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A „Nagy Bumm” és az univerzum tágulása 

Pável Márta 

A „Nagy Bumm” és az univerzum tágulása 

A kérdés filozofikus megközelítése 
 
A logosz titka, hogy a dolgokat avatatlanoknak, avatatlanul és ava-
tatlanok elött nem szabad kijelenteni. Ha avatatlan mondja ki, a lo-
gosszal rejtélyes változás történik; sajátságosan elerőtlenedik és ha-

tását veszti. Nem ritkaság, hogy a valódi értelem visszafordul; különösen akkor, ha va-
laki a logoszt egyéni érdekből kívánja felhasználni. A logosz tulajdonsága nemcsak az, 
hogy a be nem avatott kezében hatástalan, hanem az is, ha tiltott módon akarják fel-
használni, a kimondót isteni-mágikus erejénél fogva kiszámíthatatlan veszélybe dönt-
heti 

Hamvas Béla Sciencia sacra II k. IV.könyv 
 

A csillagászat hozzátartozik az emberek tudati tágításához, s ennek a 
cikknek ez a célja. 
 

Gyakran feltett kérdés az ismeretterjesztő műsorokban; miért, meddig 
tágul, miért nem szakadt szét már teljesen az univerzum? Vélik, hogy 
ennek oka a gravitáció mértéke, ami ha túl nagy, akkor nem fejlődik ki 
semmi, nem is tudnak különválni, s nem lesznek napok, bolygók sem, 
ha pedig túl kicsi, akkor pedig eltávolodnak egymástól. Nem akarom 
senkinek megtörni a lelkét, és a tudásba vetett hitét sem. Véleményem 
szerint az, hogy a nagy bumm és a nagy reccs mennyire igaz, vagy 
mennyire csak hipotézis, annak autentikus igazolása még odébb van. A 
mai tudomány is tudja, hogy amit igaznak vél, az tele van lyukakkal, 
logikátlan dolgokkal, és újra meg újra korrigálják egymást. Csak az a baj, 
hogy a három dimenzióban, sokan kizárólag a három dimenzióban gon-
dolkodnak.  

Nagy hiányosságnak vélem azt, hogy amit ma teljes erővel állítanak, az 
mind a három dimenzióra való elmélet. Ilyen a nagy bumm stb., az, hogy 
a többi dimenzióban hogy érvényesülhetnek, vagy milyen kölcsönhatás 
lehet, az meg sem fordul a közlők fejében. Tudni kell, hogy nem va-
gyunk elszigetelt világ, minden mindenben van, és elég keményen hat-
nak egymásra. Nem szabadna csak a felszínt kapargatni, mikor a mély-
ségek, magasságok teljesen rejtve vannak, még a keresés közben sem 
merül fel bennük, hogy ez így egy nagyon felszínes keresés, amit ma 
„tudomány” néven művel az emberiség. 

Igaz már vannak úttörők, akik pl. a quantum nem lokalitással, párhuza-
mos világokkal, idő mibenlétével, stb. foglalkoznak, akiknek sok sikert 
és kitartást kívánok, mert az övék a jövő!  
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Ismert, hogy valójában a dimenziók pontos mibenléte is kérdéses, és 
meghatározása erősen szubjektív, ahogyan az is, hogy egy másik dimen-
ziónak milyen a hatása.   

Magyarázata: eszerint - aho-
gyan gondolom - minden a 
végtelen Fényben, Istenben 
van (a háttér ezért arany). 
Benne vannak a világok, amit 
itt egy gömb képvisel. A vilá-
gok különböző dimenziók-
ban vannak aszerint, hogy 
milyen lényeknek alakultak 
ki (ezek különböző színekkel, 
átmenetekkel vannak je-
lezve). Ennek az alsó harma-
dában van egy csík, ez a 3 di-
menziónak, ill. a mi léthe-
lyünknek és időnknek megfe-
lelő ábrázolása, ami csak egy 
pillanat lehet az egészet 
nézve. De ez az egész hozzá-
vetőleges, szubjektív, mivel a 
szemünk és észlelési képességünk még ebben a dimenzióban is erősen 
korlátolt, azért ennek a kis kijelölt részét képviselhetjük. Ha így, egyben 
ránéztünk erre az ábrára, látni kell, hogy mennyire nem tudunk semmit, 
és a 3 dimenziós felszínt kapargatva próbálunk, teljes alázat nélkül az 
egészre, mélyre szántó következtetéseket levonni. A végső, az Isten1 a 
12. dimenzió2 lehet3. Az univerzumok, amelyek különböző dimenziók-
ban is lehetnek, számunkra ismeretlen működésűek, és azt sem tudjuk, 
hogy a tér-idő hogyan hat rájuk. Azt nem ismerjük, hogy az anyagi szer-
kezetük milyen lehet, hogyan működik. Egyet viszont biztosan tudha-
tunk, hogy minden mindenben van, ha ez így van - és ez biztosnak ve-
hető -, akkor hogyan beszélgetünk külön a nagy bummról? A táguló vi-
lágegyetemről, meg az egészről? 

                                       
1 S most teljesen mindegy, hogy kinek mi a felfogása; személyként, végtelen 

fényként, erőként, abszolút létként gondolunk-e rá. 
2 Dimenziók beosztása is szubjektív, nem tudhatjuk mennyi, főként, hogy át-
menetek is vannak. Példaként az olyan mintha egy pontból elindulunk a 

kályha felé, s mikor a tűztől izzó felülethez érnénk, akkor a két távolságot tet-

szés szerint osztogatnák bármennyi felé. MI 12 DIMENZIÓNAK VESSZÜK, DE 

ABSZOLÚT NEM BIZTOS, HOGY ÍGY VAN. 
3 Ha a magunk felfogása szerint szubjektíven osztályozom a különböző idő, 

forma, anyagminőség stb. szerinti megjelenési formákat. 

 
Ábrát készítette: Horváth Olivér 
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Lehet, hogy most úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy tágul, de ez iránt is 
kétségek merülnek fel. A nagy bumm - ha úgy volt, ahogyan ma elkép-
zelik -, nem lehetett külön a többi dimenziótól, és máris az ismeretlen 
küszöbére léptünk, akkor ott mi történt? Külön semmi sem működik, 
minden elképesztő mértékig hat egymásra. Hogyha valaki ezt felismeri, 
ha ebbe mélyen belegondol, egészen komoly tudományos problémái tá-
madnának. 

 Gyakorlatilag, a mindennapi életünkben, nem változna semmi sem, 
mert ez éppen olyan, mint a gamma-sugárzás, vagy a háttérsugárzás, 
ebben éltünk, ez van, hozzászoktunk, mert pontosan emiatt fejlődtünk 
ki így, hogy ezt kibírtuk. Valószínűleg a dimenziók egymásra hatását is 
kibírjuk, nem lettünk volna, ha ez nem így van. Elmondhatjuk, strapabí-
rók vagyunk. A többi világgal talán még korrelációban is vagyunk, csak 
erről sem tudunk.    

Kérdés, hogy kiszámítható-e ez az univerzum?  

Ha mindent számításba veszünk, amit vélhetünk, akkor azt gondolhat-
juk, hogy kiszámítható, de azt is gondolhatom, hogy nagyon rövid ideig 
kiszámítható, míg rá nem jönnek újabb kiszámíthatatlanra, meg nem is-
mert dologra. Valamint a mi időnk pillanatoknak számítanak az univer-
zumok idejét nézve, s az lehet, hogy periodikusan működik egy-egy 
rendszer, vagy úgy, mint a bumeráng..., és akkor semmit sem tudunk 
előre. Nem azt mondom, hogy ne csináljunk semmit, hanem azt, hogy 
kellő alázattal, nagyon sokfelé, nagyon nyitottan kellene gondolkozni, 
keresgélni. Pl. a háttér eddig nem ismert sötét anyagát, ismeretlen erőt, 
alázattal szemlélhetnénk, mert ez túlnyomó többségében uralja a 3D 
rendszert, nagyon messze vivő gondolatokat, ötleteket kellene, hogy ad-
jon. A sötét anyagról valójában nem tudunk még semmit, mérni sem, 
hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik stb., főleg azt nem, honnan 
ered, miből van? 

De lépjünk ezen túl. Ott van az ember, akinek számos tulajdonságát nem 
tudjuk megmagyarázni, vagy inkább csak félremagyarázni. Pedig a több 
dimenzió egymásra hatása belejátszhat a dologba. Mivel lehetne az em-
bereknek a különleges képességeit megérteni? Lehet, hogy olyan erők, 
amiket nem is sejtünk, olyan értelem is ráhatással lehet, amit tudattala-
nul érzékel, és ez különböző dolgokat szül. Mindez lehet, hogy az érzé-
kenyebb, cizelláltabb ember természetes sajátossága, és nem csoda, nem 
para jelenség. 

Valós lehetőség – a mai szintünkön – kevés van, hiába küldözgetünk űr-
hajókat, pl. az egyik most éppen kiment a Naprendszeren kívülre is. 
Hova megy?  Belemegy az ismeretlenbe, és/mert legközelebb, amit majd 
elérnek, az valószínűleg mérhetetlen sávban lesz, ha eljut addig…?. Az 
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ember arra van beállítva, hogy csak az a tudományos, ami mérhető, eset-
leg megismételhető jelenség stb. Alkotnak mérőkészüléket megfogható 
3 dimenziós sávban, állítanak mértékegységeket, ha csak halvány sej-
telme is van valamiről. (Ezek többnyire viszonydolgok, valamihez vi-
szonyítom pl. idő/nap hossza, a Föld forgása stb.) 

Miért mondanak igent valamire, másra nemet pl. Semmelweis Ignác el-
méletére, s tévedtek, ilyesmi nem egyszer esett meg. Vagy amikor a geo-
centrikus, vagy heliocentrikus világkép uralkodott hibásan, s aki mást 
mondott, annak vége is volt, különböző retorzióknak nézhetett elébe. 
Ma is kiiktatásra kerültek másként gondolkodók, erre többnyire gúny, 
gyalázkodás, de keményebb módszerek is vannak, attól függ, mennyire 
érinti a hatalmasságok zsebeit. Ehhez képest elég sok mindent tudunk, 
de az univerzum(ok) tágulása még lehet olyan tévedés, mint a geocent-
rikus világkép. Mint említettem, hipotéziseinek megállapításánál - töb-
bek közt a többi dimenzió hatása, léte, ellenhatása, idő rövidsége -, ami-
ben a megfigyeléseket tették, nem kerül bele a számításba, így nagy meg-
lepetések lehetnek még. De meggyőződésem, hogy körülbelül annyira 
nem tudunk semmit, mint ahogy ők akkor nem tudtak semmit. Ez az 
egész sokkal, de sokkal bonyolultabb. Ilyen a fénynek az igazi termé-
szete, légüres térben terjedésének valós mikéntje, és hogy hajlik el a je-
lenségeknél, a különböző gravitációs hatások, ellenhatások hogyan mű-
ködnek, univerzális mértékben mit okoznak. Vélem, vannak és lehetnek 
más dimenzióban, sokkal finomabb dimenzióban sokkal másabb hatá-
sok, kölcsönhatások, meg egyéb dolgok, amit messze nem ismernek, 
ezek mind befolyásolják azt, hogy volt-e a nagy bumm, vagy lesz-e nagy 
reccs, vagy hol lesz, melyik univerzumban, és a többivel mi van? S nagy 
valószínűséggel a kérdésfeltevéseim is dimenzionáltak, ezért rosszak! 

S itt az ember! Vélem, hogy az emberek qualitásának alakításában, azok 
a finom a világok is részt vesznek, s a dolgok oda-vissza működnek. Az 
ember, lények végtelen érzékenysége miért van? A finomabb világok 
ránk hatása miatt, de mi hogyan működik, nem is sejtjük, sőt a mai tu-
domány még erre rá sem kérdez, mert nem is tudja, mit kérdezhetne! A 
világegyetem pillanatnyilag számunkra kiszámíthatatlan, ugye az em-
beri viselkedés is többnyire az. Ha ismernénk egy rendes/valós alapos 
működést, iszonyatos lehetőségeink lennének. Nagyon igaz, hogy azt 
tudhatjuk, hogy nem tudunk semmit. S ez olyan, mint amikor az ember 
a vizsgáira tanul, a vizsga előtti percekben méri fel maga valójában - mi-
nél többet tanult, annál inkább rájön -, milyen keveset tud. A tudomány 
embereinek sokkal szerényebbnek, alázatosabbnak kellene lenni, mert 
rossz alapokból sokszor rossz következtetések lesznek. Sok dimenziót 
figyelembe véve, széles horizontból kell szemlélni, szerteágazó megfi-
gyelésekből, dolgokból kell következtetéseket levonni. Jobb a bizonyta-
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lanság és a keresés, jobb a nyitott szemmel való járkálás, mint lezárt tu-
dásokkal való megelégedettség. Sokszor a géniusz nemzedéknek az a 
legnagyobb tehertétele, hogy az őskövületes elméleteket összetörjék, ha 
tudják, és maguknak szabad utat nyissanak az elméjük szárnyalását il-
letőleg. Mindennek, amiről azt hisszük, már tökéletesen föltérképeztük, a fonák-
ján ugyanolyan mennyiségű ismeretlen lappang. Murakami Haruki  

Az Isten adta tömeg lenyűgözhető egy semi-tudományos filmmel, elő-
adással. Meg aki nem tud (vagy nem is akar) mélyen gondolkodni, nagy-
részt annak lehet, hogy szükségesek ezek a felületes, tévében közölt tu-
dások, de nem visznek tovább, ha például mindenki tudja, hány milliárd 
éves a világegyetem. Viszont arra jók, hogy ha tovább gondolja valaki a 
maga rugalmasabb szemléletében a dolgokat. Felébred az időben, ráéb-
red, hogy ez lehet csak egy-egy pillanat, s ez a mi életünk, vagy még 
annyi sem. Először talán a létünk okát, célját, és a mi helyünket kéne 
megkeresni a világegyetemben, és a valós képességeinket kéne felfe-
dezni. A végsőig/Istenhez kéne elérni, de talán úgy is szemlélni, hogy 
Tőle indultunk ki, és Hozzá tartunk vissza. A gyökerekhez kéne menni, 
akkor kifelé haladva talán könnyebben tudnánk az egészet kibogozni, 
kiszámítani, megismerni, koordinálni. 

A mai gondolkodás szerint van a nagy reccs elmélet, arra jöttek rá a kü-
lönböző szupernóvák kapcsán, hogy nemhogy csökken a tágulás, ha-
nem növekszik. Viszont ezzel a kérdéssel együtt növekszik a fekete 
anyag is, amit úgy következtetnek, hogy 4-5 milliárd vagy millió évvel 
ezelőtt alakult ki? Most itt az a kérdés, hogy ez a felgyorsulás lassan eljut 
majd odáig - a mai hipotézisek szerint -, hogy minden már elpusztul? De 
itt közbelép a fekete lyuk elmélet, hogy majd mindent beszív, aztán majd 
a fekete lyukak is elpusztulnak… stb. 

Mint említettem a cikk elején, a különböző dimenziók hatása nem beszá-
mított az elméletekbe, ami a mi három dimenziónkra számításba vehető. 
Gondoljuk végig, nem lehet még komolyan vehető hipotézisként sem 
említeni, hogy az univerzumnak vége lehet /igen, talán lehet, de mi-
kor?/, mikor nem teljesen tisztázott a működése, nem is ismerik a kü-
lönböző erők, terek egymásra hatását, léteznek fel nem ismert fizikai 
működések, és igen nagy súllyal a különböző dimenziók egymásra való 
hatása. Ismert, merész hipotézisek, melyek elég rondán hangzanak, 
hogy szakadások lesznek, vagy megfagyás, illetve teljes kihűlés, anya-
gok teljesen kiégnek stb. attól függ, mi következik be a csillagok egymás 
közötti viszonyában. A nagy érzékenységgel bíró lény /pl. ember/ tu-
datalattijában benne lehet a jövő, ami pl. egy álom formájában jelt ad. 
Ilyen volt egy éjszakai történésem, ami talán félálom volt, de a mai napig 
nem tudom elfelejteni. Ez a nagy fagyás elmélethez hasonlít, hogy iszo-
nyatos félelmi állapot vett rajtam erőt, és az „idézőjeles poklot” élhettem 

https://www.citatum.hu/szerzo/Murakami_Haruki
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meg, de nem meleg, hanem szétesés, megfagyás volt. Éreztem, hogy ki-
száll a lelkem és egy nagy vákuumba kerül, ahol megfagy, és, de nem 
elég, hogy megfagy, hanem szétesik. Ez nagyon hasonlít ahhoz az elmé-
lethez, amit ma gondolnak a végnek. Csakhogy én ezt megéltem, hogy 
a legnagyobb küzdelem az egybemaradás, különben a megsemmisülé-
sig esik szét. Mint hívő ember ezt az állapotot a pokollal azonosítottam, 
hogy legelemibb darabokra hullok szét a teljes megsemmisülésig. Úgy 
vélem, sokkal gyengébben, de minden élőben benne van a szétesés, ami 
folyamatosan érződik. Tudom, ez testileg érint, de a tudatunk, a lelkünk 
nem szűnik meg, viszont aki átéli, tudja tudattalanul, mi történik, s ha 
nem is tudjuk, de állandóan védekezünk, hogy bele ne haljunk. A szét-
esés benne van a rejtett ismereteinkben, talán innen indul a csillagászati 
hipotézis?  Ez a vélt félálom későbbiek folytán is igen nagy hatással bírt, 
mert innentől kezdve nem mernék semmi olyat se tenni, ami miatt nem 
tarthatom magamat egybe (pl. bűnös élet …)! Úgy vélem, nekem előre 
megmutatta az Isten, hogy egy ilyen fázis is létrejöhet, ami rettenetes. 
Így én ezt a fizikai világ szétesését nagyon is el tudom képzelni, hogy 
milyen lehet. Mégis azt vélem, ez a nagy fagyásos szétesés lehet, hogy 
nem a fizikai világra vonatkozik, hanem a lelkekre. Tudom, ez a hit és a 
teológia körébe tartozik, de nekem ez valóságosabb, mint a sima földi 
tudás. Lehet, hogy egy nagy emberek által fel nem fogott szemlélettől 
lesz kiút, mert a dolgok többnyire az értelem után fordulnak. Most na-
gyon szimplexen gondolkodnak, és a valóság ezzel az adottággal, ami 
az embernek van, még fel nem mérhető, sokkal, de sokkal bonyolultabb, 
mint amit ma képzelnek.  

Lao-ce: Tao-tö-king /részlet/ Nem kell, hogy a küszöböt átlépjed s a világot 
mégis megismerheted. Nem kell, hogy az ablakon kinézz s az ég értelmét meg-
értheted. Minél távolabbra indulsz, annál kevesebbet fogsz megismerni. A bölcs: 
Nem indul sehová, s mégis a célhoz érkezik. Nem tekintget maga köré, mégis 
minden dolgot a nevén nevez. Nem tevékeny, és mégis eléri a tökéletességet.   

 
 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
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valamint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel 
folyamatban van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
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