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Jdei~, miket álvm költ
éjszaka mind testet ölt
nappal szétp~Lkkannak

éjjel újra élnek
nappal siketnémák
éjjel j!!lt beszélnek

U.

Lassan/,;eT't elfoglalja a heiyét
bennem és benned egy idegen
kl múltat felejtett a jelenben.

Csak az élők közt van különbség,
ha pusztulnak, ha pusztulunk,
minket utánoz az üresség.

lll.

Ahol patakba léptél
fú van, nincs patak
ahogy sírás után csak a nyom marad

a patak hdye tovább kanyarog
t'ele kanyamg a felhővonulás

megkerüli adombot
eltűnik az időben

nem szűnik az időben

csak valami más

HtDERVARI ptTER

Pillantás a végtelenbe
... kinyitotta a szemét és csöndesen bámulni kezdte a felhőt

len égboltot. AZ7.a.l a megrendüléssel nézte, amit a költők éreznek,
sőt, talán meg megindultabban. Nézte az áttetsző, végtelen kék
séget és büszkén gondolt arra, hogy csak Ő, csak az ö tanárai,
tanítvanyar és kartársai, csak ők tudnak átkelni gondolatban a
téren, a világmindenségen, méttóságteljesen. 1=;s azért olyan ottho
nosak ők a világegyetemben, mert a jelentéktelen, potom kis
csodák helyett a legnagyszerűbb csodának szeritették <az életüket.
a megértés csodájának, a tudás, az Ismeret csodájának. Most már
szabadon indulhatott bánnikor egy ilyen utazásra ...

(Mitchell Wilson: Villámok között)

Száz esztendővel ezelőtt született Albert Einstein, minden idők legnagyobb fizi
kusa, aki gyökeresebben átformálta li világ természetéről alkotott képünket, mínt
bárki más előtte. Mint ernber és mint tudós, egyaránt nagyszerű volt. Alkotásai
,",z egyetemes kultúra legértékesebb kincsei közé tartoznak. De egy másik évfor
dulóra is emlékeznünk kell. Hatvan évvel ezelőtt, 1919. május 29-én volt az a
nevezetes napfogyatkozás. amelynek kapcsán a Dél-Amerikába és Afríkába "kül
dott expedíc.ok első .zben igazolták csillagászati úton az általános relativitás-
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elméletet. Einstein 1916-ban állapította meg. hogya Nap gravitációs terében, a
~ridő-szerkezet nem-euklideszi jellege, azaz "gi)r~(j!tsége" miatt a távoli csilla
gokról érkező fénynek el kell térnie az ..egyenes" iránytól. Vagyis a fény ..gör
bült" pályán halad. Ezt gyakorlatitag úgy lehet ellenőrizni. ha fényképfelvéte
leket készítünk az égbolt olyan részéről, ahol sok csillag látható, s ahol a Nap
egy teljes napfogyatkozás alkalmával éppen tartózkodní fog. Fél évvel előbb

vagy később, amikor az égbol11'ak ez a része éjszaka figyelhető meg, újra le
kell fényképezni a kérdéses területet A felvételek összehasonlítása révén eldönt
hető, hogya fény csakugyan az új, Einstein-féle gravitációs elméletnek meg
felelően viselkedik-e, avagy sem. - Amint említettük, az első ilyen jellegű meg
figyelésre 1919-ben került sor. Azóta a kísérletet többször is megismételték és
az eredmények messzernenöen igazolták az új elmeletet.

A relativitáselmélet olyan forradalmat idézett elő a tizikai gondolkodásban,
hogy - főként az első időkben - még a legkiválóbb fizikusok is értetlenül. sőt,

némelyek kifejezetten ellenségesen álltak vel", SZEmben. Sir Arthur Stanley
Eddington angol csillagász, a csillagok belső felépítése modelljénex egyik kidol
gozója, mindenesetre azok közé tartozott, akik azonnal felismerték az elmélet
óriási jelentőségét. (Maga is írt egy .hárornkötetes munká t a re la ii vi tas elméle
téről.) A kialakult helyzetet az alábbi kís verssel jellemezte:

Törvényt fedett nagy mélysége az éjnek
És szólt az Úr: "Legyen Neuitrml" És fény lett.
De nem soká. Az ördög szólt: "Ohó!
Legyen Einstein s vele a statu.~ quo!"

Eddtngtont különösképpen Ioglalköztatták Einsteinnek azok cl gondolatai, ame
lyek a világegyetem egészére vonatkoztak. vagyis kozmológiat természetűek vol
tak. Érdemes ezzel kapcsolatban egy hosszabb részletet idéznünk egyik mun
kájából, minthogy ebben olyan lehetőségekről tesz említést, amelyek már a mí
napjaink asztrofizikájához és kozrnológiájához vezetnek el.

Izolált téridő világok és fekete lyukak

"Fogalmat akarunk szerezni a kozmikus felhő sűrűségerőt. Különbö.:o érvek bizo
nyítják, hogy az rendkívül csekély. Az egyik bizonyíték Einstein elméleten alap
sztk, Bármekkora sűrűség esetére van a kozrnikus felhő kiterjedésének egy lehet
séges felső határa. Például egy, a vizéhez hasonló sűrűségű gömb átmérője nem
lehetne 400 millió mérföldnél nagyobb... Józan szarnitásról 'lan szó, amely
eredetileg Schwarzchildtól származik. Az Einstein-féle tömegvonzási törvény ér
telmében az anyag minden darabja göruuíetet idéz elő az általa elfoglalt térben.
Ha a darabot megnagyobbítjuk. úgy nagyobb tér nyer ugyanolyan gorbütetet.
A nagyobbttást mindaddig Iolytathatjuk , mu; rt görbület körbe nem ért, és be
nem zárult, ekkor szükségképpen meg kell állnunk.' Hasonló dolog történik
a vízgömbnél is: ha 400 miilió mérföld átrnerőjűve nőtt, akkor a tér már olyan
szorosan zárja körül, hogy sehova sem fér el több viz, vagy bármi mas Ha elő

vigyázatosságból nem mer ültünk alá a vízbe. úgy saját magunk számára sincs hely.

Ugyanazon felső határhoz még más úton is eljuthatunk, rnegfrmtolvn, hogy
amennyíben a gömb eléggé nagy, úgy roppant vonzóereje íolyt.in sem fény. sem
pedig más nem menekülhet ki belőle: tehát teljesen önmagában .il ló zar t mm
denség jönne létre. Idézetet iktatek közbe. hogy tekintellyel Iedezvem maguma t :
"Egy, a Földdel azonos sűrűségű, a Napénal 2:;O-szer nagyobb a t.mér ójű. f','>nylii

~Ez a megállapítá:; arrll az esetre v-i.)natkozik, ha a té~j,_~ő geOJnNriá}~ Rlf:"m3~Hl-!eJ,j"~ úgy
""'~'ezett pozillv !,:ö.hüleitel ieUem7.ett geometria. N"~"tiv gÖ'bűlelu, vagyis Boly,,-,-·L0ba
esevszkij-téle t.:'eomptrla érvényessége eseren a 8:~vt"'~re:1zben emlitett hc-r.árólhi,ra r.e-nl
kerülhet sor. Eddigi ismeret ..lnk alapjár. fté'Vt' " vatöságban " térld.'i tulajdon.i;ait II
Riemann-geometria Irja le helyesen. AT. állalpnos rf'!alh'ltá.elmélet ebbő! arra a k öv- r
k,c:ztetésre jut~ ho~y a vHágegyt:tem, véges (v~ges h':rf()~at\j", de t}~taI1alan (nll~t .. hoy,y
hatArtp.lan egy giiOtb lelűlr-te i~l jú.lJehet, ez Ii f~~ nj~.~t v~ge'~ SZall'Úi H"rt~lf.':t"rrY"t"~·r~l je-He
mezhetJJ). A ~;2f'r7Ú jl'~YZf:~-e.
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csillag vonzása lehetetlenné tenné, hogy bármely sugara is elérjen bennünket;
ez okból lehetséges tehát, hogy éppen a világegyetem legnagyobb fénylő égitestei
láthatatlanok szárnunkra.«

Talán ezt Önök csak az einsteini forradalom további szörnyű Következmé
nyének fogják tekinteni, amelyet a .tisztességes' tudományos kutatásra rnért, és
vissza fogják sírni a régi jó időket, amidőn Newton, Laplace és a múlt más
óriásainak tanítása még az épelméjűség igaz utján tartotta a tudományt. De ne
szórjunk elhamarkodott vádakat Einsteinre. Az idézet Laplace Susteme du
Monde-jából való (1796). Maga Newton is gondolt már arra, hogy a fény esetleg
alá lehet vetve a gravítácíónak, és Laplace idejében ezt általánosan fel is téte
lezték" (A természettudomány uj útjai - Donhoffer Szilárd fordítása).

Eddington professzor a fenti sorokat az 1930-as évek táján vetette papírra,
amikor a relativitáselmélet és minden ..vad" következménye már széles körökben
ismert és elfogadott volt.

Ami az önmagukba záródó, a miénktöl tökéletesen izolálódort téridő-világok

gondolatát illeti, ez már benne rejlett az általános relativi tá., elméletében és
egyenes következménye volt a gravitáció 'természetéről kialakított új eredrné
nyeknek , amelyeket maga Einstein is legfontosabbaknak tekintett. Közismert,
hogya relativisztikus kozmológiák kiépítéséhez és továbbfejlesztéséhez rendkivüli
matematikai apparátusra volt szükség. Ezért még az akkori idők legkiválóbb el
méleti fizrkusai, esülagaszal és matematikusai között is csak kevés olyan akadt,
aki rászárita magát arra, hogya kérdéssel behatóbban foglalkozzék. Nevük azon
ban csakhamar ismertté vált: dl! Sitter holland tudós olyan "világmodellt" dol
gozott ki, amelyben az anyag sűrűsége zérus volt, vagyis ez a "világ" egyáltalán
nem tartalmazott anyagoti Friedmann szovlet kutató (eredeti foglalkozását ille
tóen nem fizikus, hanem rneteorológus) rámutatott arra, hogy az Einstein-féle
kozmológiában szereplő statikus, változatlan világ nem létezhet, s helyette olyan
modell t épített fel, amelyben az egész, véges térfogatú, de határtalan, négydimen
ziós téridő-világ tágulóban van. (Nem biztos, hogya történet igaz, de. nem is
elképzelhetetlen: Friedmann állítólag ellenőrizte Einstein számításait és azokban
Egy hétköznapi matematikai hibát fedezett fel. Einstein ugyanis egy képlet neve
zőjében egy olyan mennyiséget szerepeltetett, amelynek tényleges értéke zérus
volt. Erre azonban nem gondolt, és Iormá llsan elvégezte az osztást. majd tovább
számolt anélkül, hogy a tényleges értéket behelyettesítette volna. Ha behe
ívettesíu, azonnal észreveszi, hogy a tört határozatlan, hiszen a számlálóban
szereplő mennyiségben a nevezőben levő zérus "végtelenszer" van meg. Ennek a
hibának lett a következménye, hogy az einsteini kozrnológta a világot statikus
nak, térbeli rnéreteit - például sugarát illetően - változatlannak találta. A
Friedmann-féle modell ből viszont instabil állapot következett.)

A húszas évek vége táján Hubble, századunk egyik legnagyobb csillagásza
felfedezte, hogy a mi tejútrendszerünkön kívül levő galaktíkák, más tejútrend
szerek, kivétel nélkül távolodnak tőlünk, és távolodási sebességük· arányos a
tőlünk mért távolságokkal. Minél mcsszebb van tőlünk egy galaktika, annál gyor
"abban halad. A kép olyan, mintha a világmindenség "felrobbant" volna. Alta
lában azt a hasonlatot szokás alkalmazni, hogyatejútrendszerek úgy távolodnak
tőlünk és egymástól, mint egy Ielf'új], és állandóan táguló labda felszínére festett
foltok. Nincs kitüntetett pont, amely nyugalomban volna, s bármely ilyen {al ton
lenne is egy megfigyelő, ugy tapasztalná. hogy az összes többi folt távolodik
őhozzá képest. A távolodás mértéke pedig a sebességgel arányos. A meglepő a
dologban elsősorban az volt, hogy a csillagászati úton rnért sebességek megdöb
bentően nagyoknak adódtak: nem egy olyan galaktika fordult elő, amelynek má
sodpercenkénti távolodás i sebessége jóval meghaladta a 100 ezer kilométert. Vég
eredményben ez a táguló világ pontosan megfelelt a Friedmann-féle modellnek.

Lemaitre belga apát, felhasználva a Friedmann-Iéle számítások és a Hubble
-féle megfigyelések eredményeit, olyan elméletet dolgozott ki, amely szerint az
egész világmindenség anyaga, néhányszor tízmilliárd évvel ezelőtt, eQl/etlen tömeg
ben zsufolódott össze. Ez a tömeg felrobbant és "repeszdarabjaiból" keletkeztek
az egyes tajútrendszerek, amelyek azóta is távolodóban varinak. Lernaitre-t so
kan támadták, de végeredményben az lj elmélete. ha módosított formában is, pol
gárjogot nyert a mai kozmotógiában. Azóta, hogy a nemrégiben Nobel-díjjal
k ítüntetett kel, amerikai frzikuv Pen.zias és Wllson feltedezte. hogya világűr
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rnínden pontjából érkezik egy bizonyos rádiósugárzás. már nem kételkedünk
többé Lemaitre gondolatának helyességében. A kérdéses sugárzást egészen vélet
lenül fedezték fel, anélkül, hogy [elentőségét rögtön felismerték volna. Késc5bb
derült csak ki, hogy ez a sugárzás még akkor keletkezett, amikor a világegyetem
teljes anyagkészlete egyetlen, elképzelhetetlenül sűrű és magas hőmérsékletű tö
megben zsúfolódott össze. Gamow, amerikai illetőségű. de orosz származású fizi
kus már 1956-ban rámutatott arra, hogy léteznie kell egy ilyen sugárzásnak 
erre a gondolatra azonban senki sem figyelt fel. Dicke. egy másik amerikai elmé
leti fizikus is hasonló eredményekre jutott. de csak jóval később. 1965-ben. Azt
állította, a hajdani "őstömeg" oly erős sugárzást bocsátott ki magából, hogy nyo
mait érzékeny rádióteleszkópokkal ma is fel lehetne fogni. Nem tudott arról,
hogy éppen ebben az esztendőben Penzías és Wilson csakugyan megtalálta ezt
a sugárzást, amikor a Bell-laboratórium munkaterve keretében azt vizsgálta. mi
féle kozmikus eredetű rádiózajok zavarják a hírközlő rnesterséges holdak műkö

dését, Miután pedig rábukkantak erre a sugárzásra, mínthogy egyikük sem volt
kozrnológus, a szó szorcs értelmében véve nem tudtak mit kezdeni felfedezésük
kel. Végül egyik barátjuk hívta fel figyelmüket Dicke kutatásaira.

Túl messzire vezetne. ha a Nagy Robbanás, a Big Bang elméletét itt tárgyalni
kívánnánk. Csupán annyit, hogy eszerint az ősi tűzgömb felrobbant. Az elméleti
fizikusok - nem túlzás! - a robbanast követő legelső másodpercek történetét
is le tudják írni: meg tudják mondani, hogyan változott a hőmérséklet, mílyen
hullámhosszúságú sugárzások keletkeztek, s hogyan repült szét a kozmikus min
denség minden atomja. hogy azután ködöket. galaktikákat, csillagokat és boly
gókat hozzon létre.

Hogya világegyetem jelenleg tapasztalható tágulása állandó-e, vagy sem.
nem tudjuk. Csillagászati műszereink még nem eléggé jó teljesítőképességűek

ahhoz. hogy eldönthessük : a tágulás határtalanul folytatódik-e. avagy később

lelassul és a még távolabbi jövőben a galaktikák fokozatosan. egyre gyorsulva
közeledrit fognak-e egymáshoz. Ha igen, úgy egyszer az anyagi tömegek újra
összetalálkoznak és a hajdani ős-tűzgömbhöz hasonló. roppant sűrűségű és igen
magas hőmérsékletű tömeg képződik. S azután - talán - ez újra felrobban.
19y ismétlődhet a folyamat a végtelenségig! Ez mar nem a táguló világegyetem
elmélete. hanem a "pulzáló" uníverzumé,

Ezek után feltehető az a kérdés, hogy vajon "hová" tágul a világegyetem?
Földi szemléletünkben a háromdimenziós térbeli és egydimenziós időbeli világ
hoz szoktunk hozzá, s nincs olyan ember. aki el tudná képzelni, mit is jelent
az egységes, négydimenziós téridő-világ, amelyben a teret és az időt nem választ
hatjuk el. De ha valaki nagyon kötné az ebet a karóhoz. s tovább erősködne,

Einstein nyomán így válaszolhatnánk : Négydimenziós, véges térfogatú, de határ
talan téridő-vflágunk, amelyben a Riemann-geometria érvényes, egy ötdírnenzíós,
végtelen, görbületrnentes, euklideszi geometriájú térbe. ágyazódik és tágulása
ebben történik. Képzelje el mármost ezt az illető. ha tudja!

A fenti világkép, ebben a megfogalmazásban, természetesen mai alkotás.
Érdekes azonban rámutatni arra, hogy a nuntegy négyezer éves Rig Védd-ban,
az índusok . legrégibb szent könyveinek egyikében arról is szó van, hogy a világ
mindenséget Brahmá, az ind "szentháromság" első személye kileheli magából,
majd egy bizonyos (nagyon hosszú) idő eltelte után visszaszívja magába. S ez
így ismétlődik Brahrná egész élete folyamán, mert az índek szerint még az ő

létezése ís véges; 100 Brahmá-évig tart, amelynek földi megfelelője 311 billió év.
Minden Brahma-év 360 napból áJI, s a részleges "teremtés"-re e nappálok haj
nalán kerül sor. Vagyis Brahma az ö nappalának reggején leheli ki a minden
séget, hogy azután, a Brahma-éj kezdetén, visszasziv]n azt önmagába. Csak
ugyan megdöbbentö, hogy ez a gondolat mennyire emlékeztet a ,.pulzáló" uni
verzum modern koncepciójára. Sőt, mivel Brahmá egyetlen nappala 8,64 milliárd
év. a régi indek helyesen ismerték fel egy-egy ilyen pulzáció Időtartamának

nagyságrendjét, akárcsak a Föld korának nagyságrendjét is. Ez utóbbit kétmil
Irárd év körülinek tartották, míg a tényleges kor 4,6 milliárd esztendő. A "nagy
ősrobbanás" óta eltelt ídőt pedig a cai llagászck a 10 és 20 milliárd év közottí
intervallumba teszik. Numerikusan ez természetesen nem egyezik az indek fel
fogása szerint meghatározott idővel. de i'l lényeg nem ez, hanem hogy míndkét
esetben tí:r.milliárdos nagyságrendről van s,05.
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Magától értetődően nem állit.juk azt. hogya régi indiai bölcseknek tény
leges tudomásuk lett volna a világegyetem jelenlegi tágulásáról és pulzációjá
nak lehetőségéről. De az rnindenképpen komoly figyelmet érdemel, hogy - tisz
tán intuitív alapon - rádöbbentek erre a kozmikus képre és azt a maguk korá
nak és szellemiségének megfelelő módon, vallási spekulációkba ágyazva le is írták
es áthagyományozták az ;j tökorra.

*Térjünk azonban mosr vissza ahhoz a kérdéshez, hogy ha már a mi vtlágrnin
denségünk. a maga teljességében, tökéletesen izolált az őt magába ágyazó öt
dimenziós, Euklidesz-féle tértől, amelyben tágulása folyik - vajon lehetsége
sek-e izolált téridő-világok a mi reális, négykiterjedésű, Ríernann-geometriájú
téridő-világunkon belül? Az újabb asztrofiztkai kutatások igenlő választ adnak.
De hogyan is kel1 ezt értenünk)

Míndenekelőtt egy fontos észrevételt kell tennünk. Az önmagukba záródó
téridő-világok, a legújabban elméletileg kimutatott úgynevezr·t fekete lyukak
nem azonosak azzal, amelyről Eddington írt, s amely - arnint láttuk - már
Laplace-nM is szerepelt. Azonosság helyett meglepő hasonlóságról van szó, Ehhez
az a felfedezés vezetett, hogya világegyetemben létezhetnek elképzelhetetlenül
nagy sűrűségű és viszonylag rendkivül kicsiny térfogatú égitestek (neutronokból
álló csillagoki, amelyek valószínűleg szupernova-robbanások után maradnak visz
sza. Feltehetően a szétrobbant szupernova magját képviselik, s az azt korábban
övezett gázanyag a robbanás miatt szétdobódott a térbe. A neutroncsillag azon
ban még nem azonos a fekete lyukkal. E csillagok körül ugyanis még nem zárult
be a téridő-szerkezet. De a neutroncsillagokból bizonyos körűlmények közöbt már
kialakulhatnak fekete lyukak, azaz olyari "tartományok" - valójában a míénk lől

rökéletesen izolálódott világok -, arnetvekből semmiféle sugárzás nem léphet ki,
s amelyet semmiféle anyagi test mar nem hagyhat el. Vizsgáljuk meg most ezt
a folyamatot kissé részletessebben !

Az általános relativitáselméletből következik, hogy minél kisebbé válik egy
égitest térfogata, miközben tömege gyakorlatilag csaknem változatlannak tekint
nető (ne vegyük most figyelembe, hogy a csillag sugárzása folytán végeredmény
ben a tömeg is csökken; az égitest teljes tömegéhez képest ez, rövidebb idő

alatt, elhanyagolhatóan kis csökkenés), annál nagyobb lesz környezetében a tér
idő görbülete. Vagy, ami ezzel egyértelmű, a sűrűség növekedésével egyre kisebbé
válik a görbületi sugár,

A továbbiakban a Riemann-geometriát tekintjük érvényesnek. Mert amíg az
euklideszi geometriában egy háromszög belső szögeinek összege mindíg pontosan
180 fok, továbbá a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriában soha nem éri el a
180 fokot, - addig a Riemann-félében mindig meghaladja ezt a kritikus értéket.
Ennek megfelelően az euklideszi geometriát szokásos görbületrnentesnek, a Bo
lyai-Lobacsevszkij-félét negatív görbületűnek, végül a Riemann-Iélét pozitiv
görbületűnek is nevezni.

A Nap által keltett tértdó-görbület sugara jóval nagyobb, mínj amilyen pél
dául a Föld, a Hold, egy meteor, egy gombostűfej, vagy egy atommag által jöhet
létre. Ha mármost a Napot mind kisebb és kisebb térfogatha kényszerítenénk.
miközben törneget változatlanul hagynánk, az általa keltett görbületi sugár is
mind kisebbé válna. Előbb-utóbb elérné a Föld áltat létesített görbületi sugár
nagyságát, majd a Holdét. a meteorét, a gombostűfejét és az atornmagét, Ennek
a folyamatnak során a téridő-görbület viszont egyre fokozódik. Végül a gör
bület már olyan erőssé válna, hogy a téridó bezárulna a Nap körül és egy fekete
lyuk jönne létre. A Nap átmérője a jelenlegi l millió 300 ezer kilométer körüli
értékről ekkor ra már csupán néhány kilométernyire csekkenne. (Itt azonban meg
kell jegyeznünk, hogy létezhetnek még sokkal kisebb méretű f~ketelyukak is.
Akár akkorák. mint amilyen egy mákszem I Volt olyan feltevés, hogy az 1908.
évi pusztitó szibériai meteorhulIást valójában egy miniatűr fekete lyuk hozta
létre, amellyel Földünk összeütközött. A becslések szerint ez a lyuk, illetve il

benne elhelyezkedő tömeg csak millírnéteres méretú lett volna. Eit az elméletet
egyébként elvetették, rnert ninc'> nyoma annak: hogy a feltételezett feke-te lyuk,
amint áthaladq bolygónkon. kilépett volna annak testéből Ennek ai: Atlanti
-óceán északi részében kellett volna megtörténnie. A kritiku» helven azonban
ne-n észleltek sernmiféte renc'ktvüh 'elenség<'t)
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A szupernovák robbanása után fennmaradó, csaknem teljes egészükben neut
ronokból álló, nagyon gyorsan forgó és csak néhányszor tíz kilométer átmérő

jűre becsült csillágok tömege a Napéval nagyságrendileg egyező. Ezek a különös
egi testek szabályos időközönként, körülbelül másodpercenként, erős rádióimpuZzust
bocsátanak ki magukból. Mintegy "puZzálnak", ezért is nevezték el őket puZzárok
nak. A pulzárok tehát már nagyon közel. állanak a fekete lyuk állapothoz,
vagyis nem sok választja el őket attól, hogy körülöttük bezáruljon a téridő, hi
szen roppant tömeg koncentrálódik egy nagyon kicsiny térfogatban. A téridő gör
bülete a pulzárok - vagyis a velük azonosítpató neutroncsillagok - szomszéd
ságában mindenesetre már rendkívül erős és a téridő görbületi sugara nagyon
kícsi.

Mi történik azonban akkor, ha a pulzár anyágán úrrá lesz saját gravitácíója
és megkezdődik a "befelé robbanás", az írnplózió, vagy más néven gravitációs
kollapszus fantasztikus folyamata?

Ekkor - ha ez csakugyan bekövetkezhet - az anyag még sokkal kompri
máltabb állapotba kerül. A sűrűség határtalanul növekedni kezd, a neutronok
mind szerosabban préselődnek egymáshoz, és végül, egy kritikus görbületi sugár
elérésekor. a téridő bezáródík az impZodáZó neutroncsillag körülI Az égitest vál
tozatlanul tovább létezik, anyci'ga nem semmísült meg - de izolálódott a "külső"
világegyeterntől. Semmi jeiét nem foghatjuk fel többé, hiszen sem fény, sem
másmilyen elektromágneses sugárzás, sem pedig valamilyen anyagi részecske el
nem hagyhatja többé. Hacsak {lern zajlik le egy, ma még ismeretlen belső folya
mat, amely a téridőt újra "megnyitja".

Hogy azután milyen állapotok uralkodnak egy ilyen, izolálódott rendszer
belsejében? Beszélhetünk-e ott még időről és térről, külön-külön, vagy inkább
egységes téridőről - az még vitatott kérdés. Minthogy az anyag és a rnozgás
elválaszthatatlan egymástól, s a rnozgáshoz térre és időre van szükség, továbbá
mivel az anyag a zárt világban sem semmisül meg, valószínű, hogy az időfo

lyamat a fekete Iyukon belül is folytatódik és a tér is értelmezhető. De ez a tér
és ez. az idő, vagy ez a téridő nyilvánvalóan más szerkezetű lesz ott, rní nt "kívül",
il "normális" világegyetemben. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy
U)7I-ben .a szovjctuntóbeli Bjurakanban nemzetközi kongresszust rendeztek, amely
nek fő tárgyköre a kozmoszbeli élet . lehetőségének és az esetleges civilizációkkal
való kapcsolatfelvételnek kérdése volt. Kardasev szovjet fizikus azt a hallattanul
izgalmas feltevést tárgyalta előadásában. vajon mi is történne egy űrhajóval.

ha megkísérelné, hogy behatoljon egy fekete lyuk belsejébe? Ezzel nyilvánvalóan
kiszakad na a ..külső" világegyetem téridő-rendszeréből. Az előadó véleménye sze
rint bizonvos kedvező feltételek eseten az űrhajósok csakugyan megoldhatnák
ezt a feladatot. Ha pedig a kísérlet sikerülne, olyan helyzetbe kerülnének, mint
Wells híres regényének, az Időgép-nek höse: tetszésüle szerint utazhatnának
előre, vagy hát raf'elé az időben, mí helvt áthatoltak az önmagába záródott téridő

-világ "falán".

Ha a pulzár egy kettős vagy többszörös csillagcsoport egyik tagja volt, akkor
megvan rá a remény, hogya belőle keletkezett fekete lyukat felfedezhetjük.
,Jelenlétével ugyanis zavarja társa vagy társai mozgását, és ez csillagászati mód
szerekkel - ha a tőlünk mért távolság nem túl nagy - észlelhető. Ilyen alapon
már gyanítják néhány .Jcözelt' fekete lyuk létezését, de biztosan még nem állít
natják. Hasonló zavart okozhatnak a kőzönséges bolygók is, amelyek egy-egy
csillag körül keringenek, de ezeket a bolygókat - pusztán a tőlünk mért nagy
távolság és viszonylag kis méretei k miatt - színtén nem láthatjuk. Elvileg ter
mészetesen két teljesen különböző dologról van szó. A bolygó azért fénylik, mert
visszaveri a ráeső sugárzás egy jelentős részét. A fekete lyuk viszont egyáltalán
nem sugároz és minden ráeső fényt teljesen elnyel. Tehát a fekete lyuk még
akkor is láthatatlan maradna számunkra, ha a Föld közvetlen közelében helyez
kedne el.

Különböző statisztikai vizsgálatok szerínt a fekete lyukak száma meglepően

nagy. A statisztika az eddig megfigyelt szupernovák s a rádiócsillagászati úton
észlelt pulzárok számán alapul. Zeldovics szovjet kozmológus például úgy vélr,
hogya saját tejútrendszerünkben levő százrnilhard csillagra mintegy 10-100
millió Jekete lvuk jut. S hasonló lehet az aránv más galaktikákban is.
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A csiIJall'szerű rádióforrások

Az implózió, vagyis a gravitáció keltette összeomlás elméletét eredetileg nem a
fekete lyukak keletkezésének megmagyarázása céljából dolgozták ki, hanem azért,
hogy egy másik, nem kevésbé különös jelenséget, a kvazárok, vagyis csíllagszerű

rádióforrások energiatermelését értelmezhessék. Hoyle, a híres angol csillagász
és munkatársa, az indiai származású Narlikar voltak azok a tudósok, akik az
irnplózíó lehetőséget a kvazárokkal kapcsolatban felvetették. A kvazár kifejezés
egyébként betűszó: a quasi stel!ar radio source-ból származik.

Az első kvazárokat körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt fedezték fel, de az
azóta eltelt idő kevésnek bizonyult ahhoz, hogy valódi természetüket felderít
hessük. Mindenesetre kétségtelen, hogy a világmindenség eddig ismert legrej
télyesebb - és egyúttal bizonyára legfontosabb - objektumai. Minthogy leg
többjük óriási távolságban van tőlünk, vizsgálatuk folyamán nemcsak térbelileg
látunk messzíre, hanem időbelileg is, hiszen a fény véges sebességgel terjed, s
minél távolabbról érkezik hozzánk, annál régebben lezajlott eseményekről hoz
üzenetet. Egyes kvazárok távolsága olyan rendkívül nagy, hogy a segítségükkel
a Nagy Osrobbanást, a Big Bang-ot közvetlenül követő eseményekről kaphatunk
adatokat.

A csillagszerű képet mutató kozmikus rádióforrásokat emberi mértékkel mérve
felfoghatatlanul nagyenergiatermelés jellemzi. Mégis megkísérelhetjük, hogy a
kérdéses energia nagyságáról néhány hasonlat révén alakítsunk ki valamiféle
képet magunknak. Egy átlagos kvazár egyetlen másodperc alatt annyi energiát
sugároz ki magából az elektromágneses hullámok tartományában, mint a Nap
S3 500 év leforgása alatt. lA Nap másodpercenkénti energiasugárzása viszont ak
kora, hogy annak felhasználása elegendő lenne a teljes alpi-eurázsiai hegységrend
szer telgyűréséhez.) Úgy is fogalmazhatunk azonban, hogy egy kvazár sugárzását
2 billió és 590 milliárd Nap tudná helyettesíteni. Vagy még egy összehasonlítás:
a szóban forgó energiát 2500 trillió, egyenként 100 megatonnás hidrogénbomba
egyidejű robbantásával tudnánk előállítani. Ez utóbbi szám azt jelenti, hogy a
földfelszín minden egyes négyzetcentiméterére 490 ilyen hidrogénbombát kellene
elhelyeznünk !

Ez a megdöbbentő méretű energiaterrnelés, amely a kvazárokban lezajlik, ma
gától értetődően a problémák egész sorozatát vetette fel, hiszen nyilvánvaló, hogy
xözönséges nukleáris folyamatokkal a jelenség nem magyarázható meg. További
nehézségeket eredményezett azonban még az a felismerés is, hogy a kvazárok
- amelyeknek egyedi sugárzása sokszorosan nagyobb, mint amilyen egy egész
tejútrendszéré - a galaktikákhoz viszonyítva aránylag kis térfogatú égitestek.
Tömegük viszont a Napénak százmilliárdszorosa, vagy több százmilliárdszorosa,
ami tehát ismét egy tejútrendszerével hasonlítható össze. Amíg például saját tejút
rendszerünk hosszanti átmérője körülbelül százezer fényév, addig a kvazároké átla
gosan csak 3000 fényév körüli. Tehát a kvazárok esetében aránylag kicsiny
térfogaton belül roppant anyagmennyiség zsúfolódik össze és elképesztő mennyí
ségű energia szabadul fel. Az anyag sűrűsége szükségképpen oly rendkívüli, hogy
a Hoyle és Narlikar által annak idején feltételezett gravitációs összeomlás nehe
zen képzelhető el. De ugyanilyen problémák vetődnek fel minden más, régebben
kidolgozott elmélet esetében. is. Volt olyan feltevés például, hogy a kvazárok
ban már kialakultak a csillagok, de ezek gyorsan felélik saját energiakészle
tüket és egyidejűleg sok millió válik közülük szupernovává. Ha közben az egész
rendszer még az implóziós folyamaton is átmegy, akkor az egyes csillagok kö
ZGt~ '7lind gyakoribbakká válnak az összeütközések, ami szintén óriási energia
lermeléssel járhat. Akadt azután olyan elgondolás, is, amely szerint a kvazárok
ban nemcsak normális, anyag fordul elő, hanem hasonló arányban antianyag is.
E kettő egymásra hatása során az anyag és az antianyag megsemmisíti egymást
és rnindkettő sugárzó energiává alakul.

Bármennyire fantasztikusnak tetszhet is, még ez a leginkább elfogadható
magyarázat. A kvazárok rendkívül nagy sűrűsége ugyanis valószínűtlenné teszi,
hogy egymástól szeparálódott csillagok létezhetnének bennük, s ezek szuperno
vává alakulnának és össze is ütköznének egymással. Aligha hihető ugyanis, hogy
a kvazár belsejében volna elegendő szabad térség ahhoz, hogy a csillagok külön
álló egységeket alkossanak. Ugyanígy az implózió sem valószínű. Csakis az anyag-
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-antianyag hipotézis tételezhető fel. De a kvazáron belül uralkodó állapotokat .
tapasztalatok híján - aligha tudjuk magunk elé képzelni. A kérdés tehát, leg
alábbis ez idő szerint, alapjában véve megoldatlan.

Néhány kvazár optikai képét sikerült azonositani olyan égitestekével, ame
lyeket 70-80 évvel ezelőtt fényképeztek le. E képek tanusága szerint a kvazárok
átlagos fényessége nem különbözött a jelenlegitől. Ebből az következik, hogy
fényességük, s még általánosabban szólva: energiatermelésük nem valami "pilla
natnyi" Ielenség :eredménye. mint amilyen mondjuk a novák vagy szuperriovák
felfénylése, amelyet .Jcözönséges", ámbár kétségkívül gigantikus arányú robba
nás kelt.

A kvazárok egy további kulönlegessége, hogy színképükben olyan vonalak
is találhatók, amelyeknek származását hem ismerjük. A szf nkép energiaeloszlása
is szokatlan, nem hasonlít a csillagokera. A színképvonalaknak a spektrum vö
rös vége felé való eltolódása - (ennek mertéke alapján számíthatjuk ki, hogy
a fényt kibocsátó objektum mekkora sebességgel távolodik tőlünk) - szintén
meglepetést keltett. Kiderült ugyanis, hogy a kvazárok a tejútrendszerekével
összehasonlítható sebességgel mozognak, Amennyiben az észlelt vörös-eltolódás
csakugyan Doppler-effektusnak fogható fel, akkor ebből két· fontos következtetés
adódik: 1. a kvazárok rendkívül nagy távolságban vannak tőlünk, és 2. a gaiak
tikákhoz hasonló módon vesznek részt az univerzum tágulásában.

Történtek ugyan kisésletek arra vonatkozóan. hogy bebizonyítsák : a kvazárok
színképében mutatkozó vörös-eltolódás nem a nagy távolodási sebesség következ
ménye, hanem amiatt lép fel. hogy a fényfotonok hosszú, világűrbeli útjuk során
vagy veszitenek energiájukból. vagy a fény kozmikus ködökön át, jut el hozzánk,
-,.de később elvetették ezeket a lehetőségeket. Ma már a legtöbb asztrofizikus
egyetért abban, hogy valóban Doppler-hatással i:tllunk szemben, és a megfigyelt
jelenség - akárcsak a galaktikák esetében - az általános tágulásban .yaló rész
vételre utal. Ezek szerint a tejútrendszerekre vonatkozó Hubble-féle törvény a
kvazárokra is igaz. Ha mármost a Hubble-féle törvényt alkalmazzuk a kvazá
rokra, kiderül, hogy ezek az objektumok valóban a világmindenség legtávolabbi
égitestjei. A, 3 C 9 jelzésű csi llagszerű rádióforrás például 240 ezer kilométeres
másodpercenkénti sebességgel távolodik tőllink és minimális távolsága 7 milliárd
fényév, de korántsem ez képviseli a "világrekordot". A jelenleg ismert rnintegy
600 kvazár közül az egyik, az O Q 172 jelzésű a színkepében mutatkozó vörös-el
tolódás alapján ítélve nem kevesebb, mint 18 milliárd fényévnyire van tőlünk.

Ha ez a távolságadat reális. akkor az O Q 172 kvazár révén a világegyetem leg
távolabbi múltjába tekinthetünk vissza; olyan időszakba. amely valószínűleg nem
sokkal 'követle a Nagy Robbanás, a Big Bang időpontját. Egyes objektumoknak
már 18 rnilliárd évvel ezelőtt önálló egységként kellett létezniök, tehát a világ
egyetem általunk ma ismert része semmi esetre sem lehet fiatalabb 18 milliárd
esztendőnél. Mellékesen szólva, könnyen meglehet, hogy ezek a nagyon távoli
kvazárok eredeti formájukban ma már nem is léteznek. Ha mégis írnplózió ját
szódott le bennük és félelmetes energiatermelésük ennek a következménye, to
vábbá, ha ez az implózió addig folytatódott, amíg a kvazárok is fékete lyukakká
nem váltak, - akkor lehetséges, hogy körülöttük is bezárurt a téridő-szerkezet,

és ezek a legidősebb, legtávolabbi kvazárok a miénktől teljesen izolált, önálló
és önmagukban álló világokká alakultak. Számunkra, akik a "normális" világ
egyetemben élünk, már nem észlelhetők többé, a mi szempontunkból nézve nem
leteznek. Bezárköztak önnön téridő-börtönükbe - de hajdan kibocsátott fényük
még mindig utazik a végtelen országútjain.

•
Einstein hétköznapi értelemben véve korántsem volt vallásos beállítottságú.
Mint természettudós, szigorúan materialista módon gondolkodott, és őnála nem
szerepel Isten úgy, mint például Newtonnál. aki szei-int az étert Isten ujja moz
gatta meg.

Mégis, Einsteint gyakran foglalkoztatta az a bölcseleti kérdés, vajon áll-e
valamilyen nagy, Teremtő Értelem az anyagi világ jelenségei mögött, s erről

szívesen elbeszélgetett szűkebb környezetének tagjaival. hozzátartozóí val és bará
taival.Érdekes fényt vet gondolataira az alá bbi két kijelentése:

"Istent nem érdeklik a mi matematikai nehézségeink. O empirikusan old
meg íntegrálegyenleteket."
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"Sokszor eltűnődöm azon, hogy amikor Isten létrehozta a világegyetemet,
vajon lett volna-e más lehetősége is?" (Vagyis: a természet törvényei csakis
egyféleképpen valósulhatnak-e meg, úgy, amint azt a világegyetemben tapasztal
Juk, avagy számos más "megoldás" is lehetséges volna?)

Einstein az 1930-as években Zürich ben tartott egy olyan előadást, amelyben
"a kozmikus vallásról" is szót ejtett. Idézzük végül akkor elhangzott szavait:

"Az én vallásossúgom abban nyilatkozik meg, hogy szerényerr meghajlok a
természet határtalan bölcsessége előtt, amely a Világegyetem legkisebb részletei
t ..n is kifejeződik, és amelyet ma csak korlátozott mennyiségben tudunk fel
fogni. Ez az én istenhítem."

ÉLET ÉS EVANGÉLIUM

"Primus in orbe deos Fecit tirnor" - írta Lucretius : "A világban először a
félelem alkotta meg az istene-ef'. Marx (és Freud) a maga módján ezt az
ősrégi gyanút fejlesztette tovább abban az elméletben, amelyet a vallás és
az isteneszme eredetéről fölállított, A jövőre vonatkozó programja, igérete
pedig: az embernek ki kell szabadulnia a félelmek közül, s meg kell tagad
nia a félelem alkotta isteneket, akik a történelem folyamán a félelem hatal
mas fönntartáinak bizonyultak,

A keresztény ember az efféle fejtegetésekre szívesen felel azzal, hogy az
ő hitében a félelemnek nincsen szerepe. Ha eszébe jut, szentírási rnonda
tokra is hivatkozik. Például Szent Pál nagyszerű megállapítására a Rómaiak
nak irt levélből: "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolga
ság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek (rnint az Oszövet
ségben), hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok meg, általa kiáltjuk: Abba,
Atya!" (8,14--15). '

Ha azonban tüzetesebben megvizsgáljuk, mi is az istenfélelem szerepe az
0- és az Újszövetségben, észre fogjuk venni, hogy a valóság gazdagabb, ár':'
nyaltabb Szent Pál végletekig leegyszerűsített fogalmazásánál. Ami az Oszövet
seget illeti, ott valóban központi szerepet játszik az istenfélelem, de koránt
sem olyan negatív, riasztó módon, mint Pál mondata alapján gondolhatnánk.
Az ószövetségi emberbe sem a "szolgaság lelkét" oltotta Isten, inkább úgy
jelent meg előtte, mint aki kiemeli rnindenféle szolgaságból, a sokféle emberi
félelem megalázó helyzeteiből is. 1\. zsoltáros igy magasztalja Jahvét, jó pász
torát: "Halálos árnyak völgyén hogyha járok, még ott sem félek semmi bajtó"
mert ott is ott vagy énvelem. A te vessződ, a te pásztorbotod vigasztalásom
szüntelen" (23,4), A Példabeszédek könyvében pedig ilyen mondás olvasható:
"A félelem: csapda az ember előtt; de aki Jahvéban bizakodik, biztonság-
ban van" (29,5). '

Nem kellett-e nagy árat fizetnie az ószövetségi embernek a sokféle féle
lemtől való szabadulásért, ha aztán az Isten kivánt mindennél nagyobb félel
met tőle? Ha a Bibliának az istenfélelemről szóló mondatait, szövegrészleteit
vizsgáljuk, egykettőre rájövünk, hogy amikor a félelem szó a kinyilatkoztatás
Istenére irányuló magatartásnak jelölőjévé lett, belső tartalma jelentósen
átszíneződött. Önmagában is jellemző, hogy a Btblia ritkán beszél általában
istenfélelemröl, inkább Jaht'e félelmére buzdít. Jahve : a kinyilatkoztatás és
a szövetség Istenének személyes neve. Jahve félelmét a személy fönsége
motrválja, nem valamiféle veszedelem, amelynek sejtelme az istenséget körül
veszi. Ezért jelöl gyakran kifejezetten pozitiv magatartást: megilletődést, fele
lösségtudatot, de ugyanakkor bizalmat, hitet, engedelmes együttmunkálkodást
is. A zsoltáros így imádkozik: "Ahogyan az apa gyöngéd szeretettel fordul
Iiaihoz, úgy Jahve is gyöngéd -szeretettel veszi körül azokat, akik félik őt"

(103,13).
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