
Nemere István
Ember és Univerzum



Kiadó: Adamo Books Kft.

Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője

 

Copyright © ADAMO BOOKS KFT. 

Budapest, 2021

ISBN 978-963-453-728-1 

Írta: Nemere István

Borítót készítette: Tordai Gábor

Korrektor és szerkesztő: Nemere Ilona

Tördelte: Markó Richárd

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben,

a nyomda alapításának 139. esztendejében, 2021-ben.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja.

Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató



5

Tartalom

Ember és Univerzum 7

Első fejezet – Hol élünk? 8

Második fejezet – Mi vagyunk az Univerzum! 32

Harmadik fejezet – Isten és Univerzum 56

Negyedik fejezet – Kezdetben vala az idő… vagy nem? 79

Ötödik fejezet – Élet és értelem 94

Hatodik fejezet – Alternatív világok – hány föld van? 126

Hetedik fejezet – Pulzál vagy nem pulzál? 143

Nyolcadik fejezet – Univerzális civilizációk 167

Kilencedik fejezet – A dinamikus Univerzum változásai 184

Tizedik fejezet – Univerzum és megismerés 203

Tizenegyedik fejezet – Miért? 225

Irodalomjegyzék 249



6



7

EMBER ÉS UNIVERZUM

A szerző figyelmeztetése

Majdnem ötven éve írom ezt a könyvet – fejben. Ennyi ideje szeret-
ném eljuttatni efféle gondolataimat az olvasóknak. Nem vagyok annyi-
ra beképzelt, hogy azt higgyem: ezzel egy új világ alapjait vetem meg. 
Ám abban bízom, hogy akik elolvassák fejtegetéseimet, azok megvál-
toznak. Amint elérnek a mű utolsó lapjára, és becsukják a könyvet, már 
nem ugyanazok lesznek, akik elkezdték az elején, ennél a „figyelmezte-
tésnél”. Mert ez bizony intés: csak az vállalkozzon a könyv elolvasására, 
aki készen áll arra, hogy befogadjon nagyon új gondolatokat. Aki való-
sággal vágyik arra, hogy megismerje, mi történik a Világmindenség-
ben. Akiben már egyszer-többször megszületett a kérdés: lehet, hogy ez 
itt körülöttünk valami egészen más, mint aminek eddig hittem? Más, 
mint ahogyan azt nekünk bemutatták az iskolában, egyetemen, és má-
sutt?

Lehet, hogy ez a  világ bonyolult, mégis egyszerűbb, mint hittük? 
Lehet, hogy mivel részei vagyunk az Univerzumnak, életében és mű-
ködésében lehet vagy van valami „szavunk”, jelentőségünk, lehetősé-
günk arra, hogy a benne zajló folyamatokon, és így a saját sorsunkon is 
változtassunk? Mit mond a tudomány, mit néhány lázadó elme? Hány 
„mindenség” van, és azok hogyan kapcsolódnak egymásba? Mi lesz az 
emberiség sorsa ezer vagy százezer, vagy milliárd év múlva? Hová fejlő-
dünk, meddig, milyen irányba, és lesz-e végső menekülésünk?

Soha még ennyi kérdőjel nem volt egyik könyvemben sem. Sehol eny-
nyi „vad” gondolat, vakmerő ötlet, bátor feltételezés és a megszokottak-
kal szembemenő merész állítás nem jelent meg.

Kalandra vágynak? Az elme és a tudás kalandjaira? Jöjjenek velem!
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Első fejezet

HOL ÉLÜNK?

„Csak a Mindenség – vagy semmi!”
(H. G. Wells, író.)

Igazából elmondhatatlan. Most leírom, és még jó néhányszor olvas-
hatják majd a  könyv más helyein, hogy egy kétszeresen végtelen tér-
ben élünk. Egyfelől ez a térség végtelen a térben, azaz nincs vége sehol, 
mindenre kiterjed, a  szó legteljesebb értelmében minden benne van, 
ennek a térnek nincsenek határai, korlátai, ez maga a végtelenség. Nem 
csak nehéz ezt elképzelni, de jelen tudásunkkal fölvértezve nem is tud-
juk felfogni, még kevésbé megérteni. Van itt valami, aminek részei va-
gyunk és benne élünk – és ennek a dolognak egyszerűen nincs vége…

Az Univerzum másik végtelensége: az idő. Ennek nincs kezdete, 
aminthogy nincsen vége sem. Ahogyan a végtelen téren kívül nincsen 
semmi, úgy ez az idő is végtelen. Nem volt és nem is lehetett kezdő-
pontja, egy bizonyos „nulla óra nulla perc”, amikor valami elindult. 
Az ősrobbanás kapcsán majd lesz még erről szó. Most csak annyit, hogy 
a kétszeresen végtelen világegyetemnek nem volt (mert nem is lehetett) 
kezdete, aminthogy nem lesz majd vége sem.

A végtelen térség méreteit elképzelni is nehéz, illetve lehetetlen. Ezért 
egyelőre fókuszáljunk egy közelebbi, mondhatni „kis” térségre, arra 
a  galaxisra, amelyben élünk („Tejút”). Senki sem szereti a  nagy, sőt 
túl nagy számokat (ha vannak ilyenek…), de hát kozmikus méretek-
ben kell gondolkodnunk. Egy csillagász mondta egyszer, hogy aki erre 
a szakmára adja a fejét, hamar elfelejtheti a „kilométer” nevű mérték-
egységet, számoljon inkább fényévekben, ott is jó, ha tíz meg százezres 
nagyságrendeket alkalmaz.
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Mindenesetre szokjunk hozzá, hogy iszonyatosan nagy távolságokról 
beszélünk, még ha szűkebb kozmikus hazánkról van is szó. A  köny-
nyebb elképzelhetőség kedvéért nézzünk inkább arányokat, amelyeket 
földi eszünkkel még könnyen felfoghatunk. Ha minden csillagászati tá-
volságot, méretet százmilliószorosra kicsinyítünk, akkor a Föld egy na-
rancs méretű gömb lenne egy 12 méter átmérőjű Nap mellett. A rend-
szer legtávolabbi tagja, a  nemrégen bolygóból lefokozott Pluto pedig 
ettől a Naptól… majdnem 600 kilométerre keringene! A Hold a Földtől 
mindössze 3,5 centiméterre lenne, a Föld, azaz a narancs körül keringő 
űrállomások, műholdak pedig maximum 5 milliméterrel a  narancs-
bőr-földfelszín fölött keringenének. És akkor még mindig csak a Nap-
rendszerről beszéltünk, amely egy ágas-bogas galaxis egyik karjának 
vége felé helyezkedik el, és eszméletlenül sok nullát kellene leírnunk 
ahhoz, hogy egy kicsit is érzékeltessük számszerűen az itt létező távol-
ságokat. És akkor hol vannak még ennek a galaxisnak az egyéb méretei?

Természetesen az idővel sem jobb a helyzet. Carl Sagan, a már elhunyt, 
a maga idejében igen neves csillagász és tudományos tévésztár jól fogta 
meg a dolgot, amikor leírta: ha a Nagy Bumm („Big Bang”, vagyis az 
Ősrobbanás) kezdetétől számítva a máig eltelt időt egyetlen földi, nap-
tári évnek vesszük, ez a kozmikus kronológia is nagy meglepetéseket 
tartogat számunkra. A Világegyetemnek az a „megtestesülése”, amiben 
most élünk. és amit mi Univerzumnak nevezünk (mellesleg hibásan, 
de erről majd később) kereken számolva 15 milliárd (a legújabb, 2021-
es mérések szerint viszont 13,7 milliárd) évvel ezelőtt keletkezett. Nos, 
Sagan úgy ábrázolta a  dolgot, hogy a  Föld történetének minden egy-
milliárd éves szakasza ebben a sajátos naptárban 24 napot jelent. Egy 
másodperc pedig 475 évnek, azaz 475 „valódi Nap körüli fordulatnak” 
felel meg.

Ebben a naptárban január 1-e természetesen a Nagy Bumm, minden 
kezdetek kezdete. Eltelik egy kis idő, míg május 1-én már látható a Tejút 
keletkezése. A mi Naprendszerünk csak szeptember 9-én bukkan fel, de 
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5 „nappal” később, szeptember 14-én a Föld is kialakul. Az élet kezd-
te a  Földön már szeptember 25-én megindul. De csak október 12-én 
alakulnak ki a  legrégibb kőzetek a Földön. Október 9-én találkozunk 
először baktériumokkal, kék és zöld algákkal. Más mikroorganizmu-
sok november 1-én jelennek meg. November 12-én már láthatunk foto-
szintetizáló növényeket. Az első sejtmaggal rendelkező sejtek november 
15-én bukkannak fel…

Mindezt persze megközelítőleg kell érteni, ez a naptár még ezen a ská-
lán sem lehet „percre pontos”.

De nézzük csak meg e naptár végét is! A folytatásban, az „éves” nap-
tárban a földi élet csak december közepén kezd megjelenni. December 
17. és 22. között jelennek meg a növények és a rovarok. December 23-án 
megjelennek az első fák és a hüllők („karbon-kor”). 24-én bukkannak 
fel a dinoszauruszok, 26-án lehetne látni az első emlősöket, 27-én már 
madarakat is. December 28-án már vannak virágok, viszont kihalnak 
a dinoszauruszok. 29-én már cetfélék úszkálnak a tengerekben, a szá-
razföldön pedig az első főemlősökkel találkozhatnánk. 30-án követ-
kezik be a  homloklebeny korai evolúciója a  főemlősök agyában. Már 
feltűnnek az első emberszabásúak, és élnek még az óriás emlősök, akik-
nek ez a virágkoruk.

És láss csodát: december 31-én megjelenik az első ember is!
Ami pedig ennek az egész „valaminek” a keletkezését, kezdetét illeti, 

a kozmológia szinte minden nagyobb elméje a közelmúltban és manap-
ság is amellett teszi le a garast, hogy egykoron a végtelen űr egy bizonyos 
pontján (végső soron mindegy, hol történt) az összes akkor létező anyag 
egy tömbben volt jelen, összetömörülve mérhetetlen nagy nyomáson, 
hőmérsékleten és sűrűségben, majd mindez egyszer csak felrobbant, és 
a részek előbb gázokból alakultak szilárd anyagokká, majd a folyamato-
san iszonyatos sebességgel száguldó anyag szétszóródva minden irány-
ban elkezdett összeállni, formálódni. Így lettek a  csillagok, bolygók, 
holdak, stb. És ezek egy-egy galaxisban tömörültek össze (a miénkben 
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állítólag százmilliárd, vagy annál is több csillag és csillagrendszer talál-
ható, de ez csak becslés, valószínűleg többről beszélhetünk).

Persze a folyamat sok milliárd évig tartott, és nem lehet kizárni, hogy 
valahol még most is tart. Természetesen rengeteg vita volt, van és lesz az 
ősrobbanás kérdéséről, mert sok minden nem világos még. Mindjárt az 
elején kijelentem: könnyen lehet, hogy nem ez az egyetlen ősrobbanás 
a Mindenségben, ilyenek történhettek múlt csütörtökön, tegnap vagy 
éppen akkor, amikor a kedves olvasó itt tart a szövegben… és lesznek 
is bőven. Ugyanis teljesen megalapozatlan az a tudományos körökben 
elterjedt nézet, miszerint az „Univerzum” avagy „Világmindenség” azo-
nos lenne a mi ősrobbanásunkból keletkezett anyaggal, „világgal”, Koz-
mosszal és így tovább. Mivel az igazi Univerzum gyakorlatilag végtelen, 
akkor ebben a  szuper-végtelen térben másutt bármikor történhettek, 
történhetnek, és majd fognak is történni ugyanilyen vagy másféle ős-
robbanások! Az én véleményem szerint nevetséges ezt az anyaghal-
mazt, amelyben repülünk, és amelynek bizonyos értelemben „tagjai”, 
részei vagyunk, valamiféle egésznek, „Univerzumnak” hinni! Olyan ez, 
mintha az afrikai szavanna egy pontján álló termeszbolyban két tudós 
hangya azt bizonygatná, hogy a  világ az, amit a  boly kőkemény fala 
lezár, azon kívül pedig nincsenek más bolyok, nincsen semmi…

Tehát megszámlálhatatlanul sok ősrobbanás nyomán szerte a  min-
denségben létezhetnek más anyaghalmazok, galaxisok milliárdjai, 
ame lyek mind iszonyú sebességgel (mondjuk másodpercenként több 
ezer kilométerrel vagy még gyorsabban) repülnek szerte az űrben. 
Kicsit profánul hangzik, amit most ideírok: tehetik, mert bőven van 
helyük! A  végtelen térben nincsenek méretbeli vagy egyéb korlátok. 
Könnyen lehet (bár egy csöppet sem vigasztaló számunkra), hogy ren-
geteg ilyen táguló „világegyetem” van, de a köztük lévő valóban óriási 
távolságok miatt ezek sohasem találkozhatnak. Mert bármilyen sebe-
sen is száguldanak és bármilyen hihetetlenül nagy távolságokat futnak 
be, és akármennyi idő áll is ehhez a rendelkezésükre – a „szomszédos” 
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ősrobbanásokból eredő világokat nem érhetik el egész létezésük ideje 
alatt sem.

Vagyis ebből az következik, hogy mérhetetlenül sok helyen alakulha-
tott ki anyagi világ, mérhetetlenül sok „Univerzumban” rengeteg értel-
mes és fejlett civilizáció létezhet, ám csak azoknak van esélyük megis-
merni egymást, amelyek egyazon anyaghalmazból eredtek, és továbbra 
is annak tagjai, legyenek egymástól bármilyen messzire. A más ősrob-
banások anyagai és élőlényei csak kivételes szerencsével, vagy a térbeli 
utazások újfajta módjainak felfedezésével juthatnak egymás közelébe… 

Az ősrobbanás-elmélettel rengeteg baj van, ezek egy részét majd emlí-
tem én is. Mindenesetre most a legtöbb jel arra utal, hogy minden, ami 
mi vagyunk, vagyis a Kozmosz, a galaxisok, az égitestek, az anyag mint 
olyan, és ezen belül mi magunk is – abból az egyetlen gigantikus robba-
násból eredtünk. De vajon tényleg abban és abból és amiatt jöttünk lét-
re? A neves fizikus, John Taylor több művében is boncolgatta a kérdést: 
lehet, hogy egy gigantikus fekete lyuk szült bennünket erre a világra? 
A dőlt betűvel arra célzok, amire Taylor rámutatott: lehet, hogy az ős-
robbanás igazából nem is így és itt történt, hanem valahol egy másik vi-
lágban, ahol egy mérhetetlenül hatalmas fekete lyuk beszippantotta azt 
a rengeteg anyagot, amit aztán a mi világunkba mintegy „kiköpött” egy 
robbanás formájában, és abból lettünk mi? Lélegzetelállítóan érdekes 
feltételezés, hogy könnyen lehet: mi nem is ebből a világból, hanem egy 
„másik Univerzumból” származunk! Bár valljuk be, ez nem változtat 
semmin. Itt vagyunk, ilyenek lettünk, így élünk és pusztulunk. Ez a mi 
világunk.

Taylor is rálegyint egy kissé a dologra, mondván: ezzel nem oldjuk 
meg a világ keletkezésének problémáját, csak eggyel „hátrébb toltuk” 
az egészet. A tudósokat ma leginkább az foglalkoztatja, hogy mi volt az 
az erő avagy ok, ami miatt bekövetkezett ez a látványos, nagyon fontos 
okozat: a világunk születése.
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A gondokat természetesen az okozza, hogy nem ismerjük az okot, 
amely mindezt létrehozta. Anyag vajon keletkezhet a semmiből? Alig-
ha, mert az már metafizika lenne, és akkor egy istent kéne feltételez-
nünk, ami – enyhén szólva – nem passzol ide (de azért lesz a könyvben 
egy Isten-fejezet is…). Mi volt az az energia, amely az ősrobbanást elő-
idézte? Ez itt a kérdés, véli Taylor és vele sok ezer tudós.

Kezdetben vala a semmi: sem tér, sem idő, sem fény, sem hang. Mind-
ez persze csak akkor érvényes, ha tényleg volt ősrobbanás – ugyanis 
vannak kozmológusok, akik ebben kételkednek, és lázasan törik a fejü-
ket valamilyen másik „megoldáson”. Ha volt Big Bang, akkor valóban 
tágul a világegyetem. Sok jel mutat erre, mégis akadnak nyugtalanító 
„apróságok”, amelyek néhanapján megingatják ezt a hitet.

Z. Ilczuk a Mindenség kémiai fejlődését is figyelembe vette, igaz, el-
sősorban a Föld viszonylatában. Észrevette, hogy a Föld a kifejlődésé-
nek idején szinte „örökségként” kapott számos anyagot a Kozmoszból: 
olyan szerves vegyületeket, amelyek nem-szerves úton jöttek létre, és 
ez vezetett aztán oda, hogy ezen a bolygón élőlények jöttek létre. Mind-
ebben természetesen nagyon nagy szerepe volt a  szénnek, amely az 
Univerzumban az egyik „legnépszerűbb” elem, és joggal mondhatjuk, 
hogy egyike a  leginkább elterjedtebbeknek is. Ám – és ezt én teszem 
hozzá felemelt mutatóujjal – téves azt képzelni, hogy akkor minden 
szerves létforma a Kozmoszban a szénen alapul, abból ered. Lehetnek 
a  miénktől nagyon eltérő növényi, állati és egyéb létformák. A  szén 
jelenlétét kimutatták az összes csillag-osztályban, vagyis az általunk 
megfigyelhető csillagok színképe árulkodik arról, hogy valamilyen 
formában van ott szén. A spektroszkópos (színképelemző) megfigyelé-
sek arról árulkodnak, hogy a csillagközi térben széles körben zajlanak 
„abiogén” folyamatok, amelyek révén alakulnak ki a szerves anyagok. 
Az így keletkező, általunk innen a Földről is felfedezett organikus ve-
gyületek száma évről évre nő, már az 1980-as évek elején is majdnem 
ötven ilyet ismertek. Ne legyenek hát kétségeink: az Univerzum a maga 
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„ölében” szorgalmasan szüli a szerves anyagokat, ami jó hír nekünk. 
Már csak azért is, mert ha ezek a  folyamatok nem lennének, mi, föl-
di emberek sem léteznénk. Azt már sokan tudják, hogy a meteoritok 
többségében megtalálható a szén, bárhonnan is kerülnek azok a Földre. 
A kozmikus szervesanyag-gyakoriság tehát már nem kérdéses. Ma már 
egyetlen csillagász sem kérdőjelezi meg a szerves anyagok kiterjedt je-
lenlétét a Kozmoszban. Az aminosavak jelenléte a meteoritokban ma 
már kétségtelen és nem is vitatott evidencia.

Itt szúrom közbe azt, amire sokan nem gondolnak, pedig abszolút 
nyilvánvaló: mivel az ember is egy kozmikus égitesten fejlődött ki, ér-
telemszerűen mi vagyunk az Univerzum! (Erről is szól a következő feje-
zet.) Nem annyira dagályosan fogalmazva: a testünk azokból az anya-
gokból épül fel, amelyek itt vannak köröskörül a galaxisokban, bolygón, 
csillagokban, stb. Nem is lehet ez másképpen, mert hát honnan vettünk 
volna valamilyen „más anyagot” csak azért, hogy magunkat létrehoz-
zuk? Nem kell nagyon költői lélek ahhoz, hogy egy nyári estén a szabad 
ég alatt felnézünk és látunk több ezer csillagot, gondoljunk arra: azok 
a hihetetlen távolban fénylő anyaghalmazok is ugyanazokból az anya-
gokból épültek fel, amiből mi. Ez egyszerű tény-állítás. Nem költészet és 
nem írói fantázia. Így van, mert nem is lehet másként, itt és most.

Tehát egyáltalán nem csak afféle lírikus mondat, amit évtizedek óta 
hangoztatok az előadásaim során: „mi vagyunk a Kozmosz”, részei va-
gyunk ennek a mindenségnek, és külön szerencse, hogy ennek tudatában 
is vagyunk. Mert gondolkodó, értelmes lények lettünk, akik szép lassan 
felfedezik a világot maguk körül. És ne felejtsük: ezzel együtt magunkat 
is felfedezzük, éppen mert ugyanabból az anyagból épülünk fel, mint 
az egykor állítólag felrobbant és most eszeveszett sebességgel a jéghideg, 
fekete űrben száguldó anyag-társaink, atom-társaink, részecske-társa-
ink, vegyület-társaink… Nyugodtan jelentsük ki: nem is lehetnénk en-
nél „univerzálisabbak”, „világmindenségebbek”, mint vagyunk. Nehéz 
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elhinni, de azért csak nyugodjunk bele, mert így van: a testünket felépítő 
atomok egykor ott voltak az ősrobbanás anyagában is!

Mivel a csillagászatban nem nagyon van lehetőség kísérletezésre, hát 
a kozmológia története arról (is) szól, hogy a csillagászok világmodel-
lekben gondolkodnak. A modern csillagászatban ez már fél évszázada 
(vagy még régebben) bevett és széles körben vitt gyakorlat.

Nincs még egy tudomány, amely ennyire és szinte kizárólag a meg-
figyelésekre lenne kényszerítve. Csupán annyi a lehetőség, hogy értel-
mezni lehet és kell az észleléseket. Túl azon, hogy a csillagászatban lé-
nyegében szinte minden múlt időben zajlik. Mondjuk a Hold esetében 
ez a késés csak pár másodpercet tesz ki, de a távoli, sőt nagyon távoli ob-
jektumok esetében fényévekről, tíz és száz és ezer fényévről beszélünk, 
sőt, ma már ott tartunk, hogy több milliárd fényévre lévő égitesteket 
figyelünk és értelmezzük az ott lezajló eseményeket. A csillagászat emi-
att valójában régészet. Nem a mával foglalkozik, csak manapság észleli 
a  régi eseményeket. Ha egy régész feltár egy ősmagyar sírt, mondjuk 
1100 évvel ezelőtti eseményről szerez tudomást. Ha egy csillagász egy 
kétezer ötszáz fényévre lévő égitestet figyel meg, mondjuk egy szuper-
nova-robbanást, akkor csak elméletileg lehet fogalma arról, hogy ott mi 
történhet most. Na, vajon mi..? Nem tudja. Amit lát, az időszámításunk 
előtt 2500 évvel történt, a Földön akkor virágzott az athéni demokrácia, 
és az emberi tudás mint olyan, első lépéseit tette még bizonytalanul, 
sokat tévelyegve. 

Kérdezhetné valaki, hogy akkor minek megfigyelni bármit is, ha az 
a már régen lezajlott múlt? Higgyék el, abból is sokat lehet tanulni, sok 
mindenre lehet következtetni. Végül is nem a mi hibánk, hogy azok az 
égitestek már 5 milliárd éve léteznek, és olyan messze vannak. Attól 
mi még tanulhatunk abból, ami ott lejátszódott – akármikor is történt.

A kozmológia a modern fizika törvényeit tartja szem előtt, ezekre épí-
ti a következtetéseit. „A modellnek annál nagyobb a valóságtartalma, 
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tehát annál jobb, minél több elemét tartalmazza a megfigyelhető való-
ságnak” (Otto Heckmann). A világűr olyan csodálatosan gazdag jelen-
ségekben, folyamatokban, kutatni érdemes dolgokban, hogy ha százszor 
annyi kozmológus és csillagász élne ma a Földön, mint amennyi, azok-
nak is bőven jutna megfigyelnivaló. Szinte nincs olyan téma, amelyre 
az utolsó száz évben ne dolgoztak volna ki modelleket a legkülönfélébb 
fajtájú, tömegű, energiaforrású, fényerejű, korú, térbeli eloszlású csilla-
gokra. Családokba osztották az égitesteket, mindent, ami tapasztalható 
a Tejúton, vagyis a galaxisunkban, és persze azokat is, amelyek azon 
kívül figyelhetők meg a Kozmoszban. A legtöbb modell egyben „világ-
modell” is, mert szerzőik egyetemes szabályokat akarnak alkalmazni, 
mindent, amit látnak és megtapasztalnak, rendszerekbe foglalnak.

Van itt valami „apróság”, amely felől kétségeim támadtak. A mai csil -
la gászok ugyanis meg vannak győződve arról, hogy a  mi fizikai tör-
vényeink, amelyeket a  Földön és a  Naprendszerben volt alkalmunk 
meg figyelni elég hosszan, azok érvényesek az egész megfigyelhető Uni-
verzumban. Mi több, abban is biztosak (néhány renitens lázadó kivé-
telével), hogy a csillagok és galaxisok, bárhol legyenek is a világűrben, 
azok fizikai természete is azonos. Mi több, még a kémiai összetételük 
is olyan, mint a mi Naprendszerünké, a mi galaxisunké! Én meg azt 
mondom erre – és majd az egyik fejezetben bővebben kifejtem –, hogy 
mindez csak akkor és addig érvényes, amíg nem kerülünk át valami 
módon egy másik „dimenzióba”, más tulajdonságú térbe.

A Kozmosz statikus, mozdulatlan voltában hívő csillagászok száz év-
vel ezelőtt nem akarták elhinni, hogy világunk tágulóban van, ami egy 
elképzelhetetlen régen bekövetkezett, gigantikus robbanás máig tartó 
hatása. Maga Hubble (a táguló világegyetemet bizonyító adatok felfe-
dezője) is kételkedett. Kijelentette, hogy talán irdatlan távolságokban 
másféle fizikai törvények uralkodnak, a kezdetekről pedig kerek-perec 
kijelentette: „Nem kell igazán komolyan venni a táguló világegyetemről 
terjesztett őrültségeket”… Heckmann ezt persze úgy értelmezte, hogy 
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a  nagy Hubble, sok tudóstársához és a  legtöbb emberhez hasonlóan, 
szerette volna megőrizni az addigi statikus világképet. Sokan félnek 
a változástól, és ezek addig úgy hitték, hogy a Kozmosz változatlan ős-
i dők óta, és változatlan is marad mindörökké. Még manapság, a  hu-
szonegyedik században is akadnak tudósok, éppen az űrrel foglalkozó 
kozmológusok között is, akik makacsul ragaszkodnak ehhez az ósdi 
felfogáshoz.

Az a nagy-nagy baj, hogy a kozmológiát sokan valamiféle teljesség-
gel haszontalan, nem gyakorlatias és nem gyümölcsöző tudománynak 
tartják, még a fizikusok között is. Nem veszik figyelembe, hogy amit 
magunk körül, a  mi szűkebb világunkban felfedeztünk, csak akkor 
lehet érvényes fizikai törvénynek tekinteni, ha azt a nagy távolságok-
ban zajló folyamatok, az ottani viszonyok is visszaigazolják. Vagyis: 
a törvények akkor általánosak, „univerzálisak”, ha mindenhol érvénye-
sek, ugyanúgy hatnak. Persze sok meglepetés vár még az emberiségre 
a  Kozmoszban, lehetnek majd olyan vidékek, körülmények, amelyek 
kitörnek mindenféle, általunk felállított és öröknek hitt szabályok alól.

Arról nem is szólva, hogy valamilyen értelemben fordítva is történ-
hetnek a dolgok: a Naprendszeren túl a mi galaxisunkban, sőt azon is 
jóval túl bármikor történhetnek olyan események, amelyek hatást gya-
korolhatnak a Földre és annak minden élő lakójára. A világmindenség 
nagy méretekben való „viselkedése”, az ott érvényesnek talált kozmo-
lógiai törvények vagy hipotézisek éppenséggel benne lapulnak minden 
helyi dologban. Ami itt igaz kicsiben, igaznak kell lennie „ott” is, nagy-
ban, és fordítva, mint föntebb írtam.

Ez már csak azért is így van, mert az Univerzumban a hatások to-
vagyűrűznek. Nem sokat számít a  tér vagy az idő, bár mindkettőnek 
lehet, és talán van is csökkentő hatása. Gondoljunk csak bele: száz éve 
minden rádióadás és majdnem ugyanannyi ideje minden földi tévémű-
sor kisugárzódik a világűrbe, és ott gömbalakban terjed. 


