a csillagászok ellenben azzal vigasztalódnak, hogy a 
világegyetem tágulására kapott eredmények kétszeres szorzón belül vannak, nincs tízsze-
res vagy százszoros eltérés a kettő között.

A lassulási paraméter - jele q0 - a kozmikus tágulás lassulásának mértéke.11 Min-
den valószínűség szerint kell lennie egy fékező hatásnak a galaxishalmazok egymásra gya-
korolt gravitációs vonzása következtében. Ha a csillagászok pontosan ismernék a lassulási 
paraméter értékét, ki tudnák számítani a világmindenség "tömegsűrűségét", vagyis hogy 
átlagosan mennyi anyag van a teljes, megfigyelhető világegyetemben. (A világegyetem tö-
megsűrűsége a mai feltételezések szerint egy atom per köbméter. Természetesen ez egy át-
lagérték: a sűrűség ennél nagyobb a galaxisokban és kisebb a galaxishalmazok közötti üres 
térben.) A tömegsűrűség pontos ismeretében megjósolhatnánk a világegyetem jövőjét is. 
Amennyiben a tágulási sebesség gyorsan csökken, úgy a világegyetem tágulása feltehető-
en leáll és a kozmosz egy "nagy összeroppanásban" (nagy reccsben), az ősrobbanás fordí-
tottjában, megszűnik létezni, minden egy nagyon forró plazmába sűrűsödik össze, ugyan-
olyanba, amilyenből keletkezett. Ha viszont a tágulás eléggé erőteljes ahhoz, hogy legyőz-
ze a gravitációs vonzást, úgy a világegyetem az idők végezetéig tágulni fog. Ebben az 
esetben a rendelkezésre álló energia végül (talán százmilliárd év múlva) elfogy, és a világ-
egyetem a hőhalál állapotába jut, mikor sötét galaxisok száguldanak vég nélkül a sötét, 
végtelenül táguló térben.

Egy harmadik lehetőség, hogy a világegyetem tökéletes egyensúlyban van, mindig 
tágulni fog, de egyre lassuló mértékben. Az ilyen világegyetemet kritikus sűrűségűnek 
mondjuk. A kritikus sűrűségű világegyetem is eljuthat a hőhalál állapotába, és később tár-
gyalandó okok miatt csak egy lesz a számos világegyetem közül. Ebben az esetben azzal 

11 Érdekes, hogy a lassulás hatása lassan csökkenti a Hubble-állandót, ami ilyenformán - szigorúan 
véve - nem is állandó, hanem egy változó. Ahogyan a kozmológus Alan Guth írja: " HO  értékét 
a csillagászok állandónak nevezték, feltehetőleg azért, mert annak értéke egy csillagász élete so-
rán gyakorlatilag nem változik. H0 értéke változik, ahogyan a világegyetem fejlődik, így koz-
mológiai szempontból az értéke egyáltalán nem állandó." (Alan Guth: The Birth of the Cosmos, 
Origins and Extinctions, New Haven, Yale University Press.) 
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vigasztalódhatunk (ez persze sovány vigasz), hogy bár az élet kihal egyes világegyetemek-
ben, másokban újjászületik.

Kényelmi okokból a kozmológusok napjainkban a Hubble-állandót és a lassulási 
paramétert összekapcsolják, és e két tényezőt együttesen az omega mennyiséggel fejezik 
ki, amit a görög Ω betűvel jelölnek. Omega közvetlenül megadja a kozmikus tömegsűrűsé-
get.12 Már az előszóban is említettük, hogy ha omega értéke 1-nél kisebb, akkor a világ-
egyetem örök tágulásra van ítélve, míg ha értéke 1-nél nagyobb, össze fog roppanni. Ha 
omega pontosan 1, a világegyetem kritikus sűrűségű, és örökké tágulni fog olyan sebes-
séggel, amely folyamatosan közelít a nullához, de azt soha el nem éri.

A lassulási paramétert elvileg megkaphatjuk úgy, hogy megmérjük néhány távo-
labbi galaxis tágulási sebességét. Ezeknek a galaxisoknak a fénye milliárd fényéveken ke-
resztül tart felénk, és ad hírt arról, hogy milyen gyorsan tágult a világegyetem több milli-
árd évvel ezelőtt. Ekkor a tágulási sebességnek sokkal nagyobbnak kellett lennie. Ha 
összehasonlítjuk a régi, távoli galaxisok tágulási sebességét az újabb, közeli galaxisok tá-
gulási sebességével - más szóval ha összehasonlítjuk a Hubble-állandó távoli és lokális ér-
tékét -, meghatározhatjuk a lassulási paramétert.13 A gyakorlatban nagyon nehéz ilyen ada-
tokat kiszűrni. Ennek oka, hogy az anyagsűrűség valójában a kritikushoz nagyon közeli, 
így a világegyetem két lehetséges végzete közül az egykor valóban bekövetkezőt kiválasz-
tani körülbelül olyan nehéz, mintha célfotó helyett szabad szemmel próbálnánk eldönteni, 
hogy a lóversenyen az egyszerre célba érő lovak közül melyik a befutó. Egyes kozmológu-
sok szerint a megfigyelt, kritikushoz közeli tömegsűrűség nyomós érv amellett, hogy a sű-
rűség tényleg kritikus. A kritikus sűrűség dinamikailag instabil, mint egy ingatag szikla az 
arizonai hegyvonulatban. A kényesen egyensúlyozó sziklák ritkák, de annak a valószínűsé-
ge, hogy egy ilyennel találkozunk, nagyobb, mint annak a valószínűsége, hogy egy olyat 
látunk, amelyik éppen leesik. Egy csaknem kritikus sűrűségű világegyetem egy ingatag 
sziklához hasonlítható, amely épp lezuhan. A kritikus sűrűségű világegyetem esztétikailag 
is vonzó; ennek okát később vizsgáljuk. Úgy is érvelhetünk, hogy a tömegsűrűség sokkal 
inkább lehet kritikus, mint kritikushoz nagyon közeli, mert a természet szép. Ahogy a Prin-
ceton Egyetem kozmológusa, James Peebles megfogalmazta: ha kiderülne, hogy omega 

12 Omega képlete: 
=2 q02/3c2/H 0

2

ahol q0 a lassulási paraméter, λ a kozmológiai állandó, H0 a Hubble-állandó és c a fény sebessége. 
13 Képzeljük el, hogy egy órán keresztül fújunk fel egy léggömböt és egy -emberi fajt képviselő - 

megfigyelő - az óra utolsó percében jelenik meg a színen. Megméri a változást és azt találja, 
hogy az utolsó perc során a léggömb sugarát egy centiméterrel tudtuk növelni, valamint hogy a 
léggömb sugara az utolsó perc végén pontosan 100 centiméter. Ebből naiv módon azt a követ-
keztetést vonja le, hogy a léggömb felfújását 100 perccel az ő megjelenése előtt kezdtük el. Ez a 
becslés azonban téves, mivel a felfújás sebessége az első és az utolsó percben nem azonos. A 
megfigyelőnek figyelembe kell vennie, hogy a művelet közben az ember fárad, hogy azonos tü-
dőkapacitás mellett sokkal több fújás szükséges egy nagy léggömb felfújásához, mint egy kicsi-
éhez. Emellett azt is feltételezheti, hogy közben gyakorlatra tehettünk szert. Ez a példa összevet-
hető a világegyetem tágulásának jelenségével, ahol a kozmológiai állandó ténylegesen felgyorsí-
totta a tágulási sebességet. A megfigyelő kétféle módon javíthat becslésén. Egyrészt kialakíthat 
egy elméletet, s annak segítségével megbecsülheti, milyen mértékben lassul le a léggömb felfú-
jása a fáradás, valamint más tényezők következtében. A másik lehetőség, hogy közvetlen bizo-
nyítékokat keres, például egy videofelvételt vagy egy fényképsorozatot, ami megmutatja, mi-
lyen méreteket vett fel a léggömb az elmúlt egy óra különböző időpontjaiban. Az első megoldás 
annak felel meg, amikor a kozmológusok megbecsülik a kozmikus anyag sűrűségét, alkalmaz-
zák az eredő fékezőerőt, meghatározzák, mennyivel volt nagyobb a tágulási sebesség az elmúlt 
korokban, végül megbecsülik a világegyetem korát. A másik megközelítésnél megmérik a gala-
xisok távolságát és hátrálási sebességét több különböző távolságban, beleértve több milliárd 
fényévnyi távolságokat is. A közelebbi galaxisok adatai arra adnak választ, milyen gyorsan tágul 
a világegyetem napjainkban, míg a távoliak azt adják meg, mennyivel gyorsabban tágult a világ-
egyetem több milliárd évvel ezelőtt. 
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értéke nagyon közel van 1-hez, de nem pontosan 1, "úgy panaszkodnék, hogy a Teremtő 
ugyan közel került az 1-hez, de elvétette."14

Omega értéke nemcsak a világegyetem sorsára utal, hanem a világegyetem koráról 
is felvilágosítást ad. Ha omega értéke 1, akkor a világegyetem kora (a standard Fried-
mann-Lemaítre-Robertson-Walker-modell szerint) kétharmada a Hubble-állandó recip-
rokának, ami azt jelenti, hogy a világegyetem ténylegesen kétharmadnyi ideig tágult, mint 
ameddig tágult volna, ha nem lett volna lassulás. Az omega = 1 érték mellett, ha a Hubble-
állandó 50, a világegyetem hozzávetőlegesen tizenötmilliárd éves.

A fentiekben tárgyalt mennyiségek, a Hubble-állandó és a lassulási paraméter, il-
letve a kettő egybekapcsolásából alkotott omega mennyiség hagyományos eszközei - 
mondhatnánk vésője és kalapácsa - a modern kozmológiának. A harmadik fogalom, a koz-
mológiai állandó, már spekulatívabb jellegű. Jelölésére a görög lambda (λ) betű szolgál és 
a gravitációval ellentétes taszítóerőt reprezentálja. Hatására a világegyetem tágulása sok-
kal gyorsabb lenne, mint ahogy az az anyagsűrűség alapján várható, így hiába határoznák 
meg a kozmológusok a Hubble-állandó és a lassulási paraméter pontos értékét, a világ-
egyetemben található anyag mennyiségére nem kapnának helyes értéket. Említettük, hogy 
a lambdát Einstein vezette be olyan okok miatt, amelyekről hamar kiderült, hogy nincse-
nek összefüggésben a kérdéssel, és ezért igen hamar sorsára is hagyta. Nem ismerünk 
olyan valóságos fizikai jelenséget, ami kozmikus antigravitációt hozna létre, egyes elméle-
tekben mégis szerephez jut. A lambda a kozmológia hazajáró lelke: kevesen szeretik, még-
is újra és újra felbukkan.

A lambda gyakori megjelenése az inflációs elmélettel áll kapcsolatban. Az infláci-
ós elmélet feltételezi, hogy a világegyetem csecsemőkorában exponenciális sebességgel tá-
gult, és e gyors tágulás eredményeként a világegyetem sokkal nagyobb, mint amennyit be-
lőle ma meg tudunk figyelni. Később látni fogjuk, hogy komoly érvek szólnak az inflációs 
hipotézis mellett: fizikájának van értelme, és megold egy sor olyan problémát, amely 
egyébként foltot ejtene az ősrobbanás-elmélet makulátlan képén. A felfúvódást tápláló erő 
hasonló lehetett a lambdához. Sőt talán lambda nem is vált zérussá az infláció végén, ha-
nem valamilyen szinten azóta is hat.

A lambdával szimbolizált antigravitáció eltolhatta az omega tömegsűrűségi para-
méter értékét a kritikus 1 érték felé. Ez magyarázatot adhat arra az egyébként nagyon kü-
lönös tényre, hogy úgy tűnik, mi éppen egy olyan korban élünk, amikor az időben változó 
omega épp az egység közelében van. Az egység dinamikailag instabil, vagyis teljesen va-
lószínűtlen, hogy a világegyetem ebben az állapotban hosszabb ideig megmaradhat. A koz-
mológusok nem sokra becsülnek egy olyan feltételezést, amely szerint mi egy kiválasztott 
helyen (a világegyetem középpontjában) és egy kiválasztott időpontban (amikor omega 
éppen a kritikus sűrűséghez közeli értékre állt be) létezünk. A kozmikus antigravitáció fel-
tételezésével elháríthatók ezek a kifogások, mert az eltolhatta a világegyetem sűrűségét a 
kritikus érték felé, és így a jelenlegi értéket már nem kell olyan különleges véletlennek te-
kinteni.15

A világegyetem tágulása a kozmológusok számára komoly erőpróba. Ha képesek 
lennének megmérni e három mennyiséget - a tágulási- és a lassulási sebességet és a koz-
mológiai állandót -, akkor meg tudnák határozni a világegyetem méretét, korát és jövőbeli 
sorsát. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy éveken át keményen dolgoztak e cél elérése 
érdekében, a társadalom pedig ellátta őket távcsövekkel, műholdakkal és mindazokkal az 
eszközökkel, amelyekre szükségük volt.

Kár, hogy e három mágikus szám pontos meghatározása épp oly nehezen elérhető, 
mint amennyire nemes cél. Felesleges részleteznünk, milyen nehéz Cepheida-típusú válto-

14 P. J. E. Peebles előadása Berkeleyben a University of Californian, 1995. március 9-én.
15 Ezt a jelenséget általában "Dicke-Peebles időmeghatározási érvként" ismerik, a Princeton egye-

tem két kozmológusa, Róbert Dicke és P. J. E. Peebles után. Lásd Michael Turner: The Hot Big 
Bang and Beyond, Proceedings of CAM-04 (Cancun, Mexico, 1994. szeptember) és Menas Ka-
fatos és Yoji Kondo: Examining the Big Bang and and Diffuse Background Radiation, Boston, 
Kluwer Academic, 1996, 301. old. Lásd még a jelen könyv 5. fejezetét. 
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zócsillagokat találni a spirális galaxisok poros dzsungelében, vagy felbontóképességük ha-
tárán dolgozó műholddetektorok közvetítette zajos információáradatból kiszűrni a hasznos 
jeleket, vagy hajnali négy órakor a lélegzetelállítóan jeges sötétségben megkeresni és kija-
vítani a csővezetéken keletkezett repedést, ami a folyékony héliumot továbbítja a hegyte-
tőn felállított négyméteres távcső alsó végéhez illesztett képfelismerő elektronikus rend-
szerhez. Azt az eljárást azonban nagy vonalakban mindenképpen vázolni szeretném, aho-
gyan a csillagászok a világmindenséget feltérképezik és a mozgásait ábrázolják. Az eljárás 
már önmagában is nagyon fontos, mert az emberi felfedezőmunka történetének egyik ma-
gasztos fejezete. Egyben segít megérteni a megfigyelésen alapuló kozmológia szempontja-
it, ami igen fontos, ha az alapokon túllépve fel akarjuk tárni az univerzum valódi határait.

A galaxisok vörös-eltolódásának meghatározása viszonylag egyszerű feladat. 
Hubble korában több órán át exponáltak egyetlen fényképezőlemezt, hogy felvegyék a 
spektrum egy apró, levágott körömdarabnyi részletét, s a fényképezőlemezen a csillagá-
szok nagyítóval vizsgálták a spektrumvonalakat. Napjainkban a távcsöveket már CCD--
kamerákkal látják el, amelyek ugyanezt a műveletet percek alatt elvégzik, sőt száloptikás 
csatolású számítógép által vezérelt rendszerek is vannak már, és segítségükkel egyszerre 
többtucat galaxis spektrumát lehet rögzíteni. Ezeknek az újításoknak köszönhetően a kata-
lógusok gyorsan bővülnek.

Sokkal nagyobb problémát jelent az adatok értelmezése, vagyis annak megbecslé-
se, mekkora szerepe van a kozmikus tágulásnak a vörös-eltolódásban. A galaxisok - a koz-
mikus táguláson kívül - más mozgásokat is mutatnak. Sok galaxis kettős galaxis. Elsősor-
ban spirális galaxisok fordulnak elő párban - két hasonlónak látszó galaxis ellentétes irány-
ban forog feltehetően azért, mert szomszédos örvényekből alakultak ki -, és ilyenkor mind-
két galaxis közös tömegközéppontjuk, az intergalaktikus térben elhelyezkedő láthatatlan 
pont körül kering. A legtöbb galaxis valamilyen galaxishalmazhoz tartozik, és másodper-
cenként több száz kilométeres sebességgel kering a halmaz gravitációs középpontja körül. 
Másfelől számos galaxishalmaz egy szuperhalmaz része, s kölcsönösen hat egymásra, és 
ez tovább bonyolítja mozgásukat. És van bizonyíték egyfajta "globális" mozgásra is, 
amely egész szuperhalmazokat sodor tova több mint 600 kilométer per másodperces se-
bességgel, s ennek semmi köze sincs a táguláshoz. A csillagászoknak ezeket és még továb-
bi mozgásokat is korrekciós tényezőkkel kell figyelembe venniük, hogy meghatározhassák 
a "tiszta Hubble-áramlást", ami kizárólag a kozmikus tágulás következménye.

Még nehezebb feladat a galaxisok távolságának meghatározása. A klasszikus eljá-
rás az úgynevezett kozmológiai távolsági létra, ami több, egymást átfedő távolságmérési 
módszerből áll. Először meghatározzuk néhány közeli Cepheida-típusú változó és néhány 
más fényes csillag távolságát a saját galaxisunkban, majd hasonló csillagokat azonosítunk 
más galaxisokban, ezt követően pedig nagyobb galaxismennyiségre alkalmazzuk a mód-
szert, és így tovább. Azonban az ilyen "szabványos gyertyán" alapuló eljárás maga is ki 
van téve a hibáknak és a hibák halmozódásának, úgyhogy a végén az egész létra meglehe-
tősen kétes hitelességű lehet. Ilyen nagy távolságok esetén van jelentősége a vöröseltoló-
dás-távolság viszonyérték pontosságának, minthogy csak nagyobb távolságon - a Szűz 
szuperhalmazon túl, amelyhez a mi galaxisunk is tartozik - gyengül a helyi gravitációs za-
varó és a tiszta Hubble-áramlás uralkodó hatása. További gondot jelent, hogy a galaxisok 
időben fejlődnek, így amikor távolabbiakat figyelünk meg - minthogy a fénynek időre van 
szüksége, amíg hozzánk elér, s így a távoli múltban fennállt állapotokat látunk -, meglehe-
tősen kockázatos vállalkozásba fogunk, hiszen a ma látható galaxisokat olyan hasonló ga-
laxisokkal vetjük össze, amilyenek azok régen voltak. Mindezen túlmenően a galaxisok 
körülményeiktől függően eltérő sebességgel fejlődnek; a hatásokat ma még nem ismerjük 
teljes mértékben. Szerencsére a kozmikus távolsági létra amellett, hogy meglehetősen bi-
zonytalan, néhány egymást átfedő létrafokkal is rendelkezik, mint a kampós tűzoltólétra, 
így a mérési módszereket bizonyos mértékben egymással lehet ellenőrizni.

Anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe, az alábbiakban nagy vonalak-
ban felvázoljuk a távolsági létra főbb elemeit.16

16 Részletesebb tárgyalása megtalálható Michael Rowan-Robinson: The Cosmological Distance 
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A Földhöz közeli csillagászati távolságokat leginkább a parallaxis- (háromszögelé-
ses) módszerrel mérik. Tegyük fel, hogy egy sebes folyó egyik partján állunk és meg akar-
juk mérni a folyó szélességét. Egyszerűen kiválasztunk egy magas fát a folyó túlpartján és 
sétálgatva egyvonalba hozzuk azt egy sokkalta távolabb elhelyezkedő objektummal, példá-
ul egy hegy csúcsával. Ezután elindulunk a part mentén, gondosan lemérve a megtett tá-
volságot. Amikor megállunk, ismét megfigyeljük az előzőleg kiszemelt fát. Minthogy 
megváltoztattuk helyzetünket, a fa már nem lesz egyvonalban a hegycsúccsal. Mérjük meg 
a fa és a hegycsúcs által bezárt szöget. Ez a szög hozzávetőleg ugyanakkora, mint amekko-
rának a fa alatt álló megfigyelő látná kiindulási pontunk és jelenlegi helyzetünk szögét. 
Ezekkel az adatokkal már megszerkeszthetünk egy derékszögű háromszöget, amelynek is-
merjük mind a három szögét és az egyik oldalát (azt a távolságot, amit a parton megtet-
tünk). Ezekből kiszámíthatjuk a háromszögnek azt az oldalát, amely második mérési pon-
tunk és a megfigyelt fa között van; ez pedig a keresett távolság, a folyó szélessége. Ez je-
lenti a távolsági létra első fokát. A fa a közeli csillag, amelynek távolságát a csillagász meg 
akarja mérni, a hegycsúcs egy távoli csillag, a folyó pedig a világűr.

A parallaxis saját kis létrával rendelkezik. Az első lépés más bolygók távolságának 
megmérése. Ezt elsőként a Marssal tették meg 1672-ben, amikor a megfigyelők egyidejű-
leg végeztek méréseket Párizsban és a Francia Guayanában található Cayenne-ben. Napja-
inkban a csillagászok a közeli bolygók távolságát radarjelek visszaverődése révén határoz-
zák meg. Ilyenkor pontosan megmérik azt az időt, ami alatt a radarjel megteszi az utat a 
bolygóig és vissza. Mint azt korábban láttuk, Johannes Keplernek a bolygók mozgására 
vonatkozó törvényeiből, a keringési idők ismeretében az összes bolygó pályasugara kiszá-
mítható, ha egyetlen egyét ismerjük. Így miután a csillagászok megmérték a Mars pályájá-
nak sugarát, meghatározhatták a Föld pályájának sugarát is. Ezzel egy sokkal hosszabb bá-
zisvonalhoz jutottak hozzá: megfigyelve egy szomszédos csillag helyzetét hathónapos idő-
közben, azaz amikor a Föld pályájának két átellenes pontján tartózkodik, a csillagászok kis 
eltéréseket tudtak megmérni a háttérben nagy távolságra lévő csillag(ok) látszólagos hely-
zetében. Az így kapott pici szög segítségével kiszámíthatták a közeli csillag megközelítő 
távolságát. A módszerrel 1900-ra már mintegy száz csillag távolságát meghatározták. Ezért 
élcelődtek annyit a tizenkilencedik századi tudósokon, akik a pontosság rabjaivá váltak - 
idézve valamelyiküket, aki egyszer azt mondta, hogy a tudomány jövője a következő tize-
desjegy pontos kiszámításán meg hasonlókon múlik -, de a parallaxismeghatározás mégis 
azt bizonyítja, hogy a pontosságra törekvés teremtette meg a huszadik század tudományos 
vívmányainak alapját.

Mára már több mint tízezer csillag pontos parallaxisa áll rendelkezésre (a szám at-
tól is függ, mit nevezünk "pontosnak"). Szerencsére a minta elég változatos: vannak köz-
tük a Naphoz hasonló átlagos csillagok, vannak továbbá fehértörpék és vörösóriások, ket-
tőscsillagok, halmazba tartozó csillagok és így tovább. Több évtizedes munka eredménye-
ként - melynek során a megfigyelési adatokat összevetették az elmélettel és a laboratóriu-
mi vizsgálatokkal -, a csillagászok meglehetősen sokat tudnak a különböző tömegű és ké-
miai összetételű csillagok viselkedéséről. Gyakran meglehetősen pontosan meg tudják 
mondani egy adott típusú csillag valódi fényességét.

Ez lehetővé teszi, hogy egy újabb fokkal növeljük meg a kozmikus távolsági létrát. 
Ha ismerjük egy adott típusú csillag valódi fényességét, a csillagász meg tudja becsülni az 
összes hasonló típusú látható csillag távolságát úgy, hogy összehasonlítja a csillag becsült 
tényleges fényességét (az abszolút magnitúdót) az égen megfigyelhető fényességével (a 
látszólagos magnitúdóval). Ha ismerjük egy fehér óriás, például a Szíriusz abszolút magni-
túdóját (A1 spektrális osztály), akkor nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy egy ha-
sonló Al osztályú csillag, amelynek a látszólagos fényessége egy százaléka a Szíriuszénak, 
tízszer olyan távol van, mint a Szíriusz, ugyanis a fényesség a távolság négyzetével csök-
ken. A Szíriusz távolsága a Földtől a parallaxis-mérések tanúsága szerint 8,6 fényév, így a 
másik csillag 86 fényév távolságra van tőlünk.

Egy további lépcsőfokot jelentenek a pulzáló csillagok, melyek fénye a pulzálással 

Ladder: Distance and Time in the Universe, New York, Freeman, 1985. 
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változik. A változás sebessége az abszolút fényesség mutatója, így a látszólagos fényesség-
változást feltérképezve meg lehet határozni az abszolút fényességet. Ez megvalósítható az 
RR Lyrae csillagok megfigyelésével (a névadó az északi Líra csillagkép egyik jellegzetes 
csillaga). Ezen kívül jól használható a pulzáló változók egy fényesebb osztálya, az óriás 
Cepheidák is. 

A Cepheidák változó fényű fiatal óriáscsillagok, amelyek a fejlődésnek egy insta-
bil szakaszába érkeztek. A pulzálás jelensége jó példa arra, hogy mennyi finomság és szép-
ség rejlik olyan egyszerű dologban, mint amilyen egy csillag. Amikor egy Cepheida össze-
húzódik, felmelegszik. A csillag külső részébe ("atmoszférájába") áramló hő energiát ad át 
az egyszeresen ionizált héliumatomoknak. (Az "egyszeresen ionizált" kifejezés azt jelenti, 
hogy ezeknek az atomoknak hiányzik egy elektronjuk.) A felvett energia hatására még egy 
elektron kilökődik a héliumatomból és ezáltal kétszeresen ionizálttá válik. A kétszeresen 
ionizált atomok hajlamosak elnyelni a fényt, ezért a csillag atmoszférája átlátszatlanná 
lesz. Az átlátszatlan atmoszféra visszatartja a hőt, így felmelegszik. A felmelegedés követ-
keztében kitágul. A tágulás hatására viszont lehűl, méghozzá erőteljesen, mivel a teljes 
energia nagyobb felületen oszlik el. A héliumatomok a lehűlés hatására egyszeresen ioni-
zált állapotba térnek vissza. Az így egyre átlátszóbbá váló atmoszféra kezd összeomlani, és 
a ciklus megismétlődik. Egy ciklus általában néhány hétig tart.

Kozmológiai szempontból ebben a folyamatban az a szép, hogy ha a pulzáció se-
bességét összevetjük a Cepheida színével, megkapjuk az abszolút fényességet. A nagyobb 
Cepheidák lassabban pulzálnak, mint a kisebbek - ugyanúgy, ahogyan a nagyobb gong is 
mélyebb hangot ad a kisebbnél -, és minél nagyobb egy csillag, annál fényesebben világít. 
Így, ha egy csillagász megmérte valamely Cepheida változásának egy vagy két ciklusát, 
meg tudja becsülni távolságát. (A 466 fényévre lévő északi Sarkcsillag a Földhöz legköze-
lebb lévő Cepheida.) A Cepheidák elég fényesek ahhoz, hogy még tizenötmillió fényévre 
lévő galaxisokban is észlelni lehessen őket földi távcsövekkel, míg az Edwin Hubble nevét 
viselő Hubble-űrteleszkóppal akár hatvanmillió fényévnyi távolságban is lehet Cepheidá-
kat találni.17

A Cepheida-típusú csillagokat a Hubble-űrtávcsővel vagy más nagyteljesítményű 
távcsővel megfigyelve a korábbiaknál sokkal pontosabban feltérképezhetjük a galaxisokat 
egészen a Szűz-szuperhalmaz centrumáig. E munka eredményeként jelent meg 1994-ben 
az a cikk, amelyben egy huszonkéttagú csoport közölte, hogy a Hubble-űrtávcső segítségé-
vel húsz Cepheidát azonosítottak az M100 jelű spirális galaxisban, és ennek alapján úgy 
becsülték, hogy a Szűz-szuperhalmaz közepén található Szűz-halmaz közelebb van galaxi-
sunkhoz, mint addig gondolták. Összevetve az M100 vörös-eltolódását az újonnan becsült 
távolsággal, a csoport azt a következtetést vonta le, hogy a Hubble-állandó értéke 80 
km/s/Mpc.

Az eredmény megdöbbentette a kozmológusokat, akik addig hagyományosan az 
50 km/sec/Mpc értéket fogadták el. A legnagyobb probléma a világegyetem kora. Ha min-
den más ugyanaz, csak a Hubble-konstans értéke nagyobb a feltételezettnél, akkor a világ-
egyetem gyorsabban tágul, s a gyorsabban táguló világegyetemnek fiatalabbnak kell len-
nie. Ha a Hubble-távcsővel dolgozó csoportnak az M100 vonatkozásában igaza van, úgy a 
világegyetem kora mindössze nyolcmilliárd év. Ez jóval kevesebb tizennégymilliárd évnél, 
amit a csillagászok a Tejútban talált legöregebb csillag koraként tartanak számon. Lehetet-
len, hogy a világegyetem fiatalabb legyen, mint a benne lévő legöregebb csillag. Egyes 
csillagászok annyira elcsüggedtek, hogy már egy másik kozmológiai állandó után néztek, 
amely úgy oldaná meg az univerzum korának problémáját, hogy feltételezné a tágulási se-
besség növekedését; azaz, hogy a világegyetem napjainkban gyorsabban tágul, mint koráb-

17 Bizonyos nehézséget okoz, hogy még a legközelebbi cepheidák is túlságosan távol vannak ah-
hoz, hogy a távolságukat parallaxis-módszerrel megmérhessük, így az egész eljárás közvetett 
módszeren alapul, ami jellegéből adódóan bizonytalanságot visz a cepheidák abszolút fényessé-
gének meghatározásába is. A cepheidák mégis jelentős szerepet játszottak a kozmológiai távol-
ságok megmérésében, mióta Henrietta Swan Leavitt felfedezte a cepheidák periódusa és magni-
túdója közötti kapcsolatot, amit azután Shapley és Hubble fel is használt. 
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ban.
Nagyon nagy távolságokban legkönnyebben a szupernóváknak nevezett, éppen 

felrobbanó csillagok észlelhetők. A szupernóvák elképesztően nagy energiával rendelkez-
nek: egy perc alatt több energiát képesek felszabadítani, mint amennyit a megfigyelhető 
világegyetemben lévő valamennyi csillag bocsát ki ugyanennyi idő alatt. Ennek az energi-
ának mindössze egy apró töredékét - ami egyes esetekben csupán egyszázad százalék -, 
bocsátják ki látható fény alakjában, de ez is elegendő ahhoz, hogy egy szupernóva túlra-
gyogja az őt tartalmazó galaxist.

I. és II. típusú szupernóvákat különböztetünk meg:
Az I. típusú szupernóvák rendszerint kettős rendszerekben alakulnak ki. A szuper-

nóvajelölt egy törpecsillag, amelynek pályája közel van nagyobb és kevésbé sűrű társcsil-
lagához, így gravitációs energiája révén gázt szív el a társcsillag felpuffadt atmoszférájá-
ból. Egy idő után a törpe az ilyen módon szerzett tömeg révén elnehezül, és tömege adott 
esetben átlépi a Chandrasekhar-határt (Subrahmanyan Chandrasekhar indiai asztrofizikus-
ról elnevezett érték, aki elméleti úton következtetett e jelenségre). A Chandrasekhar-hatá-
ron, ami a Nap tömegének 1,44-szeresét jelenti, a törpecsillag súlya már akkora, hogy újra 
összeroppan. A törpék egyébként is oly sűrűk, hogy közönséges atomok nem lehetnek meg 
a belsejükben: a protonok, neutronok és elektronok szorosan egymás mellé préselődnek, 
de nem képesek tovább zsugorodni, elsősorban az elektronok között ható kvantummecha-
nikai erők következtében. (Ez az állapot, amit degenerált anyagnak neveznek, a földi vi-
szonyokhoz képest elképzelhetetlenül sűrű: egy kiskanálnyi a törpe anyagából olyan nehéz 
lenne a Földön, mint egy Rolls-Royce limuzin.) Amikor a kettőscsillag törpecsillagának 
tömege meghaladja a Chandrasekhar-határt és kezd tovább zsugorodni, a csillag magját 
terhelő tömeg hatására az anyag degenerált állapotba megy át, s ennek következménye egy 
hatalmas nukleáris robbanás lesz, amelyben a csillag elpárolog. Az I. típusú - elsősorban 
az Ia alcsoportba tartozó - szupernóváknak nagy előnye a kozmológusok szemében, hogy 
mindnek hasonló az abszolút fényessége, ezért ideális standard gyertyák. Ráadásul a látha-
tó fény tartományában ezek a szupernóvák a legfényesebbek, így az eget fürkésző csilla-
gász számára meglehetősen szembetűnők. Az Ia típusú szupernóvákkal végzett első méré-
sek szerint a Hubble-állandó értéke 50 körül van; eszerint a világegyetem elég öreg ahhoz, 
hogy kora a legöregebb csillagok korával ne kerüljön ellentmondásba.

Míg az I. típusú szupernóvák törpék, addig a II. típusúak óriások. Nem azért omla-
nak össze, mert tömegük megnő, hanem mert magjukban kifogy a nukleáris üzemanyag: 
ilyenkor instabillá válnak - már nem rendelkeznek elegendő sugárzási nyomással, ami el-
lensúlyozhatná a gravitációs vonzást -, s összeomlanak. Az óriáscsillagok intenzíven ég-
nek, ezért fiatalon halnak meg. A II. típusú szupernóvák leginkább a spirális galaxisok kar-
jaiban találhatók, ahol a csillagok keletkeznek, és ahonnan még nem volt elég idejük to-
vábbjutni. II. típusú szupernóvák ritkán fordulnak elő elliptikus galaxisokban, ahol kevés 
új csillag születik, ellenben az I. típusúak mindenütt előfordulhatnak, ahol kettőscsillagok 
vannak, vagyis gyakorlatilag az összes galaxisfajtában. A II. típusúak nagyobb energiával 
rendelkeznek, mint az I. típusúak, de 2,5-szer halványabbak, mivel energiájuk 99 százalé-
kát nem látható fény, hanem neutrínók formájában sugározzák ki. (Az asztrofizikusok vic-
cesen a neutrínók "befagyásának" nevezik ezt a folyamatot, pedig a hőmérséklet megha-
ladja a százmilliárd fokot.) Az intergalaktikus neutrínócsillagászat tudománya 1987-ben 
kapta nevét: ekkor észlelték japán és amerikai földalatti neutrínódetektorokban a Tejút 
társgalaxisának, a Földtől 165.000 fényévnyire lévő Nagy Magellán Felhőnek egyik szu-
pernóvájából származó neutrínókat. A neutrínócsillagászat igen fontos kutatási irány, mi-
vel a neutrínók száma rendkívül nagy, de nagyon csekély mértékben vannak kölcsönhatás-
ban az anyaggal, ami azt jelenti, hogy ellentétben a fénnyel, nemcsak a csillagok külső at-
moszférájában, hanem a csillagok mélyében lezajlott eseményekről is tudósíthatnak ben-
nünket.

A csillagászok a megfigyelhető világegyetem kétharmadáig tudtak észlelni II. típu-
sú szupernóvákat. Ezek valódi fényessége azonban tág határok között változik, így nem 
használhatók standard gyertyaként. A helyzet talán javulni fog, ha jobban megismerik 
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őket.
Ahhoz, hogy a szupernóvák pontosabb távolságmérési segédeszközök lehessenek, 

leginkább korai stádiumukban, azaz a maximális fényesség elérése előtti napokban kellene 
közülük minél többet megfigyelni. A szupernóvakeresés ezért is fontos teendő. A csillagá-
szok számítógép vezérelte távcsövekkel galaxisok tömegét figyelik. A számítógép kiérté-
keli a képeket és azonnal riasztja a kezelőt, ha olyan fénypontot talál, ami korábban nem 
volt ott. Hasznos munkát végeznek az amatőrcsillagászok is. Kiemelkedik közülük Robert 
Evans ausztrál unitárius pap, aki new south wales-i otthona garázsából naplementekor na-
ponta kigurítja kerekes távcsövét a hátsó kertbe és átkutatja vele az égboltot. Evans atyá-
nak hallatlanul éles a vizuális memóriája. Amikor egy galaxisra tekintünk, annak képe az 
előtérben szétszórt csillagok fényén keresztül látszik, s ezek fényének egy része hozzáadó-
dik a galaxis fényéhez. Egy ilyen galaxisbeli szupernóva éppen úgy néz ki, mint a galaxis 
előterében található csillag. Az előtérben lévő csillagoktól csak úgy lehet megkülönböztet-
ni a szupernóvát, hogy az adott éjszakán tapasztalt látványt vagy fényképet összehasonlít-
juk egy korábbi fényképfelvétellel vagy csillagtérképpel. Evans atya több mint ezer gala-
xis körül látható csillag helyét memorizálta, így rendszerint első pillantásra meg tudja 
mondani, ha egy "új csillag" (nova) jelenik meg az égen. 1995-ig huszonhét szupernóvát 
fedezett fel, többet mint bármelyik vizuális megfigyelő bolygónk történelme során.

A robotizált távcsövekkel dolgozó hivatásos kutatók és a szemükre utalt (esetleg 
olcsó CCD-detektorral szerelt távcsövet használó) amatőrök között kibontakozó verseny 
emlékeztet John Henry végzetes erőfeszítésére, amikor vasúti hajtánnyal legyőzte a gőz-
mozdonyt. A robotizált hadjáratnak is van azonban emberi oldala. Az Interneten keresztül 
bárki lehívhatja az automatizált távcsövekkel végzett megfigyeléseket. Egy ilyen program 
keretében a Berkeley egyetem szupernóvakereső csoportja bizonyos időre tanulók és ama-
tőrcsillagászok számára hozzáférhetővé tette automatizált távcsövét. 1994-ben az Internet 
révén az első képeket két gimnazista készítette egy szupernóváról a teljes felületével a 
Föld felé álló M51 jelű spirális galaxisban. Heather Tartara és Melody Spence, a pennsyl-
vaniai Old City High School két 17 éves diákja egyszerűen csak le akart fényképezni a tu-
dományos diákkör számára egy nagyon szép galaxist. Néhány nappal később amatőrcsilla-
gászok Georgiában felfedeztek egy szupernóvát ugyanabban a galaxisban, és a Heather és 
Melody által készített felvételről kiderült, hogy az a szupernóva egy korábbi állapotának 
képét mutatja, éppen a maximális fényességét megelőző kritikus napokban. Ez volt az 
egyik legelső kép, amit szupernóváról készítettek, még a hivatásos csillagászoknak is rit-
kán sikerül ilyen jól.

A legtöbb galaxis túlságosan távol van ahhoz, hogy az azokban lévő csillagokat 
egyenként észleljük, kivéve amikor valamelyik felrobban. Így távolságuk meghatározásá-
hoz nem egyes csillagaikat, hanem magukat a galaxisokat használjuk standard gyertya-
ként. Ennek egyik módja, hogy megkeressük a legfényesebb galaxist az adott galaxishal-
mazban. Az Allan Sandage és mások által végzett vizsgálatok szerint viszonylag csekély 
az eltérés az ilyen galaxisok valódi fényességében. Viszont nagyon óvatosan kell kezelni a 
galaxisfejlődés hatásait. A népesebb halmazokban lévő galaxisok ugyanis a legkülönfélébb 
hatásoknak vannak kitéve. A szomszédos galaxisok közelsége (s ez többnyire gazdag hal-
mazokban fordul elő) csillagkeletkezés-sorozatot indíthat el, a betolakodó galaxis gravitá-
ciós hatása következtében fellépő árapályszerű perturbáció milliárd csillag, köztük óriás-
csillagok keletkezését válthatja ki. A "galaktikus kannibalizmus" azt jelenti, hogy általában 
a halmaz közepe táján lévő nagyobb galaxisok néhány százmillió év alatt felfalják a kiseb-
beket. Ennek hatására a halmaz legfényesebb galaxisa sokkal fényesebb lehet, mint ami-
lyen normál esetben lenne, és ez annyira megtévesztheti a gyanútlan csillagászt, hogy a tá-
volságot rosszul méri fel.

A galaxisok valódi fényességbecslésének egy újabb módszere azon alapszik, hogy 
egy spirális galaxis abszolút magnitúdója arányos egy 21 cm-es vonalszélességnek neve-
zett mennyiséggel. Ezt az összefüggést 1977-ben két amerikai csillagász, R. Bent Tully és 
J. Richard Fisher fedezte fel. Huszonegy centiméter annak a rádióhullámnak a hullám-
hossza, amit a spirális galaxisok intersztelláris anyagának legnagyobb részét kitevő hidro-
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génatomok sugároznak. A spektrumvonalat a galaxis forgási sebességével egyenesen ará-
nyos Doppler-effektus elmossa, kiszélesíti, a forgási sebesség viszont arányos a galaxis fé-
nyességével. Mivel ezen a hullámhosszon a rádióspektrumot még igen gyenge jelforrás 
esetén is meglehetősen pontosan fel lehet venni, a Tully-Fisher-módszer lehetőséget ad 
arra, hogy háromszázmillió fényévig, vagy még annál is messzebb meg lehessen becsülni 
a galaxisok távolságát. A Tully-Fisher-módszer alapján a Hubble-állandóra 70 körüli érték 
adódik, bár egyes tudósok szerint értéke mindössze 50 lett.

Az utóbbi időben kidolgoztak néhány módszert, amellyel közvetlenül is meghatá-
rozható egy galaxis távolsága; vagyis megnövelték a távolsági létra fokainak számát. Nap-
jainkban még csak közelítő eredmények vannak, de ezek a módszerek ígéretesnek tűnnek.

Az egyik ilyen közvetlen módszer a gravitációs lencsézés módszere. Amint azt a 
következő fejezetben látni fogjuk, az anyag torzítja a körülötte lévő teret. (Amit mi gravi-
tációs erőnek nevezünk, az egyszerűen annak az eredménye, hogy a tárgyak és a fénysuga-
rak a lehető legrövidebb utat akarják befutni a görbült térben.) A kvazárok - a galaxisok 
közepén látható fényes foltok - sokkal gyakoribbak voltak a fiatal világegyetemben. Ebből 
következik, hogy a legtöbb kvazárt nagy távolságban lehet megtalálni. Miközben a kvazár 
fénye a milliárd fényévnyi utat a világűrön keresztül megteszi, a köztes galaxishalmazok 
mindkét oldalán elhaladhat. A halmaz körüli görbült tér úgy viselkedik, mint egy lencse, és 
ebben az esetben két képet látunk ugyanarról a kvazárról. Hacsak a halmaz nem esik pon-
tosan a kvazár és a Föld közötti vonalba, a lencse egyik oldalán elhaladó fénysugár na-
gyobb utat tesz meg, mint amelyik a másik oldalon halad. Számos kvazár fénye ingadozik, 
és az ingadozás periódusa akár egy hónap is lehet. Amikor egy változó kvazár képét ilyen 
lencsehatás éri, megmérhető az az időkülönbség, ami a két képet alkotó fény útjainak kü-
lönbözőségéből adódik, mégpedig úgy, hogy a képsorozatokon megkeressük ugyanazokat 
az állapotokat. Az ezek felvételi időpontjában mutatkozó időkülönbség megmutatja, hogy 
az egyik fénysugár mennyivel hosszabb idő alatt érkezett el hozzánk, mint a másik. Kép-
zeljük el, hogy egy New York-i stúdióban hangfelvételt készítünk egy párizsi hangver-
senyről, két csatornán, két magnetofonra. Az egyik csatorna jelét közvetlenül vesszük az 
Atlanti-óceán felett lebegő műholdról. A másik csatorna hangja hosszabb utat tesz meg, és 
az Ázsia, Csendes-óceán és Észak-Amerika feletti három műhold közbeiktatásával jut el 
hozzánk. Így a második csatorna hangja valamivel később ér el hozzánk. Amikor véget ér 
a hangverseny, kiválasztjuk bizonyos részletét és megmérjük, mennyi idő telt el attól kezd-
ve, hogy az adott részlet beérkezett az első csatornán, addig, amíg ugyanaz a részlet beér-
kezett a másikon. Mivel tudjuk, hogy a jelek fénysebességgel haladnak - és hanyagoljuk el 
a műholdas átjátszó állomások által hozzáadott további késleltetést - kiszámíthatjuk, 
mennyivel hosszabb utat tett meg a második csatorna jele az űrön keresztül.

Ha a kérdéses galaxishalmazról származó fénysugár útjába eső galaxishalmazok 
helymeghatározása helyes volt (nagy gyakorlattal meg lehet becsülni azok gravitációs kö-
zéppontját), egyszerű háromszögelési eljárással meghatározható az adott halmaz távolsága. 
A gravitációs lencsézéssel mért egyes előzetes adatok szerint a Hubble-állandó értéke 50, 
más adatok szerint ennél valamivel nagyobb.

Egy másik közvetlen távolságmeghatározási módszer a két orosz asztrofizikusról 
elnevezett Szunyajev-Zeldovics-hatáson alapul. Lényege, hogy megmérik a mikrohullámú 
kozmikus háttérsugárzás (CMB) intenzitását olyan galaxishalmazoknál, amelyek röntgen-
sugárzást is kibocsátanak. Ezekben a halmazokban az intergalaktikus gáz viszonylag me-
leg - ezért sugároznak a röntgentartományban -, így a fotonok, miközben áthaladnak a hal-
mazon, felmelegszenek. Az eredmény: "forró" pontok a háttérsugárzásban. A távolabb lévő 
halmazok sűrűbbek és melegebbek, így magasabb hőmérsékletű forró pontot eredményez-
nek a CMB-ben. Ez azt jelenti, hogy összefüggés van a hőmérséklet és a távolság között. A 
különbség csupán hajszálnyi - a forró pont mindössze töredékszázaléknyival magasabb hő-
mérsékletű, mint a környezete -, de megfelelő eszközökkel azért mérhető. Egy 1991-ben 
végzett mérés során összevetették az Einstein- és Ginga-műholdak adatait a földi rádiótáv-
csövekkel vett jelekkel. A Szunyajev-Zeldovics-módszerrel nyert első adatsorozat alapján 
a Hubble-állandóra 40 és 50 közötti érték adódott. A mérési adatok még nem hitelesek, de 
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különböző programok, például a SUZIE (Sunyaev-Zeldovics Interferometer Experiment) 
speciális műszerei fontos információkkal fognak szolgálni a Hubble-állandóra vonatkozó-
an.

Végül van egy hallatlanul szellemes eljárás, amit fényességingadozási módszernek 
neveznek. Ráirányítjuk a távcsövünket egy spirális galaxis kidudorodó központi részére 
vagy egy elliptikus galaxis középpontjára és pontról pontra megmérjük a felületi fényesség 
egyenetlenségét. Mivel a közelebb lévő galaxisokban jobban elkülönülnek az egyes csilla-
gok, nagyobb egyenetlenséget tudunk mérni, mint a távolabbi galaxisoknál, amelyekben a 
csillagok egyenletes, sima fényfoltba olvadnak össze. Ha például egy keskeny látómezejű 
távcsövet egy olyan közeli galaxisra irányítanánk, hogy a képen csak egyetlen csillag je-
lenjen meg, a lehető legnagyobb fényességeltérést érhetjük el; minden fekete, az egyetlen 
fénylő pontot kivéve. Ha ugyanezt a távcsövet egy távoli galaxisra irányítjuk, a kép több-
száz csillagot foglal magába (az ingadozás kisebb), egy még távolabbi galaxis esetében a 
kapott képen több ezer csillag jelenne meg (még kevesebb ingadozás van az egyes mérési 
pontok között), és így tovább. Ennek megfelelően a fényesség ingadozása arányos a gala-
xis távolságával, amennyiben minden más egyforma. A Hubble-űrtávcsővel ezzel a mód-
szerrel legalább ötszázmillió fényévnyire lévő galaxisok távolsága határozható meg.

Röviden ez a távolsági létra. Mint láttuk, a Hubble-állandóra meglehetősen eltérő 
értékek adódnak, az egyik eredménysorozat adatai 50 körül ingadoznak (vagyis a világ-
egyetem öreg, kora tizenötmilliárd év körül van), a másik sorozat szerint a helyes értéknek 
70 és 85 között kell lennie (ekkor a világegyetem fiatal, kora mindössze tízmilliárd év kö-
rül van). Érdekes módon azok a csillagászok, akik az öreg világegyetem mellett érvelnék, 
túlnyomórészt maguk is idősebbek, míg a fiatal világegyetem mellett inkább a fiatalok 
kardoskodnak. Ez nem jelenti azt, hogy a tudósok egyszerűen kivetítik személyiségüket az 
égboltra: a játékszabályok ennél azért sokkal szigorúbbak. Inkább arról lehet szó, hogy az 
idősebb asztrofizikus- és csillagászgeneráció, akiknek Sandage az egyik prominens képvi-
selője, kialakított egy nagy szintézist, amelyben a világegyetem kora összhangban van a 
csillagok korával. Ekkor jöttek az "Ifjú Törökök", akik az elmélethez nem illeszkedő ada-
tokat találtak, és elkezdték mállasztani elődeik tiszteletre méltó építményét. Ezzel ők ma-
guk is jelentős tudományos szerepet töltöttek be, vitatták az idősebb generáció eredménye-
it, komoly próbának vetve alá azokat.18

Mivel mindkét fél többféle módszerre alapozza becsléseit, ha bármelyik módszer-
ről bebizonyosodna, hogy hibás, az azt jelentené, hogy az összes többi módszerrel is baj 
van. Így a vitában van valami barokkosan bonyolult. A vita jellegét jól mutatja a Hubble-
űrtávcsővel dolgozó kutatócsoportnak H0 értékére kapott eredménye, amikor az M100 ga-
laxisban a Cepheida-típusú változócsillagokon végeztek vizsgálatokat. Eredményük fiatal 
világegyetemre utalt. Ezek a Cepheidák elég távol vannak ahhoz, hogy a régi módszerrel 
ne lehessen észlelni őket, és csak akkor tudták a méréseket elvégezni, amikor az űrtávcsö-
vet felbocsátották, és annak hibás optikáját egy űrhajó személyzete megjavította.

A Hubble-űrtávcsővel dolgozó Wendy Freedman vezette csapat klasszikus induk-
tív megfigyelési módszert alkalmazott. Meghatározták több Cepheida helyét az M100-ban, 
távolságjelzőként alkalmazták őket, és megállapították, hogy az M100 közelebb van, mint 
amit az öreg világegyetem hirdetői feltételeznek. A helyi sebességek korrekciójának figye-
lembevételével kapott eredmény szerint a Hubble-állandó sokkal nagyobb valószínűséggel 
van 80, mint 50 körül. Mivel a világegyetem nyilvánvalóan gyorsabban tágul, mint addig 
feltételezték, így fiatalabb is.

Sandage nem értett ezzel egyet. Hetvenéves korára ő volt a rangidős a megfigyelő 
kozmológusok között, a tudósok tudósa, akinek enciklopédikus ismeretei vannak minden-
ről, kezdve a tudománytörténettől és tudományfilozófiától a csillagok misztikus fejlődésén 
keresztül egészen a statisztikus valószínűségszámítás bonyolult módszereiig. Sandage öt 

18 Talán felesleges rámutatnunk arra, hogy ez alól az általánosítás alól is van számos kivétel. A ra-
dikálisok között találhatók tudósok Sandage generációjából, nevezetesen Halton Arp, Geoffrey 
Burbridge és Sir Fred Hoyle, számos fiatal csillagász pedig az öreg világegyetem pártján áll. 
Ezért ez nem generációs kérdés. Az általánosítás nagyjából mégis igaz. 
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évtizedes munkája során több tudományos munkát publikált, mint amit a legtöbb tudós 
egyáltalán befogadni képes. Éppen ezért számos kozmológus elfogadta véleményét, ami-
kor Sandage azt mondta, hogy a Hubble-állandó értéke 50 körül van.19 Véleményüket egy-
szerűen Sandage tudományos reputációjára és szuverén egyéniségére alapozták. Ezért San-
dage bizonyos mértékben saját személye elleni támadásnak tekintette, hogy az általa meg-
adott tágulási sebességértéket a fiatalabb tudósgeneráció kétségbe vonta.

Az M100 mérésekkel foglalkozó, már említett cikkre Sandage seregnyi érvvel vá-
laszolt, azt fejtegette, hogy a Hubble-csoport által az M100-ra megadott távolság túlságo-
san kicsi, így a tágulási sebességre kapott értékük túl nagy.20 Először azt mondta, hogy az 
Ifjú Törökök hibáztak a Cepheidák mérésénél: a csoport belső statisztikája az M100-ban 
található Cepheidákról nem egyezik meg az általában kapott adatokkal, és azt sugallta, 
hogy a Cepheidák látszólagos magnitúdóját pontatlanul mérték meg. Elképzelhető az is, 
hogy az M100 valójában a Szűz-halmaz előtt helyezkedik el, nem pedig benne, ahogyan 
ellenfelei feltételezik. (Az M100 spirális galaxis és azok általában nem a Szűzhöz hasonló 
halmazok középpontjában helyezkednek el, a halmazok centrumában inkább az elliptikus 
galaxisok az uralkodók.) Mivel valamennyi Szűz-galaxist a helyi gravitációs térben észlel-
ték, korrekciót kell alkalmazni, mielőtt a tényleges Hubble-értéket megadnánk: ahogyan 
Sandage állította, a Hubble-csoport ismét tévedett. A svájci csillagász, Gustav Tammann 
vizsgálatai szerint a Virgo távolodása gyorsabb, mint amit a Hubble-csoport figyelembe 
vett.21 Ez az eredmény összhangban van a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzásra vonat-
kozó tanulmányokkal, azzal a végső hivatkozási alappal, amire minden galaktikus dinami-
kának támaszkodnia kell. Amennyiben Tammannak igaza van, úgy az M100 rendelkezhet 
nagyobb szökési sebességgel, ugyanakkor a világegyetem - mint egész - alacsonyabb 
Hubble-állandóval.22

Wendy Freedmant és Hubble-csoportban dolgozó kollégáit mindez nem győzte 
meg. De méltányos engedményt tettek, amikor írásban közölték, hogy eredményeik nem 
perdöntőek. "Nem akarjuk félrevezetni az olvasót, hogy azt higgye, a H0 értékének megha-

19 Számos bizonyíték szól amellett, hogy Sandage tudta, hogyan kell egy távcsövet használni. Pél-
dául amikor csillagászok a chilei Cerro Tololo Obszervatórium óriástávcsövével dolgoztak és 
modern digitális eljárást alkalmaztak a kulcsfontosságú csillagok látszólagos magnitúdójának 
méréséhez, azt találták, hogy Sandage magnitúdóra vonatkozó évtizedekkel előbb, fényképező-
lemezek vizsgálata alapján készített becslései (melyek jellegükből adódóan lényegesen kisebb 
pontosságú eljárások), a precíziós módszerrel kapott értékektől mindössze három századdal tér-
tek el; s ez döbbenetes igazolása annak a hatalmas szakértelemnek és tapasztalatnak, amivel 
Sandage adatokat volt képes gyűjteni az égboltról. 

20 Lásd például azt a beszélgetést, aminek során Sandage kilencféle módszert idézett a Virgo hal-
maz távolságának meghatározására. J. Bagger és mások: Particles, Strings and Cosmology: Pro-
ceedings of the John Hopkins Workshop on Current Problems in Particle Theory 19 and the 
PASCOS Interdisciplinary Symposium 5, Baltimore, 1995. március 22-25. River Edge, N.J., 
World Scientific, 1996. 

21 H. Jergen és G. A. Tammann: The Local Group Motion Toward Virgo and the Microwave 
Background, Astronomy and Astrophysics 276, 1993, 1-8. 

22 Az általános relativitáselmélet szerint a Virgóhoz hasonló szuperhalmazok a téridő görbületében 
üreges bemélyedést alkotnak. Ezek a bemélyedések a kozmikus tágulás következtében vala-
mennyire megnőttek, de ha a kozmikus tágulási sebességet csupán a lokális bemélyedésben 
mérnénk, azt a következtetést vonnánk le, hogy a világegyetem lassabban tágul, mint a valóság-
ban. Egyes csillagászok hajlamosak a világegyetemet valamiféle "háztetőnek" képzelni; s az 
egyes cserepek azok a tartományok, amelyekben a tágulást valami akadályozza (mint például a 
Virgo-szuperhalmaznál), vagy egyáltalán nem is tágul (például a Lokális Csoportnál). Ezek a 
csillagászok a tágulást úgy ábrázolják, hogy a tetőcserepek távolodnak egymástól. A nagyobb 
cserepek - mint amilyenek a Virgo és más galaxis-szuperhalmazok - mérete nő, miközben az ál-
talános tágulás során távolodnak egymástól, míg a kisebbek - mint a Helyi Csoport - mérete 
egyáltalán nem változik. Más értelmezés szerint a Hubble-állandó értéke nő a lépték növekedé-
sével. Ez a probléma lényege: magának a Hubble-áramlásnak a megméréséhez hatalmas méretű 
mintát kell venni a világegyetemből, amelynek sugara többszázmillió fényév. 
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tározására vonatkozó probléma megoldást nyert. Ez nem történt meg"23 - írták. Egy rövid-
del ezután lezajlott beszélgetés során Freedmant megkérdezték, mi a véleménye arról, 
hogy számos elméleti tudós előnyben részesíti az omega = 1 értékkel rendelkező világ-
egyetemet, ami alacsonyabb H0 értéket jelentene annál, mint amit ő mért. "Azt hiszem, ez 
meglehetősen nyomós érv - válaszolta -, de ugyanilyen jó indok, hogy meg kell azt mérni. 
Nem lehet meg egyik a másik nélkül. Az elmélet kizárólag a kísérlettel együtt vezethet 
majd el esetleg a világegyetem megértéséhez."24

1996-ban Sandage és öt kollégája közreadta saját Hubble-programjuk eredménye-
it. Húsz Cepheidát azonosítottak az NGC 4639 galaxisban, amelyben egy Ia típusú szuper-
nóvát figyeltek meg 1990-ben. Összevetve ennek a szupernóvának a fényéről felvett gör-
bét hat másikéval, egy hallatlanul egyszerű levezetést közöltek, ami a Hubble-állandóra - 
figyelmen kívül hagyva a helyi mozgásokat és a galaxishalmazhoz tartozás következmé-
nyeit - 57-es értéket eredményezett. Sandage számára ez volt a lényeg. "Ez a Hubblehábo-
rú végét jelenti" - közölte.25 Freedmant és kollégáit persze nem győzte meg, ők csupán 
annyit jegyeztek meg, hogy az eltérés még a század végéig minden bizonnyal tisztázódni 
fog.

Közben a H0 értékéről és a világegyetem koráról folyó vita elárasztotta a sajtót, és 
olyan értelmű cikkek láttak napvilágot, melyek szerint az ősrobbanás elméletét - ahogyan 
a Time magazin fogalmazott - "sikerült kibogozni". Itt érdemes megjegyezni, hogy az ős-
robbanás elmélete csaknem mindig a támadások kereszttüzében állt, tulajdonképpen ez a 
legtöbb élő tudománnyal így van. Mindaddig, amíg mozgásban, fejlődésben vannak, épp-
oly nagy a rendetlenség bennük és körülöttük, mint a művészek műtermében, és a rend 
csak akkor alakul ki, amikor a művész meghal és a műterméből múzeumot hoznak létre. 
Hubble eredetileg olyan magas értéket adott a Hubble-állandóra, hogy annak alapján a vi-
lágegyetem kora mindössze két milliárd év lenne, vagyis kevesebb, mint a Föld kora a 
geológusok mérései szerint.

Ez volt az egyik oka annak, hogy Hubble vonakodott felfedezését a kozmikus tá-
gulás vonatkozásában értelmezni. Darwinhoz hasonlóan - aki nem érte meg, hogy a geofi-
zikusok bebizonyítsák: a Föld belső magját nem a gravitáció, hanem a radioaktivitás mele-
gíti, és ezért sohasem tudta összeegyeztetni a Föld korára vonatkozó becsléseket a törzsfej-
lődéshez szükséges idővel -, Hubble tudatában azzal a problémával élte le életét, hogy a 
tágulási sebesség alapján a világegyetemnek fiatalabbnak kellene lennie a Földnél. Nagy 
lépést jelentett ennek a hibának a korrigálásában Walter Baade felfedezése a Mount Wilson 
obszervatóriumban. Baade felismerte, hogy kétféle Cepheida létezik. Ez közel meghárom-
szorozta a világegyetem életkorát és kiküszöbölte a Föld és a Nap korával való ellentmon-
dást. További korrekciót jelentett, amikor Sandage a Hubble által távoli galaxisokban azo-
nosított néhány fényes "csillagról" kimutatta, hogy azok valójában HII-tartományok, azaz 
nagyszámú csillag által megvilágított izzó ködök. Ezzel a korrekcióval megkétszereződött 
a világegyetem mérete.

Valószínűtlen, hogy a csillagászoknak még egyszer olyan radikálisan módosítani-
uk kelljen a Hubble-konstans értékét, mint az az 1950-es években megtörtént, amikor is 
500-ról 50-re korrigálták. A fentiekből kitűnik, hogy a jelenleg vitatott értékek között két-
szeres szorzónál is kisebb eltérés mutatkozik csupán: a kutatók részben az 50, részben a 70 
körüli értéket tartják valószínűnek.26 Bár ez az eltérés egyáltalán nem megnyugtató, még-
sem ok arra, hogy bárki kijelentse: az ősrobbanás elméletét sutba kell dobni. Miközben ke-

23 Wendy L. Freedman és mások: Distance to the Virgo Cluster Galaxy M100 From Hubhle Space 
Telescope Observations of Cepheids, Nature 371, 1994, 761. 

24 Wendy L. Freedman beszélgetése Timothy Ferris-szel, 1995. április 3.
25 Allan Sandage, Malcolm W. Browne cikke: Age of Universe is New Settled, Astronomer Says, 

The New York Times, belföldi kiadás, 1996. március 5., 87. old.
26 Sandage legújabb becslése H0 értékére 50-55 körül maradt, míg az "Ifjú Törökök" - Freedman és 

társai - 70 körüli érték mellett kardoskodnak, aminek alapján egy tisztán szociológiai elemzés 
Sandage véleményét helyezné előtérbe. Azonban mint tudjuk a világegyetem nem szociológiai 
rendszer. 
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mény munka folyik a világegyetem tágulási sebességének pontos meghatározása érdeké-
ben, a tágulás ténye napjainkban már ugyanolyan megalapozott, mint Darwin elmélete a 
fajok eredetéről és evolúciójáról.

Más úton is lehet persze járni, azt állítva, hogy egyáltalán nem is volt ősrobbanás, 
s hogy a kozmikus vörös-eltolódást nem a világegyetem tágulása, hanem valami más, 
okozza. E könyv írása idején legalább három ilyen irányzat látszik körvonalazódni: a "fá-
radt fény" elmélete, az állandó állapot elmélete és a plazma-világegyetem modellje. A "fá-
radt fény" elmélete szerint a fény, miközben hatalmas távolságokat tesz meg, veszít energi-
ájából és ez egy olyan vöröseltolódás-távolság viszonyt hoz létre, aminek semmi köze a 
kozmikus táguláshoz.27 Nincs viszont olyan ismert fizikai mechanizmus, amely a fáradt 
fényt okozná, emellett ez az irányzat azzal a hátránnyal is jár, hogy szétválasztja az általá-
nos relativitáselméletet és a kozmológiát. Az állandó állapot elmélete szerint egy bizonyos 
"C"-tér hatására folyamatosan anyag keletkezik, s a kozmikus tágulást is ez a tér okozza.28 
Az állandó állapot elméletében a mikrohullámú háttérsugárzás okozza a legnagyobb prob-
lémát. A kozmikus háttérsugárzás egyértelműen az ősrobbanás maradványának tűnik, s ez 
a tény erősen csökkenti az ellenzők érvelésének hitelét. Itt is nagyjából az a helyzet, mint 
amikor - az anekdota szerint - egyes irodalomtudósok azt állították, hogy Shakespeare mű-
veit nem ő írta, hanem valaki más az ő neve alatt, esetleg egy másik Shakespeare nevű em-
ber. A plazma-világegyetem modellje szerint a világegyetem egyik része tágul, a másik 
összehúzódik, s ezt a folyamatos pulzálást az anyag és az antianyag egyesülésekor keletke-
ző energia okozza. Ennek a modellnek azonban nincs olyan előrejelzése, amit megfigyelés 
útján ellenőrizni lehetne, annyira bizonytalan és homályos, hogy nagy valószínűséggel 
helytelen.29 Léteznek a fentiektől különböző más elméletek is, de mindegyik legalább 
olyan erőltetett mint a teremtéselmélet híveinek következő kijelentése: Isten a geológiai 
rétegeket látszatra öregnek teremtette, pedig a valóságban nagyon is fiatalok. Itt sokat segít 
Occam borotvája: e módszer szerint két egyként bonyolult feltételezés közül az egyszerűb-
bet kell választani. Az ősrobbanás hatékony és természetes magyarázatot ad a Hubble--
törvényre, és összhangban van a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzással, ami a különfé-
le modellektől függetlenül bizonyítja, hogy a világegyetem hajdan óriási energiával ren-
delkezett. Ezért e könyvben azzal az a kozmológusok többsége által is elfogadott feltétele-
zéssel élünk, hogy a világegyetem az ősrobbanás pillanatától kezdve valóban - nem csupán 
látszólag - tágul.

De ha a kozmikus tér tágul, hova fog tágulni? Ennek a kérdésnek a megválaszolá-
sához meg kell vizsgálni a világegyetem általános geometriáját. Ez lesz a következő feje-
zet tárgya.

27 A fáradt fény gondolatát először a svájci-amerikai csillagász, Fritz Zwicky vetette fel. Lásd 
Proceedings National Academy of Sciences (U.S.) 15, 1929, 773.

28 Az állandó állapotú- (vagy ,,C"-terű) elmélet legújabb védelmezését lásd az elméletet negyven 
éve támogató kiváló asztrofizikus, Sir Fred Hoyle önéletrajzi könyvében: Home Is Where the 
Wind Blows: Chapters from a Cosmologist's Life, Mill Valley, Cal., University Science Books, 
1994, 401 és a következő oldalakon. 

29 A plazmaelmélet részletes kifejtését lásd: Eric J. Lerner: The Dig Bang Never Happened: A 
Stariling Refutation of the Dominant Theory of the Origin of  the Universe, New York, Times 
Books, 1991. 
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3. A tér alakja

Úgy gondolom, egyenes vonal nem létezik.
A festészetben nincs olyasmi, hogy egyenes vonal.

(Willem de Kooning)1

Hogyan tanulhat bárki bármi újat is, ha nem találja azt megdöbbentőnek?
(John Archibald Wheeler)2

A kozmológia arra ösztönöz, hogy megváltoztassuk azokat az elképzeléseinket, 
amelyek jó szolgálatot tesznek földi viszonyok között, de a tágabb világegyetemben alkal-
mazva már nem megfelelőek. Ebben a fejezetben a teret tárgyaljuk. Rendszerint jól meg-
vagyunk a térnek egy olyan értelmezésével is, amit Werner Heisenberg egyszer így fogal-
mazott meg: "A tér az, ami kék és madarak repülnek át rajta."3 De a kozmikus térre vonat-
koztatva félre kell tennünk földi tapasztalatainkra korlátozódó fogalmainkat, és a modern 
fizika világával kell helyettesíteni őket, ahol a tér görbült és kis léptékekben habbá oldód-
hat, egyes esetekben felhasadhat, vagy szakadhat is. Cserében meg fogjuk látni a világ-
egyetem egzotikus szépségét, s ez nemcsak amiatt szép, amit magába foglal, hanem téridő-
szerkezete miatt is. Kapujára nem az van írva, hogy "Ki itt belépsz, hagyj fel minden re-
ménnyel", hanem az, hogy "Ki itt belépsz, hagyj fel minden előítélettel."

A newtoni klasszikus fizika (amit bizonyos okok miatt még mindig tanítanak a 
diákoknak, mielőtt megismertetnék velük a relativitáselméletet, ezzel kényszerítve őket 
arra, hogy átvegyék szüleik provincializmusát) úgy kezelte a kozmikus teret, mintha az 
csupán megnagyobbított változata lenne a földön megismert térnek. A newtoni tér jellegte-
len űr, semleges színház, amelyben minden esemény anélkül megy végbe, hogy a tér bármi 
módon befolyásolná. Az ilyen teret síknak nevezzük. Tulajdonképpen háromdimenziós 
változata a kétdimenziós síknak, ami egy asztallaphoz hasonlít. Ha az asztalon elgurítunk 
egy labdát - és a labda nem lép semmiféle kölcsönhatásba az asztallal -, akkor a labda arra 
gurul, amerre elindítottuk, a sík téren átrepülő bolygó pedig olyan pályát követ, amit nem 
befolyásol a tér. Newton tere nem dinamikus tér.

Ha azonban a Newton-féle teret kozmikus méretekre extrapoláljuk, különféle 
problémák lépnek fel, amelyek közül nem egy már magát Newtont is zavarba hozta. Az 
egyik rejtély, hogy van-e az ilyen világegyetemnek széle. A lapos tér mindörökre folytató-
dik; Newton egyenletei nem adnak lehetőséget a tér lezárására. Viszont ha végtelen sok 
csillag van a végtelen térben, az égboltnak olyan fényesnek kellene lennie, mint a Napnak. 

1 Willem de Kooning: Collected Writings. Madras, India, Hanuman Books, 1988, 131. old. 
2 John Archibald Wheeler, A Journey into Gravity and Spacetime, New York: Scientific American 

Library, 1990. 39. old. 
3 Miközben a fizikus Félix Bloch, aki éppen akkoriban olvasta Weyl Space, Time and Matter 

című könyvét, Heisenberggel sétált, kifejtette, hogy szerinte az űr egyszerűen lineáris egyenle-
tek tere. Heisenberg erre így válaszolt: "Lehetetlenség. Az űr kék és madarak röpködnek benne." 
Erről Bloch a következőket írja: "Ezzel azt akarta mondani, hogy veszélyes dolog a természetet 
olyan idealizált absztrakciókkal leírni, amelyek nagyon messze vannak a tényleges megfigyelés 
tényeitől. Heisenberg tulajdonképpen azzal jutott el a kvantummechanikához, hogy el tudta ke-
rülni ezt a veszélyt az atomokkal kapcsolatos jelenségek leírásánál." Felix Bloch: Physics Today 
29 (12), 1976, 27. 
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Az éjszakai égbolt azonban sötét. (Ez az ellentmondás Olbers-féle paradoxonként ismert, a 
tizenkilencedik századi német csillagász, Heinrich Wilhelm Olbers nyomán, bár a problé-
mát már számos korábbi gondolkodó, köztük Kepler is felvetette.) Ha ellenben a csillagok 
valamilyen rendszert alkotnak a végtelen téren belül, úgy kiszámíthatjuk, hogy már régen 
össze kellett volna ütközniük egymással a kölcsönös gravitációs vonzás következménye-
ként. Ez azonban nem történt meg. A kozmikus összeütközést megpróbálhatjuk kivédeni a 
csillaghalmazok forgásának számításba vételével, ekkor azonban meg kellene magyaráz-
nunk, hogy mihez képest forog a halmaz, ha egyszer csupán üres tér veszi körül. (Az oszt-
rák fizikus, Ernst Mach fogalmazta meg ily módon a tehetetlenség kérdését.

További problémát jelent a Newton-féle fizikában az erő. A Hold és a bolygók pá-
lyán maradását Newton a gravitációs erő feltételezésével magyarázta meg. Azonban sem 
Newton, sem más nem volt képes megérteni, hogyan terjedhet, illetve hathat a gravitációs 
erő az üres téren keresztül. Ennek a rejtélynek magyarázataként azt tételezték fel, hogy az 
űrt egy súrlódásmentes, láthatatlan anyag, az éter tölti ki, ez vezeti mind a fényt, mind a 
gravitációt, körülbelül úgy, ahogyan az óceán a hullámokat továbbítja. Az éterelmélet egé-
szen 1887-ig tartotta magát. Ekkor Albert Michelson és Edward Morley fizikusok egy, a 
clevelandi Case Western Egyetemen végzett kísérlet során kimutatták, hogy nem létezik 
éter. (A kísérletet során az "éterszél" létezését ellenőrizték - a fény viselkedésében beálló 
változást, attól függően, hogy a Föld a hullámokkal együtt halad vagy keresztezi azokat -, 
de ilyen változást nem tapasztaltak.) A Michelson-Morley kísérlet készítette elő a terepet a 
téridőfizika forradalmához, aminek első lépése Einstein speciális relativitáselmélete volt 
1905-ben, és ami tíz évvel később az általános relativitáselméletben csúcsosodott ki.

Az általános relativitáselmélet szükségtelenné tette a gravitációs erőt. A bolygók a 
legkisebb ellenállású, geodetikus vonalat követik a görbült térben. Ehhez nincs szükség (a 
nem létező) éterre. A világegyetem peremének paradox voltát is feloldja azzal, hogy a koz-
mikus térnek mindenre kiterjedő görbülete lehet. A világegyetem lehet például gömb ala-
kú. (Ez egy négydimenziós gömb lenne, de erről a későbbiekben még szó lesz.) A modell-
ben a háromdimenziós tér analóg egy gömbfelülettel. Egy ilyen világegyetem véges, mint-
hogy véges térrel rendelkezik, de határtalan: bármilyen irányba el lehet látni vagy menni 
anélkül, hogy valamikor is a széléhez érnénk.4

Az általános relativitáselmélet egyszerű módja a világegyetem feltérképezésének. 
Valamennyi tudományos elmélethez hasonlóan ezt is matematikai egyenletek írják le, mi-
vel a matematika a logika kodifikált formája, s a tudománynak a természet racionális mű-
ködésében való hitét testesíti meg. Minden matematikus egyfajta kartográfus. A tiszta ma-
tematika térképet alkot az absztrakt terekről. Egy matematikus képes leírni a négydimenzi-
ós gömböt vagy a tízdimenziós kockát anélkül, hogy törődnie kellene e fogalmak realitásá-
val. A matematika a fizikában alkalmazva továbbra is meglehetősen elvont maradhat - pél-
dául a kvantummechanikában a fizikusok gyakran dolgoznak a képzetes "fázistérrel", ami 
csak annyiban létezik, mint mondjuk "az én pénzem" a bankban vagy "egy átlagos szava-
zó" egy választás során -, de az egyenletekről mégis feltételezik, hogy azok kapcsolatban 
állnak a fizikai valósággal. A természet megfelelő részét egy tartománynak látják, az 
egyenletekre pedig úgy tekintenek, mint az adott tartományon átívelő hálózatra, s a kettő 
együtt egy térkép.

Minden térkép tökéletlen, ez a szomorú a térképekben. Legalább két szempontból 
tökéletlenek. Egyrészt, mivel a kérdéses tartományt takarékosabban ábrázolják, mint ami-
lyen az a valóságban, s így elkerülhetetlenül kevesebb információt tartalmaznak; a térké-
pek felbontása az eredetihez viszonyítva durvább. Erre a problémára lehetséges megoldás 
lehetne Jorge Luis Borges lidércnyomásos forgatókönyve:

Abban a Birodalomban a Kartográfia mestersége oly nagy Tökélyre fejlődött, 

4 Ha a gömb alakú világegyetem sztatikus lenne, egy megfigyelő, aki elég messze el tud nézni és 
milliárd évekig tud várni, megláthatná a saját tarkóját; minthogy a fény körbejárja a világegyete-
met és visszajut a távcsőbe. Azonban a relativitás nem enged meg egy sztatikus világegyetemet 
és az a világegyetem, amiben mi élünk, tágul. így nem láthatjuk meg saját magunkat egy kifelé 
nézőtávcsőben és soha nem is fogjuk tudni meglátni. 
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hogy egyetlen Tartomány térképe egy egész Várost, a Birodalom Térképe pedig egy egész 
Tartományt elfoglalt. Idővel már ezek az óriási Térképek sem bizonyultak elegendőnek. A 
Kartográfusi Kollégiumok ekkor olyan Térképet készítettek a Birodalomról, amely Térkép 
ugyanolyan hatalmas volt, mint maga a Birodalom, és tökéletesen egybevágott vele. Ám a 
Következő Nemzedékek, melyek kevésbé hajlottak a Kartográfia Tanulmányozására, azt 
gondolták eme roppant Térképről, hogy fölösleges, és ott hagyták Ebek Harmincadjára, 
zord Telek és Nyarak Prédájául. A Nyugati Pusztákon maradt csak némi düledező, Vadálla-
tok és Koldusok lakta Rom a Térképből; amúgy az egész Országban nem emlékeztet már 
semmi egyéb a Földrajzi Tudományokra.5

Másrészt, és ez az, ami a kozmológiát közelebbről érinti, a térképek óhatatlanul 
torzítanak. Mindenki előtt ismert az a térképészeti torzítás, ami a Földről sík papírra készí-
tett térképek sajátja. A Föld kisebb területeiről készített síktérképek még jól használhatók, 
minthogy a Föld görbülete figyelmen kívül hagyható, ha valaki például egy várostérkép 
alapján akar Moszkva belvárosából egyik elővárosába eljutni. Az ilyen térképek annál 
pontatlanabbá válnak, minél nagyobb tartományt fognak át - és ez ugyanaz a jelenség, 
mint amikor a newtoni fizikát az intergalaktikus térre akarjuk alkalmazni -, és feltűnően 
rosszak akkor, amikor a teljes bolygót képezik le, hiszen a Föld nem sík, hanem gömb ala-
kú. A különböző földrajzi térképészeti rendszereknek - a Mercator-féle vetítésnek, a Ham-
mer-féle vetítésnek, a hengeres vetítésnek és így tovább - ugyanaz a torzítása, csak mind-
egyik másképp osztja azt el, és éppen abban a tartományban csökkenti, ahol a térképet ál-
talában használni szokták. Így például egy Mercator-térkép meglehetősen pontos az egyen-
lítő környékén, de megnöveli a relatív távolságokat a sarkok vidékén. (Sőt teljesen el kell 
hagynia a sarkokat, mivel a sarkokat is ábrázoló térkép végtelenül nagy lenne.) Mindezek-
nek a rendszereknek az a közös hibájuk, hogy egy háromdimenziós teret, a Föld felületét 
egy kétdimenziós térképre kell redukálniuk. A térbeli torzítás kiküszöbölésére az egyetlen 
mód, egy dimenzió hozzáadása. Az eredmény egy háromdimenziós Földtérkép, egy föld-
gömb. A földgömböknél csökken a felbontás, viszont nem torzítanak. A tanulság az, hogy 
egy háromdimenziós tárgyat, mint amilyen a Föld is, csak három dimenzióval lehet feltér-
képezni, kevesebbel nem.

Ugyanez a helyzet az általános relativitáselmélettel. Az elmélet kimutatta, hogy a 
kozmikus teret pontosan csak négy dimenzió segítségével lehet leképezni.

Amikor háromdimenziós térképet alkalmazunk a kozmikus tér feltérképezésére, 
torzítunk, és ez különféle módokon mutatkozik meg. Az általános relativitáselmélettel 
Einstein ezt a torzítást akarta kiküszöbölni. E torzításra példa, hogy a bolygók mozgása - 
különösen a Merkuré, amelyik a legközelebb van a Naphoz - nem követi pontosan a New-
ton-féle törvényeket. (Erre Simon Newcomb, egy autodidakta csillagász mutatott rá 1882-
ben, és hét évvel később szinte a jövőbe látva rájött, hogy ez azt jelenti: valamit módosíta-
ni kellene a Newton-törvényeken.) Einstein megoldása ugyanaz volt, amit a földi térképé-
szek alkalmaznak, amikor a földgömbhöz folyamodnak: ő is megnövelte a dimenziók szá-
mát. Az általános relativitáselmélet matematikája egy négydimenziós geometria, amelyben 
a tér a szokásos három dimenziót adja, negyedikként pedig hozzáadódik az idő.

A tizenkilencedik századig kizárólag az a háromdimenziós geometria állt a mate-
matikusok rendelkezésére, amit Euklidész Elemek című művében oly szépen kifejtett. 
Ezért nevezik a közönséges, sík, háromdimenziós teret euklideszi térnek. Euklidész egyed-
uralma a geometriában közel kétezer évig tartott. Ez a korszak 1854. június 10-én ért vé-
get, amikor egy német matematikus, Georg Friedrich Bernhard Riemann, egy betegeskedő 
és szerfelett félénk fiatalember, aki nagy szegénységben élt és harminckilenc éves korában 
tuberkulózisban halt meg, egy előadásán kimutatta, hogy lehetséges olyan négydimenziós 
geometriát létrehozni, amely épp oly érthető, mint az euklideszi háromdimenziós geomet-
ria. A legtöbb matematikai felfedezéshez hasonlóan a Riemann-geometriát sem alkalmaz-
ták közvetlenül. Fél évszázaddal később azonban Einstein elolvasta Riemann munkáját, és 

5 Jorge Luis Borges: Of Exactitude in Science az A Universal History of Infamy c. könyvben, 
New York, Dutton, 1972; Borges [tévesen] tulajdonítja J.A: Suarez Miranda: Travels of Praise-
worthy Men-jének, 1658. 
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képzeletének egy merész szökkenésével, ami ugyanolyan kreatív művésszé avatta őt, ami-
lyen Beethoven volt, módot talált Riemann négydimenziós geometriájának kozmoszra 
való alkalmazására. "Rájöttem, hogy a geometria alapjai fizikai jelentőséggel bírnak" - je-
lentette ki Einstein.6 Rátalált a földgömb kozmikus megfelelőjére. Hasonló módon, aho-
gyan a földrajztudósoknak át kell térniük a kétdimenziós (sík) geometriáról a háromdi-
menziós ("térbeli", közelebbről gömbi) geometriára, hogy torzításmentes térképet tudjanak 
készíteni a Földről, a kozmosz leképezéséhez Einstein a háromdimenziós geometria he-
lyett a négydimenziós hiperdimenzionális vagy másképpen nem-euklideszi geometriát hív-
ta segítségül.7

Einstein négydimenziós térképének koordinátahálózatát fénysugarak alkotják. A 
fénysugarak az alapvonalak, kartográfiai rendszerének egyenes vonalai. Elmélete szerint a 
fénysugár nagy tömegű objektumok közelében elhajlik. Ezt a jelenséget először 1919-ben 
észlelték, amikor egy Eddington által vezetett brit expedíció sátrat vert Principe szigetén, 
Egyenlítői Nyugat-Afrika partjai előtt, hogy fényképeket készítsenek a Nap közelében 
lévő csillagokról teljes napfogyatkozás idején. A csillagokról jövő fénysugár a Naphoz kö-
zeli, görbült térben elhajlott, így a csillagok másutt látszódtak az égen. Önmagában az el-
hajló fény nem volt újdonság: ezt Newton elmélete is tartalmazza, csak az feleakkorát jó-
sol. Einstein azonban kijelentette, hogy a fény egyenes vonalban halad, maga a tér az, ami 
görbül. Ez bizony nem tartozik a legtriviálisabb kijelentések közé a világon; a görbült tér 
az ember számára valószínűleg elképzelhetetlen.8 A Riemann-geometria alkalmazásával 
mégis pontosan számolni lehet vele, és e számításokat össze lehet vetni a megfigyelések-
kel. Ez az elmélet többek között megmagyarázta a Merkúr pályájának precesszióját is, ami 
Newtonnak olyan sok gondot okozott. Valójában a megfigyelések azt mutatják, hogy a re-
lativitáselmélet a valaha kigondolt legpontosabb fizikai elmélet a világon.9

A relativitáselmélet az előzőekben említett két Newton-féle ellentmondást is fel-
oldja, azaz nevezetesen a világegyetem határának, valamint a gravitáció térben való terje-
désének problémáját.

Ahogyan azt a korábbiakban már megjegyeztük, a világegyetem határának parado-
xona azért oldódik meg, mert a görbült tér négydimenziós gömböt, vagy hipergömböt al-
kothat. Ebben a modellben a háromdimenziós gömb egy közönséges gömb kétdimenziós 
felületével analóg. Az ilyen világegyetem véges, mégis határtalan. Bármilyen irányban 

6 Abraham Pais: Suhtle is the Lord ... The Science and the Life of Albert Einstein, New York, 
Oxford University Press, 1982, 212. old. 

7 Szabatosabb lenne a "modellezés" szót használni a "leképezés" helyett, mivel ez utóbbit csak 
akkor lehet alkalmazni, ha a leképezendő felület már ismert. A "leképezés" azonban világosabb 
szóhasználatnak tűnik, amikor minimális térbeli torzítást adó földi és kozmológiai eljárásokat 
hasonlítunk össze. 

8 Mindannyiunkat, akik nehezen barátkozunk meg a görbült tér képzetével, vigasztaljon az a tény, 
hogy egészen elsőrangú társaságba kerülünk. Bertrand Russel ezt "lehetetlenségnek" nevezte. 
John Archibald Wheeler, a relativitáselmélettel foglalkozó amerikai tudósok doyenje bevallotta, 
hogy ő csak úgy tudja elképzelni, ha a négy dimenzió közül az egyiket elhagyja. Immanuel Kant 
az euklideszi teret az a priori tudás szintjére emelte, amivel azt kívánta érzékeltetni, hogy az 
tisztán logikai tételekkel, minden tapasztalat igénybevétele nélkül levezethető. Ez viszont arra 
késztette az Oxfordi Egyetem filozófusait, hogy elvessék a relativitáselméletet. Egy oxfordi csil-
lagász, E. A. Milne vette magának a fáradságot, hogy kialakítsa az euklideszi kozmológiát, s ez-
zel szállt szembe a relativitáselmélettel. Emellett további "megrázkódtatások" is várhatók. Gya-
núsan kényelmes dolog lenne, ha a természettudomány, amikor megvizsgál tíz nagyságrendet 
odakint a galaxisok között és tíz nagyságrendet az elemi részecskék között, ne ismerne meg 
olyan dolgokat, amelyek ellentétben állnak az emberi faj evolúciójának több millió éve alatt ki-
alakult, de kizárólag a tér és idő emberi léptékére korlátozódó tapasztalatokkal. 

9 Az elmélet előrejelzi, hogy a nagy tömegű objektumokból jövő fény veszít az energiájából, ami-
kor kiemelkedik a helyi gravitációs gödörből és "gravitációs vörös-eltolódást" mutat. Ezt a je-
lenséget megfigyelték a fehér törpék tanulmányozása során, amelyek eros gravitációs térrel ren-
delkező nagyon sűrű objektumok, valamint a Merkúr, a Vénusz és a Mars felületéről visszaverő-
dő radarjelek esetén is. A Szaturnusz óriásbolygó melle elhaladó Voyager űrszondáról jövő rá-
diójelek késése igazolta, hogy a tér a bolygó tömegének hatására relativisztikusan meggörbül. 
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bármeddig lehet menni anélkül, hogy a szélére érnénk. Így a paradoxon megszűnik. Ahogy 
Max Born mondta: "A véges, de határtalan tér gondolata az egyik legnagyszerűbb elképze-
lés, amit a természetről valaha is megfogalmaztak."10 A hipergömb csupán egyike a kozmi-
kus geometria ama három osztályának, amit a relativitáselmélet kínál. A másik két lehető-
ség, hogy a kozmikus tér sík (azaz euklideszi), vagy hiperbolikus (nyereg alakú). A kü-
lönbség érzékeltetésére képzeljük el, hogy háromszöget rajzolunk egy sima papírlapra, egy 
strandlabdára és egy nyeregre. A sík térben a háromszög szögeinek összege 360°. A gömbi 
térben azonban a szögek összege több mint 360°, a hiperbolikus térben pedig kevesebb,  
mint 360°. A végösszeg 360°-tól való eltérésének mértéke a felület görbültségét jellemzi, 
ez gömb esetén pozitív, hiperbolikus esetben negatív.

Az előző fejezetben már említettük, hogy e modellek között az dönt, hogy mekko-
ra az anyag sűrűsége a világegyetemben. Ha a kozmikus anyagsűrűség nagyobb a kritikus-
nál, úgy a tér héjszerűen feltekeredik a világegyetem köré és a világegyetem gömb alakú. 
Ha a kozmikus anyagsűrűség kisebb a kritikusnál, akkor a világegyetem hiperbolikus. Vé-
gül, ha a kozmikus anyagsűrűség pontosan azonos a kritikus értékkel, a geometria a gömbi 
és a hiperbolikus közé esik, a tér lapos. Ugyanez az omega sűrűségi paraméterrel kifejez-
ve: ha a világegyetem gömb alakú, úgy omega értéke nagyobb mint egy; ha hiperbolikus, a 
sűrűség kisebb mint egy; végül ha sík, akkor omega pontosan egy. A könyvünkben tárgyalt 
modell szerint omega értéke egyenlő eggyel és a tér helyileg laposnak látszik, bár nagy 
léptékekben - s ez alatt sokkal nagyobbat kell érteni, mint amit pillanatnyilag meg tudunk 
figyelni - a kozmikus geometria görbült.

A másik Newton-féle rejtély - a gravitációs erő üres térben való terjedése - ugyan-
csak megoldódott, mivel a relativitáselmélet egyszerűen nem számol a gravitációval mint 
olyannal. Ez Einstein alkotásának egyik legcsodálatosabb jellegzetessége: úgy foglalja ma-
gába a gravitációelméletet, hogy mellőzi a gravitációs erőt. Ennek egyszerű oka az, hogy a 
görbült térben a Newton által a gravitációnak tulajdonított hatás lokális jellegű, nem pedig 
távhatás. Az általános relativitás elmélete szerint bármilyen objektum pályája egy "világ-
vonal", a pályagörbe a téridőben helyezkedik el. Amennyiben külső behatás nem éri, az 
objektum a téridőben a legkisebb ellenállás irányában, geodetikus vonal mentén halad. A 
természet azt teszi, ami neki a legkönnyebb - ez a legkisebb hatás elve -, és a geodetikus 
vonal menti haladás nem igényel semmilyen energiát.11 Egy alma azért esik le a fáról, mert 
a tér a Föld közelében görbült: az alma a téridőben lefelé mozog. A Hold azért kering a 
Föld körül, mert a Föld a téridőben egy teknőben helyezkedik el és a Hold ennek a tartály-
nak a belső fala mentén mozog ugyanúgy, ahogyan egy rulettgolyó gurul a rulettkerék kö-
rül. Minden ilyen viselkedés helyi jellegű: a klasszikus fizikában a gravitáció távolba ha-
tott (s ez kényelmetlen volt Newton számára), ellenben a relativitáselmélet szerint a tár-
gyak csak a közvetlenül körülöttük lévő tér alakját követik.

Amikor a térben szabadon mozgó testek pályagörbéit követjük nyomon, az lénye-

10 Robert Osserman: Poetry of the Universe, New York, Anchor, 1995, 91. old. 
11 Ahogyan Howard L. Resnikoff megfogalmazta The Fusion of Reality c. könyvében (New York, 

Springer Verlag, 1989, 96. old.): "Fermatnak a legrövidebb időre vonatkozó klasszikus variációs 
elve, illetve Maupertuisnek és Hamiltonnak a legkisebb hatásra vonatkozó elve a természet taka-
rékos jellegét fejezi ki matematikai formában: egy fizikai rendszer fejlődése azt az utat követi az 
összes elképzelhető lehetséges változat közül, amelyik valamilyen szélsőséget képvisel, vagyis 
maximalizálja vagy minimalizálja a ráfordításokat, így az időt, a hatást vagy az energiát. Ilyen-
formán egy fénysugár úgy halad át egy optikailag inhomogén közegen, hogy minimálisra csök-
kenti az áthaladási időt."

Az entrópiával kapcsolatosan a fejezetben később tárgyalandó megfontolásokhoz tartozik Resni-
koffnak az entrópiát a legkisebb hatás elvével összekapcsoló elképzelése: "A termodinamika 
második törvénye ennek az általános fizikai elvnek a dinamikus változata. Értelmezhető úgy is, 
mint ami azt állítja, hogy egy elszigetelt fizikai rendszer egy egyensúlyi helyzet elérésére törek-
szik, amelyben az entrópia a lehető legnagyobb. Amikor a rendszer elérte a maximális entrópia 
állapotát, ezt követően megmarad abban, vagy valamilyen vele azonos entrópiájú állapotban. In-
formációs szempontból a rendszer egy olyan állapot felé fejlődik, amelyről a priori a legkeve-
sebbet tudjuk, és ezért erről a mérés a lehető legtöbb információt fogja szolgáltatni." 
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gében azt jelenti, hogy feltérképezzük a téridő geodetikus vonalait. Olyasmi ez, mintha 
Föld körüli pályáról egy csapat szemellenzős igavonó lovat figyelnénk, akik hajtók nélkül 
kóborolnak a mezőn. A lovak is a legkisebb ellenállás irányában haladnak, egyenesen 
mennek mindaddig, amíg sík a terep, de eltérnek attól, amint dombhoz vagy horpadáshoz 
érnek. Ha megértjük, hogy a lovak csupán a helyi terepviszonyokra reagálnak, feltérképez-
hetjük a mező topográfiai jellegzetességeit, egyszerűen úgy, hogy leképezzük a lovak út-
vonalát. A relativitáselmélet szerint a gravitáció nem más, mint a helyi geometria követ-
kezménye.

A relativitáselmélet mellesleg Galileinek azt a felfedezését is megmagyarázza, 
mely szerint a tárgyak vákuumban azonos sebességgel esnek. A köznapi gondolkodás sze-
rint - és ebben az esetben a newtoni gravitációfelfogás szerint is - az lenne ésszerű, ha egy 
ágyúgolyó gyorsabban esne, mint egy madártoll. A relativitáselmélet szerint azonban min-
den objektum ugyanazt a geodetikus vonalat követi, minthogy a legkisebb ellenállás loká-
lis útvonala teljesen azonos, függetlenül attól, mi halad végig rajta. A nagytestű igavonó 
állatok ugyanazt a pályát járják be, mint a kicsik, ugyanígy a bolygók és a kavicsok azonos 
világvonalakon futnak, minthogy mind a tér lokális görbületét követik.

Összegezve: az általános relativitáselmélet megmutatta, hogy a gravitációt, amit 
hagyományosan erőnek tekintettek, úgy lehet értelmezni, mint a hiperdimenzionalitás ha-
tását a köznapi tapasztalataink szerint háromdimenziós világra. Egy további dimenzió hoz-
záadásával - a világegyetemet három dimenzió helyett négy dimenzióban feltérképezve - 
Einstein kimutatta, hogy a gravitációs erő a tér geometriájának sajátossága. Ezt az elvet 
nagy horderejű állítássá lehet általánosítani, ami jelentős szerepet játszik majd a későbbi-
ekben tárgyalandó szuperszimmetria- és szuperhúr elméletekben. Ez a következő: minden 
erő a geometria következménye. Magát a lehetőséget Riemann vetette fel. Einstein meg-
mutatta, hogy ez az elv összeegyeztethető egy sikeres fizikai elmélettel, legalábbis ami a 
gravitációt illeti.

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a természetet még több dimenzióba képezve le 
azt találjuk, hogy minden erő lényegében geometriai természetű. Azzal is találkozni fo-
gunk, hogy a szuperhúr-elméletek szerint a világ kezdetben tíz vagy még ennél is több di-
menziójú volt. Ezek az úgynevezett "egyesített" elméletek, céljuk a relativitáselmélet és a 
kvantumfizika jelenségeinek egységes tárgyalása. Végeredményben ez is Riemann hatása, 
aki úgy hivatkozott a hiperdimenzionális geometriára, mint "valamennyi fizikai törvény 
egyesítésére."12 A szuperhúr-elmélet azt mondja, hogy minden anyag és minden energia - 
sőt maga az a tény is, hogy tényleg van valami és tényleg történik is valami - a világegye-
tem alapvetően hiperdimenzionális geometriájának következménye.

A kevésbé elvont témához visszatérve: a tér görbülete számos olyan jelenséget 
idéz elő, amely releváns a kozmológia számára és már meg is figyelték. Ezek közé tartozik 
az előző fejezetben említett "Einstein-féle lencsézés": az előtérben lévő galaxishalmaz 
meggörbíti a teret, és a távoli kvazár képét megtöbbszörözi, vagy ősi fényüket csodálatos 
kék ívbe szórja, úgy, hogy a megfigyelhető világegyetem messzeségei holdfényben fénylő 
kis tavacskákként világítanak. Létezik az úgynevezett mikrolencse hatás is, amit közeli 
csillagok váltanak ki; ezt a sötét anyaggal foglalkozó fejezetben fogjuk tárgyalni. Harmad-
szor: ott vannak a gravitációs hullámok; ezek olyan fodrozódások a térben, amelyek fény-
sebességgel kifelé áramlanak a neutroncsillagokból és más, erős gravitációjú objektumok-
ból. A gravitációs hullámok létét közvetve igazolták, sőt rövidesen közvetlen igazolásukra 
is sor kerülhet.

Itt azonban két olyan, kozmológia vonatkozásban jelentős relativisztikus jelenség-
gel foglalkozunk, amelyek a térbeli szélsőségek ellenkező pólusain helyezkednek el. Az 
egyik a kozmosz mindent átfogó geometriájának - a tudomány szó szoros értelemben vett 
legnagyobb problémájának - megértéséhez nyújt segítséget. A másik a fekete lyukak prob-
lémája; ezek olyan kisméretű objektumok, amelyekben a lokális tér görbülete végtelen és a 
relativitáselmélet érvényét veszti.

Elsőként tekintsük a kozmosz geometriáját. A hozzánk hasonló teremtményeknek, 

12 Michio Kaku: Hyperspace, New York, Anchor, 1994, 35. old.
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akik egy nyilvánvalóan háromdimenziós világban fejlődtek ki, a négydimenziós világ-
egyetemhez először hozzá kell szokniuk. Az előző fejezetben azt fejtegettük, hogy mivel a 
kozmikus tér görbületét a kozmikus anyag sűrűsége szabja meg - a kozmikus anyag vi-
szont a tágulás ellenében hat -, a tágulás lassulásának mértékéből (ez a lassulási paraméter) 
a csillagászok elvileg következtetni tudnak a tér alakjára. Most nézzük meg, hogyan lehet 
a tér görbültségét közvetlenül megfigyelni. Az egyszerűség kedvéért ismét tegyük fel, 
hogy a kozmikus tér gömb alakú, három térbeli dimenzióját pedig modellezzük a Föld két-
dimenziós felületével. Mivel a koordinátarendszert természetesen tetszőlegesen megvá-
laszthatjuk, helyezzük az origót az Északi Sarkra. A fénysugarak elhajlását a görbült térben 
úgy képzelhetjük el, mintha a fény a Föld felületén haladna végig a földi hosszúsági körök 
mentén lefektetett száloptikai kábelekben az Északi Sarkon lévő megfigyelési pontunk fe-
lé. Végül a látvány kedvéért díszítsük fel a Föld felszínét többé-kevésbé véletlenszerűen 
elhelyezkedő karácsonyfákkal. A karácsonyfaizzók jelentik a galaxishalmazokat.

Mit látunk?
Először is, minél messzebbre nézünk, annál több fényt látunk távcsöveinkben. Ez 

részben a perspektíva hatása, ami sík térben is tapasztalható. Távolabbra nézve, egy adott 
látótérben több galaxist látunk egyszerűen azért, mert bármilyen is a látószögünk - a táv-
csövünktől kiinduló, s a világűrbe nyúló hosszú, vékony ékalak - az annál nagyobb teret 
fog be, minél távolabbra nézünk. Gondoljunk csak arra, hogy egy tőlünk távoli hegyet 
egyetlen ujjunkkal képesek vagyunk eltakarni a szemünk elől. A gömb alakú térben azon-
ban ez a jelenség már bonyolultabb. Egy ideig nő a látóterünk, ahogy az elvárható. Egy idő 
után azonban a tér görbülete következtében csökkenni kezd (amikor modellünkben az 
egyenlítőn túli területet szeretnénk megfigyelni). Gondoljunk arra, hogy a földi hosszúsági 
körök a sarkok felé egyre sűrűbben helyezkednek el: a Déli Sarkon látóterünk nullává vá-
lik.

Az ősrobbanásmodellben a Déli Sark a világegyetem kezdete. Ezért látjuk mi és 
valamennyi más megfigyelő a világmindenségben a kozmikus mikrohullámú sugárzást tá-
voli ködfátyolként, ami minden irányban egyenletesen oszlik el az égbolton. (A háttérsu-
gárzásnak azért van struktúrája és kiterjedése, mert nem a nulla időpontban keletkezett, 
mint hogy akkor infinitezimális lenne, hanem a foton-szétcsatolódás időpontjában, mikor a 
világegyetem már mintegy félmillió éve tágult.

Ha úgy tekintjük, hogy előzőekben említett Föld-modellünk egy ősrobbanás jelle-
gű kezdetből alakult ki, és a fény a felületén elég lassan halad ahhoz, hogy a kozmoszban 
haladó fényt modellezhesse, úgy azt találjuk, hogy a galaxisok száma a távolsággal egyre 
gyorsabban nő, bármilyen irányban nézünk is a világmindenségbe. Ennek az az oka, hogy 
a távolság növekedésével egyre korábbi időpontokban látjuk a világegyetemet, amikor a 
Föld-modell még kisebb volt, és a karácsonyfák, azaz a galaxisok közelebb voltak egy-
máshoz. Ez az egyszerű modell is mutatja, hogy ha már egyszer van egy jó elméletünk a 
világegyetem tágulására és a tágulás lassulására, úgy megmérhetjük a kozmikus tér gör-
bültségét oly módon, hogy megvizsgáljuk a galaxissűrűséget különböző távolságokban.

Eddig feltételeztük, hogy a világegyetem egészét láthatjuk. Ez azonban irreális. A 
valóságban csak azokat a galaxisokat látjuk, amelyek elég közel vannak ahhoz, hogy fé-
nyük elérjen hozzánk: az ilyen galaxisok alkotják a megfigyelhető világegyetemet. A meg-
figyelhető világegyetem minden ésszerű felfúvódó világegyetem-modellben csak töredéke 
az egésznek. A felfúvódó világegyetem összes modellje szerint a világegyetem megfigyel-
hető része igen kicsi. Ha a táguló világegyetem egésze a Föld felülete lenne, akkor a meg-
figyelhető rész kisebb lenne egy protonnál. A felfúvódó világegyetem globálisan lehet 
gömbi vagy hiperbolikus, de lokálisan valamennyi megfigyelő számára sík. Ezért, ha fel-
fúvódó világegyetemben élünk, nagyon nehéz, úgyszólván lehetetlen meghatároznunk a 
tér egészének alakját, ahogy a Föld sugarát sem lehet meghatározni a földfelszín egy kis 
darabjának megmérésével.

Még sok mondandónk van a tér globális görbületéről, e témát a későbbiek során 
még többször elővesszük. De most térjünk inkább rá a fekete lyukakra.

A fekete lyuk a huszadik századi fizikának egyfajta "mandalája" (a mandala a 
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szanszkritban kört, absztrakt meditációs segédeszköz ábrázolást jelent): páratlan elmélke-
dési téma, a relativitáselmélet és kvantumfizika találkozási pontja, diadalmas példa arra, 
hogyan képes a kreatív elmélet ablakot nyitni a valós világra. A fekete lyukak létezését a 
relativitáselmélet előre megjósolta, ugyanakkor a fekete lyukak az általános relativitásel-
mélet kudarcát is jelentik. (A fekete lyukban a tér görbülete végtelenné válik, ennek követ-
keztében a relativitáselmélet egyenletei végtelen mennyiségeket tartalmaznak. Einstein 
professzor úr megbillenti a kalapját és elegánsan lelép a színről.) Itt a kvantumgravitáció 
elméletére lenne szükség. Nem meglepő, hogy a kvantummechanikát és az általános relati-
vitáselméletet is magában foglaló egyesített elmélet irányába tett legígéretesebb lépések a 
fekete lyukak kutatásából indultak ki.

A fekete lyukak tanulmányozása kétfelé osztható: egy szokványosabb és egy egzo-
tikusabb részre.

Lássuk először a szokványosat.
A fekete lyuk alapelve elég egyszerű ahhoz, hogy a relativitáselmélet nélkül is 

meg lehessen érteni. Ezt már 1783-ban megtette egy angol amatőrcsillagász, John Michell 
lelkipásztor. E "klasszikus" szinten a fekete lyuk olyan objektum, amelynek gravitációs 
tere annyira erős, hogy még a fény sem képes kilépni belőle. Minden nagy tömegű test 
rendelkezik úgynevezett szökési sebességgel. Ha feldobunk egy labdát itt a Földön, az 
visszaesik. Minél nagyobb erővel dobjuk fel, annál tovább marad a levegőben. Az a sebes-
ség, ami ahhoz kell, hogy a labda sohase jöjjön vissza, a bolygó szökési sebessége. A Föl-
dön ez 38.400 km/óra, ezzel a sebességgel kellett az Apollo űrhajónak felszállnia, hogy 
utasait a Holdra szállíthassa. A szökési sebesség két tényezőtől függ: a bolygó tömegétől 
és a bolygó sugarától. A tömeg jellemzi a gravitációs mező nagyságát. A sugár az űrhajó 
indítási helyének távolsága a bolygó középpontjától, a gravitációs tér látszólagos forrásá-
tól. (A relativisztikus szemlélet szerint a Föld egy mély gödörben helyezkedik el a térben: 
minél közelebb vagyunk a gödör aljához, annál nehezebb onnan kijutni.) Mi 6340 kilomé-
terre vagyunk a Föld középpontjától. Ebben a távolságban olyan gravitációs erőt észle-
lünk, amit 1 G-nek nevezünk. Ha a Földet egy hatalmas présbe tennénk, és úgy össze-
nyomnánk, hogy átmérője a felére csökkenne, akkor a középponttól való távolságunk is a 
felére csökkenne, viszont az összenyomott Föld felszínén mért gravitációs erő a négysze-
resére, 4 G-re, míg a szökési sebesség 1,4-szeresére, 53.600 km/órára növekedne. Ha to-
vább préselnénk a Földet, elérnénk egy olyan pontra - amikor a sugara mindössze 0,889 
cm lenne -, ahol a szökési sebesség értéke eléri a fény sebességét. Ekkor a Föld fekete 
lyukká változna. Ezt a kritikus értéket nevezik Schwarzschild-sugárnak egy tizenkilence-
dik századi német csillagász, Karl Schwarzschild tiszteletére, aki elsőként dolgozta ki a re-
lativisztikus téregyenletek ide vonatkozó megoldását, miközben tüzérként szolgált az 
orosz fronton (ahol halálos bőrbetegséget szerzett és 1916-ban, 42 éves korában elhunyt). 
Minthogy a szökési sebesség függ mind a tömegtől, mind a sugártól, a Schwarzschild--
sugár a szóban forgó objektum tömegével arányosan növekszik: minél nagyobb a tömeg, 
annál nagyobb a Schwarzschild-sugár. Ha a Napot befognánk az említett óriási satuba, ak-
kor válna fekete lyukká, amikor a sugara 3 kilométerre csökkenne.

A saját fényüket felfaló csillagokról való elmélkedés csupán érdekesség volt egé-
szen addig, amíg Einstein speciális relativitáselméletében be nem bizonyította, hogy a fény 
sebessége nem tetszőleges, hanem szoros kapcsolatban áll a világegyetem szerkezetével. 
Ezt a meglátást fejezi ki a híres E = mc2 képlet, amely azt mondja ki, hogy bármilyen 
mennyiségű anyagban rejlő energia nagysága egyenlő az anyag tömegének és a fénysebes-
ség négyzetének szorzatával. Ennek a gondolatmenetnek egyik következménye az a felis-
merés, hogy semmit sem lehet a fénysebességnél nagyobb sebességre felgyorsítani. Kép-
zeljünk el egy hatalmas űrhajót, amit rakétákkal folyamatosan gyorsítunk. Amikor sebes-
sége kezdi megközelíteni a fény sebességét, különböző átalakulások mennek végbe: az űr-
hajó tömege megnő; a haladás irányában mért hossza csökken; az idő múlása az űrhajó fe-
délzetén lelassul; egyre nagyobb energia szükséges az űrhajó gyorsításához. Végül is a 
fénysebesség eléréséhez végtelen nagy energiára lenne szükség. A fénysebesség elérésekor 
az űrhajó tömege végtelen nagyra nőne, a hossza zérusra csökkenne, a fedélzetén pedig 
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megállna az idő. Ez már tényleg olyasvalami, amit méltán tartunk lehetetlennek, s részben 
ez a háttere annak a kijelentésnek, hogy semmit sem lehet a fény sebességére felgyorsítani.

Így ha a fekete lyukak klasszikus felfogását - mely szerint azok olyan csillagok 
vagy bolygók, amelyek mérete olyan kicsire zsugorodott, hogy szökési sebességük megha-
ladja a fény sebességét - összevetjük a speciális relativitás elvével, kiderül, hogy ezek az 
objektumok el vannak vágva a világmindenség többi részétől. Tárgyak belehullhatnak a fe-
kete lyukba, de kifelé nem jöhet belőle semmi.

Tudomásunk szerint senki sem foglalkozik azzal, hogy bolygókat és csillagokat 
satuban összenyomjon. Egy óriáscsillag összeomlásakor azonban valami hasonló történik. 
Ebben az esetben a satu szerepe a gravitációnak jut.

Minden egészséges csillagban két ellentétes erő van egyensúlyban. A gravitáció 
igyekszik összeroppantam a csillagot. A nukleáris folyamatok következtében a csillag 
magjában keletkező hő pedig szét akarja repíteni a csillagot. Az egyensúlyi állapotban a 
csillag kismértékben lüktet, pulzál, a vonzóerőt gyakorló gravitáció és a taszítóerőt képvi-
selő hősugárzás libikókájának következtében. A pulzációt egy elegáns visszacsatolási me-
chanizmus modulálja. Amikor a gravitáció kezdi átvenni az uralmat, és a mag sűrűsége nö-
vekszik, ugyanilyen mértékben megnő a hőmérséklete is (összenyomáskor minden tárgy 
felmelegszik). A mag hőmérsékletének emelkedésével nő a nukleáris fúzió sebessége, 
minthogy a szubatomi részecskék ekkor gyorsabban mozognak (ez a hő meghatározása), 
nagyobb sebességgel ütköznek egymásba, ennek következtében több szubatomi részecske 
egyesül egymással és ezzel több energia szabadul fel. A nagyobb hőmennyiség hatására ki-
tágul a mag, kisebb lesz sűrűsége. Ezzel a fúzió sebessége csökken, a mag kissé lehűl és 
ismét összehúzódik, vagyis a ciklus kezdődik elölről.

Mindaddig, amíg a csillag magja folyamatosan izzik, ez az egyensúlyi állapot 
fennmarad. A lüktetés a legtöbb csillagnál elhanyagolható, míg másoknál, a változócsilla-
goknál ez a pulzálás elég erős ahhoz, hogy észrevehetően megváltoztassa a csillag fényes-
ségét. De minden csillag csak addig él, amíg van üzemanyaga. Az egyensúly akkor bomlik 
meg, amikor üzemanyaga annyira elfogy, hogy a nukleáris kemence működése akadozni 
kezd. Számos tényezőtől függ, hogy ez az idő mikor jön el. Függ például attól, hogy a mag 
elhasznált anyaga mennyire keveredik a felszínhez közelebbi, még eredeti állapotú anyag-
gal, de a legfontosabb tényező a csillag tömege: minél nagyobb a csillag tömege, annál 
gyorsabban ég. Tapasztalataink szerint az égési sebesség a tömeg köbével arányosan nö-
vekszik. Ez azt jelenti, hogy egy olyan csillag, amelynek tömege tízszerese a Napénak, 
ezerszer gyorsabban égeti el az üzemanyagát, és ezerszer hamarabb hal meg. A Nap üzem-
anyagkészlete mintegy tízmilliárd éves életkort tesz lehetővé - jelenleg középkorú, mint-
hogy valamivel kevesebb, mint ötmilliárd éve létezik -, ugyanakkor egy tízszeres naptö-
megű csillag élettartama mindössze tízmillió év.

Ha a nukleáris kemence működése akadozni kezd, akkor a csillag már nem rendel-
kezik elegendő üzemanyaggal ahhoz, hogy a keletkező hő megtartsa felszínét: a gravitáci-
ós satu kerekedik felül, és a csillag összeroppan. A katasztrófa gyorsan lezajlik: egy Föld-
méretű csillag egyetlen másodperc alatt egy irodaház méretére zsugorodik össze. A csillag 
anyagának nagy részét - a külső burkot - elveszíti, ugyanakkor a mag összehúzódik.

A történet folytatása a mag tömegétől függ. Ha a mag tömege kisebb, mint a nap-
tömeg l,4-szerese (Chandrasekhar-határ), akkor a csillag fehértörpe lesz. A fehér törpék 
magja elfajult, rendszerint oxigénből és szénből áll, és ezt egy kb. 80 kilométer vastag, 
sűrű, gázhéj veszi körül. A további összeomlást egy kvantumfizikai törvény, a Pauli-féle 
kizárási elv akadályozza (a törvényt a német elméleti fizikusról, Wolfgang Pauliról nevez-
ték el, aki többek közt arról "híresült el", hogy a neki nem tetsző elképzeléseket maró 
gúnnyal "nem is olyan rossz" megjegyzéssel utasította el). A kizárási elv azt mondja ki, 
hogy egy adott energiaállapotot legfeljebb két, ellentétes spinnel rendelkező elektron fog-
lalhat el. Ez a mechanizmus korlátozza az atomburokban az elektronok számát, és ez teszi 
lehetségessé a kémiát. A kémiából ismert "valencia" attól függ, hogy rendelkezik-e a mole-
kula üres hellyel külső elektronhéjában, ugyanis ekkor a szomszédos atomokhoz képes 
kapcsolódni. A fehér törpében áramló elektronok sűrűségét a kizárási elv korlátozza, s ez 
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az elektronáram mintegy alátámasztja a csillag felszínét és megakadályozza további 
összeomlását.

Ha viszont a haldokló csillag magja nagyobb a Naptömeg 1,4-szeresénél, a gravi-
táció legyűri a kizárási elvet, az elektronok összeütköznek a protonokkal, s a protonok ne-
utronokká válnak. Így jön létre a neutroncsillag. Míg a fehértörpék bolygónagyságúak, a 
neutroncsillagok csupán városnyi méretűek, jellegzetes átmérőjük mindössze 16 kilométer. 
Egy neutroncsillag magja - ahogy neve is mutatja - elsősorban neutronokból áll, melyek 
elektromosan semleges szubatomi részecskék. A csillag magjában a sűrűség olyan nagy, 
hogy benne még az atommagok (ezek normál körülmények között protonokból és neutro-
nokból állnak) sem képesek megélni. Ehelyett a neutronok, a protonok és az elektronok 
szuperfolyékony állapotban van, viszkozitásuk nagyobb, mint a Föld legkitűnőbb kőolajáé-
nak. A magot egy köpeny veszi körül, amelyben a nyomás ugyan még mindig hatalmas, de 
már elég alacsony ahhoz, hogy lehetővé tegye az atommagok kialakulását. Ez a köpeny 
mintegy 1,5-2 kilométer vastag, és egy atommagokból és elektronokból álló kéreg veszi 
körül. A gravitáció a felületen olyan nagy és a kéreg olyan képlékeny, hogy a neutroncsil-
lag egy óriási golyóscsapágyra hasonlít. Egy milliméter nagyságrendű kiemelkedés a neut-
roncsillagon már egy Mount Everestnek felel meg.

A neutroncsillagok igen gyorsan forognak; némelyikük ezernél is többet másod-
percenként. A mágneses pólussal rendelkező neutroncsillagok a mágneses sarkokon a rá-
diófrekvenciás tartományban intenzíven sugároznak. Szerencsés esetben a rádióhullámok 
iránya a Föld felé mutat, ilyenkor a neutroncsillag gyorsan ismétlődő rádiójelként érzékel-
hető. Az ilyen neutroncsillagot nevezzük pulzárnak.

A neutroncsillagok elég különös objektumok ahhoz, hogy a legvakmerőbb gondol-
kodók igényeit is kielégítsék. És valóban, a kutatók évtizedeken keresztül nem is gondol-
tak arra, hogy egy csillag összeomlása még tovább is folytatódhat. Ma viszont már úgy lát-
juk, hogy amikor egy csillag elegendően kicsi és sűrű állapotba jut, a gravitáció minden 
más erőt legyőz, és a csillag átalakul fekete lyukká.

Az általános relativitáselmélet felől nézve, minthogy a görbült fénysugarak görbült 
teret határolnak, a fekete lyuk egy olyan objektum, ami a térből kialakult egyfajta Fabergé-
tojásban csavarodik fel. Képzeljük el ismét, hogy a Napot egy óriási satu összepréseli, és 
mi az egész jelenetet a Föld valamely kedvező pontjáról figyeljük. Mint amikor Eddington 
a teljes napfogyatkozás megfigyelésével először igazolta az általános relativitáselméletet, 
azt a feltevést, mely szerint a távoli csillagok fénye a Nap közelében elhajlik, úgy most mi 
is megismételjük Eddington megfigyeléseit, de nincs szükségünk teljes napfogyatkozásra, 
mert a Nap sugarait visszafogja az óriási méretű satu. Ahogy a Nap zsugorodik, kezdjük 
látni azokat a csillagokat, amelyeket a napkorong korábban elfedett. Látszólagos helyzetük 
egyre kevésbé felel meg a csillagtérképen megadott pontoknak, mert fényük egyre jobban 
elhajlik. Mire a Napból fekete lyuk lesz, a fénysugarak körülötte haladó pályára kénysze-
rülnek. A Nap eltűnik, és egy fekete apró kör marad a helyén, amit eltérített csillagfények 
sziporkázó csillámlása gyűrűként vesz körül.

A keletkező fekete lyukat egy, a pólusain belapított gömbhöz hasonlítható zóna, az 
eseményhorizont veszi körül, amelybe belépve senkinek és semminek a legkisebb reménye 
sem lehet arra, hogy valaha kijut onnan. Egy kis fekete lyuk eseményhorizontján való át-
haladás igencsak kellemetlen élmény lenne: az oda jutót az árapály-jelenség fonállá nyúj-
taná. Egy nagy - tegyük fel tízezer naptömegű - fekete lyuk eseményhorizontja olyan nagy 
és olyan kis ívben görbült, hogy kényelmesen áthaladhatnánk rajta, akár ha egy óceánjáró 
fedélzetén egy karosszékben ülve utaznánk. A behatoló azonban halálra lenne ítélve, mivel 
minden út a központi szingularitásba vezet, ahol a téridő görbülete végtelen. A külső szem-
lélő úgy látja, hogy az idő az eseményhorizonton megáll. Az öngyilkos űrhajós a fekete 
lyukba beleesve nem venne észre semmi szokatlant, amikor az eseményhorizonton átha-
lad, de a kívül maradók, akik utolsó istenhozzádot szeretnének mondani neki, azt látnák, 
hogy az űrhajós arca egyre vörösebbé válik, a mozdulatai lelassulnak, mígnem teljesen 
mozdulatlanná dermed, végül pedig eltűnik. Ez a gravitációs vöröseltolódás hatása, a fény 
a spektrum vörös vége felé tolódik el, mert miközben igyekszik kikerülni a fekete lyukat 
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körülvevő görbült tér teknőjéből, veszít energiájából.
Ezek a fekete lyuk hétköznapi vonásai. Most vegyük sorra a különlegeseket.
Ezeknek a különös objektumoknak minden megérzéssel ellentétes, legendás tulaj-

donságai rögtön megmutatkoznak, amint feltesszük azt az egyszerű kérdést, hogy mi a fe-
kete lyuk? A kváziklasszikus vagy naiv realista szempontból a fekete lyuk az, amit az elő-
zőekben leírtunk - egy összeomlott csillag vagy más objektum, amelynél a szökési sebes-
ség meghaladja a fénysebességet. Mivel azonban az eseményhorizonton az idő befagy, a 
fekete lyukban a téridőről lehámlik az időjellegű szemlélet. Az eredmény a téridőhab, egy 
olyan állapot, amelyben a tér elemeire bomlik és az időnek nincs meghatározott iránya. 
Ahogyan a relativitáselmélettel foglalkozó Kip S. Thorne megfogalmazza, egy fekete lyu-
kon kívül "a téridő olyan, mint egy vízzel átitatott fa. Ebben a hasonlatban a fa képviseli a 
teret, a víz pedig az időt, miközben a kettő (a víz és a fa, a tér és az idő) szorosan egybetar-
tozik, egységet alkot. A szingularitás és a kvantumgravitáció törvényei, olyanok mint a tűz, 
amibe a vízzel átitatott fát beledobjuk. A tűz hatására a víz a fában felforr és eltávozik a fá-
ból, miáltal a fa magára marad és sebezhetővé válik; a szingularitásban a kvantumgravitá-
ció lerombolja az időt, magára hagyja a teret és az sebezhetővé válik. Ezután a tűz pikke-
lyessé habosítja a fát, majd elhamvasztja; a kvantumgravitáció törvényei a teret véletlen-
szerű, probabilisztikus habbá alakítják."13

Az elméletnek ez a része nem ellenőrizhető. Ha nekem kellene beleugranom egy 
fekete lyukba - vagy az egyetemi viszonyokat alapul véve, egy diákot beküldenék a fekete 
lyukba - nem volna mód arra, hogy bármilyen visszajelzés érkezzen a külvilágba az ott ta-
pasztaltakról.

A fekete lyuk el van vágva a világegyetem többi részétől. A fekete lyukak nem ag-
resszívek: nem szednek bizonyos távolságról gyanútlan áldozatokat. Egy harminc naptö-
megű fekete lyuk körül a gravitációs tér erőssége megfelel egy harminc naptömegű csillag 
gravitációs terének, és egy körülötte keringő bolygó úgy viselkedne, mintha ugyanilyen tö-
megű csillag körül keringene. De mivel nem tudunk belelátni egy fekete lyukba, és sem-
miféle híradást sem kaphatunk onnan azoktól, akik belemerészkednek, néhány relativitás-
elmélettel foglalkozó kutató azon a véleményen van, hogy a fekete lyuk végtelenül görbült 
téridő, semmi egyéb. Innen ered a neve is. John Archibald Wheeler, a fogalom megalkotó-
ja, úgy emlegette a fekete lyukat, mint testetlen tömeget: anyag nélküli tömeget.14

Az a tény, hogy nem tudunk belesni a fekete lyukba, egyben azt is jelenti, hogy 
nem figyelhetjük meg a szingularitást, a végtelen téridőgörbület állapotát. Ha mégis bele 
tudnánk kukucskálni, olyan gravitációs állapotot vehetnénk szemügyre, amit a relativitás-
elmélet sem tud kezelni. Egy relativitáselmélettel foglalkozó tudós ezt olyan mesevilágnak 
találná, ahol egy meg egy az három. Megkönnyebbülve, hogy az illemszabályok mégis 
fennmaradnak, a relativitáselmélet kutatói kimondják, hogy a szingularitás "fel van öltöz-
tetve". Idézik az angol matematikus, Roger Penrose által javasolt "kozmikus cenzor" hipo-
tézist, amely szerint nincsenek "csupasz" szingularitások. Az elméleti fizikusok némelyike 
azonban mégis úgy véli, hogy ha egy szabálytalan alakú objektum fekete lyuk állapotba 
kerül, egyes részei kinyúlhatnak és megmutathatják a külvilágnak egy csupasz szingulari-
tás bántó látványát. Stephen Hawking, aki relativitáselméleti kutatásainak egy részét Pen-
rose-zal közösen végezte, vetette fel azt a gondolatot, hogy bizonyos feltételek megléte 
esetén egy elpárolgott fekete lyuk csupasz szingularitást hagy maga mögött. Senki sem 
tudhatja biztosan, hogy ez megtörténhet-e, illetve hogy mit láthatnánk, ha megfigyelhet-
nénk.

A másik lehetőség - "a fekete lyukak csupán téridő gömbök"- szemlélet ellenében 
- Thorne és mások "membrán-paradigmának" nevezett elképzelése. E felfogás megértésé-
hez térjünk egy pillanatra vissza a neutroncsillagok mágneses mezejéről korábban mondot-
takra. A neutroncsillagok igen gyorsan forognak, mert forgási sebességük a zsugorodással 
együtt nő, ugyanúgy, ahogy a műkorcsolyázók pörgése felgyorsul, amikor a karjukat tes-

13 Kip S. Thorne: Black Holes and Time Warps, New York, Norton, 1994, 477. old. 
14 John Archibald Wheeler: A Journey into Gravity and Spacetime, New York, Scientific American 

Library, 1990, 210. old. 
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tükhöz szorítják. Mivel az atomi részecskék a neutroncsillag belsejében szupravezető álla-
potban vannak, erős mágneses tér keletkezik. Ez a tér befogja azokat az elektronokat és 
más töltött részecskéket, amelyek nagy sebességgel keringenek a neutroncsillag körül. Mi-
nél nagyobb a részecskék keringési pályája, annál nagyobb keringési sebességük, és elér-
hetnek egy olyan távolságot a csillagtól, ahol sebességük már meghaladná a fénysebessé-
get. Ebben a pontban - ahogyan Thorne és kollégája, Richard Price írják - "minthogy a ré-
szecskék nem repülhetnek gyorsabban a fénysebességnél, a mágneses tér erővonalaival 
szemben olymódon fejtenek ki ellenállást, hogy visszafelé hajlítják azokat, és azok mentén 
siklanak olyan sebességgel, ami még éppen alatta van a fény sebességének. A mágnesen 
tér erővonalai emelőként működnek, amelyek segítségével a csillag átadja forgási energiá-
ját a kiáramló plazmának."15

A fekete lyukról is feltételezhetjük, hogy gyorsan forog és rendelkezik mágneses 
térrel, amely energiát ad át a környező közegnek. A fekete lyukba bejutó gáz gyorsan forgó 
tárcsát alkot. Ezt nevezik akkréciós korongnak, minthogy az anyag táplálja a fekete lyukat. 
A korong síkja merőleges a fekete lyuk forgástengelyére. A fekete lyuk által keltett erőtel-
jes mágneses tér hatására az örvénylő korong hatalmas dinamóként viselkedik. (Einstein-
nek tetszene ez a kép, mert ő egy dinamógyártó fia volt, és relativitáselméletét részben a 
dinamó belsejében uralkodó mágneses tér fiatalkori tanulmányozása során szerzett ismere-
teire alapozta.) Az elméleti fizikusok számításai azt mutatják, hogy a fekete lyuk ilyen kör-
nyezetben tízszer hatékonyabban állítana elő energiát, mint a csillagokat tápláló termonuk-
leáris folyamat. Ez lehetne a fekete lyukak energiaforrásként történő felhasználásának 
alapja.

Részben e, részben más okok miatt általánosan az a vélemény, hogy a fekete lyu-
kakban tomboló folyamatok olyan energetikai jelenségeket produkálhatnak környezetük-
ben, amelyek a távoli szemlélő számára is hírt adnának róluk. Az akkréciós korongban 
lévő anyag, amely nagy sebességgel kavarog a fekete lyuk felé, miközben a halálra ítélt 
molekulák egymással ütköznek, fehéren izzana és elektromágneses energiát sugározna, 
amelynek spektruma a röntgensugarak, sőt esetleg a gammasugarak tartományába esne, te-
hát a legnagyobb energiájú fotonokat bocsátaná ki. A forró korong esetleg izzó plazmasu-
garat is szülne. Az elméleti kutatók számos módját látják ennek. Az egyik ilyen elméleti 
változat - mely mindazoknak tetszik, akik kedvelik a tornádókat és nagy viharokat -, hogy 
az akkréciós korong az intenzív hőhatás következtében középtájon megvastagodik. Ha pél-
dául a korongot egy kansasi síkságnak képzeljük, a kilökött részecskéket pedig az atmo-
szférának, akkor azt láthatnánk, hogy a korong forgása által keltett centrifugális erő a ko-
rong felett és alatt tölcsérfelhőt - tornádót - képez. A tölcsérek a környező atmoszférát vé-
kony kötegekbe fognák össze, amelyek olyan forrók lennének, hogy közel fénysebességgel 
repülnének ki a világűrbe.

Ezek a jelek- az izzó akkréciós korong, a röntgensugár-kiáramlás, a kilövellt 
anyagsugár- (jet-) pár - ott jelentkeznének a legerőteljesebben, ahol különlegesen tömör a 
fekete lyuk, és leginkább feldúsul a belehulló anyagtól. Ezért aztán a csillagászok az elmé-
let igazolására ott kezdtek keresni nagyméretű fekete lyukakat, ahol anyag veszi körül 
őket. Hogy hol találhatók ilyen fekete lyukak? A fiatal galaxisok középpontjában. A gala-
xisok magjában oszlanak el a legsűrűbben a csillagok. Közülük azok az óriáscsillagok, 
amelyek elégették már az üzemanyagukat, korán berobbannak, fekete lyukat alkotva, nagy 
valószínűséggel még azt megelőzően, hogy anyagalaxisuk megérte volna az egymilliárd 
éves születésnapját. Így a galaxis magja várhatóan sok fekete lyukat tartalmaz, s ezek vi-
szonylag közel helyezkednek el egymáshoz. Némelyek elkerülhetetlenül összeütköznek 
egymással, és összeolvadva egy nagyobb fekete lyukat alkotnak, amely méginkább hajla-
mos elnyelni csillagokat és szomszédos fekete lyukakat, s emellett az az intersztelláris gáz 
is táplálja, mely nagy mennyiségben van jelen fiatal galaxisokban. Az eredmény egy, a ga-
laxis középpontjában elhelyezkedő, fekete lyuk, amelynek tömege nagyságrendileg száz-
milliószorosa a Napénak. Mikor gáz áramlik ebbe az óriásba, az akkréciós korong fehéren 

15 Richard H. Price and Kip S. Thorne: The Membrane Paradigm for Black Holes, Scientific 
American, 1988. április, 72. old. 
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felizzik és röntgensugárzást bocsát ki. Ezenkívül olyan plazmasugarakat is kilövell, ame-
lyek hossza eléri a több százezer fényévet. Ezeknek a sugaraknak a fényessége eltérő, a 
látványosság akkor kezdődik, amikor anyag beleesik a fekete lyukba, és akkor ér véget, 
amikor a szörnynek már nincs mit ennie. Ehhez a látványhoz képest egy hollywoodi film 
bemutatója igen szerény eseménynek tűnhet. Sokáig azonban nem tarthat. Idővel, ahogy az 
anyagalaxis öregszik, és a galaxis középpontjának környezetében található csillagközi gázt 
feléli, az óriási központi fekete lyuk üzemanyaga egyre fogy, és ezzel a kiáramló anyagsu-
gár is eltűnik. A fekete lyuk természetesen megmarad és várja a következő zabálási lehető-
séget. Veleszületetten türelmes, a végtelenségig képes várni.

Amennyiben a fenti elképzelés helyes, úgy a fiatal galaxisokban fényes, szikrákat 
szóró magokat kell találnunk, az öregebbekben pedig többnyire nem. És éppen ez a tapasz-
talat. A fényes galaxismagok a kvazárok.16 Rengeteg kvazár látható több milliárd fényévre 
tőlünk, ahol olyannak láthatjuk a galaxisokat, amilyenek milliárd évekkel ezelőtt voltak. 
Ritkán találunk kvazárt a közelünkben, ahol a galaxisokat még mai állapotukban látjuk. (A 
legközelebbi ismert kvazár kétmilliárd fényévre van a Földtől.) Kvazárokat gyakran fedez-
hetünk fel olyan galaxisokban, amelyeket megzavar egy szomszédos galaxis kölcsönhatá-
sa: ez a kölcsönhatás felrázza az anyagalaxist és bizonyos mennyiségű intersztelláris gázt 
lök a galaktikus középpont felé, ahol ez a központi fekete lyukat újra hatalmas kitörésre 
készteti. Az már csak hab a tortán, hogy a kvazárok gyakran lövellnek ki anyagsugarakat. 
Feltételezhető, hogy több ilyen anyagsugár létezik, mint amit megfigyelhetünk. Ha ezek a 
Föld felé irányulnak, a háttérben lévő kvazár miatt nem láthatók, vagyis csak azokat tud-
juk észrevenni, amelyek éppen "profilban" mutatkoznak. A közel fénysebességgel a világ-
űrbe kiáramló anyagsugaraknak iszonyatos energiájú eseményekből kell származniuk. A 
galaktikus középpontokban lévő hatalmas fekete lyukak tömege százmillió naptömegtől 
több milliárd naptömegig terjedhet. Ekkora fényességhez a kvazárokat energiával ellátó gi-
gászi tömegű fekete lyukaknak minden bizonnyal rengeteg üzemanyaggal kell rendelkez-
niük. Nehezen képzelhető el, hogy egy bármily erősen perturbált galaxisban is annyi 
üzemanyag legyen, ami hosszú időn keresztül működésben tarthatja a kvazárt. Sokkal va-
lószínűbb, hogy a kvazárok viszonylag rövid időszakokban világítanak - ezek mintegy öt-
venmillió éves periódusok -, amikor üzemanyaghoz jutnak, és aztán csak vegetálnak a kö-
vetkező etetési időpontig.

Egy szupernagytömegű fekete lyuk jelenlétét akkor is észlelni lehet, amikor az 
nyugalomban van. Mivel a galaxis középpontjában sok a csillag, sokat közülük befog a fe-
kete lyuk, hogy aztán körülötte keringjenek. A csillagászok spektrumából meg tudják hatá-
rozni egy csillag keringési sebességét. A mozgó objektumok fényének spektruma a Dopp-
ler-jelenség következtében eltolódik: közeledéskor a kék, távolodáskor a vörös irányába, 
méghozzá olyan mértékben, ami közvetlenül arányos a sebességgel. (Minthogy a keringési 
pályát egyes esetekben szemből, máskor oldalról vagy éppen köztes helyzetben látjuk, 
nagyszámú csillag sebességét kell megvizsgálni és átlagolni, miközben feltételezzük, hogy 
a keringési pályasíkok véletlen eloszlással rendelkeznek.)

Ilyen megfigyelések segítségével be lehetett bizonyítani szupernagytömegű fekete 
lyukak jelenlétét számos galaxis középpontjában. Az Andromeda 10 fényév átmérőjű kö-
zéppontjában a csillagok korong alakban rendeződtek el és olyan sebességgel keringenek, 
ami arra enged következtetni, hogy egy harminc- és hetvenmillió közötti, naptömegnyi ob-
jektum körül táncolnak. Egy ekkora tömegű csillag - vagy halmaz - már elég fényes ahhoz, 
hogy távcsöveinkkel megfigyelhessük. Mégsem látunk semmit. E csillagokat örvénylő ke-
ringésre kényszerítő gravitációs erőnek a forrása kisméretű, fekete és nagy tömegű.

Más galaxisokban is észleltek szupernagytömegű fekete lyukra utaló bizonyítéko-
kat. A nagyon fényes maggal rendelkező Markarían 315 minden bizonnyal tartalmaz egy 
fekete lyukat, amelyet a közelmúltban reaktivált egy másik galaxissal történt összeütközés 
során felvett gáz. A Sombrero galaxis a jelek szerint egy olyan középponti fekete lyukat 

16 Amint az olyan gyakran megtörténik az asztrofizikában és más alapvető természettudományos 
területen, a kvazár téves elnevezés: a név a quasi stellar objects-ből származik, mivel a kékes-
fehér fényforrásokat először tévesen abnormális csillagnak tartották. 
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foglal magába, amelynek tömege egymilliárd naptömeg. Az óriási, villámszerűén anyagsu-
garakat kilövellő M87 elliptikus galaxis elsőrendű kutatási terep: csaknem mentes az in-
tersztelláris gáztól, s ez lehetővé teszi a mag megfigyelését. A Hubble-űrtávcsővel 1994-
ben végzett vizsgálat igazolta azokat a korábbi eredményeket, amely szerint az M87 kö-
zéppontjában egy hárommilliárd nap tömegű fekete lyuk van. Az NGC 4258 galaxis mag-
jában végzett sebességmérések azt jelzik, hogy ott egy negyvenmillió nap tömegű fekete 
lyuk található. Egy hallatlanul látványos megfigyelés során a Hubble által az NGC 4261 
galaxis közepéről felvett képen fánk formában izzó gáz és por, és egy pokoli látványt mu-
tató, fehéren izzó, tölcsér alakú anyagkilövellés látható, egy fekete lyuk határozott jelei. 
Ahogyan Mario Livio, a baltimore-i űrtávcső Tudományos Intézet munkatársa 1995-ben a 
Johns Hopkins Egyetemen tartott beszámolójában kijelentette: "Igen, most már valóban el-
mondhatjuk, hogy fekete lyukakat figyeltünk meg."17

Saját galaxisunk középpontjában is lehet egy nyugalomban lévő fekete lyuk. A 
Tejút közepét a látható fény számára elhomályosítja az intersztelláris gáz és por hatalmas 
tömege, amely a 28.000 fényévnyi galaktikus korong mentén a Tejút középpontja és köz-
tünk helyezkedik el. A sokkal nagyobb áthatolóképességű rádióhullámok és az infravörös 
fény számára azonban ez a por- és gázköd átjárható. Ezek szerint a megfigyelések szerint a 
galaktikus középpont csodálatosan bonyolult környezet, olyan egzotikus, mint egy korall-
zátony. Központi részén gyorsan keringő csillagok kehely alakú együttese található, egy 
mintegy 4 fényév hosszú anyagkilövellés-pár, egy keringő gázködökből álló gyűrű és egy 
másik gyűrű, ami kifelé áramlik, valamint egy csipke- és fonalszövedék, ami 70 fényév 
magasságba nyúlik fel. A dinamikai vizsgálatok azt tanúsítják, hogy a galaktikus közép-
pontban háromnegyed fényéven belül egy hozzávetőlegesen százezer nap tömegű objek-
tum helyezkedik el. A tartományt nagyon erőteljes elektromágneses tér veszi körül. Bár 
még sok mindent meg kell értenünk, ez a kép általánosságban jól beleillik abba az elkép-
zelésbe, hogy galaxisunk középpontjában százezer-egymillió nap tömegű fekete lyuk van.

Ahogy nagy számú csillag helyezkedik el a galaxisok centrumában, ugyanúgy az 
is lehetséges, hogy egynél több nagytömegű fekete lyuk van a galaxisok közepén. A gala-
xisközéppontban lévő gravitációs potenciálgödörbe csúszó fekete lyukak esetleg összeüt-
közhetnek egymással. A relativitáselmélet szerint az összeütköző fekete lyukak hatalmas 
gravitációs hullámokat okoznak: ezek fénysebességgel terjedő fodrozódások a téridő szö-
vedékén. A gravitációs hullámok létét már bizonyították: Joseph Taylor és Russel Hulse, a 
Pennsylvania Egyetem munkatársai 1993-ban Nobel-díjat kaptak a kettős neutroncsillagok 
tanulmányozása terén elért eredményeikért. Kimutatták, hogy ezek a csillagok pontosan a 
relativitáselmélet által jósolt ütemben közelednek egymáshoz, a rendszertől a gravitációs 
hullám által elvont energiának a hatására.

Jelenleg több gravitációs hullámdetektor épül, a LIGO (Laser Interferometer Gra-
vitational-Wave Observatory) projekt keretében kettő is, egy harmadik pedig, a Virgo (a 
Virgo, vagyis Szűz galaxishalmazról nevezték el) tervezési stádiumban van Pisa, Galilei 
szülővárosa mellett. Ezek a detektorok lézersugárral tapogatják le a lokális tér geometriá-
jának gravitációs hullám hatására bekövetkező kis változásait. Kip Thorne kijelentette: 
"Ezekkel a gravitációs hullámdetektorokkal rövid időn belül fel fogjuk térképezni a fekete 
lyukakat és a fekete lyukak összeütközésének szimfóniáját: olyan hangok ezek, amelyek 
tömérdek információt szolgáltatnak a görbült téridő viselkedéséről, amikor azt heves ren-
gések érik. A szuperszámítógépes szimuláció lemásolja majd ezeket a szimfóniákat, elárul-
ja jelentésüket, és így a fekete lyukak aprólékos kísérleti vizsgálódások tárgyaivá válhat-
nak."18

A környezetükben kiváltott forrongás ellenére, s dacára annak az örömnek, amit az 
elméleti asztrofizikusoknak érdekes játéktérként okoznak, a fekete lyukak bizonyos érte-
lemben mégis a tudomány által ismert legunalmasabb makroszkopikus objektumok. Nor-
mális esetben egy fekete lyuk csupán három dolgot árul el önmagáról a külvilág számára: 
tömegét, forgását és elektromos töltését. Hajíthatunk bele bármit - lexikonokat, atom--

17 Mario Livio: PASCOS szimpózium, Johns Hopkins Egyetem, Baltimore, 1995. március 25.
18 Kip S. Thorne: Black Holes and Time Warps, New York, Norton, 1994, 524. old. 
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tengeralattjárót vagy az egyetem egész társadalomtudományi karát - a fekete lyuk, mint 
egy hadifogoly, aki csak a nevét, rangját és sorszámát ismételgeti, nem árul el magáról 
semmi mást, csak a tömegét, forgását és elektromos töltését. John Wheeler megjegyzése 
szállóigévé vált: "A fekete lyuknak nincs haja"19 - mondta.

Lehetséges azonban, hogy a fekete lyuknak több haja van, mint gondoltuk, azaz 
több információval szolgál, mint csupán tömegének, forgásának és elektromos töltésének 
adataival. Alapvetően az entrópia-törvény miatt gondoljuk ezt így, amely kimondja, hogy 
ha nem teszünk ellene valamit, az idő előrehaladtával minden rendszer a növekvő rende-
zetlenség irányába fejlődik (vagyis az entrópia növekszik). Ha a fekete lyuknak nincs haja, 
úgy megsérthetjük az entrópia-törvényt azzal, hogy egy rendezetlen rendszert dobunk a fe-
kete lyukba, mert ezáltal csökkentjük az ismert világ rendezetlenségét anélkül, hogy erre a 
megfelelő munkával jogot nyernénk. "Na jó, a fekete lyuk megsérti az entrópia törvényét, 
és akkor mi van?" - kérdezhetnénk. Ez volt a reakciója több elméleti fizikusnak is. Az ent-
rópia törvénye azonban mélyen beleivódott tudományos gondolkodásunkba, s ha a fekete 
lyukak kivételes jellegét össze akarjuk egyeztetni az entrópia törvényével, azzal több prob-
lémát vetünk fel, mint amennyit megoldunk. Így a kutatóknak csak az az elméleti lehető-
ség maradt, hogy a fekete lyukak előbb-utóbb kivetik magukból rejtett entrópiájukat. 
Csakhogy senki sem tudja elképzelni, hogyan történhet ez. S ez a probléma azért is külö-
nösen érdekes, mert az entrópia és az információ összefügg egymással. Minél kisebb egy 
adott rendszer entrópiája, annál több információt nyerhetünk róla; ezért nevezik az entrópi-
át "információs rejtvénynek". Ezt először Stephen Hawking fejtette ki 1976-ban. Az entró-
pia fejlődését követve a modern elméleti fizika egyik csodaországába jutunk.

Wheeler meglehetősen korán kezdett el foglalkozni a fekete lyukak entrópiájával. 
Egyik délután doktoranduszával, Jacob Bekenstein-nel beszélgetve merengett a témán. Az 
entrópia, mint említettük, rendezetlenséget jelent. A kifejezés a termodinamikából, vagyis 
a hőtanból származik, a tizenkilencedik századi fizika sikeres korszakából, amikor a ter-
modinamika egyik csörömpölő eredménye, a gőzgép volt a technika legújabb csúcsteljesít-
ménye. Annak a kornak a fizikusai ismerték fel, hogy minden munka együtt jár az entrópia 
irreducibilis növekedésével. Ezért lehetetlen a perpetuum mobile megvalósítása. Valamely 
szerkezet működéséhez növelni kell az entrópiát. Ha nem történik energiabetáplálás, a nö-
vekvő entrópia végül leállítja a szerkezetet. Az entrópiatörvény következménye, hogy az 
autókat rendszeresen szervizbe kell vinni és hogy a gyerekszobát rendbe kell rakni. Az ent-
rópia csökkentése munkát igényel. Tegyük fel, hogy két csésze tea van az asztalon, az 
egyik forró, a másik szobahőmérsékletű. Nagyon egyszerűen össze tudjuk keverni őket, de 
a keveréket forróra, illetve hidegre szétválasztani már lehetetlen. Amikor összekeverjük a 
kétféle teát, a hideg tea molekulái felgyorsulnak, míg a forró tea molekulái lelassulnak 
annyira, hogy mindegyik nagyjából azonos sebességgel rendelkezzen - ezt az állapotot ne-
vezzük termikus egyensúlynak. Végül az egész keverék felveszi a környezet hőmérsékle-
tét. (Ez az alapja annak a humoros monológnak, amelyben az intellektuálisan nem túl sok-
ra becsült humorista, Buddy Hackett arról tréfálkozik, hogy megpróbált felforralni egy po-
hár vizet az ESP, azaz a természetfeletti érzékelés segítségével, és bár tökéletesen még 
nem sikerült a dolog, fél órányi erőteljes koncentrálással annyit már elért, hogy a víz szo-
bahőmérsékletű lett.) A folyamat megfordítása - azaz, hogy a molekulák az egyik csészé-
ben, amelyben a forró tea volt, visszakerüljenek pár perccel korábbi állapotukba - gyakor-
latilag lehetetlen.

A nagyobb entrópia kevesebb információt jelent. Ezt Claude Shannon, a Bell La-
boratories munkatársa ismerte fel, ezért beszélünk ma "Shannon-entrópiáról", amikor az 
entrópiára információelméleti vonatkozásban gondolunk. A két csésze tea eredetileg kétál-
lapotú rendszert alkotott. Megkínálva valakit, ezt mondhatjuk: "Válassz, melyiket kéred: 
ez forró, ez pedig hideg tea." Ha viszont már összekevertük a két csészében lévő teát, a 
rendszer már egyállapotú, így csak annyit mondhatunk: "Tessék egy csésze tea." A termo-
dinamika második törvénye, hogy egy rendszer entrópiája növekszik; kivéve, ha energiát 

19 Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John Archibald Wheeler: Gravitation, San Francisco, 
Freeman, 1973, 863. old.
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közlünk vele annak csökkentésére, s ezért úgy is lehet fogalmazni, hogy az információ 
mindig csökkenni igyekszik.20

Ilyen gondolatok kerengtek Wheeler agyában, amikor Bekensteinnel társalgott. 
Wheeler kifejtette, mennyire zavarja az a gondolat, hogy a fekete lyukak olyan tárolóhe-
lyek lehetnek, amelyek egyszerűen elrejtik az entrópianövekedés törvényének sérülését. 
"Beszéltem aggodalmaimról, amit egy forró és egy hideg csésze tea közötti energiacserére 
gondolva szoktam érezni - írja Wheeler21 -, amikor az energiacserét lehetővé teszem, nem 
változtatom meg a világegyetem energiáját, viszont megnövelem annak mikroszkopikus 
rendezetlenségét, entrópiáját, csökkentem információmennyiségét. A világ entrópiája min-
den hasonló, visszafordíthatatlan folyamatban növekszik. Az általam végrehajtott bűntett 
következményei az idők végezetéig hatnak. De ha ideúszik egy fekete lyuk és beledobom 
a csészéket, eltitkolom a világ előtt bűnöm minden következményét."

Bekenstein eltűnődött e problémán, majd néhány nappal később előállt egy lehet-
séges megoldással. Wheeler emlékezete szerint Bekenstein a következőket mondta: "Ami-
kor a teáscsészéket a fekete lyukba hajítja, nem pusztítja el az entrópiát. A fekete lyuknak 
már eleve van entrópiája, s Ön azt megnöveli." Bekenstein különös képet vázolt fel a feke-
te lyukról, szerinte a fekete lyuk mérete nő, amikor az entrópiája nő. Az egyik mód Be-
kenstein gondolatmenetének megértésére, ha azt képzeljük, hogy a fekete lyuk esemény-
horizontja irtózatos mennyiségű apró, egymáshoz pontosan illeszkedő mozaikdarabkából 
áll. Minden egyes mozaikdarabka értéke egyes vagy zérus, vagyis egyetlen bit információt 
hordoz. (A bit szó a bináris egység - binary unit - nevének rövidítéséből származik és az 
információ lehetséges legkisebb egységét jelenti. Ez a fogalom ma általánosan ismert a 
számítástechnikában, s az entrópiaelméletben az információ mennyiségi meghatározására 
használják.) Amikor egy teáscsészét vagy bármilyen tárgyat bedobunk a fekete lyukba, 
megnöveljük entrópiáját. Ez az entrópia a mozaikdarabkák számát növeli, utóbbi pedig az 
eseményhorizont felszínét. Ilyenformán az eseményhorizont mérete a fekete lyuk által el-
nyelt információmennyiség mérőszáma.

Bekenstein elmélete felkeltette Wheeler érdeklődését, de ugyanakkor Stephen 
Hawking ellenkezését is kiváltotta. Hawking betegsége következtében gyakorlatilag moz-
gásképtelen, életét egy kerekes székben éli. A tudományos cikkeket kifüggesztik a Camb-
ridge Egyetemen lévő dolgozószobája falára szerelt táblákra, ő pedig a kerekes székkel 
egyiktől a másikhoz gurul, mint egy szimultán sakkozó az ellenfelek tábláihoz. Egyik 
munkatársa rendszeresen bemegy a szobába és fordít egyet a lapokon. Hawking két moz-
gásképes ujjával, s egy kis kar segítségével működtet egy számítógépet, és így ír, illetve 
kommunikál környezetével. Hawking gondolatai megragadóak, véleményéhez pedig na-
gyon erősen ragaszkodik. Határozott intellektusa nem hajlik pusztán kedvességből fakadó 
kompromisszumokra. "Feladtam a kérlelhetetlen precizitást" - mondta egyszer nekem -, 
kizárólag az igazság foglalkoztat."22

Hawking el tudta fogadni, hogy egy fekete lyuk eseményhorizontjának mérete 

20 Időnként felteszik a kérdést, hogy ha igaz az entrópianövekedés törvénye, akkor hogyan létezhet 
a földi élet és a tanulási folyamat. Az a válasz, hogy mi a Nap, az atomreaktorok és a Föld mé-
lyének energiáját ("geotermikus" energia) használjuk fel. Ezek mind nukleáris fúzión, maghasa-
dáson, illetve béta-bomláson alapulnak (a Föld mélyének melegét radioaktív folyamat szolgál-
tatja). Mivel az atommagok az ősrobbanás során álltak össze, minden energiaforrás a világegye-
tem kezdetére vezethető vissza. Ennek alapján az a kérdés, hogy miért rendelkezünk energiával, 
arra az alapkérdésre vezethető vissza, hogy miért és hogyan jött létre a világegyetem. Ezeknek 
az energiaforrásoknak köszönhetően az entrópia lokálisan csökkenhet ugyan, de kozmikus szin-
ten növekszik. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy az élet, a művészet, vagy akár egy mozgal-
mas város látványa, könyvtárai és színházai által bennünk kiváltott izgalom, végül is az afölött 
érzett öröm, hogy az entrópia növekedésének törvénye vereséget szenvedett (legalább is egy 
adott helyen, egy rövid időre). 

21 John Archibald Wheeler: A Journey into Gravity and Spacetime, New York, Scientific American 
Library, 1990, 221. old. 

22 Timothy Ferris interjúja Stephen Hawkinggal, University of California, Santa Barbara, 1983. 
április 9. 
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megfelel az entrópiájának. Valamikor korábban őt is foglalkoztatták hasonló gondolatok. 
Kutatásai során feljegyezte, hogy az eseményhorizont mérete az idővel kismértékben nö-
vekszik. (Ennek oka az, hogy a tér sohasem teljesen üres, valamennyi anyag mindig bele-
esik minden fekete lyukba.) Hawking megértette, hogy ez hasonlít az entrópiatörvényhez. 
Amikor a forró teát beöntjük a hideg teába, annak entrópiája gyorsan nő. Ha a rendszert 
magára hagyjuk, entrópiája tovább növekszik, de sokkal lassabban. Akármeddig is hagy-
juk magára a teáscsészét, annak entrópiája sohasem csökken, ugyanígy nem csökken soha-
sem egy fekete lyuk eseményhorizontjának sugara sem. A hasonlóság több volt megérzés-
nél: Hawking és kollégái ezen a kérdésen dolgozva azt találták, hogy a fekete lyukak tör-
vényei és a termodinamika törvényei funkcionálisan azonosak. Ennek ellenére Hawking a 
fekete lyukak termodinamikáját puszta analógiának tekintette. Bekenstein nem fogalmi 
analógiáról beszélt. Azt állította, hogy a fekete lyukak ténylegesen rendelkeznek entrópiá-
val. Ez volt az, ami Hawkingot felpiszkálta. A fekete lyukak termodinamikájáról csak ak-
kor beszélhetünk, ha a fekete lyukaknak hőmérsékletük van. Ha valaminek hőmérséklete 
van, az részecskéket bocsát ki. Ugyanakkor a fekete lyukak elméletének éppen az az alap-
ja, hogy azokat semmilyen részecske sem képes elhagyni.

"Én a magam részéről teljes mértékben ellene voltam [Bekenstein feltevésének] - 
emlékezett vissza Hawking 1983-ban23 -, hittem, hogy valóban csak analógiáról van szó. A 
kulcskérdés az volt, hogy ha egy fekete lyuk ténylegesen rendelkezik entrópiával, akkor 
hőmérséklete is van, a hőmérséklettel rendelkező testek pedig részecskéket emittálnak.(...) 
Ha egy fekete lyuk nem bocsát ki részecskéket, úgy nem lehet azt állítani, hogy entrópiá-
val vagy hőmérséklettel rendelkezik." Hawking úgy gondolta, hogy a forgó fekete lyukak 
emittálhatnak részecskéket, és ebben az esetben a fekete lyukak termodinamikáját szó sze-
rint lehet venni. Egy forgó fekete lyuk felerősíthet bizonyos hullámokat, és ezt relativiszti-
kus szempontból részecskeemisszióként lehet megítélni. Mivel azonban a nem forgó feke-
te lyukak nem tesznek semmi ilyesmit, Hawking feltételezte, hogy nem is kelthetnek hőt.

Hawking-nak nagyon nehéz ellentmondani, de Bekenstein mégis mereven ragasz-
kodott véleményéhez. Számára elképzelhetetlen volt, hogy a termodinamika törvényeit 
meg lehessen sérteni, hogy az entrópiát csökkenteni lehessen egyszerűen oly módon, hogy 
egy csésze langyos teát vagy más entrópiával rendelkező rendszert beledobunk egy fekete 
lyukba. Wheeler kivételével a szakmában csaknem mindenki egyetértett Hawking-gal. Egy 
fekete lyuk gyakorlatilag teljes mértékben el van vágva a mi világegyetemünktől. Langyos 
teát önteni egy fekete lyukba annyi, mintha kiöntenénk a világűrbe. Akkor meg miért kell 
idegeskedni a termodinamikai törvény minimális megsértésén, főleg ha az statisztikai jel-
legű?

Az ellentét 1972-ben éleződött ki, amikor Hawking, James Bardeen és Brandon 
Carter megfogalmazták a fekete lyukak mechanikájának törvényeit, és azt találták, hogy 
azok azonosak a termodinamika törvényeivel. Például a második törvény - az entrópia nö-
vekedésének törvénye -általában így hangzik: "Egy magára hagyott rendszer a maximális 
entrópia irányába fejlődik." Ahogy Kip Thorne kifejezte: "A tér bármely részében és az idő 
bármely pillanatában (bármely vonatkoztatási rendszerben) megmérjük az ott található tel-
jes entrópiát. Ezután várunk tetszőleges ideig, és megmérjük ismét a teljes entrópiát. 
Amennyiben a két mérés közötti időben semmi sem távozott el a tér említett tartományá-
nak falain keresztül, úgy a teljes entrópia nem csökkenhetett és csaknem mindig növeke-
dést lehet tapasztalni, legalábbis valamilyen csekély mértékben." Hawking és munkatársai 
azt mutatták ki, hogy teljesen azonos törvény érvényes a fekete lyukakra, s ezt a tételt terü-
lettételként ismerjük. A területtétel meghatározásához elegendő, ha Thorne megfogalmazá-
sában az entrópia kifejezést az eseményhorizonttal helyettesítjük. A három kutató a hason-
latosságot azonban csupán képletesen értette, és ezért is használták cikkük címében a feke-
te lyukak termodinamikája helyett a fekete lyukak mechanikája kifejezést. Nem voltak 
hajlandók kijelenteni, hogy a fekete lyukak ténylegesen emittálhatnak részecskéket.24

23 Stephen Hawking beszélgetése Timothy Ferris-szel, California Institute of Technology, 1983. 
március 28. 

24 Kip S. Thorne: Black Holes and Time Warps, New York, Norton, 1994, 423. old. 
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Visszatekintve már minden tiszta, és ma elmondhatjuk, hogy az elméleti fizikusok 
azért vonakodtak tudomásul venni, hogy a fekete lyukak nem annyira kopaszak, mert nem 
ismerték fel a kvantummechanikának a téridő fizikájában betöltött valódi szerepét. A rela-
tivitáselméletben a tér egy kontinuum, ami azt jelenti, hogy sima, mint a selyem, nem pe-
dig szemcsés, mint a homokos tengerpart. A kvantummechanika elutasítja a kontinuumot. 
Mindent apró, diszkrét egységekből, kvantumokból állónak tekint. A legtöbb, relativitásel-
mélettel foglalkozó elméleti szakember egyetértett Wheeler gyakran emlegetett kijelenté-
sével, mely szerint a gravitáció végső elméletében a relativitáselmélet és a kvantummecha-
nika szoros kapcsolatra lép, és létrejön a kvantált téridő - a téridőhab. A kvantált téridő el-
méletét azonban mindeddig nem dolgozták ki (bár úgy tűnik, egy-két évtizeden belül ez a 
feladat is megoldódhat). Így a gyakorlatban csaknem valamennyi fekete lyukkal foglalko-
zó elméleti fizikus továbbra is sima, kvantálatlan téridővel foglalkozott.

Azért akadt egy kivétel, az orosz asztrofizikus, Jakov Boriszovics Zeldovics. 
Egyik éjszaka azon töprengett, hogy egy forgó fekete lyuknak sugárzást kell kibocsátania. 
Zeldovics szívesen gondolkodott képekben és a kapcsolódó matematikát csak később dol-
gozta ki; ezt a feltevését egy közönséges forgó acélgömbbel való analógiára alapozta. A 
kvantummechanika szerint egy ilyen gömbnek energiát kell sugároznia a kvantált térrel 
való kölcsönhatása következményeként. Zeldovics kiszámította, hogy ugyanez a fekete 
lyukra is igaz: ha forog, energiát sugároz és ez a sugárzás fékezi a forgást egészen addig, 
amíg meg nem áll, ezután pedig már nem sugároz. E különös ötletét tárgyaló cikk 1971-
ben jelent meg, és csak Zeldovics tekintélyének köszönhetően jutott át a bírálókon. Gya-
korlatilag teljesen észrevétlenül, akár egy időzített bomba, pihent aztán a könyvtári polco-
kon.

A sima tér felfogás alól Hawking volt a másik kivétel. Annak ellenére, hogy kétel-
kedett a fekete lyukak sugárzásában, meg akarta érteni a fekete lyukakat körülvevő kvan-
tumterek viselkedését. Elővette Zeldovics elképzelését, de annak ad hoc matematikája he-
lyett új számításokat végzett. Az eredmény váratlan volt. Hawking arra következtetett, 
hogy ameddig elment, abban Zeldovicsnak igaza volt. A forgó fekete lyukak valóban sugá-
roznak, és a sugárzás le tudja állítani a forgásukat. Ez nagyjából összhangban van a fekete 
lyukakról alkotott általános képpel, mely szerint azok folyamatosan el vannak vágva a vi-
lágegyetem többi részétől.

De ekkor Hawking - ahogyan később visszaidézte a pillanatot - legnagyobb "ré-
mületére" észrevette, hogy számításai semmi kétséget sem hagynak afelől, hogy a nem 
forgó fekete lyuk ugyancsak kibocsát részecskéket. Bekenstein-nek igaza volt. A fekete 
lyukak nemcsak úgy viselkednek, mintha lenne hőmérsékletük: tényleg van nekik. A Haw-
king, Bardeen és Carter által a fekete lyukakra meghatározott törvények nem csak analó-
gok a termodinamikai törvényekkel, hanem ténylegesen termodinamikai törvények.

A fenomenológiai következtetések hasonlóan megdöbbentőek voltak. Amikor egy 
fekete lyuk részecskéket bocsát ki, veszít a tömegéből. Amennyiben nem kap kívülről 
anyagutánpótlást, folyamatosan csökken a tömege egészen addig, amíg az már nem ele-
gendő ahhoz, hogy a téridőt maga körül bezárva tartsa. Ebben a pillanatban a fekete lyuk 
felrobban.

Ez annyira váratlan lehetőség volt, hogy Hawking egy kérdőjelet tett a cikk címé-
nek végére: "A fekete lyukak felrobbannak?"25 Munkája azonban kiállta a kritikát, és a leg-
több elméleti fizikus ma már elfogadja, hogy a fekete lyukak nem halhatatlanok, halálra 
ítéli őket a Hawking-sugárzás, röntgensugarak kibocsátása közben elpárolognak. (Kivételt 
képeznek az úgynevezett szélsőséges (extrém) fekete lyukak, amelyek, ha egyáltalán létez-
nek, szubatomi részecske méretűek.

A Hawking-sugárzás felfedezése Hawking egyéb munkái között olyan formátumú, 
mint mondjuk Beethoven művei között az op. 132-es vonósnégyes. Hawking úgy tekintett 
rá, mint a természet eleganciájának megnyilvánulására. "A gondolatok valójában maguk 
vezetik el az embert odáig, ahol minden egybecseng - mondta néhány évvel később -, a fe-
kete lyukak termodinamikája egy példa erre. Itt minden tényleg oly tökéletesen összeillett, 

25 Stephen Hawking: Black Hole Explosions?, Nature, 248, 1974. március 1., 30. old. 
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hogy az csak igaz lehetett.(...) Lehetetlen, hogy egy ennyire elegáns dolog a természetben 
ne legyen igaz."26

Hawking elméletének meggyőző ereje részben abból a tényből ered, hogy egyesíti 
a relativitáselméletet, a termodinamikát és a kvantummechanikát, azaz a fizika három 
olyan különálló területét, amelyeket korábban sohasem sikerült egyetlen egyenletrendszer-
rel összekapcsolni. A relativitáselmélet adja a fekete lyukak koncepcióját. A termodinami-
kából ered az a feltételezés, hogy a fekete lyukak energiát sugároznak. De a kvantumme-
chanikának köszönhető, hogy Hawking elmélete ilyen figyelemreméltó eredményre veze-
tett, és egycsapásra rivaldafénybe került, a jövő egységesebb fizikájának archetípusaként.

A kvantumfizika központi tétele a Heisenberg-féle határozatlansági elv, amit Wer-
ner Heisenberg német fizikus 1927-ben ismert fel. Ez az elv azt mondja ki, hogy a szuba-
tomi részecskék helyzete a téridőben nem határozható meg pontosan: helyzetüket csak a 
valószínűség fogalmaival lehet leírni. A határozatlansági elvet gyakran úgy fogalmazzák 
meg, hogy lehetetlen valamely részecske helyzetét és sebességét egyidejűleg pontosan 
megmérni. A lényeg azonban nem az, hogy nehéz megmondani, hol található például egy 
elektron, hanem az, hogy az elektronnak aktuálisan nincs egzakt helyzete. A mérési mód-
szertől függően az elektron helyzetét meghatározhatjuk tűhegynyi pontossággal, vagy 
olyan bizonytalanul, mint egy gomolyfelhőt.

Kezdetben feltételezték, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági elvet el lehet ha-
nyagolni a fekete lyuk eseményhorizontjánál, ahol az erősen görbült lokális téridő gravitá-
ciós fluktuációiban lényegesen több energia torlódik össze, mint amennyi szubatomi ré-
szecskék formájában fellelhető. Amikor azonban Hawking részletesebb vizsgálatokba kez-
dett, úgy találta, hogy a kvantumeffektusok elegendők a fekete lyuk halálos ítéletéhez. A 
relativitáselmélet szerint a horizonton belüli részecskék képtelenek kitörni onnan. Azonban 
a kvantumfizikát is bevonva számításainkba azt találjuk, hogy az egyes részecskék helyze-
te bizonytalan. Az esélyek amellett szólnak, hogy a részecske a horizonton belül marad, el-
képzelhető azonban kvantumugrás, hogy ti. a részecske hirtelen a horizonton kívül találja 
magát. Ekkor pedig kijuthat a külvilágba, az észlelhető világegyetembe.

Szaknyelven azt mondhatjuk, hogy a kvantumfizikában a tér nem üres, hanem 
olyan "virtuális" kísértetrészecskék hemzsegnek benne, amelyek normális esetben csak 
pillanatokig léteznek, kibugyognak a vákuumból, részekre bomlanak, majd újra egyesül-
nek és megszűnnek. ("Keletkeznek és megsemmisülnek, keletkeznek és megsemmisülnek 
- micsoda időpazarlás!" - mondogatta Richard Feynman.27) A sík térben a virtuális részecs-
kék nem tudnak sokáig megmaradni, csak úgy létezhetnek, hogy energiát kölcsönöznek a 
vákuumtól, közönséges esetben pedig ebből az energiából nincs túl sok. Azonban a fekete 
lyukak eseményhorizontján az erőteljesen görbült téridő irtózatos mennyiségű "árapály" 
energiát tartalmaz. Ez az energia a fekete lyuktól különböző távolságra lévő két pontra 
ható gravitációs erők különbségéből adódik. Az árapályhatás szétszakítja a virtuális ré-
szecskepárokat és energiát pumpál beléjük, mégpedig annyit, hogy a virtuális (azaz rövid 
életű) részecskék "valódi" (azaz állandó) részecskékké válnak. Amikor ez megtörténik, az 
egyik újonnan keletkezett részecske belehullhat a fekete lyukba, a másik pedig megszök-
het. Az eredmény az, hogy a fekete lyuk folyamatosan részecskéket sugároz ki és ezáltal 
veszít tömegéből. Végül - hacsak nem kap valahonnan új anyagot - elpárolog.

A nagy fekete lyukak hidegek - egy három naptömegnyi fekete lyuk Bekenstein-
Hawking hőmérséklete mindössze kétszázmilliomod fok az abszolút nullához képest -, és 
minél nagyobb a fekete lyuk, annál hidegebb. így a csillagokból keletkezett fekete lyukak 
csak nagyon kismértékben sugároznak, ennek megfelelően igen hosszú életűek. A Napnál 
kétszer nagyobb tömeggel rendelkező fekete lyuk nem robban fel egészen addig, amíg a 
világegyetem 1067 éves nem lesz. A kisméretű fekete lyukak azonban, már amennyiben lé-
teznek, sokkal melegebbek és ezért rövidebb életűek. (A fekete lyukak élettartama a töme-
gük köbével arányos.) Ha domb vagy hegy méretű miniatűr fekete lyukak keletkeztek a 

26 Stephen Hawking beszélgetése Timothy Ferris-szel, California Institute of Technology, 1983. 
március 28. 

27 Richard Feynman előadása a University of Southern Californian, 1983. december 6. 
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fiatal világegyetemben, akkor azok mostanra már felrobbantak. Egy ilyen fekete lyuk rob-
banásakor annyi energia szabadul fel, mintha egymillió egymegatonnás hidrogénbomba 
robbanna fel egyszerre. Ennek az energiának a legnagyobb része gammasugárzás. Amikor 
a csillagászok meghallották a hírt, gammasugár-távcsöveikkel kutatni kezdtek az égbolton 
ilyen energiaforrások - mint az őseredeti fekete lyukak - bizonyítékai után. Ám egyet sem 
találtak.

"Nagy kár" - jelentette ki Hawking, amikor az őseredeti fekete lyukaknak nem ju-
tottak nyomára. "Miért?" -kérdezték. "Mert ha találtak volna, az Nobel-díjat jelentette vol-
na számomra" - hangzott a válasz.28

A fekete lyukak termodinamikájának tanulmányozása ma is folyik, ez egy sokat 
ígérő kutatási irány. Emlékezzünk vissza arra, hogy az entrópia összefügg az információ-
val. Mi történik a fekete lyukba belehulló objektumok információtartalmával? Egyik lehe-
tőség, hogy mindörökre elvész. Amikor egy regény egyetlen kéziratos példánya beleesik 
egy fekete lyukba, az egyszerűen eltűnik a világegyetemből. Ez Hawking felfogásának kö-
vetkezménye.29 Egyes elméleti tudósokban azonban ez a felfogás kényelmetlen érzéseket 
szül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termodinamika törvényei szerint az információ el-
fajulhat olyan mértékben, hogy azt már igen nehéz helyreállítani, de elvetik, hogy az infor-
mációt teljesen lehetetlen visszaállítani. Ellenállásuknak az az oka, hogy a teljes informá-
cióvesztés megsértené a kvantumdinamika törvényeit, amelyekbe itt most nem kívánunk 
részletesen belemenni, de lényegileg úgy lehet kifejezni, hogy "a tiszta állapotok nem fej-
lődhetnek vegyes állapotokká." Leegyszerűsített megfogalmazásunknál maradva, ha a "a 
tisztaság megőrzése" a célunk, akkor kell valami módot találnunk a fekete lyukba dobott 
könyvvel látszólag elveszett információ visszanyerésére.

A tisztaság megőrzésére eddig két javaslat született. Az egyik egy találékony hol-
landtól, Gerardt Hooft-tól származik, szerinte az információt azok a részecskék tartalmaz-
zák, amelyeket a Hawking-sugárzás kilök a világűrbe. Az üzenet dekódolása nehéz ugyan, 
de nem lehetetlen. A másik egy csodálatosan képtelen javaslat: feltételezi, hogy a fekete 
lyuk felrobbanásakor nem tűnik el nyomtalanul, egyfajta hamu marad utána. Ez a marad-
vány egyetlen részecske, amit az elméleti tudósok a tizenkilencedik század egyik hőtannal 
foglalkozó fizikusáról, Ludwig Boltzmannról boltzmonnak neveztek el. A boltzmon egé-
szen parányi, hozzávetőlegesen megegyezik a Planck-Wheeler-területtel, amely a maga 10-

66 cm2-ével olyan kicsi, amilyen csak lehet. A boltzmonban zsúfolódik össze a fekete lyuk 
által valaha is magába szívott teljes információmennyiség. Mivel a mikrominiatűr boltz-
mon egész könyvtárnyi információt tartalmaz, egyedi jelenség a világegyetemben. Míg 
egy tipikus részecske mindössze néhány állapottal rendelkezik (pozitív vagy negatív töltés, 
egész vagy feles spin stb.), a boltzmonnak végtelen sok állapottal kell rendelkeznie. Ezért 
aztán nagyon instabil. Ha bármilyen módon megzavarják, lyukat fúr a téridőben és eltűnik 
benne, kilép a mi világegyetemünkből.

Félretéve a termodinamikát, elmondhatjuk, hogy a fekete lyuk hasznos gondolato-
kat ébresztett a görbült tér lehetőségeinek vonatkozásában is.

Ezek közül az egyik a sci-fi írók körében igen kedvelt féreglyukak elve. Hogy a fé-
reglyukról képet alkothassunk, először vegyük kölcsön azt a népszerű tudományos mun-
kákban gyakran alkalmazott (és nem éppen rokonszenves) modellt, amely a kozmikus tér-
időt egy gumilemezhez hasonlítja. Ez a gumilemez nem sima, hanem hullámos, a nagy tö-
megű objektumok körül bemélyed. Itt is, amott is végtelen mély horpadásokat, feneketlen 
gödröket találunk: ezek a feneketlen gödrök jelentik a fekete lyukakat. Mindegyiknek fod-
rozott peremű szára van, mint az olyan vázának, amibe egyetlen szál virágot lehet tenni. 
Hajlítsuk meg a gumilemezt oly módon, hogy két ilyen szár a nyitott alsó végével csatla-
kozzon egymáshoz. Az eredmény egy féreglyuk: egy alagút, ami a tér két távoli pontját 

28 Timothy Ferris interjúja Stephen Hawkinggal, Santa Barbara, 1983. április 9. 
29 Hawking továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a fekete lyukba beáramlott információk 

mindörökre elvesztek. "Az információnak ez az elvesztése (...) új bizonytalansági szintet képvi-
sel a fizikában a kvantumelméleti bizonytalanságon túlmenően" - érvel. (Stephen Hawking és 
Roger Penrose: The Nature of Space and Time, Scientific American, 1996. július, 62. old.) 



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   63 

köti össze. A féreglyukak a hatékony utazás csúcspontjai: egy kilométer hosszúságú féreg-
lyuk a világűrben egymástól több száz fényévnyi távolságra lévő pontokat köthet össze. 
Ha be tudnánk bújni a féreglyuk nyílásába (ami egy gömb, lényegében egy kerek hajóab-
lak háromdimenziós megfelelője) és túlélnénk az utazást, a féreglyuk másik végén kerül-
nénk ismét elő, a világegyetem egy másik, távoli pontján; úgy, hogy hatalmas távolságot 
tettünk meg egészen minimális (esetleg zérus) idő alatt. Ennek a feltételezett képességnek 
köszönhetően, amely szerint egyetlen pillanat alatt millió fényévnyi távolságot lehet meg-
tenni, a féreglyukak kedvelt szereplői az olyan tudományos-fantasztikus regényeknek, 
amelyekben a történet gyors intergalaktikus továbbítórendszert kíván.

A gyakorlatban (ha e szót itt egyáltalán alkalmazni lehet) a féreglyukban száguldó 
űrutas számos nehézséggel kerülne szembe. Először is senki sem tudja, hol lehetnek egyál-
talán féreglyukak. Minden valószínűség szerint a világegyetem csecsemőkorában kelet-
keztek - úgy tűnik, túlságosan sok energiára lenne szükség a gumilap alakját ma megvál-
toztatni -, és túlélték az azóta eltelt időt; de az is lehet, hogy a mi világegyetemünkben e 
feltételek egyike sem teljesült. Másodszor nagyon valószínű, hogy az űrutas a féreglyuk-
ban való utazást nem élné túl. Az árapályerők a kalandor űrutast nagyon hosszú spagetti-
emberré nyújtanák, ez felettébb kellemetlen élmény lenne még a mai repülőgépek turista-
osztályához szokott vállalkozóknak is. Harmadszor egyáltalán nem világos, hogy a féreg-
lyuk, ha egy ilyen egyáltalán felbukkan, elegendő ideig nyitva van ahhoz, hogy valaki be-
leugorhasson: a téridő kvantumfluxusa egy pillanat alatt ismét bezárhatja.

Mindezek ellenére, ha a fekete lyukakból egyáltalán tanult valamit a tudomány, az 
az, hogy nem szabad elvetni egy sokat ígérő elgondolást csupán azért, mert furcsa követ-
keztetésekre vezet. Fogjuk hát vissza magunkat, ha úgy érezzük, le kell söpörni az asztal-
ról a féreglyukakkal kapcsolatos meggondolásokat, mert olyan következtetésekre vezet-
nek, hogy a fekete lyukak hozzájuk képest kitaposott házipapucsnak tűnnek.

Hogy mennyire furcsák ezek a következtetések? Vizsgáljuk csak meg közelebbről 
Thorne sejtését.

A nyolcvanas évek közepén vetette fel Kip Thorne, hogy esetleg lehetséges fel-
nyitni a féreglyukakat oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek űrutazásra. Az volt a re-
ceptje, hogy "egzotikus" anyagot kell befűzni a féreglyukba. Az anyagnak ez a feltételezett 
formája a féreglyuk vonatkoztatási rendszerében negatív energiasűrűségű lenne, s ez a ne-
gatív energiasűrűség antigravitációként hatna, ami a féreglyukat kitágítaná. Ilyen különös 
anyag nem létezik a természetben, de Hawking kutatásai arra engednek következtetni, 
hogy a fekete lyukak horizontjának közelében, kvantumléptékben megtalálható. Thorne 
úgy gondolta, hogy egy fejlett civilizáció képes lehet ezt a különös anyagot begyűjteni, 
vagy előállítani, és felhasználni a féreglyuk felnyitására, és megvalósítani a féreglyukban 
való utazást. Elképzelhető, mondta Thorne, hogy egy ilyen civilizáció akár elő is tud állíta-
ni féreglyukat, ha nem maradt volna vissza az ősrobbanásból.

Thorne feltevése lehetőséget teremtett arra is, hogy a féreglyukakat időgépként 
használják, mivel benne az űrutas nemcsak a térben halad, hanem az időben is vissza-
megy.30 Ez a kilátás akkora érdeklődést váltott ki a sajtóban, hogy Thorne későbbi cikkei-
ben már nem használta az "időutazás" kifejezést, inkább egy, a szakzsargonban használa-
tos kifejezéssel helyettesítette: "zárt időszerű pályáról beszélt", amit kevés újságíró értett, s 
ezért kevesen is írtak róla. Ha valaki visszautazik saját múltjába, azzal megsérti az oksági 
törvényt és számos paradoxont vált ki. Ha valaki a dolgozószobájában belebújik egy féreg-
lyukba és egy perccel korábbi időpontban tér vissza oda, ahonnan elindult, akkor nemcsak 
másolatot készített önmagáról, de meg is akadályozhatja saját magát abban, hogy belebúj-
jon a féreglyukba, és így másolata meg sem jelenhetett a dolgozószobában, hogy közbe-
avatkozzon, mégis megtette! Az ilyen paradoxonok aláásnák nem csak a természettudomá-
nyokat, de a józan emberi gondolkodást is. Ezért számos elméleti tudós azon a vélemé-

30 A jelen könyvben az időgép és időutazás fogalmakat kizárólag olyan eszközöknek tekintjük, 
amelyek képesek valakit a múltba visszajuttatni. A jövőbe történő kirándulás elkerülhetetlen: 
mindannyian minden másodpercben tovább jutunk a jövőbe. Ezért a jövőutazás nem paradoxon. 
Ugyanakkor a múltba utazás nagyon nehéz és sokkal több problémát jelent. 
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nyen van, hogy az időutazás valóban lehetetlen. Közéjük tartozik Hawking is, aki műszaki 
alapon azzal érvel, hogy az időgép építésére irányuló minden kísérletet eleve meghiúsítja a 
vákuum kvantumfluktuációja. Emellett Hawking egy másik, tetszetős, nem technikai jelle-
gű érvet is felhoz: ha az időutazást valaha megvalósítanák, az csak a turisták és tőzsdei 
spekulánsok körében lenne népszerű. "Eddig még nem szállt meg minket a jövőből érkező 
turisták hada - mondja -, így hát az időutazás soha nem is valósul meg."31

Mégis van két olyan színtér, ahol elképzelhető az időutazás az oksági törvény 
megsértése nélkül. Mindkettő kívül esik világegyetemünkön.

Az egyik elképzelés szerint a féreglyukak nem a mi világegyetemünk két tartomá-
nyát kötik össze, hanem világegyetemünk egyik pontját egy másik világegyetem valamely 
pontjával. Ezt a lehetőséget a későbbiekben még tárgyalni fogjuk.

A másik elképzelés abból indul ki, hogy az időutazások ténylegesen megvalósítha-
tók, de csak a fekete lyukak belsejében. A kilencvenes évek elején számos relativitáselmé-
leti kutató, köztük a princetoni egyetem munkatársa, J. Richard Gott III és Alan Guth, a 
MIT munkatársa Thorne gondolatait továbbfejlesztve azt feltételezte, hogy a fekete lyukak 
belsejében lévő téridő-geometria megengedi, hogy az oda bejutott űrutas a saját múltjába 
menjen vissza. Egy kozmológiai konferencián, amit 1992-ben a kaliforniai Irvine-ben tar-
tottak, Gott ismertetett egy ilyen jelenetsort. "Képzeljük el, hogy valaki beleesik a fekete 
lyukba. Abban a reményben, hogy sokáig fog élni, zárt időszerű pályára áll. Ott meglátja 
saját magának a - mondjuk - tizenegyszeres mását. Az első ezt mondja: » Én már egyszer 
körbejártam.« A második ezt mondja: »Én már kétszer körbejártam« - és így tovább. Em-
berünk átviharzik az első pályán és látja saját magát a múltban, amint beesik a fekete lyuk 
horizontján. Mivel segíteni akar az újonnan érkezőn, ezt mondja: »Én már egyszer körbe-
jártam.« Egy újabb kör után már a második sorban van, és azt rikoltja: »Én már kétszer 
körbejártam. « "32

Mindezeknek a fejleményeknek az a forradalmi változás az alapja, ami a tér meg-
jelenítése tekintetében következett be a tudományban. Az új elképzelés olyan, mint egy ha-
talmas boltív, amelyet a relativitáselmélettel foglalkozó tudósok az egyesített elmélet 
nagyléptékű, klasszikus oldaláról közelítenek meg, míg a részecskefizikusok a kvantumfi-
zika kisléptékű birodalmából érkeznek oda. Mint láttuk, a tér csak makroszkopikus lépték-
ben folytonos. Elméletileg, ha a teret kellő pontossággal megfigyeljük, azt találjuk, hogy 
az egy nem-folytonos, kvantumos struktúrát alkot, amit téridő-habnak nevezünk. Az ős-
robbanás korai szakaszában, a Planck-korban - ez egy nagyon rövid, de nagyon fontos 
időszak, ami a zérus időponttól mindössze 10-43 másodpercig tartott - a téridő-hab játszotta 
az uralkodó szerepet minden eseményben. A Planck-korban minden részecske olyan hatal-
mas energiával rendelkezett (és ezért nagyon tömör volt, minthogy az energia egyenlő a 
tömeggel), hogy gravitációs tere, vagyis téridőgörbülete az egyes részecskék körül elegen-
dően nagy volt ahhoz, hogy befolyást gyakoroljon a részecskék kölcsönhatására legalább 
olyan mértékben, mint ahogyan ez a sokkal erősebb nukleáris és elektromágneses erők 
esetében történik. A Planck-kor teljes feltárásával a gravitáció kvantumelméletének megal-
kotásáig várni kell.

Időközben jelentős lépések történtek a részecskék egyesített szuperszimmetrikus- 
vagy szuperhúr-elméletének kidolgozása irányában is. A relativitáselmélet kutatói az ext-
rém fekete lyuknak nevezett objektumokat vizsgálták. Mint később látni fogjuk, a szuper-

31 Hawking, Michio Kaku Hyperspace c. könyvében, New York, Anchor, 1994, 235. old. Egy fiatal 
fizikus, Neil Katz elegáns módszert javasolt annak ki-derítésére, hogy vajon késői leszármazot-
taink valaha visszajönnek-e a huszadik századba. Meg akart jelentetni egy cikket valamelyik 
gondosan archivált folyóiratban, például a Physical Review Lettersben - azzal az utasítással, 
hogy "a  jelen cikk példányait meg kell őrizni örök időkre" - és csupa nagybetűvel a következő 
szöveget tartalmazná: AMENNYIBEN AZ IDOUTAZÁS BÁRMIKOR A JÖVOBEN LEHET-
SÉGESSÉ VÁLIK, KÉRETIK A SZERZŐT MEGKERESNI [a megjelenés dátumán], 1992-
ben." A cikkben szerepelt a szerző egyetemi címe is. "Hallatlanul egyszerű megoldás" - kom-
mentálta a kozmológus Eric Linder. Sajnálatos módon a cikk sohasem jelent meg. 

32 Timothy Ferris interjúja Richard Gott-tal, California, 1992. március 27.
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húr-elmélet a szubatomi részecskéket úgy ábrázolja, mint amelyeket a hiperdimenzionális 
tér alkot. E szerint a felfogás szerint a világegyetem egy több- - esetleg tíz- - dimenziós 
térben jött létre, és a részecskék a görbült térből alakultak ki, amikor a többletdimenziók 
valamikor az idő kezdetén összeomlottak. Érdekes módon a szuperhúr-elmélet részecskéje 
emlékeztet egy fekete lyukra: mindkettő végtelen görbülettel rendelkező térből áll. Lehet, 
hogy a részecskék bizonyos értelemben ténylegesen fekete lyukak? Itt lépnek a képbe az 
extrém fekete lyukak.

Az extrém fekete lyukak olyan fekete lyukak, amiknek elektromos töltése azonos 
tömegükkel. (A "normál" fekete lyukak tömege nagyobb, mint töltésük. Azok a fekete lyu-
kak, amelyek tömege kisebb, mint elektromos töltése csupasz szingularitáshoz vezetnek; 
és mivel ezzel megsértenék a kozmikus cenzorhipotézist, így feltételezhetően nem létez-
nek.) Az extrém fekete lyukak nagyon aprók, szubatomi részecske méretűek. Nem mutat-
nak Hawking-sugárzást, így stabilak, és nem párolognak el. És van "hajuk". Számos tulaj-
donságot tudnak felmutatni, éppen úgy, ahogyan azt a szuperhúrtól elvárnánk. (A jelenleg 
Stanford Egyetemen dolgozó orosz fizikus, Renáta Kallós előszeretettel úgy fejezi ezt ki, 
hogy a "fekete lyukak szuperhajjal rendelkeznek.") Ez a hatalmas tömegű információ teszi 
lehetővé, hogy az extrém fekete lyukakból kiindulva a szubatomi részecskékről egy szu-
perhúr jellegű elméletet alakítsunk ki. A munka halad, a részecskefizikusok csiszolgatják 
általános relativitáselméletre vonatkozó ismereteiket, a relativitáselmélet művelői pedig el-
mélyednek a szuperhúr-elméletben, és lassacskán úgy tűnik, hogy a két társaság képes lesz 
kiépíteni a régen várt egyesített elmélet ívét, amely majd egyetlen egyenletrendszerbe fog-
lalva megmagyaráz minden alapvető kölcsönhatást. Ennek az elméletnek a leglényegesebb 
pontja - s ennek Einstein különösen örült volna -, hogy minden görbült térből áll.
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4. Robbanás a múltból

Az anyag - energia.
(Albert Einstein: A speciális relativitás elmélete)

Az Energia Örökös Gyönyör
(William Blake: Menny és Pokol házassága)

A múltba vivő utak mind az ősrobbanáshoz vezetnek, oda, ahol a kozmosz kémiai 
evolúciója elkezdődött. Minden morzsányi anyag, amit megismerhetünk, ennek a nyomait 
viseli, ha megtanuljuk olvasni. A kozmológusok nemcsak távoli, hanem régmúlt esemé-
nyek után is kutatnak.

Két olyan tényt vizsgálunk először, amelyek a természettudomány diadalát jelen-
tették, és ma már az iskolai tananyag részei.

Az első, hogy az anyag befagyott energia. Ezt a világ talán leghíresebb egyenlete, 
E = mc2 mondja ki: a test energiája egyenlő tömegének és a fénysebesség négyzetének 
szorzatával. A fény sebessége meglehetősen nagy szám, értéke hozzávetőleg 300.000 kilo-
méter másodpercenként, így ez az ártalmatlan egyenlet azt adja tudtunkra, hogy egy ap-
rócska anyagdarabban is hatalmas energia rejlik. Magyarázatot ad arra, hogyan világíthat 
egy olyan égitest, mint a Nap, sokmilliárd éven keresztül, de azt is, hogy egy narancsnyi 
méretű bomba hogyan képes akár egy várost is romba dönteni.

A másik fontos tény, hogy az anyag atomokból áll. Az atom tömege az atommag-
ban található, ami protonokat és (az egyszerű hidrogén kivételével, amelynek magja egyet-
len proton) neutronokat tartalmaz. A protonok és neutronok együttes száma adja meg az 
atom tömegét. A protonok pozitív elektromos töltéssel rendelkeznek, a neutronok elektro-
mosan semlegesek. A protonok által keltett pozitív elektromos tér vonzza az elektronokat, 
amik negatív elektromos töltésűek. Az elektronok a magot körülvevő elektronhéjakon he-
lyezkednek el. Mind héjnak van egy maximális elektronbefogadási kapacitása, egy elekt-
ront behelyezni egy héjba lényegében hasonló ahhoz, mint amikor tojásokat teszünk egy 
műanyag tojástartóba. A legbelső elektronhéj két elektront vehet fel, a következő nyolcat, 
az utána következő tizennyolcat.

Ebből az apró rendszerből épül fel csaknem az egész nagy léptékű világ. Az ele-
mek periódusos rendszere, mely minden kémiai szaktanterem falán megtalálható, az anyag 
atomos szerkezetén alapul, ahogyan a kémiatudomány egésze is. Az elemek atomtömegük-
nek megfelelően helyezkednek el a táblázatban. Az atomok molekulaalkotó képességét a 
legkülső héjon található elektronok száma és állapota határozza meg. Ez az alapja annak 
"periodicitásnak,,, amiről a periódusos rendszert elnevezték. A legkülső elektronhéjukon 
elektronhiánnyal bíró atomok, könnyen teremthetnek kapcsolatot más atomokkal; ilyen 
atom például az egyszerű hidrogénatom, amely mindössze egyetlen elektronnal rendelke-
zik, viszont legbelső héján két elektronnak van helye. Ebből következik, hogy a hidrogén 
kémiailag aktív: könnyen kapcsolódik például az oxigénhez. Ilyenkor a vegyészek által 
gyors oxidációként nevezett jelenség lép fel, amit mi, közönséges halandók egyszerűen 
tűznek nevezünk. A közönséges hélium atommagja két protonnal rendelkezik, így normál 
esetben két elektront tartalmaz, ezek kitöltik az első héjat, ezért a héliumatomok kémiailag 
közömbösek. A Hindenburg léghajó tragédiáját - amely 1937-ben, a New Jersey-beli Lake-
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hurst-nél leszállás közben lángra kapott - alapjában a hidrogén- és a héliumatomok valen-
ciája közötti eltérés okozta, ezért ezután a hidrogénnel töltött kormányozható léghajók he-
lyett iparszerűen héliummal töltött léghajókat kezdtek alkalmazni.

A helyzet kicsit bonyolódik a kémiai izotópokkal. Valamely elem izotópja (a név a 
görög "azonos helyen" kifejezésből származik) olyan atomot jelent, amelyben a protonok 
száma változatlan, de a neutronok száma eltérő. Ha egy hidrogénatom egy protonnal ren-
delkező magjához hozzáadunk egy neutront, a deutériumot kapjuk, egy további neutron 
hozzáadásával pedig a tríciumot. A neutronok hatására megváltozik az atomtömeg anélkül, 
hogy az elektromos töltés megváltozna. Az izotópokat a tömegükkel jelöljük, amit (önké-
nyesen) a 12-es szénizotóphoz viszonyítunk. Ennek megfelelően a He3 atomtömege egyne-
gyede a C12-ének, a He4-é pedig egyharmada. Egyes izotópok stabilak, például a deutérium 
is az. Egy ilyen atom magára hagyva tetszés szerinti ideig fennmarad. Mások, mint a tríci-
um, instabilak (más szóval radioaktívak). Az instabil izotópok elbomlanak, részecskéket 
bocsátanak ki és közben veszítenek tömegükből. Egy adott atom elbomlásának időpontja 
kvantummechanikailag meghatározatlan, ezért ezt nem lehet előre megjósolni, de - mint 
ahogy az a kvantumfizikában megszokott - e bizonytalanság átlagolható. Így minden nagy-
számú atomot magába foglaló anyagdarab viselkedése - amely mondjuk egytized gramm 
tríciumot tartalmaz - pontosan leírható. A trícium élettartamának fele - felezési ideje, az 
idő, ami alatt az adott mintában az atomok fele elbomlik - 12,3 év.

E két fontos tény - az anyag befagyott energia, illetve az anyag atomokból épül fel 
- közül egyik sem érthető meg igazán, amíg nem tanulmányozzuk a kozmikus fejlődést. 
Minden e fejlődés következménye. Ez közönségesen annyit tesz, hogy a tudósok történel-
mi alapon értelmezni tudják a világot, és megmutatják, hogy a dolgok azért olyanok, ami-
lyenek, mert olyanok voltak, amilyenek. Sőt, ami még ennél is fontosabb: azt jelenti ez, 
hogy magukat a dolgokat kell faggatnunk, ha meg akarjuk tudni, hogyan fejlődött ki a vi-
lágegyetem. S ez nemcsak olyan gigászi méretű csillagászati objektumokra igaz, mint a 
bolygók és csillagok, hanem a körülöttünk lévő apróbb dolgokra is. Egy porszemben való-
ban az egész világot láthatjuk, ahogyan William Blake kifejezte.1 Konkrétan: a homok leg-
nagyobbrészt szilíciumból áll, a szilícium pedig még ma is számos asztrofizikust foglal-
koztat, akik a naprendszer keletkezésével és a csillagokban keletkező szilícium szerepével 
foglalkoznak.

A jelen fejezet tárgya az atomok eredete. Tárgyalásukat két részre osztjuk: az első 
rész a világegyetem első másodpercénél kezdődik, és második percénél végződik. Ez alatt 
a rövid időtartam alatt alakult ki a világegyetem héliumkészletének döntő része és deutéri-
umkészletének egésze. A második rész a nehezebb elemek keletkezésével foglalkozik. Ez 
a folyamat a csillagokban megy végbe, és napjainkban is folytatódik.

Miért mondjuk, hogy az anyag befagyott energia? Azért, mert a világegyetem egy 
nagyenergiájú állapottal kezdődött, azóta pedig folyamatosan hűl: a forró energia hideg 
anyaggá dermed. Miért hűlt le? Mert a világegyetem tágul: ugyanaz az energiamennyiség 
nagyobb térfogatban alacsonyabb energiaszintet jelent. Az anyag befagyott energia.

Miért atomokból áll az anyag? A könnyű elemeknél, mint amilyen a deutérium, 
hélium és lítium, az a válasz, hogy a kozmikus tágulás első perceiben a környezet energiá-
ja az erős nukleáris energiák szintje alá csökkent, s ez lehetővé tette, hogy a protonok és 
neutronok atommagot alkotva összekapcsolódjanak. A nehezebb elemek viszont a csilla-
gokban alakultak ki a könnyű atommagok egyesülésével. (A nukleáris fúzió során energia 
szabadul fel. Ezért világítanak a csillagok.) A nehezebb atommagok egy része aztán kire-
pült a világűrbe, mikor csillaguk felrobbant. Voltak olyan csillagok, amelyek békésebben 
múltak ki, instabillá válva levált a külső légkörük, vagy a csillag mint égésterméket kifújta 
az atomokat, és csillagszél lett belőlük.

Amikor valamilyen anyagot felmelegítünk, az visszakerül abba az állapotába, 
amelyben a kozmikus történelem korábbi szakaszában volt. Tegyünk egy vödörnyi homo-
kot egy kemencébe és hevítsük fel 3000 Kelvin fokra: ekkor az elektronok leválnak az ato-

1 William Blake: Auguries of Innocence, Poetry and Prose of William Blake, London, Nonesuch, 
1927, 118. old. 
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mokról. Az így előállt csupasz atommagokat és szabad elektronokat nevezik plazmának,  
ami az anyag negyedik halmazállapota (a szilárd, folyékony és gáznemű mellett). A csilla-
gok plazmaállapotban vannak, ugyanígy a kilökött anyagsugarak (jet-ek) is, amelyek 
egyes igen aktív galaxisok magjából származnak. A teljes világegyetem plazmából állt 
egészen néhány százezer éves koráig, amikorra már lehűlt annyira, hogy az elektronok az 
atommagokkal összekapcsolódhattak és együtt atomokat alkothattak. (Ekkor vált a plazma 
a fény számára átlátszóvá, felszabadítva a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás fotonja-
it.) Ha tovább növeljük a kemence hőmérsékletét, legyőzhetjük a nukleáris kötési energiát. 
Ekkor a protonok és neutronok az atommagban már nem képesek együtt maradni: feltörtük 
az atomszerkezetet és visszaállítottuk a világegyetemnek azt az állapotát, mikor kora még 
csak néhány perc volt. Hasonló energiaszinteket állítanak elő az óriási részecskegyorsító 
berendezések, ezért egyesek időgépeknek is nevezik őket.

A részecskegyorsítók ennél többet is megmutatnak, amikor a protonokat és neutro-
nokat felhasítják az őket alkotó kvarkokra. Ez a jelenség százezermilliárd fok hőmérséklet-
nél lép fel; ez tíz gigaelektronvolt, röviden 10 GeV energiát jelent. Egy proton két felkvar-
kból és egy lekvarkból tevődik össze. Egy neutron két lekvarkból és egy felkvarkból áll. 
Később, bizonyos szimmetriacsoporttal kapcsolatosan még ejtünk szót a kvarkokról, a 
szimmetriasértésben betöltött szerepükről a korai univerzumban. Most az a fontos, hogy 
megértsük: az anyag változik - jelenlegi, viszonylag változatlan állapota a kozmikus törté-
nelem korábbi szakaszaiban felvett formájából adódik -, és hogy az anyag legnagyobb ré-
sze űr. Egy átlagos atom (itt gondolhatunk például a nátriumra) átmérője a centiméternek 
mindössze tízmilliomod része, a magja viszont százezerszer kisebb. Ha az atom magja ak-
kora lenne, mint egy golflabda, a legkülső elektronok ettől a golflabdától három kilométer 
távolságra helyezkednének el. Az atomok, ugyanúgy, mint a galaxisok, a tátongó űr temp-
lomai. Azért érezzük az asztallapot szilárdnak, tömörnek, mert az atomok elektromágneses 
tere taszítja az öklünk elektromágneses terét. Az anyag egyenlő az energiával. Ahogyan 
Werner Heisenberg 1976-ban, kevéssel halála előtt egy beszélgetésben megjegyezte:

Azt kérdezzük: miből áll egy proton? Részeire tudjuk-e bontani az elektront vagy 
az elektron oszthatatlan? A foton egyszerű, vagy összetett? Ezek a kérdések azonban 
rosszul vannak megfogalmazva, mivel az olyan fogalmak, mint "felbontás" vagy "összete-
vők" sokat vesztettek jelentőségükből. A mi feladatunk az, hogy gondolkodásunkat és be-
szédünket - lényegében teljes tudományos filozófiánkat - hozzáigazítsuk a kísérletek bizo-
nyossága által kialakult új helyzethez. Sajnos ez nagyon nehéz. A rossz kérdések és a rossz 
elképzelések automatikusan belopódznak a részecskefizikába, és olyan irányba vezetnek, 
ami nem illik össze a természet valódi természetével.2

Amikor a későbbiekben az ősrobbanás során és a csillagok mélyén vizsgáljuk az 
atomok keletkezését, akkor gondolnunk kell arra is, milyen korlátokat jelent a nyelv, és 
azok az érzéki észleletek, amelyeket a nyelv megtestesít. A világegyetem megzavarhatja az 
embert, nemcsak azért, mert hatalmas, hanem azért is, mert megkérdőjelezi előítéleteinket. 
Ha a csillagokat vödörbe szeretnénk gyűjteni, előbb csak annyi derül ki, hogy jó nagy vö-
dörre lesz szükségünk, később már az is, hogy szó sem lehet vödörről.

Induljunk ki az emberi történelemből; tekintsük egy apró szeletét e hosszú törté-
netnek, azt az időszakot, amikor az ember a huszadik században végül rájött arra, hogy mi-
ért fényesek a csillagok és honnan származnak az atomok. Kusza történet ez, és rávilágít, 
hogy hóbortos elképzelések és balszerencsés elméletek hogyan eredményezhetnek - sza-
bálytalan módon is - valódi előrelépést a tudományban.

Az elméleti szakember Edwin Hubble-nek a világegyetem tágulására vonatkozó 
felfedezése nyomán kezdtek el gondolkodni azon, hogy ha a kozmikus anyag sűrűsége 
idővel csökken, akkor nagyon-nagyon régen a világegyetem annyira forró és sűrű lehetett, 
mint egy csillag belseje, sőt talán még annál is forróbb és sűrűbb. Georges Lemaitre belga 
kozmológus ezt az eredeti állapotot "őseredeti atomnak" (atom primitiv) nevezte el, és 
megkérdezte, hogy a világegyetem tágulása kezdődhetett-e olyan folyamattal, ami nagyjá-
ból az instabil atommagok radioaktív bomlásának felel meg. Amikor az 1930-as évek ele-

2 Werner Heisenberg: The Nature of Elementary Particles, Physics Today 29, 1976, 32. 
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jén a pasadena-i Mt. Wilson obszervatórium könyvtárában tartott előadást, a hallgatóság 
soraiban Albert Einstein is helyet foglalt. Lemaitre kijelentette: "A kezdet kezdetén mese-
szép tűzijáték játszódott le. Eztán volt a robbanás, amely füsttel töltötte be az eget. Mi túl-
ságosan későn érkeztünk, így legfeljebb csak elképzelhetjük a teremtés pompáját."3 Lema-
itre látomása szép mese volt, csak hiányoztak belőle a konkrétumok, ahol meg konkrétu-
mokat említett, ott tévútra jutott, de Einstein, aki tudta, hogy a stílus néha felérhet a konk-
rétumokkal, az előadás végén felállt és kijelentette: "Ez volt a legszebb és legkielégítőbb 
értelmezés, amit valaha is hallottam."4 Sem Lemaitre mint fizikus, sem a fizika mint tudo-
mány nem jutott akkoriban odáig, hogy az ősrobbanást pontosan vizsgálhassa. A korai vi-
lágegyetemet a nukleáris fizika szemüvegén keresztül nézve azonban Lemaitre tulajdon-
képpen a kozmológusok és a nagyenergiás fizika kutatói közötti hatékony együttműködést 
kezdeményezte, mely végül is elvezetett a korai világegyetemben lejátszódó 
termonukleáris események helyes leírásához.

A negyvenes évek végén - addigra a nukleáris fizika nagy utat tett meg, s mintegy 
mellékesen a Manhattan-terv keretében atomfegyvereket eredményezett - a korai világ-
egyetem fizikája felkeltette a sokoldalú elméleti fizikus, George Gamow figyelmét. Ga-
mow 1904-ben Odesszában született, Cambridge-ben együtt dolgozott Ernest Rutherford-
dal, s itt fektette le az elemek mesterséges átalakításának elméleti alapjait. (Cikke 1932-
ben jelent meg, s benne legalább részben megvalósította az alkimisták álmait.) 1933- ban 
disszidált a Szovjetunióból és kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol amerikai kollégáit 
tudományos tréfáival lepte meg. Nem izgatta túlságosan a tizedesvessző helye, viszont ki-
váló megérzései voltak, annyira hogy a matematikusok, akik rendet teremtettek a dolgai-
ban, gyakran emlegették Gamow kivételes "szerencséjét", mert aritmetikai hibái valahogy 
kölcsönösen semlegesítették egymást. (Saját pontatlanságán is szívesen gúnyolódott, egy-
szer szándékosan szarvashibákkal teli cikket közölt, majd rögvest egy hibajegyzéket is, s 
abban közölte, hogy az egyik egyenletben egy 1024 nagyságrendű hibát vétett, de biztosí-
totta a lap olvasóit, hogy ez "egyáltalán nem befolyásolja az eredményt."5) Gamow külön-
leges lényeglátó képességgel rendelkezett. 1948-ban felismerte, hogy az ősrobbanással 
született, fejlődésben lévő és táguló világegyetem történelmét az atomok bizonyíthatják. 
Ahogyan a Nature-ben még az évben megjelent cikkében írta:

A vöröseltolódás felfedezése a távoli galaxisok spektrumában nyilvánvalóvá tette 
azt a fontos tényt, hogy világegyetemünk az egyenletes tágulás állapotában van és ez fel-
vetette azt az érdekes kérdést, hogy a világegyetem jelen jellegzetességeit úgy kell-e érte-
nünk, mint fejlődésének eredményét. Mindenekelőtt arra kell következtetnünk, hogy a kü-
lönböző atomféleségek relatív mennyiségei (amire azt találtuk, hogy azok lényegében egy-
formák a világegyetem általunk megfigyelt tartományában) a világegyetem történelmének 
legrégebbi archeológiai dokumentumait jelentik.6

Gamow-nak a korai világegyetemről közreadott munkái egy teljesen helytálló és 
egy ugyanolyan mértékben hibás elképzelést tartalmaztak. Helyes meglátása volt, hogy az 
elemek az ősrobbanás kohójában kovácsolódtak, a helytelen pedig az, hogy valamennyi  
elem ott és akkor keletkezett. "Ezek a mennyiségek - írta, a világegyetemben ma fellelhető 
különféle kémiai elemek mennyiségére utalva (rengeteg hidrogén valamennyi arany és ef-
félék) - a tágulás legkorábbi szakaszában kellett hogy létrejöjjenek, amikor a hőmérséklet 
még olyan magas volt, hogy a magátalakulások a kémiai elemek teljes tartományában vég-
bemehettek."7 Ez határozottan elegáns gondolat volt, csak éppen hibás. A deutérium, a hé-
lium, egy kevés lítium és nyomokban berillium valamint bór kialakulhattak az ősrobbanás 
során, a nehezebb elemek azonban nem. A probléma ott van, hogy 5-ös és 8-as atomtö-
meggel nincsenek stabil atommagok. Az elképzelhető, hogy a deutérium és hélium a korai 

3 The New York Times, 1933. január 12.
4 Los Angeles Times, 1933. január 12. 
5 Murray Gell-Mann: From Renormalizability to Calculability, Second Shelter Island Conference, 

1983. május, kézirat, 25. old. 
6 George Gamow: Nature, 1948. október 30., 680. old. 
7 Uo.



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   71 

világegyetemben alakult ki neutronok "befogása" (azaz a neutronok protonokhoz történő 
kapcsolódása) révén, amikor azonban a folyamat az 5-ös, illetve 8-as atomtömeghez ér, a 
mag azonnal elbomlik, azaz a folyamat itt elakad. Gamow reményei akkor mentek vég-
képp füstbe, amikor 1950-ben Enrico Fermi olasz fizikus minden lehetséges reakcióme-
chanizmust végigszámolt, és arra a következtetésre jutott, hogy az ősrobbanásban gyakor-
latilag semmilyen, a lítiumnál nehezebb elem nem alakulhatott ki.

Annak ellenére, hogy Gamow-nak nem sikerült eredeti célját elérni, munkájával 
messze megelőzte korát és a kozmológia történetének legnagyobb horderejű jóslata fűző-
dik a nevéhez: feltételezte, hogy az egész világegyetemet fotonok töltik be, amit ma koz-
mikus mikrohullámú háttérsugárzásnak nevezünk. 1948-ban Gamow kollégái, Ralph Alp-
her és Robert Herman kiszámították a fotonok mennyiségét és azt a következtetést vonták 
le, hogy a "világegyetem hőmérséklete jelenleg hozzávetőlegesen 5 Kelvin fok"8. Ez na-
gyon közel van a legújabb értékhez, amit a COBE (Cosmic Background Explorer) műhold 
segítségével mértek, mert az 2,726 Kelvin fok.9 És láttuk, hogy a mikrohullámú háttérsu-
gárzás léte, spektruma és szerkezete elsőrendű bizonyítékai az ősrobbanás elméletének.

Mialatt Gamow és kollégái az ősrobbanás fizikáját tanulmányozták, más kutatók 
azon munkálkodtak, hogy teljesen megszabaduljanak az ősrobbanás elméletétől. Indítékaik 
nagyrészt tudományosak voltak: az ősrobbanás elméletének 1950-ben számos hiányossága 
volt, s közülük az volt a legkellemetlenebb, hogy a Hubble-állandó alapján a világegyetem 
életkorára alacsonyabb érték adódott, mint amit a geofizikusok a Föld életkorára meghatá-
roztak. Voltak esztétikai indokaik is az ősrobbanás elutasítására: a termonukleáris bomba 
árnyékában az egész elmélet gonosznak és megközelíthetetlennek tűnt, és titkokkal teli, 
már-már misztikus lehetőségnek, hogy az ősrobbanásból alakult ki a jelenlegi világ. 1946-
tól kezdve Fred Hoyle és Thomas Gold angol fizikusok, osztrák kollégájukkal, Hermann 
Bondi-val karöltve - vele dolgozott együtt a második világháború alatt a brit haditengeré-
szetnél Gold annak ellenére, hogy Bondi "ellenséges országból származó idegen" volt - az 
ősrobbanás-elmélet e hiányosságaival kezdtek foglalkozni. A három fizikus kidolgozta az 
ősrobbanás elméletének egy alternatíváját, az úgynevezett állandó állapot elméletét  
(Steady-State-Theory) vagy C-mező-elméletet. Eszerint az anyag az űr vákuumából jött 
létre. Az állandó állapotú világegyetem tágulhat, és mégis lehet végtelenül öreg, mivel az 
újonnan keletkező anyag pótolja a tágulás okozta sűrűségcsökkenést. Azt a kritikát, hogy a 
C-mező anyagteremtő tulajdonsága meglehetősen misztikus, az állandó állapot elméleté-
nek képviselői azzal védték ki, hogy az semmivel sem rejtélyesebb, mint az összes anya-
got az ősrobbanásból származtatni.

Az állandó állapot elméletének kidolgozói mind nagy karriert futottak be, de közü-
lük Fred Hoyle vált a leginkább ismertté. Roppant tehetségesen népszerűsítette a tudo-
mányt, gyakran szerepelt rádió- és TV-műsorokban. Sir Fred csodálatos módon egyesítette 
magában a matematikai és elméleti fizikai tudást, ugyanakkor hallatlanul széles tudomá-
nyos érdeklődéssel rendelkezett, és szívesen vállalkozott népszerűtlen gondolatok képvise-
lésére.10 (Az elmúlt évek során felvetette azt az elképzelést, hogy az influenzajárványokat 
okozó vírusok a világűrből származnak, de ezt a legtöbb járványügyi szakorvos elvetette.) 
1994-ben közreadott önéletrajzában Hoyle bevallja, hogy leginkább azért helyezkedett 
szembe az ősrobbanás elméletével, mert az sértette Einstein általános relativitáselméleté-

8 Ralph A. Alpher and Robert C. Herman: Evolution of the Universe, Nature 162, 1948, 774-775. 
9 A COBE 0,004 fok Kelvin pontossággal méri a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást. Ez azt 

jelenti, hogy érdekes módon a természettudomány egyik legpontosabban meghatározott mennyi-
sége a 10 milliárd fényév távolságban lévő tűzfal intenzitása. 

10 Az ősrobbanás (Big Bang, "Nagy Bumm") kifejezést Fred Hoyle gúnyolódásként találta ki és 
az, hogy mind a mai napig használják, Sir Fred alkotóerejét és szellemességét bizonyítja. A kife-
jezés megállta a helyét egy nemzetközi versenyben is, ahol három szakértő - Hugh Downs, a te-
levízió tudományos szerkesztőségének riportere, Carl Sagan csillagász és e könyv szerzője - 41 
országból beküldött 13 099 javaslatot rostált át és egyetlen egy kifejezést sem talált alkalmasnak 
az ősrobbanás helyettesítésére. Nyertest nem hirdettek, és akár tetszik, akár nem, a "big bang" - 
kifejezés feltehetően mindörökre megragad a köztudatban. (Lásd Ferris: Needed a Better Name 
for the Big Bang, Sky and Telescope, 1993. augusztus.) 
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nek egyik alapfeltevését, miszerint a fizika törvényei a téridőben mindenütt érvényesek. 
Az állandó állapot elmélete teljesíti ezt a feltevést, az ősrobbanás-elmélet viszont nem, hi-
szen azt mondja, hogy az idő kezdetén a téridő görbülete végtelen volt, így aztán az általá-
nos relativitáselmélet nem alkalmazható. A fizika sok más törvénye sem lehetett érvényes 
az idő első mikroszekundumában. Lehetséges, hogy a törvényeket a véletlen diktálta olyan 
"szimmetriasértő" statisztikai események során, amelyek a kozmikus tágulás első pillana-
taiban mentek végbe. Sir Fred ellenszenvvel beszélt erről a lehetőségről, szerinte "a fizika 
törvényeinek durva megsértése, amit az ősrobbanás-kozmológia követel."11

Ne gondolja azonban senki, hogy Hoyle csak amolyan minden lében kanál tudós. 
Múlhatatlan érdemei vannak a kozmológiában. Súlyát jól mutatja, hogy miközben ő az ál-
landó állapotú világegyetem-elméletet kutatta, eredményei segítették megfejteni a nehe-
zebb elemek csillagokbeli kialakulásának folyamatát.

Minthogy Hoyle elvetette az ősrobbanás-elméletet, máshol kellett keresnie azt a 
kemencét, amelyben az atomokat kifőzhették. Sereg magfizikus dolgozott a csillagok ener-
giájának fúziós magyarázatán - a nukleáris fúzió során könnyebb atommagokból nehezebb 
atommagok keletkeznek. Közöttük volt Robert d'Escourt Atkinson, Carl Friedrich von 
Weizsacker, Hans Bethe és Gamow, aki jelentős lépést tett azzal, hogy kimutatta: a határo-
zatlansági elv megengedi a protonok számára, hogy a kölcsönös elektromos taszítás révén 
keletkező erőtereket kvantumosan átugorják, és így gyorsabban egyesülhessenek, mint azt 
a klasszikus fizika jósolja.

Kiderült, hogy a csillagokban sokféle magreakció zajlik. Az egyik fontos láncreak-
ció a Napban és a hozzá hasonló csillagokban a proton-proton folyamat: két proton egye-
sülésével egy deutériummag (egy proton és egy neutron) keletkezik, s közben egy pozitron 
és egy neutrínó szabadul fel. A neutrínó kijut a világűrbe, a pozitron rendszerint összeütkö-
zik egy elektronnal, és kölcsönösen megsemmisítik egymást gamma sugárzás kibocsátása 
közben. A deutérium ezután egyesül a hidrogénnel héliumizotóppá, He3-má és közben is-
mét gammasugárzás keletkezik. Két He3 mag egyesülése egy He4 mag és két proton létre-
jöttét eredményezi. A végtermék, a két hidrogénatommag és a He4 atommag együttes tö-
mege hét század százalékkal kisebb, mint az eredeti atommagok tömege volt. A tömegnek 
ekkora hányada alakult át energiává. A Nap, mely feltételezhetően energiájának 98 száza-
lékát protonproton reakció útján nyeri, másodpercenként hatszázmillió tonna hidrogént 
alakít át héliummá a fenti módon, s ebből a tömegből négymillió tonnányi energiává ala-
kul. Egy másik reakció a szénnitrogén-ciklus. Ez a Nap energiaszolgáltatásának mindössze 
2 százalékáért felelős, nagyobb szerepet a forróbb csillagokban játszik. A folyamatban a 
szén katalizátorként működik, a reakcióban négy hidrogénatommagból egy héliumizotóp 
lesz, és a végén az eredetivel pontosan egyező mennyiségű szén marad vissza, közben 
azonban energia szabadul fel. A még ennél is forróbb csillagokban - olyan óriásokban, 
amelyek maghőmérséklete a százmillió Kelvin fokot is elérheti - a tripla-alfa folyamat 
megy végbe. A folyamat a hélium atommagjáról kapta a nevét, mivel azt a fizikusok törté-
neti okokból "alfa" részecskének is nevezik; a folyamatban a héliumból berillium és szén 
lesz.

Hoyle az 50-es évek elején és derekán fontos munkát végzett a csillagok fúziós re-
akcióinak felderítésében, egyebek között ő adott először teljes körű magyarázatot a szén-
nél nehezebb atommagok keletkezésére; 1957-ben a Caltech lelkes és ötletgazdag fiatal fi-
zikusával, William Fowler-rel valamint E. Margaret és Geoffrey Burbidge csillagászházas-
párral együtt közölte azt a cikket, ami mérföldkővé vált a kozmológiában: nyolc olyan fú-
ziós folyamatot írtak le részletesen, amivel a csillagok a könnyű atommagokat nehezebb 
atommagokká alakítják. Ezek az elemek a sztelláris szél, a vörösóriás-csillagok külső kö-
penyének leválása, valamint a szupernóvák útján visszajutnak a csillagközi térbe.12 A cikk 

11 Fred Hoyle: Home is There Where the Wind Blows: Chapters from a Cosmologist is Life, Mill 
Valley, Cal., University Science Books, 1994, 417. old. 

12 E. Margaret Burbidge, Geoffrey R. Burbidge, William A. Fowler és Fred Hoyle: Synthesis of 
the Elements in Stars, Reviews of Modern Physics 29, 1957, 547-650. Hasonló munkát végzett 
tőlük függetlenül Alastair Cameron. 
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alapfeltevését, hogy valamennyi elem a csillagokban keletkezett - ez a feltételezés Hoyle 
szívéhez igen közel állt, mivel nem hitt az ősrobbanásban - a megfigyelések nem támasz-
tották alá. ők a kozmikus hélium mennyiségét 1 és 4 százalék között várták, a megfigyelt 
érték azonban nagyjából 25 százalék, továbbá elméletük egyáltalán nem tud magyarázatot 
adni a kozmikus deutérium jelenlétére, mivel a deutérium a csillagokban elbomlik, nem-
hogy keletkezne.

Mindenesetre a Burbidge, Burbidge, Fowler és Hoyle nevével fémjelzett cikk 
(amit a szakirodalom a nevek kezdőbetűi alapján csak mint B2FH-t említ) Gamow ősrob-
banással kapcsolatos munkájával egyesítve magyarázati alapot adott az elemek kozmikus 
fejlődésére. Ironikus helyzet. Hoyle és kollégái, miközben az ősrobbanás-elmélet sírját ás-
ták és amellett kardoskodtak, hogy minden elem a csillagokban keletkezett, nem tudtak 
mit kezdeni a deutériummal és a héliummal. A másik oldalon viszont Gamow nem tudta 
bizonyítani, hogy minden elem az ősrobbanásban keletkezett, viszont helyesen látta, hogy 
a könnyű elemek, a deutérium, a hélium és egy kevés lítium akkor és ott keletkeztek. E kö-
téltánc végeredményeként az, amit Hoyle "az anyag történetének" nevezett, az emberi 
megismerés birodalmának részévé vált.

De hagyjuk a történelmet és tekintsük át a big-bang-nukleoszintézis (BBN, az ele-
mek keletkezése az ősrobbanásban) jelenlegi helyzetét, amely az anyag létrejöttét tanulmá-
nyozza a korai világegyetemben. Azt gondolhatnánk, hogy félelmetesen nehéz feladat 
megfejteni, hogyan ötvöződtek az atommagok az ősrobbanás kohójában. A BBN-en dolgo-
zó fizikusok azonban az atommagok keletkezését egyáltalán nem tekintik nehezen meg-
oldható feladatnak. Az ősrobbanásban uralkodó hőmérséklet a 1010 Kelvin nagyságrendjé-
ben volt, a sűrűség pedig nem érte el a víz sűrűségét; ezek olyan viszonyok, amelyek mel-
lett a lehetséges nukleáris reakciók sokkal kevésbé bonyolultak, mint a csillagok belsejé-
ben végbemenők. Az ötvenes évek elején végezték el az alapvető számításokat, és ezek a 
számítások elég jók voltak ahhoz, hogy Gamow a kozmikus hélium értékét is mai ismere-
teink szerint közelítő pontossággal becsülhesse meg. A BBN kozmológiai mércével mérve 
mára már kiforrott elméletnek számít. Gary Steigman, az Ohio State University professzo-
ra szerint: "Az őseredeti alkímia ma már konvencionális fizika."13

A BBN főszereplői a barionok, a leptonok és a bozonok. A barionok (ami a görög 
"nehéz" szóból ered) meglehetősen súlyos részecskék, barion a proton és a neutron, és a 
látható, tapintható közönséges anyag, továbbá mi magunk is legnagyobbrészt barionokból 
állunk. A leptonok (a görög "könnyű" szóból) közé tartoznak a csekély tömegű elektronok, 
valamint a neutrínók, amelyek zérus, vagy zérushoz közeli tömeggel rendelkeznek. A bo-
zonok az erőátvitelben szerepet játszó részecskék: közéjük tartoznak a fénykvantumok, a 
fotonok, most leginkább ezek érdekelnek bennünket. A fotonok anyagtalanok - nyugalmi 
tömegük zérus, csakhogy soha nincsenek nyugalomban -, viszont igen sokan vannak, min-
den egyes barionra egymilliárd foton jut. A rövidhullámú fotonok meglehetősen kellemet-
lenül tudnak hatni olyan nagyenergiájú környezetben, mint amilyen az ősrobbanás volt. 
(Minél rövidebb a foton hullámhossza, annál nagyobb az energiája; ezt megtapasztalhat-
juk, ha egy darab vasat fokozatosan hevítünk és megfigyeljük, amint a színe a vörösből a 
fehéren át kékbe hajlik. Ezért okozhat a látható fényénél rövidebb hullámhosszú ultraibo-
lya-sugárzás komoly égési sérüléseket, és ezért tudnak a még sokkal rövidebb hullám-
hosszú fotonokból álló röntgensugarak is áthatolni a húson egészen a csontokig.) Az ős-
robbanás-elméletben a nukleoszintéziskutatás egyik központi témája a fotonoknak az 
atommagok rombolásában betöltött szerepe, ami egyébként az ősrobbanás után, a 
világegyetem tágulásával és lehűlésével egyre csökkent.

A fejezet elején már említettük, hogy a nukleoszintézis mindössze néhány percig 
tartott.14 ("Az elemek gyorsabban kisültek, mint a kacsasült a hozzávaló krumplival" - 

13 Gary Steigman: Big Bang Nucleosynthesis: Consistency or Crisis?, Ohio State University, 
preprint OSU-TA-22/94, 1994, 2. old. 

14 180 másodperc volt szükséges az őseredeti hélium kialakulásához, és ezért adta Steven 
Weinberg a BBN-el foglalkozó könyvének a The First Three Minutes - Az első három perc 
címet (New York, Basic Books, 1977). 
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jegyezte meg Gamow.15) A mi mesénk ott kezdődik, amikor a világegyetem egy másod-
perces volt. Az első másodpercben atommagok még nem léteztek: amint egy is kialakult, a 
fotonok hatalmas áradata azonnal szétfújta. Ugyancsak az első másodpercben a protonok 
folyamatosan átalakultak neutronokká és fordítva, a radioaktív bomlásért felelős gyenge 
nukleáris erők kölcsönhatása következtében.

Az első másodpercet követően a gyenge kölcsönhatások üteme lassúbb lett a koz-
mikus tágulásénál, a protonok és neutronok aránya "befagyott", hogy aztán örökösen úgy 
is maradjon: a protonok száma nagyobb, mint a neutronoké, minthogy a neutronok tömege 
nagyobb, és így létrejöttükhöz több energiára van szükség. Ha itt lezárult volna a történet, 
a neutronok siralmas véget értek volna: magukra maradva ugyanis a szabad neutronok 
gyorsan elbomlanak, átlagban tizennégy perc negyvenkilenc másodperc alatt átalakulnak 
protonná, elektronná és antineutrinóvá. Az atomok szerencséjére a protonok és a neutro-
nok az ősrobbanás utáni hatalmas hőmérséklet következtében nagy sebességgel ütköztek 
egymással, miközben a fotonok destruktív interferenciájának szintje az erős magerők 
szintje alá csökkent. Így az erős magerők összekapcsolhatták a protonokat és a neutrono-
kat, a neutronokat az atommagok védett terébe vonva, ahol már nem bomlottak tovább. Ez 
a befogási folyamat az első másodpercet követően kezdődött el, és mintegy tíz másodperc 
múltán érte el csúcspontját. A proton és a neutron egyesülésekor deutériummag keletkezik. 
Két deutérium egyesülése He4-et alkot, ez lett a legtöbb deutériumatom sorsa. Nyomokban 
keletkeztek tríciumatomok (egy proton és két neutron) és Li7 atomok (három proton és 
négy neutron) is. Lényegében minden neutron héliumba épült be, többnyire a 4-es tömeg-
számú izotópba. A fizikusok számvetése szerint az ősrobbanás a világegyetem tömegének 
mintegy 25 százalékát héliummá alakította, míg hozzávetőleg 0,001 százalék deutérium és 
még ennél is kevesebb lítium keletkezett.

Ezt az eredményt számos megfigyelés támasztja alá. A BBN elemgyakoriságra vo-
natkozó jóslatát a fiatalabb és idősebb csillagok vizsgálatának eredményei, a planetáris kö-
dök (az instabil csillagok által kilökött gázhéjak), a HII tartományoknak nevezett izzó gáz-
felhők, az Apolló legénysége által a Földre hozott Holdbéli kőzetek, valamint a Hold felü-
letén elhelyezett alumíniumfóliákon összegyűlt, napszélből eredő minták egyaránt igazol-
ták. A helyzetet sajnos meglehetősen bonyolítja az a körülmény, hogy galaxisunkban, vala-
mint a miénkhez hasonló galaxisokban az anyagot a csillagok egyszer vagy kétszer már 
feldolgozták, így megfelelő ismeretekre kell szert tennünk a csillagok fejlődésével kapcso-
latosan, mielőtt értelmezni kívánnánk a könnyűelemek eredetére vonatkozó megfigyelése-
inket. Vegyük például a héliumot. Teljesen nyilvánvaló, hogy több hélium van a világegye-
temben, mint amennyit a csillagok elő tudtak állítani. Minthogy azonban nagyon sok csil-
lagban keletkezik hélium, a kozmikus fejlődéshez adott járulékukat figyelembe kell venni, 
mielőtt megmondhatnánk, hogy a megfigyelt héliummennyiségnek mekkora hányada szár-
mazik az ősrobbanásból. A deutérium esetében ugyanilyen bonyolult a helyzet. A deutéri-
um nukleonjai gyengén kapcsolódnak egymáshoz - kötési energiájuk alacsonyabb, mint 
bármilyen más stabil atommagban -, ezért a deutérium a csillagokban gyorsan elbomlik. 
Éppen ezért például az intersztelláris felhők megfigyeléséből származó mérési eredmé-
nyek az őseredeti deutériummennyiségnek csak az alsó határát adhatják. A lítium szintén 
felbomolhat a csillagok belsejében. Lítiumot észleltek öreg csillagok felületén, feltételez-
hetően azért, mert ezek a csillagok még csak keveset dolgoztak fel a köpenyükben fellel-
hető anyagokból. Nagyobb mennyiségben a barnatörpék felületén találtak lítiumot, a bar-
natörpék tömege oly kicsi, hogy gyakorlatilag semmilyen fúziós folyamat nem zajlik ben-
nük. (Gibor Basri, a Berkeley Egyetem csillagásza és csoportja fedezett fel elsőként barna-
törpét, amikor 1995-ben a Hawaii szigetén lévő Mauna Kea tízméteres Keck távcsövével 
lítiumot keresett.

Természetesen minden atomnak megvan az ősrobbanást követő története. Az ős-
robbanás megismerésének egyik módja, hogy olyan objektumokat keresünk, melyek a tör-
ténete viszonylag eseménytelen volt, ilyenek az intergalaktikus felhők atomjai, amelyek 

15 John D. Barrow és Frank Tipler The Anthropic Cosmological Principle c. könyvében. Oxford, 
Oxford University Press, 1986, 339. old. 
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nem mentek végig a csillagfejlődés ciklusain.16 Egy másik lehetőség a távoli objektumok 
megfigyelése, mert azokat a fejlődés kevésbé előrehaladott fázisában látjuk. A két mód-
szert kombinálni lehet, ha kozmológiailag jelentős távolságban lévő intergalaktikus felhő-
ket figyelünk meg. Ez úgy történik, hogy meghatározzák távoli kvazárok spektrumát és 
olyan abszorpciós vonalakat keresnek, amelyek a közbeeső felhők elemeitől származnak. 
A művelet hallatlanul fáradságos: egy nagyon hosszú útvonalat kell végigtekinteni, és 
nagyszámú, különböző vöröseltolódást mutató felhő kusza spektrumvonalait kell egymás 
után sorra ellenőrizni. (A csillagászok ezt "Lyman-α-erdőnek" nevezik a hidrogén spektru-
mában található erőteljes vonal nyomán, amit az egyes felhők vörös-eltolódásának elemzé-
se során keresnek.17)

Bár meglehetősen aprólékos munka a távoli intergalaktikus felhők felkutatása, a 
sokéves fáradozást végül siker koronázta. A Keck távcsővel 1994-ben és 1995-ben végzett 
megfigyelések azt mutatták, hogy a világegyetemben a mainál tízszer több deutérium volt 
akkor, amikor kora harmadannyi volt, mint ma, vagyis éppen a BBN-elmélet által meg-
adott mennyiséget észlelték.18 Az elmélet különösen izgalmas igazolása történt 1995-ben, 
amikor az egyik űrkomp fedélzetén elhelyezett ultraibolya-távcsővel egy tízmilliárd fény-
évnyire lévő intergalaktikus felhőben héliumot észleltek. A mért hélium mennyisége közel 
volt ahhoz az őseredeti szinthez, amit a BBN-modell segítségével előre jeleztek. "Ez való-
ban azt mutatja, hogy őseredeti a hélium - jegyezte meg a chicago-i Egyetem fizikusa, Da-
vid Schramm -, ez döntő: a tapasztalat a legteljesebb mértékben megegyezik az ősrobba-
nás standard modellje alapján előrejelzett elméleti értékkel."19

Minthogy a BBN-elmélet megnyugtató összhangban van a megfigyelésekkel, úgy 
tekinthetünk az ősrobbanásra, mint az utolsó nagyenergiájú fizikai kísérletre, amelynek 
végeredménye a világegyetem mai állapotával szorosan összefüggő, eddig még ismeretlen 
dolgokról ad felvilágosítást. Kiváló példa erre a neutrínó. A neutrínók olyan leptonok, 
amelyekre sem az elektromágneses erő, sem az erős magerő nem hat, és csak a gyenge 
kölcsönhatás révén kerülnek kapcsolatba a közönséges anyaggal. Három típusuk vagy 
"családjuk" van: az elektron-neutrínó, amely a bétabomlásként ismert gyenge kölcsönhatás 
során az elektronnal együtt keletkezik, valamint a müon- és a tauneutrínók, amelyek olyan 

16 Nem minden kutató ért egyet azzal, hogy az intergalaktikus felhők szükségszerűen őseredetiek. 
Az egyik elmélet szerint az első csillagok a kozmikus történelem során már nagyon korán kiala-
kultak, még mielőtt a galaxisok létrejöttek volna. Az ilyen csillagokban létrejöttek a nehézele-
mek (a "fémek"), és kirepültek a világűrbe, ezzel szennyezve a felhőket. Egy elnagyolt, de nép-
szerű besorolás szerint a fiatalabb, fémben gazdag csillagok alkotják a Pop I (a populáció meg-
nevezés alapján) csoportot, míg az öregebb, fémben szegényebbek a Pop II-csoportot. A feltéte-
lezett legfiatalabb csillagokat a Pop Ili-csoportba sorolták. A Pop III-csillagok létét igazoló meg-
figyeléseket az Astronomical Journal 1995. áprilisi számában adták közre Len Cowie és Anto-
inette Songaila csillagászok, a University of Hawaii munkatársai. A Keck távcsővel ionizált szén 
nyomaira -egymillió atomból egy - bukkantak az intergalaktikus felhőben, a világegyetem jelen-
legi korának felénél. Minthogy a szén a csillagok belsejében alakul ki, és nem az ősrobbanásban 
jött létre, ez az eredmény arra utal, hogy csillagok még a kozmikus történelem kezdetén 
szennyezték az intergalaktikus közeget. Ha viszont a vizsgálatok a későbbiekben azt mutatnák, 
hogy a távoli intergalaktikus felhők olyan héliumhányadot tartalmaznak, amit a standard BBN-
elmélet tulajdonít az ősrobbanásnak, ez azt jelentené, hogy a Pop III-csoport csillagainak 
szennyező hatása nem elegendő az elméletet megdöntéséhez. Ugyancsak nehéz a Pop III-mo-
dellt összhangba hozni a COBE kozmikus mikrohullámú háttérsugárzási méréseivel. 

17 Egy atom akkor bocsát ki egy fotont, amikor valamelyik elektronja az egyik héjról átlép egy 
beljebb lévő héjra. Amikor az atom elnyel egy fotont, egy elektronja egy héjjal feljebb ugrik. A 
legbelső elektronhéjon lévő elektronra azt mondjuk, hogy alapállapotban van. Lyman-α-spekt-
rumvonalak akkor jönnek létre, amikor egy elektron a második héjról az első héjra (a legbelső-
re) ugrik. 

18 A. Songaila és mások: Nature 368, 1994, 599. A Kitt Peak National Observatory (Arizona) 
négyméteres távcsővével hasonló eredményekről számolt be R. F. Carswell és mások: Monthly 
Royal Astronomical Society, 1994, 268. 

19 John Nobel Wilford cikkében: Primordial Helium, Created in Big Bang, Detected at Long Last, 
The New York Times, 1995. június 13., B5. old. 
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bomlás során keletkeznek, amelyek az elektron nehezebb társait, az úgynevezett müon- és 
tau-részecskéket eredményezik.

Az 1970-es években, amikor a nagyenergiájú fizikai kísérletek során számos új ré-
szecskét fedeztek fel - ez volt az az időszak, amikor a részecskefizikát a ptolemaioszi koz-
mológiához hasonlították; a részecskék növekvő számát azzal a kellemetlen gyakorlattal 
rokonítva, ahogy a ptolemaioszi epiciklusok számát növelték "a látszat megőrzése végett" 
-, és sokan töprengtek azon, hogy még további neutrínóféleségek is létezhetnek. Az ősrob-
banás nukleoszintézise azonban "megregulázta" a neutrínónépességet: amennyiben a 
BBN-elmélet helyes - jelentették ki az elméleti fizikusok - csak a már ismert három neutrí-
nócsalád létezhet.20 A BBN-t így könnyen meg lehetett támadni kísérleti úton: ha találtak 
volna egy negyedik neutrínótípust, az az elmélet végét jelentette volna. De az elmélet a 
mai napig állja a próbát. A CERN-ben (az európai nukleáris kutatóközpontban) végzett 
legújabb ütköztetési kísérletek 2,987 plusz-mínusz 0,016 neutrínó családot adtak eredmé-
nyül (a családok számát a reakcióarányok alapján határozták meg, és ezért annak nem kell 
szükségszerűen egész számnak lennie).

A legnagyobb fejtörést okozó BBN-jóslat a kozmikus anyag sűrűségével kapcsola-
tos - vagyis omega értékével és annak kihatásaival a táguló világegyetem alakjára és sorsá-
ra. A He4 keletkezési aránya nagyon érzékeny az ősrobbanás anyagsűrűségére - ez az, ami 
újabb neutrínócsaládok színrelépését korlátozza -, a deutérium- és a He3-arány viszont a 
barionsűrűségre érzékeny. Emlékezzünk rá, hogy a barionok "közönséges" anyagi részecs-
kék, azaz protonok és neutronok.21 Minél nagyobb volt a barionsűrűség az ősrobbanásban, 
annál hatékonyabb a hélium-előállító folyamat, és annál kevesebb deutérium keletkezik. 
Így a BBN egyenletei alapján meg lehet becsülni, hogy a világegyetem mekkora részben 
barionikus, más szavakkal mekkora hányadát alkotja közönséges anyag.

A következtetés meglepő eredményre vezet: a világegyetem anyagának legna-

20 Gary Steigman, David Schramm és James Gunn 1977-ben a neutrínócsaládok számát négyre 
korlátozták (Physics Letters, Part B, 66, 202). 1988 és 1990 között a Steigman, Schramm és má-
sok által folytatott vizsgálatokkal a számot négy alá csökkentették, gyakorlatilag a három ismert 
családra. 

21 Minden barionnak (vagyis gyakorlatilag valamennyi szubatomi részecskének) van egy anti-
anyag -párja, amelynek a tömege azonos, de töltése ellentétes, és több különböző ellentétes 
kvantumszámmal rendelkezik. Amikor egy anyag-részecske és egy antianyag-részecske találko-
zik, kölcsönösen megsemmisítik egymást (annihilálódnak). E tulajdonság miatt az antianyag jól 
használható a részecskegyorsítókban: a kísérleti fizikusok előállítanak antiprotonokat, átvezetik 
a gyorsítógyűrűn a protonokkal ellentétes irányban, majd a gyűrű mentén elhelyezett detekto-
rokhoz irányítják őket, ahol ütköznek és nagyenergiájú kölcsönhatásba lépnek egymással. így 
olyan eseményeket szimulálnak, amelyek az ősrobbanás során léptek fel. Antianyagot találha-
tunk ugyan a CERN-ben és más hasonló gyorsítóberendezésekben, a természetben azonban gya-
korlatilag nem létezik antianyag. Ezt különféle módokon lehet bebizonyítani. Ha például a Jupi-
ter antianyagból állna, úgy a szoláris széllel odaérkező részecskékkel kölcsönhatásba kerülve 
nagyenergiájú röntgensugárzás keletkezne,- amit eddig még nem lehetett megfigyelni. Ha a Tej-
útban jelentősebb mennyiségű antianyag lenne, úgy a kozmikus sugárzás - szubatomi részecs-
kék, amelyek még mielőtt elérnék a Földet, a galaxisunkon keresztül jelentős utat tesznek meg - 
antianyagból állna; a Földet érő minden 1 000 kozmikus részecskéből legalább 999 közönséges 
anyagból van. Ha más galaxisok lennének antianyagból, úgy röntgen- és gammasugárzást ész-
lelnénk, amikor kölcsönhatásba kerülnek az intergalaktikus köddel - de ezt sem lehet tapasztal-
ni. Ennek alapján állíthatjuk, hogy a világegyetem anyagból és nem antianyagból áll. Ez a tény 
általában a világegyetem barion aszimmetriájaként ismert. A standard ősrobbanás-modell eseté-
ben a magyarázat az, hogy feltételezik, a világegyetem a kezdetek kezdetén hozzávetőlegesen 
azonos mennyiségű anyagból és antianyagból állt, amelynek legnagyobb része annihilálódott, de 
a kvantummechanika véletlen jellegének következtében az anyag és antianyag mennyisége nem 
volt pontosan egyenlő, így a részecskék egyik fajtájának maradéka túlélte az annihilálódást, míg 
a másik része megszűnt létezni.  Azokat a részecskéket, amelyek ezt túlélték, anyagnak nevez-
zük, és hiába kutatjuk a világmindenséget észlelhető mennyiségű antianyag után. A kezdeti 
egyenlőtlenség egészen csekély lehetett - mindössze egy rész az egymilliárdhoz -, és mégis ez 
lett az eredmény. 
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gyobb része nem barionikus! A barionikus és nem barionikus anyagok részaránya számos 
bizonytalan paramétertől függ, többek között a kozmikus tágulás sebességétől. Azonban 
semmilyen ésszerű megfogalmazásban sem adódik a barionikus anyag mennyiségére több 
mint a teljes tömeg legfeljebb 10 százaléka. Ha ráadásul kritikus sűrűségű világegyetem-
ben élünk (ahol omega értéke éppen 1), ahogyan azt sok elméleti kutató hiszi, és ahogyan 
ebben a könyvben is feltételezzük, úgy a világegyetem tömegének legalább 99 százaléka 
nem-barionikus jellegű. Vagyis ha világegyetemünk omega = 1 értékkel rendelkezik, és 
benne a könnyűelemek az ősrobbanás során jöttek létre, úgy mindaz a csillag és galaxis, 
amit látunk, mindaz a milliárdnyi objektum, amit a csillagászati katalógusok felsorolnak, a 
világmindenség anyagának mindössze 1 százalékát teszi ki. Azt a következtetést kell tehát 
levonnunk, hogy a világegyetem legnagyobb része valamilyen sötét, nem-barionikus 
anyagból áll, és mindaz, amit mindeddig vizsgáltunk és kutattunk, egyfajta árnyék-világ-
egyetem.

Ez a sötét anyag rejtélye - és egyben a következő fejezet tárgya.
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5. A fekete Tadzs Mahal

Minthogy minden - mint egy keréknél - egyensúlyban van
és kilenctizedét sem tudjuk látni annak, ami van,

magabiztosságunkat darabokra töri a mosatlan arany.
Az egész rendszer végeredményben egy játék:

A bolygók héjak, Földünk a borsószem.
Bárcsak ne hangozna jajszó a vádlottak padján.

Mint naplementekor a hajók egy látomásban,
mi is árnyékai vagyunk önmagunknak.

(F. D. Reeve)1

Üdvözöljük örömujjongással a láthatatlant!
(Robert Browning)2

A Tadzs Mahal látogatóinak elmesélik, hogy Dzsahan sah, aki feleségének, Mum-
taz Mahalnak állíttatta a 17. században a fehér márványsíremléket, a Jamuna folyó másik 
oldalán saját magának egy másik mauzóleumot akart építtetni. Annak azonosnak kellett 
volna lennie a megépítettel, csak feketének. Bár erre a mesére semmiféle bizonyíték nincs, 
a fekete Tadzs mítosza él és mozgatja mindazok képzeletét, akik hallottak róla.3

Képzeljük el, milyen reakciókat váltana ki az emberekből, ha a tudósok be tudnák 
bizonyítani, hogy a fekete Tadzs valóban létezik, ott van a folyó másik oldalán, átellenben 
a fehérrel, láthatatlanul, csak a gravitációs tere által érzékelhetően, hogy tízszer, vagy akár 
százszor akkora, mint a látható Tadzs és részben valami ismeretlen anyagból készítették. 
Egy ilyen felfedezés a világon mindenhol az újságok szalagcímébe kerülne.

A sötét anyag a modern kozmológia fekete Tadzsa. Az elmúlt húsz év során mind 
az elmélet, mind a megfigyelések arra a következtetésre vezettek, hogy a világegyetem tö-
megének legalább kilencven, de elképzelhető, hogy kilencvenkilenc százaléka valamilyen 
sötét anyagból van. A sötét anyag láthatatlan, nem azért, mert távol van - a legtöbb csilla-
gász feltételezi, hogy ez az anyag többé-kevésbé egyenletesen oszlik el, hasonlóan a gala-
xisokhoz -, hanem azért, mert sem nem bocsát ki, sem nem nyel el fényt. A sötét anyagnak 
valamekkora hányada ismert, ám a java valamiféle különleges, teljesen ismeretlen anyag. 
Amíg a kozmológusok nem tudják azonosítani, továbbra is szembesülniük kell azzal a kel-
lemetlen gondolattal, hogy a milliónyi galaxis, amit eddig tanulmányoztak, a világminden-
ségnek csupán apró töredéke, olyan minta, ami nem jellemző az egészre. Ha a kozmikus 

1 F. D. Reeve: Coasting, megjelent a The American Poetry Review-ban 1995. július-augusztus, 
38. old.

2 Robert Browning: Epilogue, Asolando: Fancies and Facts, The Poetical Works of Robert 
Browning c. könyvben. Boston, Houghton Miffin, 1974, 1007. old. 

3 A fekete Tadzs Mahal regéjét mint valóságot írta le a francia utazó Jean-Baptiste Tavernier, aki 
azt állította, tanúja volt a Tadzs építésének és ezt a mai napig idézik az idegenvezetők. De "bár 
Tavernier azt állítja, hogy megkezdték a második síremlék építését, egyetlen másik korabeli le-
írás sem említi, emellett az alapoknak sem lehet nyomát találni a Jamuna másik oldalán lévő ro-
mok között." (Janice Leoshki: Mausoleum for an Empress; Pratapaditya és mások: Romance of 
the Taj Mahal c. könyvben. London, Thames and Hudson, és Los Angeles, Los Angeles County 
Museum of Art, 1989, 77. old.) 
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tömeg sötét többsége jellegében és viselkedésében eltér a fénylő kisebbségtől, akkor a tu-
dósok összes következtetése olyan torz, mint amikor az országos választás kimenetelét úgy 
próbálják megjósolni, hogy megkérdezik a vegetáriánus királypártiak véleményét.

A sötét anyag létének legerősebb bizonyítékát a csillagok és galaxisok pályájának 
tanulmányozása szolgáltatta. A korábbiakban már láttuk, hogy Newton egyenletei lehetővé 
tették a Nap tömegének meghatározását oly módon, hogy megmérték azoknak a bolygók-
nak a keringési sebességét, amelyeknek Naptól való távolságát ismerték. Mivel a bolygók-
ra gyakorolt gravitációs erő a Naptól való távolságuk négyzetével arányosan csökken, így 
a belső pályán haladó bolygók gyorsabban keringenek, mint amelyek a Naptól távolabb 
helyezkednek el: a Föld például 30 km/sec sebességgel száguld, ugyanakkor a Jupiter, 
amely ötször távolabb van a Naptól, csupán méltóságteljes, 13 km/sec-nyi sebességgel ha-
lad. A keringési sebességnek ez a növekvő pályamérettel összefüggő csökkenése Kepler 
harmadik törvényéből következik, és jellemző minden olyan keringő rendszerre, amelynél 
a tömeg a pályán belül összpontosul, ahogyan ez a Naprendszer bolygói esetében is törté-
nik. A Nap, amely a Naprendszer tömegének 99 százalékát képviseli, felfúvódhat vörösóri-
ássá vagy összezsugorodhat fehértörpévé anélkül, hogy befolyásolná a külső bolygók pá-
lyasebességét: ezek továbbra is a Kepler-törvények szerint mozognak egészen addig, amíg 
a Nap tömege a pályájukon belül marad.

Most tegyük fel hipotetikusan, hogy a Napot egy súlyos halo veszi körül, egy lát-
hatatlan anyagból álló felhő, amelynek tömege hasonló a Napéhoz, és a Plutó pályáján kí-
vülre is túlterjed. Ebben az esetben azt találnánk, hogy a bolygók keringési sebességei már 
nem a Kepler-törvények szerint alakulnának, hanem a külső bolygók ugyanolyan sebes-
séggel keringenének, mint a belsők. Ennek az lenne az oka, hogy az egyes bolygók a pá-
lyájukon belül ható teljes gravitációs erőt "éreznék", mintha az erő a középpontból hatna. 
Minél inkább külső pályán halad egy bolygó, a halonak annál nagyobb része esik a pályá-
ján belülre. Így a Jupiter, melyre a távolság következtében gyengébben hat a Nap gravitá-
ciós ereje, mint a Földre, arra az erősebb gravitációs térre reagálna, amelyet a pályáján be-
lül lévő hatalmas, teljes halo kelt, és ennek következtében csaknem ugyanolyan sebesség-
gel haladna, mint a Föld.

A Naprendszernek nincs nagy tömegű haloja, számos spirális galaxisnak azonban 
nyilvánvalóan van. A csillagászok megfigyelték, hogy az ilyen galaxisok látható korongjá-
nak széléhez közeli csillagok hasonló sebességgel keringenek, mint a belső pályákon moz-
gók. Hacsak nincs valamilyen ismeretlen változó a Newton-féle gravitációelméletben - s 
ezt nagyon alaposan meg kell gondolni, mielőtt tüzet kiáltanánk -, azt kell gondolnunk, 
hogy ezek a galaxisok egy nagytömegű haloba vannak beágyazva. Ha ez a halo fényt bo-
csátana ki vagy nyelne el, úgy a meglévő felszereléseinkkel érzékelni tudnánk. De nem 
észleljük. Ezért fel kell tételeznünk, hogy sötét anyagból áll.

Hasonló a helyzet azokkal a galaxisokkal, amelyek valamely galaxishalmaz pere-
mén keringenek. Sebességük alapján következtetni lehet az egyes galaxisok pályáján belül 
lévő teljes tömegre. Ezek a mérések sokkal nagyobb gravitációs erőtérre utalnak, mint 
amennyi a halmazon belül található összes csillag és más nagyméretű fénylő objektum 
össztömegéből adódik. Minél nagyobb léptékű mintát veszünk a világegyetemből, annál 
nagyobbnak tűnik a sötét anyag aránya.

A nevem Fritz Zwicky,
Gyakran vagyok szeszélyes,

Ez a dal rögtön elárulja:
Én már mindent tudtam.

Bárki bármit mond,
Én már harmincháromban
Határozottan állítottam:

Figyeljétek a Coma halmazt,
Vörös-eltolódása hatalmas

Sebességet sejtet.
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Úgy sietnek, rohannak,
Ott kell lennie a hiányzó tömegnek!

A sötét anyagnak.
David Weinberg

"A sötét anyag éneke"4

A sötét anyagra utaló első jelet J an Oort holland csillagász figyelte meg a galaxi-
sunkban lévő csillagok mozgásának tanulmányozása közben. Amit ma az iskolában a Tej-
útról tanítanak, annak nagy részét Oort kutatásai alapozták meg: megállapította, hogy a 
Nap nagyjából 30.000 fényévre helyezkedik el galaxisunk középpontjától; kiszámította, 
hogy a Tejút tömege mintegy százmilliárd naptömegnek felel meg; és az intersztelláris 
hidrogénfelhők mozgásának mérésére rádiótávcsövet használva feltérképezte spirális gala-
xisunk karjait is. Miközben kozmikus térképészeti munkát végzett, Oort sohasem felejtke-
zett el arról, hogy odakint az űrben sokkal több dolog van, mint amit a térképekbe be lehet 
rajzolni. 1950-ben alakította ki üstököselméletét, amely szerint a belső naprendszerbe be-
lépő üstökösök egy hatalmas üstököshéjból származnak, amelynek középpontja a Nap, és 
sugara lényegesen nagyobb, mint a legkülső bolygók pályája. Bár az Oort-féle felhő létét a 
megfigyeléseknek még be kell bizonyítaniuk, az üstököspályák eloszlását azonban olyan 
jól adja meg, hogy a legtöbb csillagász ma már hitelt ad létének. Feltételezik, hogy a Nap-
tól mintegy két fényévnyi távolságra terjed ki, vagyis hozzávetőlegesen a legközelebbi 
csillag távolságának feléig. Oortnak a Naphoz közeli csillagok sebességével kapcsolatos 
mérései még ennél is meglepőbb eredményt hoztak: a galaktikus korongban legalább két-
szer annyi anyagnak kell lennie, mint amennyit az összes látható objektum kiad.

1933-ban a svájci-amerikai csillagász, Fritz Zwicky felfedezte, hogy a Coma felhő 
külső galaxisai sokkal "gyorsabban" mozognak, mint ahogy akkor mozognának, ha a tö-
megük a látható objektumok tömegére korlátozódna. A felhőnek sokkal nagyobb tömeggel 
kell rendelkeznie, mint ahogyan a fénye alapján várhatnánk, ellenkező esetben ezek a gala-
xisok már régen kirepültek volna a világűrbe. (Mivel a feltételezések szerint a felhő leg-
alább tízmilliárd éves, teljesen valószínűtlen, hogy egész idő alatt párolgott volna.) Zwicky 
kiszámította, hogy a Coma több mint kilenctized része sötét anyagból áll. A napjainkban 
végzett becslések hasonló eredményt adtak.

Zwicky svájci szülők gyermekeként Bulgáriában született, fizikusnak tanult és a 
Caltech (California Institute of Technology) emlékezetes figurája volt, egyszerre ösztönző 
és irritáló személyiség azokban a lázas években, amikor a 2,5 méteres Mt. Wilson, majd 
később az 5 méteres Palomar távcsővel kezdték feltárni az intergalaktikus teret. Változatos 
kutatási területe túlmutatott az intergalaktikus sötét anyag első bizonyítékainak felfedezé-
sén. Fejébe vette, hogy léteznek kistömegű galaxisok és ezt a 2,5 méteres tükör üzembehe-
lyezését követő néhány hónapon belül az első törpegalaxisok felfedezésével be is bizonyí-
totta. Walter Baadeval együtt ő vetette fel először, hogy a szupernóvák kiégett magja neut-
roncsillagként tovább élhet. (Zwicky találta ki a szupernóva nevet, és a hivatásos csillagá-
szok között még ma is tartja vezető helyét a legtöbb szupernóvát felfedezők listáján.) Fel-
tételezte, hogy az égbolton vannak olyak kompakt kék-galaxisok, amelyeket tévesen csil-
lagként tartanak számon. Ezzel lényegében a kvazárok létét jósolta meg. 1937-ben kijelen-
tette, hogy a sötét anyag problémáját úgy lehetne megoldani, ha megvizsgálnák azokat a 
galaxisokat, amelyek gravitációs lencsét alkotnak; ez a javaslata csak az 1990-es években 
valósulhatott meg. A sötét anyag kifejezés ugyancsak Zwickytől ered.

A fenti teljesítmények mindegyike külön-külön is elegendő lenne ahhoz, hogy ál-
landó helyet biztosítson számára a természettudomány nagyjai között, Zwicky mégis meg-
lehetősen ismeretlen maradt a szűkebb csillagásztársadalmon kívül. Ennek egyik oka, 
hogy több pimasz megjegyzést engedett meg magának, mint amennyit a kollégái el tudtak 
viselni. Büszke volt alkotóerejére: "Minden második évben van egy jó ötletem. Adjanak 

4 David Weinberg: The Dark Matter Rap: Cosmological History for the MTV generation, Timothy 
Ferrisnek küldött hangszalag, 1994. október. 
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nekem valamilyen témát és én szállítani fogom az ötleteket hozzá"5 - mondta a Caltech el-
nökének, Robert Millikannek. Persze legalább olyan gyakran szült félresikerült ötleteket. 
Olyan sugárhajtású "repülőgépről" álmodozott, ami keresztülfúrja magát a Földön. Egyik 
éjszaka egyik munkatársának töltött fegyverrel kellett kimásznia a csillagvizsgáló kupolá-
jából, mert Zwicky arra volt kíváncsi, hogy le lehet-e fényképezni a kilőtt puskagolyót a 
nagy távcsővel.

Zwicky reputációját nyers stílusa is rombolta. Olyan korban, amikor a csillagászok 
óvakodnak attól, hogy egymás tyúkszemére lépjenek, ő még meg is vasaltatta cipőjét. Úgy 
szállt vitába, hogy automatikusan ellentmondott kollégájáinak teljesen függetlenül attól, 
hogy az illető milyen álláspontot képviselt; az volt ugyanis a meggyőződése, hogy a kétely 
mindig hasznos, aki makacsul hisz igazában, általában téved. Edwin Hubble biztosra vette, 
hogy nem léteznek törpegalaxisok, így hát Zwicky kijelentette: törpegalaxisoknak muszáj 
lenniük. Zwickynek volt igaza, Hubble meg bosszankodhatott. Aki mégis barátjául fogad-
ta, annak bele kellett törődnie, hogy Zwickynél a szokásos udvariassági gesztusok mellő-
zése az emberi szabadság megnyilvánulása. Állandóan sértegette kollégáit, "gömbölyű 
korcsoknak" nevezte őket, azt értve ezalatt, hogy bármilyen perspektívából nézi is őket, 
mindenképp korcsok maradnak. Testi ereje is félelmetes volt: szívesen kérkedett is vele. 
Amikor például a Caltech éttermében egykaros fekvőtámaszokat csinált, Baadet annyira 
megfélemlítette, hogy a végén nem mert kettesben egy szobában maradni korábbi munka-
társával. Az életben mindent visszakapunk, amit másokkal szemben elkövettünk, és Zwic-
ky kollégái becsmérlésre úgy reagáltak, hogy semmibe vették ötleteit és elképzeléseit. Így 
a sötét anyag tanulmányozása terén megkezdett úttörő munkája a 70-es évekig asztalfió-
kokban porosodott.

Csaknem negyven évig szunnyadt
A sötét anyag problémája.

Senki sem törődött vele, mert
"Csak a bolond Fritz agyszüleménye."

A következő lépés csak a hetvenes éveké
Ostriker és Peebles

A galaxisok dinamikája,
A hideg korong instabilitása.
Azt mondják: "Ha a tömeg

A csillagban ülne,
Valamennyi csinos spirális

Csupán rúd lenne.
Önmaga terében mozog? Ó nem,
Ami ezeknek a spiráloknak kell,

Az egy nagytömegű halo.
Es nicsak, odanézz, mit figyeltek meg,
Vera Rubin optikai görbéi a forgásról,
Bizonyítani tudják azt, amit vártunk:
A görbék nem esnek, hiszen síkok!

Sötét anyag, ez itt a tény.
David Weinberg

"A sötét anyag éneke"

A sötét anyag iránti érdeklődés 1973-ban éledt újjá, amikor Jeremiah Ostriker és 
James Peebles Princetonban kiszámították, hogy a közönséges spirális galaxisok, mint 
amilyen a Tejút is, instabilak lennének, ha tömegük legnagyobb része a korongjukban he-
lyezkedne el. Pontosabban, ha a korong tartalmazná az anyag zömét, már régen átalakult 
volna azzá, amit a csillagászok "rúdnak" neveznek. A spirális galaxisok hozzávetőleg egy-

5 Ronald Florence: The Perfect Machine: Building the Palomar Telescope c. könyvében, New 
York, Harper, 1994, 15. old. 
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harmadának van rúdja: korongjukat nem díszíti spirális kar, ehelyett egy pár ellentétes 
irányban meredő csővel rendelkeznek, amelyek néhány tízezer fényév hosszúságúak. Né-
hány galaxisnál a rúd kinyúló spirális karban végződik és ezzel a galaxisok S alakot vesz-
nek fel. Másokban a rúd körül csillagok gyűrűje helyezkedik el, és így a görög téta betűre 
hasonlítanak. Ostriker és Peebles hangoztatták, hogy azoknak a spirális galaxisoknak a 
kétharmadát, amelyek nem rendelkeznek rúddal, nagy tömeggel rendelkező halonak kell 
stabilizálnia. Ez a halo megtámasztja és egyensúlyban tartja a korongot, körülbelül úgy, 
ahogyan a kötéltáncost segíti a kezében tartott rúd.

A Tejútról tudjuk, hogy halo veszi körül, ami tele van pettyezve öreg csillagokkal. 
A jelenleg uralkodó elmélet szerint a spirális galaxisok eredetileg gázgömbök voltak, ame-
lyek azután korongalakba omlottak össze. (Ugyanez a mechanizmus érvényesült kisebb 
léptékekben, amikor ellaposodott az a protoszoláris anyag, amiből a Nap bolygói kialakul-
tak.) Amikor a galaxis összeomlott, keletkezett a csillagok első generációja. Ezek mind a 
mai napig véletlenszerűen hajló kör alakú vagy elliptikus pályán haladnak - ami azt jelenti, 
hogy pályáik egy gömbi halot foglalnak el és a halon belül a pályák hajlásszöge tetszőle-
ges lehet -, ugyanúgy, mint az elektronpályák a Bohr-féle atommodellben. A halo csillagait 
sok éven át tanulmányozták; Oort tanulmányaiban egyes csillagok halocsillagok voltak. 
Azonban a halocsillagok teljes tömege sem elegendő ahhoz, hogy az Ostriker és Peebles 
által felállított követelményt teljesítsék: számításaik azt mutatták, hogy a halonak legalább 
akkora tömeggel kell rendelkeznie, mint amekkora a korongban van.

A két kiemelkedő kozmológus e nagy hatást keltő munkája reflektorfénybe állítot-
ta egy viszonylag ismeretlen csillagász, Vera Rubin kutatásait. Rubint már tizenkét évesen 
elbűvölte a csillagos ég, órákon keresztül figyelte szobája ablakából a csillagképek vonulá-
sát az égen. Diáklányként megtapasztalta, hogy a természettudósok lenézik a nőket, mert a 
természettudomány addig kizárólag a férfiak birodalma volt, és ez a szemlélet sokakban 
még ma is él. A Princeton-i egyetemhez írt levelére, amelyben kérte, tegyék lehetővé szá-
mára az egyetemi doktorátus megszerzését, azt a választ kapta, hogy erre biológiai okok 
miatt nincs lehetőség, mivel Princetonban nőket nem avatnak doktorrá. Végül 1954-ben a 
George Washington egyetemen szerezte meg doktori diplomáját, amely mellé egy csokor 
dáliát [angolul: bouquet of Georges] kapott témavezetőjétől, George Gamowtól. A tekin-
télyromboló Gamow támogatta a maga útját járó Rubin ösztönös érdeklődését, aki nagyon 
korán eldöntötte, hogy kerülni fogja az intelligens fiatal csillagászok által többnyire vá-
lasztott divatos témákat, amelyekkel gyorsan lehetett nevet szerezni. "Úgy döntöttem, más 
úton fogok járni és olyan témát választok, amely iránt senki sem érdeklődik, mialatt dolgo-
zom rajta - emlékezik vissza Rubin -, reméltem, hogy amikor befejezem, meg tudom mu-
tatni, mire jutottam, és mindenki jónak fogja tartani."6 Abban az időben, amikor a kvazá-
rok felfedezésével minden figyelem a galaxisok magja felé fordult, Rubin a galaxisok pe-
remvidékét kezdte tanulmányozni.

A jellegzetes spirális galaxis egy fénylő "középponti domborulattal" rendelkezik, 
ami tele van csillaggal és amit egy csillagokkal ritkábban benépesített korong vesz körül. 
Mindenki, aki már látott távcsövön keresztül spirális galaxist, észrevehette, hogy a dombo-
rulat sokkal fényesebb, mint a korong, és a korong fényesebb a domborulat közelében, 
mint távolabb, a külső részek felé, ami a galaxis szélének tűnik, és ahol fénye már teljes 
sötétségbe megy át. Ha a spirális galaxisok anyaga olyan mértékben csökkenne kifelé, 
ahogyan a korong fényessége, akkor a csillagok a Kepler-féle sebességgörbének engedel-
meskednének, vagyis a látható korong széle felé elhelyezkedő csillagok sokkal lassabban 
keringenének, mint azok, amelyek a középponti domborulathoz közelebb vannak. Csak-
nem mindenki el is fogadta ezt tényként: csak meg kell nézni a régebbi animációs oktató-
filmeket, teljesen egyértelmű, hogy azokon a galaxisok mind a Kepler-módon keringenek.

Rubin azt találta, hogy ez a feltételezés hibás. A washingtoni kollégákkal együtt-
működve megvizsgálta a csillagok mozgását a spirális galaxisok korongja mentén egy 
olyan képcső segítségével, ami hasonlított egy TV-kamerához (bár a mai CCD-eszközök-
höz mérve meglehetősen kezdetleges volt), és a látható fény tartományában sokkal na-

6 Wallace és Karen Tucker: The Dark Mutter c. könyvében, New York, Morrow, 1988, 83. old. 
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gyobb volt érzékenysége, mint azoknak a fényérzékeny bevonatoknak, amilyeneket akko-
riban használtak obszervatóriumokban. A csoport megerősítette, hogy a korong csillagai 
valóban lassabban keringenek, mint a domborulatban lévők. Rájöttek arra is, hogy a külső 
csillagok ugyanolyan sebességgel haladnak, mint a korongban lévők. Általánosságban fo-
galmazva a csillagok pályasebessége a megfigyelési határig nem csökken jelentős mérték-
ben, sőt egyes esetekben a külső csillagok gyorsabban is mozoghatnak, mint a korong kö-
zépső részében lévők. Éppen ezért fel kell tételezni, hogy a galaktikus tömeg nem csökken 
olyan mértékben, mint ahogyan a látható csillagok sűrűsége. "Az, amit a spirális galaxi-
sokban látunk, nem az, mint amit vártunk" – vonta le Rubin a következtetést.7

"... Ha a fénymennyiség a tömeg megbízható jelzőszáma lenne, úgy a tömeg leg-
nagyobb része a középpontban kellene hogy koncentrálódjon. ( . . . ) Ehelyett azt találtuk, 
hogy a spirális galaxisokban a forgási sebesség különféle mintákban a középponttól való 
távolság növekedésével nem változik, vagyis állandó marad, vagy esetleg kismértékben 
növekszik, legalábbis addig a határig, ameddig a méréseket végezni tudtuk. Ez a váratlan 
eredmény arra utal, hogy a világító tömegnek a távolság függvényében történő csökkené-
sét kiegyenlíti valamilyen nem világító tömeg növekedése" -vagyis a sötét anyag.8

Rubin olajra bukkant ott, ahol mások csak üres sivatagot láttak. Rögtön mindenki 
ráállt az új, divatos irányra, számos megfigyelő gyűjtötte az adatokat, amelyek aztán mind 
őt igazolták. Rendkívül érdekes volt a rádiócsillagászok eredménye, akik 21 centiméteres 
rádiósugárzást észleltek a galaktikus korongokban lévő hidrogénfelhőkből, s a sugárzás 
forrása félúton volt attól a ponttól, ahol a korongok a látható fény hullámhosszán láthatat-
lanná válnak. Mindennek eredményeként széles körben elfogadták, hogy a spirális galaxi-
sokat nem látható anyag nagy tömegű "sötét haloja" fogja körül. Kozmikus viszonylatban 
ez azt jelenti, hogy a sötét anyag itt van az ajtónk előtt.

A csillagászok nagy mennyiségű sötét anyagot találtak -jobban mondva nagy 
mennyiségű sötét anyag jelenlétére következtettek - a spirális galaxisok korongjában és 
halojában. Ezután pedig már arra is kíváncsiak voltak, hogy a többi galaxistípus, az ellipti-
kus és törpegalaxisok mutatnak-e hasonló, sötét anyagra utaló jeleket. Nem kellett csalód-
niuk.

Az elliptikus galaxisok teszik ki a látható galaxisok egyharmadát. Közéjük tartoz-
nak az óriási, úgynevezett "halmazdomináns" galaxisok, amelyeket gömb alakú galaxis-
halmazok, így például a Coma halmaz közepén találunk meg. Az elliptikus galaxisok nem 
rendelkeznek sem karokkal, sem koronggal. Sokkal kevesebb intersztelláris port és gázt 
tartalmaznak, mint a spirális galaxisok. Egyesek olyan gömbölyűek, mint egy kosárlabda, 
mások elnyújtott ellipszisek, mint a cirkuszi bohócok rövid, hasas szivarja. Mivel egy szi-
var alakú galaxis a vége felől nézve gömbnek látszik, nehéz megmondani, hogy milyen az 
elliptikus galaxis tényleges alakja. Ugyancsak nehéz meghatározni a tömegét. Ha egy spi-
rális galaxis mondjuk 45 fok alatt látszik, meg lehet mérni a csillagok Doppler-eltolódását 
a közeledő oldalon, majd a távolodó oldalon. Az elliptikus galaxisok azonban csak kismér-
tékben vagy egyáltalán nem forognak, csillagaik pedig sokkal bonyolultabb pályákat jár-
nak be. Egyesek elhaladnak a galaxis középpontja mellett, mások nem. így a Newton-, il-
letve Kepler-féle dinamika, ami olyan jól használható a spirális galaxisok esetében, az el-
liptikus galaxisoknál csődöt mond. Az előzetes dinamikai vizsgálatok azt sugallják, hogy 
az elliptikus galaxisok legalább 70 százalékban sötét anyagból állnak.

Időközben tovább folytatódtak a megfigyelések a röntgentartományban és kide-
rült, hogy az elliptikus galaxisok 90 százalékban sötét anyagot tartalmaznak. Az 1980-as 
évek közepén Christine Jones és férje, William Forman (mindketten a Harvard-Smithonian 
Center for Astrophysics munkatársai) tanulmányozták a halmazok közepében lévő óriás el-
liptikus galaxisokat körülvevő, röntgensugarakat kibocsátó forró koronákat, és arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az ilyen galaxisoknak legalább tízszer akkora tömegű anyagot 
kell magukba foglalniuk, mint amennyivel látható csillagaik rendelkezhetnek. Az érvelés a 

7 Vera Rubin előadása a National Academy of Sciences Physical Cosmology kollokviumon, 
Irvine, California, 1992. március 27-28. 

8 Vera Rubin: Dark Matter in Spiral Galaxies, Scientific American, 1983. június, 96. old. 
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következő: A röntgensugár energiaszintjéből kiszámítható a koronagáz hőmérséklete. A 
felhő hőmérséklete megadja atomjainak sebességét. (Ez a hőmérséklet hivatalos meghatá-
rozása és ezért beszélnek a csillagászok - félek, kissé megtévesztő módon - különlegesen 
"forró" felhőkről, amelyek nagy sebességű atomokat tartalmaznak, pedig azok annyira vé-
konyak, hogy egy egész medencényiben sem lehetne megfőzni egy lágy tojást.) Az atomok 
sebessége megadja a szökési sebesség alsó határát: ha az atomok sebessége meghaladná a 
szökési sebességet, úgy a forró gáz már régen kiszökött volna a galaxisból. A szökési se-
besség ugyanakkor támpontot jelent a galaxis minimális tömegére nézve, és erről a tömeg-
ről kiderült, hogy tízszerese a galaxisban lévő összes látható csillag tömegének. Hasonló 
eredményre jutott a Rutgers Egyetem két kutatója, David Merritt és Benoit Tremblay, akik 
az M87 jelű óriás elliptikus galaxis körül keringő gömb alakú csillaghalmazok sebességét 
elemezték. Így kimondható, hogy az elliptikus galaxisok túlnyomó részben sötét anyagot 
tartalmaznak.

A törpegalaxisok csaknem teljes egészében sötét anyagból állnak. Ez feltehetőleg 
összefügg a törpék kis tömegével; tipikus tömegük egytől tízmillió naptömegig terjed, ami 
ezerszer kevesebb, mint egy átlagos spirális galaxis tömege. Ennek megfelelően a szökési 
sebességük is kicsi. A szupernóvák által kilökött anyag és a vörösóriásokból származó 
sztelláris szél - az az anyag, ami a nagyobb galaxisokon belül marad és az új csillagokban 
újra feldolgozásra kerül - a törpegalaxisokból egyszerűen kisétál. Ebből következik, hogy 
egy jellegzetes törpegalaxis csillaganyaga az idővel párhuzamosan fogy (esetleg úgy kap-
hat utánpótlást, ha intergalaktikus gázfelhőkkel ütközik), míg a sötét anyag - akármi le-
gyen is az - továbbra is ott marad. Ezért a törpegalaxisok csillagokban szegények, de sötét 
anyagban gazdagok.

Ha növeljük a léptéket és a galaxiscsoportokat és halmazokat tekintjük, ott hatal-
mas mennyiségű sötét anyagot találunk. A kisebb galaxisegyüttesek párokból, hármasok-
ból és csoportokból állnak. Az a mintegy huszonhat galaxisból álló Lokális rendszer, ami-
hez a Tejút is tartozik, átlagos méretű csoportnak tekinthető. Ilyen csoportokat vizsgálva a 
csillagászok bizonyítékokat találtak arra, hogy az intergalaktikus térben sötét anyag talál-
ható. Egy 1994-es tanulmány szerint a hármas galaxiscsoportok stabil pályán keringenek 
közös gravitációs középpontjuk körül, mégpedig olyan sebességgel, ami csak nagy 
mennyiségű sötét anyag jelenlétével magyarázható.9 A ROSAT műhold által az NGC 2300 
csoportról - ez egy kisebb csoport mintegy százötvenmillió fényévre a Földtől a Cepheus 
csillagképben, amelyet három galaxis ural - készített röntgenkép egy sűrű gázfelhőt mutat, 
ami olyan forró, hogy már rég szétoszlott volna az űrben, ha nem tartaná a helyén a látható 
galaxisoknál tizenötször, huszonötször nagyobb tömegű sötét anyag szorítása. A legtöbb 
galaxis kisebb csoporthoz tartozik, és minden valószínűség szerint közvetlen intergalakti-
kus környezetében csaknem minden csoport rendelkezik sötét anyaggal.

Számos bizonyíték szól amellett, hogy a galaxishalmazok legalább kilenctized 
részben sötét anyagból állnak. Az NGC 2300- hoz hasonló csoportosulások röntgenvizsgá-
lata azt mutatta, hogy a nagy tömegű halmazok olyan forró intergalaktikus felhőt tartal-
maznak, amelyek nem maradhatnának ilyen halmazhoz kötötten, ha azok nem lennének 
nagyon nagy tömegűek. A Coma-halmaz dinamikai és röntgenvizsgálatának eredménye 
igazolta Franz Zwicky rosszmájú feltételezését, mely szerint a Coma tömege legalább 90 
százalékban sötét anyag.

Nemrégiben gravitációslencse-technikával vizsgálták a galaxishalmazok tömegét.
Korábban már volt szó a gravitációs lencsézés effektusáról, mely egy új és sokat 

ígérő módszert tesz lehetővé a galaxishalmazok távolságának közvetlen mérésére, a Hubb-
le-állandó mérésére, és így a világegyetem tágulási sebességének meghatározására. Gon-
doljunk vissza arra, hogy a távoli kvazárokról többszörös képet figyeltek meg, ha fényük 
egy galaxishalmaz két oldalán a halmazt körülvevő gravitációs térben elgörbült. Mivel a 
gravitációs tér erőssége a halmazban lévő anyag mennyiségére utal, ha a csillagász fel tud-
ja térképezni a halmaz körüli gravitációs teret, akkor a halmaz tömegét is meg tudja be-

9 A. D. Csernyin, A. V Ivanov, A. V Trifonov és S. Mikkola: Astronomy and Astrophysics 281, 
1994, 685-690. 
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csülni. Idővel egyre több gravitációs lencsét fedeztek fel. Közülük egyesek többszörösen 
íveltek - több lencsetagot tartalmaznak -, ami lehetővé teszi a halmaz tömegének és tömeg-
eloszlásának pontos feltérképezését. Egy különösen izgalmas esetet azonosítottak a csilla-
gászok a Hubble-űrtávcsővel 1995-ben készített felvételen. A képen a nagytömegű Abell 
2218 galaxishalmaz látszik, amelyet száznál is több kék-fehér ív vesz körül, csillámló bu-
borékhabra emlékeztetve. A lencsehatást mutató halmazok különösen alkalmasak a sötét 
anyag felkutatására, mivel a gravitációs lencse a teljes tömeget jelzi, a tömegnek azt a ré-
szét is, amely rendszerint távolabb helyezkedik el a halmaz középpontjától, mint a dinami-
kus analízishez alapul vett legkülső galaxisok, valamint a röntgentávcsövekkel megfigyelt 
forró gázfelhők. A gravitációs lencsék vizsgálata is arra enged következtetni, hogy egyes 
galaxishalmazok több mint 90 százalékban sötét anyagból állnak. A legnagyobb léptékű 
vizsgálatok során is bőven találtak és találnak sötét anyagot. Különösen port kavart az a 
felfedezés, amit az 1980-as évek végén a Hét Szamuráj nevű csoport jelentett be. A Hét 
Szamuráj hét csillagászt takar, vezetőik Alan Dressler, Sandra Faber és Donald Lynden-
Bell. Felfedezésük lényege, hogy a Lokális csoport és néhányezer szomszédos galaxisa ol-
dalirányban csúszik a világegyetem egészéhez képest, mégpedig másodpercenként több 
mint 630 kilométeres sebességgel. Ez meglehetősen nagy sebesség, közel háromszorosa 
annak a sebességnek, amivel a Nap a Tejút középpontja körül kering. A Hét Szamuráj an-
nak a feltételezésnek adott hangot, hogy a csoportot egy hatalmas és mind a mai napig lát-
hatatlan, általuk "Nagy Mozgatónak" (Great Attractor) nevezett tömegkoncentrátum vonz-
za. A Nagy Mozgató minden valószínűség szerint kétszázmillió fényévre helyezkedik el 
galaxisunktól, túl a Szűz- és a Hidra-csillagképeken. Úgy tűnik, a Nagy Mozgató ez utób-
biakat is egyre nagyobb sebességgel vonzza. Ezekre az objektumokra gyakorolt hatásából 
arra következtetnek, hogy tömege körülbelül ötvenezer galaxis tömegével egyenértékű, 
ebből 90 százalék sötét anyag.

A Nagy Mozgató feltételezésének alapja a galaxisok mozgásának statisztikai kiér-
tékelése, ami sokféle hibát tartalmazhat. Emellett a Nagy Mozgató-hipotézis még számos 
egyéb elméleti feltételezésen is alapszik. Ezekre a változókra tekintettel nem egy kutató az 
egész teóriát figyelmen kívül hagyja, csupán "tudományos iszapbirkózásnak" nevezik. Ám 
a Hét Szamuráj mindegyike komoly tudós, munkájukat a szkeptikus kollégák éveken ke-
resztül elismerték, és erkölcsi tartásuk töretlen. "Sáros lettem, de nem adom meg magam" 
- mondta Sandra Faber.10

Minél nagyobb a világegyetemből vett minta, annál nagyobb benne a sötét anyag 
aránya. Ez jól használható a kozmikus sűrűségi paraméter, az omega meghatározásához.

Emlékezzünk arra, hogy amennyiben omega értéke egy, a világegyetem sűrűsége 
kritikus, ami azt jelenti, hogy "lapos" és örökké tágulni fog.11 A kutatók a mai napig nem 
találták az ilyen nagy értékű omegához szükséges anyagmennyiséget. A látható anyag a 
kritikus értéknek csupán 1 százalékát adja, de ha hozzáadjuk mindazt a sötét anyagot is, 
amelyre a galaxishalmazokban következtetünk, az 1 omega értékhez szükségesnek akkor 
is mindössze 10 százalékát kapjuk. Ennek ellenére számos kutató meg van győződve arról, 
hogy omega értéke egy, mert az inflációs elméletet favorizálják, márpedig a legtöbb inflá-
ciós elmélet omega értékére 1-et jósol. Más érvek is alátámasztják ezt a véleményt: a stan-
dard ősrobbanásmodell szerint 1 az egyedüli olyan sűrűségi érték, amely mellett omega a 
világegyetem tágulása során változatlan maradhat. Így amennyiben omega nem egy, úgy 
mi ma egy olyan különleges korban élünk, amikor omega éppen közel van a kritikus érték-
hez. Ilyen véletlen egybeesés elvben lehetséges ugyan, talán véletlen, hogy a sűrűség egy 
10-es szorzón belül közelíti a kritikus értéket, a kozmológusok azonban szkeptikusak: nem 
szívesen fogadják el, hogy térben és időben kitüntetett helyen élünk, mert az ilyen feltéte-

10 Sandra Faber előadása a National Academy of Sciences Physical Cosmology kollokviumon, 
Irvine, California, 1992. március 27-28. 

11 A kritikus sűrűség az ebben a könyvben alapnak tekintett standard ősrobbanás-modell szerint 
mindössze 10-29 gramm anyag köbcentiméterenként az űrben; ez sokkal ritkább, mint a laborató-
riumban előállítható legjobb minőségű vákuum. Még a kritikus sűrűségű világegyetem is legna-
gyobbrészt üresség. 
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lezés speciális következtetésekre ad lehetőséget (sérti a kozmológiai elvet). Ahogyan And-
rei Linde kozmológus szokta mondani, a kritikus világegyetem "természetesebb" világ-
egyetem.

A kritikus világegyetem hívei omegát üres csészének látják, amit sürgősen meg 
kell tölteni. A megfigyelések a csésze megtöltéséhez - omega 1 értékéhez - szükséges 
anyagmennyiségnek csupán 10 százalékát szállították, és most a kozmikus anyag további 
90 százalékának megtalálása a feladat. Amíg a világegyetem tömege a kritikus alatt marad, 
addig "nyitottnak" nevezik, ha viszont megtalálják a csészét megtöltő anyagmennyiséget, 
akkor a világegyetem "zárttá" válik. (Ez persze csak játék a szavakkal: a kozmikus geo-
metria olyan, amilyen, és mi megismerni próbáljuk, befolyásolni nem tudjuk.) A zárt világ-
egyetem hívei szívesen emlegetik, hogy minél nagyobb a megfigyelések léptéke, annál 
több sötét anyagot észlelünk, azt sugallva ezzel, hogy egyszer majd megtelik a csésze.

Így elhangzott a felhívás a sötét anyag jelöltjeinek, legyenek bár
Fekete lyukak, hógolyók, gázfelhők, könnyű csillagok vagy bolygók.
De hamar csapdába kerültünk, mivel a galaxisok kialakulása
Túl sok struktúrát igényel a háttérsugárzásban,
Ha csak barionok lennének és adiabatikus fluktuáció.
Az oroszok tudják a választ: "Meg tudjuk oldani a megoldhatatlant!
Ljubimov kimutatta, hogy a neutrínó tömeggel rendelkezik!"
Zeldovics üvölt: "Palacsinta! A sötét anyag FORRÓ!"
Carlos Frenk, Marc Davis és Simon White kiabál: "NEM!
A kvazárok öregek, a palacsinta fiatal,
Fentről lefelé nem lehet semmit sem építeni!"
Így a neutrínók eltalálták a féksarut. És a kép elsötétült.
De Kalifornia helyrerakta Blumethal-t és Primack-ot:
"Ne kapj szívgörcsöt, van egy sereg más részecske is,
csak olvasd a fizikai szakcikkeket."

David Weinberg : "A sötét anyag éneke"

Függetlenül attól, hogy van-e elegendő sötét anyag a világegyetem lezárásához, 
biztosan több van belőle, mint fénylő, látható anyagból. Ahogyan egy kutatócsoport cikké-
ben írják: "A kérdés már nem az, hogy létezik-e sötét anyag, hanem hogy mi ez a leggyak-
rabban előforduló szubsztancia?"12

Tehát mi ez az anyag?
Az egyik lehetőség, hogy a sötét anyag teljes egészében barionokból áll, vagyis 

közönséges protonokból és neutronokból. A barionikus sötét anyagot sokféle formában le-
het elképzelni az űrben. Leginkább olyan törpecsillagok jöhetnek szóba, amelyek túlságo-
san halványak ahhoz, hogy látni lehessen őket (ezek a "Jupiterek", vagyis olyan szubsztel-
láris objektumok, amelyek tömege a Nap tömegének mintegy egy ezreléke), azután a feke-
te lyukak és a nagytömegű hideg gázfelhők. A sötét anyagnak legalább egy része minden 
bizonnyal barionikus: amennyiben az Oort-féle köd létezik, annak százmilliárd, vagy még 
annál is több üstököse állhat barionikus sötét anyagból, és csaknem biztos, hogy nagyon 
sokféle más, alig észrevehető, protonokból és neutronokból álló objektum van a világűr-
ben.

Bár a barionikus sötét anyag esetleg kiadhatja a Tejút és más galaxisok teljes látha-
tatlan tömegét, a galaxishalmazokét és a szuperhalmazokét már nem. Ennek az az oka, 
hogy az ősrobbanás nukleoszintézisére vonatkozó számítások - amelyek, mint láttuk, pon-
tosan megadják a kozmoszban található deutérium és hélium mennyiségét - nem engedik 
meg, hogy barionikus anyagból a kritikus érték egytizedénél több legyen. Ellenkező eset-
ben az ősrobbanás közel teljes deutériummennyisége héliummá égett volna el. Ezt a lehe-
tőség kizárja a "deuteronómia" - David Schramm elnevezése -, a kozmoszban található 

12 Gerard Jungman, Marc Kamionkowski és Kim Griest: Supersymmetric Dark Matter, Physics 
reports 267, 1996. március, 206. old. 
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deutérium mennyiségének vizsgálatának. Így amennyiben a galaxishalmazok tömege na-
gyobb a kozmológiai kritikus tömeg egytizedénél, úgy a sötét anyag legalább egy része 
szükségképpen nem barionikus természetű.

A kozmológusok zsargonja a barionikus részecskéket MACHO-nak (a Massive 
Compact Halo Objects), míg a nem-barionikus részecskéket WIMP-nek (Weakly Interac-
ting Massive Particles) nevezi. A "gyenge" (weakly) kifejezés itt arra utal, hogy a WIMP-
ek más anyaggal csak a gyenge nukleáris erők révén kerülhetnek kölcsönhatásba (valamint 
a gravitáció révén, ami a kutatókat a sötét anyag létezésére rávezette). A WIMP-ekre az 
erős, vagy ami még fontosabb, az elektromágneses kölcsönhatás nem hat: ellenkező eset-
ben már észlelhettük volna őket, mert akkor mindenütt atomokhoz vagy molekulákhoz 
kapcsolódnának. A neutrínók ilyenek: ők csak a gyenge nukleáris erőt "érzik". Ha kiderül-
ne, hogy a neutrínóknak van tömegük, akkor a neutrínók a WIMP-ek. Később részletesen 
megvizsgáljuk a neutrínótömeg lebilincselő problémáját, és elmondjuk, miért nem a neut-
rínók a legvalószínűbb WIMP-jelöltek. Előbb azonban vegyük sorra a MACHO-k létezé-
sét bizonyító megfigyeléseket.

Amikor felfedezték, hogy galaxisunknak nagy tömegű sötét haloja van, még nem 
állt rendelkezésre közvetlen módszer a haloban lévő objektumok meghatározására. Egé-
szen a 80-as évek végéig nem volt semmi remény a MACHO-k létezésének kiderítésére. 
1989 októberében a Lawrence Eivermore Laboratory asztrofizikusa, Charles Alcock elő-
adást tartott a Berkeley Egyetem Asztrofizikai Központjában, és ott körvonalazta azt a ku-
tatási stratégiát, amit munkatársaival kidolgozott: úgynevezett CCD-kamerával megpró-
bálják érzékelni a galaktikus haloban lévő sötét objektumok által okozott "mikrolencseha-
tást".

A CCD-k fényérzékeny szilíciumchipek, amelyek mind a hivatásos, mind az ama-
tőrcsillagászatot forradalmasították. Legnagyobb előnyük, hogy sokkal érzékenyebbek a 
fényképészeti emulzióknál. A CCD segítségével egy műkedvelő csillagász is, aki távcsövét 
otthon, a kertben állítja fel, olyan érzékenységűvé tudja azt tenni, mint amilyen a palomar-
hegyi csillagvizsgáló régi teleszkópja volt. Ugyanakkor, ha az olyan nagy távcsöveket, 
amilyen a palomarhegyi vagy a Keck távcső, CCD-vel szerelik fel, ugyanazzal az expozí-
ciós idővel kétszer akkora távolságra látnak el. A Berkeley Egyetemen tartott előadásában 
Alcock a CCD-technológia egy másik vonatkozását állította előtérbe. Egy CCD-chip fény-
érzékeny pontok, úgynevezett pixelek (képelemek) rendszeréből épül fel. Minden egyes 
pixel folyamatosan digitális jeleket küld egy számítógépnek. Ez azt jelenti, hogy a CCD-k 
mozgóképhez hasonlító képet állítanak elő. Ha a megfigyelt objektumról készítendő felvé-
tel ötperces expozíciós időt igényel, akkor a film minden egyes kockája a valóságban öt 
perc alatt készül el. Mivel egy CCD-chip a maga milliónyi pixeljével egyetlen látómező-
ben egyidejűleg több ezer csillagot is képes észlelni, a csillagászok rögtön e csillagok fé-
nyességingadozásait is vizsgálhatják.

Alcock megjegyezte, hogy a Nagy Magellán köd, a Tejút legnagyobb tömegű sza-
tellitgalaxisa milliónyi csillagot mutat egyetlen nagylátószögű felvételen. Ha egy sötét 
halo - egy MACHO - a mi galaxisunk haloján áthalad, az fényességváltozást okoz a Nagy 
Magellán köd csillagainak fényében. A fényességváltozás egy CCD-kamerával szerelt táv-
csővel a Földről megfigyelhető. Ezt a jelenséget nevezik mikrolencsehatásnak. Ilyenkor az 
történik, hogy a MACHO - ami mondjuk egy fél naptömeggel rendelkező törpecsillag - 
elegendő mértékben elgörbíti a teret ahhoz, hogy a távoli csillag fényét fókuszálja, és így a 
csillag érzékelhetően fényesebbé válik, amikor a MACHO elhalad előtte. Nincs elegendő 
számú megfigyelő csillagász a Földön ahhoz, hogy a Magellán-köd valamennyi látható 
csillagát szemmel tartsuk, még ha önkéntesen vállalnák is ezt a fáradságos feladatot. Ha 
viszont számítógépekkel követjük nyomon a csillagokat - érvelt Alcock -, megtalálhatjuk a 
MACHO-kat a Tejút halojában.

A Berkeley Egyetem csillagászai lelkesen reagáltak a felvetésre. Hamarosan meg-
alakult egy kutatócsoport a Livermore, a Berkeley és az Ausztrál Nemzeti Egyetem mun-
katársaiból - a csoportot természetesen MACHO-nak keresztelték el - és felújították az 
ausztráliai Canberra melletti Mount Stromlo Obszervatóriumban lévő 75 centiméteres táv-
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csövet, felszerelték CCD-kamerákkal és a Nagy Magellán Felhőre irányították. A számító-
gépek minden tiszta éjszakán közel kétmillió csillag fényességét figyelték. Az adatok átte-
kintése, ahogyan az várható volt, hallatlanul fáradságos munkát jelentett. A berendezések 
minden öt percben 75 Megabájt adatot szolgáltattak, ami hozzávetőleg egy másfél méter 
magas könyvoszlop információtartalmának felel meg. A csillagászoknak ki kellett rostálni 
többezer, korábban nem katalogizált csillagot, és kiválogatni azokat, amelyek fényessége 
rendszeresen változik, nem csak egyetlen megfigyelés alatt. (Mellékesen a program során 
a csoport több új típusú változócsillagot fedezett fel.) A módszer jónak bizonyult. 1995 kö-
zepéig a MACHO-csoport nyolc mikrolencsehatást észlelt a ködben. (Két másik csoport 
hasonló programot indított el. Ezeket az Expérience de Recherche d'Objets Sombres rövi-
dítéseként EROS-nak, illetve az Optical Gravitational Lens Experiment rövidítéseként 
OGLE-nek nevezték el.13 Ezek a csoportok is regisztráltak mikrolencsehatáson alapuló je-
lenségeket.)

Minden esetben úgy látszott, hogy egy kisméretű sötét objektum halad át a távcső 
és a Magellán felhő között, rövid időre fényesebbé téve a csillag képét. A felfénylés időtar-
tamából, ami általában egy hónap volt, következtetni lehetett a MACHO-k átmérőjére. Az 
eredmények alapján azt lehetett mondani, hogy a MACHO-k többnyire törpecsillagok, 
vagy fehértörpék, amelyek halott csillagok maradványai, vagy barnatörpék, amelyek töme-
ge túlságosan kicsi ahhoz, hogy magjukban nukleáris fúzió induljon be.

A MACHO-csoport ezután a Tejút központi domborulatára irányította a távcsövét, 
egy tojássárgája színű, gömb alakú csillagegyüttesre, amely átsejlik az előtte lévő korong 
sötét felhőjén, a Nyilas-csillagkép déli részén, épp a Mount Stromlo obszervatórium felett. 
Itt lényegesen több mikrolencsehatást észleltek, mint amennyit vártak. Ennek alapján felté-
telezték, hogy a Tejút vagy egy rúddal rendelkező spirális galaxis, és a rúd éppen felénk 
mutat, s így a kidomborodás sokkal több anyagot tartalmaz, mint feltételezhető volt, vagy 
a halo ellaposodik, és ennek következtében sűrűsége megnő, ha az ember a korong irányá-
ba néz. Akármelyik feltevés is a helyes, ez a folyamatos munka szolgáltatta az első közvet-
len bizonyítékot a MACHO-k létezésére, némi támpontot adva mibenlétükre, ugyanakkor 
igazolta, hogy galaxisunk legnagyobbrészt sötét.

A mikrolencsehatáson alapuló eljárás még gyerekcipőben jár. Ahogy gyűlnek az 
adatok és fejlődik a technika, egyre részletesebben térképezhetjük fel a halot. Jelenleg még 
nem lehet tudni, meddig terjed. Ha a nagyobb galaxisok, például a Tejút haloja három 
vagy négymillió fényév sugarú, ami már összemérhető a galaxisok átlagos távolságával, a 
halokban lévő barionikus anyag azonos lehet a galaxishalmazokban feltételezett sötét 
anyaggal. Itt egyszerűen megállhatnánk és kijelenthetnénk, hogy a kérdés a tisztán barioni-
kus sötét anyag javára dőlt el: a sötét anyag kizárólag MACHO-kból áll. Ha a halok ennél 
kisebbek, még mindig rengeteg barionikus sötét anyag lehet az űrben, esetleg "sötét gala-
xisok" formájában. Sötét galaxisok biztosan léteznek, legalább annyi van belőlük, mint 
fénylő galaxisból, bár pontos arányukat nem tudjuk, mivel kis felszíni fényességük miatt 
nagyon nehéz megtalálni őket. Tehát a barionok önmagukban is megoldhatják a sötét 
anyag problémáját. Egyes kutatók ezen a minimalista állásponton vannak.

Az ősrobbanásmodell nukleoszintézisre előírt korlátozásai azonban teljesen való-
színűtlenné teszik, hogy a barionok annyi sötét anyagot szolgáltassanak, amennyi a gala-
xishalmazok mozgásának értelmezéséhez szükséges. És egészen biztosan nincs annyi bari-
on, ami zárttá tehetné a világegyetemet. A kritikus sűrűségű világegyetem mellett kardos-
kodó kozmológusoknak a MACHO-knál messzebbre kell tekinteniük, reménykedniük kell 
a WIMP-ekben. A Chicagói Egyetem fizikusa, Michael Turner a következőt mondta: "A 
lenyűgözőbb - és radikálisabb - nézet szerint olyan világegyetemben élünk, amelyben va-
lamilyen nem-barionikus sötét anyag uralkodik. Elméleti szempontból ez a legtökéletesebb 

13 A radikális feministák, akik éberen figyelik a fizikai tudományok területén a "fallocentrizmus" 
példáit, zavarba fognak jönni, ha kiderül, hogy egy számítógép-programot, aminek az a feladata, 
hogy a nagytömegű galaxis mozgások adatait sűrűségi térképekké alakítsa át, POTENT-nek 
(nemzőképes) neveztek el.
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megoldás; és még az is elképzelhető, hogy igaz!"14 Egyetlen jelenségre kettős magyaráza-
tot adni nevezetesen, hogy a kozmikus sötét anyag (10 százalékban) barionokból és (90 
százalékban) valamilyen különleges, általunk még nem ismert anyagból áll, a legtöbb tu-
dós számára idegen, sőt egyesek kategorikusan elutasítják ezt a lehetőséget. Joseph Silk, a 
Berkely Egyetem kozmológusa ezt így fejezi ki: "Az a véleményem, hogy a világegyetem 
nagy organizátora meglehetősen csúnyán kitolt volna velünk, ha többféle sötét anyagot te-
remtett volna."15

Viszont vannak WIMP-ekre, azaz nem-barionikus részecskékre utaló jelek.
Teljesen valószínűtlen például, hogy a galaxisok és galaxishalmazok kizárólag a 

barionikus részecskék gravitációja révén alakulhattak ki. Jelenleg egyetlen olyan elfogad-
ható elmélet sincs forgalomban, amely meg tudná magyarázni e struktúrák létrejöttét csu-
pán barionok létezését feltételezve. Egy további, még erőteljesebb jelzés, hogy számos ré-
szecskefizikai elmélet jósolja olyan részecskék létezését, melyek jellemzői pontosan bele-
illenek a nem barionikus sötét anyag után nyomozó kozmológusok elképzeléseibe. Az el-
méleti úton kikövetkeztetett WIMP-ek olyan fizikai megfontolásokból származnak, ame-
lyeknek eredetileg semmi közük sem volt a kozmológiához. Ahogyan az egyik csoport ki-
fejtette: "Ez a megdöbbentő egybeesés azt sugallja, hogy a sötét anyagot - amennyiben 
tényleg léteznek - ezek a részecskék alkotják,."

A WIMP-ek létét a szuperszimmetria-elmélet jósolja meg. Az egyik esélyes 
WIMP-jelölt az LSP (Lightest Supersymmetric Particle), azaz a "legkönnyebb szuperszim-
metrikus részecske". Ennek pontosabb jellemzőit a szuperszimmetria eltérő változatai kü-
lönféleképpen adják meg - ezért is nem tudtak még jobban illő nevet találni rá -, azonban a 
legtöbb esetben úgy viselkedik, ahogyan a sötét anyagtól elvárná az ember. A későbbiek-
ben úgy tárgyaljuk majd a szuperszimmetriát (a rövidség kedvéért SUSY), mint az egyesí-
tett elmélet előfutárát, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a SUSY tisztán elméleti - és 
messze nem teljes - elképzelés. A természetben még egyetlen olyan szuperszimmetrikus 
részecskét sem találtak, amit az elmélet megjósolt, és a kísérleti fizikusok sem tudnak ad-
dig tovább lépni, amíg nagyobb energiájú gyorsítók nem állnak rendelkezésükre. Még mi-
előtt az LSP-ket mint tisztán elméleti okoskodást félretennénk, gondoljuk végig, mit tu-
dunk az egyetlen valóban létező gyengén kölcsönható nem barionikus részecskéről, a neut-
rínóról.

A neutrínók csak a gyenge nukleáris erők révén kerülnek kapcsolatba a közönsé-
ges anyaggal, vagyis WlP-ek (Weak Interacting Particles). Kérdés, van-e tömegük, mert a 
tömeg tenné őket WIMP-pé. Az ősrobbanás során óriási mennyiségű neutrínó jött létre: a 
neutrínó háttérsugárzás legalább ugyanannyi neutrínót tartalmaz, mint amennyi fotont a 
mikrohullámú háttérsugárzás. Így ha csak egyetlen neutrínófajta is rendelkezne valamicske 
tömeggel, máris lehetne zárt a világegyetem. A neutrínók felfedezése tanulságos történet 
azok számára, akik a WIMP-eket csupán fantazmagóriának tartják. Az 1920-as években a 
fizikusoknak szembe kellett nézniük azzal a lehetőséggel, hogy az instabil atomok radio-
aktív bomlása során megsérül az energiamegmaradás törvénye. Azt tapasztalták ugyanis, 
hogy a radioaktív atommag bomlása során elektronokat bocsát ki, és veszít a tömegéből. 
Megfigyelték a bomlást, kimérték a kibocsátott elektronok paramétereit, és megmérték, 
mennyi anyagot vesztett az eredeti minta. Megállapították, hogy az anyagveszteség na-
gyobb az elektronkibocsátással indokolhatónál. Ez (látszólag) sérti az anyag (vagy ami ez-
zel egyenértékű, az energia) megmaradásának elvét, márpedig annak minden átalakulásra 
érvényesnek kell lennie. Ezenfelül, ha csak az elektronokat vették figyelembe, mint egye-
düli kibocsátott részecskéket, a radioaktív bomlás az impulzus és az impulzusnyomaték 
(perdület) megmaradásának elvét is megsértette.

1930-ban Wolfgang Pauli elméleti megfontolásokból arra következtetett, hogy a 

14 Michael Turner: Dark Matter: Theoretical Perspectives, Proceedings National Academy of 
Sciences (U.S.) 90, 4, 1993. Június, 828. 

15 Dennis Overbye: The Shadow Universe c. cikkében, Astronomy, 1985. május, 24. old. 16. 
Gerard Jungman, Marc Kamionkowski és Kim Griest: Supersymmetric Dark Matter, Physics 
reports 267, 1996. március, 222. old. 
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hiányzó energiát valamilyen ismeretlen részecske ragadja magával. Ennek a részecskének 
nagyon kis tömeggel kell rendelkeznie - Pauli szerint nyugalmi tömege zérus -, és nem 
rendelkezhet elektromos töltéssel sem, hiszen akkor a kísérletek során észlelték volna. A 
probléma megoldására a cilinderből elővarázsoltak egy új részecskét, létezésének nem volt 
kísérleti bizonyítéka, csak esetinek lehetett tekinteni, abban a szellemben ahogyan a fizi-
kus Isidor Rabi a müonra rákérdezett: "Ugyan ki rendelte ezt?" Pauli elmélete nagyon lele-
ményes volt, Enrico Fermi képzeletét is megragadta, aki mindjárt nevet is adott a képzelet-
beli részecskének: neutrínónak nevezte el, ami olaszul körülbelül "kis semleges vacakot" 
jelent. Huszonhat évbe telt, míg a neutrínókat 1956-ban egy igen bonyolult kísérlettel 
ténylegesen észlelni tudták, ezt Frederick Reines és Clyde Cowan végezte el a dél-karoli-
nai Savannah River nukleáris reaktorban.

Napjainkban a neutrínó a fizika egyik főszereplője. A tudósok megértették, hogy a 
neutrínók az ősrobbanásban keletkeztek, de napjainkban is keletkeznek a csillagok energi-
áját adó termonukleáris reakciókban, és hogy a neutrínóbefagyás csaknem biztosan elviszi 
annak a félelmetes energiának az oroszlánrészét, ami a szupernóvákban keletkezik. De 
mind a mai napig nem bizonyosodott be Pauli-nak a neutrínó tömegére tett feltevése. Sem-
miféle kísérleti tény és semmilyen fizikai szimmetriaelv nem követeli meg, hogy neutrínó 
nyugalmi tömege nulla legyen. Sőt az elméleti fizikusok ma inkább az ellenkező véle-
ményre hajlanak, mivel a kialakulóban lévő egyesített elmélet számos változata a neutrí-
nókra zérustól különböző tömeget feltételez. Így a fizikusok, a kozmológusok biztatására, 
szeretnék tisztázni, van-e a neutrínónak tömege.17

A neutrínók három csoportja - az elektroné, a müoné és taurészecskéé - közül az 
elektron-neutrínó a legalkalmasabb jelölt a sötét anyag szerepére. Számos, a radioaktív 
bomlással foglalkozó tanulmány támasztja alá, hogy az elektron-neutrínó rendelkezhet 
némi tömeggel, de csak nagyon csekély tömeggel: különböző megfigyelések meggyőző 
felső korlátot szabtak a neutrínó tömegére. Külön említést érdemel ebben a vonatkozásban 
a Nagy Magellán Felhőben lévő 1987A szupernóva neutrínókilökése. A szupernóvák hirte-
len kitörésik alkalmával löknek ki neutrínókat. A neutrínók oly kevéssé lépnek kölcsönha-
tásba más részecskékkel, hogy még a robbanás fényénél is nagyobb sebességgel lépnek ki 
a haldokló csillag magjából. Minél nehezebb a neutrínó, annál lassabb: így ha az elektron-
neutrínóknak van tömegük, akkor lassabban haladnak a világűrben, mint a szupernóva ál-
tal ugyancsak kibocsátott zérus nyugalmi tömegű neutrínók. A kitörés neutrínói ezért nem 
egyszerre haladnak át a detektoron, hanem először a zérus tömegű neutrínók, majd, ha 
vannak, a tömeggel rendelkezők. A detektoron való áthaladás ideje azonban felső korlátot 
szab a neutrínók tömegére. Minél rövidebb a kitörés, annál kisebb a neutrínótömeg szórá-
sa. Az 1987A szupernóvából származó neutrínók 1987. február 23-án (greenwichi idő sze-
rint) 23:19-órakor érték el a földet - mintegy hat órával azt megelőzően, hogy a robbanás 
fényét egy csillagász egy chilei hegytetőn először felfedezte -, és egy időben számos föld-
alatti neutrínódetektor észlelte őket az Egyesült Államokban, Japánban és máshol. Az ada-
tok egy része vitatható, de attól függően, hogy milyen támpontokat választunk ki, a kitörés 
9-12 másodpercig tartott. Ez meglehetősen szűk időkorlát. Azt jelenti, hogy az 1987A szu-
pernóvából származó legnehezebb neutrínók tömege nagyon kicsi, ha egyáltalán rendelke-
zik tömeggel. A pici neutrínótömeg nem jelent gondot a kozmológusoknak: olyan irtózatos 
mennyiségű neutrínó van a kozmoszban, hogy még ha igen pici is a tömegük, elegendő a 

17 Minthogy az elektron-neutrínók radioaktív bomlás során jönnek létre, és radioaktív ásványok-
hoz könnyű hozzájutni, ésszerűnek tűnne, ha úgy keresnénk nagyobb mennyiségű neutrínót, 
hogy megfigyeljük a radioaktív atomokat, és megmérjük őket, mielőtt és miután neutrínókat 
emittáltak, ezzel becsülve meg a tömegveszteséget. Ezt az eljárást alkalmazta egy moszkvai ku-
tatócsoport, mikor a trícium bomlását figyelte. 1980-ban azzal a közleménnyel lepték meg a fi-
zikustársadalmat, hogy az elektron-neutrínó tömegére meglehetősen nagy értéket találtak. Az 
ilyen kísérleteket azonban nagyon nehéz pontosan kiértékelni, részben azért, mert a molekula 
kötési energiája közel van az elektron-neutrínó feltételezett tömegéhez. Más laboratóriumokban 
nem tudták megismételni a moszkvai kísérletet, és egyesek az elektron-neutrínó tömegének fel-
ső határát alacsonyabban adták meg, mint a moszkvai csoport. 
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zárt világegyetemhez.
Különösen zavaró, mert a tudomány számára nem egészen érthető jelenség, a 

bolygónkon folyamatosan keresztülhaladó neutrínóáram. Ez a szoláris neutrínóprobléma.
Az asztrofizikusok úgy gondolják, már elég jól ismerik és értik a Napot. Pontosab-

ban azt hiszik, hogy értik a Nap magjában lezajló főbb termonukleáris folyamatokat és 5 
százalékos hibával ismerik a mag hőmérsékletét, ami a reakciósebességet meghatározza. A 
reakciósebesség viszont megszabja a Nap neutrínókibocsátásának mértékét. A szoláris ne-
utrínókat valóban észlelik, ami azt jelenti, hogy az asztrofizikusok jó nyomon járnak. A baj 
csak az, hogy az elmélet szerint kétszer annyit kellene észlelni itt a Földön, mint amennyit 
valóban észlelünk.

A Napból jövő neutrínókat már 25 éve figyelik egy olyan obszervatóriumban, 
amelyben 400.000 liternyi tisztítófolyadék található. A tartályt 1500 méterrel a föld alatt 
helyezték el a dél-dakotai Homestake aranybányában, Leadben. (A föld alatti elhelyezés 
csökkenti a kozmikus sugárzásból eredő háttérzajt, mivel azt a sziklák felfogják, viszont a 
neutrínók akadálytalanul átrepülnek a földkérgen.) A neutrínók néha összeütköznek a tisz-
títófolyadék egy-egy klóratomjával, és átalakítják azt argonatommá. Bizonyos időnként a 
folyadékot leengedik és kiszűrik belőle az argonatomokat. Az argonmennyiség jelzi a 
neutrínóütközések számát, és ezt extrapolálva megkapják a tartályon áthaladt teljes neutrí-
nómennyiséget.

A napneutrínó-detektorok az asztronómia történetének legkülönösebb megfigyelő-
eszközei, és a vele dolgozó tudósoknak bele kell törődniük, hogy a nagyközönség igencsak 
tanácstalanul tekint munkájukra.18 John Bahcallt, a princetoni Institute for Advanced Study 
munkatársát, akinek jelentős érdemei vannak a Nap standardfúziós modelljének kidolgozá-
sában, s e modell érvényességét épp a detektor mérési eredményei vonták kétségbe, az 
egyik bányász azzal próbálta vigasztalni, hogy az időjárás az utóbbi hetekben szokatlanul 
felhős volt. Máskor, röviddel azután, hogy a Homestake kísérletet irányító Ray Davis Jr. 
tíz vasúti tartálykocsinyi tisztítófolyadékot rendelt a tartály feltöltéséhez, egy vállfakeres-
kedő üzleti ajánlatainak célpontjává vált.

Napjainkban, ha mások nem is, a fizikusok már jól ismerik a detektor fizikáját, és 
az eredmény egyértelmű: a tartályok csak fele annyi elektron-neutrínót detektálnak, mint 
amennyit az elmélet szerint a Napnak szolgáltatnia kellene. Az ellentmondás feloldására 
komoly erőfeszítések történtek, rendszerint azzal próbálkoznak, hogy csökkentik a mag 
becsült hőmérsékletét ("hideg Nap" elmélet). Az alacsonyabb maghőmérséklettel azonban 
a Nap fényessége is csökken, így ezt az elméleti lehetőséget a tapasztalatok szűk korlátok 
közt tartják. Thomas Bowles (Los Alamos) a szakmában szokásos megszépítő stílusban ezt 
így fogalmazta: "Minden hasonló modell problémával találja szemben magát, amikor meg-
próbálja reprodukálni a Nap egyéb mért paramétereit (például a luminozitást)."19

Az 1990-es évek elején két új és érzékenyebb neutrínódetektort állítottak csata-

18 E könyvnek is a kozmológia átfogó ismertetése a célja. Ilyenkor szükségképpen mellőzni kell az 
elméletek és a kísérleti eredmények részleteit. Egy rövid összefoglalás azonban talán mégis ké-
pet ad a Homestake bányában elhelyezett neutrínóészlelő-rendszer bonyolultságáról. A tartály-
ban a Napból származó nagyenergiájú neutrínók ütközései lépnek fel, naponta egy, vagy kettő. 
Ezeknek az ütközéseknek a hatására a tartályban lévő perklóretilén argon-37-tel szennyeződik, 
amelynek a felezési ideje 35 nap. A derítőfolyadékból hélium távolítja el az argongázt. Ezt a 
gázt azután egy szűrősorozaton engedik keresztül, amelynek a végén egy faszéncsapda van; ezt 
először folyékony nitrogénnel lehűtik, majd felmelegítik, és héliummal kiszellőztetik. Ezzel a 
módszerrel az argon 95 százalékát fel tudják fogni. (A tisztítás hatásfokának ellenőrzésére is-
mert mennyiségű keresőgázt, argon-36-ot, vagy argon-38-at vezetnek be a tartályba minden 
egyes ciklus előtt.) A kinyert gázt egy forró titánszűrőn vezetik át, hogy eltávolítsák a reaktív 
gázt. Más nemesgázokat gázkromatográffal választanak le. A tisztított argont egy sugárzásmérő-
vel figyelik, tételenként tíz felezési időn (vagyis hozzávetőlegesen egy éven) keresztül. Ez a 
szokványos működési módja egy olyan kísérleti berendezésnek, amit a népszerűsítő tudományos 
irodalomban egyszerűen csak derítőfolyadékos tartálynak neveznek. 

19 Thomas J. Bowles: Neutrino Moss, a Texas/PASCOS '92: Relativistic Astrophysics and Particle 
Cosmology c. kiadványban, New York, The New York Academy of Sciences, 1993, 80. old. 
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rendbe. A neutrínókutatás megfoghatatlan jellegéhez illő módon itt galliumot alkalmaztak, 
egy ritka elemet, ami olyan drága, hogy a detektor egyszeri feltöltésének a költsége eléri a 
húszmillió dollárt. (A fém a detektor leszerelése után visszanyerhető, és eladható, ezért 
minden ilyen detektor kereskedelmi spekulációk tárgya lehet.) Mindkét berendezést mé-
lyen a Föld felszíne alatt helyezték el, a GALLEX-et (GALLium Experiment) egy alagút-
ban, ami Közép-Olaszországban az Appeninekben a Gran Sasso alatt fut, a SAGE-t (Sovi-
et-American Gallium Experiment) pedig a kaukázusi Bakszan Neutrínó Obszervatórium-
ban. A galliumdetektorok megerősítették az addigi méréseket, tehát itt is a vártnál keve-
sebb napneutrínót mértek. Ezek a mérések eleve kizártak néhány asztrofizikai magyaráza-
tot, például az olyanokat, amelyek a Nap csökkent, vagy szakaszos fúziójával érvelnek. 
Egyszóval úgy tűnik, új fizikára van szükség.

Az egyik kézenfekvő értelmezés szerint a neutrínók "oszcillálnak"; a kvantumme-
chanika zsargonjában ez azt jelenti, hogy miközben a Napból távoznak, a neutrínók egy-
másba alakulnak. Az oszcilláció átalakíthatja az elektron-neutrínókat - ez az a neutrínótí-
pus, amit a galliumos és a tisztítófolyadékos detektorok képesek befogni - műonneutrínó-
vá, amit viszont a detektorok már nem tudnak észlelni. A neutrínóoszcilláció elegáns és lé-
nyegre törő elmélet, és ami fontosabb, ellenőrizhető is a nemrég üzembe helyezett hatal-
mas neutrínódetektorokkal. A Los Alamos National Laboratory-ban 1996-ban elvégzett kí-
sérletek előzetes eredményei azt mutatják, hogy a neutrínóoszcilláció valóban létezik. Füg-
getlenül attól, hogy mi lesz a végeredmény, a térben és időben nagyon távoli kozmológiai 
eseményeket döntően befolyásoló neutrínótömeg-probléma megoldása a csillagászati lép-
tékben hozzánk nagyon közeli Napból fog származni.

Kinek van igaza? Nehéz megmondani, a megfigyeléseknek
És kísérleteknek kell bizonyítékokat szolgáltatni, hogy megkönnyítsék
Jóslatainkat. A keresés mind népszerűbbé válik, minthogy sokan tudják:
Aki megtalálja a sötét anyagot, megtalálja a Nobel-díjat.

David Weinberg: "A sötét anyag éneke"

Miközben a kísérleti fizikusok próbálják megfejteni a neutrínó tömegét, aminek a 
meghatározása alapvetően fontos cél a részecskefizikában, a neutrínók kiestek a hiányzó 
tömeg után kutató kozmológusok kegyeiből. Ennek az az oka, hogy nem alkalmasak a 
nem-barionikus sötét anyagtól elvárt legfontosabb feladat ellátására, nevezetesen galaxis- 
és galaxishalmaz-alkotásra. Számítógépes szimulációkban - a neutrínókat tekintve a nem 
barionikus sötét anyag alkotóiként - a galaxisok vagy nagyon lassan alakultak ki, vagy 
gazdagabb struktúrával rendelkeztek (vagyis sokkal sűrűbbek lettek) a ténylegesen megfi-
gyelhetőnél. Így került reflektorfénybe a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske, az 
LSP.

A jelenlegi elméletek többségében az első számú LSP-jelölt a neutralinó; akár a 
legkonzervatívabb, a standard modellt minimálisan kibővítő elméletről legyen is szó, akár 
a legmerészebbről, a szuperhúr-elméletről. A lelkiismeretes olvasók feljegyezhetik, hogy a 
neutralinó a foton szuperszimmetrikus partnerének, a korai világegyetembeli Z0 bozonnak 
és az elméletileg megjósolt Higgs-bozonnak a lineáris kombinációja. A következőkben, a 
fizika egyesített elméletét tárgyalva megismerkedünk ezekkel a részecskékkel, valamint a 
szuperszimmetrikus állatkert többi lakójával is. Most csupán az lényeges, hogy a szuper-
szimmetrikus elmélet legtöbb változata jósol egy stabil, tömeggel bíró részecskét, ami 
olyan mennyiségben áll rendelkezésre, hogy zárttá teheti a világegyetemet. Az ilyen ré-
szecskék fejlődése hasonló az anyagantianyag annihilációhoz: az ősrobbanás kemencéjé-
ben az LSP-k egészen addig megsemmisültek, amíg az őseredeti plazma el nem vékonyo-
dott és hátra nem hagyott egy olyan maradvány LSP-t, ami jelenleg a világegyetem töme-
gének 90 százalékát teszi ki.

Az LSP-k tömege (vagyis energiája) éppen a CERN-beli és hozzá hasonló teljesít-
ményű részecskegyorsítók hatókörébe esik, így valószínűleg hamarosan tesztelni lehet a 
szuperszimmetria-elméletnek ezeket a jóslatait. Addig azonban mindenképpen korai lenne 
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felhagyni a sötét anyag természetére vonatkozó töprengéssel azon a címen, hogy az "tisz-
tán elméleti okoskodás". Ritkán látunk meg olyat, amit nem is keresünk, az elmélet vi-
szont megmutatja az irányt, hogy merre kell néznünk. Időnként megtaláljuk, amit keres-
tünk, máskor nem; néha-néha pedig valami egészen váratlanra bukkanunk. A világegyetem 
modellezése olyan dolog, mint sátrat verni egy sötét, holdfénymentes éjszakán, jeges észa-
ki szélben. A sátor az elmélet. A szél a kísérlet. Ha hátunk mögött hagytuk a biztonságos, 
ismert, sima terepet, s egy szakadékhoz érünk, nagyon nehéz megítélni, hol verjük le a sá-
torcövekeket, és ha feltámad a szél, hogy melyik cövek tart ki és melyik nem. Bizonyos je-
lek azonban közvetlenül az ismeretelméleti horizont felett egy csodálatos struktúrára utal-
nak, amelyet sohasem ismerhetünk meg, ha idő előtt félretesszük még létezésének gondo-
latát is20. Ahogyan a Harvard egyetem fizikusa, Percy Bridgman még 1927-ben megje-
gyezte: "Bármi is legyen valakinek a véleménye akár a természeti törvényekről, akár az 
anyag szerkezetéről, nem kérdés, hogy a fizikai felfedezésekért folyó versenyben azok 
vannak előnyben, akik hisznek igazukban. Kétségtelen, hogy még számos felfedezésre 
váró egyszerű összefüggés van a világon, és az, aki szentül meg van győződve létezésük-
ről, sokkal nagyobb valószínűséggel fogja megtalálni őket, mint, aki egyáltalán nem hisz 
bennük."21

Tartsunk egy kis pihenőt, és élvezzük az elébünk táruló kilátást. Bármi is legyen a 
jelenlegi feltevések jövője, megtanultuk, hogy a megfigyelhető világegyetem anyagának 
legnagyobb részét (még) nem tudták megfigyelni. Hatalmas kihívás előtt állnak a kozmi-
kus térképészek: ugyanúgy fel kell térképezniük a fekete Tadzs Mahalt, ahogy a fehérrel 
megtették, meg kell ismerniük jellegzetességeit és fel kell mérniük, hogy a sötét mennyire 
hasonlít fénylő párjára. Elképzelhető például, hogy a sötét anyag nem "követi" a fénylő 
anyagot, vagyis nem áll össze galaxisokba és galaxishalmazokba, ahogy a fénylő anyag te-
szi. A sötét anyag másféle eloszlását feltételező elméletekért, beleértve a súlyozás elméle-
tét is, elméleti kutatóik már előre elnézést kérnek, Robert Frostnak a rím nélküli költemé-
nyekre vonatkozó hasonlatával élnek: olyan ez, mint háló nélkül teniszezni. A világegye-
temnek nem kötelessége megkönnyíteni a tudósok életét, de arra sincs szüksége, hogy 
megnehezítse azt: a sötét anyag talán valóban nem áll össze halmazokká, mint a fénylő 
anyag. A kérdés eldöntéséhez a világegyetem nagy léptékű struktúráját kell megvizsgál-
nunk.

20 Számos kutató észrevételezi azt a meglepő hasonlatosságot, ami a nagyon kis léptékekre vonat-
kozó szuperszimmetria-elmélet szerinti új fizika és a nagyon nagy léptékekben gondolkodó koz-
mológia között mutatkozik. Például: "Meglepő az a tény, hogy a hozzávetőlegesen 1 értékű 
ómegára, amit a sötét anyag problémája megkövetel, az annihilációs keresztmetszet minden ter-
mikusan előállított részecske esetében éppen akkorának adódik, mint amit előre jeleztek az 
elektrogyenge kölcsönhatásban résztvevő részecskékre", azaz WIMP-re. Kim Griest: The Parti-
cle and Astrophysics of Dark Matter, plenáris előadás a Snowmass '94 konferencián: Nukleáris 
Asztrofizika és kozmológia a következő évezredben, 1994. június 29-tol július 14-ig, Snow-
mass, Colorado. 

21 Robert P. Crease, Jr. és Charles C. Mann: The Second Creation c. könyvében, New York, 
Macmillan, 1986, 417. old. 
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6. A világegyetem nagyléptékű szerkezete

. . . és így jutottunk ki a csillagokhoz.
(Dante: Isteni színjáték. A pokol)1

S láttam mélyében három-egybe gyűlni,
szeretettel kapcsolva egy tömeggé,
mi itt lenn szerte szokott elegyülni,

substantiát és accidenset eggyé
és habitust, egy-fénynek, egy-valónak

lehelve, mondom, elemmé eleggyé.
Egyetemes formáját e csomónak

hiszem, hogy láttam; hiszem, mert ha mondom,
tágabbra tártan örülök a szónak.

(Dante: Isteni színjáték. A paradicsom)2

A tudósok feltételezik, hogy a világegyetem "kozmológiailag szignifikáns", vagyis 
milliárd fényévnyi léptékben izotrop, azaz minden irányban egyformán néz ki, és homo-
gén, azaz az anyag egyenletesen oszlik el a térben. A globális izotropia és homogenitás 
központi szerepet játszik a modern kozmológiában, mert egy leegyszerűsített világegye-
tem-modellt tesz lehetővé, amely a világegyetemet mintegy gáznak tekinti, a galaxisokat 
pedig a gáz molekuláinak. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás intenzitása mindenütt 
csaknem pontosan ugyanakkora, ami arra utal, hogy a korai világegyetem homogén és 
izotrop volt. Rádiótávcsöveikkel milliárdnyi fényévre látnak a csillagászok, és térképeik 
azt mutatják, hogy a galaxisok olyan egyenletesen oszlanak el, mint a homokszemek a ten-
gerparton; tehát a világegyetem nagy léptékekben ma is ugyanolyan homogén és izotrop.

Kisebb - mondjuk néhány százmillió fényéves - lépték mellett azonban számos 
struktúra található. Ezen a szinten a látható anyag eloszlása már egyáltalán nem egyenle-
tes, hanem sűrűsödéseket és halmazokat alkot. Vannak galaxisok, galaxishalmazok, szu-
perhalmazok és hatalmas buborékfalak, amelyek nagyságrendileg háromszázmillió fény-
évnyi alacsony sűrűségű, csaknem üres tértartományokat vesznek körül. Vagyis a világ-
egyetem - mint egész - homogén és izotrop, de kisebb léptékekben e jellegzetessége meg-
szűnik.

A kozmológusok ezt már rég megértették. Ha a világegyetem tökéletesen homogén 
lenne, úgy nem lennének csillagok, bolygók és galaxisok, mivel ezek az objektumok sok-
kal sűrűbbek, mint az átlagsűrűség. Ha tökéletesen izotrop lenne a világegyetem, akkor vi-
szont teljesen felesleges lenne kémlelni az eget, mivel mindenütt ugyanazt tapasztalhat-
nánk. A kérdés éppen az, hogy hol megy át a lokális struktúra homogén és izotrop elosz-
lásba? Vagy más szavakkal, mi a "kozmológiai szempontból jelentős" lépték?

Ezt a kérdést kvantifikálni lehet: mekkora mintát kell vennünk a térből, hogy min-
den minta egyformán nézzen ki? A vizsgálat történelmileg úgy alakult, hogy az egymásba 
skatulyázott dobozok mintájára mind nagyobb tértartományokat vontak be a struktúrák ta-
nulmányozásába. Egy naprendszer méretű doboz még nem homogén minta, sőt még a ga-

1 Dante: Isteni színjáték. A pokol - utolsó sor. (Ford. Babits Mihály). 
2 Dante. Isteni színjáték. A paradicsom -33. ének. (Ford. Babits Mihály).
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laxis, galaxiscsoport, halmaz- vagy szuperhalmaz méretű dobozok sem elég nagyok a ho-
mogenitás eléréséhez. A legutóbbi években a doboz oldalhosszúsága már több százmillió 
fényévet tesz ki, de még ezzel sem lehet túllépni a struktúrák szintjén. Néhány kozmoló-
gus ezért már azon kezdett töprengeni, jogos-e egyáltalán homogenitást és izotropiát felté-
telezni. A kozmológia borsóhercegnővé változott át, aki megérzi a matraca alá tett borsó-
szemet. A kozmológiai matrac egy szivacs. Minden szivacs tele van lyukacsokkal - ezek a 
lokális struktúrák -, és a szivacsból csak akkor lesz jó matrac, ha a lyukak nem túl nagyok 
a matracra lefekvő hercegnő méretéhez és érzékenységéhez viszonyítva. (Ezért szerepel a 
mesében hercegnő, nem pedig óriás, akit sokkal kevésbé zavarna egy borsószem.) A kü-
lönféle kozmológiai elméletek különböző méretű lyukakat engednek meg a szivacsban. De 
egy bizonyos ponton túl - nagyjából a megfigyelések jelenlegi határán - mindenki hányko-
lódik a matracon.

A nagyléptékű struktúrák vizsgálata a tudományos érdeklődés középpontjában áll. 
Jakov Zeldovics orosz asztrofizikus szerint a nagyléptékű struktúrák hordozzák "a minket 
körülvevő fizikai világ legfontosabb jellegzetességeit"3. Kollégája, Igor Novikov pedig ke-
rek perec kijelentette: "a legfontosabb feladat, amit a modern kozmológiának meg kell ol-
dania, hogy teljes és alapos elemzést adjon a homogén és izotrop világegyetem ideális ké-
pétől való eltérésekről."4 Ennek három oka van.

Az első, hogy a struktúrák tanulmányozása révén a csillagászok pontosabb térké-
peket tudnak készíteni a kozmikus térről. A Harvard egyetem munkatársa, Margaret Geller, 
aki jelentős tevékenységet fejt ki ezen a területen, megjegyezte: "Amikor repülőgépen uta-
zom, és valaki megkérdezi, mivel foglalkozom, ha azt válaszolom, hogy fizikus vagyok, a 
társalgás véget ér. Egyszer azt mondtam, hogy kozmológus vagyok, mire rögtön kozmeti-
kai kérdéseket tettek fel. Amikor pedig asztronómusnak vallottam magam, összetévesztet-
tek az asztrológusokkal. Ma már csak annyit mondok, hogy térképeket készítek."5 Termé-
szetesen nagyon hasznos volna, ha a csillagászok azonosítani tudnának minden nagyobb 
galaxist, mondjuk néhány százmillió fényévnyi távolságig, és meg tudnák adni helyzetüket 
és mozgásukat. A lokális világegyetem az a rész, amit legrészletesebben fel tudunk tárni, 
és minél nagyobb a minta, annál kevésbé provinciális, és annál reprezentatívabb.

A második ok, hogy az anyag lokális koncentrációja megzavarja a világegyetem 
tágulásának sebességterét. A világegyetem tágulási sebességének (vagyis a Hubble-ál-
landónak) meghatározását megnehezíti, hogy galaxisunk be van ágyazódva egy szuperhal-
mazba, amelynek lokális gravitációs tere mindazoknak a galaxisoknak a tágulási sebessé-
gét csökkenti, amelyek kevesebb, mint százmillió fényév távolságra vannak tőle. Amíg a 
csillagászok ezeket a hatásokat nem fejtik meg, addig továbbra is hibás lesz a kozmikus tá-
gulási sebességnek a közeli galaxisok sebességére alapuló becslése.

A nagyléptékű struktúrák kutatásának harmadik oka, hogy meg akarjuk ismerni a 
kozmikus történelmet. Az ősrobbanás elmélete azt mondja ki, hogy a körülöttünk látható 
hatalmas struktúrák azokból a parányi ingadozásokból alakultak ki, amelyek a nagyon ko-
rai világegyetemben előálltak. Maguk a struktúrák lényegében maradványok, ha megértjük 
hogyan keletkeztek, felvilágosítással szolgálhatnak a fiatal világegyetemben lezajló folya-
matokról is.

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy a térképészek mit ismertek meg a kozmi-
kus struktúrákból, majd azt, hogy milyen módon befolyásolják a struktúrák a galaxisok 
mozgását (és ez hogyan mutatkozik meg), végül megismerkedünk néhány főbb elmélettel 
és arra vonatkozó megfigyeléseikkel, hogyan alakult ki a látható anyag ma észlelhető el-
oszlása.

Először tekintsük át a térképészetet.
A kozmikus struktúra egy kontinuum, és a határvonalak a hierarchia egyes szintjei 

között nem mindig egyértelműek és világosak. Esetleges mondjuk egy nagyméretű szuper-

3 J. B. Zeldovics: The Structure of the Universe, UNESCO Courier, 1984. szeptember, 24. old. 
4 J. B. Zeldovics és I. D. Novikov: The Structure and evolution of the Universe (Relativistic 

Astrophysics, vol. 2.), Chicago, University of Chicago Press, 1983, XVII. old. 
5 Marcia Bartusiak: Mapping the Universe c. cikkében, Discover, 1990. augusztus, 62. old. 
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halmaz és egy kisméretű szuperhalmaz-komplexum megkülönböztetése, mint mikor "nagy" 
és "óriási" tojásokat próbálunk szétválogatni. A feladatot néha a földi térképkészítéshez 
hasonlítják, de valójában sokkal nehezebb annál. Az óceánok mentén legalább egyértelmű-
en meg lehet különböztetni a vizet és a partot, míg a galaxisok feltérképezése sokkal in-
kább a felhők osztályozására emlékeztet. Amíg nincs megfelelő elméletünk a struktúrák 
kialakulásáról, minden taxonomikus rendszertani vázlat bizonyos mértékben az egyéni íz-
lés függvénye. A következőkben mégis megpróbálunk valamiféle konszenzusos álláspon-
tot körvonalazni.

A csillagászok a galaxisoknál nagyobb struktúrák öt szintjét határozták meg, ezek: 
csoportok, halmazok, felhők, szuperhalmazok, és azok a hatalmas együttesek, amelyeket 
szuperhalmaz-komplexumoknak vagy falaknak neveznek. A falak űrt fognak körül, ha úgy 
tetszik, kozmikus buborékok ezek, melyeken belül néhány galaxis található csupán. Ezek 
között a rendszerek között hasonlóságokat találtak, de ezek jelentőségét még nem igazán 
értjük. Például a szuperhalmazok galaxiscsoportokat tartalmaznak, körülbelül úgy, aho-
gyan az egyedi galaxisok csillaghalmazokat. Egyes szuperhalmazok alakja nyilvánvalóan 
lapos, hasonlóan a spirális galaxisokhoz, de ennek jelentősége nem világos. A standard ős-
robbanásmodell szerint mindezek a struktúrák gravitációs hatásokból származnak - egy-
szerűen követték a lokális tér alakját -, amíg azonban keletkezési mechanizmusukat kvan-
titatívan meg nem határozták, bizonyos önkényesség és bizonytalanság fenn fog állni. 
Mindenesetre a struktúrák fenti öt osztályba való besorolása ésszerű, még akkor is, ha csak 
durva közelítést jelent.

Ebben a sémában a legkisebb egység a galaxiscsoport. A csoportok tipikusan né-
hánymillió fényév kiterjedésűek, és három-hat feltűnő, valamint hozzávetőleg egytucatnyi 
kisebb és halványabb galaxist foglalnak magukba. A nagyobb galaxisok általában párban, 
néha hármasával találhatók. A kisebb galaxisok egy része a nagyobbakhoz kapcsolódik, 
körülöttük kering. Így elmondhatjuk, hogy a galaxiscsoportok maguk is kisebb galaxistár-
sulásokból épülnek fel.

A halmazok átmérője tíz- és húszmillió fényév közötti, és 100-1000 galaxist fog-
lalnak magukba. Sokkal "gazdagabbak" - vagyis sűrűbbek -, mint a csoportok: egységnyi 
térfogatra számítva a csoportoknak csak néhányszor nagyobb a tömegük, mint a világ-
egyetem egészének, ellenben a "gazdag" halmazok sűrűsége a kozmikus átlagnak legalább 
a tíz-húszszorosa, és a halmaz középpontjában ez az arány elérheti akár a tízezerszeres ér-
téket is. A halmazok kétféle alakban fordulnak elő. A szabálytalan halmazok alakja bizony-
talan, mondhatni diffúz, míg a gömbalakú halmazok hatalmas elliptikus galaxisokra emlé-
keztetnek. A szabálytalan galaxishalmazokban sok a spirális galaxis, ezzel szemben a 
gömbalakú halmazokban leginkább elliptikus és SO galaxisok (olyan spirális galaxisok, 
amelyek korongján nem láthatók spirális karok) fedezhetők fel.

A halmazokat élesen megkülönbözteti minden más nagyobb struktúrától, hogy a 
csoportokhoz hasonlóan a gravitáció tartja őket össze, vagyis galaxisaikat a gravitációs 
erőnek köszönhetően a világegyetem tágulása sem szakítja el egymástól. A halmazok a 
gravitáció által összetartott legnagyobb rendszerek a világegyetemben: minden ennél na-
gyobb rendszert szétfeszít a kozmikus tágulás. A halmazok és csoportok abban különböz-
nek egymástól, hogy a galaxisok orbitális sebessége a csoportokban kicsi - legfeljebb 100-
200 kilométer másodpercenként -, viszont a halmazokban tízszer nagyobb, a másodpercen-
kénti 1000 kilométert is eléri. Ennek oka, hogy a halmazok sűrűsége nagyobb, mint a cso-
portoké. A halmazokban lévő galaxisok azért keringenek gyorsabban, amiért például a 
Szaturnusz holdja, a Dione, gyorsabban kering a Holdnál. Pályasugaruk ugyanakkora, csak 
a Dionét egy jóval nagyobb tömegű bolygó gravitációs ereje tartja pályáján, ezért egyszeri 
körülfordulásához tizedannyi időre van szüksége, mint a Holdnak (a Dione keringési ideje 
2,7 nap, a Holdé 27,3 nap).

A halmazoknál nagyobb léptékek esetén az osztályozás meglehetősen szubjektívvé 
válik, mivel elhagyjuk a gravitáció által összetartott rendszereket, és egyszerűen csak kü-
lönböző sűrűségfokozatokkal foglalkozunk. Egyes csillagászok az általuk ködnek nevezett 
társulásokat olyan objektumokként definiálják, amelyek átmérője harmincmillió fényév 
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körül van, és gyakran kapcsolódnak össze füzérekbe (filament - szál vagy spur - sarkan-
tyú)6 . Mások inkább a szuperhalmaz kifejezéssel élnek. A szuperhalmazok jellegzetes át-
mérője százmillió fényév, vagy még annál is több, és egyenként mintegy tízezer galaxist 
tartalmaznak. Alan Dressler találó megfogalmazása szerint azok "kissé megnövekedett ga-
laxissűrűségű kiterjedt fennsíkok ( . . . ) , amelyek mint óriási csipkés hidak elnyúlnak a 
következő halmazig."7 Korábban úgy gondolták, hogy a szuperhalmazok a természet leg-
nagyobb struktúrái, ma viszont már tudjuk, hogy azoknak az irdatlanul nagy falaknak az 
alárendeltjei, amiket időnként szuperhalmazkomplexumoknak is neveznek, kiterjedésük 
pedig elérheti az egymilliárd fényévet. Ez több mint a megfigyelhető világegyetem sugará-
nak 5 százaléka. Jelenleg ezeknek a gigantikus struktúráknak folyik a feltérképezése, az 
előzetes eredmények szerint ezek görbült falakat alkotnak, amelyek hatalmas üres tartomá-
nyokat, vagy buborékokat fognak közre, amelyekben galaxisok csak ritkán, szuperhalma-
zok pedig egyáltalán nem fordulnak elő. Az üres tartományok átmérője hozzávetőlegesen 
háromszázmillió fényév. Sűrű szuperhalmazokat ott lehet találni, ahol a falak metszik egy-
mást. Ha a buborékokról alkotott kép helyesnek bizonyul, a fénylő anyag eloszlását a vi-
lágegyetemben az ementáli sajt vagy egy szivacs szerkezetéhez hasonlíthatjuk.

Kitekintve Tejútbeli megfigyelőállásunkból, a fenti öt csoportba be tudjuk sorolni 
egész kozmikus környezetünket. Legjobb, ha először az égbolt egyik legvilágosabb gala-
xisegyüttesét, a Szűz- (Virgo-) csillagképet vizsgáljuk meg. Mintegy hatvanmillió fényév-
nyire tőlünk található a Szűz-halmaz, egy 1170 nagyobb galaxisból álló szabálytalan 
együttes, melyhez még kétségkívül több ezer törpegalaxis is járul, amelyek nem elég fé-
nyesek ahhoz, hogy észlelni lehessen őket. A Szűz-halmaz közepén található néhány óriási 
elliptikus galaxis, amelyek azáltal híztak meg ennyire, hogy lenyelték a halmaz közép-
pontjába bejutott spirális galaxisokat. A Szűz-halmaztól a Tejútig csodálatos szépségű ga-
laxisokat találhatunk. E ragyogó galaxiskiállításnak olyan darabjai vannak, mint például a 
Centaurus A, egy óriási elliptikus galaxis, amely éppen most kebelez be egy kecses gala-
xist, vagy az M81 jelű spirális galaxis és kísérője, az M82, ami csillagok tűzviharán halad 
át, amit az váltott ki, hogy eltalálta az M81 gravitációs sodoráramlata. Végül itt található 
az összecsomósodott M101 spirális galaxis két világos kísérőjével, az M51-gyelel és az 
NGC 5055-tel.

Miért ilyen fényes a Tejúttól a Szűzhöz vezető út? Mert a Szűz galaxisokból álló 
hatalmas haloval rendelkezik - hasonlóan a nagyobb galaxisokat körülvevő, csillagokból 
és gömbhalmazokból álló halohoz -, ez a halo viszont egy szuperhalmazba ágyazódik be, 
mely egészen hozzánk ér. Ez a Szűz-szuperhalmaz. Sugara több, mint százmillió fényév, 
alakja kissé ellaposodott, ezért néz ki úgy, mint egy óriásgalaxis, amelynek magja a Szűz-
halmaz. Galaxisainak többsége felhőkhöz tartozik, amilyen a Virgo II és III felhő, a Leo II 
felhő és a Canes Venatici. (A legtöbb ilyen struktúrához hasonlóan ezeket is azok után a 
csillagképek után nevezték el, amelyeken keresztül látjuk őket.) A felhők viszont több cso-
portot foglalnak magukba. Összességében a Szűz-szuperhalmaz a magjában legalább ti-
zenegy halmazt vagy felhőt foglal magába, halojában pedig még további ötvenet.

Ha most a közvetlen környezetünkben nézünk körül, azt látjuk, hogy a Tejút egy 
közönséges galaxiscsoporthoz tartozik, amit mi földiek Lokális Csoportnak (helyi csoport-
nak) nevezünk. A többiekhez hasonlóan a Lokális Csoportnak is van egy domináns spirális 
galaxisa (ez az Andromeda, vagyis az M31), amely egy másodrangú galaxissal (a Tejúttal) 
alkot párt. A Lokális Csoporthoz tartozik ezenkívül a halványabb, de még mindig impo-
záns M33 spirális galaxis. A Lokális Csoport többi galaxisa legnagyobbrészt nem feltűnő 
törpe-, spirális-, szabálytalan, vagy elliptikus galaxis. A csoport az ismert huszonhat gala-
xison kívül minden valószínűség szerint továbbiakat is tartalmaz, amelyek a Tejút korong-
ját eltakaró szénfekete porfelhők miatt előlünk rejtve maradnak. A Lokális Csoport tagjait 

6 Harlow Shapley az 1930-as években galaxisok "felhőit" emlegette, ezek nagy részét napjaink-
ban már szuperhalmazoknak tekintik. A modern meghatározásokat lásd pl. R. Brent Tully és J. 
Richárd Fisher Nearby Galaxies Atlas c. könyvét, New York, Cambridge University Press, 1987. 

7 Alan Dressler: Galaxies, Properties in Relation to Environment, The Astronomy and 
Astrophysics Encyclopedia, New York, Van Nostrand Reinhold, 1992, 263." old. 
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a gravitáció tartja össze, igazi társulást alkotnak, mint egy hal- vagy madárraj; vagyis nem 
véletlenül vannak egyidejűleg ugyanazon a helyen. A spirális Androméda és a Tejút jelen-
leg közelednek egymáshoz: a közeledés sebessége másodpercenként 300 kilométer. Né-
hánymilliárd év múlva párt fognak alkotni, majd újra eltávolodnak egymástól, folytatva 
keringésüket a Lokális Csoport gravitációs középpontja körül.

A Lokális Csoport egy nagyméretű felhő külső szegélyén helyezkedik el, amit hol 
lokális, hol Coma-Sculptor felhőnek neveznek, és a Szűz-szuperhalmaz peremén található. 
Így már megint peremvidéken találjuk magunkat. Nem elég, hogy a Föld nem a Naprend-
szer középpontja (ahogyan Kopernikusz és jóval előtte a szamoszi Arisztarkhosz feltéte-
lezte), s hogy a Naprendszer meglehetősen távol van a Tejút középpontjától (ezt Harlow 
Shapley tisztázta), a Tejút csak másodhegedűs a Lokális Csoport domináns galaxisa, az 
Androméda mellett, de most még a Lokális Csoport is valahol a Szűz-szuperhalmaz pere-
mén terül el. Mindenesetre a kozmográfusok nagy pofont adtak az antropomorf felfogás-
nak.

A legnagyobb ismert struktúrák - a falak vagy buborékok formájába rendeződött 
többszörös szuperhalmazok - akkor kezdenek feltűnni, amikor a térképek léptéke már mil-
liárd fényév. Az ilyen térképek meglehetősen pontatlanok: a milliónyi galaxis távolságát 
néhány ezernek az adataiból extrapolálják, s a távolságmeghatározás kétségtelenül sok hi-
bát tartalmaz, ami minden bizonnyal meg fogják zavarni a jövő csillagászait. Viszont azt 
megmutatják ezek a térképek, hogy a szuperhalmazokat nagyon sok esetben hidak és in-
dák kötik össze a szomszédos szuperhalmazzal, és így szuperhalmaz-együttest, komplexu-
mot alkotnak. Jó példa erre a Hydra-Centaurus-Pavo-szuperhalmaz, amelyet a Föld északi 
féltekéjén tartózkodó megfigyelő a Szűz-együttestől balra láthat, többszázmillió fényév-
nyire tőlünk és látszólag összekapcsolódva a Szűz-szuperhalmazzal. Hasonlóképpen a Per-
seus-Pisces szuperhalmaz kontinuumot alkot a Sculptor-komplexummal. Lehet, hogy a 
Leo és a Leo-Coma-szuperhalmazok is kapcsolatban állnak egymással. Azt a feltevést, 
hogy a hasonló szuperhalmaz-komplexumok buborékfalak, amelyek hatalmas üres tarto-
mányokat fognak körül, megerősítik az olyan gazdag nyalábok-, vagy szuperhalmaz- 
komplexumok, mint a Nagy Fal és a Cetus Fal. Ezek több mint egymilliárd fényév hosszú-
ságú szuperhalmaz-komplexumok: ott látszanak, ahol több buborék fala metszi egymást.

Ezek a nagyléptékű térképek semmilyen más adatra nem támaszkodhatnak, mint 
néhány galaxis vörös-eltolódására. A vöröseltolódás hozzávetőleges távolságokat ad meg a 
táguló világegyetemben, mivel azonban a galaxisoknak olyan sebességösszetevőjük is van, 
amit lokális struktúrájuk gravitációs tere okoz, az ilyen térképek szükségképpen torzíta-
nak. Amikor például egy halmaz távolságát akarják meghatározni, azok a csillagászok, 
akik kizárólag a vörös-eltolódást alkalmazzák, tőlünk távolodó galaxisok távolságát túlbe-
csülik, a felénk közeledők távolságát pedig alá. A vörös-eltolódásra támaszkodó térképek 
ezért jelentős mértékben megnyúlnak a Föld felé mutató tengely irányában. Ezt a jelensé-
get valamilyen ok miatt "Isten ujjának" nevezik. Ugyanígy a falak közeli, illetve távoli ol-
dalán lévő galaxisokat a gravitáció a fal közepe felé húzza: amelyek közelebb vannak hoz-
zánk, azokat a térkép a valóságosnál távolabbra teszi (minthogy tőlünk távolodva gyorsul-
nak a fal felé), a fal távolabbi oldalán levőket pedig térképünk közelebbinek tünteti fel. 
Összességében a térkép a valóságosnál vékonyabbaknak tünteti fel a falat. Ezeket a torzí-
tásokat azonban ki lehet egyenlíteni, és a térképek ettől még meglehetősen jól használha-
tók. Mivel a galaxisok létét 1925-ig nem tudták bizonyítani, kijelenthetjük, hogy nem egé-
szen hetvenöt év alatt térképészeti tudásunk tízezerszeresére nőtt: a Tejút léptékétől a bu-
borékfalakig. Mivel további tíz-húszszoros javulással már a megfigyelhető világegyete-
men kívülre kerülnénk, ez a hatalmas ugrás a térképészet történetének legnagyobb kihívá-
sa.

Az intergalaktikus térképészet forradalma nehezen indult, részben, mert adatokra 
volt szüksége, részben pedig, mert megfelelő elméleti keretet igényelt az adatok értelme-
zéséhez. Az extragalaktikus struktúrák legnyilvánvalóbb jele, hogy a fényes galaxisok 
olyan rendbe álltak össze az égen, amiről ma már tudjuk, hogy az a Szűz-szuperhalmaz 
síkja. Ezt már 1784-ben észlelték, amikor William Herschel, az éles szemű angol csilla-
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gász megjegyezte, hogy a többszáz "köd" (ami alatt az elmosódott körvonalú objektumo-
kat értette) legnagyobb része, amit az égen a Tejúton kívül látott, egy széles övben - ahogy 
Herschel nevezte: rétegben (stratum) - helyezkedik el, a Tejútra merőlegesen. (A Tejút 
"arccal" a Szűz halmaz felé fordul, így igen szép látvány lehet annak, aki a Szűz felől táv-
csövön keresztül nézi.) Herschelhez hasonlóan Knut Landmark svéd csillagász is megje-
gyezte 1920-ban, hogy a fényes spirális galaxisok mintha "a Tejútra merőleges sávban cso-
portosulnának".8 A hierarchikus felépítést bizonyítják azok a galaxiskatalógusok, amelye-
ket Harlow Shapley, Fritz Zwicky, valamint George Abell állítottak össze. "Abell halmaza" 
az idő előrehaladtával egyre inkább segítségére volt a csillagászoknak. (Abellt, Zwickyhez 
hasonlóan, kortársai meglehetősen alábecsülték, bár egészen más okok miatt: ahelyett, 
hogy sziporkázó ötleteket gyártott volna, ő inkább keményen dolgozott néhány jó elgondo-
láson, amellett nagyon kellemes egyéniség volt. Avatott módon népszerűsítette tudomá-
nyát, az egyik legnépszerűbb előadó volt az egyetemi hallgatók körében, és emiatt néhány 
kollégája, akik nem is olvasták cikkeit, jelentéktelen embernek tartották.) Abellnek közel 
kétezer galaxiscsoportra kiterjedő vizsgálata bizonyítékokkal szolgált a szuperhalmazok 
létére, és amikor Neta Bahcall, a Princeton Egyetem kutatója az 1980-as években végig-
nézte Abell halmazait, kiderítette, hogy a halmazok nagyobb valószínűséggel fordulnak 
elő szuperhalmazokban, mint a galaxisok halmazokban. Másképpen fogalmazva ez azt je-
lenti, hogy elszigetelt galaxishalmazok ritkábban fordulnak elő, mint elszigetelt galaxisok.

Egy francia származású amerikai csillagász, Gerard Henri de Vaucouleurs kezdte 
el a huszadik század közepe táján azokat a kutatásokat, amelyek végül a Szűz-szuperhal-
maz azonosításához vezettek. De Vaucouleurs Párizsban született, először Ausztráliában a 
Mt. Stromlo-n, majd az Egyesült Államokban a Texasi Egyetemen (Austin) dolgozott. 
Austinban is halt meg 1995-ben, 77 éves korában. Vegyes kulturális hátterét tükrözte kü-
lönleges öltözködése (csaknem mindig szürke párizsi kesztyűt és széles karimájú cowboy-
kalapot hordott). Enciklopédikus ismeretei voltak a csillagászati folyóiratokról, rendsze-
rezte a cikkek garmadájából begyűjtött, valamint a saját kutatásainak eredményeiből szár-
mazó adatokat, s ezekkel támasztotta alá a galaxisok halmazokba és szuperhalmazokba tö-
mörülése mellett szóló érveit.

Munkáját éveken keresztül "fülsiketítő elhallgatás" kísérte; maga de Vaucouleurs 
jellemezte így helyzetét.9 A kozmológusok - a világegyetemet homogénnek vélelmezve - 
az inhomogenitásokat jobb esetben lokális jellegűnek tekintették, rosszabb esetben viszont 
irritáló körülménynek. ők vasútvonalakat építettek és közben nem törődtek azzal, hogy né-
hány talpfa megvetemedett. Amellett még nem is állt rendelkezésre elegendő adat a galaxi-
sokról, hogy bármit is bizonyítani lehessen. A csillagászok az ötvenes években mindössze 
néhányszáz galaxis vörös-eltolódási adatát ismerték, és ez a szám még 1970-re is csupán 
kétezerre emelkedett, ugyanakkor önálló távolságbecslésre ezeknek a galaxisoknak csak 
egy töredékénél került sor. Napjainkra már több mint százezer galaxis vörös-eltolódását 
dokumentálták, és az adatmennyiség exponenciálisan növekszik. Egyetlen projekt, a Sloan 
Digital Sky Survey keretében a tervek szerint egymillió galaxis és háromszázötvenezer 
sűrű halmaz színképét fogják begyűjteni. Mindezeknek a vizsgálatoknak az eredményétől 
azt várják, hogy tisztázza Herschelnek, Lundmarknak, Zwickynek, Abellnek és de Vaucou-
leursnek azt az állítását, hogy a világegyetem inhomogenitása - az anyagnak összetartozó 
struktúrákba történő szervezése - sokkal nagyobb léptékben érvényes, mint azt az elméleti 
kutatók eddig feltételezték.

Ebben a vonatkozásban döntő megfigyeléseket tett a nyolcvanas években Valérie 
de Lapparent, a Harvard-Smithonian Center for Astrophysics intézet doktorandusza John 
Huchra és Margaret Geller csillagászok irányításával. Huchra és még néhányan, köztük 
Marc Davis, a Berkeley Egyetem kutatója, érdeklődni kezdtek a nagyléptékű struktúrák 
iránt, és elindítottak egy vizsgálatsorozatot, amely kétezernégyszáz galaxis vörös-eltolódá-
sára terjedt ki. Az eredmények struktúrákra utaltak, ezért egy második, most már módsze-
resebben kidolgozott projektet kezdeményeztek. Ezúttal azt tűzték ki célul, hogy ezer gala-

8 Marcia Bartusiak: The Universe, By and Large, Mosaic, 15. kötet, no. 2, 1984, 3. old.
9 Uo. 
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xis vörös-eltolódását mérik meg az északi égbolt egy meghatározott sávjában. (Mivel a lá-
tószög térben kiszélesedő tartomány, a vizsgálat sávja valójában egy háromdimenziós éket 
jelent.) Huchra és Geller nem voltak biztosak benne, hogy bármi érdekeset találnak. "Arra 
gondoltam, hogy ha van valamiféle struktúra, úgy azt látnunk kell - emlékezik vissza Gel-
ler -, de nem vártam, mivel a hivatalos irányzat szerint ilyesmi nem létezik."10 Éppen ezért 
egyáltalán nem volt sietős a dolguk, és nem törekedtek arra, hogy csökkentsék az adat-
mennyiséget. Amikor végül de Lapparent elébük tette eredményeit, teljesen világosan 
megmutatkoztak a galaxisok által alkotott hatalmas buborékok és falak. Huchra először 
arra gyanakodott, hogy valahol hibát követtek el. Geller fogadta el hamarabb az eredmé-
nyek hitelességét, és tért el a "hivatalos irányzattól". Utólag így nyilatkozott: "Meggyőző-
déses képviselője vagyok minden egészséges kételkedésnek, akár a saját meggyőződésem 
ellenében is."11

Az eredeti Geller-Huchra-féle ék a kortárs kozmológia egyik jelképévé vált. Meg-
mutatja "Isten ujját" és a vörös-eltolódási térképek egyéb torzításait, és a Nagy Fal és leg-
alább két hatalmas buborék tisztán kivehető. A Nagy Fal mintegy egymilliárd fényév 
hosszúságú, de csak néhány tízmillió fényév vastag. Az ősrobbanás-elmélet minden újabb, 
jövőbeli változatát csak akkor lehet komolyan venni, ha megmagyarázza, hogyan alakultak 
ki ezek a több mint háromszázmillió fényév kiterjedésű, galaxisokból álló buborékhéjjal 
körülvett üres terek.

Geller és Huchra hirtelen azon vette észre magát, hogy a tudomány által vetett hul-
lámok legnagyobbikán lovagolnak, így nekiláttak, hogy feltérképezzék az első vizsgálódá-
sukkal szomszédos térszögeket is. Fokozatosan áttértek az eredetileg használt - és Geller 
által "szegényesnek" titulált - távcsőről egy sokkal megfelelőbb eszközre, majd az 1990-es 
években már egy robotizált, száloptikával ellátott óriási 6,5 méteres távcsővel, a "nyolcka-
rú polippal", az Octopus-szal végezték a méréseket, ami egy-egy csillagfényes éjszakán 
már több mint ezerötszáz vörös-eltolódást volt képes regisztrálni.

A mérések azóta is folynak, így elképzelhető, hogy még magasabb szintű hierar-
chiára bukkannak. A természet különféle léptékekben ismétli önmagát. Ahogyan Philip 
Morrison, az MIT fizikusa rámutatott, ha a nukleáris méretektől az intergalaktikus rend-
szerekig áttekintjük a világot, kettős ritmust fedezhetünk fel benne: az űrt - az atommag és 
az elektronhéj között, a csillagok és a bolygóik között, a galaxishalmazok és a szuperhal-
mazok között stb. - különlegesen sűrű tartományok váltják fel: atommagok, kristálymole-
kulák, galaxishalmazok és falak.12

Az önhasonlóság miatt egyes elméleti kutatók hajlanak arra a feltételezésre, hogy 
a világegyetem fraktálgeometriával rendelkezik. Az ismerős geometriák egész számokon 
alapulnak, míg a fraktálgeometriák törtszámokon. Egy fraktál rendelkezhet például 1,2 di-
menzióval. A fraktálgeometriával felépülő struktúrák az önhasonlóság tulajdonságával ren-
delkeznek, azaz tulajdonságaik különböző nagyságrendekben ismétlődnek. Például egy 
tölgyfa vastagabb ágainak elágazása a törzsnél hasonlít az ágvégeken lévő vékonyabb el-
ágazásokra, és ugyanígy a levelek erezetének elágazásaira. A matematikus Benoit Mandel-
brot hatalmas zavart okozott a kozmológusok körében az 1970-es években, amikor kijelen-
tette, hogy a szuperstruktúrák léptékében a galaxisok szerveződése olyan, mintha egy 1,23 
dimenziójú fraktálgeometria generálta volna őket, míg nagyobb léptékekben (ahol a homo-
genitás válik uralkodóvá) a tér klasszikus háromdimenzióssá alakul. Mandelbrot számára 
az Alan Dressler-féle galaxisokból álló "hatalmas, csipkés hidak" hasonlítanak a meteoro-
lógusok cirrusfelhőire, az ő szemében ezek is, azok is fraktálok.13 A kozmológusok nagy 
része nem tud mit kezdeni ezekkel az elképzelésekkel, bár James Peebles beépítette őket 
egyik-másik kutatásába. Ha kiderül, hogy a világegyetem geometriája fraktálgeometria, 
vagy, ha valamilyen más okból egyre nagyobb, önmagukat ismétlő struktúrákból áll, akkor 
a homogenitás tévedés, és a nagyléptékű struktúrák problémáját minden valószínűség sze-

10 Timothy Ferris interjúja Margaret Gellerrel, 1995. szeptember 14. 
11 Uo.
12 Philip Morrison és Phyllis Monison: Powers of Ten, New York, Freeman,  1982.
13 Benoit B. Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature, New York, Freeman, 1983.
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rint igen nehéz lesz megoldani.
Sokkal valószínűbbnek tűnik azonban, hogy azok az óriási falak és buborékok, 

amelyeket Geller és Huchra, valamint mások feltérképeztek, az utolsó előtti legnagyobb 
struktúrák (legalábbis a megfigyelhető világegyetemben), s a csúcson esetleg valamiféle 
"szuperbuborék" helyezkedik el, amelybe számos buborék olvad bele. A kozmikus mikro-
hullámú háttérsugárzás mindenesetre ezt támasztja alá: bár egyenetlenségei érdekesek, de 
általánosságban homogén és ez a körülmény jelenlegi ismereteink szerint eleve kizárja a 
kozmikus struktúra egyre nagyobb hierarchiáit. A nagyon távoli kvazárok vizsgálata is erre 
a következtetésre vezet: a fiatal világegyetemben a halmazképződés mértéke nem nagyon 
tér el attól, amit a térképek napjaink környezetéről mutatnak.

Egy másik megközelítés, az úgynevezett ceruzanyaláb-eljárás (kis térszögű minta-
vétel) is azt jelzi, hogy a csillagászok elérték a strukturális hierarchia legfelső fokát. Ennél 
a vizsgálati módnál az égboltnak egy nagyon kis részletére - mintegy a telihold felének 
méretére - összpontosítják a megfigyeléseket. Az ott található valamennyi galaxis vörös-
eltolódási értékét megmérik, a fényes közeliekét és az észlelés határán lévő, egészen hal-
vány távoliakét egyaránt. Ha Geller és Huchra eljárását árokásásnak tekintjük, akkor a ce-
ruzanyaláb-módszer leginkább a kútfúráshoz hasonlítható. A ceruzanyaláb-adatokból egy 
olyan grafikont rajzolnak meg, aminek vízszintes tengelyére a vöröseltolódás nagyságát, 
függőlegesen pedig az adott vöröseltolódás-értéket mutató galaxisok számát mérik fel. Az 
eljárást megnehezíti a statisztikai kuszaság. Mivel a hosszú, keskeny ceruzanyaláb látóte-
rének kúpja az intergalaktikus térben távolodva egyre nagyobb térfogatot ölel fel, elég 
nagy a valószínűsége annak, hogy közeli struktúrákat kihagy; egész egyszerűen azért, mert 
a kezdetben szűk tartományba kisebb valószínűséggel esik bele galaxis, míg a távolban ki-
szélesedve egyre nagyobb a lehetősége annak, hogy a nyaláb galaxist fog be. Másfelől vi-
szont, minél távolabb van, annál fényesebbnek kell lennie egy galaxisnak ahhoz, hogy be-
rendezésünk egyáltalán észlelje és rögzítse. Lehet, hogy a nyaláb áthalad egy távolabbi 
halmazban lévő tucatnyi nagyobb galaxison anélkül, hogy egyet is észlelne belőlük, 
ugyanakkor rögzít egy még messzebb lévő, de különlegesen fényes galaxist. Ráadásul tá-
guló világegyetemben a galaxisok sűrűsége az időben visszafelé haladva növekszik, ez pe-
dig növeli a távolabbi galaxisok észlelésének valószínűségét. A ceruzanyaláb-módszer 
adatelemzőinek tudományos rangja több neves matematikust is arra késztet, hogy belekós-
toljon az asztronómiába. Körbeutazzák a Földet, konferenciáról konferenciára járnak, eltű-
nődnek a keskeny kúpokon, amelyről úgy beszélnek, mint a tér "próbáiról", akárcsak a 
régi görögök, akik úgy vélték, hogy az ember szeméből kiinduló sugarak világítják meg az 
egyébként sötét világnak azt a részét, ahova nézünk.

A napjainkig elvégzett ceruzanyaláb-vizsgálatok olyan galaxiseloszlási görbét ad-
tak a vöröseltolódás függvényében, mely cölöpkerítésre emlékeztet. A cölöpök magasan 
kinyúlnak ott, ahol a nyaláb falat vagy sűrű szuperhalmazt ér el, és rövidebbek, ahol ki-
sebb galaxiskoncentrációt találnak. A karók távolsága viszont meglehetősen szabályos.14 
Hozzávetőlegesen háromszázmillió fényévenként fordul elő nagyobb galaxiskoncentráció, 
egyes helyeken viszont hatszázmillió fényévnyi átmérőjű szuperbuborékok mutatkoznak. 
Ha hinni lehet az adatoknak, úgy a legnagyobb ismétlődő struktúrák a világegyetemben 
azok a szuperbuborékok, amelyeknek az átmérője legfeljebb kétszerese a lokálisan már 
feltérképezett buborékoknak. Erre az eredményre jutott a Johns Hopkins Egyetem asztrofi-
zikusa, Alexander Szalay munkatársaival, de elismerték, hogy "ezek még csak próbálkozá-
sok és nem feltétlenül rokonszenvesek."15 Ennek ellenére, amennyiben azok a bizonyos na-

14 Itt arra a ceruzanyaláb-vizsgálatra utalunk, amelyet Szalay Sándor, Dávid  Koo és Richard Kron 
végzett, akik a nyalábot egyenesen felfelé irányították a galaxis északi pólusa irányába (hogy 
minimálisra csökkentsék a Tejút zavaró hatását), valamint az ezt követő, Szalay és Koo által T. 
J. Broadhurst-tel és Richard Ellis-szel lefelé, a déli sarkon keresztül történő mintavételére; to-
vábbá két másik vizsgálatra, amelyeket Jeff Munn csoportja végzett, akik az észak-déli galakti-
kus tengelytől 40, illetve 60 fok alatti irányban végezték a vizsgálatot. Lásd például: T. J. Broad-
hurst, R. S. Ellis, D. C. Koo és Szalay Sándor: Nature 343, 1990, 726. 

15 T. J. Broadhurst, R. S. Ellis, D. C. Koo és Szalay Sándor: Large Scale Distribution of Galaxies 
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gyobb struktúrák léteznének, már megmutatkoztak volna a ceruzanyaláb-vizsgálatokban, 
mert az igen mélyre hatol a világegyetemben. Ha két ceruzanyalábot, amelyek mindegyike 
egy-egy galaktikus pólus felé mutat, egymáshoz illesztünk, azt találjuk, hogy a csillagá-
szok már hatmilliárd fényévnyi távolságot vizsgálták át a galaktikus térben galaxiskon-
centrációk tucatjait tárva fel. Így lehetséges, hogy végül is megtalálták a kozmikus struktú-
rák határát. "Úgy gondolom, felfedeztük a világegyetem karakterisztikus léptékét - jelen-
tette ki Szalay -, nem kis foltok, nagyobb foltok és még nagyobb foltok véletlen eloszlását, 
hanem egy jellegzetes méretet."16

Ennyit a nagyléptékű térképkészítésről. Most térjünk át a galaxisok dinamikájára, 
ezeknek az irtózatos méretű struktúráknak a mozgástörvényeire, ami aztán rárakódik a vi-
lágegyetem tágulására is.

Ha az anyag egyenletesen oszlana el a világegyetemben az összes, mondjuk a ga-
laxisoknál nagyobb lépték esetén, úgy a kozmikus tágulás - magának a térnek a kiterjedése 
- lenne az egyetlen nagy léptékű mozgás, és sebességét, a Hubble-állandót viszonylag 
könnyen meg lehetne mérni. A kozmológusoknak csak néhány tucat galaxis távolságát és 
sebességét kellene megmérniük egy néhányszor tíztől néhányszor százmillió fényévig ter-
jedő körben, és máris megkapnák a választ.

A nagyléptékű struktúrák létezése jelentősen bonyolítja a helyzetet. Minden tö-
megkoncentráció gravitációs teret kelt, amely befolyásolja a benne lévő galaxisok mozgá-
sát és valamivel kevésbé azokét is, amelyek rajta kívül vannak. A csoportok és a sűrűbb 
halmazok gravitációs ereje elegendő a csoport, illetve halmaz egyben tartásához. A halma-
zok részt vesznek a kozmikus tágulásban, de maguk nem tágulnak. A szuperhalmazokat 
megnyújtja a kozmikus tágulás, gravitációjuk azonban csökkenti a lokális tágulási sebessé-
get. A Lokális Csoport például a - kozmikus tágulás alapján - várható sebességnek csupán 
mintegy kétharmadával távolodik a Szűz-halmaztól, mivel a Szűz fékező hatást gyakorol a 
Lokális Csoportra. A szuperhalmaz-komplexumok ezerszám húzzák-vonják a galaxisokat. 
Mindezeket a mozgásokat hallatlanul nehéz lenne értékelni még akkor is, ha a csillagászok 
rendelkeznének a galaxisok pontos távolságadataival, és látnák az összes galaxist, ami be-
leszól e mozgásokba. A pontos távolságadatokat nem ismerik, a Tejút korongjának sötétítő 
hatása miatt pedig nem látnak mindent. (A Tejút rengeteg galaxist elfed, és a csillagászok 
sokat dolgoznak azon, hogy átláthassanak a porfelhőkön, és pontosabb térképeket készít-
hessenek ezekről a fedett részekről. Több mint nyolcezer eddig ismeretlen galaxist fedez-
tek fel a csillagászok 1994-ben, a Tejút déli felhős régiójában mindössze egyetlen vizsgá-
lattal, optikai fényképezőlemezt értékelve ki, márpedig köztudott, hogy a poron a fénysu-
garak nehezen haladnak át.)17 Ezenfelül nem szabad elfeledkeznünk a sötét anyag gravitá-
ciós hatásáról sem. Lehet, hogy a sötét anyag ugyanúgy oszlik el az űrben, mint a látható 
galaxisok, de ez nem biztos. Éppen ezért még jó néhány évtizednyi munkát jelent a kuta-
tók számára a galaxisok mozgásának megismerése a nagyléptékű struktúrák különböző 
hierarchikus szintjein.

Szerencsére nem csak egyetlen mód van arra, hogy ezt a bizonyos lovat megüljük. 
A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzáshoz - mint rögzített háttérhez - viszonyítva fel le-
het térképezni abszolút mozgásunkat - a kozmikus háttérsugárzás a világegyetem, mint 
egész Mach-féle nyugalmi rendszere. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban van 
egy forró pont, amit a mozgásunk idéz elő a teljes rendszer többi részéhez képest, és egy 
annak megfelelő hideg pont az égbolt ellentétes részén. Ezeket a vonatkoztatási pontokat 
fel lehet használni saját mozgásunk és - közvetve - a többi galaxis mozgásának vizsgálatá-
ra. Saját mozgásunk meglehetősen bonyolult: a Föld másodpercenként 30 kilométeres se-
bességgel kering a Nap körül, a Nap galaktikus középpont körüli mozgásának sebessége 
220 kilométer másodpercenként és galaxisunk is kering a Lokális Csoporton belül, utóbbi 

at the Galaxis Poles, Nature 343, 1990. február 22., 728. old. 
16 Ann K. Finkbeiner. Mapmaking on the Cosmic Scale, Mosaic, 21. kötet, no. 3. 1990, 16. old. 
17 R. C. Kraan-Korteweg és P. A. Woudt: An Optical Galaxy Search in the Hydra/Antha and the 

Great Attractor Region, University of Groningen, Kapteyn Institute Preprint, no. 148, 1994. 
július 1. old. 
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viszont szenvedő alanya a kozmikus tágulás és a Szűz-halmaz, valamint a felette álló 
struktúrák gravitációs vonzása közötti kötélhúzásnak. Ezeket a mozgásokat egyes esetek-
ben ismert struktúrák hatásának tulajdoníthatjuk, míg más esetekben olyan struktúrák hatá-
sát kell feltételeznünk, amelyeket még nem tudtunk megfigyelni. Az extragalaktikus moz-
gás vizsgálata tehát mindkét úton halad, s miközben a mozgások sajátosságainak magyará-
zatára csak a már megismert struktúrákat használhatjuk (például a Szűz fékező hatása a 
Lokális Csoport tágulási sebességére), addig a mozgásokból következtethetünk előzőleg 
fel nem térképezett tömegkoncentrációkra (például a Nagy Mozgatóra) is. Korábban az ál-
talános relativitáselmélet görbült terét ahhoz hasonlítottuk, mintha a táj jellegzetességeit a 
rajta keresztülballagó igáslovak útvonalából próbálnánk leszűrni. Pángalaktikus struktúra 
határozza meg a tér görbületét a világegyetem körülöttünk lévő részében, és ha megértjük, 
hogyan mozognak benne a galaxisok, fel is tudjuk térképezni ezt a területet.

A világegyetem tágulásától független nagyléptékű galaxismozgásokra először 
1976-ban találtak bizonyítékot. Vera Rubin, Norbert Thonnard és W. Kent Ford adatokat 
gyűjtött a Szűz mögött elhelyezkedő 96 galaxisról és azt észlelték, hogy azok látszólag 
500 kilométer másodpercenkénti sebességgel repülnek a Perseus irányába. Néhány neves 
csillagász felfigyelt erre az úgynevezett "Rubin-Ford anomáliára". Egyikük, név szerint 
Fred Hoyle a jelenséget az ősrobbanás-elméletét cáfolataként üdvözölte. Rubin és kollégái 
felfedezésüket többek között Alan Sandage déli galaxisokra vonatkozó adataival támasz-
tották alá. Sandage, aki az ősrobbanás kitartó híve volt, viszont nem volt elragadtatva attól, 
hogy kutatási eredményeit ilyen merész feltételezésekre használták fel, úgy érvelt, hogy a 
Rubin-Ford-hatás minden valószínűség szerint egy rosszul súlyozott mintavétel következ-
ménye. Ennek ellenére nem zárta ki, hogy ez a nyugtalanító jelenség valóban fennáll. A 
legtöbb csillagász azonban tudomást sem vett a felfedezésről. Hittek a nagyléptékű homo-
genitásban, és ha megkérdezték őket a Rubin-Ford jelenségről, a kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzásra hivatkoztak. A mikrohullámú háttérsugárzást 1964-ben fedezték fel, léte-
zése rakétákra és ballonokra szerelt műszerekkel egyértelműen beigazolódott, és tudjuk 
róla, hogy teljesen izotrop, s ez el is várható, ha az anyag a világegyetem egészében 
egyenletesen oszlik el.

Ám nem egészen egy évvel Rubin és Ford cikkének megjelenését követően Geor-
ge Smoot, Marc Gorenstein és Richard Muller bejelentették, hogy egy U2 kémrepülőgép 
fedélzetéről nagy magasságban a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiáját 
mérték ki: azt a forró pontot észlelték, ami a Lokális Csoport nagy sebességű mozgására 
utal a kozmikus vonatkoztatási rendszerhez képest. Ugyan a kozmikus mikrohullámú hát-
térsugárzás eredményei alapján kapott mozgásvektor nem egyezett Rubinéval és Fordéval 
- az irány a nagyléptékű dinamikai vizsgálatok mumusa -, maga a tény, hogy két vizsgálat 
egybehangzóan a Lokális Csoport nagy sebességét tanúsította, azonnal elhallgattatta az el-
lentábor képviselőit.

Rubin, akit korábban úgy ismerhettünk meg, mint aki magányosan és minden pub-
likációtól tartózkodva dolgozott a galaxisok forgásán - utóbb kiderült, hogy ez a sötét 
anyag keresésének központi kérdése -, a tőle megszokott hidegvérrel reagált a vélemények 
pálfordulására: "Mi ezt az eredményt kaptuk és senki sem hitt nekünk - emlékezett vissza 
később -, majd hat hónappal később megtalálták a mikrohullámú dipólust és az csaknem 
ugyanazt a sebességet mutatta. Ezután már senki sem mondta, hogy mi nem mozoghatunk 
ilyen gyorsan. Helyette mindenki azt hangoztatta, hogy az általam mért irány nem egyezik 
meg a kozmikus mikrohullámú sugárzás segítségével mért iránnyal."

"Én a magam részéről sohasem kételkedtem mintavételünk eredményében - tette 
hozzá derűsen -, a csillagászat megfigyelésen alapuló tudomány. Számos váratlan dolog 
állhat elő, és mindent kizárólag a megfigyelés révén észlelhetünk. Még a viszonylag közeli 
világegyetem is meglehetősen bonyolult, és az egyöntetű tágulásra vonatkozó egyszerű 
modellünket módosítani kell... Ez bizonyos mértékben nagyon kellemes, azt hiszem. Kel-
lemes, hogy a kozmológiát viszonylag közel vizsgáljuk. Nem kell mindig mindent a világ-
mindenség peremén keresni."18

18 Timothy Ferris interjúja Vera Rubinnal, 1986. 
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Amint Rubinnak sikerült e másik, korábban vitatott kutatási téma jó hírét is meg-
alapoznia, örömmel tapasztalhatta, ahogy az továbbfejlődik. 1981-ben de Vaucouleurs és 
kollégái közöltek egy többszáz galaxis vizsgálatáról szóló cikket, amely egyértelműen ta-
núsította, hogy az egész Szűz-szuperhalmaz a kozmikus tágulástól függetlenül közel 500 
km/s sebességgel mozog. 1985-ben Sandage és Gustav Tamman azt találták, hogy a Szűz 
halmaz saját mozgásának sebessége 600 km/s a Hidra irányában. Majd a következő évben 
előállt a Hét Szamuráj azzal a hírrel, hogy a Lokális Csoport része egy több ezer galaxis-
ból álló rajnak, amelyek együtt mozognak, a sebességük több, mint 630 km/s, a mozgás 
iránya pedig egy eddig még fel nem térképezett tömegkoncentráció - a Nagy Mozgató- 
felé mutat.

A Nagy Mozgató nevet Dressler önkéntelenül ejtette ki az Amerikai Fizikai Társa-
ság által 1987 májusában Washington D.C.-ben rendezett konferencia utáni sajtófogadá-
son. "Miközben megpróbáltam érzékeltetni egy szuperhalmaz elképesztő tömegét, ami ké-
pes kozmikus léptékek mellett is maga felé vonzani galaxisokat és gesztikulálva kerestem 
a világegyetem nagyságát megfelelően jellemző szót, kicsúszott a számon a Nagy Mozga-
tó név" - emlékezik vissza Dressler.19 Az ugyancsak meghökkentő "Hét Szamuráj" bece-
név, ami Dresslerre és hat munkatársára utal, Amos Yahil szájából hangzott el először egy 
1986-ban, Santa Cruzban a közeli galaxisokról tartott munkamegbeszélésen: "Mit kezd-
jünk ezzel a . . . , ezzel a . . . , ezzel a hét... szamurájjal?" - dörmögött Yahil, aki nem kife-
jezetten örült a szamurájok eredményének.20 Dressler egyik elnevezéssel sem volt elége-
dett: "A Nagy Mozgató vonzó népszerűségével és nevetséges grandiózusságával mind-
annyiunknak szárnyakat adott, szamuráj társaim pedig szívesen átengedték nekem a dicső-
séget, és a szemrehányásokat is."21 A munka azonban önmagáért beszélt, bizonyítékokkal 
szolgált a kozmikus struktúrák legnagyobb léptékű komplexumaira, és mindezt a galaxi-
sok mozgásának mérései alapján jósolta meg. A kiváló tudósokból álló, Dressler szerint el-
képedt közönségnek a Hét Szamuráj 1986-ban Aspern-ben (Colorado) mutatta be felfede-
zését. Kijelentették, hogy a környezetünkben lévő valamennyi galaxis a Centaurus-csillag-
kép irányába mozog. Ennek a hatalmas sodródásnak az iránya nem esik messze a kozmi-
kus mikrohullámú háttérsugárzás forró pontjától.

De mi okozza ezt a vonzást? A Hidra-Centaurus-Pavo szuperhalmaz Centaurus ré-
sze ugyanebben az irányban található, azonban nem lehet felelős e mozgásért, mert nyil-
vánvalóan ő maga is mozog, méghozzá ugyanabba az irányba. Így a Hét Szamuráj azt ta-
lálta ki, hogy a Nagy Mozgató, egy különlegesen nagy sűrűségű szuperhalmaz-komple-
xum, még távolabb helyezkedik el, mintegy kétszázmillió fényévnyire. Miután hallgattak 
arra a katonai bölcsességre, hogy a döntő csatát mindig olyan terepen kell megvívni, ami 
két pontatlan térkép metszéspontján helyezkedik el, úgy vélték, hogy a Nagy Mozgató a 
Tejút korongjának sötét felhői mögött rejtőzik, így létezésének bizonyítása nehéz lesz. A 
további vizsgálatok azonban közvetlen felvilágosítást adhatnak tömegéről, ami az előzetes 
várakozások szerint néhány százezer, Tejút-méretű galaxis tömegének felelhet meg. Ez az 
információ nagy segítséget nyújthat a tér teljes alakjának és a világegyetem tágulási sebes-
ségének meghatározásában.

Ha a tömegsűrűséget függőlegesen ábrázoljuk, a Szűz-szuperhalmaz és a szomszé-
dos szuperhalmazok is csupán dombocskák Nagy Mozgató magasba tornyosuló hegycsú-
csa mellett. Ez más szinten újabb emlékeztető arra nézve, hogy nem mi vagyunk a kozmi-
kus történések középpontjában. Az ősrobbanás-elmélet szempontjából viszont ez a tény 
különleges jelentőségű. Mivel ezek a struktúrák minden valószínűség szerint mint az 
ősrobbanás sűrűségingadozásai keletkeztek, fontos útmutatást adhatnak arra nézve, hogy 
hogyan kezdődött a struktúraszerveződés.

Ezzel vissza is jutottunk a dolgok kezdetéhez. A standard ősrobbanásmodell felté-
telezi, hogy egyedül a gravitáció alakította ki a kozmikus struktúrákat (ahogyan James Pe-

19 Alan Dressler: Voyage to the Great Attractor: Exploring Intergalactic Space, New York, Knopf, 
1994, 253. old.

20 Uo. 211. old.
21 Uo. 253. old. 
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ebles tiszteletlenül megjegyezte: "mert senki sem tudott elképzelni más elfogadható erőt, 
ami ilyen léptékekben hatni képes"22). Eszerint a gravitációs instabilitási kép szerint az ős-
eredeti plazma egyes tartományai sűrűbbek voltak a többinél, és ezek kismértékben erő-
sebb gravitációs tere anyagot ragadott el a környező tartományoktól. A sűrűbb tartomá-
nyokból lettek a galaxisok, halmazok és szuperhalmazok - hogy milyen sorrendben, az 
még vitatott kérdés -, míg a kevésbé sűrűk üres tartományokat alkottak. A halmazok és az 
üres tartományok ősrobbanásban kezdődött növekedése napjainkban is egyre folytatódik. 
Tapasztalhatjuk ezt a galaxisokon, amelyek olyan struktúrák felé sodródnak, mint a Nagy 
Fal és távolodnak az üres tartományoktól.

A gravitációs instabilitás - mint elképzelés - a huszadik század elejéről származik, 
amikor az angol asztrofizikus, Sir James Jeans kiszámította az úgynevezett Jeans-féle tö-
meget, azt a sűrűséget és hőmérsékletet, ami mellett egy adott tömegű gázfelhő a saját gra-
vitációjának hatására összeomlik. Ha a világegyetem egy nem táguló gázfelhő volt kezdet-
ben, a véletlenszerű mozgások esetleg létrehozhattak olyan tartományokat, amelyek eléggé 
sűrűek voltak ahhoz, hogy elérjék a Jeans-féle tömeget és összeomoljanak. Az ősrobbanás 
táguló plazmájában azonban ehhez túlságosan gyorsan csökkent a teljes anyagsűrűség. Így 
valamiféle magokra lenne szükség: olyan nagy sűrűségű területekre, amelyek létrehozhat-
ják a Jeans-féle tömeget még akkor is, ha a teljes sűrűség a tágulás következtében csökken. 
Mivel az anyag jelenléte határozza meg a tér alakját, a kérdés a téridő-geometria keretei 
közt vizsgálható. Ahogyan Peebles megfogalmazta: "Amikor a nagyléptékű struktúrák ere-
detének elméletét kutatjuk, valami olyasmit keresünk, ami fodrozódásokat okozhatott a 
geometriában."23 Ezeknek a magoknak nagyoknak kellett lenniük - túl nagyok ugyanakkor 
mégsem lehettek, különben sem a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, sem a mai vi-
lágegyetem nem lehetne annyira homogén és izotróp, mint amilyen -, viszont elegendően 
sűrűknek kellett lenniük, hogy beinduljon a gravitációs összeomlás, és ráadásul még szár-
mazniuk is kellett valahonnan. Tekinthetjük az egészet csupán "kezdeti feltételeknek", 
amit a gyakorlatban nemegyszer meg is teszünk, de végül mégiscsak valamilyen fizikai 
magyarázatot szeretnénk kapni, nem lehet a dolgot csupán egy deus ex machinaval elintéz-
ni.

A legígéretesebb megoldásnak az látszik, ha a kezdeti sűrűségingadozásokat kvan-
tumfluxusnak tulajdonítjuk. Itt-ott véletlenszerűen nagysűrűségű tartományok bukkannak 
fel az őseredeti anyagban. (Minthogy a véletlenszerű változásokat gyakran "zajnak" neve-
zik a tudományban és a technikában, ezért a kvantumfluxust nevezik kvantumzajnak is.) A 
kvantumfizika nem csak megengedi, de meg is követeli, hogy ilyen tartományok létezze-
nek. A kvantumfizikai megközelítést John Archibald Wheeler különösen fontosnak tartot-
ta. Wheelerrel már találkoztunk, ő volt a feketelyuk-kutatások egyik vezető elméleti tudó-
sa. Wheeler Einsteinnel dolgozott együtt, és tökéletesen tisztában volt a relativitáselmélet-
tel, de ellentétben Einsteinnel, szívesen foglalkozott kvantummechanikával is. Ahogyan 
mondani szokta, a kvantummechanika elve a természet elve. Wheeler ma már nyugdíjas, 
de míg az előadóteremben állt, megtestesítette Niels Bohr mondását: "Tanulj azzal, hogy 
tanítasz!" Saját bonyolult kutatási problémáit vázolta fel a táblára és a diákok segítségével 
kereste a megoldást. Végigvezette őket a szabad képzettársítások hullámvasútján a fiziká-
tól a matematikán, filozófián keresztül egészen a józan észig. Amerikai fizikusok 
generációit oktatta, és az ő hallatlanul gazdag intellektuális hagyatéka a kvantumelvek al-
kalmazása a kozmológiában általában, speciálisan pedig a struktúraképződés területén.

A fizikusoknak még nincs konkrét magyarázatuk arra, hogy hogyan alakulhattak 
ki a kvantumfluxusból a világegyetem nagy léptékű struktúrái. Ennek oka részben az, 
hogy még nem áll rendelkezésre olyan elmélet, amely lehetővé tenné a Planck-idő alatt 
végbement események leírását; a Planck-idő parányi időtartam (pontosan az első 10-43 má-
sodpercet jelenti). Biztató eredmények születtek a kvantumkozmológia, az egyesített elmé-
let és az inflációs elmélet területén. Ezekről később részletesen beszámolunk. Itt most egy-

22 P. J. E. Peebles: Principles of Physical Cosmology, Princeton, Princeton University Press, 1993, 
528. old. 

23 Uo. 118. old. 
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szerűen csak tegyük fel, hogy a kvantumfluxus volt a struktúrák kialakulásának magja. És 
a legtöbb elméleti kutatóhoz hasonlóan tételezzük fel, hogy ezek az ingadozások véletlen-
szerűek voltak (a szaknyelv ezt "Gauss-féle eloszlásnak" nevezi). Ez a lehető legegysze-
rűbb feltételezés, és ezért nehéz lenne Istennel hozni kapcsolatba (egyesek szerint a kezde-
ti feltételek arra valók, hogy az egyenletek a várt eredményt adják, és ezért a kezdeti felté-
teleket önkényesen választjuk meg).

Nos, mi következhetett ez után? A struktúrák gravitációs instabilitás révén történő 
kialakulására kétféle megközelítés lehetséges.

A lentről-felfelé-elmélet azt állítja, hogy az őseredeti magok protogalaxisokat al-
kottak, amelyek tömege csupán néhány milliószorosa volt a nap tömegének, és a későbbi-
ek során ezek az objektumok álltak össze galaxisokká, csoportokká, halmazokká, és így 
tovább. Jelentős kutatásokat végeztek ezen a területen a hatvanas-hetvenes években Peeb-
les és kollégái Princetonban, de természetesen mások is dolgoztak ezen a kérdésen. A lent-
ről-felfelé-elmélet kissé erőltetetten ugyan, de meg tudja magyarázni a galaxisok keletke-
zését, viszont nagy nehézségekkel néz szemben, amikor az azóta felfedezett hatalmas szu-
perhalmazok, szuperhalmaz-komplexumok és üres tartományok kialakulásáról kell számot 
adnia.

A fentről-lefelé-elmélet szerint először a legnagyobb struktúrák alakultak ki, és ké-
sőbb ezek estek szét halmazokra, csoportokra és galaxisokra. A fentről-lefelé-elméletet az 
1970-es évek elején egymástól függetlenül dolgoztak ki Edward Harrison a Massachusetts 
Egyetemen és a látszólag mindenben jeleskedő asztrofizikus, Jakov Zeldovics a Moszkvai 
Egyetemen.24 Ezért az elméletből adódó őseredeti sűrűségspektrumot, Harrison-Zeldovics-
spektrumnak nevezzük.

Hamson igazi polihisztor, aki többek között könyvsorozatot írt, amelyben olyan 
egyszerű, de messzire vivő kérdésekkel foglalkozik, mint hogy például miért sötét az éj-
szakai égbolt. Az ő válasza az, hogy a világegyetem teljes energiája - tehát az az energia-
mennyiség, amely akkor szabadult volna fel, ha az összes anyag energiává alakult volna át 
- sem elegendő ahhoz, hogy megvilágítsa az égboltot. Az ősrobbanás távoli tüze, ami Ed-
gar Allan Poe látomásában "a világegyetem folyamatos arany falaként" jelenik meg, és 
amit ma kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásként észlelünk, nem világít elég fényesen 
ahhoz, hogy megfelelő világosságot szolgáltasson.25

Zeldovics, aki hetvenhárom éves korában 1987. december 2-án szívrohamban 
hunyt el, a huszadik századi fizika egyik legnagyobb alakja volt. Minden béklyótól men-
tes, hatalmas képzelőerővel rendelkezett, rengeteg ötlete volt, de nem vetette meg a földi 
örömöket sem, határozottan kedvelte a vodkát, és gyakran eljárt a moszkvai kocsmákba; 
ilyenkor kitűzte összes állami rendjelét, így tartva távol a rendőröket, akiknek feladatuk 
volt a részegek begyűjtése. Rengeteget olvasott, elsősorban német és francia irodalmat 
(édesanyja, a Szovjet írószövetség tagja, oroszra fordította Proust műveit), és szívesen 
idézte Proust szavait: "Isten legnagyobb dicsérete egy tanult ember kételkedése, aki biztos 
abban, hogy a világ tökéletessége feleslegessé teszi az istenek létét."26 Imádott nevetni és 
mint a legtöbb ember, aki szereti a humort, alapvetően komoly volt. Ahogyan a fizikus 
Andrej Szakarov visszaemlékezéseiben elmondta, "Zeldovics csaknem gyerekesen örült, 
amikor valamilyen fontos munkát befejezett, vagy mikor egy metodikai problémát elegáns 
megoldással áthidalt, ugyanakkor hallatlanul érzékeny volt a hibákra és a tévedésekre."27 

24 E. R. Hamson: Physical review D 1, 2726, 1970, J. B. Zeldovics: A Hypothesis, Unifying the 
Structure and the Entropy of the Universe, Monthly Notices Royal Astronomical Society 160, 
1972, IP 

25 Poe: The Power of Words, United States Magazine and Democratic Review, 1845. június, idézi: 
Edward Harrison: Darkness at Night: A Riddle of the Universe, Cambridge, Harvard University 
Press, 1987, 146. old. 

26 A Proust-idézet egy átírás, jobban mondva fordítás franciából oroszra, majd angolra - idézi A. A. 
Ruzmajkin és D. D. Szokoloff Zeldovicsnak The Almighty Chance c. könyvéhez írt előszóban, 
Teaneck, N.J.: World Scientific, 1990, VI. oldal. 

27 Andrej Szacharov: A Man of Universal Interests, Nature 331, 1988. február 25., 672. old.
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Elméleti munkájában felhasználta csalhatatlan megérzéseit. A struktúrák kialakulásával 
kapcsolatosan különösen az marad emlékezetes, hogy kimutatta, a felülről-lefelé modell-
ben a galaxisok hatalmas lapos rendszerekké - "Zeldovics-palacsintákká" - szerveződtek, 
amelyek úgy néznek ki, mint a Nagy Fal, és azok a membránok, amelyeket mostanában is-
mertek fel a kozmikus buborékok metszéspontjaiban.

Zeldovics annak tudatában halt meg, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugár-
zásnak van egy történeti vonatkozású szegmense, tartalmazza az anyag összecsomósodásá-
nak mikéntjére vonatkozó információt abból az időből, amikor a világegyetem mindössze 
félmillió éves volt, és ez az információ reményei szerint összhangban van a Harrison--
Zeldovics-spektrummal. A háttér, ahogyan már említettük, akkor alakult ki, amikor az ős-
eredeti anyag elvékonyodott és átlátszóvá vált; ezt a korszakot nevezik a fotonszétcsatoló-
dás korának. A kozmikus háttér akár egy hatalmas Jackson Pollock festmény is lehetne, 
ami az egész égboltot beborítja, és tele van a korai kozmikus történelemről kiszivárgó 
mindenféle kódolt információval. Itt most azok a kódok érdekelnek bennünket, amelyek az 
anyag ősrobbanásbeli eloszlásáról adnak felvilágosítást. A sűrűbb tartományokból szárma-
zó fotonoknak ki kellett jutniuk abból a gravitációs potenciálgödörből, amit az erősebb 
gravitációs tér alakított ki. Ezért a sűrűbb tartományokból jövő fény valamivel halvá-
nyabb, mint a környező térből eredő. Ennek az elgondolásnak az ellenőrzésére bocsátották 
fel a COBE műholdat. Két éven keresztül gyűjtötte az adatokat, gigantikus területek mik-
rohullámú háttérsugárzását térképezte fel, és kereste a fényerősség-ingadozásokat. A tudó-
sok türelmetlenül várták az eredményeket. "Mondhatnánk, hogy krízis előtt állunk, de az 
igazság az, hogy eljutottunk oda, ahol az ingadozásokat látnunk kellene - jelentette ki 
Dressler -, azon a ponton vagyunk, hogy lássuk őket és - bizony jó lenne, ha látnánk őket, 
különben a modellünk rossz."28

1992. április 23-án George Smoot és kollégái, akik a Berkeley Egyetemen a 
COBE-programon dolgoztak, bemutatták azokat a régóta várt térképeket, amelyeket a 
COBE-műhold adatai alapján állítottak össze. Ezek az őseredeti égbolton kialakult hatal-
mas struktúrákat mutattak. Amennyiben Harrisonnak és Zeldovicsnak igaza volt, úgy a 
meleg és hideg tartományok közötti hőmérsékletkülönbségnek egyszázezred foknak kellett 
lennie. A COBE által mért különbség 5,5 x 10-6 fok volt, ami nagyon közel esik a Harri-
son-Zeldovics-féle értékhez. "Micsoda győzelme ez a gravitációs instabilitásképnek!" - 
lelkendezett a Princeton Egyetem kutatója, J. Richard Gott.29 Később hozzátette: "Mindig 
is mondtam, ez lesz az igazi vizsga: a COBE-nak a Zeldovics-spektrumot és a Gauss-féle 
eloszlást kell szolgáltatnia. A műhold ezt meg is tette."30 Más fizikusok is fellelkesültek a 
COBE eredményei láttán: Stephen Hawking szerint: "A század - ha nem minden idők - 
legnagyobb tudományos felfedezése ez." Joel Primack, a California-i Egyetem (Santa 
Cruz) kutatója is úgy minősítette az eredményt, hogy az "egyike a század legnagyobb fel-
fedezéseinek. Tulajdonképpen az egész tudomány egyik legnagyobb felfedezése", és Mic-
hael Turner, a Chicagoi Egyetem munkatársa is: "Megtalálták a kozmológia Szent 
Grálját."31 Bármit is szűrünk le ezekből a diadalénekekből, és abból, hogy a fizika mosta-
nában több "szent grált" mutat fel, mint amennyi a Vatikáni Múzeumban található, a 
COBE mérései bizonyossággal szolgáltak arra nézve, hogy az elméleti kutatók helyes nyo-
mon járnak a természetben létező legnagyobb objektumok, és a véletlenszerű kvantum-
fluktuációkból, a természet legparányibb jelenségeiből keletkező kozmikus struktúrák ki-
alakulását illetően.32

Még rengeteg persze a tisztázni való. A probléma magja a sötét anyag rejtélye, 
amit az előző fejezetben tárgyaltunk. Még ha tudjuk is, hogy a világegyetemben szuperhal-
mazok keletkeztek a kvantumfluktuációkból mint embriókból, azt azonban nem tudjuk, mi 

28 Kim A. McDonald: New Discoveries of Large Structures in Cosmos Challenge Leading Ideas of 
Universe's Origin, Chronicle of Higher Education 37, 1991. január 30.
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volt az előállítás receptje. Alapvetően kétféle szakácskönyv létezik, és ezek kétféle ré-
szecskét használnak, a hideget és a forrót. A "forró" alatt azokat a részecskéket kell érteni, 
amelyek a foton felbomláskor fénysebességhez közeli sebességgel mozogtak. "Hidegek" 
azok a részecskék, amelyek ennél sokkal lassabban mozogtak. A kétféle megközelítés a 
"forró sötét anyag", illetve "hideg sötét anyag" néven forog a tudományos köztudatban.

A forró (vagyis gyorsan mozgó) sötét anyag elsődleges jelöltje a neutrínó. A neut-
rínók a közönséges anyaggal csak a gyenge nukleáris erők révén kerülnek kölcsönhatásba, 
ezek egyrészt nagyon gyengék, másrészt pedig nagyon kicsi a hatósugaruk. Ebből követ-
kezik, hogy a neutrínók rendkívül tartózkodóan viselkednek. Másodpercenként milliárd-
szám hatolnak át az emberi testen, anélkül, hogy ártanának neki - számukra mintha mi 
nem is léteznénk -, ráadásul minden irányból ugyanannyi neutrínó záporozik felénk, alul-
ról is, mert sértetlenül keresztülhatolnak a Földön. Említettük már, hogy az ősrobbanásban 
rengeteg neutrínó szabadult fel a nukleáris folyamatok következményeként. A kozmikus 
struktúrák kialakulásának szintjén azonban a tömeggel rendelkező neutrínók nem jöhetnek 
számításba. A számítógépes szimulációk szerint vagy nagyon lassan alakítanák ki a galaxi-
sokat, vagy sokkal több nagyléptékű struktúrát kellett volna kialakítaniuk, mint amennyit 
ma megfigyelhetünk.

A "hideg sötét anyag"-modell, amelyben a sötét anyag lassan mozgó részecskék-
ből, esetleg a szuperszimmetria egy változatából áll, sokkal ígéretesebbnek tűnik. Persze 
itt is vannak problémák. A tudomány jelenlegi állása mellett vagy napjaink kozmikus 
struktúráiba illeszthető bele a hideg sötét anyag, vagy azokba a struktúrákba, amit a COBE 
a mikrohullámú háttérsugárzásban látott, de egyszerre mindkettőbe nem. A hideg- és a for-
ró-modell számos eltérő előrejelzésre ad módot, s ez elvileg lehetővé teszi, hogy a megfi-
gyelések alapján válasszunk közülük. Az egyik lényeges különbség, hogy eltérő választ 
adnak a sötét anyag eloszlására; például arra, hogy a kozmikus űrök valóban üresek-e, 
vagy sötét anyagot rejtenek.

Vannak úgynevezett "vegyes sötét anyag"-elméletek is, amelyek mind a hideg, 
mind a forró sötét anyagot segítségül hívják. "Úgy tűnik, mindkettőre szükségünk lehet - 
jelentette ki Marc Davis -, az utóbbi néhány évben számos bizonyíték gyűlt össze arra vo-
natkozóan, hogy a legegyszerűbb »sötét anyag«-modellek túlságosan egyszerűek." A ter-
mészet takarékossága többnyire ellene szól az olyan elméleteknek, amelyek egyetlen ered-
ményt két különböző hatásnak tulajdonítanak. "Nem szívesen jutottunk erre a következte-
tésre. Senki sem szereti az elméleteit elbonyolítani."33 De lehet, hogy ez éppen az az eset, 
amikor a kettős magyarázat az egyetlen helyes magyarázat. Mindenesetre fennáll a ve-
szély, hogy túlságosan is konzervatív a hozzáállásunk, ha deklarálni akarjuk, milyen 
anyagformák rejtőzhetnek a tágas és változatos világegyetemben. Egy évszázaddal ezelőtt 
senki sem ismerte a fotonokat, neutrínókat, kvarkokat vagy bármelyik szubatomi részecs-
két a több száz közül, amelyekről ma már tudjuk, hogy léteznek, és amelyeket fizikai kí-
sérleteink során bármikor újra megfigyelhetünk. Mivel a világegyetem 1-10 százalékát adó 
látható anyag meglehetősen bonyolult, kézenfekvő és természetes elképzelés, hogy a tö-
meg nagy részét adó sötét anyag sem csupán egyféle részecskéből áll. Az egyik sokat ígérő 
vegyes-modell, amelyet a Berkeley Egyetemen Davis és kollégái, F.J. Summers és Dávid 
Schlegel dolgoztak ki nagyjából egyidőben azzal, hogy a COBE eredményeit bejelentet-
ték, harminc százalék forró és hetven százalék hideg sötét anyaggal számol.

A kutatók serényen és a lehető legaprólékosabban vizsgálják a kozmikus mikro-
hullámú háttérsugárzást. Kutatóballonokat bocsátottak fel nagy magasságba az Antarktisz 
jeges síkságairól, mivel száraz, nyugodt légköre kedvez a mikrohullámú csillagászatnak. 
Mások további adatokat gyűjtenek a COBE-műhold segítségével. Nemrégiben hagyta jóvá 
az Európai űrkutatási Ügynökség (ESA) egy második, sokkal érzékenyebb COBE-műhold 
2004-ben történő felbocsátását: ennek az lesz a feladata, hogy még aprólékosabban térké-
pezze fel a zavarhelyeket. (Azok a zavarok, amelyeket a COBE térképe mutatott, mind na-
gyobbak voltak, mint amekkora a megfigyelhető világegyetem horizontja volt akkor, ami-
kor a háttérsugárzás elkezdődött.) Egyesek arra akarják felhasználni a kozmikus mikrohul-
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lámú háttérsugárzást, hogy ellenőrizzék a világegyetem sűrűségét és tágulási sebességét. 
És természetesen mindenkit magával ragadott az a tény, hogy ha az ingadozások valóban 
kvantumfluktuációkként kezdődtek, úgy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás tanul-
mányozása ablakot nyithat a nagyon korai világegyetem kvantumos viselkedésére is. "A 
COBE-korszakot megelőzően kozmológiai elméleteinket homokra építettük - mondta Joel 
Primack -, csak csekély információink voltak a kezdeti feltételekről, valamint a kritikus 
első másodpercről, és csak spekulatív elméleteink voltak a galaxisok eredetéről és nagy-
léptékű eloszlásukról a világegyetemben. Az új COBE-adatok végre lehetővé tették szá-
munkra, hogy igazán szilárd talajon kezdjük meg a kozmológia elméletének felépítését."34

E munkák legtöbbjének hátterében ott lapul a lehetőség, hogy kritikus sűrűségű 
világegyetemben élünk; olyan világegyetemben, amelyben a kozmikus tér a megfigyelhető 
léptékben csaknem teljesen sík. A "hideg sötét anyag"-elmélet erre enged következtetni, de 
ez az eredmény a vegyes-modell alapján is. A Nagy Mozgatóhoz társított dinamika csak 
akkor értelmezhető, ha a világegyetem kritikus sűrűséggel rendelkezik. (Érdekes módon 
Alan Dressler még a COBE-adatok közlése előtt hangsúlyozta, hogy a Nagy Mozgató kö-
rülbelül azt a hőmérsékletingadozást követeli meg, mint amit a COBE mérései jelentettek. 
"Tulajdonképpen a fotonok éppen ennyi energiát veszítettek akkor, amikor kikerültek az 
embrióállapotban lévő Nagy Mozgató által keltett gravitációs potenciálgödörből" - jegyez-
te meg Alan Dressler.35)

Ezzel eljutottunk ahhoz az eseményhez, ami feltehetőleg kisimította a kozmikus 
teret, és az őseredeti sűrűségingadozásokat éppen olyan mértékben erősítette fel, ahogyan 
azt az elmélet előre jelezte, és ahogyan a COBE mérései igazolták. Térben ez volt a legna-
gyobb esemény, ami valaha is végbement: legalábbis a mi világegyetemünkben. Ezt az 
eseményt inflációnak nevezte el a tudomány. Mielőtt azonban az inflációval foglalkoz-
nánk, meg kell vizsgálnunk a kozmikus fejlődést és az egyesített elmélet kilátásait, mert ez 
nemcsak a sötét anyagot alkotó különböző részecskéket jósolja meg, hanem sejtetni engedi 
azt is, hogy az infláció ténylegesen bekövetkezett.
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7. A kozmikus fejlődés

A teremtés nem egy pillanat műve volt.
Valamikor megkezdődött az anyagok

végtelen sorának létrejöttével, folytatódott az
örökkévaló működéssel, a folyton növekvő termékenységgel.

Milliónyi és milliárdnyi millió évszázad követi egymást,
amelyek során minduntalan új világok és világok

rendszerei keletkeznek a természet középpontjától távoli
tartományokban, míg végül elérik a tökéletességet.

(Immanuel Kant)1

Ha nem, hogy nőjünk, mért vagyunk a Földön?
(Robert Browning: Kleón)2

Ha egyetlen szóval akarnánk kifejezni a tudományok kialakulása előtti természet-
filozófia legsúlyosabb gondolkodásbeli hibáit - ha meg kellene nevezni azokat a hiányos-
ságokat, amelyeket a természettudományoknak kellett helyre hozniuk -, minden valószínű-
ség szerint a világegyetem sztatikus voltának feltételezése lenne az. Számos nagy gondol-
kodó a változást csak képzelgésnek minősítette. Ebben a szemléletben az idő megnyilvá-
nulása - "az örökkévalóság mozgó képe", ahogyan Platón kifejezte - a zaj, míg a lényeg, a 
jel az örök stasis változatlan zsongása. Mások megengedik, hogy létezik változás, de azt 
teljesen mellékesnek tekintik. Véleményük szerint az idő ciklikus, a mi korlátozott szemlé-
letünkkel egyes események esetleg egyedinek és fontosnak látszanak, hosszú távon azon-
ban ismétlődnek, és a végzetszerű sors végtelen pályáit futják be. Ezeknek az állandóan 
őrlő kerekeknek a zakatolása sok szofista fülének zene volt, és visszacseng Hesziodosz, 
Püthagorasz, Platón, Arisztotelész, valamint tanítványa, Eudémosz és követőik munkái-
ban. Még a hinduizmus mérhetetlen időtávlata is alig valamivel több annál, mint ha na-
gyobb fogaskerekeket építenének az örök visszatérésnek ugyanabba a mechanizmusába. 
Pedig a hinduizmus tényleg hallatlanul nagy számokkal dolgozik - például ezer, egyenként 
négymilliárd évig tartó mahaguya alkot egyetlen Brahma napot -, ezért egyesek a hinduk 
szent könyveiben napjaink mérhetetlen csillagászati számainak előfutárát látják.3 A régi 
könyvekben mindig csak forradalomról lehet olvasni, sohasem fejlődésről: nem evolúció-
ról, mindig csak revolúcióról. Változások fellépnek a világegyetemben, de nem fontosak, 
az összkép mindig ugyanaz marad. Azt mondják, az istenek sajnálkozva tekintenek az em-
berekre, akik elég naivak ahhoz, hogy azt képzeljék: van haladás, vagy valami tényleg 
megváltozhat egy város elestével vagy egy költemény megalkotásával. Az ilyen fatalizmus 
valóban Olümposzi nagyságra vall, s a boldogtalanság érzését éppen ez tette közkedveltté 
a filozófusok és filozófiaprofesszorok generációinak körében, de a fiatal diákok körében 
is, akik a boldogtalanságon keresztül mutatták meg érzelmeik mélységét.

Az idő általánosan elterjedt becsmérlése alól a legjelentősebb kivételek a zsidó--
keresztény teológiában találhatók. A régi zsidók makacsul ellenezték az idő érzéki csaló-
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dásként való felfogását, sőt éppen ellenkezőleg: nagy jelentőséget tulajdonítottak az idő-
nek. A teremtés történetének héber ábrázolása teljes egészében időhöz kötött. Óraműszerű-
en ketyeg a világ teremtésének hét napjától az emberi generációk kibontakozásáig. A zsidó 
hagyományok fennmaradtak. Tanúsítja ezt egy bölcs rabbi válasza, akitől egyik kételkedő 
tanítványa megkérdezte, hogy mit lehet tanulni az olyan modern találmányokból, mint 
amilyen a vasút; a rabbi azt felelte: ha lekésed a vonatot, abból megtanulhatod, mekkora 
hatalma van egyetlen percnek. A Kabbala nyilvánvalóan a fejlődés mellett áll ki, habár 
csak haladás értelemben említi, amikor kijelenti: "A fejlődés a felfelé emelkedés útja és 
ezzel szolgáltat alapot a világ optimizmusához. Hogyan is eshetne kétségbe bárki is, ami-
kor minden fejlődik és emelkedik?"4

A keresztények hasonló szemléletét tükrözi a történelem meseként való ábrázolása. 
A mesében történelmi események, mint például Jézus születése fontos és maradandó válto-
zást hoztak a világba. Ez a felfogás annyira eltért a görög gondolkodásmódtól, hogy 1215-
ben, amikor Arisztotelész munkái második napként felragyogtak Európa egén, a Negyedik 
Lateráni Zsinat célszerűnek tartotta érvényteleníteni Arisztotelésznek azt a tételét, amely 
szerint a világegyetem végtelenül öreg. A zsinat azt bizonygatta, hogy a keresztények szá-
mára a világ egy meghatározott időpontban született, és egy sor egyedi - soha vissza nem 
térő - eseményen ment keresztül. A modern tudósok nem értik meg a lényeget, amikor kifi-
gurázzák James Ushert, tizenhetedik századi ír püspököt, aki összeszámolta, hogy a 
Bibliában hányszor szerepel a "nemzette" kifejezés, és ebből arra a következtetésre jutott, 
hogy "az idő kezdete . . . arra az éjszakára esett, ami megelőzte az október 23-i napot . . . a 
Krisztus előtti 4004. évben". Ami számít, az nem az, hogy Usher számadata helytelen - tu-
lajdonképpen csak egy milliós szorzóval tévedett, ami kozmikus mértékekkel mérve nem 
is olyan sok - hanem, hogy úgy gondolt az időre, mint aminek volt kezdete, a világra pedig 
mint egy színdarabra, ami váratlan eshetőségeket tartogat. A kereszténység befolyása a tu-
dományos gondolkodásra kellemetlen érzést kelt a tudósokban, akik emlékeznek arra, 
hogy keresztények fogták perbe Galileit, gúnyolták ki Darwint, és ma is éberen őrzik a tu-
dományt a vallástól elválasztó határokat. Mégis érdemes megjegyezni ezt a befolyást, csu-
pán annak a közönséges, de erőteljes irányzatnak az ellenpólusaként is, amely a történel-
met a hősiesség és aljasság egyhangú váltakozásaként írja le.

Ezektől a figyelemre méltó kivételektől eltekintve nagyon kevés pretudományos 
filozófia vette komolyan azt az elgondolást, hogy az időnek volt kezdete, és feltehetőleg 
valamikor vége is lesz, és a világegyetem folyamatosan változik miközben száguld az idő-
ben. Még kevésbé volt népszerű a világegyetem fejlődésének gondolata, azaz hogy az idő 
előrehaladtával egyre bonyolultabbá és változatosabbá válik. Következésképp teljesen fi-
gyelmen kívül hagyták a kozmikus fejlődés elvét egészen addig, amíg a természettudo-
mány elő nem állt vele.5 Maga a fogalom még ma is problematikus. A szó a latin kibont,  
kifejt, illetve felfed szóból származik, ami azt jelenti, hogy a fejlődés csupán fényt vet az 
addig rejtett dolgokra, mint amikor a szőnyegárus kiteríti a szőnyeget. A fejlődés egyik 
leglenyűgözőbb tulajdonsága éppen az, hogy eredményei legnagyobb - részt nem láthatók 
előre. Ugyanígy nincs megfelelő eszközünk, hogy kifejtsük, mit értünk az alatt, hogy a ter-
mészet ma "változatosabb" és "bonyolultabb", mint mondjuk akkor, amikor még minden 
csak "kvarkleves" formájában létezett.

Aligha lehet hasznos kutatást végezni úgy, ha először minden kételyt el akarunk 
oszlatni. Ebben a fejezetben amellett érvelünk, hogy a fejlődés egyszerre több szinten hat. 
Nem csak a galaxisok fejlődnek kémiailag, amikor csillagaikban a hidrogén és hélium ne-
hezebb elemekké alakul, és ezért az öreg csillagok kémiailag bonyolultabbak és változato-
sabbak a fiatal csillagoknál, s a galaktikus fejlődés teljes galaxishalmazokra ható folyama-
tok működésének eredménye. Molekulák alakulnak ki az óriás molekuláris felhőkként is-
mert intersztelláris viharfelhőkben és a bolygókon. A földi életet a kozmikus molekuláris 
fejlődés barokk extrapolációjaként is tekinthetjük. Ebből a szemléletből merítenek azok a 
biológusok, akik szerint a csirke a tojás sajátos formája: annyi a feladata, hogy új DNS-
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molekulákat kerítsen az újabb (és változatosabb) DNS-szerkezetű tojás létrehozásához. 
Úgy tűnik, a természet törvényei még egyszerűbb, originális törvényekből fejlődtek ki, 
utóbbiak viszont az őseredeti törvénynélküliség állapotából. A fejlődés elve lehet éppoly 
hatékony fogalom, mint a kvantumelv, és ebben az esetben minden anyagi valóságra vo-
natkozó gondolatnak vagy eleve dinamikusnak kell lennie, vagy a stasis valamilyen új és 
bonyolultabb változatát kell dinamikussá tennie. Dinamika és stasis, mint alapvető ellen-
tétpár, a könyv hátralévő részében egymást váltva jelennek meg. Ebben a fejezetben azt 
vizsgáljuk, hogy a fejlődés hogyan tört be a tudományos gondolkodásba, majd a kozmikus 
léptékű evolúciós erőket keressük.

Kezdjük Charles Darwinnal. őt kortársai annyira alábecsültek, hogy úgy érezte, 
védekeznie kell azzal a gyakori rágalommal szemben, miszerint ő semmi újat nem talált 
ki. (Darwin esete jó példa Alexander von Humboldt tételére, aki szerint nagy felfedezések-
kel szembeni magatartásunk három fokozaton megy keresztül: az első fázisban az emberek 
kételkednek benne; a másodikban tagadják fontosságát; a harmadik fázis pedig az, hogy a 
felfedezést másnak tulajdonítják.) Való igaz, Darwinnak számos közvetlen előfutára volt. 
Voltak köztük progresszivisták és perfekcionisták, mint Darwin nagyapja, Erasmus Dar-
win. Ő az evolúciót építési folyamatnak tekintette. A tökéletes végeredmény (amin megle-
pő módon az embert kell érteni) érdekében Isten különféle változtatásokat tett az élőlénye-
ken. Charles Darwinnak nem az a fő érdeme, hogy új evolúciós elméletet alkotott: sőt, 
egészen addig, amíg a nagyközönség nem hozta kapcsolatba nevét a fogalommal, ő maga 
ritkán beszélt "evolúcióról". Tulajdonképpen a fejlődik szó csak egyszer szerepel Fajok 
eredete című művében, mégpedig annak utolsó, híressé vált mondatában: "Valóban csodá-
latos az életnek ez a szemlélete, a maga számos lehetőségével, amit a Teremtő eredetileg 
néhány, vagy egyetlen alakba lehelt. Amíg ez a bolygó a gravitáció állandó törvényének 
engedelmeskedve ciklusokban rója köreit addig, egy egészen egyszerű kezdetből a leg-
szebb és legcsodálatosabb végtelen során fejlődött ki és fejlődik folyamatosan."6 Darwin 
fő érdeme, hogy egy olyan mechanizmusra világított rá, amelynek révén a fajok veleszüle-
tett jellemzői megváltozhatnak, és új fajok keletkezhetnek. Elmélete pontos volt, bár nem 
merev, s emiatt kísérletekkel támadható. Röviden szólva tudományos elmélet volt, s vele 
az evolúció fogalma megszűnt kizárólag filozófiai téma lenni, behatolt a természettudo-
mány berkeibe is.

A darwinizmus megelőzte korát. Azok, akik legszívesebben elutasítanának minden 
olyan elméletet, amely nem magyaráz meg mindent az utolsó betűig, gondoljanak arra, 
hogy Darwin művének eredeti változatából számos olyan elem hiányzott, ami sikeressé te-
hette volna. Leginkább a gén fogalma hiányzott, mert a gén azzal, hogy kvantálja az örö-
kölhető információkat, megakadályozza, hogy a mutációk eltűnjenek, még mielőtt széle-
sebb körben elterjedhetnének. Darwin elismerte, hogy ezt a hiányosságot nem tudta kikü-
szöbölni, mint ahogy nem tudott mit mondani azoknak a fizikusoknak sem, akik - nem is-
merve a Föld belsejében zajló radioaktív folyamokat - azt állították, hogy a Föld életkora 
nem elegendő az evolúciós folyamat általunk tapasztalt kiteljesedéséhez, a harkályok és 
bálnák, valamint a legcsodálatosabb alkotás, az ember kialakulásához. A nehézségek dacá-
ra Darwin makacsul ragaszkodott elméletéhez, s mint utóbb kiderült, jogosan.

A darwinizmusnak a kozmikus fejlődés tekintetében három különösen fontos kö-
vetkeztetése van.

Először: Darwin félresöpörte a világ sztatikus voltának koncepcióját és a történe-
lem tengelyét helyezte a dolgok középpontjába azáltal, hogy az élőlényeket elődeik pro-
duktumaként fogta fel. Ahogy a történész Bert James Loewenberg írja: "Darwinnak sike-
rült a teljes elmúlt életet minden szempontból összekapcsolni a jelenlegi élet minden for-
májával".7

Másodszor: elmélete nem csupán feltételezi az időt, hanem nagyon hosszú időt fel-
tételez. Ahhoz, hogy egyetlen eredeti létformából kialakuljon az a milliónyi faj, amit nap-
jainkban a Földön találunk, százmillió évekre volt szükség. Ez oly hosszú idő, hogy erről 
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szólva Darwin, akinek nem volt sok érzéke a matematika iránt, időnként magasba emelte a 
kezét és csak fohászkodott. Bár ez részéről túlzás volt, mégis ösztönös megérzésre utal. A 
történelem megmutatta, hogy az evolúció nemcsak hogy központi kérdés, hanem a legna-
gyobb kérdés is egyben.

Harmadszor: miután felállította a történelem májusfáját, és azt várakozáson felül 
magasnak találta, a csillagok felé mutatott. Nem véletlen, hogy a Fajok eredete záró mon-
datában a Földre úgy hivatkozik, mint ami "ciklusokban rója köreit". Ha egyszer tudomá-
sul vesszük, hogy a Föld öreg, és minden, ami azon található, hosszadalmas és egymással 
összefüggő történelmi folyamatokon ment keresztül, fel fogjuk ismerni, hogy saját történe-
tünk egybefonódik a kozmikus fejlődés még sokkal régebbi történetével.

A kozmikus fejlődés házának számos udvarháza van. Csak néhányat említünk, nö-
vekvő nagyságrendben. Bolygónk szintjén a tömeges kipusztulás - olyan események, ame-
lyek következtében valamilyen faj többsége hirtelen eltűnik - minduntalan megszakítja a 
fosszilis történetet. Mostanság ezeket az eseményeket becsapódott üstökösök vagy asz-
teroidák által okozott környezeti katasztrófák számlájára írják, melyek földrengéseket, ár-
vizeket, vagy olyan tűzvészeket váltottak ki, amelyek pernye és hamuesője évtizedekre 
elzárta a napsugarak elől a Földet. A kutatók azt találták, hogy hét globális kihalási időszak 
esett egybe olyan üstökös- vagy aszteroida-becsapódással, amelynek idejét meg tudták ha-
tározni; így ez általánosan érvényes lehet. Az egyik legdrámaibb és legalaposabban felde-
rített fajpusztulás a kréta és a harmadkor közé esik, s úgy hatvanötmillió évvel ezelőtt tör-
tént, amikor hirtelen kihaltak a dinoszauruszok. Gravitációs mérésekkel határozták meg a 
"füstölgő ágyú" (Smoking Gun) becsapódási helyét a Mexikói-öbölben, ahol eredetileg 
olaj után kutattak a geológusok. Tudták, hogy találtak valamit, de nem tudták elképzelni, 
mi lehet az. A tudósok csak később fejtették meg a rejtélyt a becsapódási elmélet alapján. 
(Az újabb rétegformációk által takart kráter átmérője nagyobb 150 kilométernél.) Az ilyen 
és ehhez hasonló katasztrófák drámai következményekkel jártak a biológiai fejlődésre, de 
egyben utat is nyitott olyan újabb fajok kialakulása felé, amelyeknek egyébként kevés esé-
lyük lett volna felváltani az ökológiai környezethez már alkalmazkodott korábbi létformá-
kat. Mi magunk is egy ilyen esemény haszonélvezői vagyunk - kissé olyanok, mint az a 
félmajom, aki meglapulva várta, hogy a dinoszauruszok eldübörögjenek mellette -, mert 
létünket egy üstökösnek köszönhetjük, ez zavarta össze a dolgokat úgy hatvanötmillió év-
vel ezelőtt.

Ennél valamivel humánusabb - bár időben messzebb vivő és tudományosan kevés-
bé megalapozott - elmélet, hogy a Földet a fiatal Naprendszerben gyakori jeges üstökösök 
bombázták. Az őseredeti üstökösök alakíthatták ki az óceánokat és mosták le a Földre azo-
kat az aminosavakat, amelyekből az élet kialakult. Hogy az életet adó víz és aminosav az 
üstökösökből származik, ezt bizonyítja a komplex szénmolekulák jelenléte az üstökösökön 
és a különböző holdakon, így a Szaturnusz holdján, a Titánon, valamint a Tejút óriási mo-
lekulafelhőiben, ahol ma is képződnek csillagok és bolygók.

Az evolúciós szemlélet arra ösztönöz, hogy szinte minden körülöttünk végbe 
menő jelenségben történelmi események jelét keressünk. A Naprendszer különösen gazdag 
a Nap és a Föld kialakulására utaló nyomokban. Gondoljunk például a bolygók egymáshoz 
viszonyított méretére. A Naphoz közel a Föld-típusú bolygók: a Merkúr, a Vénusz, a Föld 
és a Mars keringenek. Kívül találhatók az óriás gázbolygók, a Jupiter, a Szaturnusz, az 
Uránusz és a Neptunusz. Az összes óriásbolygó sziklás maggal rendelkezik, ami jégbe és 
hideg gázba van beágyazva. Majd a Plutó - a kóborló bolygó - következik, amelyet excent-
rikus mozgása hol a Neptunuszon belülre viszi, hol meg jóval kijjebb, a jégből, hóból és 
sziklatörmelékekből álló üstökösök birodalmába.8 Ha a Naprendszer alkotórészeit egymás 
mellé sorakoztatjuk, mint a rendőrségen a gyanúsítottakat az azonosításkor, először a kis-
méretű sziklás bolygók övezetét találjuk; ezt követik a hideg, gázzal borított óriások, végül 
a jeges üstökösök még hidegebb tartománya. Mi ennek evolúciós üzenete?

Napjainkban a csillagászok a "ködhipotézis" egy újabb változatát preferálják vá-
laszként, amely szerint a bolygók a fiatal Napot eredetileg övező, korong alakú por- és 
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gázkeverékekből álltak össze. Ez a hipotézis megmagyarázza, miért keringenek a bolygók 
ugyanabban az irányban. A jelenség már Newtonnak is fejtörést okozott, és ő ezt az Isten 
akaratának vélte. Az azonos keringési irány Pierre-Simon de Laplace francia matematikus 
is elkápráztatta.9 A Naprendszer dinamikájának ez és még némely más szabályszerűsége 
vezette mind Laplace-t, mind Kantot arra a meggyőződésre, hogy a bolygók egy örvénylő 
korongból alakultak ki. A Kant-Laplace-féle ködhipotézis uralta a tizenkilencedik századi 
kozmológiát (a kozmikus eredet tudományát). A hipotézis részét képezte annak az evolúci-
ós szemléletnek, amely a Naprendszert úgy állította be, mint ami küzdött azért, hogy - 
Kant szavaival - "kiemelkedjen a káosz kezdetleges állapotából".10 Pszichológiai szem-
pontból megnyerő (sokan szeretik az örvényeket) és varázslatos kép. (Szerintem legalább-
is, ugyanis úgy hatéves korom tájt találkoztam vele először, és annyira lenyűgözött, hogy 
egy életre elköteleztem magam a kozmológia mellett.) Miközben a Naprendszer szabá-
lyosságaira összpontosítottak, a ködhipotézis eredeti formájában nem tudott magyarázatot 
adni számos szabálytalanságra. Miért forognak egyes bolygók (és holdjaik) helytelen 
irányban? Miért dőlt egyes bolygók forgástengelye? A szabály alóli kivételek egyre na-
gyobb hangsúlyt kaptak, és egyre fenyegetőbb problémává lettek, ahogy a csillagászok 
mind több részletet ismertek meg a bolygókról. Az eredmény a ködhipotézis nagy fárad-
sággal modernizált változata.

A modern változat annyiban különbözik az eredetitől, hogy a korong alkotórészei 
közöl nagyobb hangsúlyt kapott a por. Ez újabb izgalmas példa azokra a természeti jelen-
ségekre, amikor a parányi kezdetekből hatalmas dolgok alakulnak ki. Az elmélet szerint 
(és ez az eddigi legprecízebb bolygókialakulási elmélet) az összes bolygó, a Földet is bele-
értve, annak a ködnek egy mikroszkopikus méretű porszeméből alakult ki, amelyből a Nap 
is keletkezett. Amikorra kialakult a protonap korongja, ezek a porszemcsék más szemcsék-
kel az elektrosztatikus erő hatására összekapcsolódva medicinlabdányi anyagtömböt alkot-
tak. Ezeknek az objektumoknak a korongon belüli keringési sebességkülönbségei enyhe 
ütközéseket váltottak ki, és ezek hatására a medicinlabda átmérője egy-két kilométerre 
nőtt. Ezzel egyikévé váltak annak a milliónyi "planetezimális" objektumnak, amelyek már 
elegendő tömeggel rendelkeznek ahhoz, hogy más hasonló objektumokat gravitációs úton 
magukhoz vonzzanak, és ne csak véletlenszerűen kerüljenek kapcsolatba velük. Ezután a 
hatalmas ütközések korszaka következett. Az említett planetezimális objektumok egy ré-
sze, amelyeket nagy sebességgel eltaláltak, darabokra tört, míg azok, amelyeket csak ki-
sebb behatás ért, túlélték az ütközést, és tovább növekedtek. A gyakorlati szabály az, hogy 
azok a planetezimális objektumok, amelyeket a szökési sebességnél nagyobb sebességgel 
talált el egy másik objektum, megsemmisültek. A keletkezett törmelék sebessége pedig 
már túlságosan nagy volt ahhoz, hogy a helyi gravitációs tér befogja. Ellenben azok a pla-
netezimális objektumok, amelyek a szökésinél kisebb sebességű objektummal ütköztek, 
befogták támadóikat, és így a tömegük megnőtt. Ezzel megnövekedett szökési sebességük 
is, ami tovább növelte túlélési esélyüket. Jó példa ez arra, hogy a gazdagok egyre gazda-
gabbak lesznek (ha úgy tetszik, ez a Darwin-féle dzsungeltörvény).

Csillagászati mértékkel mérve mindez meglehetősen gyorsan játszódott le. Az első 
három felvonás - a mikroméretű portól a medicinlabdáig, a medicinlabdától a kilométernyi 
planetezimális képződményig, majd ettől a néhányszáz kilométer átmérőjű protobolygóig - 
egyenként mindössze néhányszor tízezer évet vett igénybe. Mindenesetre nagyon hatékony 
volt, és a harmadik felvonás végére a protobolygók pályája tisztára volt söpörve. A negye-
dik felvonás, amelynek során ezek a protobolygók teljesen kifejlett bolygókká olvadtak 
össze, azt igényelte, hogy egyes protobolygókat a gravitáció úgy megrántson, hogy pályá-
juk elliptikussá váljon, ami elősegíti a további ütközéseket. Ez a folyamat hosszabb időt, 
legalább tízmillió évet vett igénybe. De az eredmény megérte a várakozást: a Naprendszer 
kialakulása egy drámai korszak volt, világok ütköztek össze, egyesek darabjaikra hullot-
tak, másokból pedig létrejöttek a Napot kísérő állandó bolygók.

A rengeteg szikla- és jégmaradvány, ami még évmilliókon keresztül bombázta a 
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bolygók felületét, sebhelyeket hagyott ugyan hátra, de a bolygók létét igazán már nem ve-
szélyeztette. Az interplanetáris jégzivatar egy "végső bombázásban" csúcsosodott ki, ami-
kor a még megmaradt planetezimális objektumok, melyek keringési sebességét a napszél 
lecsökkentette, spirális pályán haladva lezuhantak végül a belső Naprendszer bolygóira. A 
Földön, ahol a legöregebb felszíni sziklaképződmények korát mindössze 3,8 milliárd éves-
re becsülik, a keletkezett kráterek legnagyobb részét már elpusztította az erózió, azonban a 
légkör nélküli és geológiailag semleges Hold még magán viseli a régi, nehéz idők nyoma-
it. A Holdat olyan mennyiségű meteor találta el, hogy azok maradványai szanaszét dobált, 
összetört sziklák alakjában mintegy 25 kilométer mélységig megtalálhatók. A holdbéli táj 
kráterekkel szabdalt ősi területeit jól meg lehet különböztetni a viszonylag törésmentes 
"tengerek" újabb térségeitől, amelyek akkor alakultak ki, amikor a legutolsó bombázások 
hatására az olvadt láva elöntötte a korábbi becsapódások krátereit. Mikor az Apolló le-
génysége "fiatal" holdkőzetet gyűjtött a tengerekről és "öreg" kőzetet a fennsíkokról, a 
bombázások történetének kézzelfogható bizonyítékait hozták magukkal a Földre.

Hasonlóan látványos ütközések és rombolások játszódtak le, de nagyobb lépték-
ben, amikor a tombolóan égő Nap fehér plazmát lövellt ki sarkainál, és viharos napszelet 
fújt a fényes villámok által megvilágított korongra. Ez magyarázza, miért rendelkeznek a 
külső bolygók olyan nagy mennyiségű jéggel és könnyű gázzal, míg a belsők nem. A fiatal 
Nap közelében a hő és a napszél megolvasztotta a jeget, és lehántotta a bolygókról a hidro-
gént és a könnyű gázokat. A külső régiókban, így a Jupiternél, ahol a Nap melege már a 
földinek csupán huszonötöd része, a bolygók meg tudták tartani eredeti gáztakarójukat, és 
a jeget is, ahogyan azt a Jupiter holdjain tapasztalhatjuk. A Jupiter Callisto nevű holdja ak-
kora, mint a Merkúr, tömege azonban csupán harmada. Ennek oka, hogy míg a Merkúr 
anyaga többnyire vas és kő, addig a Callisto-nak több mint felét jég alkotja. A jég uralko-
dóvá válik a Plutón és az üstökösök birodalmában, ahonnan a Nap olyan távol van, hogy 
már alig látszik többnek egy fényes csillagnál. Ha az üstökösök nem szállítottak volna ele-
gendő mennyiségű jeget a Földre - a mi kis "megsütött" bolygónkra, ahogyan Newton ne-
vezte -, nem lennének óceánjaink. Az üstökösök által hozott szerves molekulák nélkül a 
Földön nem volna semmiféle élet. Az üstökösök hoztak életet a Földre, s később sokat el is 
pusztítottak belőle.

Az evolúciós szemlélet szépségét azonban nem annyira a megnyerő történelmi 
meseszövés adja, sokkal inkább azok a keretek, amit a további kutatásokhoz biztosít. Dar-
win ezt tisztán látta, és idős korában többször hangsúlyozta, hogy elmélete nem lezárta, 
hanem új életre keltette a biológia tudományát, úgy, ahogy eső után újra zöldellni kezd a 
kiszáradt kert. "Micsoda tágas és gazdag mezőt nyitott a kutatásoknak az evolúció elve - 
írta -, e mező, az evolúciós elv rájuk vetülő fénye nélkül hosszú időre vagy akár örökre ter-
méketlen pusztaság maradt volna."10 Hasonló jelenség játszódott le a huszadik század kö-
zepén, amikor a geológia szendergő tudományát felriasztotta a tektonikus lemezek elméle-
te. A tektonikus lemezek elmélete azon a felismerésen alapult, hogy a Föld belsejéből szár-
mazó hő eltolja a kontinenseket. A Mars túlságosan kicsi az ilyen jelenségek kialakulásá-
hoz, ezért geológiai szempontból irreleváns, fejlődése megrekedt a Vörös bolygó mind-
össze egymilliárd éves korában. Hogy mindennek mi köze van, ha egyáltalán van, a fiatal 
Mars fagyott folyóihoz és tengereihez, egyike azoknak a rejtélyeknek, amelyeket az össze-
hasonlító planetológia tudományának kell majd megválaszolnia. A kozmikus fejlődés tana 
még nem olyan kész paradigma, mint a Darwin-féle evolúcióelmélet, ennek ellenére máris 
megélénkítette a planetológiát és más olyan tudományokat, amelyek a Naprendszer vizs-
gálatával foglalkoznak. Az embert is szállító Apolló a Holdról, a robotüzemmódú Viking a 
Marsról, a Magellán a Vénuszról, a Pioneer és a Voyager a Naprendszer külső övéről 
gyűjtött be számunkra információkat. Ezek az információk beilleszthetők abba a folyamat-
ba, amely lehetővé teszi a tudósok számára, hogy összeillesszék a Napnak és bolygóknak 
mint rendszernek a történelmét, s ne csak különös jelenségek rendetlen összevisszaságát 
lássák bennük.

A planetezimális modell megoldotta a bolygók forgásának rejtélyét. A legtöbb 
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bolygó, a Földet is beleértve, ugyanabban az irányba forog: északi pólusok felől nézve az 
óramutató járásával ellentétes irányban. A Vénusz azonban ellentétes irányban forog, az 
óramutató járásával megegyezően, csakúgy, mint a Plutó. Az Uránusz egyedi sajátossága, 
hogy forgástengelye több mint 90 fokkal dől, vagyis nagyjából a pályasíkba mutat. A pla-
netezimális modell értelmezni tudja ezeket az anomáliákat. A feltételezés szerint a Vé-
nuszt, a Plutót és az Uránuszt a legutolsó bombázás során olyan objektum találta el, ami 
kibillentette őket helyzetükből, illetve megfordította a forgásirányt. Ezt a képet támasztja 
alá az Uránusz holdjának, a Mirandának a sorsa. A Voyager-2 által 1986-ban készített 
fényképek tanúsága szerint felülete régi, kráterekkel szabdalt területek és fiatal, sima terü-
letek, illetve különféle olyan struktúrák keveréke, amilyeneket sehol máshol a Naprend-
szerben nem lehet látni. Az elmélet azt állítja, hogy a Mirandát olyan erős találat érte, hogy 
csaknem elpusztult. Maradványai szétrepültek, majd ismét összeálltak, így alakult ki ez a 
teljesen kusza képződmény. Amennyiben ez így van, akkor a Miranda az utolsó űrbombá-
zás áldozata.

A Föld holdja rejtély. A Hold túlságosan nagy, átmérője több mint egynegyede a 
Földnek. Csupán a Plutónak van - saját méretéhez viszonyítottan - ilyen nagy holdja. Az 
eltérés akkora, hogy a plánetológusok a Föld-Hold és a Plutó-Charon rendszert "kettős 
bolygónak" tekintik. Ezenfelül a Hold anyaga is kirívó. Míg a Föld nehéz vasmaggal ren-
delkezik, addig a Hold gyakorlatilag nem tartalmaz vasat. Sűrűsége 3,3 g/cm3, ami hasonló 
a Föld köpenyéhez, de a magjához nem. Ezenkívül a Holdon nem találhatók illékony 
anyagok, például víz, amivel a Föld bőven el van látva. És hogy az anyagi összetétel körül 
még zavarosabb legyen a helyzet, a két objektum között hasonlóságok is vannak: számos 
ásványi anyag található mindkettőn, és a különféle izotópok aránya - például az oxigén 
izotópjáé (ami a Holdon sziklákba kötötten van jelen) - nagyon hasonló. Végül pedig a 
Hold teljesen szokatlan pályán kering. A Naprendszer valamennyi nagyobb holdja bolygó-
jának egyenlítője mentén kering. Ez még a kibillentett tengelyű Uránusz holdjaira is érvé-
nyes. Miközben azonban a Föld tengelye 23 fokkal dől a pálya síkjához képest, a Hold a 
Föld pályasíkja mentén kering a Föld körül, és nem a Föld egyenlítője körül.

Ezek a megfontolások lerombolnak két, egyébként ígéretes elméletet a Föld-Hold-
rendszer keletkezéséről. Az egyik feltételezte, hogy a két objektum együtt alakult ki az 
újonnan született Napot körülvevő anyagfelhőből. Ha ez így történt volna, akkor a Föld és 
a hold kémiai összetétele hasonló lenne, például ugyanannyi vasat kellene találni a Hol-
don, mint a Földön. A Holdon azonban alig van vas. A másik elmélet szerint a Hold vala-
hol másutt keletkezett a Naprendszerben és csak később fogta be a Föld. A pályadinamikai 
számítások azonban azt mutatták, hogy a befogás csak egy harmadik égitest közreműködé-
sével mehetett volna végbe, ami roppant valószínűtlen. Így ez az elmélet teljesen esélyte-
len, különben is, hol van az a bizonyos harmadik objektum? A befogási elmélet ellen szól 
a Föld és a Hold összetételében az izotópok arányát tekintve fennálló hasonlóság is.

Mostanában egy új, a planetezimális modellre alapozó elmélet, a "nagy loccsanás" 
van kialakulóban, ami egyfajta magyarázatot adhat a Hold származásának rejtélyére. Esze-
rint az újonnan kialakult, a kéreg alatt még mindig vörösen izzó fiatal Földet eltalálta egy 
nagy tömegű, hozzávetőleg Mars méretű bolygó. (A betolakodó egyike lehetett azoknak az 
elliptikus pályán keringő testeknek, amelyek az előzőekben vázolt bolygókialakulási drá-
ma negyedik felvonásában szerepeltek.) A behatoló bolygó anyagának legnagyobb részét 
befogadta a folyékony állapotú Föld, tömege hozzáadódott a Föld tömegéhez. Viszont a 
két objektum összeütközése által keltett hő hatására keletkező gőzök percek alatt kirepül-
tek az űrbe. Ez a gőz keringési pályára állt és végül kondenzálódva létrehozta a Holdat. 
Mivel az anyag nagyobb része a Föld kérgéből származott, nem a magjából, ezért a Hold 
ma vasban szegényebb és kisebb sűrűségű, mint a Föld. Viszont egyes kémiai hasonlósá-
gok mégis tovább élhettek. A számítógépes szimulációk azt tanúsítják, hogy a nagyon fia-
tal Földet valóban eltalálta legalább egy Mars-méretű bolygó és további egy, vagy két ki-
sebb, de még mindig jelentős planetezimális objektum. Hasonló eseményekkel lehet ma-
gyarázni, hogy a legbelső bolygó, a Merkúr miért rendelkezik sokkal nagyobb vasmaggal, 
mint ami egy ilyen méretű bolygónál várható lenne. A Merkúrral ütköző kisebb bolygó el-
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gőzölögtethette a Merkúr sziklás kérgének legnagyobb részét, ami kiszóródott a világűrbe 
és a magnak csak az a része maradt vissza, ami korábban egy nagyobb bolygóé volt, mely 
a Naptól távolabb keringhetett, de az ütközés a jelenlegi belső pályájára lökte be. Még sok 
energiát kell fordítanunk ezekre a kutatásokra mielőtt kijelenthetnénk, hogy a kérdést telje-
sen megoldottuk. Közben nem árt emlékeztetnünk arra, hogy miközben a világegyetem és 
a távoli galaxisok eredetéről beszélünk, a nekünk otthont adó bolygó és legközelebbi 
szomszédai eredetében is bizonytalanok vagyunk. A kerekképű, romantikus Hold, amely 
éjszakánként kelet felől felkúszik az égre és "ágról ágra kibontja az éjszakába burkolt fá-
kat" - ahogyan Archibald MacLeish írja - továbbra is a titkok foszlott köpenyét viseli.12

Mialatt a planetezimális modell - hála az űrszondákkal gyűjtött, egyre terebélye-
sebb adattömegnek, valamint az adatok alapján készített számítógépes szimulációknak - 
hatalmas léptekkel fejlődik, a naprendszer fejlődését nem érthetjük meg teljesen, amíg 
nem tudjuk összehasonlítani más bolygórendszerek fejlődésével. Ezzel kapcsolatban van 
egy jó hírünk meg egy rossz hírünk. Jó hír, hogy mivel a Tejútban továbbra is keletkeznek 
új csillagok, a csillagászoknak elvben módjuk lehet arra, hogy megfigyeljenek a Naprend-
szertől különböző bolygórendszereket a fejlődés eltérő fázisaiban, a protoplanetáris ko-
ronggal rendelkező újonnan született csillagoktól egészen a miénkhez hasonló, kifejlett 
rendszerekig. Rossz hír viszont, hogy ilyeneket nem könnyű találni. A csillagok sötét fel-
hőbe burkolóznak, ami elzárja előlünk a fényt. (Szerencsére infravörös kisugárzásuk ész-
lelhető, mert annak hosszabb hullámhossza rendszerint áthatol a sötét felhőn.) Az öregebb 
csillagok kisodródnak a felhőből, és jobban láthatóvá válnak, ekkorra azonban a protopla-
netáris korong esetleg már el is tűnt, viszont a bolygók túlságosan halványak, és túl közel 
vannak napjukhoz; a jelenleg rendelkezésre álló távcsövekkel nem tudjuk megfigyelni 
őket. Ha egy olyan bolygón élnénk, amelyik az Alfa Centauri, a Naphoz legközelebb eső 
csillag körül kering, nem tudnánk megfigyelni a Nap egyetlen bolygóját sem; még az óriás 
Jupitert sem, nemhogy a sokkal kisebb átmérőjű pályán keringő Földet. Az utóbbi években 
mégis sikerült néhány olyan figyelemre méltó észlelést tenni, amely naprendszeren kívüli 
bolygók jelenlétére utal, és azt jelzi, hogy a planetáris fejlődés az őt megillető helyre kerül 
a kozmikus képben. Előrelépés történt a bolygórendszerek mindhárom állapotának megfi-
gyelésében: a molekuláris felhőkön belül, kifejlett rendszerekként és egy közbenső fázis-
ban, amikor a csillag már kiemelkedett a felhőből, de a bolygók még nem álltak össze.

A molekuláris felhők határozottan érdekes képződmények: hatalmas, tintafekete 
zsákok, cseppek, indák, amelyek pontok és vonalak alakjában járják át a galaktikus koron-
got. Vannak olyanok, amelyeket a gyakorlatlan megfigyelő észre sem vesz, mert a tömör 
feketeséget üres térnek véli. Mások nagyméretű szőlőszerű alakjukkal, hosszan elnyúló 
kürtőformájukkal, kanyargó tintafolyamuk körvonalaival kiemelkednek a csillagfényes 
hátteréből. Mintegy hatezer óriási molekuláris felhő található galaxisunkban. A legtöbb a 
spirálkarokban helyezkedik el, mint viharfelhők a hegycsúcsok előtt. "Óriásiak" abban az 
értelemben, hogy átmérőjük több mint 100 fényév, jellegzetes tömegük egymillió naptö-
meg és "molekulárisak", mivel nemcsak az intersztelláris térben szokásos szabad hidro-
gén- és héliumatomokat tartalmazzák, hanem a legkülönfélébb molekulákat is, szénmon-
oxid, formaldehid, alkohol- és vízmolekulákat. A leghidegebb ismert objektumok, hőmér-
sékletük néhány és egyszáz Kelvin fok között mozog. Mégis csillagalkotó mechanizmu-
sok, és amikor a csillag kialakul, felmelegíti az adott felhőtartományt, tisztára söpri azt, a 
visszamaradt gáz pedig izzásba jön. A kialakult hólyag HII-tartománynak nevezett emisszi-
ós ködöt alkot. (A "HII" arra utal, hogy a hidrogénatomok ionizált állapotban vannak, ez 
azt jelenti, hogy elektronjai kilökődtek és pozitív töltést mutatnak. "HI" nem ionizált, 
elektromosan semleges hidrogénatomot jelöl.) Az Orion köd egy HII-tartomány. Nagyon 
látványos, virágszerű alakzat, az ionizált hidrogén vörös, az ionizált oxigén és nitrogén 
kék, illetve citruszöld fényében izzik. Tele van pettyezve embrióállapotú csillagképző tar-
tományokkal, amit a csillagászok EGG-nek (evaporating gasous globule) neveznek. Egy 
óriási méretű molekulárisfelhő-komplexum közeli oldalán helyezkedik el, ami az Orion 
csillagkép nagy részét átfogja; akkora felületet foglal el az égboltból, hogy bár a Földtől 
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1500 fényév távolságra van, ha kinyújtjuk karunkat, tenyerünk nem takarja el.
A csillagképződéssel foglalkozó kutatók kiszámították, hogy az újonnan született 

csillagok protoplanetáris koronggal és bipoláris anyagsugárral (jet) rendelkeznek, amely a 
csillag pólusain kilövellt plazmából áll. (Mindkettő egy olyan dinamikus folyamat eredmé-
nye, amelynek hatására az összeomló gázfelhő forogni kezd, ellapul és anyagot lövell ki, 
hogy megszabaduljon forgatónyomatékától. Ugyanez történik - csak sokkal viharosabb 
formában - a fekete lyukak környezetében.) Figyelemre méltó, hogy már megfigyelték a 
protocsillagok korongját és anyagsugarát. 1994-ig a Hubble-űrtávcső segítségével a csilla-
gászok az Orion-ködben lévő 110 csillagból 56-nál találtak korongokat. A Hubble-val 
1995-ben készített nagyfelbontású képeken fiatal csillagok által kilövellt anyagsugarak lát-
hatók. Ezek az anyagsugarak többmilliárd kilométerre repülnek, csomókat és kidudorodá-
sokat alkotnak, amelyek hűen mutatják a gázkilövellés mértékét. "Az anyagsugarak cso-
mós szerkezete olyan, mint egy tőzsdei ügynök árfolyamjelző papírszalagja - mondta Jon 
Morse, a baltimore-i űrtávcső Tudományos Intézet munkatársa, nem sokkal a felfedezés 
után13 -, olyan események lenyomata, amelyek a csillaghoz közel zajlottak le. A kidudoro-
dások az anyagsugárban azt jelzik, hogy a változások különböző időléptékekben mentek 
végbe, kisebb csomókat néhány évente, nagyobbakat körülbelül százévente lövell ki a csil-
lag."

A Hubble-űrtávcsőnek és a többi nagyfelbontású eszköznek köszönhetően ma már 
vizsgálni tudjuk a néhányezer fényévre lévő csillagok környezetében található korongokat, 
anyagsugarakat és egyéb olyan jelenségeket, amelyek a Nap bolygóit létrehozták. Ebbe a 
körbe tartoznak azok a hatalmas csillagtermelő felhők, amelyek galaxisunk spirálkarjaiban 
az Orion- és a Nyilas-csillagképekben találhatók, úgyhogy rengeteg vizsgálatra érdemes 
rendszerünk van. A tizennyolcadik század legjelentősebb csillagásza, William Herschel - 
aki a kozmikus evolúciót gyümölcsöző kísérleti módszerként értékelte az asztronómiai je-
lenségek megértéséhez - az elsők között ismerte fel, hogy "Az égbolt szemlélésének ez a 
módja egészen új megvilágításba helyezi a mindenséget."

"Úgy láthatjuk az egészet, mint egy csodálatos kertet, ami a legváltozatosabb ter-
ményeket foglalja magába, a legragyogóbban virágzó ágyasokban; az egyik előny, amit 
legalábbis élvezhetünk belőle, hogy tapasztalataink tartományát végtelen időkre ki tudjuk 
terjeszteni. Hogy a növények világából vett hasonlatot tovább folytassam, ez nem ugyan-
az, hogy tanúi vagyunk egymás után a növények kicsírázásának, a virágzásának, a levél-
képződésnek, a gyümölcsök kialakulásának, a hervadásnak, az elszáradásnak és az elrotha-
dásnak, vagy a fajták hatalmas választékában válogathatunk minden fázisból, amin a nö-
vény keresztülmegy léte során, és egyidejűleg vizsgálat alá vehetjük azokat?"14

Herschel álma napjainkban valósul meg. Miközben új protocsillagokat figyelhe-
tünk meg az Orionban és másutt, a csillagaszok közbenső állapotú fiatal csillagokat is ta-
láltak, amelyek még megtartották protoplanetáris korongjukat. A legnagyobb figyelmet ér-
demlő felfedezést 1983-ban tették, amikor két csillagász, miközben az Infravörös Csillagá-
szati Műhold (IRAS, Infrared Astronomical Satellite) távcsövét kalibrálták, egy korongot 
vett észre a fiatal, fényes Vega csillag körül, ami 26 fényévnyire van a Földtől. A felfede-
zés alapján érdeklődni kezdtek a közeli csillagok iránt, amelyeket az IRAS szerint infravö-
rös burok vesz körül. 1984-ben a chilei Las Campanas obszervatóriumban dolgozó csilla-
gászok lefényképeztek egy protoplanetáris korongot a Beta Pictoris körül; ez a csillag a 
déli égbolton van, 50 fényévnyi távolságban a Földtől. A Vega és a Beta Pictoris további 
megfigyelése során hézagokat azonosítottak a korongokban, amelyeket egy frissen össze-
állt bolygó söpörhetett tisztára.

A már kialakult bolygók létének igazolása hallatlanul nehéz, mivel a csillagászok 
nem rendelkeznek olyan távcsövekkel, amelyek felbontása lehetővé tenné a közvetlen le-
képezést. A bolygófelderítés hagyományosan jól bevált, de nagyon munkaigényes módsze-
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re a bolygó és központi csillaga között fellépő gravitációs kölcsönhatáson alapul. Egy 
olyan nagy tömegű bolygó, mint amilyen a Jupiter, keringése során vonzza, ide-oda rán-
gatja az anyacsillagot. Ez a hatás a közeli csillagoknál figyelhető meg. Amikor a bolygó-
rendszer síkja a Föld felé néz, a bolygó(k) létezését a csillag több éven át tartó, folyamatos 
fényképezésével is észlelni lehet, ha a csillag imbolygó mozgását egy diagramra felrajzol-
juk. Néhány csillag esetében találtak ilyenfajta bizonyítékot, de az adatok meglehetősen 
ellentmondásosan értelmezhetők. Amikor egy bolygórendszer keringési síkja nem néz a 
Föld felé, akkor a csillag spektrumában lehet keresgélni a bolygó rángató hatása által oko-
zott periodikus kék-, illetve vörös-eltolódást. Ez is hallatlanul aprólékos munka: egy órán-
ként 4-5 kilométer sebességű mozgást kell azonosítani, ami egy kényelmes séta tempója. 
1995-ben mégis siker koronázta e munkát, amikor a genfi obszervatórium csillagászai, Mi-
chel Mayor és Didier Queloz az újságok címlapjára kerültek azzal, hogy bizonyítékot ta-
láltak az 51-Pegazus - egy Naphoz hasonló csillag - körül keringő bolygó létezésére. Ha 
számításaik helyesek, a bolygó igen nagy - hozzávetőleg Jupiter-méretű -, mégis a csillag-
hoz nagyon közel kering, pályasugara a Nap-Föld távolságnak mindössze egytizede. Ez a 
hatalmas, az anyacsillaghoz ily közeli bolygó teljesen eltér Naprendszerünk bármely boly-
gójától. Jellemzői alapján kétségessé válhat mindaz, amit a bolygók kialakulásáról eddig 
leírtunk, kivéve, ha a bolygó eredetileg valahol máshol jött létre, és az 51-Pegazus fejlődé-
sének negyedik felvonásában valami belökte jelenlegi pályájára.

A spektrumanalízis technikája gyorsan fejlődött. 1996-ban két csillagász, akik a 
kaliforniai Lick obszervatóriumban svájci kollégáikéhoz hasonló módszert alkalmazva 
bolygót azonosítottak az Arcturushoz közeli Virgo-csillagképének 70-Virginis Naphoz ha-
sonló csillaga, valamint a Göncölszekér (Nagymedve) közelében lévő 47-Ursae Majoris 
körül. Mindkét csillag 35 fényévnél közelebb van a Földhöz, és szabad szemmel is látható. 
A san francisco-i Állami Egyetem csillagásza, Geoffrey Marcy munkatársával, Paul But-
ler-rel közösen fedezte fel a bolygót, amikor ösztöndíjasként a Berkeley egyetemen dol-
goztak. Marcy szerint a 70 Virginis bolygójának tömege 8,1-szerese a Jupiter tömegének 
és körülbelül olyan távolságra kering a csillag körül, mint a Merkur a mi Napunktól.15 Eb-
ben a távolságban felületi hőmérséklete mintegy 85 C°. Mivel ez az érték jóval alacso-
nyabb a víz forráspontjánál, elképzelhető, hogy a bolygón van víz és élet. A 47-Ursae Ma-
joris bolygója 3,5 Jupiter-tömegű, a csillagtól való távolsága körülbelül Naprendszerünk 
aszteroidaövezete (a Jupiter és a Mars közötti pálya) távolságának felel meg, keringési ide-
je 1100 nap. Elképzelhető, hogy ez a bolygó is rendelkezik folyékony vízből álló óceánok-
kal. Ezeknek a közeli csillagok körül keringő, kevésbé különc bolygóknak a felfedezése 
nagy izgalmat váltott ki a csillagásztársadalomban. A NASA igazgatója, Daniel Goldin 
rögtön kijelentette, hogy az űrhajózási hivatal kiemelt fontosságúként kezeli a Naprend-
szeren kívüli bolygók kutatásának kérdését, és jelezte, hogy a huszonegyedik század köze-
pére a távcsövek lehetőséget fognak biztosítani arra, hogy "lefényképezzék azoknak a 
Föld-típusú bolygóknak az óceánjait, felhőit, szárazföldi kontinenseit és hegyeit, amelyek 
a Naptól kevesebb, mint 100 fényévre lévő csillagok körül keringenek."16 Egy másik csil-
lagász, William J. Boruchi, aki a kaliforniai Mountain View-i Ames Kutatóintézetben 
ugyancsak a már kialakult bolygók kutatásával foglalkozik, kijelentette: "új világokat fe-
deztünk fel - és az erőfeszítéseket - Marco Polo vagy Kolumbusz második eljöveteleként" 
aposztrofálta.17

Az elméleti vizsgálatok a csillagkialakulás folyamatába a szupernóvákat is bevon-
ják. E szerint az elképzelés szerint a galaktikus korongon áthaladó sűrűséghullámok oly 
mértékben halmozták egybe a csillagközi port és gázt, hogy ez a sűrű por és gáz összerop-
pant a saját súlya alatt, és csillagokká tömörült. A legnagyobb tömegű új csillagok, a szu-
peróriások oly hevesen égnek, hogy gyorsan kimerítik a magjukban lévő üzemanyagot, és 
hozzávetőleg tíz és százmillió éven belül szupernóvaként felrobbannak; olyan fiatalon, 
hogy a robbanáskor még mindig ugyanabban a kialakulási fázisban vannak, mint amiből 
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keletkeztek. Ebből adódik, hogy egy vagy több szupernóva-robbanás lökéshulláma további 
csillagok kialakulását képes elindítani. Bár hajlamosak vagyunk viszonylag ritka jelenség-
nek tekinteni a szupernóvákat, valójában elég gyakoriak ahhoz, hogy központi szerepet 
játsszanak a galaktikus fejlődéstörténetben: egy átlagos galaxisban minden évszázadban 
átlagban három csillag robban fel, ami azt jelenti, hogy a megfigyelhető világegyetemben 
másodpercenként észlelhető egy szupernóva.

A szupernóvák által a világűrbe kilökött törmelék radioaktív izotópokban gazdag. 
Egyes radioaktív izotópok elegendően hosszú életűek ahhoz, hogy nyomaikat szűkebb 
környezetünkben is felfedezhessük, amennyiben a Naprendszer kialakulás szupernóvarob-
banással kezdődött. Ilyen izotópokat valóban találtak a meteoritokban, olyan szikladara-
bokban, amelyek vagy a planetezimális korból maradtak vissza, vagy nagyobb objektu-
mokról váltak le a későbbi ütközések során. A meteoritvadászok szívesen keresnek meteo-
ritokat az Antarktiszon, ahol feltűnő módon kiállnak a hóból. Közülük nemegy rég elpusz-
tult üstökös maradványa. Mások az aszteroidaövezetből kerültek a Földre. Vannak olyanok 
is, amelyek a Hold vagy a Mars felületéről szabadultak el.18 A meteoritok nagyon haszno-
sak a kormeghatározásban, a kémiában és a Naprendszer fejlődésének tanulmányozásában, 
minthogy - eltérően a Föld felületén található kövektől - kevésbé erodálódtak. Amikor tűz-
golyóként áthatoltak a Föld légkörén, a keletkező hő csak felületi kopásokat okozott, kevés 
sérülést szenvedtek el, csak a szoláris szél sodrásának és az interplanetáris por "mikrome-
teorit-eróziójának" voltak kitéve.

A radioaktív atomok a felezési idő által meghatározott sebességgel bomlanak el. A 
meteorit korát ezért meg lehet becsülni oly módon, hogy megmérjük az eredeti radioaktív 
anyag és származékainak arányát a kőzetben. Az ilyen aránymérések - például a rubídium-
, stroncium-, vagy a szamárium-, neodímiumarány - alapján a meteoritok - és ezzel feltéte-
lezhetően a belső Naprendszer valamennyi szilárd testének - kora 4,56 milliárd évnek adó-
dik. Ez jó egyezést mutat a Nap életkorával, amit a csillagászok teljesen eltérő módszerrel 
ötmilliárd évben határoztak meg. Sok meteoritban találtak viszonylag rövid felezési idejű 
radioaktív atomok bomlása során keletkezett származékatomokat is, amelyek csakis egy 
szupernóvában jöhettek létre közvetlenül a Naprendszer kialakulását megelőzően. Különös 
figyelmet érdemel, hogy egyes meteoritokban előfordul az alumínium-26 származékeleme, 
a magnézium-26. Az alumínium-26 felezési ideje mindössze 720.000 év. Ha származékele-
me még ma is előfordul, úgy csupán néhánymillió évig utazhatott a világmindenségben. 
Ilyen meteoritok vizsgálatából egymástól függetlenül Donald Clayton, jelenleg a Clemson 
Egyetem munkatársa, illetve Robert Hutchinson, a londoni Természettudományos Múze-
um munkatársa azt a figyelemre méltó következtetést vonták le, hogy egy nem egészen 
100 fényévnyi távolságban lévő szupernóva okozta a Naprendszer és bolygói kialakulását. 
Tehát egy közeli szupernóva - amely most kiölne minden életet - hozta létre az emberi élet 
majdani lakhelyét. Ennek a gigantikus csillagászati eseménynek a nyomait megőrizték 
számunkra a Naprendszer legigénytelenebb alkotóelemei közé tartozó hideg, csöppnyi me-
teoritdarabkák.

A csillagok fejlődését a csillagászok egy lenyűgöző diagramban ábrázolják, amit 
Hertzsprung-Russell-diagramnak (HR-diagram) neveznek. Első változatát 1911-ben Ejnar 
Hertzsprung dán mérnök rajzolta fel, aki teljes egészében autodidakta módon szerezte csil-
lagászati ismereteit. Két évvel később tőle függetlenül ugyanerre a gondolatra jutott egy 
amerikai csillagász, Henry Norris Russell. A HR-diagramon a csillagok abszolút magnitú-
dóját ábrázolják színük függvényében. A kék csillagok a diagram vízszintes tengelyén bal-
ra, a vörös csillagok jobbra helyezkednek el, és minél fényesebb egy csillag, annál na-
gyobb függőleges koordinátája. A HR-diagram legfeltűnőbb jellegzetessége a fősorozat, ez 
egy S-alakú elrendeződés, a legtöbb csillag ezen helyezkedik el.

A nagytömegű, fényes, kékesfehéren világító csillagok a fősorozat tetején vannak, 
míg a kisméretű, halvány csillagok alulra kerülnek, a közepes csillagok, például a Nap is, 
középtájt találhatók. A csillagok életük java részét a fősorozatban töltik el, de amikor ki-
fogynak a nukleáris üzemanyagból, átkerülnek a vörösóriások közé, a diagrammon jobbra 
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(minthogy színük vörösebb lett) és felfelé (mivel erősebb fénnyel világítanak) tolódnak.

Egy fiatalabb halmazban (baloldali ábra) a legtöbb csillag a fő sorozatban helyezkedik el, 
míg egy öregebb halmazban (jobboldali ábra) a nagyobb tömeggel rendelkező csillagokból 

vörös óriások lettek. Az idő múlásával ez a sors vár a kisebb tömegű csillagokra, így a 
fordulópont helye megadja a halmaz korát.

Közben több instabilitási sávon haladnak át; ezek olyan keskeny zónák, amelyekben a 
csillagok pulzálnak, azaz a diagramon oda-vissza vándorolnak. (Az intergalaktikus távol-
ságok méréséhez alkalmazott Cepheida típusú csillagok nagytömegű, az instabilitási sáv-
ban elhelyezkedő csillagok.) A vörösóriás végül ledobja magáról külső atmoszféráját és 
egy fehértörpe marad belőle vissza, azaz a diagramon balra tolódik (mivel a színe már nem 
vörös) és lefelé (mert halványabb lesz); s ezzel lecsúszik a törpék temetőjébe. Ilyenformán 
egy véletlenszerű mintavétellel felvett csillagfejlődési HR-diagram három fő elemet tartal-
maz: a fősorozat görbült ágát, egy jobbra kinyúló indát, amely vörösóriásokból áll, vala-
mint egy kupac törpét, amelyek alul, lehullott falevél módjára szanaszét hevernek.

A csillagászok a HR-diagramot a különböző csillaghalmazok korának becslésére 
használják. Egy fiatal halmaznak gyakorlatilag az összes csillaga a fősorozatban helyezke-
dik el, egy zérus korú fősorozatnak (Zero Age Main Sequence, ZAMS) nevezett formáció-
ban. A halmaz öregedésével a nagyobb tömegű csillagok elhasználják üzemanyagukat - 
leggyorsabban a legnagyobbak -, és jobbra felfelé elhagyják a fősorozatot. Ezzel a fősoro-
zat felső része leválik, illetve oldalágat alkot. Ahogy múlik az idő, ugyanez a sors vár a ki-
sebb tömegű csillagokra, tömegüknek megfelelő sorrendben. A fősorozat felülről lefelé ol-
dalágakat növeszt, amelyek az időközben kiürült fősorozatból erednek. Azt a helyet, ahol 
az ág a fősorozathoz kapcsolódik a halmaz megfigyelésének időpontjában nevezzük fordu-
lópontnak. Ez a halmaz korát jelzi: minél alacsonyabban van a fordulópont, annál öregebb 
a halmaz. Azok a gömbhalmazok, amelyek a galaxis legöregebb csillagait foglalják ma-
gukba, olyan HR-diagrammal rendelkeznek, ahol a fősorozat tuskóvá csökevényesedik.

A galaxisok is fejlődnek. A Tejútrendszer élete minden valószínűség szerint csak-
nem gömbalakú hidrogén- és héliumgázfelhőként kezdődött. Napjainkban olyan sokféle 
objektumot tartalmaz, hogy a csillagászoknak akkor is évezredekre szóló munkát adna, ha 
a Tejúton túl már nem látnának semmit. Hogy csak egy példát említsünk a sok közül, ve-
gyük azt a viszonylag üres térbuborékot, amelyen Naprendszerünk jelenleg áthaladni lát-
szik. A buborék üres teret fog körül galaxisunk síkjában. A buborékon belül, a galaktikus 
síkban általában meglévő intersztelláris gázmennyiségnek csak kevesebb, mint egytizede 
van. Sugara legalább 300 fényév, ami elegendő ahhoz, hogy feltehetőleg átérjen a galakti-
kus korongon, és egy galaktikus kürtőnek nevezett üres csövet formáljon, amelyen keresz-
tül akadálytalan kilátás nyílik a világegyetem távlataiba. Váratlan szerencse ez a földi csil-
lagászok számára, főleg azoknak, akik az ultraibolya-tartomány rövidebb hullámhosszú 
végén dolgoznak, és nem sokat látnának, ha a korong ködén keresztül kellene kémlelniük 
az eget. A buborékot csaknem bizonyosan egy szupernóva hozta létre. A NASA Goddard 
űrrepülési Központjának két csillagásza, Neil Gehrels és Wan Csen 1992-ben azt a feltéte-
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lezést tették közzé, hogy a Gemini-csillagkép megszökött pulzárja lehet a kérdéses szuper-
nóva. (A szupernóvák magja időnként aszimmetrikusan omlik össze, olyan anyagsugarat 
lövellve ki, ami a kialakult pulzárt több mint másodpercenkénti 100 kilométeres sebesség-
gel röpíti ki az űrbe. Vagyis egy gyorsan pörgő neutroncsillaggal van dolgunk, amelynek a 
felülete olyan sima, mint egy üveggolyó, s az átmérője mindössze 16 kilométer, viszont a 
tömege annyi, mint a Napé, és százszor gyorsabban repül egy puskagolyónál.) Ezt az ob-
jektumot "Geminga"- pulzárnak nevezik.19 Pályagörbe-becslése és forgási sebességének 
csökkenése alapján feltételezik, hogy a pulzár mintegy ezer fényévnyi utat tett meg szu-
pernóvává alakulása óta, ami úgy 300.000 évvel ezelőtt történhetett, a Föld néhányszáz 
fényévnyi körzetén belül. Ez elég kis távolság volt ahhoz, hogy a szupernóvát távoli őse-
ink "új" csillagként láthassák az Orion csillagképben, mely oly fényes volt, mint a telihold, 
és körülbelül két éven át uralta az égboltot. A szupernóva lökéshullámát, ami tízezer évvel 
később érte el a Naprendszert, a szoláris szél eltérítette, mielőtt még elérte volna a Földet. 
Nyomokat azonban hagyhatott a Naprendszer külsőbb részein, például a Szaturnusz és a 
Neptunusz holdjainak ősi felszínén. Amennyiben az űrszondák később bizonyítékot talál-
nának a szupernóva létezésére, ez újabb példa lenne arra, hogy a kozmikus evolúció mi-
ként képes befolyásolni a lokális környezetet.

A galaxisok hosszú és bonyolult fejlődéstörténetére utal, hogy a nagy távolságban 
látható (ezért sokkal régebbi) galaxisok jóval kékebbnek látszanak, mint a hozzánk térben 
és időben közel esők. Ez feltehetően azt jelenti, hogy a galaxisképződés korábban gyako-
ribb volt, mint manapság: minél nagyobb arányú a csillagképződés, annál több a kék-fehér 
óriáscsillag, és ezek fénye festi kékre az anyagalaxist. A legutóbbi időkig a csillagászok 
nem tudtak eléggé éles fényképeket készíteni a távoli kék galaxisok részletesebb vizsgála-
tához. 1995-ben azonban egy amerikai és angol kutatókból álló csoport bejelentette, hogy 
a Hubble-űrtávcső érzékenységi határán jó képeket tudtak készíteni akár harminc magnitu-
dójú, azaz a szabad szemmel láthatóknál négymilliárdszor halványabb galaxisokról is. 
Ezeken a képeken mintegy nyolcmilliárd fényévnyi távolságban olyan galaxisrajokat talál-
tak, amelyek számtalan fiatal csillaguknak köszönhetően erős kék fénnyel világítanak. A 
kék galaxisok közül nemegy meglehetősen furcsa alakú, ami esetleg arra utalhat, hogy a 
csillagokat létrehozó nagyerejű lökéshullámok cafatokká tépték a galaktikus korongot. (A 
Hubble-űrtávcsővel 1996-ban több mint tízmilliárd fényév távolságra lévő galaxisokról 
készített képek tanúsága szerint mintegy harmaduknak annyira torzult az alakja, hogy nem 
lehet őket egyetlen galaxisosztályba sem besorolni. Ugyanakkor a modern világegyetem-
ben ez az arány mindössze néhány százalék.) Nem lehet tudni, hogy ezek közül a kék gala-
xisok közül mennyi élte túl a megpróbáltatásokat. "Némelyikük valószínűleg önmagát 
semmisítette meg" - mondta Richard Griffiths, a Johns Hopkins Egyetem kutatója, aki a 
kutatócsoport
irányítója.20

A távoli galaxisokban hallatlanul sok a fényes, fiatal óriáscsillag, így sokkal vilá-
gosabbak, mint a közeliek. Egy különlegesen fiatal galaxisban, amelyet 1996-ban a Mauna 
Kea-ra telepített kanadai-francia-hawaii távcsővel dolgozó csillagászok fedeztek fel, a 
becslések szerint évente mintegy ezer csillag születik, szemben azzal az évi hárommal, 
amennyi napjainkban egy átlagos spirális galaxisban keletkezik. Határozottan meglepő, 
milyen meredeken emelkedik a galaxisok fényességgörbéje a távolság függvényében: a 
fiatal világegyetem a felrobbanó csillagú galaxisokban tündökölt, napjainkban viszont még 
a legfényesebb galaxisok is meglehetősen fakók. Ha a csillagászok az ősrobbanásig vivő 
útnak csak a negyedéig néznek vissza, azt látják, hogy a galaxisokban a csillagkeletkezés 
aránya kétszerese a napjainkban tapasztalható értéknek, s tovább haladva vissza az időben 
az arányeltolódás egyre erősebb. Ez jó a lakott bolygóknak, amilyen a miénk is, mert a 
csillagot nagy számban termelő galaxisok sok szupernóvát is létrehoznak, amelyek a boly-
gó közelébe jutva nagy veszélyt okoznának. De meg lehet érteni a fizikusok csendes só-
várgását is, akik a kozmológiai múltat szemlélve időnként úgy érzik, hogy ők későn érkez-

19
20



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   124 

tek a partira, vége a tűzijátéknak, ételből-italból csak maradék van, és a legtöbb vendég is 
eltávozott.

A galaxisok vad ifjúságukat legnagyobbrészt a más galaxisokkal való kölcsönha-
tásnak köszönhetik. Ez példa arra, amit a fizikus Heinz Pagels "az égbolton megfigyelhető 
objektumok között és körül zajló bonyolult összjátékként" emlegetett, e folyamatot egy 
olyan ökológia hálózathoz hasonlította, ami a növényeket és más élőlényeket támogatja.21 
A galaxisok kölcsönhatása csillagképződést vált ki. Amikor két galaxis egymáshoz közel 
halad el, kölcsönösen megrázzák egymást. A gravitációs árapályhatás felkavarja a galaxist. 
Az árapályhatás erős, mert a gravitációs erő a távolság négyzetével fordított arányban 
csökken. A felhőkben tömegével okoz gravitációs kollapszust, s járul hozzá ily módon új 
csillagok keletkezéséhez. A felénk néző M51 spirális galaxis figyelemre méltó példa az in-
tergalaktikus árapály-jelenségre. Az NGC 5195 jelű betolakodó csak tegnap - vagyis az el-
múlt néhány százmillió évben - robogott el mellette, aminek eredményeképpen az M51 
spirálkarjai rugózni kezdtek, és ma már milliónyi forró új csillaggal pettyezettek. Mivel a 
legtöbb nagy galaxis párban, csoportban vagy halmazban található, az ilyen kölcsönhatá-
sok mindennaposak. Ez azt sugallja, hogy milliárdnyi bolygó - amelyek egyikén-másikán 
élet is kialakulhatott - köszönheti életét efféle intergalaktikus kölcsönhatásoknak. Az ilyen 
típusú vizsgálatok során hiába keressük azt a képzeletbeli pontot, amire biztonsággal rá-
foghatnánk, hogy attól lefelé minden folyamat lokális események számlájára írható, míg 
fölötte minden kozmikusnak tekintendő. A földi élet és számos geológiai folyamat bizo-
nyos szempontból ténylegesen a kozmikus fejlődés része.

Az M51 és a Tejút - amelyek kisebb, kevésbé sűrűn betelepült csoportokhoz tar-
toznak - ritkábban kerülnek jelentős kölcsönhatásba más rendszerekkel, s ha mégis, gyor-
san visszanyerik eredeti elrendeződésüket. Egyes csillagok kirepülnek az intergalaktikus 
térbe, árulkodó gázpamacsot hagyva hátra, de néhány százmillió év múltán minden majd-
nem ugyanaz, mint korábban. A gyakoribb és maradandóbb nyomokat hagyó kölcsönhatá-
sok a sűrűbb halmazok galaxisai között játszódnak le. Edwin Hubble és Milton Humason 
az 1930-as években megállapították, hogy a nagytömegű galaxisok két típusba sorolhatók: 
az egyik a termékeny spirális galaxisok csoportja, amelyben a csillagok fejlődése továbbra 
is folyik, a másik a terméketlen elliptikus galaxisok csoportja, amelyekben leállt a csillag-
képződés, és ebből adódóan valamennyi csillaguk öreg. A csillagászok mindig kíváncsiak 
voltak arra, hogy a galaxisok taxonómiája rejt-e magában evolúciós üzenetet. Napjainkban 
úgy tűnik, a válasz igen. Számos kölcsönhatás történt a halmazokban - a szakemberek 
becslése szerint a legtöbb galaxis már vagy ütközött, vagy nagyon közel haladt el más ga-
laxishoz -, a közeli kapcsolat pedig lehántja a szóban forgó galaxis intersztelláris felhőjét, 
így vetve véget csillagalkotó karrierjének.

Lehet, hogy így formálódnak az elliptikus galaxisok. Mindenesetre napjainkban 
gyakoribbak, mint a múltban. Egy nagy érdeklődést kiváltó tanulmányában Alan Dressler, 
a kaliforniai Pasadenában működő Carnegie Obszervatórium kutatója a Hubble-űrtávcső 
segítségével megszámlálta az igen népes CL 0939 + 4713 halmazt, amelynek fénye ötmil-
liárd évvel ezelőtt indult útjára. Azt találta, hogy - legalábbis ebben az egy halmazban - 
sokkal több galaxis olvad össze, mint az napjaink hasonló halmazainál tapasztalható, vala-
mint hogy a spirális galaxisok akkor sokkal elterjedtebbek voltak. "A képeink alapján úgy 
látszik, hogy mindössze négymilliárd évvel ezelőtt a sűrűbb halmazok legnagyobb része 
spirális galaxisokból állt, s az összes halmazt tekintve is mintegy 30 százalékban fordultak 
elő. Ezzel szemben a közeli sűrű halmazokban a galaxisoknak mindössze 5 százaléka spi-
rális galaxis" - szerepel Dressler beszámolójában.22 A feltételezés az, hogy a sűrűbb halma-
zokban lévő galaxisok összeütköztek és gyakran összeolvadtak, a spirálkarokról lehámlot-
tak az intersztelláris gázok, míg végül elliptikus galaxisokká alakultak. Erre az elméletre 
az óriási elliptikus galaxisok, amelyek általában a sűrűbb halmazok közepében helyezked-
nek el, szolgálnak bizonyítékul. Ezek ugyanis rendszerint egynél több maggal rendelkez-
nek. A többszörös magok azokból a galaxisokból származhatnak, amelyeket a kannibál el-
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liptikus galaxis elnyelt.
Mivel a kvazárok nyilvánvalóan a viharos életű fiatal galaxisok magjai, és eléggé 

világosak ahhoz, hogy nagy távolságból is láthatók legyenek, a kozmológusoknak okkal 
remélik, hogy a kvazárokat vizsgálva a galaxisok fejlődéséről is többet tudnak meg. A kva-
zárok a kozmikus idő teltével egyre kevésbé feltűnővé váltak. Kétmilliárd fényévnyi távol-
ságon belül nem is látni kvazárt, ahogy pedig visszafelé megyünk az időben, egyre többet 
láthatunk: a kvazárok száma a távolsággal nő, egyre fényesebbek, és egyre gyakrabban 
változnak, gyertya módjára lobogva. Ez összhangban van azzal az elképzeléssel, hogy 
kvazár akkor képződik, amikor gáz kerül egy galaxis magjába. A gáz táplálja a galaktikus 
középpontban lévő fekete lyukat, felfűti a körülötte lévő akkréciós korongot, és begyújtja a 
plazmaanyag-sugarat, s ezzel fellobbantja a különlegesen fényes galaktikus magot, amit 
kvazárnak nevezünk. A kvazárok valószínűleg gyakrabban kaptak táplálékot a világegye-
tem korábbi szakaszában, amikor még több emészthető intergalaktikus anyagot találtak 
maguk körül.

A kvazárok megfigyelését különféle kísérőjelenségeik nehezítik. A központi fekete 
lyukat tápláló felhők ugyancsak elnyelik a kvazár fényét. Különösen így van ez, ha a gala-
xis élével felénk álló spirális galaxis, valamint ha a kvazárt két, nagy mennyiségű port tar-
talmazó spirális galaxis összeolvadása gyújtotta be. Így könnyen lehetséges, hogy sokkal 
több kvazár létezik, mint amennyit megfigyelünk, és hogy amit mi esetleg kvazárként ész-
lelünk, az tulajdonképpen élével éppen felénk forduló galaxis, amelynek így tüzes belsejé-
be pillanthatunk.

Összegezve ezt a rövid áttekintést, úgy tűnik, hogy - bár kétségtelenül sok még a 
homályos pont - egyfelől megengedhető, másfelől pedig hasznos úgy tekinteni az élő szer-
vezetekre, a bolygókra, a csillagokra, a galaxisokra, valamint az őket alkotó atomokra és 
molekulákra, mint a kozmikus evolúció termékeire. De bizonyítható-e ez az elmélet? A 
földi élet minden bizonnyal az evolúció eredménye, de az analógiák gyakran túl messzire 
visznek, ezért számos gondolkodó feszeng a kozmikus evolúció hallatán.

A kritikusok hangsúlyozzák, hogy egy tudományos elmélet ereje az előrejelzés ké-
pességében áll, viszont a kozmikus evolúció esetében sokkal inkább a múltról, mintsem a 
jövőről van szó. Erre azt felelhetjük, hogy a tudomány nem csak és kizárólag jövőbeli ter-
mészeti jelenségek eredményét jósolhatja meg, azt is előrejelezheti, amit a jövőben a múlt-
ról fogunk tanulni. Az ilyen "visszautaló kijelentéseknek" megvan a maguk helye a kozmi-
kus történelem mozaikjainak összerakásában. Erről már sokat tanultunk, de még többet 
kell tanulnunk róla. Vegyük csak azt az elméletet, mely szerint a madarak a dinoszauru-
szokból fejlődtek ki. A dinoszauruszok kihaltak és sehol sem láthatók. Vagy tényleg mada-
rakká evolválódtak, vagy sem. Az elmélet azt jósolja, hogy a paleontológiái leletek további 
láncszemeket fognak felfedni a dinoszauruszok és madarak kapcsolatáról. Ha ez megtörté-
nik, az elmélet megállja a helyét. Ha nem, megbukott.23 Így van egyfajta előrejelző képes-
sége, bár jóslata nem a dinoszauruszok és a madarak jövőjére vonatkozik, hanem a mi ve-
lük kapcsolatos, jövőbeni ismereteinkre. Gyakorlatilag ugyanez igaz a kozmikus történe-
lem evolúciós előrejelzéseire, például arra a kijelentésre, hogy a fiatal, nagy galaxissűrűsé-
gű halmazokban - amilyet Dressler is tanulmányozott - több a spirális galaxis, mint korunk 
hasonló sűrűségű halmazaiban.

Beszédesebb és erőteljesebb bírálat az a megfigyelés, hogy az evolúció bizonyos 
értelemben kreatív. Ezt a nézetet több gondolkodó is hangoztatta, mindenekelőtt a filozó-
fus Henri Bergson az 1907-ben kiadott Teremtő fejlődés című művében. Szilárdabb tudo-
mányos alapokon állva az asztrofizikus David Layzer is az evolúció kreatív jellegét hang-
súlyozta 1990-ben megjelent könyvében, a Cosmogenesisben.24 "Kreativitáson" azt értik, 
hogy a fejlődés eredeti módon innovatív, vagyis eredményei részleteiben előre nem jelez-
hetők. A Földet hatvanötmillió évvel ezelőtt körülhajózó csillaghajó szuperintelligens lé-
nyei előre tudhatták, hogy egy üstökös becsapódása a dinoszauruszok és más földi életfor-
ma végét fogja jelenteni, és új, egészen másféle lények fognak megjelenni a Földön, hogy 
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előnyt kovácsoljanak a dinoszauruszok szerencsétlen sorsából. Azonban azt már elvileg 
nem jósolhatták meg, hogy ez a kihalási folyamat a korábbiaktól eltérően idővel olyan in-
telligens, két lábon járó lényeket fog eredményezni, akiknek hüvelykujja szembefordítha-
tó, kezüket szerszámként képesek alkalmazni, és akik tehetséggel közelednek a tudomány-
hoz. Éppen ezért, ha a természeti folyamatokat evolúciós jellegűnek gondoljuk, nem azt 
állítjuk-e, hogy megjósolhatatlanok? És ha ez így van, akkor ezzel nem tagadtuk-e meg a 
tudomány fő értékét, előrejelző képességét? Mindenesetre a newtoni mechanika előre 
megmondja a kő helyzetét két másodperccel azután, hogy ledobtuk egy toronyból, vagy 
már ma megadhatjuk a Hold helyzetét 2525 Újév napján, éjjel 11 óra 40 perckor Miami fe-
lett (számítógépes program segítségével ez nagyon pontosan kiszámítható.) Mi az előnye a 
"kozmikus evolúció" fogalom bevezetésének, ha mindössze azt képes megmondani, hogy 
mit nem lehet előre megjósolni?

Előnye az, hogy igaznak tűnik - válaszolnám. Aki ilyet mond, az lábujjakon tapos. 
A kreatív evolúció elvét valószínűleg nem lehet tapasztalati úton bebizonyítani. Demonst-
rálni kellene ugyanis, hogy például egy új lepkefaj megjelenése a Földön, vagy egy egy-
sejtű megjelenése egy előzőleg steril bolygón nem csak hogy nem volt előre megjósolva, 
de nem is lehetett előre megjósolni. Ez valószínűleg lehetetlen feladat. A kreatív evolúció 
cáfolata viszont olyan elméletet igényelne, amely képes részletes tervet készíteni a lepké-
ről, vagy az idegen zuzmóról, még mielőtt az megjelent volna. Ez valószínűleg ugyanúgy 
lehetetlen. így a kreatív evolúció a természettudomány hatáskörén kívül esik; röviden filo-
zófiai elképzelés, nem pedig tudományos. Mint ahogy nyilván mindazok félre is teszik 
gyorsan, akik szemében a természettudomány az igazsághoz vezető egyetlen lehetséges út. 
Azok azonban, akik az emberi gondolkodást a maga teljességében látják, és nem ragadnak 
le a tudomány felszínes mázát mutató elképzeléseknél, talán szívesen folytatnak pártatlan 
eszmecserét a kreatív evolúció elméletéről. Ha kiderülne, hogy egyes jelenségek megjósol-
hatatlanok, az korlátot jelentene ugyan a természettudományos vizsgálatok számára, de mi 
olyan nagyon rossz ebben? Egyes klasszikusnak mondott természettudósok kijelentései, 
nevezetesen hogy a tudomány végső fokon képes lesz mindent előre jelezni, sohasem vol-
tak túl vonzóak, minden valószínűség szerint azért nem, mert egyszerűen nem igazak. A 
csillagködök hipotézisének atyjától, Pierre-Simon de Laplace-tól ered az az az elhíresült 
kijelentés is, miszerint

"egy értelmes lény, aki egy adott időpontban ismeretekkel rendelkezik a természet-
ben ható valamennyi erőről, és azoknak a testeknek az állapotáról, amelyből az felépül, 
amennyiben elegendő kapacitással rendelkezik, hogy mindezeket az adatokat alapos elem-
zésnek vesse alá, úgy egyetlen képletbe bele tudja foglalni a világegyetem legnagyobb tes-
teinek és legkisebb atomjainak mozgását: semmi sem lenne bizonytalan egy ilyen értelem 
számára, és a múlt és a jövő egyként a jelent képviselné számára."25

Néhány tudós még mindig e vakmerő állítások védelmében érvel, a többség azon-
ban már nem. A "hétköznapi" ember csak kacag azon, hogy a tudósok egy szép napon 
majd egy szuperszámítógéppel konzultálva előre megadják egy még meg nem írt vers so-
rait, vagy azt, hogy mikor ugrik fel a balett-táncos egy olyan táncjátékban, amit még el 
sem képzeltek. Más érvelés viszont abszurdnak tűnik, de valóban az is. Laplace gondolat-
menetének az a szépséghibája, hogy nem létezhet "olyan értelmes lény, aki elegendő kapa-
citással rendelkezik ahhoz, hogy mindezeket az adatokat alapos elemzésnek vesse alá", ha-
csak segítségül nem hívjuk a mindentudó Isten teológiai fogalmát.

A világ nem szigorúan determinisztikus. Köztudottan ez a helyzet a kvantumok 
szintjén, ahol a Heisenberg-féle határozatlansági reláció megakadályozza, hogy előre meg-
jósoljuk az egyes szubatomi részecskék viselkedését. És ez feltehetőleg érvényes minde-
nütt, ahol evolúcióról beszélhetünk, pontosan azért, mert az evolúció kreatív és a kreativi-
tás megjósolhatatlan. Ahogyan Layzer fogalmazott: "egy olyan világban élünk, ami vala-
mivé válik, és valamilyen lesz, egy olyan világban, ami az őseredeti káoszból emelkedett 
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ki, és a rend új formáit teremtette meg. Azok a folyamatok, amelyek létrehozták és a to-
vábbiakban is kialakítják a rendet, egyetemes és változatlan fizikai törvényeknek vannak 
alávetve. Mivel azonban információt generálnak, az eredmények nem találhatók meg imp-
licit módon a kezdeti feltételekben."26

Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy befejezésképp a kozmikus evolúció és az 
emberi gondolkodás viszonyát vizsgáljuk.

Minden fejlődési folyamatnak három aspektusa van: egy konzervatív, egy innova-
tív és egy szelektív jelleg.

Először is valamilyen módon meg kell tartani azokat a korábbi tulajdonságokat, 
amelyek "beváltak", vagyis hozzájárulnak a szóban forgó entitások hosszú távú túlélésé-
hez. Ha az evolúciót egy ház felépítéséhez hasonlítjuk, akkor ezt a konzervatív (megtartó) 
mechanizmust az alappal és a tartógerendákkal azonosíthatjuk. (Ezzel még nem mondtuk 
azt, hogy az evolúció progresszív, mert egy ilyen feltételezéssel - ahogy már említettük - 
nagyon óvatosan kell bánni.) Lehetséges, hogy az alapok egy részét a későbbiekben le kell 
bontani, és újra kell építeni, de meg kell lenniük, és legalább egy részüknek meg kell is 
kell maradniuk, amennyiben az evolúció valóban bonyolultabb és változatosabb entitáso-
kat hoz létre, nem csupán összezavarja a dolgokat. A biológiai fejlődés terén a konzervatív 
funkciót a DNS-molekulák stabilitása biztosítja, ezek őrzik az öröklődő genetikus infor-
mációkat. A biológiai konzervativizmus látványos bizonyítéka az embriológia is, ami ala-
pot ad ahhoz a kijelentéshez, amely szerint "az egyedfejlődés a törzsfejlődés megismétlő-
dése"27 Az emberi embrió kopoltyút fejleszt, mint hal ősei, amit azután lebont és tüdővé 
alakítja. Ugyancsak felépít, majd lebont annyi agyszövetet is - ez a "idegfeldarabolás (neu-
ral carving)" -, hogy agysejtjeink elhalása nagyobbrészt még születésünk előtt megtörté-
nik. Ez egyáltalán nem az elképzelhető leggazdaságosabb építkezés. A Boeing mérnökei 
nem úgy látnak hozzá egy 747-es repülőgép megépítéséhez, hogy először megépítik a 707-
es vázát, majd néhány elemtől eltekintve eltávolítanak mindent, amit nem tudnak felhasz-
nálni. De a biológiai fejlődés erőteljesen konzervatív beállítottsága azt a feltételt szabja, 
hogy a jövő entitásait a múlt eszközeinek és eljárásainak felhasználásával kell létrehozni.28

Másodszor az evolúció innovációt igényel, olyan eszközt, ami módosítani képes a 
szóban forgó entitás jellemzőit. A biológiai evolúcióban a mutáció jelenti az innovációt, 
amely az ismétlődés belső hibái - a sajtóhiba kémiai megfelelője -vagy valamilyen külső 
befolyás, például sugárzás, mérgező vegyszerek vagy kozmikus sugárzás révén megváltoz-
tatja a DNS-molekulát. A mutációk véletlenül, nem előzetes tervek szerint, vagyis rend-
szertelenül lépnek fel. Van olyan tudós, aki találóan "véletlen tapogatódzásnak" nevezi e 
jelenséget.29

A konzervatizmus önmagában a nyugalmi állapotot, a sztázist testesíti meg, az in-
novációval együtt viszont változást eredményez. A fejlődéshez még szükség van a harma-
dik összetevőre, a szelekcióra is. Itt jutunk el Darwin biológiai evolúcióra vonatkozó zse-
niális meglátásának lényegéhez. Az élőlények sokkal gyorsabban reprodukálják önmagu-
kat, mint amit a környezet el tud viselni. (Darwin úgy jutott erre a felismerésre, hogy ol-
vasta Thomas Malthust, utóbbi viszont Benjamin Franklintől vette át a gondolatot.) Az 
élőlényeknek ezért versengeniük kell egymással. Egyes egyedek elég sokáig élnek ahhoz, 
hogy utódokat hozzanak létre, mások nem. A véletlenszerű változások eltérő egyedeket 
hoznak létre az egyes fajokon belül: nem lehet két teljesen azonos csörgőkígyót vagy tőke-
halat találni. Az ilyen genetikai kísérletek egy része célt téveszt. Ezt minden gyerek megta-
pasztalja, amikor meggyászolja az alomból elpusztult kutyakölyköt, vagy a fészekaljból el-
hullott csibét. Némelyik változatról azonban kiderül, hogy jobb az átlagnál, akár azért, 
mert egy olyan új tulajdonsággal rendelkezik, ami hasznos a változatlan környezetben, 
vagy azért, mert a hirtelen megváltozott környezet lesz előnyösebb számára.30 Annak a 
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reproduktív előnynek a következtében, amivel ez a változat genetikus újítása révén rendel-
kezik uralkodóvá válik az adott helyi populáció környezetében, egyes esetekben pedig 
akár egy új faj kiindulópontja is lehet.

Ha ezek után sokatmondóan "sztelláris evolúcióról" vagy "kozmikus evolúcióról" 
beszélünk, úgy lehetővé kell tennünk, hogy a fenti három tényezőt, a konzervativizmust, 
az innovációt és a szelekciót legalábbis valamilyen laza formában a nem-biológiai jelensé-
gekre is alkalmazzuk. Van erre lehetőségünk?

A válasz a vizsgált területtől függ. Leegyszerűsített rendszerekkel, és csekély szá-
mú fizikai törvénnyel számolva, a világ determinisztikusnak látszik, és az evolúció fogal-
ma felesleges. Így a "sztelláris evolúció" megkérdőjelezhető annak az érvnek az alapján, 
hogy a csillag determinisztikus. Egyes csillagászok ezen a nézeten vannak: ha ismerjük 
egy csillag tömegét és kémiai összetételét, meg tudjuk jósolni későbbi fejlődési fázisainak 
összes részállomását, mikor s hogyan válik protocsillagtól fősorozatú vörösóriássá, végül 
pedig fehér törpévé. Ezért nem szükséges a csillag "evolúciójáról" beszélni. Ez rendben is 
van. Ha azonban tágítjuk a vizsgálatok körét, és valamely galaxis összes csillagára kiter-
jesztjük, már sokkal nehezebb fenntartani a determinizmus elvét. Egy csillag a bonyolult 
galaktikus konyhában csupán egyetlen pont a milliárd közül. Valamennyi csillag pályafutá-
sa számtalan tényezőtől függ, többek között az intersztelláris felhőkkel és az egymással 
történő kölcsönhatásaiktól. Adott esetben ezek a változók összességükben már túlságosan 
bonyolultak ahhoz, hogy minden részletüket tekintetbe lehessen venni. S ha mindehhez 
még valamennyi csillag valamennyi bolygójának kémiai és biológiai változását is hozzá-
vesszük, a folyamat a determinizmusból teljes egészében előre át nem látható kreativitásba 
csap át, és ekkor már tulajdonképpen evolúciós folyamatról beszélhetünk.

A világegyetem egésze evolvál? Itt megint csak feleslegesnek látszik ez a fogalom, 
ha a tárgyalást például az ősrobbanás fizikájának keretei közé szorítjuk, de rögtön jogossá 
válik, ha a történelmi világegyetem milliárdnyi részletéről beszélünk. A determinisztikus 
megközelítésnek köszönhetően jelentheti ki egy tudós, hogy a Naprendszeren kívül talál-
ható, Szaturnusz-méretű bolygó valószínűleg rendelkezik egy, a Dionéhoz hasonló hold-
dal, viszont az már erősen kétséges, hogy ennek a holdnak a felszíni térképét is helyesen 
rajzolná meg. A világegyetemet az ősrobbanás viszonylagos egyformaságától az égbolton 
ma látható elképzelhetetlen sokféleséghez és változatossághoz elvezető folyamatot helye-
sebb az evolúciónévvel illetni.

Mindazonáltal az evolúciós konzervativizmus, innováció és szelekció specifikus 
alkalmazása a kozmikus történelemre továbbra is problematikus és izgalmas feladat.

A különféle egyesített elméletek azt sejtetik, hogy legalábbis néhány természeti ál-
landó csupán a véletlennek köszönhetően keletkezett a kozmikus idő első pillanatainak 
szimmetriasértő eseményei során. Hogy létezik-e valamiféle konzervatív hatás a természe-
ti törvények hátterében, az végül is attól függ, hogy felszínre kerül-e valamiféle makrotör-
vény, olyan szabálykészlet, amely az evolúció s erők működéséhez színteret biztosít, ilyen 
makrotörvény lehet egy aritmetikai elv, például az, hogy egy nem lehet egyenlő kettővel, 
vagy egy topológiai felismerés, például az, hogy csomót kizárólag háromdimenzióban le-
het kötni. John Wheeler ezzel kapcsolatban "törvényen kívüli törvényről" beszél.32 Ennek 
körvonalait jelenleg a legjobb esetben is homályosaknak nevezhetjük. Innováció valószí-
nűleg előfordul a világegyetemben, a szelekció kérdése azonban már sokkal problematiku-
sabb. Ha, tegyük fel, végtelen számú világegyetem létezik, és mindegyik más fizikai törvé-
nyeknek engedelmeskedik, akkor ezek közül egyesek elősegítik az élet kialakulását, má-
sok nem. Megtehetjük, hogy a nem lakott világegyetemeket "nemlétezőnek" nevezzük, s 
ez esetben a lakottakat tekinthetjük "kiválasztottaknak". Erre a kérdésre a könyv végén 
még visszatérünk.

Ha csak egyetlen világegyetem létezik, sokkal nehezebb áttekinteni, hogyan lehet-
ne értelmesen alkalmazni rá a szelekció elvét. Az a felfogás, hogy az egyes állandók, mint 
például az elektromágneses kölcsönhatáserő, véletlenül alakult ki, a "természet kontra kör-
nyezet"-vitára emlékeztet a biológiai fejlődés köréből. Amikor például egy gyerek átlagon 
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felüli sakktehetségét vizsgáljuk, jó lenne tudni, hogy az milyen mértékben örökölt képes-
ség, illetve mennyiben járult hozzá a család azzal, hogy támogatta a gyerek képességének 
kifejlődését. A kozmológiában ez a kérdés úgy merül fel, hogy különbséget kellene ten-
nünk a valóban alapvető természeti törvények és a "befagyott véletlenek" között. A való-
ban alapvető természeti törvények egyszerűen nem lehetnek másmilyenek; például az egy 
nem lehet egyenlő kettővel. "A befagyott véletlenek - írja a fizikus Murray Gell-Mann -, 
olyan véletlenszerű események, amelyek meghatározott kimenetelei számos hosszú távú 
következménnyel járnak, és a közös eredet révén mind kapcsolatban vannak egymással." 
Gell-Mann a következő példával illusztrálja a befagyott véletlen elvét: "Az angol trónt 
bátyja halála után VIII. Henrik örökölte, és erre a tényre nagyon sok helyen utalnak: pénz-
érméken, dokumentumokon és könyvekben. Mindezek a szabályszerűségek egy befagyott 
véletlenből származtak."33 A fizika klasszikus példája az antianyag, a proton, elektron és 
más elemi részecskék tükörképe csak ellenkező töltéssel. Az antianyag létezik az elméleti 
fizikusok számításaiban és a gyorsító berendezések kísérleteiben, de a természetben na-
gyon ritkán fordul elő. Nagyon valószínű, hogy a világegyetem kezdetekor egyenlő 
mennyiségben volt jelen anyag és antianyag, s ezek kölcsönösen megsemmisítették egy-
mást az ősrobbanás tüzében, és belőlük anyag maradt vissza. Amennyiben ez így volt, csu-
pán a véletlen műve, hogy az anyag túlélte az ősrobbanást, az antianyag viszont nem; 
olyan véletlené, ami mindörökre befagyott a természetbe.

Nagyon is lehetséges, amit Henry Adams állít, hogy a természet törvénye a káosz, 
és a rend csak az ember álma. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, amikor valamilyen 
rendszert tulajdonítunk a természetnek, különösen ha olyan homályos fogalomról van szó, 
mint amilyen az evolúció. Az eszmetörténet tele van a természet ilyen vagy olyan sémákba 
történő rendezésének kísérleteivel. Számos kitűnő koponya szajkózta, hogy a világegye-
tem vízből, tűzből, örvényekből vagy csavarodó atomokból épül fel. A legtöbb ilyenfajta 
kísérlet mellőzte a szelekciót, Arisztotelész vis vitálisa is, és Joseph Priestley kudarcra ítélt 
próbálkozása is, amely azt bizonygatta, hogy a nem létező anyag, a flogiszton tüzet szít. A 
természettudománynak nem abban rejlik az ereje, hogy a természet ésszerűségét feltétele-
zi, hanem abban, hogy megfigyelésekkel és kíséretekkel folyamatosan ellenőrzi ezt vagy 
azt a hatást. Az evolúció nyilvánvaló tény - legalábbis az élet evolúciója, és talán a szer-
vetlen természeté is -, de óvakodnunk kell attól, hogy elhamarkodott következtetéseket 
vonjunk le az evolúció mibenlétére vonatkozóan. Adams az egység és rend iránti szenve-
délyt a fiatalságnak tulajdonította: "Minél érettebb az értelem, annál bonyolultabb, minél 
távolabb néz, annál többet lát, egészen addig, amíg még maguk a csillagok is megtöbbszö-
röződnek - írja a kettőscsillagokra célozva, ami az ő idejében a csillagászat egyik legked-
veltebb kutatási témája volt -, de egy gyerek mindig csak egyet fog látni."34 Mivel a mi fa-
junk még fiatal (és ahogyan Jacques Monod megjegyezte: "a tudomány szeme mindig fia-
tal"35), túlságosan is lelkesen próbálunk mindent beleilleszteni egy olyan egységesített ke-
retbe, amelyben a kozmikus evolúció feltartóztathatatlan, haladó jellegű. Számos gondol-
kodó nem tudott ellenállni ennek a kísértésnek, köztük Herbert Spencer, Teilhard de Char-
din, Hegel, Marx és Engels. Az a hit, hogy a kozmikus evolúció hatására a világegyetem 
egyre jobbá válik, központi helyet foglal el a tizenkilencedik századi tudományos prog-
resszivizmus szószólóinak gondolatvilágában. Lelkesítette őket az a példa, hogy az élet a 
Földön felfelé tör, az az izgalmas történet, ahogyan az egyszerű baktériumok és moszatok 
pteroszauruszokká, nagy majmokká, majd távcsőépítőkké lettek. De ugyanennek az érem-
nek a másik oldala az a józan gondolat, hogy a földi élet történelmének 80 százalékát az 
egysejtű lét tette ki, és hogy az értelem - amit az egyszerűség kedvéért a szerszámkészítés 
képességeként definiálhatunk - csak a legutóbbi időkben jelent meg. Ha a Föld korát egy 
naptári évbe sűrítjük, akkor az első gerincesek csak november 21-én jelentek meg, a főem-
lősők csak Karácsony napján, a Homo Sapiens pedig csupán három és fél perccel az újévet 
jelző óraütés előtt. Ha valóban ez a fejlődés útja, akkor bizony igencsak döcögősre sike-
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rült. Démokritosz mondta: "minden létező a világmindenségben a véletlen és a szükség-
szerűség gyümölcse."36 Minek köszönhetjük  mi, emberek a létünket elsősorban? A tisztes-
séges válasz az, hogy nem tudjuk.

Azért van valami lebilincselő a kétségbevonhatatlan kijelentésben, hogy a világ-
egyetem nem kizárólag egy entrópia-meddőhányó létrehozásával foglalkozik, hanem időn-
ként és helyenként olyan lenyűgöző antientropikus képződményekben fejezi ki magát, 
mint amilyenek a kettős pulzárok és a matematikusok. Ezt a mechanizmust illetjük az 
"evolúció" kifejezéssel. Bár véletlenszerűen működik, véletlen jellegében sohasem lehe-
tünk biztosak - erre később még visszatérünk -, és produktumai között olyan gondolkodó 
lények is vannak, akik a rendet a tőlük telhető legfegyelmezettebb módon keresik, s úgy 
tűnik, meg is találják. Darwin elméjében gyakran megfordult ez a varázsgondolat, és an-
nak visszatükröződései között kereste, de nem találta a választ. Mindig elbűvölte, ahogy 
mondta

"a lehetetlenség, hogy annak tekintsem ezt a mérhetetlen és csodálatos világegye-
temet, beleértve az embert, mint (...) a vak véletlen vagy szükségszerűség eredményét. Ha 
ezen elmélkedem, kényszerítve érzem magam, hogy az Istenre mint ősokra tekintsek, ami 
az emberéhez hasonló elmével rendelkezik, és én is megérdemlem hogy istennek nevezze-
nek. Azonban ekkor kétségek merülnek fel bennem, hogy egy ember elméjében, mint ami-
lyen az enyém, ami hitem szerint abból alakult ki, amivel a legalacsonyabb állatok rendel-
keznek, meg lehet-e bízni, amikor ilyen messzeható következtetéseket von le."37

Darwin szelíd ember volt, akit még öregkorában is bántott kisfiúkori emléke, hogy 
rosszul bánt egy kutyakölyökkel. Csodálkozott azon - akárcsak mi -, hogy a tökéletességre 
rendeltetett fejlődő világ hogyan szülhet annyi kegyetlenséget és jogtalanságot. "Ami a 
kérdés vallásos részét illeti, mindig hallatlanul kínos számomra - írta -, zavarban vagyok. 
Nem szándékozom ateista módon írni. De elismerem, hogy nem tudom olyan világosan 
látni, mint mások, és én magam is szeretném a tervezésre és jóakaratra vonatkozó bizonyí-
tékokat a körülöttünk lévő dolgokkal kapcsolatban. Túlságosan soknak tűnik számomra a 
nyomorúság a világban. Nem tudom meggyőzni magam arról, hogy egy jóindulatú és min-
denható Isten tervszerűen teremtette meg a fáraómacskát, azzal a kifejezett szándékkal, 
hogy testükön belül hernyókat tápláljanak, vagy hogy a macska az egérrel játsszon."38

És itt eljutottunk az evolúció rövid vizsgálata során oda, ahol a kérdés a természet-
tudomány köréből az etika területére kerül, és elvezet minket - ugyanúgy, ahogyan Dar-
wint is - ahhoz a gondolathoz, hogy az evolúció (bármit is jelentsen ez a fogalom) haszon-
élvezőiként kötelességünk nem csupán a megismerés, hanem a szeretet is.
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8. Szimmetria és tökéletlenség

Isten, Te hatalmas szimmetria,
Aki égő vággyal töltesz el,

Amiből nyilaim kirepülnek,
Minden eltékozolt napom

Amelyet úttalan utakon töltöttem
Egyetlen tökéletes dolgot alkot.

(Anna Wickham)1

A fizikusok feladata a felszínes
látszaton keresztül meglátni az alapvető,

nagyon egyszerű, szimmetrikus valóságot.
(Steven Weinberg)2

Elterjedt vélemény - és nem kizárólag fizikuskörökben -, hogy a fizika a termé-
szettudományok kvintesszenciája. Hatalmas területre veti ki hálóját: az anyag és az energia 
minden eseményben jelen van, így az atomokat és erőket tanulmányozva a fizika minden 
tudomány alapjait érinti. Napjainkban a csillagászat lényegileg fizika, de ugyanez vonat-
kozik a kémiára, az optikára, az anyagtudományokra és a természettudomány számos más 
területére is. A fizika olyan épület, amelynek alapja hallatlanul széles, magasra nyúlik, a 
huszadik század talán legkiemelkedőbb szellemi teljesítménye

Ezt a tiszteletet számos úton-módon érdemelte ki. Többek közt beteljesítette Her-
mann von Helmholtz német fizikus reményeit is, aki több mint egy évszázaddal ezelőtt ezt 
írta: "a fizika révén az emberek intellektuálisan uralni fogják a természetet", amit aztán 
materiális uralom is követ, mivel "a törvények ismeretében módunkban áll majd a termé-
szet erőit igába fogni, akaratunk és szándékaink szerint."3 A jóslat nagy része bevált, még-
pedig meglehetősen rövid idő alatt. Napjaink fizikusai előre megmondják a világegyetem 
valamennyi alapvető (értsd: egyszerű) folyamatának eredményét, és a bonyolultabbakon is 
sokan dolgoznak; bár az időjárás vagy a tőzsdei árfolyammozgások előrejelzése egyelőre 
még kevés a remény, az az idő pedig sohasem jön el, amikor a tudomány csalhatatlanul 
előre jelezné az egyes emberek viselkedését, hiszen így előzetesen tudomást szerezhetne 
róla. A Helmoltz által megálmodott technológiai termékek elképzelhetetlen magas színvo-
nalra jutottak, és felmerül, hogy amennyiben "az emberek uralkodni fognak a természe-
ten", az nem jelenti-e majd a Föld életképességének csökkenését.

Ám minél közelebbről vizsgáljuk a fizika fenséges építményét, az annál kevésbé 
látszik egységesnek. Különösen igaz ez a módszerekre. A filozófiától eltérően, a fizika rit-
kán ad mélyreható válaszokat a nagy kérdésekre. Sokkal gyakoribb, hogy a szellemi vagy 
gyakorlati eredménnyel kecsegtető sajátos kérdéseket járja körbe. Ahogy Einstein megje-
gyezte, a fizikusok "gátlástalan megalkuvók".

A fizikai kutatások eredményei sokkal kevésbé véglegesek, mint ahogy az a nép-
szerűsítő leírásokban szerepel. A részecskefizika standard modelljére joggal lehetünk büsz-
kék, de még ott is rengeteg a tennivaló. Pontos előrejelzéseihez számos olyan paraméterre 
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van szükség, amelyek értéke különféle kísérletekből származik. A paraméterek értékének 
kiválasztása nincs elméletileg megalapozva, hasonlóan a standard modellt alkotó elmélete-
ket sem fűzi egymáshoz szilárd logikai kapcsolat. A természet négy alapvető erője (a szak-
nyelv szerint kölcsönhatása közül hármat jól leír a kvantumtérelmélet, ami a speciális rela-
tivitás elméletét is magába foglalja. A negyedik erő, a gravitáció viszont már az általános 
relativitáselmélet hatáskörébe tartozik. Az általános relativitáselmélet nem tartozik a kvan-
tumtérelméletek osztályába, a kvantumtérelméletektől teljesen eltérően szemléli a világot. 
Szükséges - vagy inkább kívánatos - lenne egy olyan elmélet, amely átfogja mind a négy 
kölcsönhatást és feltárja annak okait, hogy a kísérleti úton meghatározott értékek miért ép-
pen olyanok, amilyenek. Ezt a várt-remélt megoldást nevezik Nagy Egyesített Elméletnek 
(GUT: Grand Unified Theory), vagy kvantumgravitációnak, sőt nemritkán némi túlzással 
"mindent átfogó elméletnek" (annak ellenére, hogy az mindig is elsősorban az alapvető 
kölcsönhatások elmélete marad, és sohasem fogja megmondani, merre repül majd egy fe-
keterigó, vagy hogy Húsvétkor Helénke néni milyen kalapot fog viselni).

Az okosabb "vadászok" a szimmetria jeleit keresve próbálják becserkészni a végső 
elméletet. A természet törvényei valamilyen formában mind a szimmetria kifejeződései, s 
a fizika bizonyos értelemben a szimmetria keresését jelenti.

Legtöbbünk osztályozási módszerként találkozik először a szimmetriával: azzal, 
hogy hogyan maradnak meg az objektumok tulajdonságai, amikor elforgatjuk vagy más 
módon mozgatjuk őket. Például egy gömb árnyéka kör, és az árnyéka kör alakú marad ak-
kor is, ha a gömböt megforgatjuk. Ezért azt mondhatjuk, hogy a gömb bármely tengelyére 
forgásszimmetrikus. Ez az egyik oka annak, hogy Platón a gömböt a legtökéletesebb geo-
metriai alakzatnak tekintette. (A másik ok az volt, hogy adott felület esetén a gömb a lehet-
séges legnagyobb térfogatú test. Ezért tréfálkoztak az olyan testesebb fizikusok, mint Ern-
est Rutherford vagy Abdus Salam azzal, hogy amennyiben tovább híznak, elérhetik a geo-
metriai tökélyt.) Számos egyéb térbeli szimmetria létezik. Példa erre az X betű transzlációs 
szimmetriája: XXXXXX. Ezek a betűk, illetve jelek szimmetrikusak, ha a sor mentén 
hosszirányban eltoljuk őket. (Más szóval: pontosan fedik egymást, ami nem áll fenn példá-
ul az ABCDEFGHI sorozatra.) Az X-ek ugyanakkor tükrözés-szimmetrikusak is, mint-
hogy egy ilyen sorozatot nem lehet megkülönböztetni a tükörképétől, míg a Z betűkből 
álló sorozatnál:

ez nem áll fenn, mert tükörképe a következőképp néz ki:

Tehát az X-betűk tükrözés-szimmetrikusak, a Z betűk pedig nem.
Az ilyenfajta szimmetriák tapasztalataink szerint a közönséges térre korlátozód-

nak; és valóban, a közönséges tér "transzformáció-szimmetrikus" voltának számtalan bizo-
nyítása közül ez az egyik. A lokális tér transzformáció-szimmetriájának köszönhető, hogy 
utazni tudjunk és hogy a strandlabda a homokon gurulva megtartja gömb alakját. Ha erő-
teljesen görbült térben élnénk, például egy fekete lyuk peremén, ahol a tér a transzformáci-
ókra nem szimmetrikus, a lyuktól való távolodás igencsak költséges lenne, a közeledés 
végzetes, a strandlabda pedig elgurulva ellipszoiddá válna.

A kvantumfizikában a kutatók adott problémák megoldására gyakran használnak 
absztrakt tereket. Tegyük fel, hogy valamiképpen ábrázolni szeretnénk az elektront és anti-
anyagpárját, a pozitront. Az elektron tömege és spinje megegyezik a pozitronéval, de tölté-
se ellentétes előjelű (az elektronok töltése negatív, a pozitronoké pozitív), így a fizikusok 



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   133 

kigondoltak egy absztrakt háromdimenziós "teret", amelynek tengelyei a töltés, a tömeg, 
illetve a spin. Az elektron pozitronná alakulása a tömeg- és a spintengelyre szimmetrikus - 
mivel ez a két mennyiség nem változik -, de aszimmetrikus a töltéstengelyre, mert a töltés 
előjelet vált a transzformáció során. Bár példánk csupán az elektronról szólt, általánosítja 
szimmetriára vonatkozó ismereteinket, mivel jól illusztrálja, hogy a szimmetria nem ok-
vetlenül csak a közönséges térbeli geometriai alakzatokra vonatkozhat. Ebben a tágabb ér-
telemben túlléphetünk a külsőségeken és a szimmetriát a transzformáció során változatlan 
maradó mennyiségként értelmezhetjük. (A "szimmetria" szó a görögben "azonos mértéket" 
jelent.) A matematikus Lewis Carroll a szimmetriát más geometriai tulajdonságokkal 
együtt ilyen értelemben hívta segítségül a "Snuki-vadászatban":

Csak egyetlen fő célt tarts szem előtt:
Megőrizni a szimmetriát mindenekfölött.5

A "változatlanul maradó mennyiséget" röviden invariánsnak nevezzük. Azért kell 
megértenünk az invarianciát, hogy lássuk, miért központi kérdés a fizikában a szimmetria. 
A természeti törvények szimmetriákat fejeznek ki, mert a szimmetriák azonosítják az inva-
riáns mennyiségeket. Az energiamegmaradás törvénye például egy olyan mennyiséget 
("energia") ír le, ami változatlan marad ("konzerválódik") az olyan átalakulások során, 
mint amikor például egy gőzgép munkát végez, vagy egy csillag a vörösóriás állapotig ég. 
A speciális relativitás elmélete számos invarianciát feltár, mindenekelőtt a tömeg és az 
energia ekvivalenciáját (E = mc2). Einstein megmutatta, hogyan maradhatnak változatla-
nok a fizika törvényei - különösen James Clerk Maxwellnek az elektromágneses térre vo-
natkozó egyenletei - olyan rendszerekben, amelyek egymáshoz képest gyorsan mozognak. 
Maxwell egyenletei szerint a rádióhullámok és más elektromágneses hullámok fénysebes-
séggel terjednek, de nem írják elő, milyen vonatkoztatási rendszerben kell mérni a sebes-
ségeket. Einstein megmutatta, hogy a vonatkoztatási rendszer tetszőleges lehet: a fény se-
bessége minden megfigyelő számára azonos, függetlenül a megfigyelő saját sebességétől. 
Einstein az úgynevezett "Lorentz-invariancia" segítségével magyarázta meg, hogy egy 
gyorsuló űrhajóban hogyan lassul le az idő és rövidül meg egy mérőrúd. Ily módon meg 
lehetett őrizni mind a Maxwell-elmélet szimmetriáját, mind azt a tágabb értelemben vett 
szimmetriát, amelynek köszönhetően a természeti törvények változatlanok maradnak füg-
getlenül attól, hogy a méréseket hol, milyen időpontban és milyen sebesség mellett végzik. 
Ezért nevezte Einstein az eredményét "invarianciaelméletnek"; ha ez a fogalom honosodik 
meg, a laikusok sok olyan félreértéstől megmenekülhettek volna, amit a "relativitás" kife-
jezés okozott.

A szimmetriának központi szerepe volt a kvantumtérelmélet kidolgozása során. A 
kvantumtérelmélet az emberi szellem egyik legcsodálatosabb alkotása, amit itt kissé illet-
lenül, kényszerűségből csak röviden ismertetünk. A történet az angol fizikus, Paul Dirac 
által kidolgozott kvantum-elektrodinamikával kezdődött.

Dirac matematikai kreativitása közismert volt, mint ahogy az is, hogy gyakorlati-
lag semmi más nem érdekelte. A fizikus W.M. Elsasser úgy festette le Diracot, mint "aki 
egy területen mindenki felett állt, de minden más emberi tevékenység kívül esett érdeklő-
dési körén. Mindent nagy történelmi küldetésének, az új tudomány, a kvantummechanika 
létrehozásának rendelt alá, s valószínűleg bárki másnál sokkal többet tett érte."6 Dirac hí-
res volt szófukarságáról. Egy riport során, ami 1929. április 30-án a Wisconsin State Jour-
nalben jelent meg, összesen tizenkilenc szót mondott. Részlet a beszélgetésből:

RIPORTER: Professzor úr, elmondaná néhány szóban kutatásainak lényegét?
DIRAC: Nem.
RIPORTER: Helyesnek tartaná, ha azt mondanám: "Dirac professzor megoldja a 

matematikai fizika összes problémáját, azonban nem tud jobb számítási módot megfogal-
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mazni Babe Ruth találati arányára?" (Babe Ruth korának neves baseballjátékosa volt.)
DIRAC: Igen.
RIPORTER: Mi tetszik Amerikában Önnek a legjobban?
DIRAC: A sültkrumpli.7

Dirac zárkózottsága sokakat irritált - rendszerint csak akkor beszélt, ha kérdezték, 
és még akkor is nem egy esetben hallgatott, ha nem volt meggyőződve mondandója jelen-
tőségéről -, kedves és tapintatos természete miatt mégis sok barátra tett szert. Közéjük tar-
tozott C. P. Snow fizikus és regényíró, aki Dirac-ot "a legnagyobb élő angolnak" tartotta.8 
Nem kell hozzá pszichológiai képzettség, hogy Dirac különc viselkedésének gyermekkori 
gyökereit felfedezzük. Dirac apja egy svájci emigráns volt, aki utálta a szüleit, és katonás 
fegyelmet tartott abban a bristoli iskolában, ahol franciát tanított, és ezt a szigort otthon is 
alkalmazta. Családtagjainak nem engedélyezte a kimaradást, de azt sem, hogy látogatókat 
fogadjanak. Paul apjával ebédelt az ebédlőben, míg édesanyja, öccse és húga csak a kony-
hában ehettek, azért száműzték őket, mert nem beszéltek jól franciául. "Apám előírta, hogy 
csak franciául beszélhetek vele - emlékezik vissza Dirac -, úgy gondolta, jót fog tenni ne-
kem, ha ilyen módon megtanulok franciául. Mivel úgy gondoltam, franciául nem tudom 
magam tökéletesen kifejezni, jobbnak láttam csendben maradni ahelyett, hogy angolul be-
szélnék. Így váltam már akkoriban hallgataggá."9 Ebben a mosolytalan házban a gyerme-
keket megfosztották a zenétől, a festészettől és a költészettől, de ugyanígy minden mástól 
is, ami az úgynevezett életet jelentette. "Sohasem láttam még meztelenül nőt, de még gyer-
meket sem, egészen 1927-ig, amikor Pjotr Kapicával Oroszországba mentem - emlékezik 
vissza Dirac -, egy gyerek volt, egy kis bakfis. Elvittek egy leányuszodába, ahol a lányok 
fürdőruha nélkül fürödtek. Arra gondoltam, milyen gyönyörűek."10 Dirac öccse, aki mér-
nök lett, később öngyilkosságot követett el. Dirac meglehetősen üres és szűk határok közé 
szorított életet élt, akár egy hasadékban az Északi-sarkon, legfeljebb nem volt nála olyan 
hideg. A világon mindenütt részt vett tudományos konferenciákon, szeretett gyalogtúrákat 
tenni és hegyet mászni; a fizikus Wigner Jenő húgát vette feleségül, és két lányuk született.

Niels Bohr szerint "valamennyi fizikus közül Dirac-nak volt a legtisztább lelke."11 
Tisztasága a tiszta értelem tisztasága volt; Dirac gyermekkorának légüres terét logikával 
töltötte ki, és attól kezdve végtelenül logikusan élt. De nemcsak matematikus volt, hanem 
tudós is, ezért megrögzött módon ragaszkodott a tapasztalatokhoz. A fizikus Jagdish Meh-
ra egyszer együtt ebédelt Dirac-kal Cambridge-ben, a tanárok asztalánál. "Az idő nagyon 
rossz volt odakint és mivel Angliában bevett szokás a társalgást az időjárással kezdeni, 
megjegyeztem: »Nagyon szeles az idő, Professzor úr!« Dirac egy szót sem szólt, néhány 
pillanat múlva felállt, mire teljesen kétségbe estem, mert azt hittem, megbántottam. Dirac 
az ajtóhoz ment, kinyitotta, kinézett, majd becsukta az ajtót, visszajött az asztalhoz és így 
szólt: »Igen«"12. Dirac-nak veleszületett, bár rejtett érzéke volt a szépség iránt, s ez jól 
megmutatkozik híressé vált megjegyzésében: "sokkal fontosabb, hogy egy egyenlet szép 
legyen, mint hogy egyezzen a kísérletekkel."13 Ragaszkodott ahhoz, hogy kutatásait 
esztétikai vállalkozásnak tekintse: ez volt az ő művészete, költészete.

Dirac kimagasló teljesítménye az elektronegyenlet, amely egyesíti a kvantumme-
chanikát és a speciális relativitáselméletet. A Dirac-egyenlet megadja a pontos giromágne-
ses hányadost, amely az elektronok külső elektromágneses térhez való kapcsolódását írja 
le. (Ez a rész, mely segítségül hívja a speciális relativitáselméletet maga is az elektrodina-
mika egyik elmélete.) Ugyanakkor az egyenlet utal egy előzőleg nem ismert szimmetriára, 
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ami az elektront egy addig ismeretlen, az elektronnal ellentétes töltésű, ma pozitronként is-
mert részecskével kapcsolja össze. Ez az eredmény furcsa volt, magát Dirac-ot is meglep-
te, és megkönnyebbüléssel fogadta a pozitronok létének kísérleti igazolását, ami megnyi-
totta az utat az antianyag vizsgálata felé.14 Még különösebb volt egy harmadik szimmetria-
reláció: a Dirac-egyenlet rávilágított arra, hogy az elektron léte feltételezi egy kísérő elekt-
ron-pozitron-párokból álló felhő létét. Ezek a virtuális részecskék ma már fundamentális 
jelentőségűek a kvantumtérelméletben. A kvantumtérelméletben minden "valós" részecs-
két beburkol egy virtuális részecskékből álló köd, ami folyamatosan bugyog elő a vá-
kuumból, kölcsönhat majd leülepedik.

A század közepére a kvantum-elektrodinamika teljesen kiérlelt elméletté vált, elő-
rejelzései bámulatosan egyeztek a későbbi kísérleti tapasztalatokkal. A szimmetria és inva-
riancia matematikája olyan hatékony volt itt és a kapcsolódó területeken, hogy az már 
szinte gyanús. A szimmetria nemcsak a természet alapvető kölcsönhatásainak viselkedését 
teszi érthetővé, hanem egyúttal oka is ezeknek a kölcsönhatásoknak. Egy meghatározott 
transzformáció kapcsán azon elmélkedve, hogyan maradhat változatlan valamely mennyi-
ség, az elméleti kutatók posztulálták a szimmetriát megőrző részecskék létezését. Ezekről 
a részecskékről később kiderült, hogy az erő hordozói: ők a mértékbozonok. Például az 
elektromágnesesség mértékbozonjai a fotonok. A kvantumtérelmélet szerint a foton őrzi 
meg azt a szimmetriát, amit helyi (lokális) mértékinvarianciának neveznek, és amely sze-
rint a foton zérus nyugalmi tömeggel rendelkezik. A foton azonban nem csak egy elvont 
fogalom, amit csak az elméleti matematikában lehet alkalmazni. Fotonok ténylegesen lé-
teznek: fotonszámlálóval megszámlálhatók. És a nyugalmi tömegük valóban zérus.

A szimmetria egy krízisből mentette ki a fizikát: nagyon elszaporodtak a részecs-
kegyorsítók által előállított részecskék. Protonokat, elektronokat és más elemi részecské-
ket ütköztetve, kicsi, de nagyon erős robbanásokat keltve, elkezdődött a nagyenergiás fizi-
ka aranykora. Akkoriban szokás volt összehasonlítani ezeket a folyamatokat a gépkocsik 
ütközésével: a részecskék ütköztek, a tudósok megfigyelték, mi az eredmény. A módszer 
hasonlított az antiredukcionisták által kifigurázott, meglehetősen kétségesnek tartott isme-
retszerzéshez, amikor két precíziós svájci órát egymáshoz csapva próbálunk fogalmat al-
kotni működésükről. Napjainkban, amikor az ősrobbanásmodell sokkal jobban megalapo-
zott, mint volt akkoriban, a tudósok egyre inkább úgy tekintenek ezekre a kísérletekre, 
mint az ősrobbanás megismétléseire. A keletkező részecskék természetesen nem pontosan 
ugyanazok. (Heisenberg a következőt mondta Victor Weisskopfnak, amikor egy meleg ta-
vaszi napon egy uszoda bejáratánál beszélgettek: "Az emberek meglehetősen jólöltözötten 
járkálnak itt be és ki. Azt következtetnéd ebből, hogy ruhában úsznak?"15 ) A robbanások 
energiájából keletkező új részecskék bepillantást engednek a világegyetem fiatal korában 
érvényes fizikába. Akárhogy is nézzük, a gyorsítókkal végzett kísérletek eredményeként az 
újfajta részecskék zavarba ejtően széles választéka jelent meg, méghozzá százszámra. A 
pesszimisták tiltakoztak: a fizika egyre bonyolultabbá válik, nem pedig egyszerűbbé, így 
zsákutcába jut. Az optimisták viszont kijelentették, hogy a dolgok világosabbak lesznek, 
ha megtalálják annak a módját, hogyan rendszerezzék a részecskéket, ahogyan Mengyele-
jevnek is sikerült a tizenkilencedik században kialakítania az elemek periódusos táblázatát, 
és ezzel utat nyitott a fizika számára az atom megismeréséhez.

Az optimistáknak lett igazuk. A dolgok tisztázását segítő szimmetriákat találtak az 
egyes szubatomi részecskék között, valamint "sérült szimmetriákat" fedeztek fel, amelyek 
a kozmikus történelem nyomait hordozhatják. Ez a munka sokkal lassabban haladt volna, 
ha a fizikusoknak először ki kellett volna deríteniük minden feltételezhetően releváns 
szimmetriát, mielőtt megtudták volna, hogy melyek hasznosak fizikai szempontból. Sze-
rencsére azonban a matematikusok már elvégezték ezt a feladatot, osztályozták a lehetsé-
ges szimmetriákat, csoportokba szervezték őket. Egy szimmetriacsoport mindazon transz-
formációknak a halmaza, amelyek valamit változatlanul hagynak. A csoportelméletet a 
matematikusok a 19. században dolgozták ki, és mint általában, nem is sejtették, hogy az 
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általuk kitalált elméletnek gyakorlati alkalmazása lesz. (Ha megkérdezték volna őket, min-
den bizonnyal még dicsekedtek is volna azzal, hogy őket egyáltalán nem érdekli a gyakor-
lati alkalmazás). A csoportelmélet varázslatos eszköztárral látta el a fizikusokat, tele cso-
dálatos szimmetriákkal. Mindössze annyit kellett tenniük - ami ugyan szintén komoly 
munkát igényelt -, hogy megtalálják, mely részecskék tartoznak össze, állnak rokonságban 
egymással.

Nagy sikert ért el ezen a területen az 1960-as évek elején a Caltech munkatársa, 
Murray Gell-Mann, és tőle teljesen függetlenül Yuval Ne'eman Izraelben. Mindketten az 
erős nukleáris kölcsönhatást vizsgálták, azt az erőt, ami az atommagban a protonokat és 
neutronokat összetartja. A matematikai szimmetriák eszköztárából kiválasztották a Lie-
csoportot, amit a norvég matematikus, Sophus Lie után neveztek el, és találtak egy Lie-
csoportot, az SU(3)-at (az SU jelentése special unitary, speciális unitér), amely rokonságot 
mutatott ki a hadronok és a mezonok között. (A hadronok a protonokhoz és neutronokhoz 
hasonló részecskék, amelyeket az erős kölcsönhatás vezérel, a mezonok pedig a kölcsön-
hatás közvetítői). Az SU(3) csoport oktetteket generál egyenként nyolc (23 - 1 = 8) elemből 
álló sorozatot, amelyekbe a hadronok beilleszthetők, mint az oktett csúcsának díszítmé-
nyei, ezáltal feltárva szimmetrikus kapcsolatukat. Speciálisan a nyolc kistömegű és feles 
spinű barion (közülük egyik a proton) alkot egy oktettet, a nyolc pion (a pion a mezon egy 
változata) egy másikat, és az 1 spinnel rendelkező vektormezonok egy harmadikat.

A polihisztor Gell-Mann ezt a közelítést Nyolcas Útnak nevezte Buddha első pré-
dikációjában szerepelő buddhista tantétel nyomán (a Nyolcas út a helyes megértés, a he-
lyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes tevékenység, a helyes élet, a helyes fáradozás, 
a helyes figyelmesség és a helyes összpontosítás). Ám a Nyolcas Út a fizikában eleinte 
tévútnak tűnt, egy akkor végzetesnek tűnő tévedés miatt, ami később aztán a legnagyobb 
jótéteménynek bizonyult. Az SU(3)-csoport az oktetteken kívül egy komplex triplettet is 
generál. Ebből következik, hogy az oktett által generált részecskéknek valamiféle triplettek 
kell lenniük. 1964-ben Gell-Mann egy korábbi beszélgetésre utalva, amit a Columbia 
Egyetemen egy évvel azelőtt folytatott kollégáival, felvetette, hogy a protonok és neutro-
nok talán valóban három részecskéből állnak. Gell-Mann nevezte el ezeket a részecskéket 
kvarkoknak, James Joyce Finnegan ébredése című könyve nyomán. ("Lapozgattam a Fin-
negan ébredését, ahogyan máskor is, s miközben megpróbáltam megérteni rövidebb--
hosszabb részleteket - tudják hogyan lehet olvasni a Finnegan ébredését -, amikor a »Há-
rom kvarkot Muster Marknak!« mondaton szaladt át tekintetem - emlékezik vissza Gell-
Mann - felkiáltottam: Ez az! Három kvark alkot egy neutront vagy egy protont!")

A kvarkok eleinte nem váltottak ki túlzott lelkesedést. Az elmélet egyáltalán nem 
volt egyszerű: háromfajta kvarkot tételezett fel, amelyeket up (fel), down (le) és strange 
(furcsa) névre kereszteltek el, hozzájuk csatlakozott később másik három: a charm 
(bájos), a top és a bottom kvark, vagyis összesen hatig jutottak el, és a szimmetria megkö-
vetelte, hogy a kvarkok töredéktöltéssel rendelkezzenek, amit a természetben még soha-
sem tapasztaltak. A kísérletek során sem találtak egyértelmű, kvarkra utaló jeleket. Elméle-
ti csodabogárként, kísérletileg alá nem támasztva a kvarkelmélet eleinte egyáltalán nem 
volt népszerű. Jellemző volt a helyzetre George Zweig esete, aki a Caltech munkatársa volt 
és Gell-Mann-nal körülbelül egyidőben, de tőle teljesen függetlenül hasonló gondolatokra 
jutott, miközben a CERN-ben vendégkutatóként dolgozott. Azért vesztette el elsőbbségét, 
mert eredményét nem küldte be publikálásra. így tiltakozott a CERN egyik szabálya ellen, 
amely szerint a CERN kutatói eredményeiket csak a CERN által kiadott Physics Letters  
folyóiratban közölhetik. Ezután újabb problémái támadtak: elesett egy fontos tanszéki 
megbízástól, mert amikor a tanszékvezető megtudta, hogy kvarkokkal foglalkozik, "sarla-
tánnak" minősítve mellőzte őt.

Nagy hiba, ha természettudományos elméleteket túlságosan sietve elvetnek, amit 
bizonyít az is, hogy napjainkban a részecskék világában a kvarkok játsszák a főszerepet. 
Mára már mind a hat kvark létezését bebizonyították kísérleti úton egy vizsgálatsorozat-
ban, amely 1995-ben zárult le: ekkor azonosították a topkvarkot a Batáviában (Illinois) 
lévő Fermilab részecskegyorsítóban. A kvantum-kromodinamika, az erős magerők kvarko-
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kon alapuló elmélete (amit egy kvarkparaméter, a szín alapján neveztek el, de semmi köze 
a tényleges színekhez) ma már majdnem ugyanolyan jól kidolgozott elmélet, mint elődje, a 
kvantum-elektrodinamika. Az elmélet szerint a protonok és neutronok három kvarkból áll-
nak, amelyeket gluonok tartanak össze. A gluonok a színerők hordozói, azaz az "erős nuk-
leáris erők" megtestesítői. A színerő az elektromágneses erőtől eltérően nem csökken a tá-
volsággal, sőt erősebb lesz, amikor a kvarkok eltávolodnak egymástól, egy gumiszalaghoz 
hasonlóan viselkednek.17 Ezért aztán a kvarkot nagyon nehéz kimozdítani a hadronból: ha 
a színerő legyőzéséhez elegendő energiát táplálunk be, csak újabb kvarkok keletkeznek. 
Ez rögtön meg is magyarázza, miért volt eleinte olyan nehéz megfigyelni a kvarkokat.

A szimmetriavizsgálatok fenti és még további eredményei hozzájárultak ahhoz, 
hogy jobban megértsük a sérülő szimmetriát, a természet egyik szignifikáns tulajdonságát. 
A kvantum-kromodinamika sérült szimmetriát mutat: a furcsa kvark tömege sokkal na-
gyobb, mint a fel- vagy le-kvarké, míg ha a szimmetria fennállna, valamennyi kvarknak 
egyforma lenne a tömege. Az 1960-as években Steven Weinberg Abdus Salammal és Sel-
don Glashowval közösen talált egy olyan szimmetriát, ami összekapcsolja a tömeg nélküli 
fotont, az elektromágneses erő hordozóját azokkal a gyenge magerőkben szerepet játszó, 
nagy tömeggel rendelkező bozonokkal, amelyek a radioaktív bomlást közvetítik. A nagy 
tömegű bozonok a negatív töltésű W-, a pozitív töltésű W+ és a semleges Z0 részecskék. A 
fotonok egyáltalán nem hasonlítanak egyikre sem. Weinberg arra jött rá, hogy az őket 
összekapcsoló szimmetria sérül. Weinberg ezt a későbbiek során így magyarázta: "Ezek a 
részecskék testvérek, szimmetriaelv kapcsolja össze őket, amely szerint tulajdonképpen 
azonosak, csupán e szimmetria sérül. A szimmetria az elmélet alapvető egyenleteiben rej-
tőzik, de nincs jelen az egyenletek megoldásaiban. Nincs jelen magukban a részecskékben 
sem. Ez az, amiért a W és a Z annyival nehezebb, mint a foton."18

Összegezve a fentieket, a részecskefizikát a megvalósult és a sérült szimmetriákat 
tanulmányozva érthetjük meg. A sérült szimmetriák a jelen jellemzői, míg a sértetlenek a 
világegyetem fiatal korában juthattak szerephez. A részecskék tehát olyan szimmetriasértő 
események bizonyítékai, amelyek az ősrobbanás után következtek be. Ahogyan Weinberg 
megfogalmazta: "A sérülő szimmetriák jelentősége, hogy a világ olyan, amilyennek látjuk. 
Annak oka, hogy az elektronok különböznek a kvarkoktól, hogy a fel-kvark különbözik a 
le-kvarktól, hogy a kréta más, mint a sajt, mind az egyenletek szimmetriájának sérülésében 
keresendő, olyan egyenletekben, melyeket ma még nem ismerünk, de mindent, ami a vi-
lágegyetemben végbemegy, ők igazgatnak. A fizikusok feladata, hogy a látszaton túl az 
alapokig ássanak, a nagyon egyszerű, szimmetrikus valóságig."19

Így jutunk vissza a kozmológiához. Egy sztatikus, változatlan világegyetemben a 
sérült szimmetriák rejtélyt jelentenének. Egy fejlődő világegyetemben azonban csupán tör-
ténelmi események. Információt továbbítanak számunkra ugyanúgy, ahogyan egy törött tü-
kör több információt hordoz, mint egy ép, minthogy törése révén bonyolultabb története, 
mint egy új, érintetlen tükörnek. Speciálisan arra mutat rá a Weinberg-Salam-Glashow-
elmélet, hogy a fotonokat a gyenge magerőt jellemző bozonokhoz kapcsoló szimmetria 
nagy energiák jelenlétében helyreáll. Mivel a világegyetem valaha - az ősrobbanást köve-
tően - nagyenergiájú állapotban volt, az elmélet azt jelzi, hogy ami ma két erő, az elektro-
mágnesesség és a gyenge magerő, az eredetileg egyetlen erőből, az elektrogyenge erőből 
vált ketté. "volt egy idő a nagyon korai világegyetemben, amikor a hőmérséklet, vagyis az 
energia többszázszor magasabb volt a proton tömegénél, a szimmetria még nem sérült, és 
minden erő egyforma volt; nemcsak a téregyenletekkel kapcsolatos, mélyebb matematikai 
szinten, hanem ténylegesen is" - jelentette ki Weinberg20 -; a korabeli fizikus (őt nehéz el-
képzelni) nem látott volna különbséget a W-k, a Z és a foton felcserélése révén keletkező 
erők között."

Ez a szellemi meglátás új perspektívába helyezi a kozmikus történelmet; a világ-
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egyetemet úgy tekinthetjük, mint egyfajta elveszett paradicsomot. Ebben az értelemben a 
kozmosz visszafejlődött a tökéletes (vagy csaknem tökéletes) szimmetriából a napjainkban 
tapasztalható sértett szimmetriák véletlenszerű állapotába. Ez a szemlélet két nagyon 
fontos új kérdést vet fel: mi okozta az őseredeti szimmetria sérülését, és mit tanulhatnánk 
abból, ha rendelkeznénk egy olyan elmélettel, ami pontosan leírja az eredeti, szimmetrikus 
világegyetemet?

Az első kérdés, hogy ti. mitől sérült a szimmetria, jobbára technikai jellegű, és kü-
lönös módon könnyebben megválaszolható. A legkézenfekvőbb magyarázat a Higgs-mező,  
amit az Edinbourgh-i Egyetem munkatársáról, Peter Higgsről neveztek el. A Higgs-mező 
szimmetrikus állapotban létezhet, de a legalacsonyabb energiánál - amit, mint minden mást 
a természetben, akár a vizet, ami lefelé folyik, vagy az órát, ami lejár, a Higgs-mező is pre-
ferál - megtöri a szimmetriát. Ebben az ábrázolásban a szimmetriát sértő eseményeket, me-
lyek az elektrogyenge erőt elektromágneses és gyenge magerőkre törték szét, a Higgs--
mező közvetítette. Ebben a folyamatban a Higgs-mező alakította ki a részecskék eltérő tö-
megét. A Higgs-mezők létezése kísérleti úton ellenőrizhető; hordozójuk, a Higgs-bozon 
megkeresésével. A számítások szerint a Higgs-bozon meglehetősen nagy tömeggel rendel-
kezik, így megtalálása (létrehozása) hatalmas energiát igényel. A Szupravezető Szuper-
gyorsítót (Supraconducting Super Collider, SSC) azért építették volna fel, hogy olyan 
energiájú részecskeütközéseket produkáljanak, amelyek elegendően nagyok ahhoz, hogy a 
vákuumból Higgs-bozonokat keltsenek. Az SSC-programot azonban törölte a kongresszus, 
mielőtt befejezték volna az építését, így ezeket a kísérleteket a CERN Nagy Hadron Gyor-
sítójában és a Fermi Tevatronban kellene majd elvégezni.

A második kérdés, hogy a sértetlen szimmetriák elmélete le tudja-e írni a világ-
egyetem eredeti állapotát a tudomány legmagasabb csúcsaira vezető ösvény felé terel ben-
nünket.

Amennyiben a világegyetem története valóban a tökéletes szimmetria elvesztésé-
ről szól, ez számos feltételes következtetést von maga után. Ez azt jelentené, hogy a leg-
több dolog, ami ma van, sokkal inkább a véletlenből ered, semmint a szükségszerűségből. 
A spontán szimmetriasértés látványos példája, amit először Werner Heisenberg említett 
1928-ban, nagyon jól illusztrálja ezt. Vegyünk egy mágnesrudat. A mágnesrúdnak van egy 
északi és egy déli mágneses pólusa. Ha 770 °C fölé melegítünk, a rúd elveszti mágneses 
tulajdonságait. Ebben az esetben mágnesesen szimmetrikus: a rúd "mágneses momentu-
ma" minden irányban zérus. Hagyjuk a mágnest lehűlni - ahogyan a világegyetem a tágu-
lás következtében lehűlt -, és amikor a hőmérséklete 770 fok alá csökken, ismét visszanye-
ri bipoláris mágnesességét. Azonban teljesen a véletlenen múlik, hogy a rúdnak melyik  
vége lesz az északi, és melyik a déli pólus. Az esetek felében az egyik, másik felében a má-
sik irányban polarizálódik a rúd. Ha a spontán szimmetriasértést a természet alapvető erői 
ezen a módon hozták létre, úgy olyan világban élünk, amelyet, mondhatni, kizárólag az 
irányít, hogy egy feldobott pénzdarab melyik felére esik le.

Napjaink részecskefizikájának másik fontos vonzata lehet az ,hogy az egyesített 
elmélet, amely felfedi a szimmetrikus kapcsolatokat a manapság tapasztalható erők között, 
egyben tartalmazza is azt a törvényt, vagy azokat a törvényeket, amelyek a természetet a 
kozmikus kezdetekkor irányították. E cél megvalósítására irányuló törekvés óriási válto-
zást hozott a kozmológusok és részecskefizikusok szemléletében, akik egymásban szövet-
ségesre találtak a kozmikus történelem felderítésében. A részecskegyorsítók a távcsövek-
hez hasonlóan időgépek, a távcsövek közvetlenül figyelik meg a távoli múlt eseményeit, a 
gyorsítók pedig újra lejátsszák azokat az eseményeket, amelyek az ősrobbanás során men-
tek végbe. A természeti törvényekben rejlő szimmetriák megkeresése Schliemann egykori 
trójai ásatásaihoz hasonló, Schliemann is, napjaink fizikusai is arra törekszenek, hogy nap-
fényre hozzák az egykor létezett világ cserépdarabkáit.

Húsz évvel ezelőtt ezt az elméletet, mely a remények szerint a természet legmé-
lyebb titkaiba enged bepillantást, a kissé hivalkodó Nagy Egyesített Elmélet (GUT, Grand 
Unified Theory) névvel illették. Az asztrofizikus egyetemi hallgatók és doktoranduszok di-
vathóbortként: "A kozmológia szereti a GUT-okat"-feliratot és három görbét ábrázoló di-
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agramot hordtak pólóikon. A diagram az elektromágneses, a gyenge és erős magerőket áb-
rázolta a kölcsönhatásban résztvevő részecskék közötti távolság függvényében. A görbék a 
10-29 cm-es távolsághoz konvergáltak. Az elképzelés szerint ennél a pontnál, ami az ősrob-
banás utáni első másodpercben fennálló körülményeknek felel meg, nem három erő léte-
zett, hanem csak egy. Ha ki lehetne dolgozni a helyes GUT-ot, az megmutatná, hogyan ha-
tott ez az erő, és egységes magyarázattal szolgálna - a gravitáción kívül - valamennyi 
erőre.

Sajnálatos módon e nagy horderejű ötlet, bár rengeteg eredményt hozott, nem vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket. A legegyszerűbb GUT, egy SU(5) elmélet, a proton 
bomlását jelezte. Ez óriási meglepetést keltett. Azt jelentette volna, hogy valamennyi  
atommag radioaktív, a hidrogén és a rádium egyformán instabil, csak más időléptékben. 
Proton minden atom magjában van, tehát ha elbomlik, úgy minden ismerős tárgy, a galaxi-
soktól a gumipitypangig arra rendeltetett, hogy elpárologjon. Az előre jelzett elbomlási 
arány kicsi volt: egyes GUT-ok szerint a felezési idő olyan nagy, hogy nem is mérhető, 
mások szerint nagyságrendileg 1031 év. Ez hallatlanul hosszú idő, a világegyetem jelenlegi 
korának 1021-szerese, de még kísérletileg mérhető. Mindössze egy hatalmas tartályt kell 
építeni - a föld alá, hogy a kozmikus sugárzás zavaró hatását ki lehessen küszöbölni -, fel 
kell tölteni 10.000 tonna vízzel, ami 1033 darab protont tartalmaz, fel kell szerelni a proton 
bomlását észlelni képes fénydetektorokkal, és várni. Amennyiben az SU(5) helyes, néhány 
naponta egy protonnak el kell bomlania - esetleg a számítási hibától függően néhány he-
tente, néhány havonta, vagy néhány évente, vagy esetleg tízévente egyszer.

E könyv szerzője 1982-ben látogatást tett egy ilyen detektornál, amikor a GUT el-
méletek még virágkorukat élték. A berendezést mélyen a föld alatt, a Fairport sóbányában 
helyezték el, az Eric tó partja közelében, Cleveland-en kívül. A mintegy hatemeletes épü-
letnek megfelelő üreget fekete műanyagfóliával borították be, a tartályt különlegesen tisz-
tított vízzel töltötték fel, az érzékelést teljes sötétségben 2048 fotosokszorozó cső végezte. 
A számítógépek képernyőit fáradt szemű egyetemisták figyelték. Semmit sem észleltek, és 
azóta sem senki. ("Ez a jutalmuk, amiért kísérleti fizikusok lettek" -jelentette ki egy Nobel-
díjas elméleti tudós, amikor együttérzésemet fejeztem ki panaszaik hallatán; ennek ellené-
re a Nobel-díjas volt az, aki odairányította őket.) A tartályoknak a későbbiekben neutrínó-
detektorként vették hasznát - a neutrínót a sötét anyagról szólva már emlegettük -, proton-
bomlást azonban soha senki sem tudott regisztrálni. Így a legegyszerűbb nagy egyesített 
elmélet kimúlt. Sajnálatos módon ez volt az egyetlen GUT, amely kísérletileg ellenőrizhe-
tő statisztikai előrejelzést adott a protonbomlásra. A Harvard Egyetem fizikusa, Howard 
Georgi, aki nagyon sok munkát fektetett a GUT-ba, 1989-ben bedobta a törülközőt: "Na-
gyon valószínűnek látszik, hogy az SU(5) egyszerű változatát a természet nem valósította 
meg - ismerte el -; amíg nem észlelünk protonbomlást, addig nem tudhatjuk, hogy az 
SU(5)-ön csupán kisebb változtatásokra van-e szükség, vagy a nagy egységesítés teljesen 
hibás elképzelés, esetleg valami köztes változat igaz."21

Még ha valamelyik GUT vagy valami ahhoz hasonló elmélet sikeres is lenne, ak-
kor sem rendelkeznénk teljesen egyesített elmélettel, mert a gravitáció még mindig kima-
radna a képből. A gravitáció nélkül lehetetlen elméleti magyarázatot adni a Planck-kor-
szakról, a kozmikus történelem első 10-43 másodpercéről, arról az utolsó időpontról, ami-
kor a gravitáció még fontos szerepet játszott a kvantumkölcsönhatásokban. Egyes elméleti 
kutatók úgy vélik, hogy ha a fizika a Planck-korszakot is le szeretné írni, teljes egészében 
túl kell lépnie a kvantumtérelméleten. Annak ellenére, hogy a standard-modell sikeres, 
hogy pontos előrejelzéseket adtak az alapvető kölcsönhatásokról, ideértve az erős és gyen-
ge magerőket, az elektromágneses erőt, a térelméleteknek mindig is komoly elvi problé-
mái voltak. Az egyik ilyen nehézség a renormálással függ össze. Emlékezzünk arra, hogy 
minden 'valós' részecskét 'virtuális' részecskefelhő vesz körül, ami felpezseg a vákuumból, 
és azután visszaülepedik ugyanoda. A virtuális részecskék keletkezési arányát létezésük 
ideje korlátozza: adott vákuumenergiasűrűség mellett több rövidebb életű, vagy kevesebb 
hosszabb életű részecske keletkezhet. A gond az, hogy a kvantumtérelméletek nem írnak 
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elő minimális értéket a virtuális részecskék által befutható távolságra. A befutott út lehet 
zérus, ebben az esetben a virtuális részecskék száma végtelen. Ez azt jelentené, hogy min-
den elektront végtelen számú virtuális elektron és pozitron vehet körül. Ebben az esetben 
az elektron töltése és az elektron tömege is végtelen lenne. Ez azonban nem áll fenn, vagy-
is valami hibázik. A gyakorlatban a problémát az elmélet "renormálásával" oldották meg - 
vagy talán inkább kerülték meg -, egy olyan bűvészmutatvánnyal, amelynek során új vég-
teleneket vezettek be a nemkívánatosak eltüntetésére. A renormálás működik, de sem intel-
lektuálisan, sem esztétikailag nem kielégítő. Dirac így panaszkodott: "annak ellenére, hogy 
[a renormálási szabályok] esetleg olyan eredményekre vezethetnek, amelyek összhangban 
vannak a megfigyelésekkel, mégiscsak mesterséges szabályok és én képtelen vagyok 
elfogadni, hogy [azok] helyesek."22 A nem éppen tekintélytisztelő Richard Feynman, aki 
maga is közreműködött a kvantumelektrodinamika renormálásában, az egész műveletet 
"hóbortosnak", "itt a piros, hol a piros "-játéknak nevezte.23 Amikor megkérdezték, miért 
kapta a Nobel-díjat, azt válaszolta: "Azért, mert a végteleneket a szőnyeg alá söpörtem."24

Ahogy azonban Feynman is szívesen emlegette: "Ha itt valami gubanc van, az na-
gyon érdekes lehet!"25 A végtelenek problémája valamilyen hiányosságot jelez a kvantum-
térelmélet egészében. A térelmélet számos részecskét szó szerint végtelenül kicsi pontként 
ír le, azaz zérus méretű, térbeli kiterjedés nélküli objektumként. Ez nem jelent elvi problé-
mát matematikai szempontból, mert a matematika az ilyen absztrakciókat könnyedén ke-
zeli, viszont fizikai szempontból lehetetlen. Elképzelhető-e, hogy az egyesített elmélet a 
részecskék ettől eltérő leírásán alapuljon?

A válasz: igen, a kibontakozó szuperhúr-elméletek értelmében. Ezeknek az elméle-
teknek az az alapgondolata, hogy a részecskék tulajdonképpen a térből kialakított apró hú-
rok vagy fonalak. (Amennyiben a világegyetem csupasz térként kezdődött, a húrokat úgy 
képzelhetjük el, mint a tér szilánkjait, amelyek a kozmikus tágulás kezdetekor hasadoztak 
fel körülbelül úgy, ahogyan a víz megfagyásakor a folyékony vízből jégkristályok konden-
zálódnak.) A húrok szakadatlanul, végtelen számú frekvencián rezegnek. Minthogy ezek a 
húrok a tér önálló darabjai, ahogyan Steven Weinberg kifejezte: "rezgési energiájuk nem 
képes eltávozni."26 A húrok különböző módokon hathatnak egymásra, ennek során hurko-
kat alkothatnak és keresztezhetik egymást. Ezek jellegzetességeiből következik vala-
mennyi ismert részecske összes tulajdonsága. A húrok olyan parányiak, hogy ha bizonyos 
távolságból nézzük őket -ami a fény, vagy más elektromágneses hullám hullámhosszának 
megfelelő távolságot jelent -, végtelenül kicsi részecskének hatnak.

A húrelmélet leírásához egy újabb kvantumfizikai elemre, a spinre van szüksé-
günk. A spint arra találták ki, hogy megmagyarázzák az atomok színképében azokat a ket-
tős vonalakat, amelyek egyébként egyetlen vonalként jelentkeznének. Az effektust azzal 
magyarázták, hogy kimondták: az elektron egy spinnek nevezett atomi számmal rendelke-
zik, aminek érteke vagy "fel", vagy pedig "le". A megnevezés önkényes: az elektronoknál 
nem léteznek "fel"- és "le"-irányok, azaz az elektron "spinje" (perdülete) ténylegesen nem 
úgy működik, mintha az elektron valamelyik tengelye körül pörögne, mint ahogyan az 
elektron nem hasonlítható biliárdgolyóhoz sem. (A többi részecskéhez hasonlóan az elekt-
ron is hullámnak fogható fel.) A spin nem folytonos, ha az lenne, az elektronok mindenféle 
spektrumvonalat generálnának, nem csak kettőt. Az elektronok definíció szerint 1/2 spin-
nel rendelkeznek (pontosabban az elektronok spinjét a hatáskvantum, ћ/2 képviseli). Miu-
tán sikerült kísérletileg igazolni, kiderült az is, hogy a spin fontos helyet tölt be Dirac-
elektronegyenletében. Azóta is a kvantumfizika középpontjában áll.

A szubatomi részecskék két osztályba sorolhatók: az egyik osztály részecskéinek 
spinje törtszámú (fél), másoké egész számú (egy). A törtszámú spinnel rendelkező részecs-
kéket fermionoknak nevezik, az egész számú spinnel rendelkezőket bozonoknak. Az elté-
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rés alapvető: általánosságban igaz, hogy a fermionok alkotják az anyagot, míg a bozonok 
erőt közvetítenek. A fizikusoknak sikerült szimmetriamegfontolásokkal a fermionokat fer-
mionokkal, illetve a bozonokat bozonokkal összekapcsolni, de egyetlen elmélet sem lépett 
át az őket elválasztó szakadékon. Ez a helyzet az 1970-es években kezdett megváltozni, 
amikor felmerültek a szuperszimmetría-elméletek, amelyek a fermionok és a bozonok kö-
zötti szimmetriákra utaltak. Ezek a szimmetrikus kapcsolatok - a kozmikus történelem 
szellemeiként - nem látszanak napjaink világegyetemében, a háttérben lapulnak meg. A 
teljes egységesített szuperszimmetrikus elméletek megalkotására irányuló kísérletek, ame-
lyek a gravitációt is ("szupergravitációs" elméletek) magukban foglalták, megtorpantak, de 
a fizikusoknak a szimmetria fénycsóvája új utat mutatott.

Itt lép be a képbe a szuperhúr-elmélet. Az elképzelés, hogy a részecskék apró hú-
rok vagy fonalak, az 1960-as évekből származik, de csak 1974-ben került előtérbe, amikor 
a Caltech munkatársa, John Schwarz és a párizsi École Normale Supérieure kutatója, Joel 
Scherk (aki 1980-ban, igen fiatalon meghalt) megértettek valamit, ami eleinte csúnya szá-
molási hibának tűnt. A húrelméletben minduntalan felbukkant egy nulla tömeggel és kettes 
spinnel rendelkező részecske. Schwarz és Scherk rájöttek, hogy ez a nemkívánatos ré-
szecske nem más, mint a graviton, a gravitációs erő kvantumos hordozója. (Bár még nem 
dolgozták ki a gravitáció kvantumelméletét, a közvetítő részecske egyes kvantumos jel-
lemzőit már tudni lehet.) Ez nagy megkönnyebbülést jelentett: nem csak azt mutatta, hogy 
a húrelmélet lehet az út a valamennyi erőt és részecskét értelmezni tudó egyesített elmélet-
hez, hanem azt is, hogy a gravitáció nélkül nem lehet kidolgozni a húrelméletet. Ahogyan 
Edward Witten, a princetoni Institute of Advanced Study munkatársa visszaemlékezett: 
"ennek az újdonságnak a megismerése életem legnagyobb intellektuális borzongását jelen-
tette".27

Ez azért már valami. Az elméleti fizika elefántcsonttornyának kutatószobáiban, 
ahol az intelligenciánál mi sem természetesebb, Witten-t természetfelettien, mondhatni fé-
lelmetesen okosnak tekintik. A magas, fiús megjelenésű férfi annak az elméleti tudósnak 
mosolyával arcán jár-kel közöttünk, akinek a folytonos matematikai gondolkodás valami 
olyan emocionális minőséget jelent, ami a misztikát összekapcsolja a meditációval. Lágy, 
magas hangján rövid, pontos mondatokban beszél, a mondatok között rövid szünetet tart-
va; olyan ember beszédstílusa ez, aki megtanulta, hogy gondolatmenetének követéséhez 
másoknak több időre van szüksége. Bár ő maga is elméleti fizikus fia, mégis kerülő úton 
jutott el a természettudományokhoz. Egyetemi diplomáját a Brandeis Kollégiumban sze-
rezte 1971-ben, történelemből. Ezt követően politikai újságíróként cikkeket írt a Nation és 
a New Republic című lapoknak, és közreműködött George McGovern elnökválasztási 
kampányában. Elsősorban matematikai elme, fizikai tudását menet közben, mondhatni 
hobbiból szerezte. Kollégái, akik Einsteinhez hasonlítják, fantasztikus intellektusán túl 
még egy különleges tulajdonságát emelik ki: csakúgy mint Einstein, Witten is elsősorban 
geométer. "A nagy gondolatok a fizikában mindig valamilyen geometriai alapról indul-
nak"28 -jelentette ki. Úgy gondolja, a húrelmélet geometriai alapot biztosít a részecskefizi-
ka számára: ez többek között egy módja annak, hogy a semmiből mindent teremtsünk. 
Witten szerint "a húrelmélet a huszonegyedik századi fizika része, és csupán véletlenül ke-
rült elő a huszadik században."29 Mindenesetre megragadta képzeletét és a fizika területén 
tartotta őt. Csak 1985-ben tizenkilenc cikket írt a húrelméletről, és azóta is ugyanilyen 
ütemben dolgozik, olyan utat épít, amin már nehézütegek is haladhatnak.

A természettudomány meglehetősen rendszertelen. Olyan műhely, amelyben min-
denféle eszközöket alakítanak ki, s azokból jó néhányat félretesznek, amikor kiderül, hogy 
nem alkalmasak az adott feladatra, ezeket aztán mások később újra előveszik és egészen 
más feladatokban kipróbálják. A modern húrelmélet sem kivétel. Egy sor meghiúsult erő-
feszítésben gyökerezik. Gabriele Veneziano munkájával kezdődött az 1960-as évek végén, 
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amit azután Yoicsiro Nambu folytatott az 1970-es évek elején, ekkor már a részecskék húr-
jellegét alkalmazták az erős magerőkre.30 Röviddel ezután Schwarz és Scherk észrevette, 
hogyan lehetne alkalmazni a húrelképzelést mind a négy erőre. Eleinte nagyon kevesen fi-
gyeltek rájuk. A kvantum-kromodinamika kivívta az őt megillető helyet az erős magerők 
magyarázatában, a kutatók azon a környéken tolongtak, folytatva a nehéz munkát a jól be-
vált eszközzel. A húrelmélet anomáliákat eredményezett, s a hiányosságokat sok fizikus 
érthető módon az elmélet hibás voltának bizonyítékaként fogta fel. Ha valami jó vetődött 
fel a húrelméletben, akkor azok, akik észrevették, kikölcsönözték az eszközt és felhasznál-
ták a szuperszimmetriában vagy valamilyen más területen, amely ígéretesebbnek látszott.

Schwarz makacsul kitartott elmélete mellett. "A húrelmélet túlságosan szép mate-
matikai struktúra ahhoz, hogy ne legyen jelentősége a természetben" - érvelt.31 Nyaranta 
együtt dolgozott a Londoni Egyetem kutatójával, Michael Green-nel, aki nem tudott ellen-
állni a kutatási terület vonzerejének és bevallotta, hogy "belegabalyodott a húrokba". Ren-
geteg idejük volt - elsősorban azért, mert bizarr ötletüknek köszönhetően karrierjük megle-
hetősen akadozva haladt előre -, és élvezték a fiatal újítók szabadságát, akik járhatják a 
maguk útját anélkül, hogy az öregek állandóan a válluk felett átnézve ellenőriznek, mit 
művelnek. Green így emlékezett vissza utólag: "Soha életemben nem dolgoztam olyan in-
tenzitással, mint akkor. Nem is annyira a fizikai terhelés volt nagy, inkább a szellemi kon-
centráció fárasztott. Soha még ennyire nem merültem el egy témában."32 A húrelmélet las-
san alakot öltött. Végül 1984 augusztusában, amikor együtt dolgoztak a Colorado-i Aspen 
Physics Institute-ban, Schwarz és Green közvetlenül az anomáliák megoldása előtt állt, 
hogy ezzel létrehozzanak egy ellentmondásmentes húrelméletet, ami magába foglalja a 
szuperszimmetriát. Tízéves munkájuk elvezette őket egyetlen hipotézishez: szakkifejezés-
sel élve feltételezték, hogy az anomáliák eltűnnek, ha az egyhurkos amplitúdókat a két bel-
ső mértékszimmetria-csoport egyikével számítják ki. A kérdés, hogy ez az elképzelés való-
ban helyes-e, egyszerű aritmetikai problémává egyszerűsödött: ki kellett számolni, hogy 
mennyi 31 x 16. Ha a válasz 496, a húrelmélet megszabadul hosszú ideje tartó, az anomá-
liáknak köszönhető fogságából. Green felírta krétával a táblára a 31-et és a 16-ot, elkezdett 
szorozni, eredményül 486-ot kapott és közölte:

- Ó jaj, hát ez nem megy!33

- Próbáld meg újra -javasolta Schwarz. Ez alkalommal az eredmény 496 volt. Sch-
warz utánaszámolt, és neki is a jó eredmény jött ki. Ezzel az alagút végére értek. Amikor 
ugyanabban az évben eredményüket közzétették, a fizikusok csaknem azonnal hátat fordí-
tottak a szuperszimmetriának, a "szupergravitációnak", más aktívan művelt területeknek, 
és a húrelmélet felé mozdultak. Witten, az első nagynevű tudós, aki felemelte a húrelmélet 
zászlaját, nagy befolyást gyakorolt, amikor dicsőítő énekét hallatta: "Csodaszép, bámula-
tos, fenséges - és különös, ha úgy tetszik -, de nem természetfeletti!" - jelentette ki.34 Szá-
mos más tudós kezdett a húrelmélettel foglalkozni, miután elolvasták Green, Schwarz, va-
lamint Witten 1987-ben megjelent könyvét, a Superstring Theory-t. (A könyv nevüket jel-
képezve zöld, fekete és fehér színű borítóval jelent meg.) A húrelmélet a fizika terén tevé-
kenykedő legkiválóbb elmék reményeinek letéteményesévé vált.

A tízdimenziós húrelméletnek (könyvünkben csak ezzel foglalkozunk; az egyik 
konkurens elmélet huszonhat dimenzióval dolgozik) számos vonzó tulajdonsága van. Már 
említettük, hogy automatikusan elvezet a négy erő egyesítéséhez. Szuperszimmetrikus, így 
megmagyarázza mind a fermionokat, mind a bozonokat, az anyag egészét egyetlen elegáns 
képbe ötvözve, amelyben a részecskék tulajdonságai húrok rezgéseinek tekinthetők, mint 
Püthagorasz lantjának hangjai. Megszabadul a kvantumtérelméletet megbéklyózó végtele-
nektől, így nincs szüksége a renormálás kétes segítségére. Mindközül talán legvonzóbb tu-
lajdonsága, hogy mindent a térből alakít ki. A húrok egyszerűen görbült terek. A teremtés 
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hatalmas rejtélyére - hogyan jött létre a természet, ha Shakespeare szavaival élve "semmi 
sem lehet semmiből" - a válasz: minden ténylegesen semmi, abban az értelemben, hogy 
minden térből van, ami ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy tiszta geometria. A húr-
elmélet azt is meg tudja magyarázni, hogyan lett a tízdimenziós világegyetemből négydi-
menziós. Feltételezi, hogy az eredeti dimenziókból hat egy fázisátmenet során összeomlott; 
ez egy olyan mechanizmus, amelynek révén az erők szétváltak és a részecskék különbözők 
lettek, ahogyan a világegyetem tágult és lehűlt. Egy új állapot jött létre, mint amikor a fo-
lyékony vízből jég lesz. A mi egy időbeli és három térbeli dimenziónk úgy fogható fel, 
mint ami tovább tágul, ahogyan a világegyetem a fázisátmenetből kialakult, míg a többi 
dimenzió már nem tágul tovább. Ebből következik, hogy az eredeti tíz dimenzióból hat na-
gyon kicsi maradt, összetekeredett. Ha vizsgálni tudnánk a teret az egészen parányi 
Planck-időig visszamenőleg, ez a hat dimenzió téridőhabként jelenne meg.

Természetesen, még távolról sem tökéletes minden. A húrelmélet még nem lezárt 
elmélet, jelenlegi formájában adódnak problémák. Az egyik probléma a "kompaktifikáció-
val" függ össze - kérdés, hogy pontosan hogyan tekeredett fel a többi hat dimenzió. A má-
sik probléma a részecskék különbözősége. A szuperszimmetriához hasonlóan a húrelmélet 
is különböző részecskéket tételez fel, közöttük az ismert részecskék szuperszimmetrikus 
párjait - ezeket olyan nevekkel látták el, mint például sneutrinó, skvark, fotino -, és emel-
lett még sok másikat is, akár végtelen számút. Hiányzik viszont a magyarázat, hogy miért 
lett a világegyetem olyan, amilyen, nem pedig valamelyike a húrelmélet által megengedett 
több tízezer változatnak. (A későbbiekben még látni fogjuk, esetleg létezhet sok más világ-
egyetem is, amelyek mindegyike saját részecskekészlettel rendelkezik.) A húrok térelméle-
téből le kellene tudni vezetni a proton és más részecskék tömegét, azonban ilyen elmélet 
még nem áll rendelkezésre. Micsio Kaku, a New Yorki Egyetem City College-ének fiziku-
sa, sokat törte a fejét ez utóbbi nehézségen, kijelentette: "A problémát az jelenti, hogy sen-
ki sem elég okos ahhoz, hogy megoldja a húrok térelméletét.36 Ezt a panaszt széltében-
hosszában lehet hallani, különféle variációkban. A húrelmélet lehet a 'huszonegyedik szá-
zad fizikája', ahogyan Witten mondta, ám a fizikusok, akik huszadik századi módszerekkel 
akarják megoldani, időnként úgy érzik magukat, ahogyan a Wright fivérek érezhették vol-
na, ha a Lopakodóval tehettek volna próbarepülést.

A tízdimenziós matematika önmagában is zavarba ejtő. A vele való munkához 
szükség van a topológiára, a felületek tudományára. A topológia furcsa dolgokat művel. 
Erre sokan rájöttek, amikor megpróbáltak a húrokkal dolgozni. A gömb például önmagába 
alakulhat, mint egy leeresztett futball-labda, vagy átváltozhat körte alakúvá, amilyennek 
Kolumbusz a Földet képzelte (azon tűnődve, milyen hamar elért Ázsiába). Bár ezek az át-
alakítások számos, korábban egyértelműnek látszó geometriai definíciót elavulttá tesznek - 
például a gömbi párhuzamosok definícióját -, a gömb és a körte alak topológiai szemszög-
ből azonos. Fúrjunk két lyukat a gömbbe, és kössük össze őket egy csővel - mintha fogan-
tyút tennénk a gömbre -, és a gömb topológiája megváltozik. A fogantyú topológiai szem-
pontból egyenértékű egy fánkkal (Innen ered az egyetemi diákvicc: a topológus az az em-
ber, aki nem tudja megkülönböztetni a kávéscsészét a fánktól.) A húrelméletnek dicsősége 
is, átka is, hogy a fizikát a magasabb matematika ionoszférájába röpítette. Kaku így ír er-
ről:

"Ennek a megfogalmazásnak az egyik következménye, hogy egy fizikai elvnek, 
amely több kisebb fizikai elméletet egyesít, automatikusan egyesítenie kell a matematiká-
nak számos, látszólag egymással kapcsolatban nem álló ágát. Pontosan ezt teszi a húrelmé-
let. Tulajdonképpen az összes fizikai elmélet közül a húrelmélet az, amelyik a legnagyobb 
számban vonja össze a matematika bizonyos részterületeit egyetlen átfogó képbe. Lehet, 
hogy a fizikusok egyesítésre irányuló kutatómunkájának egyik mellékterméke az egyesí-
tett matematika lesz."37

A szkeptikusok nagy kockázatot látnak a húrelmélet bonyolultságában, magasabb 
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matematikáját olyan várnak tekintik, amely elérhetetlen magasságokban lebeg a fejünk fe-
lett. Kifogásolják, hogy a húrelmélet számos vonatkozásban sokkal bonyolultabb, mint az 
a régi fizika, amit le kell váltania, és a régi modellt sem tudja speciális esetként származ-
tatni. A húrelmélet például 496 tömeg nélküli mértékbozonnal számol, míg a standard mo-
dell beéri 12-vel. Ezen túlmenően a húrok fizikájának nagy része - ha egyáltalán valamikor 
- a Planck-korban volt érvényes, az idők kezdetén, méghozzá olyan döbbenetesen nagy 
energiák mellett, ami lehetetlenné teszi a kísérleti ellenőrzést. (Az ilyen Planck-energiák 
előállításához a mai technikai lehetőségek mellett egy fényévnél is hosszabb részecske-
gyorsítót kellene építeni.) "Nagyobb szükségünk lenne forradalmian új ötletekre a részecs-
kegyorsítók tervezésében, mint elméletekre" - jelentette ki Samuel Ting, az MIT kísérleti 
fizikusa.38 Paul Ginsparg és Sheldon Glashow, a Harvard munkatársai hasonlóképpen óva-
tosságra intenek. "A szuperhúrok vizsgálata olyan területre vezethet, amely legalább olyan 
távol van a hagyományos részecskefizikától, mint a részecskefizika a kémiától. Ezzel val-
lási iskolákban foglalkoznak majd a középkori teológusok jövőbeni megfelelői - írták -, a 
sötét középkor óta most először láthatjuk nemes kutatásaink végzetét, a hit újból a tudo-
mány helyébe lép."39

Witten visszautasítja ezeket az ellenérzéseket: "A hasznos, de hibás ötletek rendkí-
vül ritkák. Amellett még senki sem látott olyan hasznos és hibás elképzelést, amely akár 
csak közelébe érne a húrelmélet fenségességének."40 Bár elismerte, hogy a húrok fenome-
nológiája csak hallatlanul nagy energiaszintek mellett mutatkozik meg, de felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az elmélet megjósol néhány olyan szuperszimmetrikus részecskét is, 
amelyek a kísérleti fizikusok által "fa-szintnek" (tree level) nevezett szint közelében talál-
hatók, azaz amelyeket reményeik szerint a huszonegyedik század első évtizedeiben már el 
lehet érni. "Ha kiderülne a húrelmélet hibás volta, az példátlan eset lenne a természettudo-
mány történetében - érvel Witten -, azok, akik az ellenőrizhetetlenséggel érvelnek, kísérleti 
és elméleti kombinációkkal csupán arra keresnek ellenérvet, amit nem képesek belátni. ( . . 
. ) Az előre nem láthatóság a legfontosabb szempont számukra. A fizika legnagyobb alko-
tása az 1920-as és 70-es évek között a térelmélet volt. Ez ötven év. Legalább ennyi ideig 
tarthat, amíg kidolgozzuk a húrelméletet, ami ma még harminc éves sincs."41 A természet-
tudománynak a húrelmélet szuperszimmetriai távlataihoz történő felemelkedését egy olyan 
lépcsőnek látja, mely "felfelé visz a síkságról oda, ahol tágabb szimmetriákra lehet rálátni 
egy magasabb dimenziójú kilátópontról."42

Amikor (ha egyáltalán) felkerül a tető a húrelmélet épületére és bebizonyosodik, 
hogy ez a régóta keresett végső egyesített elmélet, talán az extrém fekete lyuk felirat is ott 
díszeleg majd rajta. A csillagokkal azonos tömegű közönséges fekete lyuktól eltérően az 
extrém fekete lyukak minimális, a szubatomi részecskékéhez mérhető tömeggel rendelkez-
nek. És ez nem véletlen, ugyanis amennyiben a húrelmélet helyes, úgy a szubatomi ré-
szecskék valójában fekete lyukak. A 3. fejezetben már találkoztunk az extrém fekete lyu-
kakkal, amikor a végső egyesített elmélet kutatását ahhoz hasonlítottuk, mint mikor egy 
boltívet egyszerre két oldalról építenek. Az egyik oldal alapjait az általános relativitásel-
mélet képezi és a téridő-geometria olyan elméleti magyarázataiból épül fel, mint amilye-
nek a szupergravitáció és a kvantumgravitáció. A boltív másik oldalának alapja a kvantum-
fizika, a tetőre pedig a szuperszimmetrián és a húrelméleten keresztül lehet feljutni. Re-
mélhetőleg mind a két úton ugyanarra a csúcsra érkezünk: ahhoz az elmélethez, amely 
összekapcsolja a görbült teret és a kvantumelvet, a részecskéket pedig mint húrokat és ez-
zel mint a tér cserépdarabkáit írja le.

Jelentős lépést tett a boltív csúcsa felé vezető úton a California-i Egyetem (Santa 
Barbara) kutatója, Andrew Strominger 1995-ben. Sikerült matematikai összefüggést talál-
nia a húrok és az extrém fekete lyukak között. A fizikus Brian Greene-nel (Cornell Univer-
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sity) és a matematikus David R. Morrisonnal (Duke Egyetem) együttműködve kimutatta, 
hogyan képes egy extrém fekete lyuk egy szubatomi részecske megjelenési formáját fel-
venni fázisátmenetek sorozatán át. Azon túlmenően, hogy ezzel a részecske-fekete lyuk 
boltívet közelebb hozta a befejezéshez, munkája révén jelentősen lecsökkent azoknak a 
módoknak a száma, amelyeket a húrelmélet a tér hat extra dimenziójának összeomlására 
megenged. "Tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy a több tízezer (látszólag eltérő) válasz-
tási lehetőség nem más, mint ugyanannak a dolognak különböző leírásai eltérő körülmé-
nyek között; valahogy úgy, ahogyan a víz és a jég fogalma egyaránt H2O-t takar" - mondta 
Strominger.43

Strominger elegáns, túlzottan is szerény úriember, akiben a tudományos gyakorla-
tiasság egy művész jól nevelt fatalizmusával párosul. "Nem hiszem, hogy bárki bármit is 
kitalálhatna a világegyetemről azon túl, hogy lenyűgözően szép, de ezt amúgy is tudjuk. 
Egyszerűen gyönyörű" - mondta, majd hozzátette: - "nem valami partikuláris hit a legfon-
tosabb dolog az életemben; egyszerűen tudni szeretném, mi az, ami működik."44 Számítá-
sai Witten és Nathan Seiberg (Rutgers Egyetem) munkáin alapultak, és közelebb vitték a 
húrelméletet annak tisztázásához, hogy az extrém fekete lyukak és a szubatomi részecskék 
ugyanannak a dolognak - nevezetesen a húroknak - különböző megjelenési formái-e.

A húrelmélet számos jótéteményt ígér a kozmológia számára. Olyan exotikus ré-
szecskéket például, amelyek a sötét anyagot alkothatják. Természetes módon tesz pontot 
az inflációra; arra a korai nagyon gyors kozmikus tágulásra, amelynek következtében a vi-
lágegyetem sokkal nagyobb lett, mint korábban gondolták, és a lokális teret síkká alakítot-
ta. Pontosabban a húrelmélet megköveteli a skalárterek létezését, ami fontos az inflációs 
elmélet szempontjából. És mivel a húrelmélet csak egyetlen alapvető paraméteren, a 
Planck-féle tömegen alapszik, úgy tűnik, képes lesz összhangba hozni a korai világegye-
tem szempontjait napjaink világegyetemének "fa-szintjével", ami anélkül adhat magyará-
zatot a kozmikus fejlődésre, hogy önkényes kezdeti feltételeket szabna a világegyetemre.

És ezzel elérkeztünk ahhoz, amit úgy nevezünk: infláció. Ez egy ballon, amelybe 
beszállva a világegyetem új távlatait ismerhetjük meg, látjuk hatalmas kiterjedését és be-
látjuk, hogy a miénk talán csak egy a végtelen sok lehetséges világegyetem közül. 
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9. A tér sebessége

"Mi a mai újság Drága szomszéd?"
"Mondják A léggömb a Holdra szállt."

(Verses mese)

Az infláció örök.
(Alan H. Guth)1

Akárcsak a nulla bevezetése, vagy Einsteinnek az a felismerése, hogy egy zuhanó 
ember nem érzi a gravitációt, az infláció is nagyon egyszerű ötlet, de igen számos követ-
kezményt von maga után. őszintén szólva az inflációs hipotézis egyáltalán nem hangzik 
különleges dolognak. Azt állítja, hogy a csecsemő világegyetem egy exponenciális tágulási 
rohamon esett át, amelynek során a másodperc töredéke alatt azonos időintervallumokban 
sugara többször egymás után megkétszereződött. (Az exponenciális tágulás során a világ-
egyetem sugara minden egyes óraütésre úgy nőtt, mint az 1, 2, 4, 8, 16 . . . számok.) Ez a 
történelmi csuklás mindössze 10-34 másodpercig tartott, amihez képest a szem egyetlen pis-
logása is örökkévalóságnak számít. Ezt követően a világegyetem átállt a lineáris tágulási 
sebességre (R = 1, 2, 3, 4, 5 . . . ) , s azóta is ez a sebesség jellemzi tágulását.

Egyszerűsége dacára az inflációs elmélet a modern kozmológia legproduktívabb 
gondolata. Fizikai magyarázatot ad a kozmikus tágulásra, és ezzel megoldja a tágulás kez-
detének rejtélyét is. Kiküszöböli a klasszikus ősrobbanás modelljének legtöbb gondot oko-
zó nehézségeit: a síkság problémát, ami a világegyetemnek a kritikus sűrűséghez való 
megdöbbentő közelségével kapcsolatos, valamint a horizont problémáját, ami azzal függ 
össze, hogy a világegyetem homogén és izotróp olyan távolságokon belül, amelyek túlsá-
gosan nagyok ahhoz, hogy az információ áthaladhatott volna rajta az ősrobbanás óta eltelt 
időben. Ebben a fejezetben az ősrobbanás elméletét úgy módosítjuk, hogy az az inflációt is 
tartalmazza, majd követjük a inflációs hipotézis történetét, és áttekintjük néhány következ-
ményét.

Bár az inflációs "korszak" elképzelhetetlenül rövid volt, óriási következményekkel 
járt. Az infláció alatt a világegyetem sugara megsokszorozódott. Kezdetben a világegye-
tem kisebb volt egy protonnál. De bármilyen kicsi is egy mennyiség, ha folyamatosan 
megduplázzuk, értéke nagyon gyorsan nő. Az exponenciális növekedést sokáig azzal a tör-
ténettel illusztrálták, hogy egy fiatalember rábeszélte matematikában járatlan uralkodóját, 
jutalmazza meg, ha elveszett lányát megtalálja és a jutalom legyen az, hogy egy pénzdara-
bot tegyen egy sakktábla első kockájára, kettőt a másodikra, négyet a harmadikra és min-
den következőre az előző kétszeresét egészen addig, amíg az egész sakktábla minden koc-
káját megtöltik pénzzel. Amikor a lánya előkerült, a fejedelem rájött, hogy a jutalom több 
mint egész vagyona, sőt több mint a civilizált világ teljes vagyona a történelem kezdete 
óta. Az infláció olyan, mint amikor a pénzt rátesszük a sakktábla első kockájára. Még ha a 
mérsékelt inflációs modellt vesszük is alapul - amelyben a világegyetem az infláció hatá-
sára mindössze medicinlabda méretűre duzzadt fel -, az azt követő lineáris tágulás annak 
sugarát mintegy kilencvenszer duplázza meg az elkövetkező tízmilliárd év alatt, vagyis 
mára a világegyetem így is sokkal nagyobb lenne, mint infláció nélkül. Ha pedig a kaoti-
kus infláció modelljét alkalmazzuk, méretére valóban óriási érték adódik.
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A kaotikus infláció a jelenleg Stanford Egyetemen dolgozó orosz kozmológus, 
Andrej Linde munkája. Amikor Linde kidolgozta elméletét, egy papírlapra firkálva magya-
rázta nekem a világegyetem sugarára vonatkozó becslését. Egy filctollal először felírt egy 
tízest, majd ezt a tizedik hatványra emelte, utána az egészet még a tizenkettedik hatványra. 
Ez irdatlan nagy szám, ő "asztronómiai számnak" nevezte. Akkora, hogy az egyes után 
egybillió nulla áll. Ha egy papírcsíkra írnánk fel, a papírcsík kéttucatszor érné át a Földet. 
Ha könyvbe írnánk ennyi nullát, akár sokkal kisebb méretű betűvel, egymillió kötetbe fér-
ne el, ami egy jól felszerelt egyetemi könyvtár mérete. Tátva maradt a szám ahogy ebbe 
belegondoltam, s ekkor a világ legbutább kérdését tettem fel: "Milyen egységekben? Cen-
timéterben? Fényévben? Hubble-sugárban?" Mire Linde nevetve válaszolt: "Hát ha vala-
ki tízet a tizedik hatványra emel és ezt a tizenkettedik hatványra, teljesen közömbös, milyen 
mértékegységet használ." Valójában a centiméter járt a fejében, amikor a becslést tette, de 
a lényeg az, hogy a felfúvódott világegyetem nem egyszerűen nagy, hanem ahogyan a 
showman Ed Sullivan szokta mondani: "tényleg nagyon nagy!"

Nos, miközben a "világegyetem" definíció szerint annak a tartománynak az egé-
szét jelenti, amit potenciálisan megfigyelhetünk, ezért a megfigyelhető világegyetem arra a 
tartományra korlátozódik, ahonnan a fénynek még volt ideje elérni hozzánk. A klasszikus 
ősrobbanás-képben ez a megkülönböztetés nem volt különösebben fontos, mert abban a 
modellben a megfigyelhető világegyetem a geometriai körülményektől függően a teljes vi-
lágegyetem 75-90 százalékát jelentette. Az inflációs modell szerint azonban a világegye-
tem hallatlanul nagy, megfigyelhető része az egésznek csak töredéke.3

Ennek a megfigyelhető világegyetemnek a mérete és a világegyetemnek mint 
egésznek a mérete között tehát gyökeresen megváltozott a viszony. Ennek egyik fontos ha-
tása a kozmikus tér ellaposodása. A 2. fejezetben már említettük, hogy a klasszikus ősrob-
banásmodell alapján megmagyarázhatatlan az a tény, hogy a kozmikus tér geometriája va-
lahol közelít a síkhoz (azaz omega értéke közel egy). A kozmikus geometria csak úgy vál-
hatott ilyenné, ha a kezdeti feltételek hallatlanul finoman voltak összehangolva: omega ős-
eredeti értéke 10-60 pontossággal. Isten minden bizonnyal képes lett volna erre, de miért 
vett volna magának ekkora fáradságot? Néhány évvel korábban James Peebles és Robert 
Dicke foglalkoztak a síkságproblémával Princeton-ban, de a klasszikus modell keretein 
belül nem találtak megoldást.

Az infláció közvetlenül megmagyarázza, miért tűnik a kozmikus tér síknak. A 
klasszikus modell, mely szerint a teljes világegyetem oroszlánrészét a megfigyelhető vi-
lágegyetem alkotja, lehetővé tette a megfigyelők számára, hogy a tér globális geometriáját 
lássák. A helyzet hasonlít ahhoz, mint amikor egy rajzfigura egy kisméretű, gömb alakú 
bolygón áll, és pusztán azzal, hogy körülnéz, meg tudja mondani, hogy a bolygó felszíne 
görbült és könnyedén meg is tudja mérni a bolygó görbültségének mértékét. Minthogy 
azonban a felfúvódott világegyetem sokkal nagyobb, a megfigyelő a felületet (vagyis a tér 
alakját) síkként észleli. Ezt a következőképpen lehetne illusztrálni: egy földrajztudós az 
ókori Athénban meg akarja mérni a Föld görbültségét. Eltölt néhány napot a kikötőben, és 
megbecsüli, milyen messze kell a hajóknak elvitorlázniuk ahhoz, hogy eltűnjenek a látóha-
táron. Ily módon ésszerű becslést készíthet. Ez megfelel a klasszikus ősrobbanás modell-
nek, amelyben a teljes világegyetem legnagyobb része látható és így megmérhető a kozmi-
kus tér görbültsége. Most növeljük meg jócskán a Föld méretét. A horizont teljesen lapos-
nak látszik - nem lehet semmiféle görbültséget mérni, a kifutó hajók egyre kisebbek lesz-
nek, de sohasem süllyednek a látóhatár alá - annak ellenére, hogy a sokszorosára felduz-
zadt Föld továbbra is gömb alakú. Így oldja meg az infláció a síkságproblémát. Függetle-
nül attól, hogy a tér geometriája végül is nyitott, zárt vagy lapos, a felfúvódott világegye-
tem laposnak látszik, minthogy nem láthatunk belőle eleget ahhoz, hogy meghatározhas-
suk tényleges görbületét.4

Hasonlóképpen megold a inflációs modell egy másik nagy problémát is, ami a 
klasszikus ősrobbanás modelljére nyomasztó árnyékot vetett. Nevezetesen azt a rejtélyt, 
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hogy miért mutat a világegyetem homogenitást, vagyis az anyag nagy léptéken miért osz-
lik el egyenletesen, továbbá miért izotrop, azaz minden irányban egyforma. Mindkét ne-
hézség abból adódik, hogy a klasszikus modell rosszul méri fel a megfigyelhető világegye-
tem és a teljes világegyetem közötti viszonyt. Mivel a megfigyelhető világegyetem az a 
tartomány, amelyben az információcserére lehetőség van, ez egyben a maximális tarto-
mányt is meghatározza, amelyen belül ok és okozat közötti kapcsolatról beszélni lehet. A 
standard modellben az okozta a problémát, hogy mivel a fény sebessége és a világegyetem 
kora adott, a megfigyelhető világegyetem két ellentétes pontján lévő objektumok sohasem 
kerülhettek fizikai kapcsolatba, illetve nem tudtak információt cserélni egymás között. 
Amennyiben tényleg ez lenne a helyzet, úgy azok a csillagászok, akik napjainkban az ég-
bolt ellentétes részeiből érkező kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást vizsgálják, egy-
mástól elkülönült tartományokat látnának; valójában a két tartományt kilencven különálló 
horizont választaná el egymástól. Nemcsak kívül esnének egymás megfigyelhető világ-
egyetemein, hanem nyolcvannyolc megfigyelhető világegyetem lenne közöttük. Ha meg-
próbálnánk egy üzenetet továbbítani a klasszikus ősrobbanás szerinti világegyetemen ke-
resztül, az nehezebb lenne, mint levelet küldeni kilencven olyan országon keresztül, ame-
lyek egyike sem kezeli a többiek postai küldeményeit. Ez valóban lehetetlen lenne. Csak-
hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás az égbolt minden irányában azonosnak mu-
tatkozik. Hogyan tanulhatták meg az egyes tartományok fotonjai, hogy nekik a fekete test-
nek megfelelő módon kell sugározniuk, pontosan azonos hőmérsékleten? Hogyan tanul-
hatták meg a világegyetem "egyik oldalán" lévő elektronok, hogy miként azonosulhatnak a 
"másik oldal" elektronjaival? Ez a horizont-probléma.

Első pillantásra az infláció a horizontproblémát csak megnehezíti, mivel még na-
gyobb kozmikus tágulási sebességet követel az idő kezdetén. Valójában azonban kiküszö-
böli. Ezt kétféle módon viszi végbe. Először is, mivel az infláció nem szükségképpen a zé-
rus időpillanatban kezdődött, az őseredeti anyag koncentrált állapotában összekeveredhe-
tett, még mielőtt az infláció megkezdődött. Másodszor, az infláció homogén világegyete-
met alakít ki azáltal, hogy megszabadul a kezdeti inhomogenitásoktól. Figyeljük meg pél-
dául az Alpokat. Meglehetősen szabdalt, változatos táj. Most növeljük meg a Föld sugarát 
a milliárdszorosára. Bár az Alpok továbbra is a helyükön vannak, a vízszintes lépték oly 
radikálisan megnőtt, hogy észre sem lehet venni a hegyeket. (Még ha eredetileg a Matter-
horn csúcsán álltunk is, körülöttünk minden asztallap-simaságúvá válna.) Nincsenek többé 
huplik. Így az infláción túlesett világegyetem minden megfigyelője azt észleli, hogy az 
anyag nagy léptékekben egyenletesen oszlik el. Ahogyan Linde írja: "Az infláció az egyet-
len olyan elmélet, amelyik megmagyarázza, miért csaknem teljesen homogén a világegye-
tem megfigyelhető része."5

Miközben az inflációs elmélet magyarázattal szolgál a világegyetem simaságára, 
könnyedén értelmezi a simaságtól való eltéréseit is - a nagyléptékű struktúrák létét - száz-
ezerszer kisebb lépték mellett. Ez összhangban áll a COBE-műhold által a mikrohullámú 
háttérsugárzásban észlelt eltérésekkel. Az infláció felerősítette a korai világegyetem vélet-
lenszerű kvantumingadozásait és olyan inhomogenitásokat hozott létre - amelyeket a 
könyv korábbi részében a Harrison-Zeldovics-spektrumok kapcsán megismertünk -, amit a 
COBE-mérések megerősítettek. A kvantumingadozások külső hatás hiányában gyorsan le-
csillapodnak és a helyükbe újak lépnek abból a folytonos nyüzsgésből kifolyólag, ami a 
kvantumos világot jellemzi. Az infláció azonban befagyasztotta, és örökül hagyta őket a 
posztinflációs világegyetemre, mint a nagyléptékű struktúrák magjait. A mechanizmus egy 
adott mező hullámhosszának és a Hubble-sugár hosszának viszonyától függ. (A Hubble-
sugár a megfigyelhető világegyetem sugara; ez határozza meg a kozmikus történelem egy 
adott pillanatában a kauzális kapcsolat tartományát. Napjainkban ez a sugár több mint tíz-
milliárd fényév. Az infláció alatt ez az érték mindössze egy fénymásodpercnek a töredéke 
volt.) Miközben a világegyetem exponenciálisan felfúvódik, a kvantumfluxusról informá-
ciót hordozó mező hullámhossza is exponenciálisan növekszik. Amikor egy adott ingado-
zás hullámhossza meghaladja a Hubble-sugarat, amplitúdója befagy, ugyanakkor hullám-
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hossza tovább növekszik. Az infláció befejeztével ezek a befagyott terek kiemelkednek, 
úgy néznek ki, mint a klasszikus terek, és inhomogenitásokat okoznak a tömeg kozmikus 
eloszlásában.6 Így az infláció megmagyarázza mind a lokális rögöket, mind pedig a globá-
lis simaságot, ami napjaink világegyetemét jellemzi.

Végül még egy utolsó reklám az inflációs elmélet mellett: feltétlenül meg kell em-
líteni, hogy az infláció kiküszöböli a mágneses monopólusok problémáját is. Az egyesített 
elméletek tárgyalásakor láttuk, hogy a világűr vákuuma, miközben a feltételezett őseredeti 
erőt a ma ismert négy erőre szakító fázisátmeneteket elszenvedte, telítve volt a Higgs--
mezőkkel, amelyek jelenlegi elképzeléseink szerint tömeggel ruházták fel a részecskéket. 
A Higgs-mezőben lévő csomóknak nagyszámú mágneses monopólust kellett volna kelteni-
ük. Ezek olyan, nagy tömegű topológiai hibák, amelyek csak egyetlen mágneses pólussal 
rendelkeznek. Soha nem figyeltek meg mágneses monopólusokat, viszont létezésük elmé-
letileg megalapozott, ráadásul igen vonzó objektumok: olyan hagymák, amelyeknek anak-
ronisztikus rétegei megőrizték a korai világegyetemet irányító ősi fizikát. A gond az, hogy 
a klasszikus ősrobbanásmodell szerint túl sok volt belőlük. Az elméletileg számolt mono-
pólus-sűrűség akkora, hogy az mindössze harmincezer évvel az ősrobbanás után leállította 
volna a kozmikus tágulást. Az infláció a monopólus-sűrűség felhígításával kerüli ki ezt a 
nehézséget, illetve azzal, hogy a keletkező néhány monopólus kisodródott a megfigyelhető 
világegyetem horizontján kívüli tartományokba. A felfúvódó világegyetemben keletkez-
hettek ugyan nagy számban monopólusok, de mi (vagy bármilyen más megfigyelő) sokkal 
ritkábban találkozhatunk velük, mint hógolyóval a Szaharában. A számítások arra utalnak, 
hogy az infláció annyira szétszórta őket, hogy egy átlagos megfigyelő legfeljebb egyetlen 
monopólust találhatna az egész megfigyelhető világegyetemben.7

Ennyit az infláció jótékony hatásairól. De mi az inflációs elmélet ténylegesen fizi-
kai tartalma? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához közelebbről meg kell vizsgálni a vá-
kuum fogalmát.

A vákuum szó a latin vacuus, azaz üres szóból ered és idiomatikusan a vákuum - a 
semmi, mindennek a hiánya. Az előbbi értelemben vett vákuum fontos szerepet játszott a 
görög atomisták gondolatvilágában. ők a tárgyakat apró, oszthatatlan részecskékből álló-
nak gondolták. (Atom annyit jelent, hogy "oszthatatlan".) A mozgás értelmezéséhez az ato-
misták posztulálták az üresség létét: ellenkező esetben az atomok mindenütt összezsúfo-
lódtak volna, és nem jöhetett volna létre mozgás. Az üresség vagy vákuum (kenon) moz-
gásteret teremtett az atomok számára. Az atomok tárgyak, a vákuum a semmi. Ahogyan 
Démokritosz kifejezte: "Csak az atomok és az üresség létezik."8 A kép felületesen nézve 
nagyon tetszetős és ezt tanítják még ma is az iskolákban. Csakhogy egy logikai bukfenc 
van benne. Ha a vákuum szó szerint semmi, hogyan beszélhetünk létezéséről? Arisztote-
lész mutatott rá erre a hiányosságra, amikor bírálta Démokritosz mesterét, Leukipposzt, 
aki, mint írja, "feltételezve, hogy nem létezhetne mozgás üresség nélkül, hogy az üresség 
nem-létezés és a semmi, ami van, nem része a nem-létezésnek; ennélfogva pontosabban 
fogalmazva a van teljes mértékben telített."9 Röviden: az az érv, hogy az üresség létezik, 
ugyanakkor kijelenteni, hogy az üresség semmi, ellentmondó követelés, amivel azt mond-
juk, hogy létezik valami, ami nem létezik.10

Ez több üres szócsavarásnál. Hiszen amikor a természetet, mint egészet tekintjük - 
és a világegyetem éppen azt jelenti, hogy "minden egyvalamivé alakult" - azt kell gondol-
nunk, hogy a világegyetem létezik. De hogyan létezhet úgy, hogy át- meg átjárja a vákuum 
márványerezete, amit úgy határoztunk meg, mint nem-létezőt? Legjobb esetben is egy 
ilyen töredezett kozmosz nem egy egységes egészet alkotna, hanem nagyszámú különálló 
tartományt - a lét szigeteit elválasztja egymástól a nemlétező. Ez nem elégítette ki sem 
Arisztotelészt, sem Platónt, sem másokat, akik a kérdéssel közelebbről foglalkoztak. Jóné-
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hányan arra a következtetésre jutottak, hogy a vákuumnak tele kell lennie valamivel. A vá-
kuumra vonatkozó elképzelések évszázadokon keresztül ebben a körben mozogtak, egye-
sek a semmivel, míg mások a kitöltött térrel azonosították. A kitöltött tér elképzelés uralta 
a tizenkilencedik századot, amikor is a legtöbb fizikus azt feltételezte, hogy a teret úgyne-
vezett éter tölti ki. Tartott ez mindaddig, amíg a Michelson-Morley kísérlet be nem bizo-
nyította, hogy éter nem létezik, Einstein pedig megmutatta róla, hogy elméletileg felesle-
ges is.

Alig ürült ki azonban a vákuum, a kvantumfizika ismét megtöltötte. A kvantumfi-
zika vákuuma a fortyogó aktivitás tengere. Ez különösen az olyan nagyenergiájú környe-
zetekben áll fenn, amilyen a csillagok belseje; viszont így is marad - bár alacsonyabb szin-
ten - a világmindenség leghidegebb, legüresebb sarkaiban. A kvantumfizika az úgyneve-
zett hullám-részecskedualitás révén a természetet mondhatni kétféle szemmel nézi, az 
egyiken keresztül a hullámokat, a másikon keresztül a részecskéket látja. A részecskéket 
látó szemével azt látni, hogy minden "valós" (másképpen hosszú élettartamú) elektronra 
nagyszámú "virtuális" elektron és pozitron jut. A hullámokat látó szemmel nézve pedig 
azt, hogy a kvantumterek úgy korbácsolják fel a vákuumot, mint a szél a vizet. Hajlamo-
sak vagyunk a mezőket energiának tekinteni ("erőterek"), de a hullámmechanikában az 
anyag is leírható hasonló módon, csak az kvantummezőkből tevődik össze. (Azt kérdezni, 
hogy "valójában" miből is áll a természet - részecskékből vagy mezőkből - ugyanaz, mint-
ha azt kérdeznénk: melyik szemünkkel látunk, ha mindkét szemünk nyitva van.)

Manapság tehát a vákuum egyfajta keverék. Ahogy Hans Christian von Baeyer 
atomfizikus fogalmazza: "A modern vákuum végeredményben egy kompromisszum Dé-
mokritosz és Arisztotelész felfogása között: az előbbinek igaza volt abban, hogy azt bi-
zonygatta, a világ atomokból és ürességből áll, míg az utóbbinak abban, hogy azt állította, 
nem létezik igazi és abszolút üresség. (…) A dinamikus vákuum olyan, mint egy nyugodt 
tó egy nyári éjszakán, felületét enyhe ingadozások borzolják, miközben köröskörül elekt-
ron- és pozitronpárok villannak fel és hunynak ki, mint szentjánosbogarak. Ez mindenkép-
pen egy sokkal forgalmasabb és barátságosabb hely, mint Démokritosz félelmes üressége 
vagy Arisztotelész jeges étere."11

Az infláció szempontjából fontos, a vákuum kvantumképe azt emeli ki, hogy nem 
minden vákuum alakult ki egyformán. A vákuumban fluktuáló kvantumterek minden le-
hetséges hullámhosszal rendelkeznek, és minden lehetséges irányban mozognak. Ha a 
kvantumterek értékei az időre átlagolva megsemmisítik egymást, akkor a klasszikus vá-
kuumot kapjuk, ami, mondhatjuk, hasonlít az ódivatú üres térre. Ha azonban a terek nem 
semmisítik meg egymást, akkor kapjuk azt, amit a fizikusok "hamis" vákuumnak nevez-
nek. A hamis vákuum több energiát tartalmaz, mint a klasszikus vákuum. Ezért mondják 
azt, hogy nem a minimális energia állapotában van. Napjaink világegyetemében a hamis 
vákuum csak bizonyos körülmények között észlelhető. Például a kvarkok egy hamis vá-
kuumot töltenek be, nagy energiáit az erős magerő-terek keltik, amelyek az egyes kvarko-
kat kapcsolják össze egymással. Számos egyesített elmélet szerint azonban a kozmikus 
történelem első pillanataiban a környező energia olyan hatalmas volt, hogy a teljes világ-
egyetem a hamis vákuum állapotában volt. A hamis vákuum energiája úgy működik, mint 
egyfajta antigravitáció, és előidézheti a tér exponenciális sebességű felfúvódását. Ez lehe-
tett az a hatás, ami az inflációt létrehozta. Az infláció alatt a világegyetem csaknem telje-
sen üres volt, energiatartalmát elnyelte a hamis vákuum. Amikor a hamis vákuum valódi 
vákuummá alakult, felesleges energiája leülepedett, mint az esőcseppek, amelyek összeáll-
tak egy hegyi zivatarban, az ősrobbanás miriádnyi forró részecskéivé.

Mint amikor a lehullott eső lezúdul a völgybe, vagy ahogy az óra lejár, a természe-
tes rendszerek is a magasabb energiájú állapotból az alacsonyabb energiájú állapot felé tö-
rekszenek. Ezért a természet irtózik a hamis vákuumtól, és az alacsonyabb energiaállapotú 
klasszikus vákuumot preferálja, következésképp mi is azt tekintjük normálisnak. Felmerül 
a kérdés, hogy miért tűrte el a világegyetem a hamis vákuum állapotot egészen 10-34 má-
sodpercig; ez az időtartam emberi léptékkel hallatlanul rövid, a korai világegyetem fizikája 
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szempontjából szinte véget nem érő időszaknak tűnik, olyan volt, mint egy unalmas és 
rossz Lohengrin-előadás. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a világegyetem a 
felfúvódás közben túlhűlt. Túlhűlés akkor lép fel, amikor egy anyag hőmérséklete olyan 
gyorsan csökken le, hogy állapotának megváltozása nélkül az alá a hőmérséklet alá tud 
hűlni, amelynél normál esetben állapotváltozás menne végbe. A túlhűlés következtében a 
kozmikus tér tovább maradhatott a hamis vákuum állapotában, mint naivan gondolnánk, s 
csak aztán lökte ki magából az inflációt mozgató energiát. A világegyetemben talán soha 
nem állt le teljesen az infláció; erre a lehetőségre a későbbiekben még visszatérünk.

A inflációs elmélet 1980-ban került az érdeklődés homlokterébe, amikor Alan 
Guth, az MIT fizikusa, akkor a Stanford Linear Accelerator Center tudományos munkatár-
sa, azt egy cikkben nyilvánosságra hozta. Guth a mágneses monopólusok problémájára és 
a világegyetem közel kritikus tömegsűrűségére keresett magyarázatot. 1979. december 6-
án este végezte el a döntő számításokat, és azonnal felismerte jelentőségüket: amikor más-
nap reggel felébredt, csupa nagybetűvel egy papírlapra felírta: "SZENZÁCIÓS FELISME-
RÉS", majd bekeretezte és sütkérezett a későbbi karrierjét meghatározó megvilágosodás 
fényében. Az élet azonban nem olyan egyszerű, és Guth elmélete, amit ma "régi infláció" 
néven ismerünk, a későbbiek során rengeteg módosításon ment keresztül. Már 1981-82-
ben kiütötte a nyeregből az "új inflációs modell", amit Linde dolgozott ki Oroszországban, 
és tőle teljesen függetlenül nem sokkal később Andreas Albrecht és Paul Steinhardt, a 
Pennsilvania Egyetem munkatársai.

A Guth-féle világegyetem szépen felfúvódott, de amikor az infláció véget ért, 
olyan buborékhabbá esett szét, ami sokkal kevésbé homogén, mint a valós világegyetem. 
Egy ideig a kutatók azon a véleményen voltak, hogy a problémát meg lehet oldani, ha fel-
tételezik, hogy a buborékok egymásba olvadnak; ez az elképzelés azonban nem működött, 
mivel a folytatódó tágulás során megmaradtak a buborékok. Így a "régi" inflációs modell 
ellentmondásba került a megfigyelt kozmikus homogenitással; ezt a rejtélyt nevezték 
"méltóságteljes átmenetnek". Az "új" inflációs modell megoldotta a kérdést, megmutatta, 
hogyan ment át a hamis vákuum a klasszikus vákuumba sokkal lassabban, mint ahogyan 
azt Guth eredeti modellje leírta. A "lassú átmenet" elkerülte a buborékproblémát és olyan 
kozmikus struktúrát mutatott be, ami összhangban áll a megfigyelésekkel.

Mindehhez egyes kritikus paraméterek finomhangolására volt szükség. A különb-
séget úgy tudjuk legkönnyebben megmagyarázni, ha egy olyan absztrakt kvantumteret 
képzelünk el, amelyben a hamis és a valódi vákuumállapotokat korlát választja el egymás-
tól. Guth eredeti modelljében a korlát magas volt, és az átmenet során a világegyetem egy 
kvantumugrást (kvantumos alagútazás, "quantum tunneling") hajtott végre a korláton ke-
resztül. Ez fizikailag elfogadható, de ahogy már említettük, túlságosan sok buborékot ered-
ményezett. Az új infláció alacsonyabbra helyezte a korlátot, és lehetővé tette a vákuum 
méltóságteljes átmenetét a hamis vákuumból a klasszikusba. Ez az elképzelés nagyon ha-
sonlít a Kanadai Légierő egyik olyan játékára, amelyben egy akadálypályát két tengely 
mentén el lehet fordítani, és így megakadályozni, hogy egy golyó lefutása során beleessen 
a pályába fúrt számos lyuk bármelyikébe. Mivel a hamis vákuumállapotából az átmenet 
könnyű, fontos, hogy a korlát értékét helyesen válasszuk meg, csak így lesz elfogadható az 
infláció sebessége. Nem született kielégítő magyarázat arra, miért épp ekkorák ezek az ér-
tékek. Ezért fölmerült a gyanú, hogy bár az új inflációs modell sokat segített, mégsem ki-
elégítő. "A legtöbb elméleti kutató (bennünket is beleértve) az ilyen finomhangolást való-
színűtlennek tartja - vallotta be Guth és Steinhardt -, a forgatókönyv azonban annyira ered-
ményes, hogy felbátorít minket, reménykedhetünk egy olyan realisztikus elmélet kidolgo-
zásában, amelyben ilyen lassú átmenet játszódik le, de a finomhangolásra nincs szükség."13 
Az elméleti kutatók tovább törték a fejüket az új infláción. Steinhardt és Robert Crittenden 
kidolgoztak egy ígéretes modellt, amely szerint az infláció véget ért még a hamis vákuum-
ból történő átmenet előtt. Ez a munka valószínűleg folytatódik, és remélhetőleg az egyesí-
tett elmélet terén folytatott kutatások fejleményei és a kozmikus mikrohullámú háttérsu-
gárzás szerkezetének jobb megfigyelései együttesen rántják majd le a leplet az infláció va-
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lódi természetéről.
Időközben Linde kidolgozta és 1983-ban közzétette új elméletét, a "kaotikus inflá-

ció" teóriáját. Míg Guth eredeti modellje, és az új inflációs elmélet, szerint a nagyon korai 
világegyetem igen forró volt, és az inflációt egy termodinamikai fázisátmenethez lehetett 
hasonlítani, addig Linde modelljében nem volt szükség hőre. "Felesleges, sőt káros az a 
feltételezés, hogy a világegyetem az infláció előtt forró volt " - jelentette ki Linde.14 A kao-
tikus infláció sokkal hatékonyabb és előbbre mutató elképzelés, mint elődei; Linde szerint 
sokkal "természetesebb", bár ahogyan a Princeton-i fizikus, Ed Turner figyelmeztette kol-
légáit: "az emberben felmegy a pumpa, ha azt hallja, hogy »az én modellem természete-
sebb, mint a te modelled«".15

Ahhoz, hogy megértsük Linde elképzelését, közelebbről meg kell vizsgálnunk az 
infláció forgatókönyvének egyik alapvető mechanizmusát, a skalárterek szerepét. Mint 
már említettük, az összes egyesített elmélet térelmélet (a húrelmélet kivételével), és felté-
telezik a szimmetriát megtörő és a részecskéket tömeggel felruházó Higgs-mezők létezé-
sét. Általánosabb értelemben viszont a Higgs-mező csupán a számtalan lehetséges skalár-
tér egyike. A skalárterek az anyag domináns előfordulási formái nagyenergiájú feltételek 
között, amilyenek az ősrobbanáskor is fennálltak, de (bár kevésbé nyilvánvaló módon) ala-
csonyabb energiaszintek mellett is léteznek. A kvantumfizika szerint a skalárterek kitöltik 
a kozmikus teret, de csak akkor észlelhetők, ha a terek között potenciálkülönbség lép fel. 
Ezt a jellegzetességet Linde az elektromossággal hasonlítja össze: "Elektromos tér csak 
akkor alakul ki, ha [elektrosztatikus] potenciáljuk nem egyenlő, mint az elemek sarkai kö-
zött, vagy akkor, ha a potenciál időben változik" - írja -; ha a teljes világegyetem elektro-
mos potenciálja mondjuk 220 Volt lett volna, úgy azt senki sem vette volna észre; a poten-
ciál akkor csak egy másik vákuumállapotnak látszana. Ugyanígy egy állandó skalártér úgy 
néz ki, mint a vákuum: nem láthatjuk, ha teljesen körülvesz minket."16

A skalárterek csak nagysággal rendelkeznek, míg például egy elektromágneses tér-
nek, ami vektortér, minden egyes pontjához a nagyság mellett egy irányt is hozzárende-
lünk. A kirándulók térképei egyfajta skalárterek: a topográfiai térképeken a nagyság a ten-
gerszint feletti magasság, az azonos magasságú helyeket görbék kötik össze.17 A skalárte-
rek kivétel nélkül minden részecskére részrehajlás nélkül hatnak, nem úgy, mint az elekt-
romágneses terek, amelyek csak olyan részecskékre gyakorolnak befolyást, amelyeknek 
elektromos töltésük van. Ebben az értelemben a skalártér az üres tér viselkedését utánozza, 
amely igazságosan bánik mindennel. Ezért hasznos eszköz a vákuum viselkedésének ma-
gyarázatához. Végül, ami a jelen kontextusban nagyon fontos, a skalárterek olyan taszító-
erőt hozhatnak létre, amely elég nagy a gravitáció legyőzéséhez.
 A skalártér fokozhatja az inflációt, de ugyanakkor fékezni is képes. Az általános 
relativitáselmélet ugyanazon egyenletei, amelyek először jelezték a kozmikus tágulást, azt 
mutatják, hogy a világegyetem tágulási sebessége arányos a tömegsűrűséggel. A skalárte-
rek energiát tartalmaznak - ami természetesen egyenértékű a tömeggel -, így növelni tud-
ják a kozmikus tömegsűrűséget, és ezzel létrehozzák az exponenciálisan gyors tágulást, 
amit inflációnak nevezünk. Miután létrehozták, le is tudják állítani azt. A feltevések szerint 
a leállítás akkor történik, amikor a döntő skalárterek elérték minimális potenciális energiá-
jukat. A tudósok sok munkát fektettek e folyamat megértésébe, amely a régi és az új inflá-
ciós modellekkel eltérő paramétereket ad meg skalártereikre. Ezeket úgy szokták elképzel-
ni, hogy a vákuum egy a tetején benyomott cowboykalap. A kalap tetején lévő benyomó-
dás képviseli az adott skalártér helyi minimumértékét. Az infláció során a skalártér a be-
mélyedésben marad, saját helyi minimumértékén. Az infláció akkor szűnik meg, amikor a 
skalártér lecsökken a kalap karimájáig, ami a globális minimumértéket szimbolizálja. A 
régi és az új inflációs modell abban tér el, hogy másként képzeli el a skalártér csökkenését 
a kalap karimáig. A régi modellben a tér kvantumalagút-hatással jut keresztül a kalap tete-
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jén. Az új modellnél a kalap behorpadása sokkal kisebb mértékű, és a skalártér kipottyan 
belőle, mint hal a tepsiből. A régi inflációs modell, mint említettük, túlságosan inhomogén 
világegyetemet eredményezett. Az új inflációnak a skalárteret elegendően hosszú ideig 
kellett a behorpadásban tartania, hogy az infláció végbemenjen, és mégis lehetővé tegye a 
kiugrást, hogy véget is érhessen. Mindkét forgatókönyv meglehetősen problematikus. 
Ugyanakkor mindkettőnél feltételezték, hogy a világegyetem kezdeti állapota forró.

A Linde-féle kaotikus modell kiterjesztette az infláció vizsgálatának kereteit. Lin-
de kimutatta, hogy a világegyetem nem feltétlenül csak egyfajta skalártérrel kezdődhetett, 
aminek valamilyen meghatározott értéke volt (kezdeti feltétel), hanem tengersokféle ska-
lártérrel. Ez a "kaotikus" rész. A skalárterek számos különböző minimumértékkel rendel-
keztek; a különbség az volt közöttük, hogy milyen távol voltak a minimumtól és mennyire 
voltak homogének. A mi megfigyelhető világegyetemünkre azt mondják, hogy olyan ska-
lártérből alakult ki, amely csaknem homogén volt, és a kialakulás a skalártér minimális ér-
tékétől távol ment végbe. Egy ilyen skalártér lassan "váltott át" és hozta létre azt a világ-
egyetemet, amiben mi most élünk. Más skalárterek teljesen eltérő tartományokat hozhattak 
létre. Ez a kulcsa a többszörös világegyetemekre vonatkozó modelleknek, amelyet a kö-
vetkező fejezetben tárgyalunk. Itt most az a fontos, hogy Linde el tudott tekinteni a leg-
több kezdeti feltételtől. A kaotikus inflációnál nagyjából az egyetlen kezdeti feltétel a ká-
osz. A világegyetemnek nem kellett forrónak lennie a kezdetkor. Az inflációs roham végén 
a részecskék kisarjadzása a vákuumból, amit "újrafelmelegítésnek" is szoktak nevezni, 
Linde szerint minden valószínűség szerint az első felmelegedés volt egy előzőleg hideg vi-
lágegyetemben. Ugyancsak nem szükségszerű, hogy a világegyetem egyetlen skalártérből 
alakult ki, azonnal a helyes értékekkel. Csupán az szükségszerű, hogy a mi világegyete-
münk egy ilyen térből keletkezett. Hogy megédesítse az életet, Linde beiktatott egy me-
chanizmust a(z újra)felfűtésre, amelyben a szükséges energiát a minimális energiaszintjére 
eső skalártér oszcillációja hozza létre. Amit mi ősrobbanásnak nevezünk, az Linde szerint 
az első heves kitörés volt, ami akkor következett be, amikor a skalártér kitört a fékező koz-
mikus vákuumból. Összefoglalva az eddigieket, úgy látszik, az inflációnak jó esélye van 
arra, hogy a standard ősrobbanást tartalmazó kozmológiába beépüljön; pontosabban fogal-
mazva egy olyan szélesebb távlatot mutató képet adjon, amelynek az ősrobbanás is része. 
Ez teljesen eredeti elképzelés; a Berkeley egyetem asztrofizikusa, Joseph Silk nem túloz 
olyan nagyon, amikor azt állítja, hogy "az infláció az egyetlen új gondolat a kozmológiá-
ban Einstein óta."18 Nagyon komoly lehetőségeket rejt magában és ügyesen illeszkedik be 
az általános relativitáselmélet klasszikus fizikája és a szubatomi részecskék és terek kvan-
tumfizikája közé. Összhangban van a húrelmélettel, minthogy a kozmosz alapjait mindket-
tő magából a térből alakítja ki. Jó magyarázattal szolgál a világegyetem izotrop és homo-
gén voltára, és a galaxisok keletkezésének mikéntjére (a kvantumfluxus sűrűségingadozá-
sai vetették el magjaikat). Két olyan előrejelzést ad, amelyek ellenőrizhetők: az egyik, 
hogy a kozmikus sűrűség értéke kritikus (ami már be is igazolódott, egy 10-es szorzón be-
lüli pontossággal), a másik, hogy az őseredeti sűrűségingadozások skálainvariánsak (ez a 
Harrison-Zeldovics-spektrum, amit a COBE a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban 
észlelt).19 És ami a tudományban legalább annyira fontos, mint a művészetben, az az inflá-
ciós elmélet megtermékenyítő hatása: új és érdekes vizsgálati területeket jelöl ki. Linde 
kérkedően, de nem teljesen alaptalanul úgy beszél az inflációról, hogy az "egy új kozmoló-
giai paradigma ( . . . ) , sokkal érdekesebb és bonyolultabb, mint vártuk."20

Az infláció egyes következtetései intellektuálisak, térbeliek, hatalmasak, és e 
könyv további részében meglehetősen nagy teret kapnak majd. Itt most csak egy kisebb és 
specifikusabb kérdést vizsgálunk meg, azt, hogy az infláció napjainkban tovább folytató-
dik-e, vagy esetleg véletlenül megismétlődhet-e.

Mint már említettük, az infláció, ha egyszer beindult, hajlamos arra, hogy fennma-
radjon. A következtetés az, hogy az infláció esetleg soha nem állt le teljesen. Ez különböző 
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okok miatt történhetett meg. Ha például egynél több skalártér indította el az inflációt, a te-
rek egyike "átalagútazhatott" egy posztinflációs állapotba, miközben a többi a hamis vá-
kuum állapotában maradt. Az a hamis vákuum, ami elindította az inflációt, minden bi-
zonnyal sokkal nagyobb energiával rendelkezett, mint amivel ma a kozmikus vákuum ren-
delkezik, ez azonban nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a modern vákuum minimális 
energiaszintjére csökkent. Elképzelhető, hogy a világegyetem egy olyan hamis vákuum ál-
lapotában akadt fenn, ami alacsonyabb, mint az infláció alatt volt, de több annál, mint ami 
annak valódi alapállapota. Amennyiben tényleg ez a helyzet, egy enyhébb fajta infláció ma 
is folytatódhat, és ezt kismértékű kozmikus antigravitáció formájában lehet észlelni.

Ezzel visszajutottunk a kozmológiai állandó témájához, az antigravitációhoz, amit 
Einstein vezetett be az általános relativitáselmélet alapképletébe, majd később megtagadott 
és munkássága legnagyobb baklövésének nevezett. Az infláció alatt a világegyetem "hajtó-
ereje" az antigravitáció volt. Ha egy kismértékű infláció ma is működik, a kozmológiai ál-
landó mai értéke nagyon kicsi, de nem zérus. Ezt a lehetőséget tárgyalta egy 1995-ös cik-
kében Lawrence Krauss, a Case Western Reserve Egyetem és Michael Turner, a chicago-i 
Egyetem munkatársa A kozmológiai állandó visszatért cím alatt. Ebben a következőket ír-
ják: "Különböző megfigyelések sora támasztja alá kényszerítő módon azt a feltevést, hogy 
a világegyetem egy nem zérus kozmológiai állandóval rendelkezik. Ez a kozmológiai ál-
landó megfelel annak az energiasűrűségnek, ami a vákuummal kapcsolatos, és semmilyen 
ismert elmélet nem követeli meg, hogy eltűnjön."21 Érvelésük azokon a megfigyeléseken 
alapul, amelyek a Hubble-állandó nagyobb értékét támasztják alá; és ez azt eredményezi, 
ha beigazolódik, hogy a világegyetem fiatalabb, mint a legöregebb csillagok, kivéve ha egy 
kozmikus taszítóerő hatására a tágulási sebesség nő. (Ha napjainkban hat a kozmikus anti-
gravitáció, úgy a csillagászok helyi tágulási sebességekre vonatkozó megfigyeléseik alap-
ján alábecsülik a világegyetem életkorát, ugyanúgy, ahogyan a célfotóberendezés kezelője 
szerint a versenykocsi sokkal kevesebb idő alatt tette meg az első kilométert, mint a való-
ságban, ha lineárisan extrapolál visszafelé.) A vélemények eltérőek arra vonatkozóan, 
hogy mennyire megbízhatók ezek az adatok, s további megfigyeléseknek kell megoldani e 
kérdést. Amennyiben a Hubble-állandó értéke 50 körül van, úgy nincs szükség a kozmoló-
giai állandóra. Ha nagyobb a valószínűsége annak, hogy 70 és 80 közötti értékkel rendel-
kezik, a kozmológiai állandó problémája nagyon is aktuálissá válik. Az, hogy a kozmoló-
giai állandó értéke eltér a zérustól, megállapítható: egy ilyen világegyetemben például a 
galaxisok távolabb vannak, mint amennyi a vöröseltolódásból a standard modell alapján 
adódik.

Azért van az inflációs elméletnek egy meglehetősen ijesztő vonatkozása is. 
Amennyiben - ahogyan Krauss és Turner állítják - valóban "egy fázisátmenet kellős köze-
pén vagyunk, ahol a világegyetemet fogva tartja a hamis vákuum (az infláció egy enyhe 
szakasza)", úgy bármikor lehetséges, hogy valami kiváltja ennek a hamis vákuumnak egy 
alacsonyabb energiaszintű állapotba történő összeomlását, ha túlságosan sok energia kon-
centrálódik a téridő egy pontjában. Pár évvel ezelőtt néhány fizikus kifejezésre is juttatta 
aggodalmát, hogy nem fordulhat-e elő, hogy valamelyik gyorsítókísérlet akaratlanul is az 
összeomlás elindításához elegendő nagyságú energiát juttathat a vákuumba.22 Ha ezt min-
den idők legnagyobb laboratóriumi balesetének neveznénk, messze alábecsülnénk az ese-
tet. A hamis vákuum kitárulna és létrehozna egy alacsonyabb energiájú buborékot, ami 
egyetlen pillanat alatt - fénysebességgel - kiterjedne minden irányba, és mindent, amivel 
érintkezésbe kerülne, tönkretenne. Megnyugvást a folytonossági érvben lelhetünk. A vá-
kuumnak a mi megfigyelhető világegyetemünkbe zárt része idestova több mint tízmilliárd 
éve állandó állapotban van, így talán múltbeli megbízhatósága garanciát nyújthat a jövőre 
nézve is.

Mindezen megfontolások mögött ott lapul az a felkavaró lehetőség, hogy nem csu-
pán a mi világegyetemünk alternatív történelmeiről beszélünk, amelyek közül egyik tény-
legesen megvalósult, hanem a lehetőségek sora más létező világegyetemek tényleges törté-
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nelmét jelentik. Minél tovább töprengünk Linde skalártereinek kaotikus zavarosságán - és 
ő sokkal hosszabban és alaposabban töprengett ezen, mint bárki más -, annál inkább kezdi 
elfogadni az ember, hogy az infláció nem szükségszerűen csak és kizárólag a mi világ-
egyetemünket hozta létre. Sokkal "természetesebbnek" látszik (hogy ismét használjuk ezt 
az előítéletekkel terhelt szót), hogy nagyszámú eltérő tartomány nagyszámú felfúvódó bu-
borékot eredményezett, amelyek mindegyike egy-egy világegyetem önmagában. Ez lehet, 
hogy üres elméleti feltevés, de az is lehet, hogy ez az, ami az emberi gondolkodást a világ-
mindenség keletkezésével kapcsolatosan a helyes irányba tereli.
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10. A világegyetem(ek) eredete

Omnibus ex nihil ducendis sufficit unum.
Elegendő egyetlen elv, hogy a semmiből a mindent megteremtsük.

(Gottfried Wilhelm Leibniz)1

Hagyd, hogy a lelked hűvösen és higgadtan álljon milliónyi világmindenség előtt.
(Walt Whitman)2

A teremtés kutatását - amit a görög világnemzésből eredeztetve kozmogóniának 
neveznek - egy paradoxon üldözi. A tudomány, amennyire mi tudjuk, az ok-okozati össze-
függésen, a téren és időn alapszik. Hogyan létezhet akkor egy okozat, aminek nincs oka, és 
ami per definitionem nem léphetett fel egy már létező idő és tér kerete nélkül? Számos tu-
dós úgy véli, hogy nem létezhet. "Végső soron a világegyetem eredete rejtély volt és 
mindörökre az is marad" - írja a csillagász Stuart Bowyer.3 Charles H. Townes fizikus vé-
leménye: "Nem tudom megérteni, hogy önmagában a tudományos magyarázat, különvá-
lasztva a vallásostól, hogyan tudja megmagyarázni minden dolgok eredetét. Való igaz, 
hogy a fizikusok az ősrobbanás mögé szeretnének látni, és esetleg meg akarják magyaráz-
ni a mi világegyetemünk eredetét, például mint valamiféle ingadozások következményét. 
No de mi van akkor, mi az az ingadozás, és hogyan jött létre? Szerintem az eredet kérdése 
mindig is megválaszolatlan marad, ha pusztán tudományos szempontok alapján vizsgáló-
dunk."4

A paradoxonok azonban nem jelentenek komoly korlátot a kutatás számára. Sok-
kal gyakoribb, hogy jelzik, hol buknak meg az elfogadott fogalmak, és ezzel igényt tá-
masztanak új fogalmakra. A tudomány története Soren Kierkegaard nézetét igazolja, mi-
szerint "a paradoxonok grandiózus gondolatok embriói", továbbá Oscar Wilde kijelentését, 
hogy "a paradoxonok jelentik az igazsághoz vezető utat", valamint Leibniz megjegyzését, 
aki szerint "alig van olyan paradoxon, amelynek ne lenne valami haszna."5 Einsteint a spe-
ciális relativitás elméletére az a paradoxon vezette rá, amellyel akkor került szembe, ami-
kor megpróbálta elképzelni, milyennek látná egy fénysugáron lovagló megfigyelő az osz-
cilláló elektromágneses teret. Niels Bohrt az atom akkoriban érvényes modelljénél észlelt 
paradoxon segítette az elektronpályák kvantálásában, ami aztán egy általánosabb (és még 
rejtélyesebb) felfogás részévé vált, amely szerint a szubatomi objektumok egyszerre tekin-
tendők részecskének és hullámnak.

A kozmogónia legalább három paradoxont vet fel; a legfőbb ok paradoxonát, azt a 
paradoxont, hogy a semmiből valami lesz, valamint a végtelen visszafejlődés paradoxonát. 
Lecsupaszítva őket, kézenfekvőnek látszik a feltevés, hogy a klasszikus paradigmáról a 
kvantumparadigmára áttérve mindhárom paradoxon feloldására mód van. Nem könnyű a 
dolgokat kvantumos perspektívából szemlélni, mivel makroszkopikus világunkban a kvan-
tumos jelenségek ritkán mutatkoznak, és először a klasszikus fizikához jutottunk el, s csak 
később a kvantumfizikához, amit hajlamosak vagyunk speciális esetnek tekinteni. Ám 
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egyre inkább úgy látszik, hogy a világegyetem alapvetően egy kvantumos rendszer. Ez a 
szemlélet olyan nyugtalanító következményekkel jár, amiket ebben és a következő fejeze-
tekben majd közelebbről is megvizsgálunk. Bevezetésül felvázoljuk, hogyan tudja a kvan-
tumfizika feloldani a három kozmogóniai paradoxont.

Az első paradoxont a következőképpen lehetne megfogalmazni:

Nem létezhet okozat ok nélkül. Bármilyen esemény ment végbe az idő kezdetekor,  
mindegyiket valamilyen azt megelőző esemény okozta. Így sohasem tudunk magyarázatot  
kapni a kezdetek kezdetére.

Ez nagyszerű és tiszteletreméltó érv. Ez volt az alapja például Aquinói Szent Ta-
más "kozmológiai istenbizonyítékának".6 Mára azonban már megértettük, hogy az okság 
tantétele sokkal problematikusabb, mint azt a 13. századi ember gondolta. Egy modern fi-
lozófus, John William Miller rámutatott, hogy a tágabb értelemben alkalmazott ok fogalma 
meglehetősen homályos ahhoz, hogy tényleges segítséget jelentsen: "Tételezzük fel, hogy 
az Isten szót az okkal helyettesítjük, hogy néhány aktuális eseményt megértsünk. Ekkor 
előfordulhat, hogy az, ami történt, ténylegesen Isten műve, az ő szándékos döntése; de az 
is igaz, hogy az adott eseményt ezzel még nem tudjuk megérteni."7 És ha ehelyett korlá-
tozzuk alkalmazását, felmerül a kérdés: "Mennyire ésszerű, hogy az ok fogalmát a teljes 
világegyetemre alkalmazzuk, ha az csak korlátozottan ésszerű?"8

Az okság doktrínája sokat veszít értékéből, ha a kvantumfizika szubatomi világára 
alkalmazzuk, éppen ezért kétséges lehet szerepe a korai világegyetem megértésében, ami-
kor gyakorlatilag minden struktúra szubatomi struktúra volt. (Akárcsak egyetlen atom lét-
rehozása az ősrobbanásban olyan megoldhatatlan lett volna, mint kártyavárat építeni szél-
viharban.) Logikailag fogalmazva, a szigorú oksági kapcsolat a következő állítással ekvi-
valens: "ha A, akkor B", a kvantumfizika világában azonban, ahol a valószínűség az úr, 
gyakran áll elő olyan helyzet, amikor csak azt lehet mondani, hogy "valószínűsége ötven 
százalék, és így B valószínűsége ötven százalék". Azt mondják, a valószínűség a természet 
belső jellegéből adódik, és nem csupán ismereteink korlátozott volta tükröződik benne; s 
ez jelentősen módosítja az ember felfogását a világ működésének mikéntjéről. Szigorúan 
véve például nincs "oka" egy rádiumatom radioaktív elbomlásának. A rádium-224 radioak-
tív izotóp felezési ideje 3,64 nap. Így ha 3,64 napon keresztül figyelünk egy rádium-224 
atomot, ötven százalék a valószínűsége annak, hogy észleljük elbomlását. Nem tudhatjuk, 
mikor fog az a bizonyos megfigyelt atom elbomlani - esetleg évekig nem bomlik el -, de 
ugyanígy nem lehet sem elvileg, sem gyakorlatilag semmiféle okot találni az elbomlására. 
Csak a jelenségek fellépésének valószínűségét tudhatjuk. Ugyanígy a kvantummechaniká-
ban nincs közvetlen ok egy bizonyos vákuumingadozásra, például arra sem, amelyet az 
inflációs elmélet egyik változata a teremtés hajtóerejének tart: az ingadozások statisztikai-
lag lépnek fel. Így a szigorú okság mind a kvantumfizikában, mind a világegyetem erede-
tével kapcsolatos megfontolásokban számításon kívül hagyható. Feltehetőleg nem véletlen 
egybeesés, hanem vezérfonal, hogy a kvantumelv jelenti a kulcsot a teremtés megértésé-
hez.

A második paradoxon:

Semmiből nem lehet valami. A világegyetem "eredete" - ha van ennek a fogalom-
nak egyáltalán valamiféle jelentése - szerint a semmiből teremtődött. Ennél fogva a terem-
tésnek nem lehet logikus magyarázata.

Itt a legfőbb kijelentés az energia megmaradásának elvét ismétli meg: egy zérus 
energiával rendelkező rendszernek, amelyhez nem adunk hozzá energiát, zérus energiájú 
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állapotban kell maradnia. Ám elképzelhető, hogy a világegyetem energiatartalma tényle-
gesen zérus. Ahogyan Edward Tryon fizikus, akkoriban a Columbia Egyetem munkatársa, 
az 1970-es években javasolta: minthogy a gravitáció tisztán vonzóerő, a kozmikus energia-
mérlegben a negatív oldalon kellene szerepeltetni. Ha összegezzük és szembeállítjuk a vi-
lágegyetem minden anyagával és energiájával, az eredmény figyelemre méltó módon zé-
rus.9 Amennyiben ez az értékelés helyes - meg kell hagyni, hangsúlyozottan: ha -, a terem-
tés nem azt jelenti, hogy a semmiből lett valami, hanem egy zérus energiájú rendszer jött 
létre egy másik zérus energiájú rendszerből.

Az alagutazás (tunneling) egy olyan kvantummechanizmus, ami létrehozza a vi-
lágegyetemet, úgy, mint egy zérus energiájú léggömböt egy előzőleg létezett térből. Az 
alagutazással már találkoztunk korábban Andrei Linde inflációval kapcsolatos elképzelésé-
nél. A Tufts Egyetem munkatársa, Alexander Vilenkin hasonló modelleket alakított ki. Úgy 
gondolja, hogy a kvantumos véletlen az alagutazás révén megengedi a zérus energiájú lég-
gömb-világegyetemek különböző fajtáinak teremtését, melyek közül egyesekben ugyan-
úgy, mint a mienkben lehetséges az élet. Így a "semmiből valami"- paradoxon ugyancsak 
megoldható a kvantumelméleti fogalmak alkalmazásával.

A harmadik és legjelentősebb kozmogóniai paradoxon a következőt állítja:

Összenergiájától függetlenül a világegyetemnek egy másik rendszerből kell szár-
maznia, és annak a rendszernek megint egy hasonlóból kellett keletkeznie. Így egy végtelen 
visszafelé tartó láncolat foglyai vagyunk.

Az itt említett visszafelé tartó láncolatnak kétféle változata lehet, mégpedig időbeli 
és logikai. Amennyiben időbeli, úgy azon a feltevésen alapszik, hogy az idő végtelenül 
osztható. Ebben az esetben a természettudósok végtelen számú elméletet találhatnak ki, 
amelyek egymást követően közelítik meg a teremtést, de azt soha nem érik el. A kozmogó-
niai kutatások ekkor Zénon paradoxonára hasonlítanának, eszerint Akhilleusz sohasem 
tudja megelőzni a teknősbékát. Az emberek azonban megelőzik a teknősbékát - hiszen ez 
az, amit Zénon bizonyítani akart -, úgyhogy az idő talán mégsem osztható végtelenül. A 
kvantumfizika éppen azt mondja ki, hogy ez a helyzet áll fenn. Amennyiben a korai világ-
egyetem - a Planck-féle idő alatt - egy kvantumos téridőhabból állt, úgy mind az idő, mind 
a tér töredezett volt. Az időnek nem volt iránya, így értelmetlen lenne arról beszélni, hogy 
valami "korábban" történt. S éppen ezért nem merülhet fel a visszafelé végtelen időbeli 
láncolat kérdése.

A logikai láncolat problémája már súlyosabb. Nyilvánvalóan nehéz elképzelni 
olyan elméletet, amelyikben a világegyetem az abszolút semmiből keletkezik. A tudomány 
még abban sem tudott egyetértésre jutni, hogy mi a "semmi". Mint már láttuk, az inflációs 
elmélet egyes változatai olyan kozmikus tágulást feltételeznek, ami skalárterek kaotikus 
sorából keletkezett; de ekkor még mindig fel lehet tenni a kérdést, hogy a skalárterek hon-
nan származtak. A húrelmélet mindent a tízdimenziós térből származtat, de mi választotta 
ki az őseredeti tér adott geometriáját? Tegyük félre egy pillanatra a teremtést, és vegyük 
szemügyre a természet alapvető állandóit. Vannak közöttük törvényszerűek, amilyen az 1 
+ 1 = 2 kijelentés, mások viszont fázisátmenetek vagy más statisztikus jelenségek véletlen-
szerű eredményei lehetnek. Ha értékük törvényszerű, úgy valamilyen más rendszeren kell 
alapulniuk (például az elemi aritmetika logikáján), ami viszont megint csak valamilyen 
másik rendszeren alapul, és így tovább. Amennyiben véletlenszerűségről van szó, úgy 
mindig fennáll az a lehetőség, hogy egy mélyebb rend áll a látszólagos véletlenek mögött. 
(Az nem bizonyítható, hogy bármi valóban véletlenszerű; erre a gondolatra az Utószóban 
még visszatérünk.) Így potenciálisan mindkét úton fennáll a végtelen visszafelé tartó lán-
colat.

Végül is a logikai visszafelé tartó láncolatról kiderülhet, hogy alapvető paradoxon; 
de még túl korai ezt kijelenteni. Mindenesetre nagy előrelépés lenne, ha a természettudo-
mány ki tudná mutatni, hogy a világegyetem valamilyen egészen más állapotból keletke-
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zett, függetlenül attól, hogy a jövendő generációk meg tudnák-e magyarázni annak az álla-
potnak az eredetét. Maga az ősrobbanás egy ilyen jellegű elmélet. Úgy ábrázolja a mi kvá-
zi-klasszikus világegyetemünket, mint ami egy kvantumállapotból alakult ki, és ennek a 
részleteit kísérleti úton meg lehet vizsgálni. Az még a jövő kérdése, hogy ezek a vizsgáló-
dások elvezetnek-e egy olyan új tudományos paradigmához, amely képes lesz megoldani a 
logikai visszafelé tartó láncolat paradoxonát.

Mindezek összegzéseként elmondhatjuk, hogy a kozmogóniai paradoxonok egy 
kvantumos megoldás felé kényszerítenek minket. Jelenleg csak kétféle fizika, mégpedig a 
klasszikus és a kvantumfizika közül választhatunk; és a klasszikus fizika, ahogyan Alex 
Vilenkin megjegyezte, "nem képes leírni a világegyetem keletkezését". 10 E sikertelenség-
nek kétségtelen jele az a tény, hogy az általános relativitáselmélet a zérus időpillanatra 
szingularitást ír elő, ami azt jelenti, hogy az egyenletek nem adnak értelmezhető ered-
ményt. Roger Penrose és a fiatal Stephen Hawking 1970-ben bizonyította be ezt, tételekkel 
támasztották alá, hogy az idő kezdetén szingularitásnak kellett lennie, ha a gravitáció min-
dig vonzóerő volt, és ha a világegyetem anyagsűrűsége megközelítőleg olyan, mint amit 
ma megfigyelhetünk. Így egy kvantumkozmológiára van szükségünk; más szavakkal meg 
kell kísérelnünk, hogy a korábban - a szubatomi részecskék és terek tanulmányozásánál - 
alkalmazott fogalmakat kiterjesszük a világegyetemre mint egészre.

Minthogy a kvantumfizika valószínűségekkel foglalkozik, meglehetősen elmosó-
dott képet fest a természetről. Filozófuskörökben komoly aggodalmat váltott ki az a kije-
lentés, hogy ez nem a mi ismereteink ködös voltát jelenti, hanem ebben a léptékben a ter-
mészet valóban homályos, a kozmológusok számára viszont a valódi homályosság álcázott 
áldás lehet. Ha például a kozmikus tér geometriájáról és az idő viselkedéséről ki lehetne 
mutatni, hogy egy erősen homályos korai világegyetem káoszából keletkezett, úgy - aho-
gyan azt az előzőekben említettük - a kozmogóniai paradoxonok feloldódnának ebben az 
őseredeti zűrzavarban. Ha kitágítjuk a látóteret, akkor az egész olyannak látszik, mintha az 
átmenet nélküli tér és idő egy habos kvantum-világegyetemből emelkedett volna ki, vala-
hogy úgy, ahogyan a méhek közelről összevisszának látszó röptéből messzebbről nézve 
mégis kialakul egy határozott repülési irány.

Hatalmas akadályokat kell legyőzni ahhoz, hogy az ilyen utalásokat és felszínes 
képeket kvantitatív elméletekké alakítsuk. A kvantumkozmológia lehetőségei azonban 
szinte határtalanok. "Az a célunk, hogy (....) a világegyetem kezdeti feltételeiről olyan el-
méletet alakítsunk ki, amely a mai megfigyelésekkel összhangban lévő, ellenőrizhető elő-
rejelzéseket ad" - írja James Hartle, a California-i Egyetem kozmológusa11. "A fizikától bi-
zonyos mértékig magának a létnek a megértését várjuk" - mondta John Wheeler.12 Nézzük 
hát meg, hogyan játsszák ezt a vakmerő, új játékot.

A kvantumkozmológiát úgy lehetne jellemezni, mint a világegyetem hullámfügg-
vényének megtalálására irányuló kísérletet. Egy hullámfüggvény vagy állapotfüggvény 
egy kvantumrendszer matematikai leírása. Azokat az egyenleteket, amelyek a hullámfügg-
vényt megadják, általában Schrödinger-egyenleteknek nevezik: Erwin Schrödinger osztrák 
fizikus vezette le az atomi rendszerek alapvető nem-relativisztikus hullámfüggvényeit. 
1960-ban próbálták meg először ezt a függvényrend-módszert a teljes világegyetemre al-
kalmazni, amikor J o hn Wheeler Princeton-ban, illetve Bryce DeWitt a texasi Egyetemen 
kidolgozta a Schrödinger-egyenlet kozmológiai változatát. A Wheeler-DeWitt-egyenlet 
olyanformán kezeli a világegyetem sugarát mint egy szubatomi részecske helyzetét, tágu-
lási sebességét pedig mint a részecske nyomatékát. További segítséget jelent az ugyancsak 
Wheeler által bevezetett "szupertér" fogalma. Ez egy absztrakt tér, ami tartalmazza a világ-
egyetem összes lehetséges háromdimenziós geometriáját. Wheeler 1911-ben született, és 
ezért jól emlékezett arra az időre, amikor még minden gépkocsinak sajátságos lökhárítója 
volt. Ezért gyakran hasonlítja a szuperteret egy olyan roncstelephez, ahol minden elképzel-
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hető lökhárítóból lehet találni egyet, és az egymáshoz alakra leginkább hasonlítók helyez-
kednek el egymás mellett. A világegyetem hullámfüggvénye - ha a képlet helyes - kivá-
lasztja a tényleges kozmikus geometriát az összes lökhárítóforma térből.

További előrelépést jelentett, amikor 1982-ben Hartle és Hawking felállítottak egy 
hullámfüggvényt a világegyetemre. Hawking az elméletet egy 1983-ban, az általános rela-
tivitáselméletről Páduában tartott konferencián adta elő. Abban a boltozatos, faburkolatú 
csarnokban, amelyben Galilei izgatott diákok és méltatlankodó tanárok előtt adta elő lázító 
tanait a kopernikuszi kozmológiáról, Hawking a tolószékében ülve - paralízise miatt - oly 
érthetetlenül beszélt, hogy egy diákjának kellett a szöveget tolmácsolnia.

"Napjainkban a világegyetemet a klasszikus általános relativitáselmélet pontosan 
írja le" - kezdte előadását Hawking -, ugyanakkor azonban a klasszikus relativitáselmélet 
szerint a múltban egy szingularitásnak kellett lennie. Ennek a szingularitásnak a közelében 
a tér nagyon erősen görbült volt, ahol a klasszikus relativitás érvényét veszti, mivel kvan-
tumhatásokat kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy megértsük a világegyetem kezdeti felté-
teleit, a kvantummechanikát kell segítségül hívnunk; és a világegyetem kvantumállapota 
fogja meghatározni a klasszikus világegyetem kezdeti feltételeit. Így most egy javaslatot 
szeretnék előterjeszteni a világegyetem kvantumállapotára ( . . . ) Ez a javaslat magába 
foglalja azt az elképzelést, hogy a világegyetem teljes mértékben független, önmagában 
zárt, és nincs semmi a világegyetemen kívül. Bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, 
hogy a világegyetem határfelületeit az jelenti, hogy nincsenek határfelületek."14

A Hartle-Hawking-féle hullámfüggvény "határfelület-mentes" szemlélete abból 
adódik, hogy a szerzők egy sor olyan geometriát alkalmaztak, amelyekben a tér és az idő 
egyenrangúak. Az elegáns eredmény az, hogy az "idő iránya" - vagyis hogy az idő csak 
előrefelé haladhat, ahogyan az a mi klasszikus világegyetemünkben történik - magából a 
geometriából adódik, és nem kívülről van ráerőltetve.15 Azzal, hogy kiiktat minden kezdeti 
időt, ez a módszer egyben nélkülözni tudja a kezdeti szingularitást. (A szingularitás, mint 
emlékezhetünk rá, téridőből áll, nem csak térből.) A Hartle-Hawking-modellben így nincs 
a teremtésnek időpontja, a "pillanat" létezése a térbeli geometria következménye. Ahogyan 
Hawking leírja, ebben a modellben "a téridőnek nincs határfelülete és így nincs szükség 
arra, hogy meghatározzuk viselkedését a határfelületen. Nincsenek szingularitások, ahol a 
természettudomány törvényei érvényüket vesztik, és nincs széle a téridőnek, ahol Istenhez 
kellene folyamodni vagy valamilyen új törvényt kellene felállítani, hogy meghatározhas-
suk a téridő határfeltételeit. Mondhatnánk azt is: »A világegyetem határfeltétele az, hogy 
nem rendelkezik határfelülettel.« A világegyetem önmagában zárt és nem befolyásolja 
semmi külső hatás. Nem teremtette senki, és nem tudja senki szétrombolni. Egyszerűen 
VAN."16

Hawking "felhasználóbarát" retorikája mögött ott rejtőzik a kvantumkozmológia 
lényege: hogy a természetnek - kvantumléptéken - homályos jellege biztosítja, hogy elke-
rülhessük a szingularitásokat, és ennek révén kialakítsuk a teremtés következetes tudomá-
nyos magyarázatát. Ahogyan Penrose és Hawking szingularitási elméletükben kimutatták, 
az általános relativitáselméletben bármely két világvonal egy szingularitáshoz vezet, ahol 
a természet (nem kvantumos) törvényei érvényüket vesztik. Egy olyan diagramban, amely-
ben az idő a függőleges, a tér pedig a vízszintes tengely, az ilyen világvonalak a követke-
zőképpen ábrázolhatók:

A kvantumfizika révén kiválaszthatunk egy olyan geometriát, amely-
ben a világvonal a zérus idő közelében úgy viselkedik, hogy sohasem 
lép fel szingularitás. Pontosan ezt tette Hartle és Hawking. Ahogyan 
Hawking írja: "A kvantummechanikát is tekintetbe véve a szingulari-
tás elmosódhat, a tér és az idő együttesen egy zárt négydimenziós fe-
lületet alkothat mindenféle határfelület vagy perem nélkül, mint a 
Föld felülete, csak négy dimenzióban. Ez azt jelenti, hogy a világ-
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egyetem teljes egészében zárt, és nincs szükség semmiféle peremfeltételre, [és] nem lép fel 
benne semmilyen szingularitás, ahol a fizikai törvények érvényüket vesztenék."17 A világ-
vonalak ebben a geometriában például ilyenek lehetnek: 

Az ilyen szingularitásmentes modellek szoros rokonság-
ban állnak az olyan inflációs forgatókönyvekkel, amilyeneket Vi-
lenkin és Linde gondoltak ki, és amelyekben a világegyetem a tér-
időhabból kiemelkedő, elszabadult buborékként kezdődik.

Talán felesleges is említeni, hogy a Hartle-Hawking-hul-
lámfüggvény nem magyarázza meg a világegyetem keletkezését. 
És talán nem sokat veszít érdekességéből ez a fejezet sem, ha me-
net közben kiderül, hogy erre az itt tárgyalt többi elmélet sem ké-
pes. Mindnek meglehetősen komoly korlátjai vannak. Mellőzik a 

kvantumgravitációt, mert arra még nincs megfelelő elméletünk, emellett csak zárt kozmi-
kus geometriákat alkalmaznak; vagyis gömbi geometriákat, amelyekben ómega egyenlő 
vagy nagyobb mint egy. (Ez különféle technikai okok miatt van így: elsősorban azért, mert 
senki sem tudja, hogyan kell számolni a kvantumrészecske-sűrűséget nyitott világegyetem 
esetén.) Az általuk választott geometria és a téridőhab nem éppen az a "semmi", amiből 
egy meggyőző kozmogónia születhetne. Egyféle kiindulási alapot mégiscsak képviselnek, 
eszközt adnak a kutatáshoz, és példákat arra, hogy mégis hogyan lehetne a teremtéssel kal-
kulálni.

Hartle Páduában ott ült a hallgatóság között, és az előadás után elbeszélgetett 
Hawking-gal. A magas termetű Hartle úgy hajolt Hawking tolószéke fölé, ahogyan a fél-
hold veszi körül az esthajnalcsillagot. "Azt hiszem, a reakciók [az előadásra] hasonlítanak 
arra, mint amit a fekete lyukak sugárzását felvetve tapasztaltam" - mondta Hawking -; 
egyesek egyáltalán nem hisznek abban, hogy a fekete lyukak sugározhatnak. A legtöbben 
meg sem értik. Azt hiszem, ugyanez volt a helyzet ma is."

Hartle, aki részben saját munkáját végezte, részben pedig együttműködött Haw-
kinggal, Murray Gell-Mann-nal, Jonathan J. Halliwell-el és másokkal is, megkísérelt egy 
olyan alapot kiépíteni, amelyre a kvantumkozmológia kiérlelt elméletei támaszkodhat-
nak.18 Munkásságának helyes értékeléséhez egy kényes kérdést is meg kell vizsgálnunk; ez 
a kvantumelméleti megfigyelés, más néven kvantumelméleti mérés kérdése.

A kvantumfizika centrumában Heisenberg határozatlansági elve áll. A Heisenberg-
féle határozatlansági elv szerint a szubatomi részecskékről bizonyos információkat csak 
olyan áron kaphatunk meg, hogy cserébe más információkról lemondunk. Ha például meg-
állapítjuk egy elektron pontos helyét, elvesztjük az impulzusára vonatkozó információt, és 
fordítva. A határozatlanság megköveteli, hogy a kvantumfizikai számításokat valószínűsé-
gi alapon végezzük. Ugyanakkor éppen a valószínűség viszi a kvantumelméletbe a már 
említett homályt. Kényszerítő okok szólnak amellett, hogy elfogadjuk azt az ex cathedra 
nézetet, mely szerint az elmélet homályos volta nem ismereteink hiányosságának kifejező-
dése, hanem szubatomi léptékekben a természet alapvető sajátossága. A határozatlanság 
nélkül a Nap nem sütne, mint hogy a részecskék helyzetének határozatlansága teszi lehető-
vé a kvantumugrást, és az azonos előjelű töltések révén létrejött Coulomb-féle potenciál-
gáton keresztül történő kvantumugrás teszi lehetővé a protonok számára, hogy olyan 
mennyiségben egyesüljenek más protonokkal, ami elegendő a Nap középpontjában a fúzi-
ós reakció fenntartásához. A határozatlanság nélkül nem működne az emberi szem retinája 
sem, és nem működnének a töltéscsatolt eszközök elemi képpontjai sem az általuk össze-
gyűjtött fotonok hatására. Kimondhatjuk tehát, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági 
elv a világegyetem alapvető jellemvonása. Amennyiben ez így van, a kezdetek kvantumel-
méletét és a korai világegyetem fejlődését is jellemeznie kell.

A Heisenberg-féle határozatlanság nem egy elszigetelt probléma. Minden tudomá-
nyos elméletnek vannak bizonyos korlátai, és senki sem gondolhatja komolyan, hogy a 
kozmikus történelemből mindent meg tudunk ismerni, még ha a természet szigorúan deter-
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minisztikus lenne is, és a határozatlansági elv nem is létezne. A gond ott van, hogy a hatá-
rozatlanság olyan helyzeteket alakít ki, amikben egy adott kvantumrendszer attól függően, 
hogy hogyan figyeljük meg, két egymásnak ellentmondó megjelenési forma közül az 
egyik vagy másik jellegzetességét tudja felvenni. Ez olyan rejtélyekhez vezet, melyek 
megzavarhatják azt a józan emberi szemléletet, ami a klasszikus fogalmakban gyökerezik. 
Jó példa erre, hogy egy szubatomi részecske - például az elektron - részecske-e, vagy hul-
lám. Felírhatunk olyan egyenleteket, amelyek pontosan előre jelzik az elektron viselkedé-
sét akár a hullámegyenletek, akár a részecskeegyenletek segítségével. A két megközelítés 
matematikailag egyenértékű, és mindkettő megbízható eredményt ad. Az elektron azonban 
nem lehet egyidejűleg részecske is, és hullám is, minthogy a részecskék és a hullámok 
egymást kölcsönösen kizáró jellemzőkkel rendelkeznek. Ha például két követ bedobunk 
egy tóba, a kövek hullámokat keltenek, és ahol ezek a hullámok találkoznak, ott interferen-
cia lép fel. (Akkor is interferencia történik, amikor két fényhullám ütközik egymásnak: ha 
azonos fázisban találkoznak, erősítik egymást, és világos sávokat hoznak létre; ha ellenté-
tes fázisban találkoznak, kioltják egymást, és sötét sávok keletkeznek.) Amikor azonban 
két puskával sörétet lövünk ki egymás felé, egyes sörétdarabok ugyan találkoznak, a leg-
több azonban elkerüli egymást, és nem kapunk interferencia-képet. Végül is mik az elekt-
ronok: részecskék, vagy hullámok? A határozatlansági elv nem teszi lehetővé, hogy ezt a 
kérdést megválaszoljuk, nemcsak a gyakorlatban, hanem elvileg sem. Csak annyit tudunk, 
hogy, ha elektronokat vagy más részecskéket egy olyan készüléken engedünk keresztül, 
amely hullámokat észlel, hullámokat fogunk látni, ha pedig részecskék észlelésére alkal-
mas készüléken, akkor részecskéket. Ezt hívjuk hullám-részecske dualitásnak és ez a je-
lenség azzal fenyeget, hogy megzavarja az objektív valóságban való hitünket. Olyan ez, 
mintha a félhold mindannyiszor, amikor valaki megkérdezi, hogy ez volt-e a telihold, át-
váltana teliholdra.

A hullám-részecske kettősség és az azzal összefüggő problémák konszenzusos ma-
gyarázata a koppenhágai értelmezés, ami arról a koppenhágai, elméleti fizikai intézetről 
kapta a nevét, ahol Niels Bohr és kollégái már 1921-től úttörő munkát végeztek a kvan-
tumelmélet terén. Ebben az értelmezésben azt rögzítették, hogy egy kvantumrendszerről 
nem jelenthetjük ki, hogy az bármelyik állapottal (mármint hullám- vagy részecske álla-
pottal) rendelkezik, amíg nem észleltük. A gyakorlat nyelvére lefordítva a koppenhágai ér-
telmezés azt jelenti, hogy az elektronok, illetve más kvantumléptékű objektumok egy szu-
perponált állapotban vannak egészen addig, amíg egy megfigyelési művelet következtében 
"a hullámfüggvény össze nem omlik" és a rendszer az egymásnak ellentmondó lehetséges 
állapotok közül az egyikbe vagy másikba beáll.

A koppenhágai értelmezés meglehetősen sok gondot okoz - megkérdezhetjük, 
hogy valójában mi is a megfigyelés, és mi olyan csodálatos benne -, sőt határozottan vég-
zetessé válik, amint az ősrobbanásra akarjuk alkalmazni, mert annak tüzes poklában nem 
lehettek megfigyelők. Ahogyan Hartle fogalmaz: "A kvantummechanika koppenhágai ér-
telmezése, ahogyan azt az 1930-1940-es években megfogalmazták, és ahogyan az a leg-
több tankönyvben ma is szerepel, a kvantumkozmológia számára nem megfelelő, mégpe-
dig legalább két ok miatt. Először: ez a megfogalmazás jellemző módon kettéosztja a vilá-
got megfigyelőre és megfigyeltre, feltételezve, hogy a tudományos megállapítás elsőrendű 
célja a mérés, és ezzel azt a követelményt támasztja, hogy létezik egy külső klasszikus tar-
tomány. Egy mindenre kiterjedő elmélet azonban nem tehet alapvető különbséget megfi-
gyelő és megfigyelt között. Mérés és megfigyelő nem lehetnek alapvető fogalmak egy 
olyan elméletben, amely azt a korai világegyetemet akarja leírni, amikor még az előbbiek 
egyike sem létezett."19

Ezért Hartle, Gell-Mann és mások megfogalmazták a kvantumfizika egy másik ér-
telmezését. Hartle elnevezte post-Everettnek, amivel azt akarta kifejezni, hogy abból a 
"sokvilág"-értelmezésből indul ki, amit 1957-ben Hugh Everett III a Princeton Egyetemen, 
doktori disszertációjában írt le. Everett eredeti elképzelését a következő fejezetben vizs-
gáljuk meg, itt csak arra térünk ki, mit tartalmaz Hartle változata. Az egyesek által "több 
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történelemnek" nevezett felfogás magában foglalja Richard Feynman "történelmek feletti 
összegzésének" módszerét, amelyben a valószínűséget alkalmazza múltbeli események 
magyarázatára. Ez a kozmikus múltat nem egyetlen, hanem számos múltként fogja fel, 
mint szétágazó események erdejét. Egyes események végbementek, mások nem és jó né-
hányról - meglehetősen sokról - a határozatlanság - vagy más korlátozások - miatt nem is 
lehet tudni, megtörténtek-e, vagy sem. A (kvantum) kozmológusok feladata, hogy mindent 
felderítsenek a kozmikus múltról, amit csak lehet, és ami kutatásaikkal összefügg. A cél 
az, hogy kövessék az elágazásokat visszafelé egészen a világegyetem kezdetéig. Hartle 
hangsúlyozta, hogy e munka során a kozmológusok, akárcsak a történészek, kénytelenek 
hiányos és befejezetlen feljegyzésekkel dolgozni: "A klasszikus fizikában a világegyetem - 
vagy bármely részrendszere - történelmének rekonstruálását a legtisztességesebb úgy te-
kinteni, mint egy olyan folyamatot, ami megadja a valószínűségét azoknak a változatok-
nak, amelyek a múltról a jelenlegi feljegyzésekben szerepelnek - írja -, a rómaiak a jelen-
leg rendelkezésre álló szöveges feljegyzések szerint i.e. 55-ben hódították meg Britanniát. 
(...) A történelem attól lesz előremutató, és ellenőrizhető, ha kijelentjük, hogy a további  
feljegyzések összhangban lesznek a már megtaláltakkal. A még megtalálandó szövegeknek 
az előrejelzések szerint összhangban kell lenniük Caesar történetével. (...) Ilyen módon vá-
lik a történelem előrejelző tudománnyá."20

Nem ismerhetünk meg minden, kozmikus történelem során végbement részecske-
kölcsönhatást, így a kozmikus történészek a történelem olyan aspektusaival dolgoznak, 
amelyeket nem köt a kvantumhatározatlanság. Gell-Mann és Hartle ezeket "durvaszemcsé-
seknek" nevezi. "Mint a világegyetem megfigyelőinek - írja Hartle - durva őrleményekkel 
van dolgunk, amelyek megfelelnek a műszerekkel feljavított, erősen behatárolt szenzoros 
érzékelésünknek, kommunikációs képességünknek és feljegyzéseinknek, végső soron 
azonban nagy adag tudatlanság jellemzi őket."21 A durvaszemcsés történelmek lehetnek 
szétszórtak (dekoherensek). Egy "összetartó" (koherens) rendszer olyan, mint az elektron, 
mielőtt kísérletileg megfigyelnénk; mielőtt akár részecske-, akár hullámtermészetét feltárta 
volna. Minthogy állapotai szuperponáltak, "valós" állapota csak elméleti állapot marad, és 
nem lehet a kozmikus történelem semmilyen ágához hozzákapcsolni. A szétszórt rendsze-
rekre mondhatjuk, hogy tiszták: megmutatták állapotukat - részecske vagy hullám, ami in-
kább itt, mint ott található -, és így kiemelkedtek a Heisenberg-féle ködből.

A koppenhágai szemlélet szerint a dekoherencia akkor lép fel, amikor egy kvan-
tumrendszert megfigyelünk. A post-Everett értelmezésnél nem a megfigyelés a lényeg, ami 
megfigyelőt igényel, hanem a dekoherencia. Egy szétszórt rendszer legalábbis potenciáli-
san megfigyelhető. Így például amikor úgy esik a fény egy molekulára, hogy a megfigyelő 
megállapíthatná a molekula pontos helyét, és így feloldhatná helyzetének kvantumhatáro-
zatlanságát, akkor a molekula szétszóródik, tekintet nélkül arra, hogy volt-e ott ténylege-
sen egy megfigyelő, aki láthatta volna. A megfigyelhetőség kulcsa, hogy a rendszer kellő 
tehetetlenséggel rendelkezik-e ahhoz, hogy állapotát meg lehessen különböztetni a vélet-
lenszerű környezeti zajtól. Ebből adódóan a dekoherens rendszerek általában meglehető-
sen nagyok. De túlságosan mégsem nagyok. A mérhetetlen űrben sodródó egyetlen por-
szemcse történelme - amit akkor rögzítettek, amikor a kozmikus mikrohullámú háttérsu-
gárzás visszaverődve szétszóródott róla - durvaszemcsésnek minősülhet abban az időpont-
ban, amikor akár egy millimétert elmozdult.

Csak a durvaszemcsés történelmek alkotnak ágakat a kozmikus történelem fáján. 
Ezek az ágak mentesek a Heisenberg-féle ködtől, és tényleges megtörténtükhöz valódi va-
lószínűségeket lehet hozzárendelni. Hogy végül is mely ágak valósultak meg ténylegesen, 
azt megfigyelésekkel kell kideríteni. Ilyenformán a megfigyelők fontos tényezők a post-E-
verett megközelítésben, bár csak mint történelemírók, nem a koppenhágai értelmezés sze-
rint, ahol ők maguk hozzák létre a valóságot.

A kvantumkozmológia azzal, hogy az embert bevonta a világegyetembe, eltörte 
azt az üvegtáblát, amely a klasszikus fizikában a megfigyelőt a megfigyelt eseménytől el-
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választotta. Hartle a következőképpen fogalmaz: "A legalapvetőbb, előfeltétel nélküli 
módja annak, hogy a megfigyelőt bevonjuk a világegyetembe, ha olyan rendszernek te-
kintjük, ami együtt fejlődött a világegyetemmel." 22 Valóban, az emberi tapasztalat teljes 
klasszikus világát a kvantumkozmológia úgy tekinti, mint a kvantum-világegyetem evolú-
ciós termékét. Ahogy az ősrobbanás-elmélet számot ad arról, hogy a Föld és Nap elemei a 
galaxis és a világegyetem kémiai fejlődésének eredményeként alakultak ki, a kvantumkoz-
mológia úgy ábrázolja a természet klasszikus oldalát, mint egy olyan világegyetem eredő 
tulajdonságát, ami egy kvantumállapottal kezdődött. Az emberek és más megfigyelők egy 
túlnyomórészt klasszikus környezetet igényelnek fejlődésükhöz, mivel a természet a 
klasszikus léptékekben kellően determinisztikusan viselkedik ahhoz, hogy biztosítsa azt a 
stabilitást, amit az élőlények igényelnek. A kvantumkozmológia létünket, tudományunkat 
és világegyetem iránti nagyfokú kíváncsiságunkat kozmológiai összefüggésbe hozza: a 
kvantumkozmológia világegyeteme egy befoglaló világegyetem.

Ezzel eljutottunk Andrei Linde kvantumgenezisre vonatkozó legújabb elképzelése-
ihez. Gyakorlatilag valamennyi kozmogóniai elmélet megbukik azon, hogy bizonyos fokig 
álokoskodást tartalmaznak. Néhány olyan kezdeti feltételt ír elő ugyanis, ami egyik vagy 
másik kellemetlen körülmény kizárására szolgál. Ilyen körülmény például a kezdeti szin-
gularitás, amit a tudósok megengedhetetlennek tartanak, a természet - vagy Isten - azonban 
talán nem. Ahogyan John Lucas oxfordi filozófus megjegyzi, az ilyen elméletek bűnösek 
annyiban, hogy "valami egyedit az általánossal magyaráznak; feltételezik, hogy éppen ez a 
világegyetem az, amely a legjobban kielégít bizonyos ésszerű kívánalmakat."23 Hogyan le-
hetne ezt a hibát minimálisra csökkenteni? Linde válasza az, hogy a kezdeti feltételeket 
kell a minimumra csökkenteni, egy olyan állapot feltételezésével, amit mi káosznak neve-
zünk.

Az előző fejezetben leírtuk Linde elképzelését a "kaotikus inflációról", ami azt su-
gallja, hogy a világegyetem buborékként kezdődött, ami egy előzőleg létezett világegye-
tem téridejéből duzzadt fel. Az eredeti, szülő téridő kaotikus volt abban az értelemben, 
hogy minden lehetséges paraméterrel rendelkező skalárteret magába foglalt; az egyik - egy 
valószínűtlen, de lehetséges - skalártér kiemelkedett mint az infláció hajtóereje, és elindí-
totta a mi világegyetemünk tágulását. Linde magyarázata üdítően lényegre törő. "Nincs 
szükség kvantumgravitációs hatásokra, fázisátmenetekre, túlhűtésre, vagy éppen arra a 
szokványos feltételezésre, hogy a világegyetem forró volt - írja Linde -; mindössze figye-
lembe kell venni valamennyi lehetséges típusú és értékű skalárteret a korai világegyetem-
ben, és ezután ellenőrizni annyiban, hogy közülük melyik vezet inflációhoz. Azok a tarto-
mányok, ahol nem lép fel infláció, kicsik maradnak; azok pedig, ahol az infláció végbe-
megy, exponenciálisan növekedni kezdenek és eluralják a világegyetem teljes terjedel-
mét."24 Csökkentheti az elmélet jelentőségét, hogy a kaotikus infláció két megdöbbentő 
feltételezést tesz. Először: hogy létezett egy világegyetem a miénk előtt. Másodszor: ke-
vésbé nyilvánvalóan, de épp olyan kényszerítő jelleggel feltételezi számtalan más világ-
egyetem létezését. Linde elmélete a multiverzum, a többszörös világegyetemek elmélete.

Ugyanúgy, mint Robert Wilson, a szobrász, aki visszatért a fizikához, hogy meg-
építse a Fermilab részecskegyorsítóját Illinois lapályain, és feldíszítette a feltűnő Törött  
szimmetriák elnevezésű acél szoborkompozícióval és más saját munkáival, Linde is erede-
tileg művészetet tanult és ma is inkább művésznek tartja magát, mint tudósnak. ("Voltak, 
akik azt mondták, festő leszek, nem fizikus, de én másképp döntöttem."25 ) Einsteinhez ha-
sonlóan ő is a filozófián keresztül jutott el a fizikához. "Akkor kezdtem fizikai tanulmá-
nyaimat, amikor választ kerestem filozófiai kérdéseimre - emlékezett vissza egy 1993-as 
interjú kapcsán -; a középiskolában kidolgoztam egy érdekes elméletet a természetfölötti 
érzékelésről. Később aztán rájöttem, hogy az megsértené a speciális relativitáselméletet. 
Világossá vált számomra, hogy ha nem tanulok fizikát, akármilyen szépen hangzó ötleteim 
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vannak, mindig valami lehetetlenséget fogok mondani."26 Pályája elején Oroszországban 
gyakran szenvedett lázas betegségekben - "új inflációs elméletével" két hónapos kórházi 
kezelést követően állt elő -, és kreatív művészként mániás-depressziós fázisaiban a kétér-
telmű szellemesség és az önbizalomhiány között ingadozott. "Időnként az éjszaka közepén 
felébredtem és azon csodálkoztam, mi van akkor, ha mindaz, amit kitalálok, csak üres 
mese - mesélte később -, lehet hogy Isten a bolondját járatja velem? Lehet, hogy valami 
olyasmit mond, ami viccnek hangzik, mintha meg akarna jutalmazni valamiért, amiről 
nem is tudok, hogy megértsem, hogyan jött létre a világegyetem, és a végén rájövök, hogy 
bolondot csináltam magamból, és másokból, amikor azt mondtam, tudom, hogyan keletke-
zett a világegyetem. Lehet, hogy most nagyon büszke vagyok. Lehet, hogy a megoldást 
egészen máshol kell keresni, nem ott, ahol mi feltételezzük. Nagyon kellemetlen érzés, 
hogy az ember nem teljesen biztos abban, amit csinál. De ez teszi az életet olyan izgalmas-
sá."27 Az embernek időnként az az érzése, hogy Linde-t legalább annyira foglalkoztatja 
gondolatainak merészsége, mint azok elfogadhatósága. "Nagyon veszélyes témát érintünk 
most - közölte hallgatóságával egy 1995- ben tartott tudományos szimpóziumon -, s minél 
veszélyesebb egy téma, annál érdekesebb."28 Örök inflációs elmélete - akárcsak egy mély 
benyomást keltő új művészi alkotás - nemcsak eddigi normáink felülvizsgálatát igényli, 
hanem vonatkoztatási rendszerünk megváltoztatását és kitágítását is. Meg kell változtat-
nunk szemlelétünket, hogy helyet teremtsünk az új benyomás számára. Először megvizs-
gáljuk saját világegyetemünket, majd azokat a világegyetemeket, amelyek Linde elképze-
lése szerint "megelőzték" ezt.

A Linde-féle tágabb kozmológiai szemlélet szerint az az inflációs folyamat, ami 
ilyen irtózatos méretre felduzzasztottá a világegyetemet, csak egy volt a sok közül. Az elő-
ző fejezetben megemlítettük, hogy az a skalártér, amelyik az inflációt működtette, akkor 
fagyott be, amikor a világegyetem Hubble-sugara egyenlővé vált a tér hullámhosszával. 
Linde szerint azonban ez nem a teljes történet. A tér befagyása, ami az inflációt leállította 
az egyik tartományban, más tartományokban felerősítette, így ott tovább folytatódott. "Az 
ilyen terek nagyon ritkák, de léteznek, ugyanakkor nagyon fontosak lehetnek" - írta Lin-
de.29 Azért fontosak, mert ezek a terek fejlődésének hajtóerői, felfúvódó buborékokat ké-
peznek, ezek közül egyesek további buborékokat keltenek . . . és így tovább, a végtelensé-
gig. "Ezeknek a tartományoknak a teljes térfogata vég nélkül növekszik" - olvashatjuk 
Linde-nél -, lényegében egy felfúvódó világegyetem a csírája további felfúvódó világegye-
temeknek, ami újabb felfúvódó buborékokat hoz létre."30 Mindebből az következik, hogy a 
világegyetem nemcsak nagyobb, mint azt a klasszikus ősrobbanásmodell alapján elképzel-
tük, hanem még annál az óriási felfúvódott buboréknál is sokkal hatalmasabb, amelyre a 
mi világegyetemünk rátelepedett. A multiverzum megszámlálhatatlan ahhoz hasonló bubo-
rékot foglal magába, mint amelyiken mi is létezünk. Más tartományok még sokkal na-
gyobbak, de vannak olyanok is, amelyek jelenleg is az infláció fázisában vannak. (Ezért 
nevezi Linde elméletét az örök infláció elméletének.

Linde fiával, Dmitrivel - aki tizenöt éves korában olyan szövegszerkesztő progra-
mot készített, ami ma is népszerű az Interneten, és később a Caltech-en tanult tovább - ki-
dolgozta elméletének grafikus megjelenítését. Egy olyan nagyteljesítményű grafikus szá-
mítógéppel dolgoztak, amit a gyártó egy hétre adott kölcsön nekik. A kód megírása hat na-
pig tartott, és a hetedik napon Andrei és Dmitri előtt ott állt a multiverzum képe: az Óz 
mesevilágát idéző sokszínű, tornyos építmények, és ezeket hatalmas völgyek választják el 
egymástól. A függőleges tengely a kozmikus energiasűrűséget jelzi. A csúcsok a multiver-
zumnak azok a tartományai, amelyekben az infláció tovább tart, vagy éppen befejeződött, 
és a termikus sebességre lassulás folyamatán, az ősrobbanásfázison mennek át. Ezeknek 
még keresztül kell menniük azokon a fázisátmeneteken is, melyek meghatározzák a termé-
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szeti állandók értékeit, vagyis fizikájuk még nem meghatározott. A völgyek a multiver-
zumnak azok a tartományai, amelyek már megállapodtak egy alacsony energiájú állapot-
ban. Itt a fizika törvényei már kőbe vannak vésve. Mi egy ilyen völgyben élünk.

"Amikor megláttam az én csodálatos világegyetememet a nagyméretű színes kép-
ernyőn, olyan ragyogóan szép volt, hogy csaknem sírva fakadtam" - emlékezett vissza 
Linde 1993-ban kissé raccsoló, de nyilvánvalóan irodalmi angolsággal, s ez azt az érzetet 
keltette az angol anyanyelvű hallgatóban, hogy ért oroszul -, tudtam, hogy mit keresek, de 
nem vártam, hogy ilyen gyönyörű lesz."31 Elragadtatása meglehetősen rövid volt: "Megal-
kottuk a világegyetemet, mely jó volt, de a nyolcadik napon a számítógép gigabájt kapaci-
tású merevlemezes tárolója tönkrement, és azzal együtt elszállt a mi csodálatos világegye-
temünk is." Újabb és nagyobb teljesítményű számítógépeket állítottak fel annak a stanfordi 
háznak a nappali szobájában, ahol Linde feleségével, az elméleti kvantumfizikus Renata 
Kallosh-sal és két fiúkkal élt. Képernyőjükön sok különböző világegyetem virult ki, aho-
gyan a skalártéregyenleteket módosították és elemezték. Ezek közül az egyik, egy fraktál-
modell oly vadul eredeti mintákat produkált, hogy Linde az orosz absztrakt festő után el-
nevezte Kandinsky-világegyetemnek.

Linde egyes modelljeiben a buborékok nem érintkeznek egymással, gigantikus fel-
fúvódó sivatagok választják el őket. Másoknál egyes buborékok esetleg ütköznek egymás-
sal, és olyan tüzes tartományfalakat alakítanak ki, amelyekben eltérő fizikai törvényegyüt-
tesek uralkodnak. Ennek hatására Linde a legfuturisztikusabb jóslatot tette, amit valaha is 
egy komoly tudományos elmélet megfigyeléssel történő igazolására előterjesztettek: ami-
kor a buborékok összeütköznek, a multiverzum egy másik része belecsúszhat a mi megfi-
gyelési horizontunkba, párezermilliárd év múlva. "Lehet, hogy felénk jön, lehet, hogy tá-
volodik - hangzott Linde lakonikus kommentárja -, nekünk jobb, ha távolodik. (...) Ha va-
laki odamegy, határfelülethez érkezik. Amikor átmegy a határfelületen, meghal. Jobb nem 
odamenni."32

Ha a világegyetemek összeütköznek - vagy ha a féreglyuknak nevezett köldökzsi-
nórral összekapcsoltan maradnak, mint a kvantumkozmológiák "bébivilágegyetem"-iskolái 
-, lehetséges-e közöttük a kommunikáció? Minden valószínűség szerint nem, mert "kozmi-
kus amnézia" lép fel. Egy feljegyzés, amit egy palackba zárunk, és bedobunk egy féreg-
lyukba, az árapályhatás következtében darabokra esik szét, vagy pedig tönkreteszi a féreg-
lyukat, és az átmenet bezárul.33 Ha az üzenet mégis átjut és egy felfúvódó világegyetem-
ben landol, esetleg túlságosan nagy ahhoz, hogy ott el tudják olvasni. Linde úgy gondolja, 
hogy "ha az üzenetet a világegyetem felületére írtuk, sokáig nem lehet olvasni, mert túl 
fog terjedni a horizonton. Az ükunokáink az egyik betű csücskében ücsörögnének."34 És 
mi lenne akkor, ha az "ezek a mi természeti törvényeink, milyenek a tieitek?"-jellegű üze-
net helyett egy olyan gépet küldenénk oda, amelyik megváltoztathatná az ő természeti tör-
vényeiket? Ez a gép olyasmit állítana elő, amit a fizikus Heinz Pagels "kozmikus kódnak" 
nevezett, egy olyan törvénygyűjteményt, ami megfejtése esetén az idegen fizikusnak el-
árulna valamit rólunk, a mi világunkról. "Esetleg létrehozhatnánk egy olyan törvényt, ami 
meghatározná a vákuum állapotát - javasolja Linde -; az az állapot lehetne az üzenet. A 
húrelmélet olyan sok [megengedett] vákuumállapottal rendelkezik, hogy az emberek fel-
hagytak megszámolásukkal."35

Tételezzük fel, hogy Linde-nek igaza van - egy alacsony energiájú buborékban 
élünk, egy hihetetlenül hatalmas és bonyolult világegyetemben, melynek részei a miénk-
hez hasonló buborékok, más részei most mennek keresztül saját ősrobbanásukon, megint 
mások továbbra is kísérteties vákuumállapotban tovább dagadnak a fénysebességnél, jóval 
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nagyobb sebességgel. Miből keletkezett mindez? Lehet, hogy Linde a világ legnagyobb 
skalártérvirtuóza, de ahogyan K. A. Bronnikov és V. N. Melnikov, a moszkvai Központi 
Felület- és Vákuumkutató Intézet munkatársai rámutattak: "akkor is fennáll a tér eredeté-
nek problémája."36

Erre a kérdésre Linde-nek olyan válasza van, ami a zérus időpillanat előttre nyúlik 
vissza, és ott egy az itteninél még fantasztikusabb csodavilágot lát. Amennyiben Linde vé-
leményének megfelelően az a buborék, amelyből a mi megfigyelhető világegyetemünk 
csak egy kis darabkát foglal el, s csak egy a nagyszámú buborék közül, amelyek folyama-
tosan további buborékok magját alkotják, úgy értelmetlen azt a kérdést feltenni, melyik 
volt az "eredeti" buborék. Mindegyik buborék egy másik buboréknak köszönheti létét, 
amelyik egy másik buborékból jött elő, és így tovább. A helyzet hasonlít ahhoz a kétes hi-
telességű történethez, amelyben Bertrand Russel megpróbált eltéríteni egy hölgyet attól a 
meggyőződésétől, hogy a Föld egy óriási teknősbéka házán nyugszik. Megkérdezte tőle, 
hogy akkor az a teknősbéka min ül, mire azt a választ kapta, hogy egy még nagyobb tek-
nősbékán: "Semmi gond, csupa teknősbéka van egymáson, egészen a legalsóig!" Amikor 
megkérdezték tőle, hogy volt-e "egy" világegyetem "az" ősrobbanás előtt, Linde különös 
módon provinciális választ adott. Kijelentette: "A mi buborékunk nem az ősrobbanásból, 
hanem egy nagyon szép ősrobbanásból keletkezett."37 Megszámlálhatatlanul "sok szép ős-
robbanás" volt - és van - és még lesz is. A kozmosz történelme sokkal sötétebb, mint a leg-
mélyebb tenger, és miriádnyi jövője sokkal gazdagabb és megjósolhatatlanabb, mint vala-
mennyi meg nem festett festmény és le nem kottázott dallam, ami még előbukkanhat az el-
mékből - mostantól kezdve valamennyi még meg sem született ember képzeletében - egé-
szen addig, amíg a Nap vörösóriássá nem alakul, és ki nem alszik.

Ahogyan Linde fogalmaz: "A klasszikus ősrobbanás-elmélet halott. (...) Az ősrob-
banás nagyon érdekes elmélet marad, amit tanulmányoznunk kell, de az eredeti ősrobba-
nás a távoli múltba tűnt."38 Linde a kozmikus történelmet egy almafához hasonlítja. Mi az 
egyik almán élünk. A mi águnkon számos további alma található. Elképzelhető, hogyha 
valaki követi az ágat, eljut a törzshöz, a törzs gyökerénél pedig ott van az eredeti ősrobba-
nás, ha valóban volt ilyen. "A világegyetem - mint egész -fejlődése soha nem ér véget, és 
minden valószínűség szerint nem volt kezdete sem" - mondta.39 A skalártér fejlődésére vo-
natkozó számításai azt mutatják, hogy a leghosszabb ágakon található a legtöbb alma. Ez 
magába foglalja azt a feltételezést, hogy egy átlagos ág véges időbeli távolságra van az 
igaznak vélt gyökértől, egy átlagos alma olyan távol helyezkedik el a földtől, hogy a te-
remtés óta eltelt idő - ha valóban volt teremtés - minden gyakorlati vonatkozásban végte-
len. "A hosszú ágak atipikusak, de több almát teremnek, mint a tipikus ágak - mondja Lin-
de -, így a legtöbb alma a törzstől végtelen távolságra nő. A »tipikus« fogalma attól függ, 
hogy a gyökerek vagy a gyümölcsök érdeklik-e az embert."40

Ilyenformán Linde csodálatos multiverzuma eltolja a kozmikus eredet kérdését a 
mérlegelhető szélsőségek tartományába, sőt esetleg azokon is túl. Kizárólag ízlés kérdése, 
hogy a jutalom megérje az árát, hogy Linde "önmagát örökösen újrateremtő világegyete-
me" maga a Paradicsom, vagy esetleg csak kozmogóniai újrafogalmazása az ismert felirat-
nak: "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel". Hosszú távon (helyi szempontból) ke-
vésbé fontos, hogy Linde elképzelése igaznak bizonyul-e vagy sem; és az is teljesen tisztá-
zatlan - ami a bizonyítást vagy a cáfolatot illeti -, hogy hogyan lehetne megkülönböztetni 
az ő modelljét az egyszerű inflációtól, a maga hasonló előrejelzésével, hogy ómega értéke 
egyenlő eggyel, és hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás kaotikus energiasűrű-
ség-spektrumra utal. Fontosabb ennél, hogy művészi módon hozzájárult a Globe-színház - 
mint kvantumkozmológia - lerombolásához, és a helyén felépített egy a valóságosnál 
szebb operaházat. Linde óta a teremtés elméletének keresése nem annyira az Eiger csúcsá-

36
37
38
39
40



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   169 

nak megmászására irányul, sokkal inkább egy olyan alpesi hágó keresésére, amelyből kitá-
rul a látóhatár.

De ha az ember fel akarja fedezni ezeket a távoli és kívánatos tájakat, először vá-
laszt kell találnia azokra a zavarba ejtő elvi kérdésekre, amelyeket a kvantumfizika kezdet-
től fogva hajszol. Ezek a kérdések a kvantummegfigyelések rejtélyeivel kapcsolatosak. Az 
ezen való tűnődés visszahoz minket a multiverzum birodalmából saját létünk belső határ-
vonalához, ahol megkérdezhetjük: mit jelent az, hogy "mi" "megfigyeljük", "természe-
tet?".
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11. A kvantumos nyüzsgés

"Mi a válasz?"
(Csend)

"De hát akkor mi a kérdés?"
(Gertrude Stein utolsó szavai)1

A kvantum a legnagyobb rejtély, amivel
szembe találjuk magunkat.

Soha életemben nem voltam még
ilyen pácban, mint ma.

(John Archibald Wheeler)2

Gertrude Stein a következőket mondta a modern művészetről: "Egy kép esetleg 
teljesen idegennek tűnik a szemlélő számára, majd egy idő után nem hogy nem tűnik an-
nak, de az ember el sem tudja képzelni, mit talált rajta olyan idegennek."3

A kvantumfizika nem ilyen. Minél tovább figyeljük, annál idegenebbnek tűnik. 
Köznapi nyelven ez a kvantumos rejtély. Az elnevezés nem csupán az Alice csodaország-
beli tapasztalataihoz hasonló furcsaságokra utal, mint például, hogy a részecskék hullámok 
is egyben, és át tudnak ugrani egyik helyről a másikra anélkül, hogy áthaladnának a közbe-
eső téren.4 A kvantumrejtélyek sokkal mélyebbre nyúlnak: azt tükrözik, hogy a klasszikus 
természettudomány logikai alapjai a kvantumtartományban nem érvényesek, és bepillan-
tást engednek a természet egy ismeretlen - és talán ősibb - megjelenési formájába, amit 
egyesek implikált világegyetemnek neveznek.

Magán a kvantumfizikán belül nincs válság. A kvantummechanika standard mo-
dellje önmagában ellentmondásmentes, és egyenletei pontosan leírnak valamennyi olyan 
természeti jelenséget, amire alkalmazzák őket. (Valójában a természettudomány egyik leg-
pontosabban igazolt elmélete.) A gondot a határterület jelenti: a problémák a klasszikus és 
a kvantumfizika határterületén jelentkeznek, amikor a kvantummechanikát megpróbáljuk 
összhangba hozni a makroszkopikus világ jellemzőivel, vagyis megkíséreljük a kvantum-
jelenségeket egy általánosabb filozófiához igazítani, ami kielégíti - Vlagyimir Nabokov 
megfogalmazásában - "az emberi tudat baljóslatú és groteszk luxusát."5 Bár ezek a problé-
mák szűk területet érintenek, mégis épp eléggé zavarba ejtők ahhoz, hogy egy Zen "koan" 
tudományos megfelelőjének nevezhessük őket. A kvantumrejtélyek annyira ellentétesek a 
szokványos emberi logikával, hogy itt az ész nem megvilágosít, inkább csak még nagyobb 
zavart kelt. Ahogyan Niels Bohr hajtogatta: "Ha valaki azt állítja, úgy tud a kvantumfiziká-
val foglalkozni, hogy nem zavarodik bele, az csak azt mutatja, hogy semmit sem értett 
meg az egészről."6

A téma hatalmas és szerteágazó, magyarázatai számos igényes könyvet töltenek 
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meg. A következőkben röviden felvázoljuk a lényeget, majd áttekintést adunk arról, ho-
gyan elemzik ezt a rejtélyt azok a tudósok, akik a legmélyebbre ásták magukat a problé-
makörben.

A kvantumrejtélyek akkor lépnek fel, amikor egy kvantumrendszert makroszkopi-
kus léptékekre nagyítunk, és azután olyan módon akarjuk mérni, ami - ha minden mérés 
sikeres volt - sérti a határozatlansági elvet. Tipikus kísérlet, hogy veszünk egy fénysugarat; 
ezt ráirányítjuk egy nyalábosztóra, ami a fénysugarat kétfelé osztja. (A nyalábosztónak 
számos változata van, az egyik lehetőség, hogy egy síküveg egyik oldalát ezüsttel vonják 
be, s így az félig áteresztővé válik: részben átereszti a fényt, részben visszatükrözi. Ha a 
fotonokat hullámként tekintjük, a nyalábosztó minden egyes hullámot kettéoszt. Ha ré-
szecskéknek tekintjük, akkor a kettéosztás azért lép fel, mert minden egyes foton egyforma 
valószínűséggel verődik vissza a tükröző felületről, illetve halad át az üvegen.) A két sugár 
makroszkopikusan jelentős távolságot fut be külön-külön-, ez általában több métert jelent. 
Ezt követően egy-egy tükrön visszaverődnek majd újra egyesülve egy detektorba jutnak. A 
berendezést a következő ábra mutatja:

Egy nyalábosztó berendezés vázlatos rajza.

A két fénysugár egyetlen kvantumrendszer részeinek tekinthető. E feltételezés jo-
gos voltát úgy tudjuk igazolni, hogy detektorként egy hullámérzékelőt használunk, és 
egyetlen fotont engedünk át a rendszeren. A foton (amely mind hullám-, mind részecske-
természettel rendelkezik) interferenciaképet hoz létre a detektoron. A foton tehát önmagá-
val interferál, és ezzel igazolja, hogy bár ő csak egyetlen foton, mégis méterekre kiterjed.

Miután a fotont makroszkopikus körülmények közé helyeztük, mi történik, ha vég-
zünk egy mérést az A-útvonal mentén és egy másik mérést a B-útvonal mentén, mégpedig 
oly módon, hogy a két mérés együttesen olyan információval szolgál, amit a határozatlan-
sági elv tilt? A válasz furcsa: a rendszer megtagadja a tiltott információt a B-útvonalon,  
ha mérést végzünk az A-útvonalon. Amint valamilyen tevékenységet végzünk itt, változás 
következik be ott. Úgy tűnik, mintha közbeavatkozásunkról a fénynél gyorsabban jutna el  
az információ A-ból B-be.

Vizsgáljuk meg a helyzetet közelebbről. Ezúttal elektronokkal kísérletezünk, hátha 
csak a fotonok viselkednek ilyen különösen.8 A szakmai zsargont amennyire lehet, kerülni 
szeretnénk, ezért tételezzük fel, hogy az elektronok kétféle állapotot vehetnek fel, amelye-
ket nem ismerhetünk pontosan, mivel a határozatlansági elv lehetetlenné teszi pontos meg-
határozásukat. Az egyik állapotot nevezzük édesnek/savanyúnak, a másikat kemény-
nek/lágynak. A meghatározások közömbösek, a fontos az, hogy Heisenberg szerint csak 
azt tudjuk megállapítani, hogy az elektron édes vagy savanyú, illetve kemény vagy lágy, 

8



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   173 

de nem mindkettőt egyszerre. A feltételezés ellenőrzésére kétféle mérőberendezést készí-
tünk. Az egyik doboz úgy választja szét a savanyú elektronokat az édesektől, hogy az éde-
seket az egyik, a savanyúkat a másik kimeneti ablakon engedi ki. A másik doboz ugyanezt 
teszi a kemény, illetve lágy elektronokkal.

Annak érdekében, hogy kijátsszuk a határozatlansági elvet, az elektronforráshoz 
közel, a nyalábosztó előtt elhelyezünk egy édeset/ savanyút szétválasztó dobozt, és csak az 
édes elektronokat engedjük tovább a berendezésbe. A rendszer jól működik: a végső detek-
tor egy hasonló édeset/savanyút szétválasztó doboz, és bizonyítja, hogy csak édes elektro-
nok jutnak oda, vagyis a rendszer csak édes elektronokat tartalmaz. Most ki akarjuk játsza-
ni a határozatlansági elvet: mindkét útvonalon elhelyezünk egy-egy keményet/lágyat szét-
választó dobozt, amik eltérítik a kemény elektronokat, és csak a lágy elektronokat engedik 
továbbhaladni a rendszeren. Ekkor a klasszikus elvek szerint a végső detektorba csak lágy 
és édes elektronok jutnak. Mi tudjuk, hogy mind édesek, mert csak az édeseket engedtük 
be a berendezésbe, és azt is tudjuk, hogy mind lágyak, mert a kemény elektronokat kiselej-
teztük. Heisenberg azonban azt állítja, hogy egy elektronnak nem ismerhetjük mindkét ál-
lapotát. Vagy mégis kijátszottuk a határozatlansági elvet?

Nagy tévedés. Most ugyanis a detektor már nem azt jelzi, hogy valamennyi elekt-
ron édes, furcsa mód egyenlő számú elektront enged ki az édes és a savanyú ablakon; an-
nak ellenére, hogy csak édes elektronokat engedtünk belépni a rendszerbe! Vagyis Heisen-
berg-nek van igaza: megtudhatjuk, hogy az elektron édes vagy savanyú, illetve kemény 
vagy lágy, de egyszerre mindkettőt nem. Lényegében eddig nem tettünk mást, mint igazol-
tuk a határozatlansági elv érvényességét. A problémának ezt a részét általában azzal ma-
gyarázzák, hogy maga a mérés "zavarja meg" a részecskéket, változtatja meg állapotukat; 
azaz a savanyú/édes mérése véletlenszerűvé teszi az elektronok kemény/lágy jellegét és 
fordítva. De valóban ez a lényege az egésznek?

Ennek ellenőrzésére megváltoztatjuk az összeállítást, de továbbra is csak "édes" 
elektronokat engedünk belépni a rendszerbe. Ezúttal eltávolítjuk a kemény/lágy detektort a 
B-útvonalból, és a kemény/lágy doboz kimenetét az A-útvonalon úgy irányítjuk, hogy on-
nan ne juthasson részecske a végső detektorra. Az eredmény tényleg nagyon furcsa. A vég-
ső detektor ismét azt jelzi, hogy a részecskék fele savanyú, másik fele édes. De hát a de-
tektor csak a B-útvonalon áthaladt részecskéket észleli, és ott nem végeztünk mérést, tehát 
nem keltettünk zavart! Akkor honnan tudhatta a B útvonal, hogy az ízes kimenetet vélet-
lenszerűvé kellett alakítania?

Honnan "tudhatta", hogy tiltott mérést végeztünk az A-útvonalon?
Ez a kvantumrejtély: ha megzavarjuk egy kvantumrendszer egyik részét, az meg-

zavarja azt az eredményt, amit a rendszer egy másik részén megfigyelhetünk, még akkor 
is, ha a rendszert rendkívüli mértékben megnöveltük. Az eredmény akkor is ugyanez, ha 
egyszerre csak egyetlen részecskét engedünk be a készülékbe. Ugyanez történik, ha meg-
várjuk, amíg a részecske elhagyja a nyalábosztót, s csak akkor döntjük el véletlenszerűen, 
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hogy beiktatunk-e egy detektort az A-útvonalba. Ugyanez lenne az eredmény, ha a két út-
vonalat a galaxis két ellentétes vége felé irányítanánk. A rendszer minden esetben a pilla-
natnak megfelelően dönt. Olyan ez, mintha a kvantumvilág sohasem hallott volna a térről; 
mintha különös módon úgy gondolna önmagára, mint adott időpillanatban adott helyen 
levő entitásra. Ezt a viselkedést nem-lokálisnak nevezik. A klasszikus fizika feltételezi a 
lokális jelleget - vagyis hogy egy rendszer változásait közvetlen fizikai kapcsolat hozza 
létre -, ahogy a belsőégésű motorokban és más gépekben is a hatást ellenhatás kíséri (ezért 
nevezik a dinamikus rendszereket "mechanikusnak"). Mivel valamely kvantumrendszer 
egyik részén végzett mérés azonnal megváltoztatja a rendszer másik részét is - még akkor 
is, ha a két rész túlságosan messze van egymástól ahhoz, hogy a közbenső távolságot le-
győzve bármilyen azonosítható eszköz révén üzenet jusson az egyik résztől a másikhoz -, 
ezért azt mondjuk, hogy a kvantumrendszerek nem-lokális jellegűek. Úgy viselkednek, 
mintha egyetlen szorosan összefüggő egészt alkotnának, függetlenül attól, hogy az egyes 
részek milyen távol helyezkednek el egymástól.9

Teljesen mindegy, hogyan nevezzük: nem-lokális jelleg, "kvantumos megfigyelési 
probléma", vagy "kvantumos mérési probléma"; a kvantumrejtély olyan bonyolult talány, 
amilyen előtt még nem állt az emberi elme. Három "értelmezésnek" nevezett magyarázat 
merült fel. Az első, a koppenhágai értelmezés szerint egyszerűen el kell fogadnunk, hogy 
egy kvantumrendszer állapotát addig nem ismerhetjük meg, amíg meg nem mértük, és így 
nem kell az egészből további gondot csinálnunk. A második, a sokvilág értelmezés abból a 
meghökkentő előfeltételből indul ki, hogy az egész világegyetem minden mérési tevékeny-
séggel kétfelé oszlik, az egyikben a részecskék a mért tulajdonsággal rendelkeznek, a má-
sik világegyetemben pedig a másik lehetséges állapotot veszik fel. Ezt a tételt Hugh Eve-
rett III doktori értekezésében dolgozta ki a Princeton Egyetemen. (Ennek egy újabb válto-
zatát tárgyaltuk az előző fejezetben "több történelem "-néven.) A harmadik értelmezés 
megőrzi a lokális jelleget: a kvantumrendszereket mechanikailag összefüggőnek írja le, 
így a részecskék a nyalábosztóval végzett kísérlet mindkét útvonalán meghatározott álla-
pottal rendelkeznek, ami azonban azonnal megváltozik, amint a rendszer valamelyik részét 
megzavarjuk. A magyarázat szerint ez egy úgynevezett "vezető hullám" segítségével törté-
nik, amit még nem tudtak megfigyelni, és talán soha nem is fognak. Ezért ezt rejtett para-
méteres értelmezésnek is nevezik. Az eredetileg Louis de Broglie francia elméleti fizikus 
által kidolgozott elméletet egy amerikai tudós, David Bohm fejlesztette tovább.

Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk ezt a háromféle értelmezést, meg kell még 
említenünk egy olyan felfogást is, amely a filozófia iránt kevés hajlandóságot mutató gya-
korlatias tudósok körében népszerű. ők egyszerűen megvonják a vállukat a kvantumrejtély 
hallatán, és megkérdezik: "És akkor mi van?" Ahogyan Isidor Rabi tanácsolta George Ed-
elmannak: "A kvantummechanika csak egy algoritmus. Használd, és a többivel ne tö-
rődj."10 Richard Feynman a következőket mondta egy szemináriumon: "A kvantum-elekt-
rodinamika elmélete a természetet a józan ész nézőpontjából teljesen abszurdnak írja le. És 
teljes mértékben egyezik a kísérletekkel. Úgyhogy remélem, el tudják fogadni a természe-
tet olyannak, amilyen - abszurdnak."11 Véleményünk szerint a kvantumfizika sikeres saját 
tartományában, ráadásul meg tudja magyarázni a klasszikus fizikát is, hát akkor miért kel-
lene gondot csinálni abból, hogy a klasszikus fogalmak szerint "van-e értelme"?

E minimalista felfogás pusztán tudományos szemszögből teljesen megnyugtató. 
Az ember egyszerűen azt mondhatja, hogy egy olyan kvantumvilágban élünk, melynek a 
klasszikus fizika részterülete, és a kvantumjelenségeknek a klasszikus fogalmak szerint 
nem kell okvetlenül ésszerűnek lenniük. Azonban az élet több mint csupán tudomány, és 
mi mindannyian, a természettudósokat is beleértve, egy olyan világban élünk, amelyet ér-
telmes világként szoktunk meg. A tudósok nem elégszenek meg azzal, hogy csupán egyen-
leteket állítanak fel, hanem azt is elvárják, hogy kapcsolat legyen nemcsak maguk az 
egyenletek, hanem az egyenletek és a való élet tapasztalatai között is. És ők is, akárcsak 
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mi, megszokták, hogy a valóságot olyan képekben - metaforákban - szemléljék, amit ta-
pasztalatok alapján alakítottak ki. Ahogyan a holland fizikus, Peter Debye mondta: "Én 
csak képekben gondolkodom."12 Hasonlóan nyilatkozott Lord Kelvin is: "Soha nem nyug-
szom addig, amíg egy dologról nem alakítok ki mechanikai modellt. Ha létre tudom hozni 
ezt a mechanikai modellt, úgy meg is tudom érteni. Amíg ezt a mechanikai modellt nem 
tudom kialakítani, nem értem az egészet."13 Einstein véleménye ugyanerről: "A fizikai el-
méletek igyekeznek képet alkotni a valóságról, és kapcsolatba hozni azt az érzéki benyo-
mások széles világával. Így szellemi termékeink egyedüli igazolását az jelenti, hogy elmé-
leteink képesek-e ezt a kapcsolatot kialakítani, és ha igen, milyen mélységig."14

A képekkel ugyanaz a helyzet, mint a szavakkal. A tudósok nagy súlyt helyeznek 
arra a képességre, hogy elméleteiket hétköznapi nyelven tudják előadni. A határozatlansági 
elv néhány sornyi matematikával leírható, például a nem-kommutatív mátrixalgebra segít-
ségével, amit Heisenberg eredetileg erre a célra alkalmazott. De a természettudósok nem 
hagyják ennyiben a dolgot. Veszik maguknak a fáradságot, hogy történeteket találjanak ki, 
és szavakban adjanak magyarázatot a határozatlansági elvre. Ezek a mesék és modellek 
egy bizonyos nimbuszt alakítanak ki a tudományos irodalom mozgatóerejéről; és ez a nim-
busz fontos alkotóeleme a tudományos kultúrának. A tudósok tisztában vannak azzal, hogy 
egy nagyobb társadalom tagjai, és teljesen helyénvalónak tartják, hogy munkájukról beszá-
moljanak a kívülállóknak ugyanolyan okok miatt, amiért ezt az építészek és az atléták is 
teszik. Ahogyan Erwin Schrödinger mondta: " Ha nem tudod - végső soron mindenkinek - 
elmondani, mit tettél, úgy a tetteid kevesebbet érnek."15 A tudósok eltökéltsége, hogy a 
nem szakmai nyelvhez folyamodjanak, ugyancsak hasznos funkciót tölt be, mivel elősegíti 
az objektivitást és a tiszta, logikus gondolkodást, egyben megakadályozza a szubjektív és 
obskúrus hajlamok előtörését, melyek tévútra vezethetik még a legtisztábban gondolkodó 
elméket is. Niels Bohr egész életében élharcosa volt annak a szemléletnek, hogy az elmé-
leti fizikában nincs helye a fantáziálásnak: "A mi feladatunk az kell legyen, hogy tapaszta-
latainkat minden egyéni szubjektív ítélettől mentesen - vagyis teljesen objektíven - mutas-
suk be abban az értelemben, hogy teljesen egyértelműen hétköznapi nyelven tegyük közzé 
azokat."16 Ernest Rutherford azt tanácsolta tanítványainak, hogy ne bízzanak egyetlen 
olyan fogalomban (vagy egy fogalom értelmezésében) sem, amit nem lehet egy pincér-
lánynak elmagyarázni. Leon Lederman a következőket mondta: "Ha az alapötlet olyan bo-
nyolult, hogy nem fér el egy pólón, úgy feltehetően rossz."17. Einstein elutasította az olyan 
elméleteket, amelyek "csak formális matematikai tulajdonságaik alapján ítélhetők meg, de 
az igazság szemszögéből nem."18 Kétségtelen, hogy egyre nehezebb a fizikát a józan ész 
nyelvére lefordítani, mivel egyre bonyolultabb. Ez a hagyomány azonban ma is él, és amíg 
a kvantumrejtélyt meg nem fejtik, mindig lesznek fizikusok és filozófusok, akik megérté-
sével próbálkozni fognak.

Nos nézzük meg, hogyan próbálja a három fő értelmezés a kvantumrejtélyt össz-
hangba hozni a józan ésszel és a makroszkopikus világ nyelvezetével.

A koppenhágai értelmezés, volt az első, és évtizedeken keresztül legfőbb módszere 
annak, hogy béke legyen a kvantumfizika és a klasszikus fizika határvonala mentén. Ez az 
értelmezés azt állítja, hogy egy részecskét leíró hullámfüggvény az adott részecske teljes 
leírását adja. Minthogy a hullámfüggvény által kifejezett határozatlanságok csak akkor 
szűnnek meg, amikor a részecskét megfigyeljük, nem állíthatjuk, hogy a részecske bármi-
lyen meghatározott állapottal rendelkezik, amíg meg nem figyeljük. A részecske lehetséges 
állapotairól (részecske- és hullámtermészetéről, vagy helyzetéről és impulzusáról, vagy az 
előző sémánk szerint savanyú és édes, illetve kemény és lágy voltáról) azt állítja, hogy 
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azok "szuperponálódnak". A mérés ténye a lehetőséget valósággá alakítja és azt a kérdést, 
hogy a részecske ténylegesen milyen, a részecskében rejlő tulajdonságok kombinációjával 
és az elvégzett mérés, illetve megfigyelés módjával válaszolja meg. Ilyen módon a kop-
penhágai értelmezés a megfigyelőt bevonja az általa megfigyelt jelenségbe. A megfigyelők 
nem változtathatják meg tetszőlegesen a valóságot - nem tudják megsérteni a természeti 
törvényeket, mint ahogyan egy festő sem tud olyan négyszöget festeni, amelyik egyidejű-
leg teljesen fekete és ugyanakkor teljesen fehér is -, de egy fotont részecskévé vagy hul-
lámmá tudnak tenni.

Heisenberg akkor fedezte fel a határozatlansági elvet, amikor Niels Bohr mellett 
dolgozott. Bohr gyorsan felismerte a következményeket. Széles látókörű gondolkodó volt - 
Heisenberg szerint "inkább filozófus, mint fizikus" -, és nagymértékben az ő befolyásának 
volt köszönhető, hogy a világ hamarosan úgy ismerte meg a kvantumrejtélyt, mint egy je-
lentős filozófiai problémát.19 Bár sok tehetséges elméleti tudós olyan, mint a zeneszerzők 
nagy része, akik csak zongorán tudnak játszani, Bohr és Einstein egyaránt univerzális gon-
dolkodók voltak, olyan zeneszerzők, akik a zenekar minden hangszerét meg tudják szólal-
tatni. A világ ismeri Einsteint; úgyhogy talán érdemes egy-két szót szentelni Bohrnak is.

Bohr egyike volt a fizikai fizikusoknak, s élete végéig imádta a friss levegőt és a 
testmozgást. Az életet egésznek tekintette, és mentes volt attól a tudományos téveszmétől, 
hogy a szellemi értékek felsőbbrendűek a testi erőnél. Heisenberg elmesélt egy történetet, 
amely jól illusztrálja Bohrnál a gondolkodás, a tevékenység és a misztikus filozófia egy-
ségbe kovácsolódását: "Egyszer, amikor egy kihalt úton sétálva egy követ dobtam egy táv-
íróoszlop felé, és az minden várakozásom ellenére el is találta az oszlopot, Bohr így szólt: 
"Megcélozni egy ilyen távoli tárgyat, és el is találni, az természetesen lehetetlen. De ha va-
laki olyan arcátlan, hogy célzás nélkül eldobja a követ abba az irányba, és mindennek tete-
jébe még olyan abszurd gondolata is támad, hogy el is találhatja, nos akkor talán megtör-
ténhet. Az elképzelés, hogy valami esetleg megtörténhet, erősebb lehet a gyakorlatnál és 
az akaratnál."20 " Bohr öccse, Harald ismert futballista volt - tagja a dán válogatottnak, ami 
az 1908-as londoni olimpián ezüstérmet nyert -, és Niels felvehette volna vele a versenyt a 
sportban, ha nem egyéb dolgok foglalkoztatták volna. Amikor kapusként szerepelt a csapa-
tában egy németekkel vívott meccsen, mutatóujjával egyenleteket írt a kapufára, és ezalatt 
egy lusta labda majdnem begurult a kapuba. Einsteinhez hasonlóan Bohr is szeretett vitor-
lázni, de ellentétben Einsteinnel, aki inkább tavakon háromnegyedszéllel hajózott, Bohr 
előnyben részesítette a nyílt tengert. (Ott élte meg élete legnagyobb tragédiáját 1934-ben, 
mikor idősebb fiát, Christiant egy nyári vihar hulláma Chita nevű kutteréről a tengerbe so-
dorta; s Bohrt a barátai fogták le, hogy ne ugorjon utána.) Bohr a tudatlanságot a tanulási 
folyamat elengedhetetlen részének tekintette, a tévedést és a paradoxonokat pedig a tudás 
felé vezető útjelzőtábláinak. Halálos ágyán arról panaszkodott, hogy a filozófusokban 
gyakran "nincs meg az a hajlam, hogy megértsék, milyen fontos a tanulás és a tanulásra 
való felkészülés."21

Bohr a végtelenségig egyenes és konok volt; túlságosan komoly, hogy fontoskodó, 
és túlságosan becsületes, hogy felületes legyen. Amikor zavarosan beszélt, az azért történ-
hetett, mert ő maga volt valójában összezavarodva és szeretett hangosan gondolkodni. 
Amellett azt tartotta, hogy "az ember ne fejezze ki magát világosabban, mint ahogyan gon-
dolkodik."22 (Friedrich von Weizsacker így írta le naplójába Bohrral történt találkozását: 
"Életemben először láttam fizikust. Határozottan szenved, amikor gondolkodik" - és ez 
alatt azt értette, hogy Bohr hangosan szenvedett.)23 Az a szokása, hogy egyszerre őszinte 
és őszintén bizonytalan, nem egy esetben nehéz helyzetbe hozta. Winston Churchill, akit 
Bohr sürgetett, hogy adják át az oroszoknak az atomtitkot, mert előbb-utóbb úgyis rájön-
nek, meglehetősen durva hangnemben írt egy feljegyzésében erről tudományos tanácsadó-
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jának, Lord Cherwellnek, aki megszervezte a találkozót: "Nekem úgy tűnik, Bohrt kordá-
ban kell tartani, vagy legalábbis fel kellene hívni a figyelmét arra, hogy egy végzetes bűn 
határán jár. (...) Nekem nem tetszett ez az ember azzal a hatalmas hajával, amikor a Dow-
ning Streeten bemutatta nekem. (…) Egyáltalán nem tetszett."24 Bohr valamivel jobban járt 
az amerikai külügyminiszterrel, Dean Achesonnal, akivel 1950 tavaszán találkozott, hogy 
megtárgyaljanak egy az Egyesült Nemzeteknek küldendő nyílt levelet. "A találkozó két óra 
körül kezdődött, és egész idő alatt Bohr beszélt. Körülbelül fél háromkor Acheson meg-
szólalt, és a következőket mondta Bohrnak: "Professzor úr, három dolgot kell önnel most 
közölnöm. Az első, hogy akár tetszik nekem, akár nem, három órakor el kell válnom öntől, 
mert kezdődik a következő megbeszélésem. A második, hogy nagyon érdekelnek az elkép-
zelései. Harmadszor, mostanáig egyetlen szót sem értettem abból, amit mondott."25

Bohrnak a koppenhágai értelmezésre vonatkozó magyarázatai kifejezetten ködö-
sek, mintha egy háromlábú állvány tetejéről rágcsálná babérkoszorújának leveleit, pedig ő 
tényleg igyekezett a lehető legmélyebben felderíteni a kvantumrejtélyt, és álláspontját nem 
túl nehéz megérteni. Röviden összefoglalva azt állította, hogy mivel a kvantumhatározat-
lanság következtében sem mi, sem más megfigyelők - bárhol a világegyetemben - nem 
tudhatnak mindent egy mikroszkopikus rendszerről vagy részecskéről, így értelmetlen ar-
ról beszélni, hogy "létezik-e" a hiányzó információ. A fizika nem elképzelt ideálokat ker-
get, és a fizikusoknak nem szabad azzal vesztegetni az idejüket, hogy olyan dolgokon töp-
rengjenek (például azon, hogy a foton "valódi" részecske-e vagy hullám), amiről tudjuk, 
hogy ellenőrizhetetlenek. "Teljesen hibás az a gondolat, hogy a fizika feladata kitalálni, 
milyen a természet - írja Bohr -, a fizika azzal foglalkozik, hogy mi mit tudunk elmondani 
a természetről. ( . . . ) Feladatunk nem az, hogy behatoljunk a dolgok lényegébe, azok cél-
ját amúgy sem ismerhetjük meg, hanem hogy olyan fogalmakat alakítsunk ki, amelyek le-
hetővé teszik, hogy produktív módon beszéljünk a természeti jelenségekről."26 A koppen-
hágai értelmezés azt állítja - hogy John Wheelert idézzük (aki viszont Bohr szavait vette 
át) -, hogy egyetlen elemi jelenség sem jelenség mindaddig, amíg megfigyelt jelenséggé 
nem változik.

Ennek "ontológiáját" tisztázandó Bohr komplementaritásról beszélt. Egy zavarta-
lan foton hullám- vagy részecskejellegű lehetséges állapotai (vagy polarizációs állapotai, 
vagy sematikus kísérletünkben kemény/lágy, illetve édes/savanyú állapotai) kiegészítik 
egymást, mint a jin-jang-szimbólum fehér és fekete oldalai. Ezt a jelet egyébként Bohr fel-
vette családi címerébe. Bohr a komplementaritást egyfajta fény-árny játéknak tekintette, a 
természetben fellépő ellentmondások és ellentétek alapvető összeegyeztetésének, amelyet 
Heisenberg határozatlansági elve világosított meg számunkra, de messzebbre mutató kö-
vetkezményekkel jár. Minél közelebbről vizsgáljuk meg valaminek az egyik oldalát (pél-
dául a foton hullámtermészetét), annál nagyobb ellentmondásokhoz vezet a másik oldal 
(hiszen részecske!).

A kvantumrejtély bármilyen értelmezése azt jelenti, hogy a rejtélyt egyik vagy má-
sik szőnyeg alá söpörjük, tetejébe még varázsszőnyeg alá. A koppenhágai értelmezés va-
rázsszőnyege a megfigyelés ténye. A megfigyelés - azaz a mérés - következménye, hogy 
összeomlik a hullámfüggvény, és ezzel a szuperponált rendszert az egyik lehetséges álla-
potba hozza. Tulajdonképpen mit is jelent pontosan a megfigyelés? Ez a kérdés a leg-
hosszabb gondolatkísérletekhez vezetett, amelyekkel megpróbálták felderíteni a kvantum-
rejtély sötét bugyrait.

Ezek közül a legismertebb "Schrödinger macskája". Vegyünk egy rendszert, 
amelynek két lehetséges állapota A és B. Ez lehet egy darab rádium, amelynek egyetlen 
atomja 50 százalék valószínűséggel bomlik el egy órán belül, vagy az ismert édes/savanyú 
doboz, amelybe egyetlen részecskét engedünk be, és az 50 százalékos valószínűséggel az 
édes kimeneti ablakon fog távozni, vagy bármilyen kvantum-valószínűséggel rendelkező 
rendszer. A lényeg Bohr szerint az, hogy a rendszer nem rendelkezik meghatározott álla-
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pottal - sem elbomlott, sem nem elbomlott, sem édes, sem savanyú állapottal - egészen ad-
dig, amíg meg nem figyeltük, hanem egyfajta szuperponált állapotban van, amit teljes 
mértékben leír hullámfüggvényének valószínűsége. A rádium vagy akármilyen más kvan-
tumtárgy úgy van egy zárt, átlátszatlan dobozban elhelyezve, hogy két folyamat közül az 
egyik működését kiváltja; a dobozban ezen kívül egy macskát is elhelyezünk. Ha a rend-
szer az egyik irányt választja (például a rádiumatom elbomlik), kinyit egy ciángázzal töl-
tött tartályt, és a macska elpusztul. Ha a másik irányt választja (a rádiumatom nem bomlik 
el), a macska életben marad. Összeállítjuk a készüléket, majd egy órát várunk, mielőtt ki-
nyitnánk a dobozt. Kérdés: közvetlenül azt megelőzően, hogy a dobozt kinyitnánk, él-e a 
macska vagy sem? A koppenhágai értelmezés szerinti válasz: amíg nem nyitjuk ki a do-
bozt, és nem figyeljük meg, a macska nincs sem élő, sem halott állapotban, hanem egy 
szuperponált halott/élő állapotban van. Ez teljesen elfogadhatatlannak hangzik, és ez a 
gondolatkísérlet kritikus pontja. Schrödinger macskája oly módon kritizálja a koppenhágai 
értelmezést, hogy a teljes abszurditásig viszi. A cél az, hogy megcáfolja egy kettéágazó, 
kvantum-klasszikus világegyetem létét azáltal, hogy kimutatja, az ilyen szétválasztás kép-
telen eredményre vezet. (Azok a minimalisták, akik képesek egy ilyen kettéágazó fizikával 
együtt élni, vállat vonnak minderre. Stephen Hawking, kifordítva Hermann Göring szavait, 
ezt mondta: "Amikor Schrödinger macskájáról hallok, a pisztolyom után nyúlok."26)

A kérdés jobban megvilágítható, ha a vonatkoztatási rendszert is tekintetbe 
vesszük. Tegyük fel, hogy a macskakísérletet egy lezárt laboratóriumban, éjszaka végez-
zük el, és egyetlen tudós figyeli az eredményt. Az egy óra leteltével kinyitja a dobozt és 
mit lát? Egészen addig, amíg a tudós nem veszi fel a telefont, hogy közölje az eredményt, 
vagy heuréka-kiáltással ki nem szalad a laboratóriumból, nem tudjuk, mi az eredmény.28 A 
hullámfüggvény összeomlott a tudós vonatkoztatási rendszerében, de a miénkben nem. 
Egyáltalán nem meglepő, hogy ez problémát okoz; a tudományban, akárcsak a művészet-
ben, a vonatkoztatási rendszer, a keret megválasztása nagyon sokat jelent. (G. K. Chester-
ton: "A művészet korlátozást jelent; minden kép lényege kerete."29) Ezt úgy is fogalmaz-
hatjuk, hogy a koppenhágai értelmezés elbizonytalanodik, amikor arról van szó, hogy meg 
kell határozni, pontosan mit is jelent egy jelenség "megfigyelése" vagy "mérése", illetve a 
"hullámfüggvény összeomlása", hiszen mindegyik ugyanazt a homályos dolgot jelenti.

Egy másik, még Schrödinger macskájánál is titokzatosabb, de nem kevésbé sokat-
mondó gondolatkísérletet Einstein és a Princeton-i Institute for Advanced Study két fiatal 
munkatársa Boris Podolsky és Nathan Rosen dolgozott ki 1935-ben. Kiagyalóira utalva 
nevezik Einstein-Podolsky-Rosen- ("EPR-") paradoxonnak. Jellegében hasonlít a koráb-
ban leírt nyalábosztó kísérletre. Egy olyan részecskéből indulunk ki, ami két másik ré-
szecskére, X-re és Y-ra bomlik, és ezek spinje együttesen zérus. Így ha az egyik részecske 
+1 spinnel rendelkezik, a másik spinjének -1-nek kell lennie. Hagyjuk, hogy a részecskék 
meglehetősen nagy utat tegyenek meg - ez a kísérlet már ismert kiterjesztési szakasza -, és 
amikor már meglehetősen távol vannak egymástól, mondjuk egy fényévnyire, egy fizikus 
megméri az egyik részecskét, az X-et és megállapítja, hogy annak a spinje -1. Ezáltal tud-
ja, hogy a másik részecske csak +1 spinnel rendelkezhet, ahogyan azt egy másik fizikus 
igazolni tudná ott, ahol az Y-részecske éppen tartózkodik. Ez teljes mértékben érzékelhető 
lenne egy makroszkopikus rendszerben, ha például a két részecskét két egytonnás girosz-
kóppal helyettesítenénk, melyek ellentétes irányban pörögnek egész útjuk során. De emlé-
kezzünk csak vissza: a koppenhágai értelmezés szerint a részecskék egészen addig nincse-
nek egyik spinállapotban sem, amíg spinjüket meg nem figyeljük. Einsteinnek úgy tűnt - 
és azóta több hasonlóan gondolkodó tudósnak is -, hogy ha egy részecske spinje határozat-
lan, úgy az egyetlen lehetőség arra, hogy Y "tudja", hogy X hirtelen elhatározta magát, és a 
-1 spinre áll be, ha valamilyen jel halad azonnal a több fényévnyi téren keresztül, s közli 
az X-re vonatkozó újságot Y-nal. Ez viszont természetesen ellentétben áll a speciális relati-
vitás elméletével is, és a józan ésszel is. Einstein ezt "távolra ható kísérteties műveletnek" 
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nevezte. Ahogyan Einstein, Podolski és Rosen írták: "A valóság semmilyen ésszerű meg-
határozása nem engedheti ezt meg."30

A koppenhágai értelmezés későbbi tárgyalásainak többsége - és ugyanígy kritikái, 
mint a Schrödinger-féle élő/halott macska, illetve az EPR-paradoxon - meglehetősen zava-
ros. Segít eloszlatni a homályt, ha felidézzük: Bohr nem állította határozottan, hogy egy 
kvantumrendszer nem rendelkezik valamilyen állapottal a megfigyelés előtt, csak azt, 
hogy állapotát a megfigyelés előtt nem lehet meghatározni, és ezért a meghatározásra irá-
nyuló kísérlet értelmetlen. Bohr agnosztikus volt abban a kérdésben, hogy mi mehet végbe 
a természetben az elméleti megfigyelhetőség szintje alatt. Einstein szívesen tréfálkozott a 
koppenhágai értelmezéssel; előfordult, hogy megkérdezte kollégáit, tényleg hisznek-e ab-
ban, hogy a Hold csak akkor létezik, amikor ránéznek. Bohr válasza erre nem az volt, 
hogy a Hold nem létezik akkor, amikor nem figyelik meg, hanem hogy nem tudhatjuk,  
hogy a Hold - vagy valamilyen távoli, lakatlan bolygó körüli (alaposan meg nem vizsgált) 
hold - létezik-e, amíg meg nem figyeltük. Bohr álláspontja egyfajta makacs közvetlenséget 
mutat: szemrebbenés nélkül száll szembe a kvantumrejtéllyel. Miközben ezt teszi, David 
Z. Albert, a Columbia Egyetem tanszékvezető fizikusa szerint "... alapvető módon aláássa 
az objektív fizikai valóság elvét"31 -, amihez hozzátehetnénk, hogy ezt már régóta a termé-
szettudomány valódi lényegének tekintik.32 Ilyenformán érthető, hogy legalább néhány fi-
lozófiai hajlamú tudós egy jobban alkalmazható módot keres arra, hogy a kvantumrejtélyt 
bevonja a makroszkopikus logika tartományába.

Ezek közül egyesek a Hugh Everett által kidolgozott sokvilágértelmezés mellett 
törtek lándzsát. Everett 1955-ben érkezett Princeton-ba, abban az évben, amikor Einstein 
meghalt. Diplomamunkáját Wheeler irányítása mellett készítette el, aki komolyan vette a 
kvantumrejtély problémáját, és sohasem kerítette hatalmába olyan tudományos önteltség, 
hogy felhagyjon vele mint felesleges filozófiai hóborttal.33 Einsteinhez hasonlóan Everett-
nek is gondot okozott az a tény, hogy a koppenhágai értelmezés elfogadása olyan szemlé-
letet tételez fel, melyben a részecskék hullámfüggvényével kifejezett valószínűségben ki-
merül az adott részecskére vonatkozó valamennyi ismeretünk. Ha például egy elektronról 
azt állítjuk, hogy 10 százalék a valószínűsége annak, hogy az X-detektormezőben megjele-
nik, és a megfigyelés szerint ténylegesen az X-mezőben tűnik fel, el kell-e fogadnunk azt, 
hogy a megfigyelés előtt az elektron ottlétének 10 százalék volt a valószínűsége, és annak 
a valószínűsége, hogy nem az X-helyen tartózkodott, 90 százalék volt. Ez ésszerűtlennek 
tűnik. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy nő 10 százalékban terhes, vagy hogy egy 
macska 50 százalékban él; ahelyett, hogy azt az ésszerűbb kijelentést tennénk, hogy ezek 
olyan valószínűségek, amelyek a kérdéses rendszerre vonatkozó korlátozott ismereteink-
ből következnek. Einstein méltatlannak találta a Nagy Öreg titulusra, - így nevezte a Log-
oszt (az elvont világtörvényt) -, mert ő a tudományt nézete szerint a szerencsejáték szintjé-
re redukálná. (Ez a koppenhágai értelmezésnek az a vonatkozása, amit Einstein a közis-
mert mondással utasított el: "Isten nem kockázik a világegyetemmel."33) Az Everett-féle 
megfogalmazás a természetet a régi, klasszikus módon írja le, ami az ok-okozat szigorú 
törvényeinek megfelelően működik, és nem bonyolítják olyan kérdések, hogy ki képviseli 
a megfigyelőt, vagy hogyan történik egy rendszerben a mérés. A sokvilág-értelmezésben a 
kísérletünkben szereplő foton egy részecske vagy egy hullám, és mi pusztán megállapítjuk 
a létét, ahogyan egy bolygóval, vagy egy kürt hangjával tesszük.

Ez az értelmezés annak árán éri el ezt az egyszerűséget, hogy egy egészen elké-
pesztő feltételezést tesz: azt állítja, hogy a világegyetem állandó jelleggel hasad, és máso-
latokat készít saját magáról, amik az eredetivel azonosak, csak annyi a különbség, hogy 
minden megfigyelésnek más az eredménye. Valahányszor egy fizikus ellenőrzi egy foton 
természetét - részecske vagy hullám-e -, a világegyetem kettéoszlik, és két laboratórium 
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jön létre két fizikussal. Az egyik részecskét tapasztal, a másik hullámot. Valahányszor egy 
elektron helyének megfigyelését végzik, végtelen számú más világegyetem jön létre, 
mindegyik tartalmaz egy elektront, és ezek mind elfoglalnak egy-egy lehetséges helyet.

Ez az elképzelés minden bizonnyal kielégíti Bohr igényét, aki szerint az új ötletek-
nek "elég őrülteknek" kell lenniük, hogy hozzájárulhassanak a kvantumelmélethez. 
Ugyanakkor nagyon sebezhető is, ki van téve olyanfajta közvetlen kritikáknak, mint amit 
Samuel Johnson jegyzett fel, amikor megkérdezték, mi a véleménye Berkeley püspökének 
arról az elképzeléséről, hogy semmi sem létezik a gondolatokon kívül; belerúgott egy kőbe 
és ezt mondta: "Így cáfolom meg!" Számos ilyen kritika jelent meg, és nem egy erősen 
ironikus hangnemben íródott. "Azt az elképzelést, hogy valakinek a 10100 kismértékben tö-
kéletlen másolata folyamatosan tovább osztódik további másolatokra, amelyek végül felis-
merhetetlenné válnak, nem könnyű összeegyeztetni a józan ésszel" - írja Bryce deWitt.35 
Az elméleti tudós Philip Pearle hamiskásan csak "gazdaságtalannak" nevezi az elképze-
lést.36 David Eindley megjegyzi, hogy "ha arra gondolunk, hány ilyen párhuzamos világ-
egyetemmel kell rendelkeznünk - hogy megmagyarázzuk például azt, hogy a világegyetem 
mindannyiszor újra osztódik, ahányszor egy foton a Nap belsejéből kifelé tartó hosszú útja 
során egy másik fotonról lepattan -, az egész elképzelés enyhén szólva kissé túlbonyolí-
tott."37

Mindennek ellenére a sokvilág-értelmezés egyik oldalhajtása napjainkban a kvan-
tumkozmológia egyik legszélesebb körben alkalmazott magyarázatává vált, s ez a "több 
történelem "-megfogalmazás, amivel az előző fejezetben foglalkoztunk. Több oka is van 
annak, hogy egy ilyen radikális gondolat a tudományos eszköztár mindennapi elemévé 
válhatott. Az egyik, hogy Everett az egyik legelső elméleti tudós volt, aki komolyan vette 
a kvantumkozmológia központi gondolatát - hogy a kvantummechanikát a világegyetemre 
mint egészre alkalmazzák -, és így ez a megközelítés elég jól illeszkedik napjaink erőfeszí-
téseihez, hogy ezt a célt elérjük. Ez a megközelítés különösen akkor látszik határozottan 
ésszerűnek, amikor Richard Feynman "történelmek összegzése"-módszerével kombinál-
ják; ebben a megközelítésben azonosnak tekintik a hullámfüggvény valószínűségeit azok-
kal a különböző lehetséges eseményekkel, amik a kozmikus történelem során felléphettek, 
de mégsem léptek fel (vagy legalábbis abban a világegyetemben nem, amit mi megfigye-
lünk). E szemléletet alapul véve egy kozmológus végezhet kvantumszámításokat anélkül, 
hogy túlságosan sokat kellene törődnie olyan bosszantó apróságokkal, mint hogy az olyan 
eredmény, amit nem figyelhetünk meg ténylegesen, létezik-e a végtelen sok lehetséges vi-
lágegyetem valamelyikében, vagy sem. Ilyenformán a természettudomány halad előre, 
még akkor is, ha a filozófiai következmények legalább olyan abszurdak, mint a koppen-
hágai értelmezés esetében.

A harmadik értelmezés David Bohm rejtett változás-elképzelése. Bohm fiatal fizi-
kusként meggyözödéses marxista volt, és ennek alapján szilárdan hitte, hogy a természet 
teljes mértékben determinisztikus, és ebben az esetben bármilyen elmélet, ami valószínű-
ségekkel számol, nem lehet teljes. Tanulmányozta a koppenhágai értelmezést, és írt egy 
könyvet annak védelmében, de egy Einsteinnel folytatott beszélgetés nyomán elégedetlen-
né vált a koppenhágai értelmezés tudományos ismeretek célkitűzésével kapcsolatban tett 
korlátozásaival. ("Kibeszélte belőlem; most megint ott vagyok, mint ahol a könyv megírá-
sa előtt voltam" - mondta Bohm Murray Gell-Mann-nek.38) Bohm a koppenhágai értelme-
zést így bírálta: "A fizikai elméletben csak az számít, hogy olyan matematikai egyenletet 
állítsanak fel, ami lehetővé teszi számunkra, hogy előrejelezzük és ellenőrizzük nagyobb 
részecsketömegek statisztikus viselkedését. (...) Ez a fajta előrefeltételezés megfelel a je-
lenlegi korszellemnek, de nem tudunk olyan egyszerűen nélkülözni egy átfogó világnéze-
tet. (...) Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a fizikusok nem képesek olyan számításokba bo-
csátkozni, amelyek célja az előrejelzés és az ellenőrzés. Szükségszerűen olyan képekhez 
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nyúlnak vissza, melyek a valóság természetét érintő valamilyen általános elképzelésen ala-
pulnak - mint például a részecskék, amelyek a világegyetem építőkövei -, ugyanakkor vi-
szont ezek a képek napjainkban meglehetősen kuszává váltak (például ezeknek a részecs-
kéknek a mozgása nem folyamatos, és azok egyidejűleg hullámok is ) . "39

Bohmot egyszerűbb és teljesebb értelmezés iránti igénye elvezette a kvantumel-
mélet egy új, determinisztikus magyarázatának a megfogalmazásához, amit 1952-ben pub-
likált. Akkorra azonban az idők politikai forgószele kettétörte karrierjét: miután megtagad-
ta, hogy tanúskodjon az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Kongresszusi Bizottság 
előtt elmozdították Princeton-i egyetemi adjunktusi beosztásából, és a könnyen befolyásol-
ható egyetemi adminisztráció megtiltotta, hogy bármilyen minőségben belépjen az egye-
tem területére. Életének hátralévő részét száműzetésben töltötte, tanított Brazíliában, Izra-
elben, majd az angliai Birkbeck College-ban. Ragaszkodása a kvantumrejtély tágabb 
összefüggésekben való vizsgálatához egyre jobban eltávolította őt legtöbb tudóstársától, 
akik között eluralkodott az a vélemény, hogy nagyon tehetséges fizikus volt, aki lehetősé-
geit eljátszotta azzal, hogy beleártotta magát a filozófiába.

Bohm mégis rájött valamire: egy olyan forradalmi természetszemléletre, amit elő-
ször ő maga sem látott teljesen tisztán. Értelmezésének legalább két szintje van, az egyik 
aránylag nyilvánvaló, a másik szint viszont - amit John Stewart Bell kutatásai tisztáztak - 
oly meglepő és újszerű, mint kevés más gondolat a kvantummechanikában és a relativitás-
elméletben. Vizsgáljuk meg mindkét szintet.

Bohm abból a determinisztikus előfeltételből indult ki, hogy a szubatomi részecs-
kék vagy az egyik, vagy a másik állapotban vannak; hogy a kvantumhatározatlanság az 
emberi tudatlanság következménye, és nem egy természeti állapot. Schrödinger macskája 
vagy élő, vagy nem, és nincs szükség arra, hogy elképzeljük, amint az - vagy bármilyen 
más rendszer - valamiféle "szuperponált" állapotban várakozik. Ez megfelel a józan embe-
ri értelemnek, de meglehetősen magas árat kell fizetni érte.

Először is Bohmnak ki kellett találnia egy közvetítő anyagot - egy vezetőhullámot 
- ami befolyásolja a részecskéket. Ezt a vezetőhullámot "kvantumpotenciának" nevezte el. 
Úgy képzelte, hogy ez egy nagyon gyenge tér, és azzal az egyedülálló tulajdonsággal ren-
delkezik, hogy nagysága nem csökken a távolsággal. Bohm hasonlatát módosítva képzel-
jünk el egy B1-bombázót, amint földközelben automata vezérléssel repül. A B1 előrejutá-
sát két hatalmas sugárhajtóműve biztosítja (ez megfelel a hagyományos kvantumerőtér-
nek), míg irányítását a radar által kibocsátott sokkal gyengébb jelek végzik, ezek tapogat-
ják le a földfelszínt, és ennek megfelelően vezérlik a repülőgépet (a vezérlőrendszer felel 
meg a kvantumpotenciálnak). Ez az ábrázolás nagyon tetszetős, de semmiféle kísérleti 
eredmény nem támasztja alá a Bohm-féle kvantumpotenciál létezését. Az sem egészen vi-
lágos, hogyan lehetne egyáltalán bizonyítékot találni rá, minthogy Bohm egyenletei ponto-
san ugyanazt az előrejelzést adják, mint a hagyományos kvantummechanika. (Ezért "rejtet-
tek" a változók.)

A Bohm-féle értelmezés másik problémája, hogy a kvantumpotenciál megsérti a 
speciális relativitás elméletét. Ahhoz, hogy befolyásolni tudja a távoli részecskéket (példá-
ul egy Einstein-Podolsky-Rosen-kísérlet során), egyidejűleg kell hatni rájuk. A jelenkori fi-
zika perspektívájából ez azt jelentené, hogy a fénysebességet meghaladó sebességgel kel-
lene a jeleket továbbítania. Ezt nagyon nehezen lehet lenyelni, különösen az olyanoknak, 
mint Albert Einstein, aki még aznap, hogy lebeszélte Bohm-ot a koppenhágai értelmezés-
ről, kifejezte ellenérzését a "kísérteties távolra hatással" szemben is, amit aztán Bohm a 
későbbiekben feltámasztott.

Mindenesetre Bohm magyarázata tisztázott bizonyos kvantumrejtélyeket, és to-
vábbra is vannak hívei. David Z. Albert a közelmúltban azon az alapon állt ki a Bohm-féle 
magyarázat mellett, hogy filozófiai homályosságát félretéve sokkal egyszerűbb a koppen-
hágai értelmezésnél. Albert a következőket írja (kicsit emlékeztet Gertrude Steinre);

Ebben az elméletben az a megnyerő, hogy egy nem túl magasröptű szemlélettel 
közelíti meg a világot, és oly módon tárgyalja a fizikai testek mozgását, hogy abban nin-

39



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   182 

csen semmi titokzatos, semmi szokatlan metafizikai, semmi kétértelmű, semmi pontatlan 
vagy bizonytalan, semmi kényes, és ahol nincsenek olyan kérdések, melyeknek semmi 
értelmük sincs, és minden kérdésre megvan a válasz, és nincs két olyan fizikai tulajdonság, 
amely összeférhetetlen egymással, és az egész világegyetem folyamatosan 
determinisztikus módon fejlődik, és részletesen feltárja azt a természetellenes és gigantikus 
összeesküvést, aminek hatására a világ úgy látszik, mintha kvantummechanikai lenne.40

Hogy mindezt egy, a fény terjedési sebességénél gyorsabb hatás révén éri el, egy-
általán nem zavarja Albertet. Feltételezi, hogy ha meg lehetne írni a Bohm-féle kvantum-
mechanika relativisztikus változatát, akkor az előrejelzések összhangban lennének a 
speciális relativitás elméletével, "még akkor is, ha az alapul szolgáló (vagyis a Bohm-féle) 
elméletben ez nem áll fenn; és ha Bohm elméletét komolyan vesszük, a speciális relativitás 
elmélete vonatkozásában "instrumentalisták" leszünk."41 Mindeddig azonban még senki 
nem dolgozta ki a Bohm-féle relativisztikus kvantumtérelméletet, és lehet, hogy soha nem 
is fogja senki; ahogy az sem egészen nyilvánvaló, hogy más elméleti fizikusok lesznek-e 
olyan meggondolatlanok, hogy másodrendűvé minősítsék a speciális relativitáselméletet.

Ami a Bohm-féle értelmezésből - mint tudományos elméletből - hiányzik, az a 
másik oldalon nyereségként mutatkozik: kétség- kívül homályos, de mégis izgalmas képet 
ad a jövő tudományának egyik lehetséges irányáról. Bohm nem volt képes tisztán és egy-
értelműen leírni ezt az Ultima Thule-t, de hitt létezésében, és azt jósolta, hogy e kérdésnek 
a tisztázása nem meghaladja egy új elmélet kereteit, hanem egy új "rendet" hív majd élet-
re, s jelentősége a kopernikuszi és einsteini forradalomhoz mérhető. Bohm egyébként sze-
rény ember volt, de ebben a vonatkozásban meglehetősen nagyok voltak az elvárásai: 
"Nyilvánvaló, hogy új rendre van szükségünk; olyan helyzetben vagyunk, ami bizonyos 
vonatkozásban hasonlít Galilei helyzetéhez, amikor megkezdte vizsgálódásait" - írja.42 
Szemlélete szerint a kvantumrejtély egy olyan kulcslyuk, amelyen keresztül a természet 
egy másik arcára vethetünk (első) pillantást, arra, amelyben a világegyetem nem terjed ki 
az idő és tér hatalmas tartományára, ugyanakkor nem is otthona sok mindennek. Sokkal 
inkább egymásba fonódott dolgok együttese ez az új rend, ami az időt és a teret is magába 
foglalja, de bizonyos értelemben alárendelt szerepkörben; esetleg azáltal, hogy a világ-
egyetem és az azt vizsgáló megfigyelő közötti kapcsolat bár fontos, de nem alapvető jel-
legzetességének tekinti őket.

A kvantum-világegyetem úgy tekinthető, mint a téridőt kitöltő relativisztikus vi-
lágegyetemet ábrázoló érem másik oldala. A relativisztikus világegyetem napjainkig uralja 
a kozmológiai gondolkodást. Természetes, hogy mi emberek, akik csak akkor jelentünk 
meg, amikor a világegyetem már néhány milliárd éves volt, és akik meglehetősen nagy 
méretű teremtmények vagyunk, képesek vagyunk meglátni a csillagokat az égen, de nem 
vagyunk képesek meglátni az atomokat egy almában. Természetes, hogy a kozmológiát 
nagy léptékben szemléljük: megfigyeljük a galaxisokat, és kidolgozzuk a relativitáselméle-
tet, és más hasonló elméleteket, hogy értelmezni tudjuk a galaxisok viselkedését. Csak-
hogy a világegyetem nem volt mindig nagy és klasszikus. Valamikor kicsi és kvantumos 
volt, és elképzelhető, hogy nem veszítette el az azokból az időkből származó emlékeit. 
Előbb-utóbb kiderülhet, hogy ott fenn - vagy inkább belül, a tér szövedékében, minden 
anyagi tárgyban - a világegyetem ugyanolyan maradt, amilyen a kezdet kezdetén volt, 
amikor minden hely egyetlen hely volt, amikor minden időpont egyetlen időpont volt, és 
minden dolog ugyanaz a dolog volt.

Ha az éremnek ezt az oldalát akarjuk megvizsgálni, egy újabb technikai eszközre 
lesz szükségünk, ez pedig a Bell-féle egyenlőtlenség. John Stuart Bell ír fizikus volt, aki 
Bohm rejtett változós értelmezésével foglalkozott, és kidolgozott egy vizsgálati módot an-
nak kísérleti ellenőrzésére. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, Bell javasolt kísér-
lete az EPR-berendezés változata, egy olyan összeállítás, amelynél két részecske indul el, 
és mindkettő makroszkopikus távolságot tesz meg, mielőtt az egyiket megfigyelik, ami 
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azonnal meghatározza a másik részecske állapotát is. Bell körvonalazta, milyen módon le-
het egy EPR-jellegű kísérletet azon klasszikus feltételezés vizsgálatára alkalmazni, hogy a 
természet "lokálisan" - vagyis mechanisztikusán - működik-e. Az eredmény szerint a 
klasszikus feltételezés hamis, a természet bizonyos értelemben nem-lokális. Ebből a külö-
nös eredményből olyan meglepő következmények adódtak, hogy elfogadhatónak tűnik 
Henry Stapp fizikus véleménye, aki szerint Bell elmélete "a század legmélyrehatóbb ter-
mészettudományos felfedezése".43

A fejezet egy korábbi szakaszában már találkoztunk a lokális jelleg fogalmával, 
azt jelenti, hogy egy rendszer csak akkor képes megváltoztatni egy másik rendszert, ha va-
lamiféle mechanikai kölcsönhatás van közöttük. A relativitáselmélet szerint semmiféle köl-
csönhatás nem terjedhet a fény sebességénél nagyobb sebességgel, és a rejtett változós ér-
telmezésben a fizikusokat leginkább az zavarja, hogy ez épp ilyen, fénynél nagyobb sebes-
ségű kölcsönhatást feltételez.44 Ha azt mondjuk, hogy egy részecskével valamit művelve 
cselekedetünk, s ez azonnal befolyást gyakorol társrészecskéjére, ez azt jelenti, hogy a 
szubatomi részecskék nemlokális módon viselkednek. A nem-lokális jelleg felborítja a régi 
és elismert lokális jelleg elvét, és ez az, ami Einsteint annyira zavarta, hogy nyilvánvaló 
ésszerűtlenségének megvilágítására alkotta meg az EPR-gondolatkísérletet.

Bell kísérleti fizikus, lágy északír tájszólásban beszél, szakálla vörös, nyers humo-
ra hallatlanul szívós elmével párosul. Éveken keresztül elmélkedett azon, hogy a természe-
ti folyamatok a lokális jellegnek engedelmeskednek-e, ahogyan azt hagyományosan gon-
dolták, vagy valamilyen nem-lokális jelleget követnek kvantumszinten. Egy 1964-ben 
publikált cikkében olyan kísérlettel állt elő, ami végre eldönthetné a kérdést. A technológia 
csak évekkel később fejlődött annyira, hogy a javaslatot meg is lehessen valósítani. 1970-
ben a Berkeley Egyetemen John Clauser és Stuart J. Freedman, majd később Alain Aspect 
és kollégái a párizsi Egyetem Elméleti és Alkalmazott Optikai Tanszékén elvégezték Bell 
kísérletét. A műszaki részleteket felesleges itt taglalni: nagy számú foton polarizációját 
vizsgálták. Ennek az volt a jelentősége, hogy más eredményt kell kapni, ha a fotonok a lo-
kális jellegnek megfelelően viselkednek, ahogyan Einstein feltételezte, és megint mást, ha 
a kvantummechanikai egyenletek szerinti nem-lokális jelleggel rendelkeznek. Végered-
ményben a kvantumrejtélynél is pontosan ez a különbség a döntő. Mindkét esetben - és 
minden azóta elvégzett kísérletnél - az eredmény teljesen egyértelmű: Bohrnak volt igaza 
(kvantumrendszerekben fellépnek nem-lokális jelenségek), és Einsteinnek nem volt igaza 
(nincsenek a nem-lokális jelleget megmagyarázó rejtett változók). A természet - legalábbis 
szubatomi léptékekben - valóban nem-lokális. Amikor egy bizonyos részecskével pepecse-
lünk, a hozzárendelt részecske is megváltozik, méghozzá ugyanabban a pillanatban, még 
ha távol is van, és semmilyen rejtett változó, sem akármilyen más mechanikus elem nem 
képes Einstein lokális jellegre vonatkozó meggyőződését megmenteni. Ahogyan F. David 
Peat megjegyezte: "Választanunk kell, vagy feladjuk a reményt arra, hogy valaha is megis-
merjük a kvantumvalóság természetét, vagy elfogadjuk a nem-lokális jellegű világegyetem 
létezését."45

Vannak, akik belenyugszanak a Peat által említett első lehetőségébe. Az a vélemé-
nyük, hogy az ember józan ésszel nem képes felérni a kvantumvalóságot, és ezért megpró-
bálni sem érdemes. A történelem során már számos esetben próbálkoztak az emberi megis-
merés abszolút határainak meghatározásával, és ha nem így lett volna ebben az esetben is, 
nem folyt volna hetven éven keresztül vita a kvantumrejtélyről. így hát inkább nézzük meg 
kissé közelebbről a másik lehetőséget, Peat szavaival élve elfogadhatjuk-e egy nem-lokális 
világegyetem létezését.

Mit jelent ez? Azt jelentheti, hogy a világegyetemben valamilyen mély és minded-
dig alig érzékelt kapcsolat létezik, egy olyan szinten, ahol a tér és az idő nem számít. 
Bohm, aki megélhette azokat a kísérleti eredményeket, amelyek igazolták a kvantumhatá-
sok nem-lokális voltát, 1980-ban megjelent A teljesség és az implikált rend című könyvé-

43
44
45



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   184 

ben megbirkózott ezzel a rendkívüli elképzeléssel. Mint tehetséges etimológus, az "impli-
kált" kifejezést "mindenre kiterjedő" értelemben használta. Felvetette, hogy a nem-lokális 
hatások úgy szövik át a világegyetemet, mint amikor a konyhafőnök a tejszínt belekeveri a 
mártásba. Bohm szerint a klasszikus fizika egy megmagyarázható renddel foglalkozott, 
Newton gravitációjának mechanikus világával, Einstein relativitáselméletével, míg a kvan-
tumfizika az első olyan természettudomány, amely a nem-lokális jelenségek implikált vilá-
gát vizsgálja. Ennek az új szemléletnek tudományos kulcsa az a különös megfontolás, 
hogy a fotonok nem "élik át" az időt. A speciális relativitás elméletéből tudjuk, hogy az idő 
az űrutasok számára lelassul, ahogy megközelítik a fény sebességét. Fénysebességnél, 
vagyis a fotonok vákuumbeli sebességénél egyáltalán nem létezik idő. így egy foton akkor, 
amikor az A-pontból átmegy a B -pontba, saját szempontjából zérus idő alatt teszi meg az 
utat; ez azt jelenti, hogy egy bizonyos értelemben a két pont nem különül el egymástól. 
Egy másik nézőpont John Wheeler-nek és másoknak azon a feltevésén alapszik, hogy a te-
ret számos féreglyuk kapcsolja össze, kis alagutak kötik össze a lokális tartományokat, s 
ezek számunkra látszólag nagy távolságokra vannak egymástól. Hasonlóan gondolkodik 
Roger Penrose, aki a téridőt kvantumléptékben kuszának és dinamikusnak tekinti. Penrose 
a teret egy olyan fényképészeti lemezhez hasonlítja, amelyet csak akkor lehet "normális" 
makroszkopikus képpé előhívni, ha méréssel "rögzítjük".

Bohm és mások az implikált világegyetemet egy hologramhoz hasonlítják. A ho-
logram létrehozásához egy lézersugarat átvezetnek egy nyalábosztón, és így két sugarat 
hoznak létre - hasonlóan a korábban, a kvantumrejtély kapcsán már ismertetett kétréses kí-
sérlethez -, és a tárgyról visszavert fénysugarat egy fényérzékeny üveglemezre vetítik. A 
lemezen nem jelenik meg látható kép, de amikor egy hasonló fénysugárral megvilágítjuk, 
a megvilágított tárgyról egy háromdimenziós lebegő kép keletkezik. Ez a kép önmagában 
is lenyűgöző; felbontásának nincs elméleti alsó határa, csak az előállításához alkalmazott 
fény hullámhossza, de ami különlegesen érdekessé teszi kozmológiai vonatkozásban, az az 
a mód, ahogyan az információt megjeleníti az üveglemezen: ha lefedjük a hologram egy 
részét, és a maradékot lézersugárral megvilágítjuk, a megjelenő kép nem az eredeti töredé-
ke lesz, hanem az egész. A kép halványabb és kissé "zajos", de térbelileg a teljes tárgy 
megjelenik ott abban és minden más töredékben.

Mi van akkor, ha a világegyetem is ilyen? Nem nagyon lehet ezt az elvet napjaink 
tudományos fogalmaival megközelíteni, úgyhogy nem is érdemes megpróbálni. Ilyen ne-
hézség lehet annak a jele, hogy a világegyetemnek nincs is ilyen "implikált" oldala, és ak-
kor ez a gondolatmenet csupán üres fecsegés. De azt is jelentheti - ahogyan Bohm feltéte-
lezte -, hogy valóban valamiféle új "rendről" van szó, aminek éppen ezért előbb még ki 
kell alakítania saját fogalmait és nyelvezetét, és addig nem is lehet elvárni, Bohm szavai-
val élve, hogy "azokhoz a jól megfogalmazott és előre kialakított elképzelésekhez il-
lesszük, amit ennek a rendnek meg kell tudni valósítania."46 Így hát inkább általánosság-
ban írjuk le az elvet.

Tételezzük fel - ahogyan a húrelmélet sejtetni engedi -, hogy a világegyetem a tér-
nek egy hiperdimenzionális buborékaként kezdődött, amelyből négy dimenzió kivételével 
az összes összetekeredett, és kialakította a szubatomi részecskéket. Ezek a részecskék szá-
munkra miriádnyi egyedi dolognak tűnnek, de ez csupán a téridő négy dimenziójában fel-
vett megjelenési formájuk. A hipertérben egyetlen dologként létezhetnek, vagyis talán 
nemcsak egyszerűen összekapcsolódnak, hanem azonosak. (Wheeler így szólt Richard 
Feynman-hoz: "Feynman, én tudom, miért rendelkezik minden elektron azonos töltéssel és 
azonos tömeggel." "Miért?" "Mert az mind ugyanaz az elektron!"47) Ebben az esetben egy 
olyan világegyetemben élünk, amely két komplementer, egymást kiegészítő külső formát 
mutat. Az egyik követi a lokális jelleget, és nagyméretű, ősi, táguló és bizonyos értelem-
ben mechanikus. A másik nem-lokális, számunkra ismeretlen tér- és időformákból épül fel, 
és mindenütt szorosan összefügg. Mi megpróbáljuk a kvantumrejtély kulcslyukán keresz-
tül kilesni titkait, és látjuk a kozmosz ősrégi, eredeti oldalának egy kis darabkáját.
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Az az állítás, hogy a világegyetem mélységében szorosan összefügg, a visszhangja 
annak, amit a misztikusok többezer év óta hangoztatnak. Ez hatalmas tehertételt jelenthet a 
természettudományos világ számára, mert a tudósok nagyon is sokszor hallottak olyan ön-
telt, sekélyes kijelentéseket, amelyek szerint a tudomány alig tesz többet, mint azt bizo-
nyítja, amit Lao Tzu és Seattle törzsfőnök már rég elmondott. A fontosabb tudományos és 
filozófiai gondolatok közül nem egyet misztikus motívumok mozgattak. (Einstein: "A leg-
szebb érzelem, amit megélhetünk, a titokzatosság. Ez a forrása minden igazi művészetnek 
és tudománynak. Akinek ez az érzelem ismeretlen, aki nem tud csodálkozni, és nem képes 
elragadtatottan bámulni, az úgyszólván halott."48) Emlékezzünk az eleai filozófus és mate-
matikus Zénon paradoxonára, aki azzal akarta igazolni, hogy a mozgás lehetetlen, hogy 
például egy kilőtt nyílnak a cél feléig megtett útja véges időszakaszokból tevődik össze, és 
a távolságokat a végtelenségig lehetne felezni. De kevesebbszer gondolunk arra, miért öt-
lötte ki Zénon ezt a paradoxont; azért, hogy alátámassza az eleai Parmenidész feltételezé-
sét, aki szerint minden egy, és - az abszurditásra visszavezetve - megcáfolja azt a Püthago-
rasz által hangoztatott elvet, hogy a természet nem egy egység, hanem sokféle dologból te-
vődik össze. A természettudomány napjainkban is sok tekintetben Püthagorasz gondolatain 
alapul. Zénon álláspontja az volt, hogy a püthagoraszi soktárgyú világ nem teljes, hogy ha 
a dolgok mélyére nézünk, rájövünk, hogy a soktárgyú, téridő-világegyetem a teremtésnek 
csak az egyik oldalát világítja meg. Ahogyan Vergilius Dante Isteni színjátékában mondja:

Valóban, sok olyan van, ami zavarba ejtő,
De megtévesztő módon, mert

Jó okuk van rá, amit mi nem ismerhetünk... 49

Ha a történelem számos szála egy csomó átvágásával feltárul, Parmenidész napja 
ismét felsüt, és Zénon megérzése - mint a nemlokális világegyetem érzete - nyilvánvalóvá 
válik.

Ez azt jelenti, hogy a megfigyelő szerepe még alig kezdődött el, és ha valaki ki-
dugja a fejét a csillagos lokális gömbön keresztül, hasonlóan ahhoz, ahogyan a híres ko-
pernikuszi forradalmat megjelenítő fametszeten látható, meg kell ismételni a megfigyelést, 
de nagyobb léptékekben. Ezt az elsők között Wheeler látta meg, akit Gertrude Steinhez ha-
sonlóan gyakran alábecsülnek gondolkodóként, leginkább azért, mert olyan kérdéseket 
vizsgál, amelyekre a választ ő sem tudja. Wheeler hangosan töpreng azon, hogy vajon mi-
ért képvisel a kvantummegfigyelés - mint olyan - egy másik teremtésképzetet. "Hogyan 
jött létre a világegyetem?" -kérdezi.50

Ez valami különleges, nagyon távoli folyamat, s még reményünk sem lehet, hogy 
valaha is elemezni tudjuk? Vagy ez a mechanizmus, ami hatni kezdett, talán olyan, ami 
mindig újra és újra megnyilvánul? Azok közül a jelek közül, amelyek azt igazolják, hogy a 
"kvantumjelenség" a teremtés elemi jelenségét alkotja, egyik sem olyan feltűnő, mint an-
nak érinthetetlensége. A nyalábosztásos kísérlet "késleltetett választás "-változatánál példá-
ul nincs jogunk megmondani, hogy mit művelt a foton, miközben a belépési pont és az 
észlelési pont között áthaladt. A detektálás pillanatáig a jelenség még nem jelenség. Az út 
alatt bármely ponton beavatkozhatnánk egy másik mérőeszközzel, de függetlenül attól, 
hogy ez egy új észlelőeszköz vagy a régi, egy új jelenséggel állunk szemben. Semmivel 
nem jutottunk közelebb ahhoz, mint korábban, hogy behatoljunk a jelenség érinthetetlen 
belső világába. A teremtés folyamatánál, ami bárhol végbemehet, és végbe is megy, ami 
megmutatja magát, és mégis elrejtőzik, álmodhattunk-e csodálatosabbat és jobban megfe-
lelőt, mint ezt?

A kvantumrejtély valamennyi értelmezése csak a szőnyeg alá sepri a kérdést, 
azonban a szőnyegek olyan mintázattal rendelkeznek, ami nem ismerhető fel részleteiben. 
Ha mostanáig csak a téridő fonalát vettük észre a szőnyeg mintázatában, ez azért lehet, 
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mert a felismerés maga a részek megkülönböztetése. Elképzelhető, hogy ha az egészet fel 
tudnánk ismerni, észrevennénk: az itt és most ugyanaz, mint az ott és akkor? Lehetséges, 
hogy aki csupán megfigyelő, az észreveszi az eltérő, explicit világegyetemet, mint az azt 
átszövő implikált világegyetemet? És mit jelent egyáltalán az, hogy megfigyelő, hogy fel-
készült, és hogy élő? Ezzel a kérdéssel átjutunk a teremtés és a kvantumrejtély jeges szik-
láiról a dúsfüvű völgybe, ahol - luxuskörülmények között élő, csodálkozó és mindig elége-
detlen - fajunk megkérdezi, hol a helyünk a világegyetemben?



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   187 

12. Helyünk a világban

Isten így szólt Ábrahámhoz:
"Ha én nem lennék, te nem lennél itt."
"Tudom, Uram" válaszolta Ábrahám,

"de ha én nem lennék, senki nem gondolna Rád."
(Régi zsidó bölcsesség)1

Az optimista azt hirdeti,
hogy ez a világ, amiben élünk,

minden lehető világ közül a legjobb;
a pesszimista attól fél, hogy ez igaz.

(James Branch Cabell)2

Az emberek a világegyetem legmagányosabb lényei. Csak a közelmúltban kezdtük 
megismerni a világegyetemet, de még nem tudunk vele igazán mit kezdeni, és nincs senki, 
akivel ezt megbeszélhetnénk, így azután magunk között beszélünk róla, és töprengéseink 
természetszerűleg a mi emberi perspektíváinkra korlátozódnak. Ebben az értelemben dia-
lógusaink monológok, amit gátol az, amit az egyediség gyötrelmének nevezhetünk. Kizá-
rólag egyetlen értelemmel vagyunk jó viszonyban, nevezetesen a sajátunkkal, csak egyet-
len élettel, minthogy minden földi élet rokon, és csak egyetlen megfigyelt világegyetem-
mel. Akkor hogyan vagyunk képesek kiszámítani a véletlenszerűséget és szükségszerűsé-
get, hogy megértsük, a természet mely törvényei és állandói elkerülhetetlenek, és melyek 
azok, amelyek véletlenszerűek, és hogy megítéljük, az élet és értelem központi, vagy peri-
fériális jellegű a kozmikus létben?

A reneszánsz előtt az emberiség a világmindenségben - mint egy lakályos kalyibá-
ban - élt, és biztonságban érezte magát.3 A tudomány előtti világ körülöttünk volt, mégpe-
dig kétféle értelemben is: egyrészt a mi közvetlen környezetünkből állt (és nem sokkal 
többől), másrészt mi hozzá tartoztunk, illettünk hozzá. A kopernikuszi forradalom termé-
szetesen mindent megváltoztatott, de az általa okozott megrázkódtatás nem volt olyan 
nagy, hogy letaszított volna minket a privilegizált középpontiság trónjáról, ahogyan a tan-
könyvekben szerepel, sokkal inkább azt jelentette, hogy a világegyetem már nem volt kö-
rülöttünk. A kopernikuszi világegyetem hatalmas távlatai - ha lakatlanok - haszontalanok-
nak és értelmetleneknek tűnnek. (Ezt a gondolkodást elsősorban a filozófus Giovanni 
Agucchi képviselte, aki egy Galileinek írt levelében a kopernikuszi tanok elleni érvként 
hozta fel.) Ha pedig lakottak, az arra kötelez minket, hogy figyelembe vegyük, meg kell 
osztanunk kozmikus otthonunkat más lényekkel, amelyek közül egyesek esetleg jobbak, 
vagy okosabbak nálunk, és jobban megérdemlik Isten gondoskodását.

Ezzel megkezdődött a nyugtalanság kora, amelyben divatossá vált a tudomány 
népszerűsítői körében, hogy úgy kezeljék a félelmetesen hatalmas világegyetemet mint 
egy furkósbotot. Ha valaki tudományos vonatkozásban nyeregben akar maradni, annak hi-
valkodnia kellett azzal, hogy szemrebbenés nélkül elfogadja azt a nem éppen hízelgő té-
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telt, miszerint mi - mint sár és mocsok - a galaktikus világ külső peremén egy piszokfolt-
hoz tapadva élünk, ami mit sem sejtő módon száguld a közömbös csillagokkal teleszórt 
halálos vákuumon keresztül. Sir James Jeans elsőrendűen értette ezt a nyelvezetet, és egy 
olyan asztronómiai bestsellert írt, ami határozottan mély benyomást gyakorolt az olvasó-
közönségre. Ebben lefestette, milyen embertelenül hatalmas, apró, forró és hideg minden, 
úgy, hogy egy kritikus meg is kérdezte, mi volt ezzel a könyvvel a célja: tanítani, vagy ha-
lálra rémíteni az olvasókat.

Nem sokkal később az inga a másik oldalra lengett ki, és ennek kapcsán a tudósok 
és filozófusok ismét átgondolták, vajon az emberiség léte valóban csupán mellékes körül-
mény-e a szélesebb világmindenség szempontjából. A kopernikuszi forradalom létrehozta 
a kozmológiai elvet, ami elutasítja azokat az elméleteket, melyek az embert helyezik a vi-
lágegyetem - vagy bármilyen speciális hely - középpontjába. Így például az a feltételezés, 
hogy az ősrobbanás egy előzőleg létezett tér bizonyos meghatározott pontján ment végbe, 
és hogy mi véletlenül éppen a robbanás helyén úgy élünk, hogy a galaxisok tőlünk távo-
lodnak, megsértette volna a kozmológiai elvet. A kozmológiai elv a maga módján nagyon 
jó volt, de néhányan elkezdtek gondolkozni azon, hogy nem túlságosan egyoldalú-e. Eset-
leg a kozmológiának előnyére válna, ha hozzáadnánk egy második elvet, mégpedig egy 
olyat, ami létünket úgy veszi figyelembe, hogy nem jelenti ki, mi valami különlegeset kép-
viselünk. Ezt kísérli meg az antropikus elv. Abból indul ki, hogy az ember léte adott, és át-
kutatja a világegyetemet olyan nyomok után, amelyek lényegesek az élet szempontjából. A 
célja az, hogy a világot kevesebbnek tekintse, mint egy személytelen gépet, és többnek, 
mint amit John Wheeler kifejtett: "otthon az Ember számára."

E szemlélet vizsgálatánál két kérdést kell feltennünk az emberiség és a világegye-
tem közötti kapcsolat vonatkozásában, amiket csak a legutóbbi időkben vettünk tudomá-
sul:

Egyedül vagyunk a világmindenségben? Az élet kozmikus szinten általános, vagy 
ritka jelenség? Az emberi értelem vak véletlen, vagy a mindent átható tűz egy szikrája?

Mondhat-e saját létünk valamit a világegyetemről? Az antropikus szemlélet igen-
nel válaszol erre a kérdésre, és a világegyetem megismeréséhez úgy közelít, hogy az élet 
létezését tekinti a kiindulópontnak.

Az a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben, már nagyon régi. Ami 
új, az az, hogy egyre inkább olyan eszközök birtokában vagyunk, amelyek esetleg lehető-
séget adnak a kérdés megválaszolására.5 A már ma rendelkezésre álló rádiótávcsövek ké-
pesek olyan jeleket észlelni, amiket a mi színvonalunkhoz közel álló olyan idegen civilizá-
ció küldhet, amely a Tejútnak abban a negyedében van, ahol mi is élünk. Az űrbe telepített 
optikai távcsövek következő generációjának segítségével esetleg módunk lesz arra, hogy 
más naprendszerek bolygóiról visszavert csillagfények spektrumának analizálásával kimu-
tassuk az élet lehetőségének jeleit: például a légkör jelenlétére utaló széndioxidot, az óceá-
nok létezését jelentő víznek, vagy az ózonnak, az oxigén egy formájának jelenlétét. És el-
képzelhető, hogy egyes jövőbeli űrszondák megszimatolják az élet valamiféle nyomát, 
vagy kövületeit, éppen itt, a mi naprendszerünkben; esetleg a Szaturnusz holdja, a Titán át-
látszatlan felhői mögött elbújva, vagy a Mars fagyott tundráiban rejtőzködve. (Ismét fel-
lángolt az érdeklődés a Marsbeli élet vonatkozásában, amikor a NASA tudósai viszonylag 
meggyőző bizonyítékokat találtak mikroszkopikus kövületekre egy olyan kőzetben, ami ti-
zenhatmillió évvel ezelőtt vált le a vörös bolygóról - feltehetőleg egy aszteroida becsapó-
dása nyomán -, és mintegy tizenháromezer évvel ezelőtt jutott el a Földre; ezt az aszteroi-
dát az Antarktisz jegébe fagyva találták meg 1984-ben. Mindaddig, amíg a kutatás nem tár 
fel valami pozitívumot, vagy meggyőző mennyiségű negatív bizonyítékkal nem rendelke-
zünk, a földönkívüli életet taglaló mindennemű tárgyalás csupán spekuláció. Ezeknek a 
spekulációknak a szintje valamennyit javult azóta, hogy a természettudomány előrelépett 
az élet működésének megismerésében és abban, hogyan alakult ki az élet itt a Földön.

Ezek az elméleti eszmefuttatások és elméletgyártások két élesen eltérő becslést 
eredményeznek arra vonatkozóan, van-e élet a Földön kívül, és ha igen, milyen mennyi-
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ségben, és milyen értelmi szintű (amit erre az esetre pragmatikus módon úgy határozunk 
meg, rendelkezik-e azzal a képességgel és akarattal, hogy kommunikáljon velünk, embe-
rekkel).7 Az egyik, főleg csillagászokból és fizikusokból álló tábor azt bizonygatja, hogy 
meglehetősen bőven van a Földön kívül élet. "Meg vagyok győződve, hogy léteznek élőlé-
nyek odakint" -jelentette ki Paul Horowitz, a Harvard egyetem fizikusa, aki a SETI (Se-
arch for Extraterrestrial Intelligence, a földönkívüli értelem kutatása projekt rövidítése) 
egyik kutatócsoportjának vezetője, és akik egy egyszerű, 25 cm-es rádiótávcsővel dolgoz-
nak, aminek vevőegységét és analizátorát legnagyobbrészt Horowitz és diákjai saját ma-
guk építették.8 A másik tábort legnagyobbrészt biológusok alkotják, és azt a nézetüket han-
goztatják, hogy bár elképzelhető élet más bolygókon is, annak a lehetősége, hogy a Földön 
kívül intelligens lények létezzenek, olyan csekély, hogy csaknem bizonyosan egyedül va-
gyunk galaxisunkban, sőt minden valószínűség szerint az egész megfigyelhető világegye-
temben. Az ugyancsak a Harvardon dolgozó biológus, Ernst Mayr is ezen a véleményen 
van. Kijelentette: "A SETI az adófizetők pénzének sajnálatos pocsékolása."9

Mindkét tábor ugyanazokra az alapvető adatokra támaszkodik; hogy teljesen ellen-
tétes eredményre jutnak, azt mutatja, milyen nehéz kiszámítani egy jelenség (ebben az 
esetben az élet) eshetőségét, amire csak egyetlen példával rendelkezünk. Vizsgáljuk meg 
közelebbről az érveket.

Az optimisták (vagyis a SETI-projektet támogatók) gondolatmenete - csak a leg-
szükségesebbre korlátozva - a következő: olyan sok csillag van galaxisunkban, hogy ha 
csak egy százalékuk körül kering földjellegű bolygó, az még mindig több mint egymilliárd 
földjellegű bolygót jelent galaxisunkban. Az élet rögtön a Föld történelmének kezdetén el-
kezdődött: a legkorábbi megkövesedett sejtek mindössze néhányszázmillió évvel a Föld-
kéreg kialakulása utánról származnak. Ez azt sugallja, hogy az élet azonnal megindul - 
legalábbis azokon a bolygókon, amelyek vízzel rendelkeznek -, és ezért nem függ semmi-
féle különleges szerencsétől. Az élet, ha már egyszer létrejött, meglehetősen erőteljes és 
ellenálló: a földi élet számos olyan természeti katasztrófát átvészelt, ami megtizedelte az 
élőlényeket, de az evolúció változatlanul, rohamléptekkel folytatódott. Az evolúció több-
milliárd éve során előbb vagy utóbb az értelmes lét is kialakul, minthogy túlélési lehetősé-
get biztosít azoknak a fajoknak, amelyek ezzel a képességgel rendelkeznek, és végül is az 
egész evolúció erről szól. Ahol az értelem, rövidesen ott a technika is: az emberek rövid ti-
zennégyezer év alatt eljutottak a fatörzsből kivájt csónakoktól az űrhajókig. Éppen ezért 
igenis van értelme annak, hogy arra használjuk a rádiótávcsöveket (legalábbis az idő egy 
részében), hogy figyeljük, kapunk-e jeleket más technológiailag fejlett civilizációktól, 
minthogy minden valószínűség szerint ezrével lehetnek a mi galaxisunkban.

A pesszimisták - érveiket leegyszerűsítve - a következő állásponton vannak: elő-
ször is, a földjellegű bolygók minden valószínűség szerint sokkal ritkábbak, mint azt az 
optimisták feltételezik. A Föld egyedülálló a Naprendszerben abban a vonatkozásban, 
hogy éppen optimális távolságra van a Naptól, hogy a víz, ami teljesen egyértelműen lét-
fontosságú az élet szempontjából, mind a három halmazállapotában - folyékony (víz), szi-
lárd (jég) és gáz (pára) - megtalálható a Földön. Ha a Föld keringési pályája valamivel ki-
sebb vagy nagyobb lenne, nem ez lenne a helyzet, és az élet minden bizonnyal nem alakul-
hatott volna ki. Még ha el is fogadjuk azt a feltételezést, hogy meglehetősen nagy számban 
található élet a galaxisban, az optimisták érvelése rögtön összeomlik, ha az értelem kiala-
kulásának kérdéséhez jutunk. Az optimisták azt állítják, hogy az értelem túlélési előnyben 
részesíti azokat a fajokat, amelyek ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek, és ezért a biológiai 
fejlődés kiválasztottjai. Azonban ha valóban ez a helyzet, miért nem alakult ki az értelem 
már korábban a Föld történetében? Az optimisták itt logikai ellentmondásba keverednek: 
azt állítják, az élet azért van benne a játékban, mert a Föld történetében már korán kiala-
kult, de azt is mondják, hogy az értelem is benne van a játékban, ami viszont későn alakult 
ki. A hiba (ha ugyan hibáról van szó) abból a lejáratott feltételezésből adódik, hogy a fejlő-
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dés egy lépcsőzetes folyamat, egy lassan őrlő malom, aminek célja adott esetben lehet az 
ember kialakítása. Azonban ez nem áll fenn. Az evolúció nem célirányos és nagymérték-
ben véletlenszerű, és az az eseménysor, ami végül a Homo sapiens sapiens kialakulásához 
vezetett, olyan hosszú és zavaros, annyira tele van olyan véletlenszerű eseményekkel, 
amelyek kimenetele lehetett volna egészen más is, hogy az értelem minden valószínűség 
szerint nem alakult ki máshol a világegyetemben. A különféle földönkívüli értelmes lé-
nyek, akik esetleg léteznek, lehetnek bálnák, pókok, rovarok vagy milliónyi más, a Földön 
élő, vagy élt fajok rokonai, esetleg meg vannak áldva saját életük irányításának képességé-
vel, de nem érdekeltek abban, hogy rádiótávcsöveket építsenek. Meglehetősen nehéz fel-
adat ilyen életet találni, velük kommunikálni pedig nehezebb lenne, mint itt a Földön a 
baglyokkal vagy gilisztákkal. Mindezek alapján a pesszimisták végkövetkeztetése az, hogy 
egyedül vagyunk, és ehhez a gondolathoz hozzá kell szoknunk.

A kérdést nem azért vetettük itt fel, hogy e könyv keretében megoldjuk. (Gyakor-
lati szempontból a megoldás egyszerű: folytatni kell a SETI-program megfigyeléseit, mert 
ha kapunk választ, az egyértelműen lezárja a vitát, ha nem folytatjuk, úgy lemondunk a re-
ményről is, hogy a problémát valaha megoldhatjuk.) A vita viszont azért érdekes, mert rá-
világít, mennyire idegen tőlünk a kozmosz, amit oly nagyon meg akarunk érteni. Igazuk 
van a pesszimistáknak, hogy nem vagyunk tisztában az emberi értelem keletkezésével. A 
tudósok számos hasznos elképzelést dolgoztak ki, mint amilyen például az a feltételezés, 
hogy az emberi agy encephalizációját (az agynak a test súlyánál gyorsabb növekedése) a 
szelekciós kényszer hajtotta előre (vagy szakzsargonban "préselte ki"), amikor az őseink 
lejöttek a fáról, és vadászni kezdtek a szavannákban, a jégkorszakokban kicsúcsosodó kli-
matikus változások következményeként. William Calvin neurobiológus kiemeli, hogy a 
vadászok kő- és dárdahajító képességének tökéletesítése szerepet játszott az emberi agy 
mozgásközpontjának fejlődésében.10 Ezt igazából nem tudhatjuk. Loren Eiseley antropoló-
gus a következőket írja: "Az ember, a feltaláló olyan tehetségnek, hajlamnak a révén vált 
homo faberré, aminek megtervezésében nem vett részt."11 Nemcsak azt nem tudjuk megér-
teni, miért és hogyan kaptuk az értelem adományát, de ami még fontosabb, azt sem, hogy 
miért folytatódik ez a folyamat; vagyis hogy agyunk miért nem éri be azzal, hogy hatalma 
alatt tartja bolygónkat, miért akarja megismerni az atomok lökdösődését és a galaxisok 
siklását. Nem ismerjük eredetünket, árvák vagyunk saját világunkban.

Egyszóval azt állítjuk, hogy valamilyen formában a dolgok középpontjában va-
gyunk, hogy a természettudomány annyira emelkedett és kifizetődő tevékenység - a tudás 
útját képviseli, és így bizonyos fokig isteni jellegű -, hogy legalább valamennyire a köz-
ponti tűz közelében kell hogy legyen, még ha mi, hitvány fáklyavivői nem is vagyunk ott. 
A fejlődéstani nyomok értelmezhetők úgy, mint amik azt igazolják, hogy az értelem csak 
egy szerencsés véletlen következménye, és az emberiség történelme úgy is olvasható, 
hogy a természettudomány ugyancsak véletlenszerűen alakult ki. A régi görögök elsőrendű 
filozófusok voltak, akik bizonyos értelemben elindítottak bennünket a tudás útján, ugyan-
akkor nem rendelkeztek szinte semmiféle technikával és sajátjuknak mondható fizikai tu-
dománnyal. Kína és India számtalan kötetnyi ragyogó gondolatot adott a világnak, ezenkí-
vül rengeteg műszaki találmány is ott született, ugyanakkor kevés tudós hiszi a kérdést ta-
nulmányozva, hogy ha a természettudomány nem alakult volna ki a nyugati világban né-
hány századdal ezelőtt, úgy az ma Ázsiából származna.12 A természettudomány eredetének 
vonatkozásában nem tapogatódzunk olyan sötétben, mint amikor az értelem születéséről 
beszélünk, mégsem állíthatjuk meggyőződéssel, hogy az értelem szükségszerűen elvezet a 
természettudományhoz. És az ítéletalkotók még mindig tévedésben vannak az emberi gon-
dolkodás állítólagos darwinista előnyeivel kapcsolatban. A természettudomány és a techni-
ka mostanáig jól szolgált bennünket, több embernek biztosított szabadságot és jólétet, mint 
bármi a történelem során. De a túlnépesedés, a környezetszennyezés, a természeti erőforrá-
sok kimerülése, a nukleáris katasztrófa, valamint az egyéb tevékenységek következtében 
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fellépő globális katasztrófa kísértete is a természettudomány és a műszaki fejlődés.
A SETI-program előterjesztői a siker lehetőségét előszeretettel kalkulálják a "Dra-

ke egyenlettel". Az egyenletet Frank Drake csillagász nevéhez fűződik, aki 1960-ban a 
nyugat-virginiai Green Bankben felállított közel 30 méteres rádiótávcső segítségével a vi-
lág első SETI-megfigyelését irányította, ennek során egyetlen napjellegű, közeli csillagot 
figyeltek egyetlen frekvencián. Az egyenlet első tagja a Tejútban található csillagok száma, 
majd egy szorzóban egy sor tört szerepel, melyek a napjellegű csillagok, foldjellegű boly-
gók becsült számát stb. képviselik. E számadatok egy része aránylag megalapozott, mások 
inkább spekulatívak, de ha behelyettesítjük az általánosan elfogadott értékeket, különös 
eredményt kapunk: a galaxisban található kommunikálásra képes társadalmak száma köze-
lítőleg megegyezik években számított átlagos életkorukkal. Ha egy tipikus technológiai 
társadalom mindössze száz éve üzemeltet rádióadókat, úgy mindössze száz lehet belőlük a 
galaxisban, és ebben az esetben meglehetősen csekély eséllyel találunk rájuk (az esély egy 
az egymilliárdhoz minden egyes megfigyelt csillag esetén). Ha tízezer éve léteznek, úgy 
tízezer körül lehet a számuk, és a SETI kilátásai lényegesen jobbak. Ha úgy tekintjük, a je-
lek keresése bizonyos értelemben a tudományba és a technikába vetett hitet jelenti. Azt a 
hitet juttatja kifejezésre, hogy az "értelmes" teremtmények - és a meghatározás alapját is-
mét csak a nagyteljesítményű rádiólokátorok jelentik - általában a túlélésben érdekeltek, 
nem pedig abban, hogy a saját fészkükbe piszkítsanak, vagy felrobbantsák magukat. Az a 
sötét óceán, amiben a vélelmezett civilizációk úsznak, leginkább nem térből, hanem időből 
áll.13

A kozmológiai érvek statisztikai jellegűek. Két tudós, ugyanazokra a tényekre ala-
pozva, logikai hibától mentesen is nagyon eltérő eredményre juthat a világegyetemben ta-
lálható értelmes lények számának becslését illetően. Hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, 
hogy hallatlanul nehéz megbízható valószínűségi előrejelzést adni egyetlen kísérlet alap-
ján. Ha egy bűvész kártyacsomagjából kihúzzuk a kör királyt, hogyan számíthatnánk ki e 
kártya kihúzásának esélyét, ha nem tudjuk, mi van a csomag maradékában? Ez képtelen-
ség, további kártyákat kell megnézni. Hasonló a helyzet a földönkívüli élet valószínűségi 
becslésével, és érdekes módon ugyanez a helyzet a természeti állandókkal is, hogy miért 
pont akkorák, amekkorák. Tételezzük fel, hogy a kihúzott kártya nem a kör királyt mutatja, 
hanem a G = 6,67259 x 10-11 m3kg-1s-2 egyenletet. Ez egy hasznos információ: a gravitációs 
állandó értékét adja, vagyis ezáltal ismerjük a gravitációs erő nagyságát. De ha ezt a 
kártyát egy kozmológus húzta ki, szeretné tudni, vajon ez az érték véletlen-e, és mi az esé-
lye, hogy a nehézségi erő éppen ezzel az értékkel fog rendelkezni és nem mással? Csak-
hogy mindössze egyetlen világegyetemről alkothatunk képet, és abban a nehézségi erő ép-
pen ezzel az értékkel rendelkezik, így nincs semmi alapja a valószínűségi becslésnek.

Ha valamilyen viszonyítást keresünk, összehasonlíthatjuk a nehézségi erőt a másik 
három alapvető erővel. Ekkor kiderül, hogy a gravitációs erő hallatlanul gyenge. A gyenge 
magerő 1028-szor erősebb, mint a gravitáció. Az elektromágneses erő százmilliárdszor erő-
sebb a gyenge magerőnél, és az erős magerő százszor erősebb az elektromágneses erőnél. 
Rendkívül aszimmetrikus az arány. Ha az erők egy játékkutya négy lábát alkotnák, a kutya 
legrövidebb, mondjuk 2,5 cm-es lába lenne a gravitáció, akkor az erős magerőt képviselő 
lába nagyobb lenne a megfigyelhető világegyetem sugaránál. Tényleg ilyen valószínűtle-
nül gyenge a gravitáció, vagy elszámoltuk az arányokat? Egyáltalán hány lehetséges értéke 
van a gravitációnak?

A kérdés megválaszolásához térjünk át a második kérdésre; arra, hogy létünk szol-
gálhat-e felvilágosítással a világegyetemről. Képzeljük el, mi történt volna, ha a gravitáció 
egy picit erősebb lenne. A következmények végzetesek: ebben az esetben ugyanis a koz-
mikus tágulás leáll, és a világegyetem összeomlik még mielőtt az élet bárhol is kialakul. 
Még ha a tágulás folytatódik is, a csillagok túl gyorsan kiégnek, és értelmes élet semmi-
lyen földi időlépték alatt nem alakul ki, a Nap például mindössze egymilliárd évig vilá-
gít.14 Bolygók sem léteznek: egy bolygónál egyensúly áll fenn a gravitációs erő és az elekt-
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romágneses erő között; a gravitáció hatására a bolygó összeroppanna, az elektromágneses 
erő viszont mintegy megtámasztja a molekulákat. Az erősebb gravitációs erő hatására a 
bolygók csillagokként izzásba jöttek volna, vagy összeroppanva fehértörpékké, neutron-
csillagokká vagy fekete lyukakká váltak volna. így az élet minden valószínűség szerint 
nem alakulhat ki olyan világegyetemben, amelyben a gravitációs erő nagyobb a mértnél. 
Ha a másik irányú lehetőséget vizsgáljuk, a gyengébb gravitáció hatására az ősrobbanás 
őseredeti anyaga egész egyszerűen szétoszlott volna (ahogyan a levegő áramlik ki a durr-
defektes autógumiból), még mielőtt gravitáció hatására az anyag összeállt volna bolygók-
ká, csillagokká, galaxisokká. Vagyis az élet kialakulása ilyen feltételek mellett is valószí-
nűtlen, mondhatni lehetetlen. Tanultunk tehát valami érdekeset a gravitációról, mégpedig 
azt, hogy ha nem pontosan ekkora lenne az értéke, nem lehetnénk itt, és nem tudnánk tár-
gyalni a kérdést.

Hasonló érveket sorakoztathatunk fel a természet számos más jelensége esetében. 
Miért olyan öreg a világegyetem, mint amilyen? Az élő szervezeteknek szükségük van 
szénre (a földi élet alapjára), valamint vasra és egyéb fémekre (ezért tartalmaznak a multi-
vitamin-tabletták különféle ásványokat) és ahhoz, hogy egy bolygó nagy mennyiségben 
rendelkezzen szénnel és vassal, az szükséges, hogy olyan anyagokból álljon, amelyek más 
csillagokban már létrejöttek, ami viszont többmilliárd évet igényel. Miért nagyobb valami-
vel a neutronok tömege, mint a protonoké? Ha a protonok csak egy százalékkal nehezeb-
bek lennének, spontán módon elbomlanának neutronokká, és ebben az esetben nem létez-
ne hidrogén, és a csillagok nem világítanának; csillagok nélkül pedig nem létezhet az az 
élet, amit mi ismerünk. Miért van a térben három dimenzió, miért nem kettő vagy négy? 
Mert a genetikai anyag csomói és gubancai az élő sejtekben és a szervek falaiban kizárólag 
három dimenzióban létezhetnek.

Ha ilyenformán érvelünk, az antropikus kozmológiai elvre hivatkozunk (antropi-
kus alatt "az emberiséghez tartozó" értendő, kozmológiai alatt pedig az, hogy az elv oly 
módon korlátozza a világegyetemről kapott tényeket, hogy figyelembe veszi saját jelenlé-
tünket). A korlátozás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy javulnak képességeink an-
nak a valószínűségnek a kiszámításában, hogy a természet olyan, amilyen, azáltal, hogy 
csökkentjük a lehetséges állapotok végtelen számát arra a sokkal kisebb állapotszámra, 
melyekben lehetséges az élet. Ezzel a megközelítéssel kiszámíthatjuk a gravitációs állan-
dót tartalmazó kártya kihúzásának valószínűségét, és az esély meglehetősen jó: a pakli 
csak olyan kártyákat tartalmazhat, melyeknek az értéke nagyon közel esik az általunk ki-
húzott kártya értékéhez.

Az antropikus elv bonyolult történelmi gyökerekkel rendelkezik az olyan különfé-
le "szándékossági" érvek terén, amelyek a természet rendjében egyfajta értelmes közremű-
ködést tételeznek fel, illetve a teleológiai filozófiákban, amelyek szerint a természetnek 
célja van. Ezek azonban nem kell, hogy visszatartsanak bennünket. A történetet 1974-ben 
kezdjük, amikor a brit kozmológus, Brandon Carter fejében megszületett az antropikus elv  
fogalma. Carter korlátokat akart szabni a kozmológiai elvnek. A kozmológiai elv nagyon 
hasznos, ahogyan már említettük, azonban két nehézség merül fel vele kapcsolatban. Elő-
ször: azt igényli, hogy a természeti állandókat és a világegyetemre vonatkozó egyéb ténye-
zőket minden lehetséges, azaz végtelen számú értékkel összehasonlítsuk; s ez a feltétel 
gyakorlatilag megvalósíthatatlanná teszi annak kiszámítását, hogy hogyan alakulhattak a 
dolgok olyanná, amilyenek ma. A másik probléma sokkal specifikusabb. Ez akkor merült 
fel, amikor Fred Hoyle és kollégái kidolgozták az állandó állapot elméletét. Elméletüket a 
nagyvonalúan csak "tökéletesnek" nevezett kozmológiai elvvel támasztották alá. Feltették 
a kérdést: miért kellene a kozmológiai elvet csupán a térre korlátozni? Mi cáfolhatná, hogy 
kivételezett helyzetünk van az időben is? A tökéletes kozmológiai elv azt állítja, hogy a vi-
lágegyetem nem csak most olyan mindenütt, amilyennek látjuk, hanem mindig is olyan 
volt. Éppen ezért nem volt ősrobbanás. Ez határozottan meglepte Brandon Carter-t, mivel 
a kozmológiai elv félremagyarázásának tartotta, amit az antropikus elv kivédene. Az antro-
pikus elv az elfogadható kozmológiai elveket azokra korlátozza, amelyek figyelembe ve-
szik az emberiség létezését. "Amit mi várhatóan megfigyelhetünk, azt korlátoznia kell 
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azoknak a feltételeknek, amelyek igénylik a mi megfigyelői jelenlétünket" -jelentette ki 
Carter.16

Napjainkban az antropikus elvnek három irányzata létezik: a gyenge, az erős és a 
"résztvevői". A gyenge antropikus elv (Weak Anthropic Principle, WAP) csupán annyit 
rögzít, hogy (mint már említettük) a természettudósoknak, amikor azt vizsgálják, milyen 
lehetne másképpen a természet, nem kell valamennyi lehetséges értéket kiszámítani, csak 
azokkal kell foglalkozni, amelyek lehetővé teszik az élet megjelenését. Az erős változat 
(Strong Anthropic Principle, SAP) tovább megy ennél, és azt állítja, hogy a világegyetem 
olyan mértékben kell korlátozottnak lennie, hogy megengedje az életet. Ahogyan Carter 
kifejezte (a meghatározás érdekében, nem a saját meggyőződésének kifejezéseként), "a vi-
lágegyetemnek olyannak kell lennie, ami lehetővé teszi az azt megfigyelők létrejöttét."17 
Más szavakkal: ha nincsenek megfigyelők, nincs világegyetem. A résztvevői-változat (Par-
ticipatory Anthropic Principle, PAP) kidolgozója legnagyobbrészt John Wheeler. Ez az elv 
hangsúlyozza a kvantummegfigyelést a lehetőségből a ténylegesbe történő átmenet során, 
és megkísérli a világegyetemet - mint megfigyeléstől függőt - abban az értelemben kialakí-
tani, hogy (mint azt az előzőek során már Wheeler véleményeként megismertük) a jelensé-
gek csak akkor jelenségek, ha megfigyelik azokat; ami alatt azt kell érteni, hogy a dolgok-
ról mindaddig nem mondhatjuk, hogy léteznek, amíg meg nem figyeltük őket.18

A tudományban csak a gyenge antropikus elv talált visszhangra, amennyiben rávi-
lágított olyan tényekre, minthogy milyen módon függ az élet "ahogyan mi ismerjük" a leg-
különbözőbb kozmikus feltételektől. De még ez az apró korty is mérgező lehet, és elkép-
zelhető, hogy a WAP legalább annyi tudóst összezavar, mint ahánynak megvilágosodást je-
lent. Az ellentétek egy része abból adódik, hogy a WAP nem annyira tudományos, mint in-
kább filozofikus, és a filozofálás legalább annyira népszerű a hivatásos természettudósok 
körében, mint a madarak megfigyelése a profi futballisták között. Sok vitára ad okot az a 
megfontolás is, hogy a WAP különösen veszélyes filozófiát képvisel.

A bajt többek között az okozza, hogy a tudósok időnként összekeverik a ráerőlte-
tést a magyarázattal. Ha valaki azt hiszi, hogy egy jelenségre magyarázatot adott, ha kimu-
tatta, hogy az szükséges az élet kialakulásához, ez a hite esetleg megakadályozza őt abban, 
hogy a jelenségre mélyebb és gyümölcsözőbb magyarázatot keressen. Ilyesmi már történt. 
A kérdéses jelenség a világegyetem izotropiája volt (az a tény, hogy minden irányban azo-
nosnak látszik). Mint az előzőek során láttuk, a világegyetem jelentős mértékben izotróp. 
1973-ban Stephen Hawking és Barry Collins a cambridge-i Egyetemen az antropikus elvet 
hívták segítségül - megjegyezve, hogy ha a világegyetem nem lenne ilyen nagymértékben 
izotróp, ez megnehezítette volna a csillagok és bolygók, ezzel pedig az élet kialakulását - 
ahhoz, hogy "megmagyarázzák" a kozmikus izotropiát. Szerencsére ezt az érvelést nem fo-
gadták el véglegesnek, és nem sokkal később az izotropiára sokkal természetesebb, és ele-
gánsabb, az inflációból eredeztető magyarázatot találtak. Mindenesetre óvatosnak kell len-
nünk, nehogy az antropikus kényszer elvakítson bennünket és eltérítsen a mélyebb magya-
rázatoktól. Ha például a gravitációs állandó értéke nem véletlen, hanem elkerülhetetlen kö-
vetkezménye egy a természetben megbúvó mélyebb struktúrának, amit a szuperhúr vagy 
valamilyen más elmélet fog kimutatni, amikor a gravitációt tényleg megértjük, s az antro-
pikus elv minden bizonnyal már csak egy elterelő manővernek fog látszani.

Egy másik veszély abban rejlik, hogy mivel az antropikus elv post hoc - a világ-
egyetem már korábban létezett, még az emberiség előtt -, ezért gyaníthatóan téves eszme. 
E téveszme abból a feltételezésből adódik, hogy mivel B-esemény az időben A-esemény 
után következett be, ezért A-eseménynek kellett B-eseményt okoznia, vagy legalábbis lé-
nyeges eleme volt bekövetkezésének. Minthogy a földi élet a világegyetemből ered - ami 
olyan, amilyen -, ha nem vagyunk elég óvatosak, a természetet indokolatlanul merev, és 
hibásan azt feltételezzük, azért olyan, amilyen, hogy lehetővé tegye az életet. Az élet azon-
ban jóval sokoldalúbb lehet, mint mi, akik nem ismerünk másféle életet, és ezért nem is tu-
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dunk elképzelni. A bioszférát tágabban úgy értelmezhetjük, mint olyan önmagában magas 
szinten rendezett rendszert, amely fenntartja, vagy növeli a rendet. Ehhez a csodás teljesít-
ményhez - az entrópiatörvény lokális szinten való megfordításához - két dolog szükséges: 
az egyik az energiakülönbség (például hogy egy hidegebb tartomány közelében legyen egy 
melegebb), a másik pedig a megfelelő helyi stabilitás, ami lehetővé teszi, de nem fojtja el a 
fejlődést.19 Ezek a feltételek minden valószínűség szerint sokkal szélesebb tartományban 
megvalósulnak, mint amire a mi tapasztalataink mutatnak. Meglehet pusztán tudományos 
fantasztikum az a gondolat, hogy az élet például nemcsak a szénre és az oxigénre alapul-
hat, és óriás molekuláris felhőben sodródó alkoholt vedelő medúzákat fedezünk majd fel, 
vagy a neutroncsillagok felszínén kúszó nem szénalapon szerveződött rákokat. De a sci-fi 
írók fantazmagóriáiból túl sok megvalósult már ahhoz, hogy alábecsülhessük az emberi 
fantáziát, emellett az antropikus elv ostobasággá korcsosulhat, ha azt várja el, hogy az is-
meretlent csak az ismertek alapján keressük. Átmehetünk a Brooklyn-hídon, és a Fulton-
halpiacon vehetünk egy lepényhalat, de ez nem jelenti azt, hogy a lepényhal léte megköve-
teli a Brooklyn-híd létét, sem azt, hogy a lepényhalon kívül más halak ne léteznének a ten-
gerben.

Mindennek ellenére a gondolatok olyanok, mint a dinamit: veszélyesek ugyan, de 
ez még nem jelenti azt, hogy nem alkalmazhatjuk őket. Ugyanakkor az antropikus elv sok-
kal megfoghatóbbnak tűnik, ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy több világegyetem létezik, 
és mindegyik saját fizikai törvénykészlettel rendelkezik. Egyes világegyetemek eleve hal-
vaszületettek, és egy pillanat alatt elvillannak. Mások nagy kozmológiai állandóval bírnak 
(ez olyan feltétel, amit a részecskefizikusok sokkal természetesebb vákuumállapotnak tar-
tanak, mint az az elenyésző kis érték, amit a mi világegyetemünkben tapasztalunk). Csu-
pasz térként maradnak fenn, folyamatosan egyre nagyobbra fúvódnak, elképzelhetetlenül 
hatalmasra, mindörökre üresen. Megint mások életet zárnak magukba, de azok az életfor-
mák teljesen eltérnek a miénktől. Vannak olyanok, amelyek hatalmasak, és tele vannak 
mindenfélével, de élet sohasem alakul ki bennük. Ha sohasem tudjuk mindezt megfigyelni, 
mondhatjuk-e, hogy léteznek? Ha egy teljesen steril világegyetem esetleg beúszik egy la-
kott világegyetem horizontjába, akkor létezik? Érthető módon egyes kozmológusok türel-
metlenek az ilyen elképzelésekkel szemben; nehezen tudják belátni, mi célja lehet annak, 
hogy kikötjük olyan világegyetemek létezését, amelyek létezését nem tudjuk sem igazolni, 
sem cáfolni. Az ilyen elméletek mégis lehetnek értékesek, mert ésszerű elképzelések meg-
születését ösztönzik. Segíthetik a tudósokat, amikor komolyan tűnődni kezdenek azon, 
hogy mihez hasonlíthat az a természet, ami a mi világegyetemünk mögött van, odakint, 
ahol más törvények érvényesek, és szelektálni kezdenek a különféle törvényszerűségek 
között. Egy pánunivezumban gondolkodó tudós sohasem tudhatja, mikor lépte át azt a tar-
tományt, ahol a képzelet meghaladja a valóságot. De ha valóban csak egy világegyetem 
van, és mindig is csak egy világegyetem volt, és így mindezek a spekulációk komolytala-
nok, akkor először fordul elő, hogy a természet kevésbé okosnak és leleményesnek bizo-
nyul, mint amilyenek mi vagyunk.

A kozmológus olyan, mint az az ember, aki William Blake versében létrán akar a 
Holdra felmászni. "Akarom! Akarom!" - kiáltja, de semmi sem támasztja odafent a létrát, 
és abban sem biztos, van-e valaki, aki a létra alját tartja. Kik vagyunk mi, és mit akarunk? 
A kozmológia ugyanúgy, mint minden más emberi erőfeszítés, végül is saját magunkra 
hull vissza, de nem kizárólag körülöttünk forog. Az a szép benne, hogy megváltozva érke-
zünk vissza az utazásból. A galaxisok, mint az óceánok koralljai, megváltoztatják a ten-
gert, belőlünk valami nagyszerűt és különöset csinálnak.20 T. S. Eliot írja:

Ne hagyjuk abba a kutatást,
És minden felfedező utunk végén

Eljutunk oda, ahonnan elindultunk
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És először látjuk azt a helyet.21

Ha ez a vers a harmadik sornál véget érne, a modern idők legkomorabb versei 
közé tartozna. A tudomány igencsak bajban lenne, ha végeredményben ugyanoda jutnánk 
vissza, ahonnan elindultunk. De a vers negyedik sora a kozmológusok hitvallása: ahhoz, 
hogy megtaláljuk a saját helyünket, ismernünk kell "azt" a helyet, a pincétől a padlásig, a 
gyökerektől a csillagokig, az egész mindenséget.

21
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Elfogultságtól mentes teológiai utószó

Már csak az imádság, az imádság maradt nekem,
és a tudomány.

(Gillian Conoley)1

Egy talmudmagyarázó iskolában több órán keresztül
vitatkoztak Isten létének bizonyítékairól.
Végül az egyik rabbi felállt és így szólt: 

"Isten olyan hatalmas, hogy nincs is szüksége arra,
hogy létezzen."

(Victor Weisskopf)2

Mi a helyzet Istennel?

Az istenség fogalma az emberiség történelmének kezdete óta összekapcsolódott a 
kozmológiával. Minden monoteista vallás hisz valamilyen Istenben, mint a világ megte-
remtőjében. Platón, Arisztotelész és még jó néhány más filozófus szerint Isten a felelős a 
természet rendjéért, s ez a bolygók és csillagok szabályos mozgásában nyilvánul meg. A 
teológusok kijelentése szerint Isten kegyelmének tulajdonítható, hogy az emberi ész képes 
felfogni a természet törvényeit. Sőt, éppen Istent hívták segítségül a megfigyelő problémá-
jának megoldására, amit a kvantumfizika koppenhágai értelmezése vetett fel.

Így indokoltnak látszik megkérdezni, hogy a kozmológia - mint természettudo-
mány - mit mondhat számunkra Istenről. Szomorú, de a legnagyobb körültekintéssel azt 
kell mondanunk, hogy semmit. A kozmológia nem mutatja meg nekünk sem Isten arcát, 
sem Isten kézírását, sem pedig az olyan gondolatokat, amelyek Isten elméjét foglalkoztat-
ták. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik, vagy hogy nem teremthette a világegyete-
met, vagy a világegyetemeket. Csak azt jelenti, hogy a kozmológia nem ad megoldást 
ezekre a kérdésekre.

Számos élő vagy korábban élt gondolkodó nem értene ezzel egyet. Dobálóznának 
a kozmológiai csontokkal és isteni jelekkel, hogy íme itt van Isten, vagy itt nincs. Vegyük 
egy kissé közelebbi kritika alá ezeket a szempontokat.

Történelmileg visszatekintve Isten létezésére vonatkozóan három nagyobb bizo-
nyítékcsoport körvonalazható, nevezetesen: a célszerűségre vonatkozó érvek, a kozmológi-
ai bizonyíték és a lételméleti bizonyíték.

A célszerűségre vonatkozó érvek kifejtik, hogy Isten a részletekben lakik. Ha meg-
vizsgáljuk a dolgok csodálatos hatékonyságát és megfelelőségét, lehetetlennek látszik, 
hogy az más módon is létrejöhetett volna, mint egy isteni értelem munkája révén. Ahogyan 
az angol pap, William Paley hasonlatában lefestette, ha valaki egy zsebórát talál az erdő-
ben, azt alaposabban megvizsgálva arra a következtetésre kell jutnia, hogy azt valamilyen 
célból valamilyen értelmes lény szerkesztette. A célszerűségi érv deisztikus, ami azt jelen-
ti, hogy Istent teremtőnek tekinti, nem pedig olyan közbeavatkozónak, aki csodákat művel 
abban a világegyetemben, amit létrehozott. (A jelen Utószó a deizmusra korlátozódik, 
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minthogy a kozmológia a maga közismert személytelenségével keveset tud mondani a sze-
mélyes Istenről.) A deizmust tisztelettel kezelték mind a filozófusok, mind mások, akiket 
taszított az olyan személyes Isten fogalma, aki úgy válaszol az imádságra, hogy befolyá-
solja a csaták és futballmeccsek kimenetelét, de akik hittek abban, hogy a természet csodá-
latos építménye valamiféle természetfeletti magyarázatot igényel.

Az antropikus elv a célszerűség érve tudományos köntösbe bujtatva. Hogy ez 
mennyire vonzó, azt Sir Fred Hoyle értékelése mutatja, amit a szénatomok "rezonanciaál-
lapotára" vonatkozó saját kutatásaival kapcsolatban tett. A szén a hidrogén, a hélium és az 
oxigén után a negyedik leggyakoribb elem a kozmoszban, ugyanakkor a földi élet alapját 
alkotja. (Ezért nevezik a szénvegyületekkel foglalkozó tudományt szerves kémiának.) A 
szénatomok a csillagokon belül alakulnak ki. Egy szénatom létrejöttéhez három hélium-
atommag szükséges. A folyamat úgy zajlik le, hogy két héliumatom összetapad, és azokat 
eltalálja egy harmadik héliumatom. Kiderült, hogy ez a trükk kritikus módon a szén- és az 
oxigénatommagok úgynevezett belső rezonanciájától függ. Ha a szén rezonanciaszintje 
mindössze 4 százalékkal alacsonyabb lenne, úgy először is nem keletkeznének szén ato-
mok. Ha az oxigén rezonanciaszintje fél százalékkal magasabb lenne, gyakorlatilag vala-
mennyi szénatom "kimosódna", ami azt jelentené, hogy héliummal egyesülve oxigént al-
kotna. Nem lenne szén, nem lennénk mi, így a mi létünk bizonyos értelemben ennek a két 
nukleáris rezonanciának a finomhangolásán múlott. Hoyle kijelentette, hogy az ő ateizmu-
sát - és nézzünk szembe a tényekkel, ez is ugyanúgy egyfajta hit, mint bármi más - meg-
rendítette ez a felfedezés. "Ha a csillagokban végbemenő nukleoszintézissel nagyjából 
egyenlő arányban akarnánk szenet és oxigént előállítani, csak ezt a két értéket kellene 
meghatározni azon a szinten, ahogyan azt a természetben találjuk - mondta Hoyle egy Cal-
tech konferencián 1981-ben -; vajon ez egy másik előre elrendezett, mesterséges dolog? 
(...) Hajlamos vagyok azt hinni, hogy igen. A tények ésszerű magyarázata azt sugallja, 
hogy egy felsőbbrendű értelem vacakolt a fizikával, a kémiával és a biológiával, és nincse-
nek olyan vak erők a természetben, amelyekről érdemes lenne beszélni. Azok a számok, 
amelyeket a tényekből kiszámítottunk, számomra annyira lenyűgözők, hogy ezt a követ-
keztetést gyakorlatilag minden kérdésen felül állónak kell tekintenem."3

Azonban annak ellenére, hogy a célszerűségi érvet Paley-től Hoyle-ig számos gon-
dolkodó magáénak vallotta, legalább két komoly hiányossággal kell számolni vele kapcso-
latban.

Az első, hogy mindig is szánalmasan antropocentrikus volt. A célszerűség feltéte-
lez egy célt, és Isten célja a világegyetem megtervezésében a feltételezések szerint vagy az 
volt, hogy minket létrehozzon, vagy hogy a dolgokat a mi számunkra széppé tegye, esetleg 
mindkettő. A francia író, Bernard de Fontenelle ezt az álláspontot 1686-ban kiadott "A vi-
lágok sokfélesége" című könyvében gúnyolta ki: "Mi mindannyian természettől fogva 
olyanok vagyunk, mint az az athéni bolond, aki azt képzelte, hogy valamennyi hajó, ami 
befut Pireusz kikötőjébe, az ő hajója - írja -, a mi őrültségünk sem kevésbé túlzó. Bekép-
zeljük magunknak, hogy a természetben mindent a mi céljainknak megfelelően terveztek 
el, és akkor megkérdezhetjük a filozófusunkat, végül is mi célt szolgál az az elképesztő 
mennyiségű csillag, amikor jóval kevesebb is megfelelne arra a szolgálatra, amit nekünk 
tesznek. Erre hűvösen csak annyit válaszolna: azért, hogy tessenek nekünk."4 Minél na-
gyobbnak tűnik a világegyetem, annál butábbnak a feltételezés, hogy mindez csak a mi 
céljainkat szolgálja. Mindezt az ég emberközpontú céljaként leszögezni azt a látszatot kel-
ti, hogy siralmas módon semmi humorérzéke nincs az emberi feltételekkel kapcsolatosan. 
Ahogyan Bertrand Russel rámutatott: "A Kozmikus Célszerűség hívői nagyra tartják felté-
telezett intelligenciánkat, de írásaik kétségeket támasztanak eziránt - írja -; ha nekem meg-
adnák a mindenhatóság hatalmát, és több millió évig kísérletezgethetnék, nem nagyon di-
csekednék az Emberrel mint erőfeszítéseim végeredményével."5

Még károsabb volt az a történelmi tény, hogy a célszerűségi érvekben hívők bizo-
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nyítékaikat a biológia világából vették, és Isten kezemunkájának jeleként a csörgőkígyót 
és a lugasépítő madarat emlegették. Ez szerencsétlen választásnak bizonyult, miután Dar-
win kimutatta, hogy a biológiai rendszerek véletlenszerűen és nem előre eltervelt módon 
fejlődnek.6 (Bár Darwin vallásos volt és nem szívesen keveredett teológiai vitába, mégis 
kijelentette: "Nem látok a jótékony tervezésre semmiféle bizonyítékot, vagy akárcsak a 
részletekben bármiféle tervre sem."7) Miután a biológiai területről kiszorultak, a célszerű-
ségi érvek hívői a fizikában és a kozmológiában keresnek menedéket. Egyes gondolkodók 
azt várják, hogy ezen a területen nagyobb sikereket érnek el. Ez meglehetősen kétséges. 
Egy olyan egyesített elmélet, amely kimutatja, hogy a természeti állandók a fázisátmene-
tekből vagy más véletlenszerű eseményekből adódnak, meg fogja semmisíteni a célszerű-
ségi érveket. Kétség kívül ugyanez történne olyan, kizárólag spekulációkon alapuló felté-
telezésekkel, minthogy több világegyetem létezik, mindegyik eltérő természetitörvény-
rendszerrel, és csak egyesekben képzelhető el az élet kialakulása. A darwinizmus nem osz-
latja el az élet misztikumát, hanem azonosnak tekinti az élet rejtélyét a lét, a létezés rejté-
lyével. De az a tény, hogy valami rejtélyesnek látszik, még nem jelenti azt, hogy az Isten 
munkája.8

Bár törékenynek tűnnek, a célszerűségi érvek szilárdabbak, mint a kozmológiai és 
lételméleti bizonyítékok.

A kozmológiai bizonyítékok egészen Arisztotelészig nyúlnak vissza, aki azt tartot-
ta, hogy a mozgás ténye a dinamika végső forrását követeli meg, egy "mozdulatlan mozga-
tót" - vagyis Istent. Azt állítja, hogy a lét bármilyen hierarchiája egy fölérendelt létállapo-
tot igényel, egy mindenek fölé kiterjedő Istent. Descartes hasonló módon a saját percről 
percre való létét egy maga fölött álló lény lététől függőnek tartotta. A kozmológiai bizo-
nyíték hosszú uralomra tekinthetett vissza, részben olyan gondolkodók véleményének kö-
szönhetően, akik szerint a világegyetem eredete olyan probléma, ami nem hozzáférhető a 
tudomány számára. Ugyanakkor azonban számos ellenvéleménnyel is szembetalálta ma-
gát. Miért kell például a létre állandóan sikamlós lejtőként gondolnunk, úgy, hogy mindun-
talan isteni beavatkozást kell várni, hogy megakadályozza a dolgokat a nemlét reményte-
lenségébe süllyedéstől? És az okság valóban olyan alapvető szabálya a természetnek, hogy 
szükségessé teszi Istent? Egy további probléma, amit teológiai körökben igen sokszor 
megtárgyalnak, azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy vajon Isten szabad akaratából hozta-e 
létre a világegyetemet? Ha igen, úgy módjában volt, hogy azt véletlenszerűen, vaktában 
alakítsa ki. Viszont ha a világegyetem véletlenszerű, miért kell nekünk természetesnek tar-
tanunk Isten létét? Ha pedig nem így van - ha mondjuk Isten csak a legésszerűbb módon 
hozhatta létre a világegyetemet, vagy csak egy bizonyos meghatározott módon, ami előse-
gítette az emberi létet -, akkor Isten nem lehet mindenható. Ahogyan a filozófus Keith 
Ward kifejezte: "A régi dilemma - Isten tettei vagy szükségszerűek, és ezért nem szabadok 
(nem történhetnek másképpen), vagy szabadok, és ezért tetszőlegesek (semmi nem hatá-
rozza meg, milyenek legyenek) - elegendő volt ahhoz, hogy évszázadokon keresztül sarok-
ba szorítsa a keresztény filozófusok legnagyobb részét."9

A lételméleti bizonyíték (az ontológia vagy lételmélet a létezés természetének ta-
nulmányozása) a tizenegyedik században született meg, amikor Szent Anselm, Canterbury 
érseke a következőképpen érvelt: mi úgy képzeljük el Istent, "mint olyasvalakit, akinél tö-
kéletesebbet nem lehet elképzelni." Abból a tényből, hogy ezzel az elvvel rendelkezünk, 
logikusan következik, hogy egy ilyen lénynek léteznie kell. Miért? Mert ha nem létezne, 
képesek lennénk egy még tökéletesebbet elképzelni - nevezetesen egy tökéletes lényt, aki 
létezik -, és a végtelenségig tudnánk elképzelni egy lényt, aki egyre tökéletesebb, mint a 
létező legtökéletesebb lény. Ugyanúgy, ahogy jobb, ha tíz valós dollárral rendelkezünk, 
mint tíz képzeletbelivel, sokkal tökéletesebb, ha valami tökéletes, és létezik, mint ha vala-
mi tökéletes, de nem létezik. A legtökéletesebb lény elve megköveteli, hogy egy ilyen lény 
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létezzen. Az ontológiai bizonyíték sokkal kifinomultabb és meggyőzőbb, mint amilyennek 
első pillanatban tűnik, de logikailag annyira agyafúrt, hogy még a középkorban is megbot-
ránkozást keltett. (Marmoutieri Gaunilo kirohant ellene akkor, amikor Szent Anzelm még 
élt.) A leghatásosabb cáfolat Immanuel Kant-tól származik.

Kant A tiszta ész kritikájában valósággal földig rombolta mind a kozmológiai, 
mind az ontológiai bizonyítékokat. Az ontológiai érv, ahogyan Kant rámutatott, egybeol-
vaszt két teljesen különálló gondolatkört: egyrészt a tiszta ész gondolatkörét (azaz a mate-
matikát), amelyben a premisszák belsőleg előírják a következtetést, másrészt a dolgok 
gondolatkörét, amelyben a tapasztalat alapján jutunk el az ítéletig.10 Kant a következőket 
írja: "Miután megfogalmaztunk egy a priori elvet egy dologról, amelynek tartalmát úgy 
alakítottuk ki, hogy magába foglalja a létet, biztonságban hittük magunkat, amikor arra kö-
vetkeztettünk, hogy mivel a létezés szükségszerűen hozzátartozik az elv tárgyához, (vagyis 
azzal a feltételezéssel, hogy én azt állítom erről a dologról, hogy az adott), ez ennek a do-
lognak a létezését ugyancsak szükségszerűen kijelenti, és ezért ez abszolút szükséges - 
csupán azért, mert annak létezését az elvben kigondoltuk."11 Más szavakkal, miután alapul 
vettük, hogy dolgok léteznek, az ontológiai bizonyíték védelmezői azzal érvelnek, hogy a 
lét a dolgok jellegzetes tulajdonsága. Azonban ez circulus vitiosus, saját farkát harapó kí-
gyó. És ezen kívül az is téves, hogy a "létezést" a dolgok olyan tulajdonságának tekintsük, 
ami egyenrangú például a tehetetlenséggel vagy az elektromos töltéssel. Az teljesen 
ésszerű kijelentés, hogy valakinek a zsebében tíz dollár van, de az teljesen ésszerűtlen, 
hogy van öt létező és öt nem létező dollárja. Ahogyan Kant megjegyezte, a kozmológiai 
bizonyítás pontosan ezt a hibát ismételi meg. A dolgokra a "létező" címkét ragasztja, majd 
azt állítja, hogy minden lény létezése megköveteli egy végső lény létezését. Kant óta az 
ontológiai és kozmológiai bizonyítások tovább lavíroznak a filozófia tengerén, de ezek 
csak kísértethajók, és nem várhatjuk el, hogy rongyos vitorlázatukkal bárhova is eljussunk.

Van még egy érvelés, amelynek hívei az antropikus elvet alkalmazzák Isten lété-
nek megalapozásához a kvantummegfigyelés rejtélye révén. Mint láttuk, a kvantummecha-
nika koppenhágai értelmezése csak a megfigyelt jelenségeket tekinti valósnak, felvetve azt 
a rejtélyt, hogy a korai világegyetem hogyan tudott kialakulni megfigyelők nélkül. A rej-
tély "megoldódik", ha Istent - mint legfőbb megfigyelőt -hívjuk segítségül, aki azáltal, 
hogy alaposan megvizsgált minden részecskét, azok kvantumpotenciálját tényleges álla-
pottá alakította át. Ugyanezt a tételt alkalmazták hosszú időn keresztül a hívők az egyik 
legrégebbi (és legkimerítőbb) ontológiai kérdés megoldásához, amelyik úgy szól, hogy va-
jon a fák léteznek-e, ha senki sem figyeli meg őket, vagy amikor kidőlnek, és hangot ad-
nak, ha nincs senki a közelben, aki hallaná a hangot. Ezt a helyzetet összegzi egy régi kla-
pancia:

Volt egyszer egy ember, aki azt mondta:
"Isten minden bizonnyal különösen gondolkodik,

Ha úgy találja, hogy ez a fa akkor is van,
Amikor senki sincs körülötte az udvarban."

" Uram, az Ön csodálkozása különös,
Én mindig itt vagyok az udvarban

És ez az, amiért a fa továbbra is lesz,
Minthogy megfigyeli: az Ön tisztelő híve, Isten. "12

De ha ilyen nyakatekerten kell gondolkodni csak azért, hogy megmentsük a kop-
penhágai értelmezést, akkor "a farok mozgatja a kutyát". És tényleg ez a probléma az is-
tenséggel, valahányszor a kozmológia segítségül hívja: az istenhit mindent megmagyaráz 
az anyagi világról, ezért semmit nem magyaráz meg. Jól érzékeltette ezt George Bemard 
Shaw egy Einstein tiszteletére 1930-ban rendezett estély pohárköszöntőjében: "A vallás-
nak mindig igaza van. A vallás megold minden kérdést, és ezáltal megszüntet minden 

10
11
12



Timothy Ferris - A világmindenség                         … fényemlékeim 2011 …   201 

problémát a világegyetemben. (...) A tudomány ennek éppen ellenkezője. A tudománynak 
soha sincs igaza. Soha nem old meg egyetlen kérdést sem úgy, hogy azzal ne vetne fel tíz 
újabb problémát."13

Mindeközben a világegyetem káoszból való kialakulására utaló kozmológiai felfe-
dezések az ateistáknak adtak tápot. A káoszból való keletkezés mellett egyre több bizonyí-
ték szól. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás sürúségingadozásainak Harrison--
Zeldovics-spektruma, amit a COBE-műhold saját megfigyelési tartományában alátámasz-
tott, azt sugallja, hogy statisztikus fluxusingadozások eredményezték a csillagok és galaxi-
sok létrejöttét. Andrei Linde kaotikus inflációs elmélete eleve feltételezi az őseredeti ska-
lárterek véletlenszerű eloszlását. És ahogyan már említettük, a darwini fejlődés a véletlen-
szerű genetikus mutációkon múlik. Ha a világmindenség a káoszból emelkedett ki, és mű-
ködése véletlenszerű, akkor mi lehet a szerepe egy mindenttudó teremtőnek?

Minthogy az ateistákat számos alkalommal és helyen vádolták intellektuális szem-
telenséggel, érdemes megvizsgálnunk ezt a vádat, ha csak azért is, hogy elvethessük. A 
szemtelenség vádjának forrása, hogy az ateisták állítólag úgy tesznek, mint akik mindent 
tudnak. Thomas Chalmers szavaival az embernek "végig kellene mennie a végtelen teljes 
terjedelmén" annak bizonyítására, hogy Isten sehol sem létezik a világegyetemben.14 Ez az 
álláspont egyszerűen tarthatatlan. Egy tudósnak nem kell megvizsgálnia a világegyetem 
valamennyi protonját ahhoz, hogy megállapítsa, a protonok a kvarkok összekapcsolódásá-
val jöttek létre az ősrobbanás idején. Az sem szolgálja a teistákat, ha fenntartják nézetüket, 
mely szerint, ha nincs bizonyíték Isten létére itt, akkor majd találhatunk bizonyítékot vala-
milyen más bolygón. Logikai szinten az a hívő, aki azzal érvel, hogy az ateizmus képzelt, 
mert az ateizmus nem tudja megcáfolni Isten létének valamennyi lehetséges meghatározá-
sát, túlságosan sok vizet tölt borába: mit jelent az, hogy Isten létezik, ha valaki nem áll ké-
szen arra, hogy egy konkrét istenfogalmat megvédelmezzen? Ahogyan a tizennyolcadik 
századi angol esszéista, Charles Bradlaugh Védőbeszéd az ateizmus melleit című művében 
írja: az ateistának igaza van, amikor azt mondja, hogy "a bibliai Isten létét vitatom; a ke-
resztény Istenben nem hiszek; de nem vagyok annyira meggondolatlan, hogy azt mond-
jam, nincs Isten, amíg azt mondják nekem, nincsenek felkészülve arra, hogy meghatároz-
zák nekem Istent."15

Ugyanakkor viszont az ad hominem (emberhez szabott érvek) bizonytalanná vál-
nak, amikor az ateisták által hangoztatott véleményeket ésszerű módon kritizálják, és ők 
sem járnak jobban, mint a hívők a maguk érvelésével. Az, hogy bizonyítékokat találnak a 
természetben a véletlenszerűségre, még nem cáfolja Isten létét. Ez két szempontból is nyil-
vánvaló.

Egyrészt lehetetlen perdöntő módon bizonyítani, hogy ami véletlenszerűnek lát-
szik, az valóban véletlenszerű. A 4159265358 számsor véletlenszerűnek tűnik, amíg észre 
nem vesszük, hogy a pí tizedestört-alakjának egy részlete. (Másfelől viszont lehet egy tele-
fonszám is.) Meglehetősen nehéz valóban véletlen számsorozatot találni. A CIA-szakértői 
például veszik az ionoszféráról visszaverődött radarjeleket, a kódoláshoz a radarvisszhang 
digitalizált jelsorozatát használják, de még így sem biztosak abban, hogy az eredmény va-
lóban véletlenszerű. Úgy tűnik, mintha a káosz leplezné a tervezést.

Ám, még ha a világegyetem valóban a káoszból keletkezett is, egy hívő akkor is 
nyugodtan érvelhet azzal, hogy Isten azért választotta a káoszt, mert ez felelt meg legin-
kább céljainak. Miért lenne jobb az, hogy a végtelen számú és különböző világok úgy jöt-
tek létre, ahogyan azt a sokvilág-modellekben leírták? Közismert a vicc ezzel kapcsolat-
ban: egy hívő megkérdez egy ateistát, honnan ered a világ, mire az azt válaszolja, hogy a 
káoszból; mire a hívő: no igen, de ki teremtette a káoszt? Ez egyáltalán nem vicc, sokkal 
inkább a teremtésre vonatkozó kétfajta gondolkodásmód tömör összegzése: az egyik meg-
nyugszik a káoszban - mint végső magyarázatban -, míg a másik csak egy másik rendszert 
lát benne. Ezekből, valamint egyéb meggondolásokból végül is azt a következtetést szűr-
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hetjük le, hogy az ateizmus sem gyökeredzik mélyebben a kozmológia tudományában, 
mint a teizmus.

Hát akkor mi marad nekünk? A legésszerűbbnek az tűnik, ha a kozmológiából tel-
jes egészében kihagyjuk Istent: a világegyetem és a természeti állandók eredete talány, és 
minden bizonnyal mindörökre az is marad. De ha mindent, amit (még) nem értünk, Istenre 
testálunk, az visszaélés Isten fogalmával. Ez a gondolkodás a szakzsargon szerint a "hiány-
zó láncszemek istenét" tételezi fel; egy istenségét, aki komoly munkát fejt ki, hogy a ter-
mészet azokat a dolgokat elvégezze, amiket nem értünk. Aligha hihető, hogy Isten valaha 
is felajánlotta volna saját munkájának ily módon történő leírását. Mindenesetre méltatlan-
nak tűnik hozzá: határozottan silány konstrukció egy olyan berendezés, amely állandó fel-
ügyeletet és közbeavatkozást igényel ahhoz, hogy rendesen működjön. Az sem egészen 
tiszta, hogy ha Isten uralma abból áll, hogy a jelenségek világának megmagyarázhatatlan 
szempontjaival törődjön, miért adományozta az embereknek a tudomány iránti hajlamot, 
ami miközben folyamatosan megszünteti a réseket, állandó jelleggel csökkenti a rések iste-
nének igaznak vélt uralmát. Isten szemszögéből az sem tűnik megnyugtatónak, hogy miu-
tán egy meghatározott céllal megteremtette a világegyetemet, milliárd évekre volt szüksé-
ge a végső cél megvalósításához. Ahogyan a német filozófus, Friedrich Schelling fogalma-
zott: "Valóban volt-e a teremtésnek valamilyen végső célja, és ha igen, miért nem valósult 
meg azonnal, miért nincs tökéletesség rögtön a kezdetek kezdete óta?" Hasonlóan ingatag 
az a nézet, hogy Isten egy determinisztikus világot indított útjára, amelyik tökéletesen mű-
ködik, de csak olyan jelenségeket foglal magába, amelyeknek bekövetkezését ő már előre 
látta.

Sokkal inkább helyénvalónak tűnik az a szemlélet, hogy Isten a világegyetemet a 
saját spontán teremtőerejének érdekében hozta létre; hogy azt akarta, a természet hozzon 
létre meglepetéseket, olyan jelenségeket és eseményeket, amelyek kimenetelét ő sem látta 
előre. Milyen lehetne egy ilyen kreatív világegyetem? Nos, ezt igazán lehetetlen lenne 
pontosan előre megjósolni. És úgy látszik, mintha ez lenne a helyzet azzal a világegyetem-
mel, amiben mi élünk. Az információelméleti szakemberek úgy találták, hogy ha az egész 
világmindenség egy számítógép lenne, vagy át lehetne alakítani valamilyen módon egy el-
méletileg legnagyobb kapacitású számítógéppé, ez a számítógép képtelen lenne előre je-
lezni minden jövőbeli eseményt. Ezen kívül egy kreatív világegyetem olyan hatóerőket 
váltana ki, amelyek maguk is kreatívok, vagyis megint csak megjósolhatatlanok. A mi vi-
lágegyetemünkben van egy ilyen hatóerő, ami látványos módon sikeresen fordítja meg az 
entrópia reménytelen elillanását, és lehetővé teszi meglepő dolgok végbemenetelét. Ezt ne-
vezzük életnek. Jó volna, ha ez a hatóerő kikutatná a világegyetem működését, szétválo-
gatva a megjósolhatót az előre nem láthatóból, és kialakítaná azt az elméletet, amely meg-
magyarázná a kettő közötti különbséget. És ezt teszi az emberi értelem. Még jobb lenne, 
ha a gondolkodó lények rájönnének arra, hogy mindannyian hasonló helyzetben vannak: 
"ugyanannak a hajónak a szegény, tudatlanságban élő legénysége - Adlai Stevenson meg-
fogalmazásában -, akik éppen ezért megértően bánnak egymással, és azt hangsúlyozzák, 
Isten a szeretet.17 És így is teszünk, csak sajnos nem elég gyakran.

Végül egy kreatív világegyetemben Isten nem hagyna nyomot saját jelenlétéről, 
minthogy ezzel megfosztaná a kreatív erőket függetlenségüktől, és azok irányát a válaszok 
keresésére irányuló aktív törekvés helyett az egyszerű könyörgés felé irányítaná. És tény-
legesen így is van: Isten hangja a csend hangja. Az Ótestamentumban olvashatjuk, hogy Is-
ten csendben maradt, mikor a rémült hívők így szóltak Mózeshez: "Te beszélj velünk, és 
mi meghallgatunk; de ne hagyd, hogy Isten szóljon hozzánk, mert akkor meghalunk." Bár-
mi is az ok, Isten Jób könyve óta nem beszél, és általában felhagyott azzal, hogy beavat-
kozzon az emberiség életébe, amiért Gedeon megkérdezte-. "Ha Isten velünk van, miért ( . 
. . ) történtek azok a csodák, amikről atyáink beszéltek?" A huszonkettedik zsoltár írója így 
siránkozik: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"

Nem tudhatjuk, hogy csak elhagyott minket, vagy soha nem is volt itt, és biztos, 
hogy sohasem fogjuk megtudni. De meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a titokzatossággal 
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- ami a kereső lélek velejárója - és a csillagok csendjével. Mindazok, akik őszintén készek 
arra, hogy tanuljanak - legyenek akár ateisták, akár hívők, tudósok vagy misztikusok - azo-
nosan gondolkodnak abban a vonatkozásban, hogy nem egy bizonyos hittel rendelkeznek, 
hanem általában hisznek. Ennek megnyilvánulása a nagyrabecsülés, a csend ékesszólásá-
nak tisztelete. Isten keze lehet egy emberi kéz, lehet a tiéd, ha szerető kedvességgel nyúj-
tod ki, és Isten hangja lehet a te hangod, ha az igazságot mondod.
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