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               Úton a kezdetek felé 

 
                         Albert Péter 

 
   Honnan származik a világ szédítő mennyiségű anyaga, ill. 

energiája? Hogyan képzelhető el az univerzum kezdete, ha a 

fizika talán legalapvetőbb törvénye szerint, energia nem 

keletkezik, és nem vész el. A huszadik század vége felé már 

ilyen merész kérdéseket tett fel magának a kozmológia, s ami 

még meglepőbb, valamennyire meg is tudta válaszolni.  

   Remélem sikerül majd elmondanom érthetően, de először jó 

pár nélkülözhetetlen ismereten kell végigfutnunk. Szinte csak 

jelzésszerűen, ám számítva rá, hogy kedvet kaptok alaposabban 

is utánanézni. Elsősorban arra törekszem, hogy ráérezzetek kissé 

Einstein általános relativitáselméletére, annak döbbenetes 

meglátására, hogy a gravitáció nem erő, hanem egy görbült 

geometria, vagyis az események olyan téridőben játszódnak, 

amelynek görbülete pontról pontra változik az ott található anyag 

miatt.  Ami így nem is puszta statikus háttere a jelenségeknek, 

hanem a deformációi függenek a tömegen kívül az energia 

minden  egyéb formájától is. 

 

 
                         0. ENERGIA ÉS IMPULZUS 

 
   Az energiának régen csak a különbségeit gondoltuk 

lényegesnek, abszolút nagysága nem jelentett semmit. Minden 

fizikai számolásban tetszőlegesen jelölhettük ki a zérus szinteket, 

például egy fizikai erőtér (más szóval mező) esetén, valamelyik 

pontban nullának vettük az energiát, erre vonatkoztatva a többi 
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pontok energiáit. Vagy amikor egy adott testtel együttmozgó 

koordinátarendszert választva, a test mozgási energiáját tettük 

nullává. Tehát se a potenciális energia (pl. gravitációs helyzeti 

energia vagy elektrosztatikus potenciál), se a mozgási energia 

(pontosabban az impulzus) nem bírt abszolút jelentéssel. 

Szabadon hozzájuk lehetett adni, vagy le lehetett vonni belőlük 

bármennyit. (Tudjuk, a köznapi világban is csak az energia 

megváltozása vagy áramlása bír jelentőséggel, ennek van 

technikai, kereskedelmi értéke.) 

   Ez megváltozott, amikor Einstein a speciális 

relativitáselméletben kiderítette, hogy az energiát nem lehet 

önkényesen zérusnak tekinteni, még egy mozdulatlan 

(nullaimpulzusú) tömegpont energiáját sem. Mert az őt mérő 

skalár szám valamint az impulzust mérő vektor nem függetlenek, 

hanem egy sajátos négykomponensű vektort képeznek, melynek 

komponensei koordinátarendszer váltáskor egymással 

összefüggő módon változnak, hasonlóan, mint az idő és a három 

térkoordináta a téridőben. Ebben nem az egyes komponensek, 

hanem csak az egész négyesvektor az, ami invariáns módon 

jellemzi a tömegpontot, miközben a vektor hossza magát a  

tömeget adja. Ha most egy hozzánk képest mozdulatlan (tehát 

impulzus nélküli) tömegpontnak az energia négyesvektorában 

zérus lenne mind a négy komponens, akkor minden más 

koordinátarendszerben is mind zérusoknak kellene lenniük. Hisz 

egy nullahosszúságú nyilat nullának látni bárhonnan is.) Így 

aztán még olyan rendszerekben is zérusnak adódnának a 

tömegpont impulzuskomponensei, amelyekhez képest mozog, 

ami nyilvánvalóan értelmetlen kijelentés.  

  Hanem az általános relativitásban még az impulzust sem tudjuk 

csak úgy önkényesen zérussá tenni. Mert e célból egy, a 

tömegponttal együttfutó koordinátát kellene alkalmazni, s 

mindvégig biztosítani annak párhuzamosságát a tömegpont 

pályájával. De egy görbült térben a párhuzamosság csak 
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egymáshoz közeli és rövid vonalakra lehetséges (a 6. fejezetben 

példával illusztrálom majd). 

   Persze az ember évezredeken át úgy hitte, nem is képzelhető el 

más, mint a görög Euklidesz óta alaposan ismert egyenes tér. 

Aztán kiderült, hogy mégiscsak lehetséges, ráadásul bármilyen 

hihetetlennek látszik, a téridőt elgörbíti mindenfajta energia és 

impulzus, sőt még ezek áramlása is. A dolgot később részletesen 

megbeszéljük, s azt is, hogy miképp lesz az efféle görbítésből 

gravitáció. Itt csak emlékeztetnék rá, hogy az energia rejtetten 

szerepelt már Newton régi gravitációs egyenletében is, bár ő 

igazából a tömegről beszélt, de mint jeleztem, a tömeg az energia 

négyesvektor abszolút értéke. Newton persze a dolgot egyáltalán 

nem hozta kapcsolatba semmilyen görbítéssel. 

   A kiterjedt testek energiája még összetettebb fogalom a 

tömegpontok energiájánál is. Nem négyesvektor, hanem egy 4x4 

komponensű energia-impulzus tenzor. A tenzor lényegében a 

vektor általánosítása, vagyis olyan matematikai objektum, amit 

különböző koordinátarendszerekben különböző komponensekkel 

kell megadnunk, de a benne rögzített információ mégis 

változatlan. A mondott tenzorban szerepel az energia 

négyesvektor, továbbá négy darab hármasvektor, amelyek az 

energia áramlását és a három impulzuskomponens áramlását 

adják meg. Az általános relativitáselmélet szerint pedig ez a 4x4 

komponensű energia-impulzus tenzor felelős a téridő 

görbületeiért, vagyis a gravitációs jelenségekért.  

     Pontos felépítését majd később mondom el, most csak annyit, 

hogy vajon mi is lehet ez az impulzusáramlás? Az bizony 

ugyanúgy az impulzus változásainak helyi eltéréseivel áll 

kapcsolatban, mint ahogy az energia áramlása az energia 

változásainak helyi eltéréseivel. Például amikor itt nő, ott meg 

csökken. A merev testek impulzusváltozásainak helyi eltérései, 

vagyis az egyenes mozgástól való eltéréseik mindig leírhatók 6 

darab, pillanatról-pillanatra változó, számmal. Ha egy rögzített 
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tengely körül forog, akkor elegendő hozzá az ismert perdület-

vektor 3 komponense, ha azonban szabad a tengelye, és a test 

tömegeloszlása nem szimmetrikus rá, akkor a pillanatnyi tengely 

imbolyogni kezd, s ezt a mozgást a deviációs momentum 3 

komponensével írhatjuk le. Tehát az általános relativitáselmélet 

szerint még a forgómozgások is részt vesznek a téridő 

görbítésében.  

   Az energia-impulzus tenzor 9 impulzusáram komponenséből 

csak 6 lesz független, annak megfelelően, ahogy a forgómozgást 

6 komponenssel lehet leírni. Később igyekszem majd még 

megvilágítani, miként lehet ezt elképzelni. 

   Szerencsére a tenzor további 7 komponenséből is csak 4-el kell 

foglalkozni, mert az energiaáram 3 komponense éppen 

megegyezik az impulzus 3 komponensével. Más szóval, az 

energiát, az impulzust, a perdületet és a deviációt jellemző 

1+3+6 számmal kimerítettük mind a 10 független összetevőt. 

Gravitációs szempontból ezeket kell figyelembe venni, s a téridő 

minden egyes pontján ebben a 10 komponensben külön-külön 

összegezni a jelenlévő mindenféle fizikai folyamatok (például 

elektromos és mágneses jelenségek) megfelelő járulékait.  

    De először sokkal egyszerűbb példákkal, skalárral, azután 

vektorral, mutatom be, miként lehet elképzelni valami tér 

görbítését. Ezekkel is érdekes görbületeket lehet létrehozni, ám 

végül mégiscsak tenzorra lesz majd szükségünk, hogy a 

valóságnak megfelelően kiaknázhassuk az összes lehetőséget. 

 

 

                           1. A TÉR GÖRBÍTÉSE 

 
    Kezdjük a legegyszerűbbel. Egy skalár számmal ki lehet 

fejezni a tér léptékét, vagyis, hogy mekkora az méter1 . Ha 

Einstein helyett mi akarnánk kitalálni valami egyszerű kis 
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gravitációs törvényt az energia és a tér összekapcsolására, akkor 

az lehetne egy skalár egyenlet, mondjuk olymódon, hogy a tér 

zsugorodjon az energiától. Ezt az összehúzódást egy „a” 

skálafaktor segítségével fejezzük ki, ami a hosszmérés léptéke 

(teszem azt, az egy méter
 
hossza): 

                                               e
a


1

 

Itt az e  az energiasűrűséget jelenti, az E  energia egységnyi 

térfogatra eső mennyiségét. A későbbiekben az energiáról, az 

impulzusról és a perdületről is mindig ilyen sűrűségi értelemben 

fogok beszélni, akkor is, ha nem írom melléjük a „sűrűség” szót. 

De a jelölésükre használt kisbetűk emlékeztetnek majd a dologra. 

   Ha a tér deformációi és az energia közt akarunk kapcsolatot 

kifejezni, nyilvánvaló módon ilyen sűrűségi értékekre lesz 

szükségünk. A   pedig egy, arányossági tényező, ami kifejezi az 

energia hatásának erősségét. Azokon a térrészeken, ahol nagyobb 

az energiasűrűség, ott összezsugorodik a tér. Ezzel persze egy 

egyenletes energiasűrűségű tartományon belül nem változik meg 

az euklideszi geometria, csak kisebb lesz minden, például azt 

vesszük észre, hogy a fény hullámhossza rövidebb, tehát kékebb. 

A változó energiájú helyeken viszont meglepő geometriát 

tapasztalnánk. 

   Második próbálkozásunkban használjunk a tér deformálására 

egy vektort, pl. az impulzust. Tehát valami vektoregyenletet kell 

kitalálni, amit már sokkal többféle módon lehet megtenni, hisz a 

vektornak van nagysága és iránya is. A komponensek nagyságát 

pedig ezúttal is használhatjuk hasonlóan az előző skalár 

egyenletünkhöz, tehát a zsugorítás legyen az egyes koordináták 

irányában épp arányos a megfelelő impulzuskomponenssel, így 

most mindenfelé más és más lehet a mértéke: 

                x

x

i
a


1

           y

y

i
a


1

          z

z

i
a


1
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Ebben a térben forgatva az 

ismert alakzatokat, 

furcsamód torzulhatnak. 

Például hiába állandó egy 

kör sugara ( ), ellipszissé 

deformálódhat. Nem 

érvényes a   222 yx   

Pitagorasz tétel, mert 

helyette  22222 yaxa yx   adódik. 

   Ez a tér nem izotrop, és már akkor is különbözhet az euklideszi 

tértől, ha mindenütt egyforma az impulzussűrűség. De még nem 

görbe, csak akkor válik azzá, ha a különböző helyeken eltér az 

impulzus, vagyis az xa , ya , za  léptékek változnak a koordináták 

mentén. 

   Az ábrán szemléletesen látszik az y irányú lépték erősebb 

zsugorodása. Ha viszont kényelmesek vagyunk, és a 

deformálódott kört továbbra is körzővel akarjuk rajzolni, akkor a 

két koordinátatengelyre nem az xax  és  yay  szorzatokat  

mérjük, hanem az x és y  számokat. Ez esetben persze éppen az y 

tengelyen kell ritkábbra rajzolni a beosztásokat, mutatva, hogy 

amikor y irányban mérjük az átmérőt, az kevesebbnek adódik, 

mint x irányban mérve. Hiszen 

a nem izotrop tér körei, a mi 

kényelmes, izotrop 

felfogásunkban ellipszissé 

zsugorodnak. 

   Lehet, hogy különc ötlet a tér 

zsugorodását ritkább 

léptékvonalakkal ábrázolni, de 

mondok rá sokkal nyomósabb 

okok is, mint a körző 

 

 



 7 

használhatóságát. Ha majd valódi görbült teret akarunk 

szemléltetni, például olyat, amiben a körök kerületét erősebben 

zsugorítottuk, mint a sugarukat. Az ilyenekben a kerület és az 

átmérő aránya már nem egyenlő 3,14 -el, és ezt semmiféle 

furcsán torzított körrel nem lehet ábrázolni. A mi megszokott 

euklideszi terünk és papírunk egyszerűen alkalmatlan az ilyen 

alakzatok közvetlen megjelenítésére, lerajzolására. Ezért 

érdemes megszokni a javasolt módszert, s közben arra gondolni, 

hogy minden irányban attól függ a távolság, ahány méretvonalat 

hagyok magam mögött, mire odaérek. Tehát ahol és amerre a tér 

zsugorodik, ott és arra ritkábban kell rajzolni a mérföldköveket. 

   Mielőtt igazán görbe teret mutatnék, tisztázni kell, mi okból 

nevezzük „síknak” vagy „egyenesnek” az euklideszi teret. Hát 

azért, mert abban egyenes lesz a legrövidebb út, bármely két 

pontot nézzünk is. Előbb persze tisztázni kell még, mit értsünk 

távolságon. 

   Az euklideszi térben két pont távolságának definíciója épp a 

Pitagorasz tétel, két dimenzió esetén: 222 yx  .   A mi 

előbbi nem izotrop terünkben pedig ezzel analógiában így 

definiálhatjuk:                                                          

                                   22222 yaxa yx   

Ami nyilvánvaló összhangban áll a kör fentebbi egyenletével, 

ami azt fogalmazza meg, hogy minden pontja azonos 

távolságban található egy középponttól. 

  A legrövidebb út még ebben a torzított térben is egyenes lesz, 

ha csak olyan kis távolságra utazunk, amelyen belül az xa , és 

ya léptékek nem változnak. Ennek megértéséhez nézzétek a 

következő ábrát. Nyilván igaz, hogy 21   . És nagyobb 

távolság esetén? 

   Gondoljuk át, mit kell tennünk ahhoz, hogy elgörbüljön a 

legrövidebb út két pont között? Emlékeztek a közismert fizikai 
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feladványra, amiben A -ból B -be 

igyekszünk, részben valami nehezen 

járható erdőn keresztül? Mivel az erdőn át 

lassabban haladunk, célszerű letérni az 

egyenes úttól, hogy kevesebbet kelljen az 

erdőben törtetni. Létezik olyan kitérő 

útvonal, ami összességében kevesebb 

időbe telik. Ez ugyan a legrövidebb időt 

adja, és nem a legrövidebb távolságot, de 

az eredmény ugyanaz mintha, ha azt 

mondtam volna, hogy az erdőben 

nagyobbra nyújtottuk a távolság léptékét. 

   Ha az erdő szélén átmeneti bozótosokkal 

finomítjuk a térképünket, a közepén meg 

egyre sűrítjük az erdőt, úgy a legrövidebb 

utunk már nem ilyen törtvonalas, hanem 

valódi görbe lesz. 

  Ebből a kis feladatból lehet rájönni a tér 

görbítésének lényegére. Vagyis hogy a 

léptéknek változniuk kell. Ha az erdő 

elérne egészen a B  faluig, és belül 

egyenletes sűrűségű lenne, akkor nem 

nyerhetnénk semmit egy görbe kitérővel. 

   Visszatérve az előző példához, az ottani jelölésekkel 

formálisan is kifejezhetjük, hogy az xa , ya , za léptékek 

változhatnak, vagyis függhetnek x-től, y-tól, z-től :   

                      ),,( zyxax , ),,( zyxay , ),,( zyxaz . 

   Próbálkozzunk meg egy másik vektoregyenlettel. Görbítse a 

teret, mondjuk valami perdület zj  komponense, mégpedig úgy, 

hogy a forgási tengely körül körkörösen, tangenciális irányban 

zsugorítsa a skálafaktort. Ha ilyesféle hengerszimmetrikus teret 

akarunk leírni, célszerűbb az ún. henger-koordinátarendszert 
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alkalmazni. Ebben nem három egymásra merőleges egyenes x , 

y , z  tengelyhez mérjük a dolgok helyzetét, hanem csak a z  

tengely marad meg, és a z -re merőleges síkokban egy   szöggel 

mérjük az irányt, r  rádiusszal pedig a tengelytől való távolságot. 

A koordinátarendszer választása természetesen nem érinti a 

lényeget, de most azzal az előnnyel szolgál, hogy a hengeresen 

görbült térben sem kell az ),,( zyxax  függvényekkel bajlódni. 

   Hasson a perdület zj  

komponense így: 

z

t

r j
a

a
 , 

miközben állandóar  . 

Ahol az ra  a sugár irányában, 

az ta  pedig a henger-

koordináta-rendszer kör alakú 

koordináta-körei mentén méri 

a léptéket. Látható, hogy ezzel 

a kerület és a sugár arányát 

kifejező számot kívánom csökkenteni, fordított arányban a 

perdület nagyságával.                                                                       

   Hogyan kellene most átkelni egy ilyen térben az A  pontból a 

B  pontba? Feltehetően nem a berajzolt húr lesz a legrövidebb, 

hisz ha kitérünk a kerület irányába, amerre ritkábban állnak a 

mérföldkövek, azzal rövidíthetünk az úton. Hogy számolás 

nélkül is nyilvánvaló legyen a dolog, a kerület és az átmérő 

arányát egészen 2-ig csökkentettem, tehát csak akkor volna 

kétes, megéri-e a kerületen haladni, ha az A és B pontok az 

átmérőn lennének. Bármilyen meglepő is, ebben az amatőr 

módra barkácsolt térben a legrövidebb út hasonlít némileg egy 

csillag gravitációs mezejében elgörbülő fénysugár pályájára.   
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   Hogy jobban érzékeljük, miféle görbülete van ennek a térnek, 

korlátozódjunk egyetlen z értékhez tartozó szeletére, épp arra a 

felületre, amiben A és B fekszik. Ekkor a felszabaduló z tengelyt, 

mint külső dimenziót, felhasználhatjuk arra, hogy görbült 

felületünk modelljét, egy háromdimenziós euklideszi térbe 

ágyazva szemléletesen kívülről ábrázoljuk. Aki benne él a 

felületben, az legfeljebb 

méricskélni tud, és ha nem 

stimmel a Pitagorasz tétel, vagy 

a kör kerületének és 

átmérőjének aránya, akkor 

gyanakodhat, hogy görbült a 

tere. Az egész háromdimenziós 

görbült teret azért nem tudjuk 

így bemutatni, mert háromnál 

több dimenziót még elképzelni 

se vagyunk képesek. De mivel 

példánkban nem használtuk a z  

koordinátát, az most szabadon 

alkalmazható egy külső 

dimenzió céljára. Modellünk nyilván egy zj  tengely körüli kúp 

lesz, amelynél a kerület: rt 4 , tehát 57,1zj . Ebben a 

modellben persze nem minden egyenes görbül el, mert a 

középpontból induló sugarak mentén egyenes utak vezetnek a 

végtelen felé, és radiális irányban csak a kúp csúcsán van egy 

furcsa törés. 

   Nos, a modellről térjünk vissza az előző ábrára (a valódi térbe), 

és görbítsük meg a sugarakat is! Noha most még nem tudunk rá 

matematikai formulát adni, nyilvánvaló, hogy az ta  kerületi 

léptéket kell ezúttal már az r -től függő mértékben zsugorítani, 

vagyis úgy, hogy az egyre nagyobb sugarú körökön egyre 

ritkábban kövessék egymást a mérföldkövek. A legkisebb körön, 
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az É pont közvetlen környezetében még legyen azonos sűrűségű, 

a sugár beosztásával, majd a külsőbb körökön fokozatosan 

ritkítsuk úgy, hogy a felület modellje már ne kúpot, hanem 

gömböt mutasson. Ehhez a kerületi léptéket persze nem r –el 

arányosan, hanem egy különleges )(rat  függvény szerint kell 

meghatározni. Majd végül eljön egy legnagyobb kör, amelyre 

már csak egyetlen „mérföldkövet” helyezhetünk. Az egyes körök 

nevei tükrözik, hogy hol helyezkednének el a felület 

fölgömbszerű modelljén. Az „egyenlítő”-t nem rajzoltam be, 

azon 40 mérföldkő lenne, épp kétszer annyi, mintha valamelyik r 

sugáron számolnánk össze őket Látható, hogy az egyenlítőtől 

északra és délre eső 18. szélességi körökön egyaránt 20-20 van 

belőlük, az északi és déli 54. szélességeken meg 32. Hisz egy 

gömbön ezeknek a kör-pároknak nyilván azonos kerületűeknek 

kell lenniük. (A 20 és a 32 nem egészen pontos, hisz a gömbön 

nem lehet mindent egész számokkal kifejezni.) 

Koordinátarendszerünk éppen olyan, mint azé a térképé, aminek 

a közepén az északi pólus látszik, körben a peremén pedig a déli. 
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S az ottani kutatóállomás képe felismerhetetlenné torzulva 

körülér az egész utolsó szélességi körön, vagyis a déli póluson. 

   Csakhogy a mi gömbszerűen görbült háromdimenziós 

terünknek ez pusztán egy része, hisz ahhoz, hogy bejárjuk az 

egészet, el kéne hagyni a   síkját. Henger-koordináta 

rendszerünkben ezekhez az irányokhoz pozitív, vagy negatív z  

értékek tartoznak, De most térjünk át inkább a gömbi, vagy 

polár-koordinátarendszerre. Ami lényeget természetesen nem 

fogja megváltoztatni, csak szemléletesebb módszer ilyen gömb-

szerű terek esetén. És pusztán abban különbözik a henger-

koordinátáktól, hogy a z  helyett egy   szöggel méri a   

síkjából való kilépést. 

   Egyetlen ilyen   szöget jelöltem be, ám nyilvánvaló, hogy 

bármelyik különböző  irányba vezető r sugarat hasonlóan kell 

skálázni, mint a   síkjában fekvőket. A   szög teljes 

körbefordulásával kihúzott köröket pedig ugyanúgy osztjuk be, 

mint a   köröket. Öt ilyen kört kezdtem el felrajzolni különböző 

r távolságokban az origótól, és szürke tónussal itt meg tudom 

mutatni annak a bizonyos )(rat  függvénynek az alakját is. 

  Természetesen mindegyik sugár végén lesz egy utolsó   kör, 

amire már csak egyetlen skálafokot írhatunk. Más szóval, ezen 

körök kerülete mind nullaméretű. Tehát nem csak a legkülső   

kör ilyen, hanem az összes rá merőleges legkülső   körök is. 

(Mindegyik   szöghöz tartozik egy-egy ilyen  -kör. Az 

egymással szemben fekvő   szögekhez közös   kör.) 

   De az összes   és a   típusú legkülső kör tulajdonképpen 

mind egyetlen dolog, maga a „déli pólus”. Ne képzeljük ezt 

valami különleges helynek, csak a kiindulásul választott É pont 

átellenese. Ha az origóból indulva egy adott 1 , 1 szöggel 

jellemzett sugáron tartjuk az irányt, zárt gömbszerű-világunk 

utolsó köréhez érve nem vennénk észre semmi különöset. Ott a 
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legtávolabbi ponton egyszerűen folytatnánk az utunkat, 

mégpedig a 0

1 180 , és 0

1 180  szögű sugáron. Hisz azon a 

bizonyos átellenes ponton ez lesz induló sugarunk egyenes 

folytatása. Egy szép napon pedig visszaérkeznénk kiindulási 

helyünkre. Ilyen egy véges méretű, de határ nélküli világ. 

Amikor Einstein egy fizikai folyóiratban leírta, utána viccesen 

elpanaszkodott valamelyik barátjának, hogy most valódi esélyt 

szerzett egy elmegyógyintézeti kezelésre.  

 

  

                                            2. AZ IDŐ 

 

   De eddig nem volt szó még időkoordinátáról. Márpedig az 

időbeli változások leírása mindig a fizika egyik legfontosabb 

dolga volt. Ám a speciális relativitás óta tudjuk, azt is, hogy az 

időt nem lehet csak úgy függetlenül mellétenni a térnek. Mintha 

minden helyen egyszerűen elő lehetne venni, egy bárhol 

érvényes közös rendezőt. Más szóval, fel kell adni az illúziót, 

hogy az egymástól távoli események egyértelműen feloszthatók 

múltra, jelenre és jövőre. A világot képtelenség így szeletelni, 

mert a messzi órákat lehetetlen minden kétséget kizáró módon 

egymáshoz igazítani. Ezért aztán jobb elismerni, hogy a távoli 

egyidejűség nem is létezik. Nézzük meg miért. 

    Mert a fénynél gyorsabban nem haladhat köztük semmilyen 

szinkronjel, semmiféle információ.  Így ha egy távoli óráról le 

akarom olvasni az időt, és ahhoz állítani a magamét, akkor kicsit 

előre kell igazítanom, beleszámítva a fényjel késését. Legjobb, 

ha én indítok egy fénynyalábot a távoli óra felé, mert így a 

visszavert jel megérkezésekor felezve az elindulástól eltelt időt, 

meg fogom kapni a visszaútra jellemző késést. Aminek a 

méréséhez tökéletesen megfelel a magam órája, akkor is, ha 

egyelőre nincs szinkronozva. A módszer azon a tapasztalatunkon 
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alapszik, hogy a fény egyforma sebességgel terjed mindenhol, 

minden irányban és minden megfigyelő számára. Még akkor is, 

ha azok a megfigyelők mozognak egymáshoz képest. Tehát ha a 

két összeigazítandó óra nyugalomban van hozzám képest, 

biztosan azonos időbe telik közöttük a fényjelek oda és 

visszaútja. Nem kell aggódnom a szinkronozási módszer 

pontossága miatt. 

   De nézzük most ezt az egész eljárást kívülről, egy olyan 

űrhajóból, ami egyenletes sebességgel elrepül a Föld mellett. 

Mivel a fény az űrhajóhoz képest is egyforma sebességgel terjed 

minden irányban, s onnan épp a Földet (és engem meg az 

óráimat) látják visszafelé száguldani, úgy látják, hogy nem jól 

szinkronoztam, mert mozogtam a fényhez képest, s azt a késési 

időt nem felezni kéne! Hisz a felezéssel nem veszem figyelembe, 

hogy az egyik órám elfutott a fény elől, a másik meg elébe 

szaladt! No, de itt van a gubanc! Mert én azt tapasztalom, hogy a 

fény igenis ugyanolyan sebességgel haladt az óráimhoz képest 

oda is meg vissza is. Hogyan lehetséges ez? 

   Ráadásul, ha az egész konfliktust fordítva szemlélném, vagyis 

ha a Földről nézve írnám le az űrhajóban végrehajtott 

szinkronozást, akkor ugyanezt a kifogást támaszthatnám az ő 

mérésükkel szemben. Úgy néz ki, hogy a sebesség-összeadás 

régi Galilei-féle törvényével baj van, ha a fényre alkalmazzuk. 

Sőt ez nem csak a fénynél jön elő, hanem bármi más testnél vagy 

kölcsönhatásnál, és annál nagyobb lesz az eltérés, minél inkább 

megközelíti a fény terjedési sebességét.   

   De akkor végül is a Földön vagy az űrhajóban szinkronozzák 

helyesen az órákat? Mind a két helyen jól csinálják, de azt 

egyedül a maguk koordinátarendszerében nyugvó órákra 

tarthatják igaznak. Egymástól távol eső események között csak 

akkor állapítható meg egyértelmű időrend, ha nyugalomban 

vagyunk hozzájuk képest. Ha nem, akkor eltérő eredményre 

jutunk. Az egyidejűség, és az idősorrend nem univerzális a 
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különböző sebességgel mozgó megfigyelők számára. Vagyis 

függ a vonatkoztatási rendszertől, hasonló értelemben, mint 

maga a sebesség. Amiről már régen megszoktuk, hogy csak 

valamihez mérten van értelme. 

   Tehát az egymáshoz képest mozgó megfigyelők órái más és 

más eseményeket jeleznek majd egyidejűnek. S ez a nézeteltérés 

annál jelentősebb lesz, minél nagyobb a megfigyelők relatív 

sebessége, és minél nagyobb távolságban vannak egymástól a 

kérdéses események (s a melléjük állított órák). Mert a távoli 

órák összeigazítására lehetetlen kielégítőbb módszert találni, 

lévén, hogy a fény az információterjedés univerzális 

határsebessége. Ez a speciális relativitás lényege. 

    Az abszolút egyidejűség elvesztésének rendkívüli 

következményei vannak, például az események térbeli távolságát 

sem lehet a sebességüktől függetlenül megadni. (Itt mindig a 

hozzánk viszonyított sebességet értjük.) Hisz ehhez pontosan 

egyszerre kellene feljegyezni a két esemény helyzetét, abszolút 

egyidejűség pedig nincs. Ezért aztán rövidebbnek mérhető a 

mozgó méterrúd, és lassúbb járásúnak a mozgó óra, s ezeket az 

értékeket igen különös módon kell átszámítani egyik 

koordinátarendszerből a másikba. Létezik viszont egy új abszolút 

„téridő-távolság” fogalom, ami már független lesz a 

koordinátarendszer választásától, és ami megfelel a fénysebesség 

tapasztalt univerzális állandóságának is. Más kifejezéssel: a 

jelenségek nem 3 térdimenzióban és egy ettől független 

idődimenzióban léteznek, hanem a 4 

dimenziós téridőben. Ez a téridő pedig elég 

különös valami, nem pusztán annyi, hogy a 

térhez hozzácsapjuk az időt. 

   Térjünk vissza egy pillanatra az egyszerű 

térhez. Vajon mit jelent N dimenziós térben 

létezni? Alapvetően azt, hogy a távolságokat 

N darab koordinátaérték Pitagorasz 
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formulájával írhatjuk le, függetlenül a derékszögű 

koordinátarendszer választásától. Például kétdimenziós térben a 

koordinátarendszer forgatása ellenére a következőképpen:   

                                 22222 yxyx   . 

   Nézzük akkor a téridőt, s az ábrázolhatóság kedvéért a három 

térdimenziót helyettesítse egyetlen   távolság. A P jelenséghez 

képest mozdulatlan megfigyelő , t   koordinátarendszere a 

szokásos derékszögű rendszer. A téridő pontjai nem egy adott 

helyen lévő tárgyak képei, hanem az adott helyen, adott időben 

történő eseményeké. Így például a , t  

rendszerhez képest egyenletes 

sebességgel mozgó megfigyelő a t 

tengellyel egy szöget bezáró 

nyomvonalat húz, mely szög az ő 

sebességét mutatja. A megfigyelővel 

együtt mozgó , t  koordinátarendszer 

t  tengelyét nyilvánvalóan a 0  

pontok rajzolják ki, de akkor miért nem ugyanígy fordul el a   

tengely is? Sőt éppen ellenkezőleg! A dolog nyitja a relativitás 

egyik alapfelismerése a fénysebesség koordinátarendszer-

függetlensége. Tehát, hogy fénysugár ct pályája bármelyik 

rendszerből egyforma sebességűnek mérhető. Az egyszerűség 

kedvéért vegyük ezután a c-t a sebesség egységének, így tehát a 

ct egyenes minden rendszerben épp a koordináták szögfelezőjébe 

kell, essen. Ami csak úgy lehetséges, ha a mozgó megfigyelő   

és t  tengelyei egyaránt a ct felé fordulnak, vagyis a mi 

rendszerünkből nézve már nem látszanak merőlegesnek. Ez 

azonban egy csalóka ferdeség, és látszólagos a két 

koordinátarendszer közötti aszimmetria is. Ha a , t  rendszert 

rajzoltuk volna merőlegesre, akkor épp a , t  tűnne ferdének. 
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   Bárkinek a téridő-koordinátáival mérjük 

is, e két adatból előállítható egy téridő-

távolságnak, vagy intervallumnak 

nevezett jellemző, ami adott események 

közt a koordinátarendszer választásától 

függetlenül mindig ugyanazt az értéket 

adja:    22222 )()(   tcitc  

    Honnan származik ez a formula? 

Ábrázoljunk most az idő mellett két 

térdimenziót a szokásos axonometrikus nézetben! Az origóból az 

x,y sík különböző irányaiba induló fénysugarak pályái egy 

fénykúpnak nevezett felületet alkotnak. Mivel a fényt nem 

előzheti meg egyetlen tárgy, kölcsönhatás vagy információ sem, 

a nyomuk mindig a fénykúpon belül marad (nem juthatnak 

messzebbre, mint tc ) : 

                                              22)( tc  

    A korábban bevezetett téridő-távolság így zérus lesz arra a két 

eseményre vonatkozóan, amelyek összeköthetők egy fénysugár 

nyomával, az „összekötés” kölcsönhatási értelmében, vagyis, 

hogy az egyikből indított fény éppen eléri a másikat. És minél 

nagyobb az események téridő-intervalluma, annál lassabb jel is 

képes összekötni őket. A relativitáselméletben ez az oksági 

távolságfogalom az események 

rendezésének alapvető invariáns 

(koordinátarendszertől független) 

mértéke. Hasonlóan, mint az 

euklideszi geometriában, egyfajta 

Pitagorasz formulán alapul, de a 

definícióban szereplő negatív előjel 

miatt, ebben a geometriában az 

egyenes vonal már nem a 

legrövidebb, hanem a leghosszabb 
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intervallumot jelenti két téridő pont között. (Persze nem a 

mérőszalaggal mérhető mérték értelmében, hanem a vonalon 

mozgó óráról leolvasott „sajátidő” szerint.) Ebben a 

„hiperbolikus” geometriában az origótól azonos téridő-távolságra 

lévő pontok nem körön fekszenek, mint az euklideszi térben, 

hanem hiperbolán. Itt éppen ezek a furcsa négyágú hiperbolák a 

körök megfelelői, például abban is, hogy tetszőleges r pontbeli 

érintőjük merőleges lesz az oda húzott sugárra. Az ilyen nem 

euklideszi merőlegesség ábrázolása persze nem sikerülhet 

euklideszi papíron. A speciális relativitás különös térideje ennek 

ellenére azért még görbítetlen geometria, hisz az intervallum-

formulában nem szerepelnek ),,,( zyxtax  függvények. 

   A téridő furcsa geometriájának története odáig nyúlik vissza, 

amikor James Clerk Maxwell észrevette hogy az 

elektromágnesség egyenleteiből kijöhet egy hullám, ami képes 

szabadon terjedni az üres térben, sőt számításai szerint épp a 

fény sebességével halad. Megjósolta, hogy ez a hullám 

alighanem maga a fény, ám furcsamód ugyanakkora sebesség 

adódott tetszőleges koordinátarendszerben számolva, szöges 

ellentétben a sebesség-összeadás természetesnek tűnő 

törvényével. Más szóval ezt a hullámot, nem lehet utolérni, noha 

véges a sebessége. Később Einstein épp innen indulva jutott el a 

tér és az idő fogalmának radikális felülvizsgálatához, amit 

Hermann Minkowski alakított elegáns geometriává. 

  A téridőre eddig úgy tekintettünk, mint a jelenségek passzív 

színpadára, aktív közreműködővé majd akkor lesz, amikor 

figyelembe vesszük, hogy deformálódni is tud. Nézzük hát egy 

ismert középiskolai fizika feladat kapcsán, vajon mit is jelenthet 

a téridő „görbesége”. A vízszintesen kilőtt ágyúgolyó 

pályaegyenletei: 

                               2

0
2

t
g

yy  ,     tvx 0 . 
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Ahol g a gravitációs 

gyorsulás a föld felszínén, és 

0v  a kilövés vízszintes 

sebessége. A golyó pályája 

tehát egy másodfokú 

parabola, amit Newton 

tanítása szerint a gravitációs 

erő gyorsító hatása okoz. 

Einstein elméletében viszont a gravitáció nem kölcsönhatás, így 

a testekre nem hat semmiféle erő. Azért gondolt erre, mert a 

szabadeső a testek pályája független minden anyagi minőségtől, 

így a tömegüktől is. Ezek a pályák tehát a testek olyan általános 

tulajdonságai közé tartoznak, amit hagyományosan geometriának 

nevezzük, és a gravitáció forrása magának a téridőnek a 

geometriáját  görbíti el úgy, hogy bármelyik A  és B  pont között 

épp a szabadon eső  testek megfigyelt téridő-vonalai jelentik ott a 

lehető legegyenesebb, vagyis a legnagyobb intervallumú 

összeköttetést. Mivel pedig ágyúgolyónk a cső elhagyása után 

nem vesz részt kölcsönhatásban, szabadon esőnek tekintendő, 

így ha pályája görbe, akkor ott görbe a téridő. 

 

 

                                     3. A TENZOR 

 

  A gravitáció geometriai tárgyalásához fontos megismerni azt a 

matematikai eszközt, ami képes általánosan leírni a görbületek 

különböző típusait és az energia mindenféle formáit. Mint láttuk, 

vektoregyenletekkel is egész érdekes tereket sikerül létrehozni, 

de a téridő deformálásához általános esetben, valami 

hatékonyabb módszerre van szükség. 

   Einstein diákévei idején, a Riemann-geometria viszonylag új 

terület volt, úgy negyven évvel korábban született, amikor 
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Bernhard Riemann három vizsgatéma benyújtásával jelentkezett 

professzori állásra a Göttingeni Egyetem minősítő bizottságánál.  

Általában biztosra lehetett venni, hogy a tanszékvezető az első 

sorszámú téma kidolgozását kéri a pályázótól, de Karl Friedrich 

Gauss inkább érdeklődött a jelölt utolsó témája iránt, így aztán 

Riemann-nak azokat az elképzeléseit kellett részletesen 

kidolgoznia, amelyek a geometria tetszőleges görbe-vonalú 

koordinátákra szóló általánosítását célozták. Előadását szinte 

mentegetőzve fejezte be: „Ezen öncélú és haszontalan téma talán 

segít megszabadulni a geometria évezredes előítéleteitől. 

Lehetőséget teremtve a metrikus viszonyokat befolyásoló erők 

felismeréséhez, s egyszer meghaladni a fizika Newtontól 

lefektetett alapjait.” Metrikus viszonyokat befolyásoló erők? 

Szédületes jövőbelátás! 

   Gauss, akit minden idők legnagyobb matematikusának 

tarthatunk, természetesen azért választotta e harmadik témát, 

mert ő addigra behatóan foglalkozott már a kétdimenziós görbült 

felületekkel, nevezetesen a hannoveri tartomány akkoriban 

elrendelt új geodéziai felmérése kapcsán. És feltűnő 

büszkeséggel „nagyszerű tantétel”-nek nevezte azt az állítást, 

amiben a következőt bizonyította: Ha pusztán két dimenzió 

ismeretében élünk egy felületen, még a harmadik dimenzió 

érzékelése nélkül, kizárólag a felületen 

belüli mérések alapján is megtudhatunk 

valamit a felületünk görbületeiről. Ezt a 

számot Gauss-féle görbületnek nevezik, s 

minden ponton kiszámítható abból, hogy 

mennyire tér el a pont köré rajzolható kicsi 

sokszög külső szögeinek összege a 0360 -

tól:  

       
i

i 0360  
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   A sokszögnek tetszőleges számú oldala lehet, csak kicsi legyen 

a dimbek-dombokhoz képest. Jól látszik, hogyan kapcsolódik a 

dolog a geodéziai felmérés alapmódszeréhez, a háromszögelési 

pontok irányszögeinek kiméréséhez. Ha a P  hely sík vidéken 

van, akkor   nyilván nulla lesz. Ha dombon vagy völgyben, 

akkor pozitív, ha pedig nyeregszerű részen, akkor negatív, vagyis 

szögfelesleg adódik. 

   Hogy ezeket megtudjuk, sőt kiszámolhassuk még a domborzati 

magasságokat is, egyáltalán nem kell kitekintenünk a felületből. 

Pedig az a k  görbület, ami az  -ból közvetlenül kiszámítható, 

nagyon is igényelni látszik a harmadik dimenzió ismeretét. Hisz 

Gauss definíciója szerint: 
maxmin

1

RR
k  , ahol minR  és maxR   a 

felületre merőleges metszetekben mérhető helyi érintőkörök 

közül a legkisebb és a legnagyobb. Ha e két kör a felület 

ellenkező oldalára esik, akkor ellenkező előjelűek, vagyis a k  

negatív lesz. Nem írom le itt, miképpen lehet az  -ból 
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kiszámolni a k -t, de a lényeg, hogy csakis a felületen belüli 

adatokat kell felhasználni hozzá. 

   Riemannak ezen a kétdimenziós eseten sikerült túllépnie, ő már 

háromdimenziós görbült terekkel is boldogult. Ebben alapvető 

jelentősége volt annak, hogy a görbület fogalmát ő nem a külső 

dimenzióból szemlélve definiálta (mint tettük mi is, Gauss 

nyomán), hanem az eredeti tér belső dimenzióiban megmaradva, 

belső tulajdonságok szerint. Háromdimenziós görbült tér esetén 

már úgysem sokat segítene egy kívülálló szemlélet, az ehhez 

szükséges negyedik dimenzió járhatatlan a mi intuíciónk 

számára. Gauss a külső definíció után rendkívül hosszadalmas 

úton jutott el a görbület belső kiszámítását lehetővé tevő 

„nagyszerű tantétel”-éhez, és több dimenzióra nem is tudta 

általánosítani. Riemann azonban képes volt sokkal egyszerűbben 

levezetni, és az ő útja tetszőleges számú dimenzió esetén is 

járható. De a görbület jellemzéséhez Gauss egyetlen                                    

k száma helyett itt már sokkal több adat kell: három 

dimenzióban 6 független mennyiség, négyben pedig 20. 

   Amikor a skálafaktorok nyújtása-zsugorítása útján hoztunk 

létre görbült tereket, bizonyára szemfényvesztésnek képzeltétek 

ahogy be akarom beszélni nektek, hogy errefelé kevesebb az 1 

méter, mint arrafelé. Pedig ránézve a rajzra, napnál világosabb 

volt, ha lemérnénk, hát csak egyforma lenne! Igen, ránézve a 

rajzra. Ugyanúgy, mint ránézve egy térképre. Akkor is 

egyformának mérhető az 1 kilométer hegy iránt, vagy 

szintvonalon. De ha a valódi terepen mérünk, úgy az előbbi 

persze hosszabb lesz, mert a hegy kidomborodik a síkból. Ezt 

egy fölülnézetben megrajzolt sík turistatérképen léptéknyújtással 

(vagyis a kilométerkövek sűrítésével) lehetne ábrázolni. Akkor 

nem kellene külső dimenzióra hivatkozni. 

   Nos, itt az idő végre bemutatni a matematikai eszközt, amit 

ígértem. Amivel a Riemann-geometria leírható, és amin keresztül 

meg fogjuk valósítani a tér görbítését. Riemann még nem 
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nevezte nevén, ő csak rengeteg hosszú egyenletet írt, és az olasz 

Gregorio Ricci valamint Tullio Levi-Civita vették észre, hogy 

ezek a formulák egy új matematikai objektumot alkotnak, a 

vektorok általánosítását. 

   No, álljon meg a menet! Képzeletünkben a vektor egy nyíl, 

hogyan lehet valami effélének látni egy köteg egyenletet? 

Kezdjük itt: Három dimenzióban a vektor három olyan szám, 

amit a vektor komponenseinek nevezünk. De nem lesz vektor 

akármiféle három számból, mert kell, legyen bennük valami 

belső összetartás, egy tulajdonság ami megmarad akkor is, ha az 

egyik koordinátarendszer helyett egy másikból írjuk le azt a 

nyilat, amelyben más (felülvonással jelölt) komponensek 

adódnak. Magának a nyílnak mégis ugyanannak kell maradnia, 

csak most máshonnan nézve. Az iránya ugyan elfordulni látszik, 

de például a hossza (annak négyzete) nem változhat: 

                        2222222 zyxzyx    

Egy összetartó szabály most  a Pitagorasz formula, de a 

vektoroknak persze nem csak hosszuk marad állandó, hanem az 

egymásra való vetületük hossza is. Ami szintén nyilvánvaló 

követelmény, hisz egymáshoz képest ugyanúgy állnak, 

függetlenül a mi nézőpontunktól. Nevezzük a fenti 

komponensekkel rendelkező vektort X-nek, vegyük a vetületét 

egy másik A vektorra, s szorozzuk 

meg az A hosszával. Mindegy 

melyikkel kezdjük, mert fordítva, 

az A vetületének és az X hosszának 

a szorzata is ugyanazt a számot 

eredményezi. Akárhogy is, a dolog 

a közrefogott szög koszinuszának 

és a vektorok hosszainak szorzata. 

Így már biztosan ismerős, ez bizony a két vektor skalárszorzata, 

amit most AX módon jelölünk. Talán emlékezetes az 
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zyx aaa  ill. x y z vektorkomponensekből való kiszámítás 

módja is: 

                                 AX = zayaxa zyx            

   Nem kell nagy találékonyság észrevenni, hogy egy vektor 

hosszának négyzete tulajdonképpen az önmagával vetett 

skalárszorzat. Így végül egy A vektor definiálásához bőven 

elegendő a skalárszorzatairól beszélni, vagyis, hogy 

tetszőleges X-vektorokkal változatlan maradjon a 

skalárszorzata, bármilyen koordinátarendszerből számoljuk is: 

                   zayaxa zyx AX= zayaxa zyx   

   Ezek után a vektor általánosításának a tenzornak a 

komponensei sem lehetnek akármiféle számok, rájuk is 

érvényesülnie kell egy belső összetartási szabálynak, ami nagyon 

természetes továbbvitele a vektorokra vonatkozónak. De a  3 

dimenziós tér tenzorai már nem 3, hanem 3x3, vagy 3x3x3, sőt 

akár 3x3x3x3 stb. komponensből is állhatnak. Amelyeket rendre 

másodrendű, harmadrendű, negyedrendű tenzornak neveznek. És 

persze a háromnál többdimenziós tér tenzorai NN  , vagy 

NNN  , stb. elemből állnak.  

    Kezdjük először megint a vektoroknál, és lépjünk át egy olyan 

világba, amelyben a tér az egyes koordinátatengelyek irányába 

különbözőképpen van megnyújtva: 

                                2222 zgygxg zyx   

A zyx ggg ,,  számok mutatják a nyújtás vagy zsugorítás 

mértékét, és metrikának nevezik a tér általuk kifejezett 

tulajdonságát. Emlékeztek, írtam már az előzőekben is ilyen 

formulákat, csak ott még közvetlenül az xa skálafaktorokkal 

fejeztem ki a zsugorítást, mostantól őket helyettesítik a metrika 

együtthatói, amik a skálafaktorok négyzetei: 2

xx ag  . 
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   Menjünk akkor tovább abba a világba, ahol ezek a számok már 

nem állandók, hanem változnak a tengelyeik mentén. 

                         2222 )()()( zzgyygxxg zyx   

Hogy egy pillanatra megint két dimenzióra egyszerűsítsük a 

dolgot, emlékezzünk vissza turistatérképünkre, az ilyen lenne. 

Sőt, mivel pl. a xg nem csak x -től függene, hanem y -tól is, 

végül ),( yxg x -nek kellene írni, végül három dimenzióba 

visszatérve, ),,( zyxg x -nek. 

   Ám a változó metrika miatt ezután már nem írhatjuk fel a 

Pitagorasz tételt nagy háromszögekre. Egyik oldal se lehet olyan 

hosszú, amin belül megváltozik a lépték. Egy nagy   távolságot 

sok kis  távolságra kell felbontani, és később azokból 

összerakni:    

         2222 ),,(),,(),,( zzyxgyzyxgxzyxg zyx  , 

    A dolog azonban így még nem teljesen helyes. Megint a 

dimbes-dombos tájra kell hivatkoznom. Készítsük el 

terepasztalon! Rugalmas lécekből csavarozzunk össze egy 

szabályos négyzetrácsos hálózatot, először az asztal lapjára 

fektetve! A lécek távolsága jelképezi a yx  ,  

koordinátakülönbségeket. Azután a domboknál a rácspontokat 

emeljük fel függőlegesen, így válik el a táj a maga sík térképétől. 

Ez persze csak azáltal lehetséges, ha a lécek képesek görbülni, de 

ami még fontosabb, nyúlni is, hisz a domb oldalára simulva 

nyilvánvalóan hosszabbak kell legyenek, mint amilyenek voltak, 

az asztalon fekve. Sőt a sarokpontok el is fognak csuklani az 

összecsavarozott kereszteződéseknél, vagyis eltorzulnak a lécek 

közötti derékszögek. Bár ha pontosan felülről nézzük, ezt nem 

látjuk, de magán a görbe felületen mérve már igen, hiszen a 

lejtősen álló négyszögek, csak akkor látszhatnak felülről 

derékszögűnek, ha valójában ferdeszögűek. 
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   Ugye világos? Ez az oka annak, hogy sokkal radikálisabb 

mértékben bonyolódik a dolog, mint ahogy a derékszögű 

háromszögekre érvényes Pitagorasz formulára építve az előbb 

leírtam, és a kis 2  távolságok kiszámításának végleges 

formulája háromdimenziós térben a következő lesz (a  g 

együtthatók természetesen most is függenek az x y z 

koordinátáktól, de ennek jelölését már elhagyom):          

                 zxgyxgxg xzxyxx

22            

                        zygygxyg yzyyyx

2  

                       2zgyzgxzg zzzyzx   

   És az így kiszámított   szám végre már igazi távolság lesz, 

amivel azt akarom mondani, hogy a nagysága ugyanannyi marad, 

akárhonnan nézzük is, és akármilyen görbe ...., xyxx gg , zyx ,,  

koordinátarendszerből. Ez most nem két vektor egymásra való 

vetületeivel kapcsolatos skalárszorzat, mint az előbbi AX szám 

volt, de szintén invariáns. S ha megnézzük a kiszámítás képletét, 

az összeg itt is csupa olyan tagból áll, amelyekben az x  y  z jelek 

azonos kombinációi szerepelnek. A vektoroknál például ,xax  

,yay  stb., most meg xxg xx  , yxg xy  , stb. Korábban az xa  is, 

és az x is egy-egy háromkomponensű dolognak voltak az elemei, 

amit vektornak neveztünk, és pont úgy viselkedtek, mint a nyilak 

vagy az erők. 

   Most ezek a kétindexes xyg  számok, és a yx  szorzatok egy-

egy 3x3 komponensű dolognak lesznek az elemei, amikre 

nagyon hasonló belső összetartó szabály érvényes, mint a 

vektorok skalárszorzatára. Tehát xyg  és yx  nem tetszőleges 

számok, hanem létezik a fent megadott invariáns 

tulajdonságuk, vagyis a leírt módon számítandó ,  amit 

nevezhetnénk szintén skalárszorzatnak. Az ilyen tulajdonságú 
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NN  elemű alakzatokat hívjuk másodrendű tenzoroknak, 

nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy korábban vektoroknak hívtunk 

bizonyos tulajdonságú N elemű alakzatokat. És ezek a 

másodrendű tenzorok pont úgy viselkednek, mint a tér illetve az 

anyagok deformációi. Mindamellett, hogy minden 

koordinátarendszerben más-más komponensekkel kell leírni 

őket, maguk a tenzorokkal jellemezhető dolgok végső soron 

függetlenek a használt koordinátarendszertől, hasonlóképp, mint 

ahogy a vektorokkal jellemezhető nyilak és erők is függetlenek 

voltak a koordinátarendszertől.  

   Ha ez túl elvontnak tűnik, gondoljunk egyszerűen csak arra a 

3x3 számra, amit odatűzünk a tér minden pontjára, mint egy kis 

táblázatot, benne tárolva a görbeségre vonatkozó helyi adatokat, 

olyan elrendezésben, hogy képletünk segítségével ki tudjuk 

számolni a helyileg érvényes   távolságot. Bármerre indulunk 

is, zyx  ,, -et  lépve a sík térkép egyes rácspontjain. 

                                          xxg    xzxy gg                                                                

                                          yyyx gg   yzg                  

                                          zzzyzx ggg  

A képlet csak azért lett ilyen bonyolult, mert a térképről a valódi 

térbe átlépve koordinátáink már nem derékszögűek, és nem is 

egyenesek, hanem görbék. Szerencsére a 9 számból csupán 6 

különbözik egymástól, mert az indexek felcserélése szerencsére 

nem változtatja meg őket. Azt viszont ne feledjük, függenek 

mindhárom koordinátától, csak az erre utaló (x,y,z) jeleket már 

nem írtam ki melléjük. 

   És vajon miért nevezik őket tenzornak? Mert első 

alkalmazásukra az anyagi feszültségek (tension) és deformációk 

tárgyalásakor került sor. Ha a feszültségek és deformációk 

minden lehető típusát le akarjuk írni, akkor a következőkre kell 

gondolnunk. Húzhatunk vagy nyomhatunk mind a három térbeli 
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irányban. A húzás és nyomás egymásnak –1-szeresei, tehát nem 

külön dolgok, vagyis ez idáig 3 számra lesz szükségünk. Lehet 

még csavarni, ezt szintén három tengely körül. A 3 csavaró-

deformációnál az anyag torzulása érdekes módon nem a csavarás 

tengelye irányában valósul meg, hanem a vele párhuzamos 

síkokban. Az ilyen típusú deformációt nyírásnak vagy 

csúsztatásnak nevezik, az anyag pontjai ugyanis egymással 

ellentétes irányban csúsznak el, ahogy azt a nyilakkal jelöltem. 

Végül létezik a hajlítás, ami viszont az anyag helyi deformációja 

szempontjából összevonható a húzás-nyomással, hisz minden 

pontban csak nyújt vagy zsugorít. Van tehát összesen 3+3 

különálló helyi deformáció fajtánk. 

   A deformációkhoz tartozó feszültségi állapotváltozókat a 

feszültségi tenzorba rendezzük: 

                                          xp    xzxy                                                                 

                                          yyx p    yz                  

                                          zzyzx p  

Itt xp , yp és zp  a nyomással (húzással) kapcsolatos, a  -k 

pedig a nyírással. (Ha következetesek akarnánk maradni, akkor 

persze a xp -et xxp -nek kellene írnunk, a yp -et yyp -nak, stb., de 

szokás szerint rövidítünk a jelölésen.) A 

mennyiségek jelentése felületegységre eső 

erő, vagyis mértékegységük Newton/m2. 

   De valahogy megint túl sok van belőlük. 

Mert összehasonlítva az itteni és az előző 
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ábrát, látható hogy a nyírt négyzetek deformációját kétféle 

módon értelmezhetjük. Ám itt egy és ugyanarról a dologról van 

szó, tehát, ,yxxy    zyyz   , zxxz   . Az ilyen tenzorokat 

szimmetrikusnak nevezzük, soraik és oszlopaik felcserélhetők. 

De ez itt nem valami égből pottyant ajándék, hanem a két ábrán 

lerajzolt felületdarab egyensúlyát fejezi ki. Hogy ugyanis az y 

irányú erőpár pont annyira pörgetné balra, mint a z irányú jobbra. 

És mivel végül egyáltalán nem pörög, hanem csak eltorzul, a 

tenzor szimmetrikus lesz. 

    A mérnökök rugalmasságtannak vagy szilárdságtannak 

nevezik a mechanikai feszültségek hatására deformálódó anyag 

vizsgálatát. Jól érezhető, hogy a torzulások ilyenfajta 

rendszerezése alkalmazható lesz a téridőre is, amikor eredeti 

célunk szerint, annak deformációit akarjuk majd kapcsolatba 

hozni az energia különböző formáival. Persze a 

rugalmasságtannal ellentétben, itt nem az erők és nyomatékok 

mechanikai torzító hatására gondolunk. Az általános 

relativitáselmélet egy ennél sokkal rejtélyesebb hatással 

foglalkozik, azt mondja, hogy a feszültségi állapotban jelenlévő 

mechanikai energia, meg az energia minden egyéb fajtája, sőt 

főképp azok, deformálják a téridő geometriáját! 

 

 

                                  4. AZ ENERGIA 

 

   Amikor Einstein a gravitáció eredetét kezdte keresni, úgy 

remélte, a megoldás a relativitási eszme általánosításában 

rejtőzhet. Abban, hogy a testek gyorsulását is hasonló relatív 

értelemben kell kezelni, mint az egyenes vonalú egyenletes 

mozgásukat. Ha nincs kitüntetett koordinátarendszer, amiben 

mérve a sebesség értéke valóságosabb lenne, mint egy másikban, 

akkor ez talán ugyanígy igaz a gyorsulásra is. Végletekig 
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kiterjesztve az érvet, miszerint ha egy jelenség független a 

megfigyelőtől, akkor a leírása se függjön a megfigyelő 

semmiféle mozgásától. Továbbgondolva Newton I. törvényét, 

ami tagadja bármely egyenes vonalú egyenletes mozgás abszolút 

jelentését, ez az általánosított relativitási koncepció tagadja az 

összes görbevonalú és gyorsuló mozgások abszolút jelentését is. 

Ahogy régen azonos volt az egyenletek alakja az egymáshoz 

képest állandó sebességű koordinátarendszerekben, úgy most 

már azonos kell legyen, a bármiféleképp gyorsulókban is. Más 

szavakkal mondva, a téridő koordináták tetszőleges görbülése 

mellett. De hogyan lehet így rögzíteni bármiféle törvényt? A 

geodetikus vonalakkal kapcsolatban röviden leírom majd. 

   De kezdjünk most az energiánál. Mert Einstein gondolatai 

számára a másik kristályosodási pont a régi feszültségtenzor volt. 

Szó szerint e köré építette a maga energia-impulzus tenzorát. A 

feszültségi tenzor akkoriban nem csak a rugalmasságtan eszköze 

volt, hanem az elektrodinamikáé is. Ennek a Maxwell-féle 

feszültségtenzornak semmi közvetlen köze nincs az elektromos 

feszültséghez, s onnan ered, hogy az ő korában még nagyon 

nehéz volt elképzelni az üres téren keresztül, minden anyagi 

közvetítő nélkül terjedő elektromos és mágneses erőhatásokat. 

Farady, a nagy kísérletező, ezért megpróbálta valami szemléletes 

képhez kötni őket. Rugalmas gumiszalagokkal szemléltetve a 

különös új erőket, ami jól is működött, így a kísérleti 

tapasztalatok matematikai formába öntése során Maxwell is 

megtartotta ezt a képet. Ám ő sokkal elvontabban gondolkodott, 

nála már nem gumiszalagok, hanem képzeletbeli 

próbarészecskékre ható erők „erővonalai” voltak. 

   Ezek a próbarészecskék olyan, elektromos töltéssel rendelkező 

testek, amelyeket bárhova helyezhetünk, ahol érzékelni fogják a 

valóságos töltött részecskék rájuk ható erejét. Az ilyen erőkből 

összeállított erővonalakat odagondolhatjuk a tér minden pontjára, 

ám a próbatöltés maga nem hat más töltésekre, vagyis nem hoz 
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létre erővonalakat. Bár a valódi töltések sohasem csak 

elszenvedői az elektromágneses kölcsönhatásoknak, hanem 

maguk is forrásai, de ezeket az egységnyi próbatöltéseket mindig 

képzelhetjük sokkal kisebbnek, mint hogy lényegesen 

befolyásolják az elektromágneses mezőt.  

   Szóval Maxwell egyenleteinek értelmezésénél ma is 

számtalanszor hivatkozunk az erővonalakra, és ha akarjuk, akkor 

kiszámíthatjuk az ilyen erővonalak szövetéből álló 

elektromágneses mező minden pontján a feszültségtenzort is. 

Épp úgy, mintha azok valódi gumiszalagokból állnának. De mára 

a feszültségtenzor háttérbe szorult, legalábbis a villamosmérnöki 

tanulmányok során nem igen találkozik vele senki. Százötven év 

után elég szemléletesnek érezzük önmagában az elektromos és 

mágneses mezővektort is. 

   Térjünk vissza Einstein új gravitációs törvényéhez, ami 

természetes általánosítása kellett legyen a régi newtoni 

gravitációnak, amiben a vonzás forrása a tömeg volt. Mint 

említettem, a tömeg tulajdonképpen az energiavektor abszolút 

értéke, s Einstein szimata azt diktálta, hogy nem egyedül a 

tömeg, sőt nem is pusztán az energiavektor, hanem még annak 

áramlása is felelős a gravitációért. Vagyis az egész energia-

impulzus tenzor, amit az elején említettem már. 

   Ehhez jó kiindulást nyújtott a Maxwell-féle feszültségtenzor, 

amelynek komponensei egyszersmind az egyes 

feszültségtípusokban tárolt energiasűrűségeket is jelentik. 

Vegyük szemügyre a mértékegységeiket: 

Newton/m2=Newton.m/m3=Joule/m3, vagy gondoljunk a gázok 

nyomási energiájának E=pV képletére. Ha pedig a 

relativitáselmélet koncepciója szerint a ct időkoordinátát a három 

térkoordinátával együtt egy négydimenziós téridőben kezeljük, 

akkor a Maxwell-féle feszültségtenzor is természetes módon 

kiegészül azzal a négyesvektorral, aminek komponensei: 
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                                     e, ,ci x  ,ciy  ciz . 

Ez az a sajátos négykomponensű vektor, amit az elején a 

tömegpontokkal kapcsolatban említettem, ahol e az energia 

sűrűségét jelenti az éppen alkalmazott koordinátarendszerben, a 

továbbiak pedig az impulzussűrűség hármasvektor komponensei, 

megszorozva a fénysebességgel. Ezt egyben nevezik energia 

négyesvektornak (vagy négyesimpulzusnak), s így együttesen 

képviseli egy tömegpont energiájának invariáns mértékét, 

miközben a komponensei függenek a koordinátarendszer 

választásától. 

   Egy kiterjedt test energia-impulzus négyestenzora pedig 

szimmetrikus lesz: 

   

                                      

zzyzxz

yyxy

xx

pci

pci

pci

e



  

így a másik felét már fel se írtam. Darabra megvolna tehát a 

legelején beharangozott 10  komponens, ám az ott említett 

forgási összetevők most álnéven szerepelnek. Ugyanis a 

szimmetriatengelyük körül pörgő anyagdarabok forgási 

energiája, megegyezik a centrifugális erők által létrehozott 

feszültséggel (negatív nyomással). Kérdezheti valaki, nem két 

külön dolog ez? Nem. Hisz ha egy testben nem tud feszültség 

kialakulni (nincs az anyagában összetartó erő), képtelenek 

volnánk megforgatni, nem tudnánk a centripetális erőt eljuttatni 

az egyes darabjaihoz. Aki nem hiszi, 

próbáljon forgásba hozni egy tálcányi 

pingponglabdát! További szemléletes 

példa a vízörvény. Amiben a sugár 

négyzetével arányosan nő a negatív 
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nyomás, olyannyira, hogy elszívja a vizet a környékről. A 

belsejéből szinte el is fogy, a kívül úszó tárgyakat pedig 

magához ragadja, majd leszívja a mélybe. Az energiatakarékos 

autókban alkalmazott mechanikus KERS pedig egy gyorsan 

forgó lendkerék feszültségi állapotában tárolja a forgási energiát. 

   A nem szimmetriatengelyeik körül forgó testekben   

nyírófeszültségek is keletkeznek, amelyek hasonlóan 

kapcsolódnak a deviációs momentumokhoz.  

    Húzó-, nyomó-, valamint nyíró-feszültségek persze nem csak 

forgás útján jöhetnek létre, hanem másféle mechanikai, 

elektromágneses vagy egyéb kölcsönhatásban is. A Maxwell-féle 

feszültségtenzor az elektromos és mágneses mezők értékeiből 

kiszámított járulékokat adja, amit aztán összegezünk az 

egyébfajta jelenségből származó feszültségekkel, természetesen 

mindegyiket a neki megfelelő komponensben. Ahogy az energia-

impulzus tenzor többi komponensei is a különféle jelenségek 

odatartozó járulékainak összegezéséből számítandók.  

   Az általános relativitás előtti fizikában ennek a tenzornak mind 

a négy sorára fel lehetett írni egy-egy folytonossági egyenletet, 

például a negyedikre azt, hogy az ciz  impulzuskomponens 

időbeli csökkenési sebessége egyenlő a zzyzx p vektor 

térbeli divergenciájával (széttartásával). Ez más szóval azt 

jelenti, hogy a tenzor soraiban, az e  energiától és az 

impulzuskomponensektől jobbra épp a rájuk vonatkozó 

áramvektor három-három komponense áll (pontosabban a 

komponensek c-vel osztva), amelyekre érvényes a lokális 

megmaradási törvény. (Ez a négy folytonossági egyenlet 

összefoglalóan kifejezhető egyetlen tenzor-egyenlettel is, 

miszerint az energia-impulzus tenzor téridőbeli közönséges 

divergenciája zérus.) 

    Az e  energia sorában helyet foglaló (c-vel osztott) 

„energiaáram” a szimmetria miatt épp az  cicici zyx  lesz. Az 
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energiaáram tehát az impulzusvektor 2c  szerese. Ez a mondat 

annyiban legalább ismerősen cseng, hogy az energiaáramot el 

tudjuk képzelni. Például a villanyvezetékben áramló energiát. De 

a többi sorban vajon mit jelenthet az impulzus áramlása? Az 

impulzust egy rendszer mozgásállapotaként ismerjük. Miként tud 

áramlani egy ilyen mozgásállapot? Például úgy, hogy itt 

csökken, miközben ott nő, mármint az impulzus. Más 

kifejezéssel ezt hívjuk impulzus átadásnak. És mi adja át az 

impulzust? Bizony az erők! Így aztán az a bizonyos 

impulzusáramlás maga az erő. És tessék odanézni például 

tenzorunk teljesen kiírt utolsó sorára, erők követik az elől álló 

ciz  impulzust, csak jellegük szerint hol nyomóerőnek, hol 

nyíróerőnek neveztük őket. Melyik, milyen irányban áll, ahhoz 

az elemi felületdarabhoz képest, amelyiken átviszi ezt az 

impulzuskomponenst. És mivel az egész tenzor fajlagos 

értékeket, tehát sűrűségeket tartalmaz, a nyomó- és nyíróerőket 

el kell osztani a felülettel, amire vonatkoznak. Így lesz belőlük 

nyomás és nyírófeszültség. 

   Térjünk vissza a ki nem írt első sorhoz. Ebből az olvasható ki, 

hogy az energiaáram x, y, z irányba eső (c-vel osztott) 

komponensei, maguk a cicici zyx  impulzuskomponensek 

lesznek. De hát hogy tudna egy impulzus, energiaáram lenni? Mi 

az, ami áramlik az impulzusban? Félreértés ne essék, ezúttal nem 

az impulzus áramlásáról beszélek, azt megértettük az imént. 

Most magát a három impulzuskomponenst kérdem, amelyekben 

a tömeget szoroztuk a sebességkomponensekkel. Ugyan mi 

áramlik egy ilyen állandó impulzusban? Nyilván a tömeg, azzal a 

bizonyos sebességkomponenssel. Tehát annak hátterében, hogy 

az energia áramlása az impulzus ( 2c -szerese), tulajdonképpen az 
2mcE   összefüggés áll. A négydimenziós energia-impulzus 
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tenzor emiatt lesz hasonlóan szimmetrikus, mint volt a kiinduló 

háromdimenziós feszültségtenzor.  

   A fenti állításokat kifejező négy folytonossági egyenlet azt 

mondja, hogy egy tetszőleges zárt felületen belül, 

másodpercenként épp annyival csökken a sor első mennyisége, 

amennyi kiáramlott rajta, három irányban, a sor további három 

mennyisége szerint. Vagyis ha nincs benn egy varázsló, aki a 

semmiből teremthetne, el fog tűnni a zsákból mindaz, ami 

kipotyogott valamelyik lyukon. Ahogy említettem, ez a négy 

folytonossági egyenlet maga az energia- és az impulzus-

megmaradás lokális törvénye. 

   Ezeknél az egyenleteknél a sor első mennyiségét 

hallgatólagosan mindig el kell osztani c-vel, hisz az 

időkoordinátát nem t, hanem ct egységekben mértük. Így a 

folytonossági egyenleteknek az időbeli változást mérő oldalán a 

tenzor cix  elemeiből xi   lesz, az e - ből pedig ce / . De ha a 

természetes c=1 egységrendszerben írjuk a képleteket, 

egyszerűbb és világosabb lesz az előző bekezdések tartalma. 

   Megvan tehát az energia-impulzus tenzor, az einsteini 

gravitáció forrása, az a 4x4 mennyiség, amiből a szimmetria 

folytán 10 független marad. Newtonhoz képest tízszeres a 

bonyodalom, hisz ő csak a tömeget, vagyis az energiavektor 

abszolút értékét nevezte meg a gravitáció felelőseként. De 

Einstein szerint minden energia, és impulzus, sőt még az 

áramlásuk is gravitációt okoz. Ráadásul ezekből Newtonnal 

ellentétben nem valami erőt kell fabrikálni, hanem geometriát. 

Hisz a gravitáció speciális anyagi minőségüktől, színüktől, 

tömegüktől, hőmérsékletüktől, stb. függetlenül egyformán hat a 

testek mozgására. Ha kikapcsoljuk egy űrhajó hajtóműveit, és 

pusztán a gravitációra bízzuk, akkor a bennük lévő összes tárgy 

pontosan együtt fog mozogni, még ha semmi se köti őket 

egymáshoz. Ezt nevezzük súlytalanságnak. Márpedig a testek 
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legáltalánosabb viszonyait leíró eszköz a geometria, ha az időbeli 

mozgásukról van szó, akkor a téridő geometria. Jobb tehát, azt 

mondani, hogy az energia magára a geometriára hat, meggörbíti 

a téridőt, s ennek megváltozott metrikája kelti az erők illúzióját. 

   Korábban láttuk már, amint a Pitagorasz tétel 1, 1, 1 értékű 

együtthatóiból 3x3 elemű metrikus tenzor lett a görbe térben. 

Ehhez a háromdimenziós metrikus tenzorhoz ott is hozzá kell 

venni a negyedik ct idődimenzióból származó tagokat, és az így 

keletkező 4x4-es metrikus tenzor ott is szimmetrikus marad, 

tehát az energia-impulzus tenzorhoz hasonlóan 10 független g 

mennyiségből áll. A gravitációs törvény lényege pedig, hogy a 

metrikus tenzor komponenseit pontról pontra megadja az 

energia-impulzus tenzor helybéli értékei alapján. 

 

 

                       5. A GRAVITÁCIÓS EGYENLET 

 

   A kiszámítás módja, vagyis a tenzoregyenlet megkonstruálása 

volt Einstein zseniális alkotásának csúcspontja. Az úton nem 

tudjuk követni, csupán két mozzanattal próbálom érzékeltetni, 

miféle megfontolásokra támaszkodhatott. Először is Riemann 

munkájából tudta, hogy a négydimenziós téridő összes lehetséges 

torzulásait igazából csak egy 4x4x4x4-es negyedrendű tenzorral 

lehet teljesen leírni. A Riemann-tenzor tenzor elemei bonyolult 

kombinációkként kaphatók a 4x4–es másodrendű metrikus 

tenzor ),,,( zyxtg jk elemeiből és a ),,,( zyxtg jk -k második 

parciális deriváltjaiból. (Itt a j és k indexeket sorban a t, x, y, z 

koordinátaszimbólumokkal kell helyettesíteni.) Egy gravitációs 

elméletnek tehát ezt a 256 számból álló táblázatot kellene a 

téridő minden egyes pontjára megadnia. (A metrikus tenzor 10 

száma csak a távolságméréseket is befolyásoló torzulási adatokat 

határozza meg a pontokban.) A Riemann görbületi tenzor 
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szerencsére többféle szimmetriát is mutat, ezért az ijesztő 

adattömegből végül 20 független marad, ami persze még mindig 

túl sok. Hisz láttuk, az energia-impulzus tenzor másodrendű, 

vagyis Einstein csak 10 független számot kaphatott belőle. Úgy 

néz ki hát, hogy maradnak a téridő görbületeinek olyan rejtett 

mélységei, amelyek nem hozhatók kapcsolatba az energiával? 

   Pedig olyan szép gondolat volt a 10 komponensű energia-

impulzus tenzorból kiszámolni a 10 komponensű metrikus 

tenzort. Szerencsére azonban a Riemann-tenzorban rejlő 

információt le lehet írni két másodrendű tenzorral, amelyek 10-

10 független komponenst tartalmaznak. Ezek közül a Ricci-

tenzor méri az elsődlegesen térfogat-változtató torzulásokat, a 

Weyl-tenzor pedig az árapály jellegű deformációkat. Vagyis azt, 

ha a téridő egy darabjának térfogata változatlan marad, de 

jelentős alakváltozást szenved. Az ilyen deformációkért, jól 

érezhető módon, az energia eloszlásának egyenetlenségeit kell 

felelőssé tenni. Szép példa rá a földi óceánokra ható árapály 

jelenség, ami a Hold távoli excentrikus tömege miatt lép fel. 

   Így amikor Einstein lokális összefüggést keresett az energia és 

a téridő görbülete közt, feltehette, hogy a helybéli energia-

impulzus tenzor ott közvetlenül csak Ricci típusú térfogati 

torzulást okoz. Persze azt mégse képzelhette, hogy egy üres 

részhez érve hirtelen megszűnik a görbület. Egy ilyen gravitációs 

elmélet fabatkát se ért volna, mert abban mindenféle testek meg 

a fény is nyílegyenesen húznának el bármekkora csillagok 

mellett. Hanem azt mondta, hogy az energiamentes helyeken 

pedig Weyl típusú görbületek lépnek fel, s rájuk abból a 

feltevésből kapunk differenciálegyenleteket, miszerint a metrikus 

és a Riemann-tenzor sehol sem változhat ugrásszerűen. Vagyis a 

),,,( zyxtg jk  függvényeknek mindenhol folytonosan 

differenciálhatónak kell lenniük. A Riemann geometriában ez 

általánosan igaz is, mégpedig egy bizonyos Bianchi-azonosság 
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folyományaként. (A jelentését majd az energia globális 

összegéről szóló fejezetben szemléltetem.) 

   A Ricci-tenzor nem tartalmaz semmiféle újdonságot a metrikus 

tenzorhoz képest, hisz éppen a metrikus tenzor elemeinek 

különböző másodrendű parciális deriváltjaiból lehet 

megkomponálni. De hogy Einstein a metrikus tenzor 

deriváljainak épp ezeket a kombinációit szerepeltette az 

egyenletben, annak alapvető oka volt, hogy a Ricci-tenzor 

segítségével evidensen fel lehet írni egy általánosan kovariáns 

formát. Márpedig az általános relativitás alapeszméje épp a 

tetszőleges koordinátarendszerek egyenértékűsége volt, vagyis 

hogy a egyenletek mindegyikben azonos alakúak, 

matematikailag kovariánsak  legyenek. Persze nyilvánvalóan 

létezik sok más kovariáns forma is, de Einstein a 

legegyszerűbbet választotta, azt, ami nem tartalmaz 

másodrendűnél magasabb parciális deriváltakat: 

                                       jkjkjk eg
R

R 
2

 

Ahol az jkR  a Ricci-tenzor általános eleme, az R egy skalár 

szám, amit a Ricci-tenzorból lehet kiszámítani, és hasonló 

szerepet tölt be, mint két dimenzióban a k Gauss-görbület. Ahol 

kR 2/ .  A   egyszerű arányossági tényező, az jke  pedig az 

energia-impulzus tenzor általános eleme. 

   Ez a tenzoregyenlet tulajdonképpen rövid összefoglaló leírása 

azoknak az egyenletnek, amelyek lokálisan összekapcsolják a 

metrika egyes komponenseit az energia megfelelő 

komponensével. (A j és k indexek 4x4 különböző értékéhez 

tartozó 16 egyenletből a szimmetria figyelembevétele után  csak 

10 független marad.) Az egyes jkR  komponensek és az R mind 

az ismeretlen ),,,( zyxtg jk  függvények különféle második 

parciális deriváltjaiból állnak, így olyan parciális 
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differenciálegyenleteink lesznek, melyekben a meghatározandó 

változók maguk a ),,,( zyxtg jk  függvények. Őket kell a 

megoldás során kiszámítani, ők adják a fizikai szituációból 

adódó geometrián lehetséges görbe-vonalú koordinátarendszerek 

metrikáját. 

   Aki alkalmazott már fizikai törvényeket, tudja, hogy az mindig 

a koordinátarendszer felvételével kezdődik. Vele jelöljük ki a 

viszonyítási pontot és a mérési tengelyeket, amíg ezeket nem 

ismerjük, addig semminek nem tudjuk számszerűsíteni a helyét 

és idejét. De most a legutolsó lépésben fogjuk csak megkapni a 

koordinátarendszert, amit már az elején ismernünk kellene! 

Hogyan is kezdhetnénk neki így a megoldásnak, ennyire 

változékony koordináták alapján? Amelynek tengelyei nem 

merőlegesek, sőt nem is egyenesek, hanem pillanatról pillanatra 

úgy görbülnek, ahogy az energiák akarják. 

   Einstein tizenöt évig tartó magányos küzdelme alatt kollégái 

alig hittek e hallatlanul ambiciózus törekvésében. Bár igen 

nagyra tartották fizikai éleslátását, mégse értették, miért hajszolja 

ezt a geometriai ábrándot ilyen őrült nehézségek árán. A nagyon 

pontosnak bizonyult newtoni gravitáció helyet, pusztán a 

relativitási elv tetszetős általánosítása céljából.  

   De tényleg, miként lehet számolni ilyen egyenletekkel? A ritka 

szerencsés esetek kivételével bizony csak sorozatos közelítéssel. 

Az első körben feltéve, hogy az eredmény nagyjából hasonló 

lesz, mint a régi Newton-féle gravitációs és mozgásegyenletek 

megoldása. Ezzel kiindulási értékeket nyerhetünk a metrikára és 

a koordinátarendszer szimmetriatulajdonságaira nézve. Rájuk 

alapozva értelmezni tudjuk a koordináták geometriai jelentését, s 

az Einstein-egyenletek révén elő lehet állítani a metrikus tenzor 

következő közelítését. Aztán ebből kiindulva megint egy újabb 

közelítést, és így tovább. Kész csoda, hogy mindez működik, 
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   Másrészt ebben a tenzoregyenletben nem szerepelnek 

koordinátaváltozók, amelyek kezdőértékeit rögzítve, meg 

tudnánk adni a tömegpontok kiinduló konfigurációját. A régi 

fizika egy eleve adott színpadon játszódott, s oda tehettük rajta a 

tömegeket, ahová akartuk, aztán engedtük, hogy működésbe 

lépjenek az egyenletek, amelyek megmondták a testek további 

sorsát. Az Einstein-egyenletnek nem lehet megmondani, hogy 

hol induljanak a „golyók”, és kezdetben még nincs is olyan, hogy 

„hol”. A téridő színpadot, magát is a tömegek (meg egyebek) 

alakítják, s fokozatosan jön létre a megoldás során. Az egyenlet 

végül azáltal jelzi a testek nyomait (a világvonalaikat), hogy 

azokon szinguláris (végtelen görbületű) lesz a tér. Ebből tudjuk, 

hogy arra járnak, hisz a tömegpontok helyén végtelen erős kell, 

legyen a gravitáció. 

   Ha kibontjuk az egyenletek tömör írásmódját, ráadásul kiderül, 

hogy nemlineárisak, vagyis a térváltozók parciális deriváltjai 

négyzetre emelve is szerepelnek bennük. Az alapvető fizikai 

törvények közt eddig nem volt ilyen, s ennek drámai 

következménye van: Ha az egyenletet megoldjuk 1M  

tömegpontra, aztán pedig 2M  tömegpontra, e két megoldás 

összege már nem lesz megoldása annak a problémának, amiben 

1M  és 2M  egyszerre szerepel. A két tömegpont együttese olyan 

megoldást ad, ami leírja a két tömegpont kölcsönhatását is, azt a 

világvonalat, amelyen egymás felé mozognak. 

   A régi fizikában az ilyen kölcsönhatások tárgyalására külön 

mozgástörvényekre volt szükség. Ezek Newton nevezetes I., II. 

és III. törvényei arról, hogy mi történik a testtel, ha nem hat rá 

erő, hogyan gyorsul, amikor hat, és végül miképp hat vissza az 

erőt kifejtő másik tárgyra. Most az új elméletben nincsenek erők, 

amik közvetítenék a gravitációs hatást. 

   Az erő matematikai képe a vektor, aminek legalapvetőbb 

tulajdonsága a szuperpozíció törvénye. Ha tehát az 1M  test 1F  
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erővel, az 2M  pedig 2F -vel hat 3M -ra, akkor 1M  és 2M  együtt 

21 FF  -vel fog hatni. De ez most már nem igaz. Az új 

gravitációs törvény közvetlenül pályákat ad, és ezeket a pályákat 

általában nem lehet szuperpozícióval kombinálni. 

   Szintén a nemlinearitás okolja, hogy ez a fizikatörténet első 

alapvető törvénye, amelyben szerepet játszik az energia abszolút 

nagysága, nem csak a változása. 

 

 

                      6. GEODETIKUS VONALAKON 

 

   Einstein először a geodetikus hipotézis felállításával talált rá a 

gravitáció geometriai értelmezésére. Newton az I. törvényben 

minden magára hagyott test egyenes vonalú egyenletes mozgását 

posztulálta, de a tömegvonzás hatása alatt már nem számított 

magára hagyottnak. Newton úgy gondolta, hogy a gravitáció erőt 

fejt ki, s ez az erő éppen arányos a test tömegével. Ám a II. 

törvény szerint a testeknek az erő gyorsító hatásával szembeni 

tehetetlen ellenállása is arányos a tömegével, ebből kifolyólag a 

gravitáció minden tömeget épp egyenlő mértékben gyorsít. 

   A fizikusok igyekeztek volna kimutatni a legparányibb eltérést 

is ebben a furcsa egyezésben, kezdve Galilei legendás ejtési 

próbáitól a pizzai ferde toronyban, egészen Eötvös Lóránd 

torziós ingakísérletéig. Ismeretelméletileg is annyira kétségesnek 

tűnt a helyzet, hogy külön nevet kapott a gravitációban szereplő 

súlyos tömeg, és a II. törvényben megtalálható tehetetlen tömeg. 

Számértékileg mégse akartak különbözni. 

   Ami utólag nézve gyanús lehetett volna, mégis egyes-egyedül 

Einstein gyanakodott, végül pedig kimondta, hogy nincs is itt 

semmi erő, ami minden tömeget rejtélyes módon épp egyformán 

tudna gyorsítani. A testeket a gravitáció ellenére is szabadnak 

kell tekinteni, mert az nem rájuk hat, hanem sokkal alapvetőbb 
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módon, magára a geometriára. Ezért aztán az I. törvény szerinti 

egyenes vonalú egyenletes mozgás szerepét átveszi a  téridőbeli 

geodetikus vonal, és a tömegek meg a fény is ezen fognak 

haladni, ha nem befolyásolja őket semmiféle erő (más tárgyak, 

vagy mezők). Mert görbe téridőben a geodetikus a lehetséges 

legegyenesebb vonal. Így szól a geodetikus hipotézis. 

    Görbült terekben nagy távolságra általában nem létezik 

párhuzamosság. Kövessük csak, mi történik egy olyan 

kétdimenziós görbült térben, aminek modellje például a 

földfelület lehet. Az egyenlítő egyik pontjáról toljunk el egy 

délre mutató vektort önmagával párhuzamosan az északi sarokra. 

Vigyázat, a vektornak mindvégig a felületen kell feküdnie, tehát 

a párhuzamosságot is a felületen belül kell értelmezni, vagyis 

úgy, hogy mindvégig délre mutasson!  Először toljuk a 

legegyszerűbb módon, a helyi délkör mentén, majd toljuk úgy, 

hogy előbb az egyenlítő mentén visszük önmagával 

párhuzamosan valameddig, s aztán északra csúsztatjuk egy 

másik délkör mentén. Az északi sarkon bizony nem fog 

egybeesni, az előzővel, mind a kettő annak a délkörnek az 

irányába mutat, amin érkezett. Ahány út, annyiféle 

végeredmény, és ugyanez a helyzet három-, vagy többdimenziós 

görbült tereknél is. Sőt a poláris koordinátarendszer helyett mást 

választva se tudunk egyértelmű eredményre jutni. Elvész a 

globális párhuzamosság jelentése. Bolyai János 

párhuzamosainak szintén ez a veleje. 

   Görbült terekben tehát nem létezik a nagy távolságokra 

kiterjedő, önmagával mindvégig párhuzamos egyenes sem, 

csupán egy legkevésbé görbe vonal. Újból kétdimenziós 

modellhez folyamodva, nézzünk egy gömbszerűen görbült teret. 

Minden pontján át számos különbözőképpen görbült vonalat 

rajzolhatunk, de az átmérő-szerű köröknél egyenesebbek nem 

lesznek köztük. Ezek a geodetikus vonalak, amelyeknek abban a 

pontban, az adott irányban indulók közül a lehető legnagyobb a 
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görbületi sugaruk. (Szabályos gömb alakú térnél persze minden 

pontban, és az összes irányokban egyformák lesznek ezek a 

geodetikus főkörök. De például hengeres tér esetén, iránytól 

függően, egyenes, csavarvonal vagy kör alakú a geodetikus. 

Ellipszis viszont soha.) 

   Korábban a legegyenesebb út helyett a két pont közötti 

legrövidebbről beszéltem. De ez a két definíció végül is 

egyenértékű, a másodiknál azonban nem szükséges két pontról 

beszélni, ami kidomborítja, hogy lokális tulajdonságról van szó. 

   A fizikai jelenségeket persze a téridőben kell vizsgálni, amiben 

egy irány, egy adott sebességet jelent. Itt tehát a legegyenesebb 

vonal a legegyenletesebb sebességet jelenti. Másrészt a téridő 

geodetikusai a oksági intervallummal mérve épp a leghosszabbak 

(mert a képletben negatív előjel van a térszerű komponensek 

előtt). A Föld gömbszerűen görbült állandó gravitációs tere a 

téridőben hengeres, s egy orbitális pályán haladó űrállomás 

ebben járja a maga geodetikus pályáját. Térben szemlélve kört, 

téridőben csavarvonalat. Newton szerint azért kört, mert a 

gravitációs erő minden pontban épp a föld középpontja felé hat. 

(A kör persze csak az ellipszispályák egy speciális esete.) 

   A newtoni gravitációs 

erő arányos az űrállomás 

súlyos tömegével, az 

általa létrehozott 

gyorsulás meg éppen 

fordítottan arányos a 

tehetetlen tömegével. Így 

Newton módszerét 

alkalmazva azt mondjuk, 

hogy ha ez a kétféle 

tömeg tökéletesen 

egyforma, kiesik a 

képletből, és ugyanazon 
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a pályán ugyanakkora gyorsulással kering az űrállomás 

belsejében a sok ezerszer kisebb tömegű asztronauta, meg 

minden morzsa is. Ezért érzik magukat súlytalannak, annak 

ellenére, hogy minden darab anyagra odaképzeljük a gravitációs 

erőt. 

   Ennek a képzelgésnek, és a gravitációs meg a tehetetlenségi 

tömeg tökéletesen azonos kettősének vetett véget Einstein. 

Kimondva, hogy a természetben nincsenek ilyen bizarr 

egyezések, az űrállomás és összes lakója szabadon mozog, egy 

erőmentes geodetikus pályán. A gravitáció nem hoz létre 

semmiféle erőt, hanem a geometriát változtatja meg úgy, hogy a 

Föld körüli téridőben csavarvonal lesz a geodetikus (a térben ott 

és abban az irányban az a bizonyos körpálya), azon kell 

mozognia minden magára hagyott testnek. 

    De hát miért ne lehetne ott egyenesebb vonal, vegyünk 

mindjárt egy fénysugarat. Az hogyan talál egyenesebb utat? 

Tudjuk például, hogy a csillagok fénye a Nap mellett elhaladva a 

gravitáció hatására csak 1,75 szögmásodpercre hajlik meg. (Ez 

volt a híres kísérlet, ami először igazolta az általános relativitást.) 

Tehát egyáltalán nem kunkorodik körbe a Nap körül. Vagy 

ejtsünk le egy tárgyat az űrállomás mellől nulla kerületi 

sebességgel, annak zuhanása nem nyílegyenes-e a Föld 

középpontja felé? 

    De tudjuk már, a geodetikus elvet a téridőben kell alkalmazni, 

a tér és idő koordinátáit pedig azonos mértékegységekben kell 

mérni. Egy geo-stacionárius pályán keringő műhold 1 nap, azaz 

86400 másodperc alatt járja körbe a maga 42 ezer kilométer 

sugarú pályáját. S ez a 42 ezer km pusztán 0,14 fénymásodperc, 

látható tehát hogy a dugóhúzó majdnem egyenes. Több mint 

félmilliószor akkora a menetemelkedése, mint a sugara. Ha 

pedig maximális szögelhajlását számoljuk ki, az körülbelül 
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5103  szögmásodpercre adódik. 

Még jóval egyenesebb is a Nap 

mellett elhaladó fénysugárnál. 

Nem csoda, hisz a műhold 

lényegesen kisebb gravitációs 

térben halad a föld körül. Fényhez 

képest alacsony sebessége miatt 

azonban a pálya térbeli vetülete sokkal görbébb lesz. 

   Az a kavics pedig, amit mellőle dobunk ki (mondjuk, a Föld 

középpontjához képest éppen nulla kezdősebességgel) szintén a 

téridőben fog eleget tenni a geodetikus elvnek, és itt egy 

gyorsuló zuhanás pályája természetesen görbe, amint tudjuk jól 

az ágyúgolyó megbeszélt esetétől. 

   Ám a geodetikus elv csak addig alkalmazható a dolgok 

egyszerű leírására, amíg a vizsgált test tömege annyira 

jelentéktelen, hogy nem befolyásolja lényegesen a gravitációs 

teret. Ha már akkora, mint például a Hold, bizony maga is 

jelentősen torzítja, s ettől keletkezik például a tengeri árapály. 

   A jelentéktelen tömegű próbatestek mozgását Einstein az első 

időkben még egy külön geodetikus egyenlettel írta le. Ez 

játszotta új fizikában a Newton-féle I. és II. mozgástörvény 

szerepét. Ám később rájött arra, nincs szükség semmi ilyesmire, 

sőt nem is szabad ezt függetlenül posztulálni, hisz rejtetten benne 

foglaltatik a gravitációs egyenletben. A megoldás során magától 

fog kibújni. Ahogy nem sokkal korábban mondtam, a kiszámított 

téridő szinguláris helyei mutatják majd a pályákat. 

 

 

                7. AZ ENERGIA GLOBÁLIS ÖSSZEGE 

  

   Említettem már, hogy ha valamilyen speciális körülmények 

között teljesül a lokális energia-megmaradási törvény, akkor az 
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egy folytonossági egyenletben (más kifejezéssel az energia-

impulzus tenzor divergenciájának eltűnésében) testesül meg, de 

az energia egész térre vett univerzális összegéről görbült 

téridőben az általános relativitáselmélet rendszerint még ekkor se 

mond semmit. Na de tehet ilyet egy elmélet, ami a világegyetem 

nagyléptékű leírását célozza? 

   Hogy megértsük a helyzetet, azt kell  világosan látnunk, hogy 

görbe téridőben a vektor- és tenzor-mezők integráljainak 

általában nincs értelme. Hisz kiszámításukhoz a téridő egymástól 

távoli pontjaiban felvett mezőértékeket kellene összeadni, de épp 

a görbeség miatt a koordinátarendszer különböző helyeken 

érvényes egységvektorai nem párhuzamosak egymással. 

Lehetetlen olyan koordinátázást találni, ami ezt teljesítené. 

Márpedig az eltérő egységrendszerekben értelmezett vektorok és 

tenzorok egyszerű összeadásának nincs semmi értelme. Át kéne 

őket transzformálni egy közös bázisba, ami úgy történhetne, 

hogy a távoli pontokban érvényes egységvektorokat önmagukkal 

párhuzamosan mind áttolnánk valami közös pontba, s ott 

megállapítva a téridő görbülete miatt adódó elfordulásaikat, már 

egységes bázisra számíthatnánk át a mező értékeit. Csakhogy, 

mint az előző fejezetben láttuk, nagy távolságra ezt a 

párhuzamos eltolást nem mindig lehet egyértelműen 

megvalósítani, a végeredmény függeni fog az áttolásra használt 

útvonaltól is. Ezért nincs egyértelmű jelentése az energia 

négyesvektor integráljának, vagyis a globális energia-

megmaradásnak se.  

   Tehát még ha a lokális folytonossági egyenletek nem 

sérülnének is, globálisan integrálva akkor se mindig adnának 

megmaradó mennyiséget. És mikor adnak? Például a jó 

közelítéssel egyenes geometriájú tartományokban, vagy a 

korlátozott tértartományon görbült, de a térszerű végtelenben 

kisimuló univerzumban. Elárulhatom, hogy a jelenlegi 

kozmológiai horizontig belátható 40 milliárd fényév átmérőjű 
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tartomány nagyléptékű geometriája annyira egyenes, hogy a 

megmaradási törvény csorbulását itt ma nem tapasztaljuk. Ez 

maradt hát a természet legáltalánosabbnak hitt törvényéből. 

      Itt mondanám el még azt a bizonyos Bianchi-azonosságot, 

ami az Einstein-egyenlet kapcsán került elő. Mert ez is a 

vektorok párhuzamos eltolásáról szól. Ha a Riemann-

geometriában egy vektort önmagával párhuzamosan 

végigviszünk egy zárt görbe mentén, visszaérve a kiinduló 

pontra a vektor nem fog egyezni önmagával. No, de mi van, ha 

eltoljuk valameddig, aztán ugyanazon az útvonalon vissza, akkor 

se? Mert akármilyen elvetemülten hangzik, azért egy ilyen 

rendszert is el lehet képzelni. De a Riemann geometria nem 

ennyire gonosz, ebben az oda-vissza hordozott vektorok 

rendesen visszatérnek önmagukba, s ezt a jeles tulajdonságot 

fejezi ki a Bianchi-azonosság, aminek geometriai jelentése végül 

azért egy kicsit még összetettebb: Képzeletben illesszünk a tér 

minden pontjához az egyik sarkával egy hatlapú, de egyébként 

tetszőleges testet (hexahedront)! A pontbéli vektort vigyük körbe 

egymás után mind a hat lap körül úgy, hogy a körüljárás iránya a 

test külseje felöl nézve, mindig azonos legyen! (A kiinduló 

sarokra nem illeszkedő lapokra úgy jutunk, hogy a vektort előbb 

egy él mentén odatoljuk, a körüljárás végén meg ugyanazon 

vissza.) Mire az egésszel végzünk, minden él mentén 

ugyanannyiszor haladtunk egyik irányba, mint az ellenkezőbe (a 

különböző éleken persze nem egyforma számban). A Bianchi 

azonosság azt mondja, hogy a pontra zsugorodó hexahedronok 

körül megjáratott vektorok pontosan önmagukba térnek vissza. 

 

 

                     8. AZ UNIVERZUM TÁGULÁSA 

 

   Az égitestek eloszlását nagy léptékekre átlagolva, az 

univerzumot minden távolságban és irányban hasonlónak, vagyis 
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homogénnek és izotrópnak látjuk. E tapasztalatot univerzális 

rangra emelve, kozmológiai elvnek nevezzük. Ha Einstein 

tenzor-egyenletét az egész világegyetemre akarjuk alkalmazni, 

akkor az izotrópia közvetlenül sugalmazza a polár-koordináták 

használatát, a homogenitás következtében pedig lényegesen 

egyszerűsödik a tíz parciális differenciálegyenlet. Az energia-

impulzus tenzor tíz komponenséből ugyanis csak a főátló elemei 

maradnak, eltűnnek az cicici zyx  impulzuskomponensek, a 

,yx  zy , zx  tagok, sőt egymással azonosak lesznek még a 

megmaradó zyx ppp ,,  nyomások is. Végül két sokkal 

egyszerűbb differenciálegyenlet kapunk, s ez az egyik ritka eset, 

amikor az Einstein egyenlet papíron kiszámolható eredményre 

vezet. Az energiasűrűséget pedig  az 2ce   tömegsűrűséggel 

kifejezve:  
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Ahol az a(t) skálafaktor, a )(t  sűrűség és a )(tp  nyomás az idő 

függvényei lesznek, a  k  konstans pedig attól függően vesz fel  

+1, -1, vagy 0 értéket, hogy az univerzum terének nagyléptékű 

görbülete pozitív, negatív, vagy nulla. Figyelem, k a tér 

görbületétől függ, nem téridőétől!  

   Ezeket az egyenleteket Alexander Friedmann vezette le 1922-

ben, mi pedig nézzük most a belőlük kapható a(t) fejlődési 

pályákat. Ha a téridő térbeli metszete euklideszi, vagyis ha a 

görbülete eltűnik, akkor 0/ 2 ak , így az első egyenlet 

egyszerűbb alakot ölt.  
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. Az ilyen egyenes geometriájú, közben 

persze változó léptékű világ energiájának pillanatnyi sűrűségét 
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nevezzük kritikus sűrűségnek. Ami nyilván változik az )(ta  

skálafaktorral, de a fenti definíciót visszahelyettesítve az első 

Friedmann egyenlet baloldalára, látszik, hogy ha a   egyszer 

meghaladta krit  értékét,  akkor az egyenlet csak 1k , vagyis 

pozitív térgörbület esetén teljesülhet. Így mivel az )(ta  

növekedése során a közönséges anyag  sűrűsége 3/1 a  szerint 

csökken, a sugárzásé pedig 4/1 a  szerint (majd elmondom, 

miért), a tágulás során eljön a pillanat, amikor a jobboldal két 

tagja kioltja egymást, következésképp akkor az egyenlet 

baloldalának is nullát kell adnia, ami csak úgy lehet ha 

0)/( 2 dtda . Vagyis a tágulás leáll, majd zsugorodásba fordul, 

hisz a második egyenletből látható, hogy )(ta  második deriváltja 

mindig negatív, leszámítva ha igen nagy negatív nyomás 

uralkodik. (Ez az eset is igen érdekes, a következő két fejezetben 

megmutatom, hogy mikor állhat elő.) Másrészt, ha  valamikor 

a krit  alá került, úgy 1k  kell legyen. Ez utóbbi típusú világ, 

amint egyszer elkezdte, már megállíthatatlanul tágul tovább, s a 

léptékváltozás sebessége végül egy állandó értékhez közelít. 

  Közbevetőleg megjegyzem, hogy Einstein először nem is akarta 

elfogadni ezt, tehát, hogy a világ sorsa az örök tágulás vagy 

zsugorodás, eredeti egyenletét inkább egy új taggal próbálta 

kiegyensúlyozni, a kozmológiai állandóval. 

   A krit  mai értéke 329 /10 cmg  (kb. 10 hidrogénatom 

köbméteren-ként).  Ha pedig az aktuális sűrűség bármikor letér a 

krit   pályáról, úgy a legkisebb ilyen különbség is egy 

önmagát erősítő folyamatot indít el.  

     Az első egyenletből könnyű észrevenni, hogy ez a gravitációs 

instabilitás akkor következik be, ha a   sűrűség 2/1 a -nél 

gyorsabban hígul. Bár tömeges anyagra és sugárzásra ez nyilván 
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teljesül, de azért lehetnek másféle anyagok is, majd a 16., 18. 

fejezetekben megbeszéljük azok hatását is. Az előbb 

végiggondolt folyamatot le lehet vezetni a kritikus kezdeti 

sűrűség helyett a kritikus kezdeti tágulási sebességre 

támaszkodva is, ami érdekes analógiát mutat a földről fellőtt 

ágyúgolyó sorsával. Annál is egy bizonyos kilövési sebesség 

választja el egymástól a visszazuhanó és a világűrbe kijutó 

pályákat.  

   Ha valamilyen 

csoda folytán mégis 

sikerülne olyan 

pontosan eltalálni az 

instabil krit   

görbét, hogy aztán 

mindvégig azon 

maradjon, a kozmosz 

léptéke akkor is 

végtelenségig tágulna, 

ám egyre csökkenő 

sebességgel. Ebben az esetben a tágulási sebesség mindig éppen 

csak akkora, ami minimálisan szükséges az összeomlás 

elkerüléséhez. (Ahogy az előbb jeleztem, egyelőre eltekintünk a 

sötét energia hatásától.) 

   Figyeljétek meg a Friedmann egyenletek baloldalát! Ott a 

mindenkori skálafaktorra normált skálasebesség négyzete, 

valamint a szintén normált skálagyorsulás szerepel. Az első igen 

nevezetes, hisz Edwin Hubble 1929-31 között a legkülönbözőbb 

irányokban, és távolságban látható galaxisok megfigyelésével 

észrevette, hogy ha a távolodási sebességüket elosztja a 

távolságukkal, közelítőleg egyforma értékeket kap. Ez volt az 

ősrobbanásra utaló legkorábbi jel, s a hányadost azóta Hubble 

állandónak, vagy együttmozgó sebességnek nevezik. A galaxisok 
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olyan összehangolt távolodására mutat, ami a tér 

léptéknyúlásából következik: ha valami kétszer messzebb van, az 

kétszer gyorsabban távolodik (persze a tér tágulásán túli kisebb-

nagyobb egyedi mozgásaiktól eltekintve.) 

    Az első egyenlet jobboldalán igen furcsa a tisztán geometriai 

jelentésű 2/ ak  tag, hisz nyilván nem az Einstein-egyenlet 

jobboldalán szereplő energia-impulzus tenzorból származik, 

hanem a baloldali geometriai tenzorokból. A Gauss görbület 

definíciójára emlékezve, k mértékegysége inverz 

távolságnégyzet, ami a c=1, h=1 részecskefizikai 

egységrendszerben, inverz időnégyzet. A   gravitációs konstans 

mértékegysége időnégyzet, a tömegé inverz idő, az a skálafaktor 

természetesen dimenziótlan. Így 2/ ak  mértékegysége ugyanaz, 

mint a 3/2c  forrástagé, s ide áthozva megmutatja az einsteini 

gravitáció egy különlegességét, hogy a 2c energia hatására 

létrejövő térgörbület visszahat a tér tágulási vagy összehúzódási 

sebességének nagyságára, mégpedig épp ellenkező előjellel, mint 

a forrásul szolgáló 2c . Később erről még beszélünk.  

   De a gravitáció ettől függetlenül sem egyszerű newtoni 

„tömegvonzás”. Mert a második egyenlet szerint a skálafaktor 

időbeli változásának gyorsulása a 2c -en kívül függ a nyomástól 

is. Azonban ennek a nyomásnak irtózatos nagyra kell nőnie, 

hogy a tömeg gravitációjával összemérhető hatást keltsen. 

Alapvetően azért, mert a 2c energiában a 2c  emberi léptékkel 

mérve hatalmas szorzószám. Még a Föld mélyében uralkodó 

jókora nyomásból keletkező gravitáció is alig ad hozzá 10 mikro-

Newtont egy ember súlyához. A csillagok belsejének gigászi 

nyomása viszont már jelentős gravitációt kelt. Másrészről pedig 

mivel a csillagok és a galaxisok rendkívül ritkán ütköznek, a 

világegyetem léptékében nézve egy nyomás nélküli „por” 

szemcséiként kezelendők. De nemsokára találkozni fogunk olyan 
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jelenségekkel, amelyek ilyen léptékben is lényeges nyomást 

mutatnak.  

   A nyomás gravitációs hatásában van egy egészen különös 

jelenség, hisz a nyomás lehet negatív is. Ez pedig a második 

egyenlet szerint 3/2cp   esetén, negatív gravitációt, vagyis 

taszítást eredményez. Ekkor ugyanis a skálafaktor a(t) 

időfüggvényének második deriváltja pozitív lesz, más szóval 

fékeződik az összehúzódás, vagy gyorsul a tágulás. A negatív 

nyomás, népszerűbb néven a húzófeszültség, igazán nem valami 

egzotikus jelenség, szilárd testekben a legközönségesebb 

körülmények közt is előfordul. Pl. a hidak tartókábelében, a 

megfeszített befőttes-gumiban, és mint korábban említettem, 

gyorsan pörgő tárgyakban is. 

   Folyadékban viszont nem sikerülhet negatív nyomást 

előállítani, mert előbb elpárolog, sőt még ebben a gázfázisban is 

pozitív lesz a nyomás, akkor is, ha annyira széthúztuk már, hogy 

szinte üres vákuumot kapunk. Ha azonban jobban 

utánagondolunk, a gázoknál csak relatív nyomáskülönbséget 

mérünk, hisz mindig a vákuum nyomásához viszonyítjuk. A gáz 

nyomását a molekulák impulzusainak eredőjeként értelmezzük, 

és amikor ritkítással csökkentjük, bár nyilvánvaló, hogy a 

molekulák időegységre és felületegységre 

számított impulzusátadása nullához tart, de 

ebből még nem következik, hogy a vákuum 

nyomása valóban zérus, hisz a végére 

vákuumot találunk a nyomásmérő 

membránjának mindkét oldalán, aminek 

nyomására ilyen méréssel nem derül fény. A 

vákuum nyomása a klasszikus fizikában 

ugyanolyan önkényesen felvett állandó, mint 

az energia nullpontja (vonatkoztatási szintje). 
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                                    9. A VÁKUUM  

 

   A Heisenberg-féle határozatlansági reláció következtében az 

impulzus, ill. az energia meghatározásában rejlik egy 

kiküszöbölhetetlen bizonytalanság, annál nagyobb, minél kisebb 

útszakaszra, ill. időtartamra vonatkoznak. Ami nem a 

mérőeszközök pontatlanságából, hanem sokkal mélyebbről ered. 

Heisenberg számára már a kvantummechanika első matematikai 

megfogalmazása során világossá vált, hogy egyszerűen a 

definíciójukból következően nincs értelme nagyobb pontosságot 

tulajdonítani ezek értékeinek. Sőt ez a bizonytalanság érvényes a 

nulla értékekre is, tehát azokra a helyekre, ahonnan eltávolítottuk 

már az összes részecskét. Más szóval még a vákuum sem üres 

teljesen, átlagosan zérus energiája és impulzusa apró 

ingadozásokat mutat. De mi van ott, ahol nincs már semmi? 

Legjobb úgy elképzelni, hogy a vákuum és a részecskék nem két 

különálló jelenség, hanem a vízre és az örvényekre hasonlítanak 

inkább. Az örvények felbukkannak és eltűnnek, de ugyanabból a 

dologból állnak, mint a víz. A vákuumból pedig részecskék és 

antirészecskék keletkezhetnek párosával, hogy aztán gyorsan 

újra el is tűnjenek benne. 

   Ezek a tiszavirág életű virtuális fotonok, elektronok és 

pozitronok (meg egyebek) tulajdonképpen az üresség energiáját 

és impulzusát jellemző elkerülhetetlen határozatlanság 

kvantumai. Minél rövidebb időre bukkannak fel, annál nagyobb 

az energiájuk (tömegük). És minél kisebb térre lokalizálódnak, 

annál nagyobb az impulzusuk. A vákuum annál „habosabbnak” 

látszik, minél kisebb léptékben nézzük. A virtuális részecskék 

tömege a határozatlansági reláción keresztül az élettartamuktól 

függ, és ez a tömeg egyáltalán nem lesz azonos a valódi 

részecskék tömegével. (Például a foton tömeg nélküli, de egy 

virtuális foton tömege akár sokszorosa is lehet egy protonénak.) 

Másrészről, ha sikerül elegendő nagyságú energiát koncentrálni 
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rájuk, akkor valódi részecskévé alakulhatnak. Így például amikor 

egy atom gerjesztett elektronja energiát ad le a vákuumnak, 

akkor ott egy virtuális foton valódivá lesz.  

  A kvantummezőelmélet a részecskéket valószínűségi 

hullámokként kezeli, kiszámítva, hogy a vizsgált térrészben 

milyen hullámhosszú állóhullámok helyezhetők el úgy, hogy 

azok megfeleljenek a határokra vonatkozó illeszkedési 

feltételeknek. Hasonlóan, mint amikor egy adott hosszúságú 

sípban megszólaltatható különböző hullámhosszú 

rezgésállapotokat nézzük. Itt nyilván csak azok jönnek létre, 

amelyek a nyitott vagy zárt sípvégeken illeszkednek a 

visszaverődési, ill. kicsatolási viszonyokhoz vagyis az ott 

lehetséges nyomásnak és sebességnek megfelelő fázisban 

érkeznek. A sípban ténylegesen kialakuló hullámformát pedig e 

lehetséges rezgésállapotok súlyozott összege fogja adni, a 

súlyfaktorok attól függenek, hogy melyiket milyen mértékben 

gerjeszti a befúvás. De a kvantummezők hullámai különböznek 

is ettől a képtől, mert itt még a gerjesztetlen rezgésállapotok is 

részt vesznek az összegzésben, hisz a határozatlansági reláció 

miatt még nekik is van egy alapállapoti energiájuk. 

   Nézzünk egy gyakorlatilag végtelen hosszú, egydimenziós zárt 

térrészt, az ebbe illeszthető valószínűségi hullámok hasonlítanak 

egy nagyon hosszú síp lehetséges rezgéseire. Ha egy hullámnak 

(N) periódusa fér el, akkor a következő jól illeszkedő 
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hullámhosszból nyilván N+1. Nagy N esetén (vagyis a térrész 

méretéhez képest rövid hullámoknál) az N+1 és N aránya közel 

esik az egyhez. Ilyeneket mutat az alsó sor, ahol csak a 

tartomány egy szakaszát ábrázoltam, épp azt, ahol ezek a 

lehetséges rezgési állapotok közel azonos fázisban találkoznak, 

tehát épp erősítik egymást. A teljes tartomány határai az alsó 

sorban kétoldalt messze túlnyúlnak a papíron, s a határokon az 

egyes hullámok megint egyszerre, de ellentétes fázisban szelik át 

a nulla tengelyt. A felső sorban a vízszintes léptéket erősen 

összenyomtam, így már elfér az egész tartomány. Itt az elemi 

állapotfüggvények összege látható (a ferde egyenesek két pont 

származási helyét mutatják). Figyeljétek meg hogy az efféle 

közeli hullámhosszú szinuszok összeadogatásával olyan 

hullámcsomagot kapunk, ami a tartomány határai felé 

elenyészik, mert ott az összetevők mindjobban kioltják egymást.  

   Persze itt csak egy egyszerű egydimenziós demonstrációról van 

szó, ami néhány egymáshoz közeleső hullámhosszú szinuszból 

készült, de jól mutatja a vákuumfluktuáció hullámcsomagjainak, 

vagyis a virtuális részecskéknek a keletkezését. Amelyek végül 

is az üres tér számtalan különböző lehetséges energiájú 

(frekvenciájú) rezgési állapotának szuperpozíciói. Ha ezek 

valahol és valamikor épp erősítik egymást, ott és akkor egy 

véges kiterjedésű hullámcsomag keletkezik, aminek értékei egy 

virtuális részecske valószínűségét jelentik. Ez láthatóan nem 

pontszerű, hanem némileg elkent jelenség. 

   A peremfeltételek egy egyszerű kicsi, és tökéletesen zárt 

rendszerben lehetnek olyanok, hogy az összetevők mind 

állóhullámok, ekkor a belőlük keletkező csomag is áll, és állandó 

szélességű lesz. Ám ez rendkívül speciális eset, mert általában 

különböző sebességű haladóhullámú összetevők is vannak, így a 

pillanatnyi erősítő együttállások gyorsan szétfolynak, hogy aztán 

máshol megint összeálljanak egy rövid időre.  
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    Furcsának tűnik ez az illékonyság, hiszen a tapasztalat szerint 

a valódi részecskék sokkal tartósabbak, sőt a kvantumelmélet 

legegyszerűbb szintje a kvantummechanika egyenesen 

örökéletűeknek tekinti őket. Ám a kvantummezőelmélet szerint 

már keletkezhetnek, és el is tűnhetnek, sőt ebben a keretben épp 

a tartósság szorul külön magyarázatra. Az ideálisan szabad 

valódi részecske történetesen épp egyszerű eset, mert ő egyetlen 

adott hullámhosszú, valamint frekvenciájú, térben és időben 

végtelen kiterjedésű szinusz síkhullám. Mindenütt és mindig 

jelen van, tökéletesen lokalizálatlan. Ez azonban inkább csak 

szélsőséges idealizáció, a reálisabb valódi részecskenyalábokat 

már sok ideális részecske hullámfüggvényeiből összetett 

hullámcsomaggal modellezzük, de olyannal, amely mégse 

enyészik úgy el, mint a virtuális részecskék csomagjai, mert az 

összetevők itt egyetlen lineáris oszcillátor különböző energiájú 

(részecskeszámú) gerjesztései, s az ilyenek egymáshoz vannak 

szinkronizálva. 

   Egy lineáris oszcillátor tulajdonképpen csak a matematikai 

leírási formája a szinuszos (harmonikus) rezgés keletkezési 

feltételeinek. Így amikor a kvantummezőelmélet az üres tér 

minden pontjára lineáris oszcillátorokat képzel, az semmi 

egyebet nem jelent, mint kimondani: ahol harmonikus rezgést 

tapasztalunk, ott megvannak a harmonikus rezgés létrejöttének 

feltételei. Ennél ártatlanabb kijelentés pedig aligha tehető. Sőt, 

mivel minden ponton, mindenféle frekvenciájú szinuszos 

állapotfüggvények felléphetnek, ezekhez mind külön lineáris 

oszcillátor jár. Ez az alapja ennek az első pillanatra bizarr 

elképzelésnek.  

   Míg a virtuális részecskéket alkotó elemi gerjesztések hamar 

destruktív interferenciába kerülnek egymással, a valódi 

részecskék nyalábjait felépítő különböző részecskeszám-

hullámfüggvények koherenciája mindaddig megmarad, míg nem 

interferálnak a környezetükkel. 
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   Ilyen koherens foton-állapotokból áll az összes 

elektromágneses sugárzás, így a látható fény is. Hosszú életük a 

koherens keletkezésen túl csak azon múlik, hogy ne gerjesszenek 

valami interferenciára képes objektumot, vagyis kerüljék az 

elnyelődést. 

    De nyilvánvaló tapasztalat, hogy nem csak a valódi fotonok, 

hanem az anyag valódi részecskéi, pl. az elektronok vagy 

protonok is tartósak, akár szabadon mozogva (oszcillátorról-

oszcillátorra terjedve), akár egymáshoz kötve (atomokban, 

kristályokban). A kvantummezőelmélet ezt is meg tudja 

magyarázni, ugyanúgy, mint a keletkezésüket, és eltűnésüket. 

Érdemes elolvasni R. Feynman a „QED” 

(Kvantumelektrodinamika) című könyvét, amiben nagyon 

szellemesen varázsolja elénk ezeket a jelenségeket. Persze az 

igazi elmélet mögött egy sokkal nehezebb matematika áll.   

   De én itt most főleg a vákuum furcsa, folyton születő és eltűnő 

virtuális részecskéiről szeretnék beszélni. Nem is gondolnánk, 

mennyi helyen találkozunk velük. A rádióadók antennáitól nagy 

távolságra, ahol az elektromágneses térerősség r/1  szerint 

csökken, a sugárzás döntő részét valódi fotonok képezik, ám 

közvetlenül az antennák mellett a térerősség  2/1 r -el, vagy még 

gyorsabban változik, s ezeket a közeltéri járulékokat éppen a 

virtuális fotonok adják.  A közelteret az antennában lévő töltések 

Coulomb mezeje, az antennaáram változásából származó 

mágneses mező, valamint a dipól effektus okozza, s a 

villamosmérnökök jól ismerik, noha ők nem beszélnek a virtuális 

fotonokról. 

   A kapu antennájának közeltéri hatásán alapul a 

bevásárlóközpontok áruiba rejtett lopásvédő nyomkövető 

működése is, vagyis kvantumelektrodinamika nyelve szerint ez is 

virtuális fotonok által közvetített kölcsönhatás. Sőt ugyanígy 

virtuális fotonok működtetik az elektromágneses indukciót, a 
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transzformátorokat, generátorokat és villanymotorokat, így szinte 

az egész elektrotechnikát. Aztán, hogy még egyszerűbbet 

mondjak, a közönséges állandó mágnes szintén virtuális fotonok 

cseréje révén vonzza a vasdarabot, tehát az MRI szkennerben is 

virtuális fotonok röpködnek a mágnes és a testünk között. Maguk 

a virtuális részecskék közvetlenül mégse detektálhatók, csak a 

valódi részecskékre gyakorolt hatásaik.  

    Mindazonáltal a dolog igen jól egyezik a kísérletek számszerű 

eredményeivel, sőt a fizika jelenleg legpontosabban ellenőrzött 

elmélete épp a kvantumelektrodinamika. Továbbmenve, 

amennyiben nem csak fotonokra és elektronokra, hanem az 

összes többi részecskére is kiterjesztjük, mára az ily módon 

egyesített kvantummezőelmélet is meggyőző kísérleti 

alátámasztást nyert. Így az üresség virtuális részecskéiben 

megtestesülő, kaotikusan ingadozó zérusponti energia 

kétségtelen realitással bír. 

   Ezért aztán gondolkozzunk el a vákuum furcsa energiájának 

következményein. Például ha egy tartály két felét dugattyú 

választja el, s az egyik oldalába gázt töltünk, a másikat pedig 

vákuumra szívjuk, akkor a gáz nyomása át fogja tolni a dugattyút 

a túlsó falig. Az ehhez szükséges munkát a gáz végzi, ezért 

csökken a belső energiája, vagyis lehűl. Ha most a vákuumnak is 

lehet valami energiája, akkor feltehető, hogy bizonyos 

határfeltételektől függően az egyik helyen kisebb ez az 

energiasűrűség, a másikon pedig nagyobb. 

   Képzeljünk most a gáz helyére is vákuumot, de olyat, ami 

nagyobb energiájú a másik oldali vákuumnál. Mit fog csinálni a 

dugattyú? Nyilván ezúttal is arrafelé mozog, amerre csökken a 

kétféle állapotú vákuum összes energiája, hisz csak ebből 

fedezheti a munkavégzést. Ám a vákuum energiasűrűsége 

igencsak furcsán viselkedik tágulás és összenyomódás során. 

Ellentétben a közönséges anyaggal és sugárzással, nem csökken 

és nem is nő. Mert nem olyasmi, ami széjjel tudna oszlani, ha 
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nagyobb teret biztosítunk a számára. Kétszer annyi térben 

egyszerűen kétszer annyi vákuum van. Ha tehát létezik energiája, 

akkor az is kétszer annyi lesz. Így tágulás közben állandó marad 

az energiasűrűsége, s a dugattyú nyilvánvalóan a nagyobb 

energiájú vákuum felé mozdul, hisz akkor a térfogat egyre 

nagyobb részében találunk kisebb energiájú vákuumot, vagyis 

eredőben csökken a rendszer energiája. Ha pedig mindezt az erők 

és nyomások nyelvén akarjuk leírni, azt kell mondjuk, hogy a 

nagyobb energiájú vákuumnak lesz kisebb nyomása. 

Amennyiben feltesszük, hogy a nulla energiához nulla nyomás 

tartozik, akkor a dolog csak úgy valósulhat meg, ha pozitív 

vákuumenergiához negatív nyomás társul. Ezek szerint, ha az 

üres tér energiája pozitív, akkor negatív nyomás uralkodik benne, 

a tradicionálisan neki tulajdonított zérus érték helyett. 

   A vákuumhoz tartozó energiasűrűség és nyomás létezése alig 

vitatható, de ha mindazt a vákuumenergiát összegezzük, amit a 

kvantummezőelmélet szerint a virtuális részecskék jelentenek, 

akkor irtózatos nagy energiasűrűség adódik: 

tömegegyenértékben kifejezve körülbelül 9310  394 /10 cmg . Ez 

az energia pedig hatalmas gravitációs vonzást okozna, ám a 

hozzá tartozó negatív nyomás még ezt is felülmúló gravitációs 

taszítást. Mert a vákuum fent érzékeltetett nyomása pontosabban 

a 2cp   állapotegyenlettel fejezhető ki, s  a második 

Friedmann egyenletből látszik, hogy e kettő gravitációs hatása 

semmiképp nem egyenlíti ki egymást,  eredőjük oly hatalmas, 

hogy már régen szétfeszítette volna a világegyetemet. Egy ilyen 

mindent elsöprő gyorsulással növekvő méretskála ellenében még 

a nagyobb anyagcsomókon belül jelentőssé váló gravitációs 

vonzás se lenne képes csillagokká összesűríteni a gázfelhőket, és 

persze galaxisok sem alakulhattak volna ki. 

   Ezért aztán lennie kell valamiféle kompenzációnak, ami 

semlegesíti a vákuum taszítását, s létezik is egy alkalmasnak 
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látszó jelölt. Kezdjük ott, hogy a fentebb megadott 

energiasűrűség két ellentétes előjelű részből tevődik össze, s csak 

a kölcsönhatási részecskéket (pl. fotonokat, gluonokat) építik fel 

a tér olyan módusai, amelyek pozitív zérusponti energiát és 

negatív zérusponti nyomást keltenek. Ezeket a részecskéket 

összefoglaló néven bozonoknak nevezik. De az anyag 

építőkövei, a fermionok (pl. elektronok és kvarkok) másféle 

módusokból állnak, amelyek épp ellentétesen, negatív energiával 

és pozitív nyomással járulnak hozzá a vákuum állapotához. 

   E kettőből végül a pozitív vákuumenergia kerül uralomra, és ez 

az eredő, ami annyira sok, hogy a fizikusok feltételezése szerint, 

talán léteznek még olyan további részecskék, amelyekkel az 

egyenleg végül sokkal alacsonyabb lesz. E szuperszimmetriának 

nevezett hipotézis minden fermionhoz és bozonhoz egy-egy 

rejtőzködő szuperpartnert képzel, úgy, hogy az összes részecskék 

zérusponti energiái végül is megközelítően kioltsák egymást. Az 

eddig ismert fermionok és bozonok egyáltalán nem szuperpárjai 

egymásnak, így a világ részecskéi az antianyagon túl 

(pozitronok, antiprotonok, stb.), talán ezekkel a rejtélyes 

szupertükörkép társakkal is szaporodnak. 

   A lényeg, hogy a szuperszimmetria esetleg eltüntetni, a 

zavaróan sok vákuumenergiát. Majdnem pontosan, ha a 

fizikában szokásos módon, ez a szimmetria is sérül valami kis 

mértékben. Így talán épp arra a 329 /10 cmg  szintre csökkenti, 

amit az univerzum jelenkori enyhén gyorsuló tágulása alapján 

várunk. Csakhogy az idők kezdetén volt egy rendkívül rövid, ám 

annál drasztikusabb tágulási szakasz, s ennek magyarázatára meg 

éppen alkalmas lenne a szuperszimmetria nélküli kolosszális 

zérusponti energia. Tehát ha valóban bebizonyosodna a partner 

részecskék létezése, akkor az maradna rejtély, hogy e korai 

tágulás idején miért nem csökkentették a vákuumenergiát. Persze 
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a jelenkori kioltásra kiszámolható 122

393

329

10
/10

/10 



cmg

cmg
 

pontosság értéke túl fantasztikusnak is látszik. Így a 

szuperszimmetrikus magyarázat egyelőre csak vágyálom, igen 

súlyos nehézségekkel terhelve. 

 

 

                               10. A SÖTÉT ENERGIA 

 

   Bármiképp alakul is a vákuumenergia, ill. a nyomás egyenlege, 

a kozmológiai mérések mára már meglehetős pontossággal 

mutatják, hogy a világegyetem nagy léptékeiben egyre növekvő 

gravitációs taszítás valósul meg, ellentétesen a tömegek ismert 

vonzásával. Ez a taszítás kis távolságokra ugyan elenyésző, nem 

gátolja a galaxisok és csillagok kialakulását, de egyre nagyobb 

átfogásban vizsgálva, szinte kizárólagos uralomra jut. És ahogy a 

kozmosz tágul, nyilván még inkább erősödik. Egy ilyenfajta 

taszítóhatás megvalósítására pedig igazán kézenfekvő megoldás 

lenne az üres térnek tulajdonított homogén negatív nyomás. Itt 

újra emlékeztetnék rá, hogy természetesen nem a nyomás 

közvetlen mechanikai hatására kell gondolnunk, hanem a 

nyomás gravitációs effektusára. (Közvetlen deformációs hatása 

egyébként is csak a nyomáskülönbségeknek van, ott, ahol a 

különböző helyeken egyenlőtlen a nyomáseloszlás.) 

Megbeszéltük, hogy a vákuum nyomását zérusértékűnek 

tekinteni pusztán konvenció, és nincs is módunk közvetlen 

méréssel megállapítani a valódi nagyságát. Az univerzum 

legújabban felismert gyorsuló tágulása viszont a Friedmann 

egyenleteken keresztül egyértelműen utal a mindenségben 

megjelenő negatív nyomásra. Nem habozhatunk hát az 

elfogadásával, de lehet, hogy ez nem a vákuum zérusponti 

energiájának a folyománya, hanem valami olyan mezőtípusból 
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származik, amelynek nyomása bizonyos körülmények között a 

3/2cp   tartományba kerülhet, vagyis aminek 

antigravitációs hatása ilyenkor már túlkompenzálja a mező 

energiájának gravitációs vonzását. 

   Lehet például egy skalármező, ami a tér pontjaihoz nem erő-

szerű vektormennyiséget, hanem egyszerű skalár számot rendel, 

mert az ilyenek képesek negatív nyomást létrehozni. (Ezt sajnos 

nem tudom egyszerűen illusztrálni, becsszóra el kell hinnetek. 

Magát a skalármezőt is csak az időjárás-jelentés hőmérséklet-

eloszlásához tudom hasonlítani, vagy egy vízmélységi térképhez. 

Igazi fizikai skalármező viszont a részecskefizika Higgs 

potenciálja.) Ám, hogy a kozmoszban ténylegesen miféle eddig 

ismeretlen fundamentális fizikai jelenség skalármezeje 

valósíthatná meg a taszítóhatást, azt egyelőre nem ismerjük, ezért 

nem is tudunk hozzá konkrét állapotegyenletet rendelni. De a 

csillagászati mérések egyre pontosabban kirajzolják ennek a 

„sötét energia-mezőnek” néhány fizikai jellemzőjét, amelyek 

mindenesetre alaposan különböznek az energia korábban ismert 

megjelenési formáitól. 

  A sötét energia térben homogén eloszlásúnak látszik, és jelen 

időszakunkban az univerzum tágulásától közel független 

sűrűségűnek, hasonlóan a vákuumenergia konstans 

viselkedéséhez. Arra mutatva, hogy talán inkább magának az 

üres térnek egy jellemzője, mint valami külön hozzáadódó, mező 

szerű tulajdonság. A csillagászati mérések alapján az 

állapotegyenletére adható korlátok 22 927,0033,1 cpc     

meggyőzően közel esnek a vákuumenergiára jellemző 2cp   -

hez, de a tulajdonságai esetleg változhattak is az univerzum 

története során. 

   A sötét energiára vonatkozó elképzeléseknek hosszabb múltja 

van. Mint a 8. fejezetben elmondtam, Friedmann megmutatta, 

hogy az einsteini gravitációelmélet szerint az univerzum nem 
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maradhat statikus állapotban, ha van benne anyag (vagyis 

energia). Ám amikor ez kiderült, a fizikusok még meg voltak 

győződve a világegyetem öröktől fogva tartó állandóságában, 

hisz az ellenkezőjére nem volt semmi tapasztalati jel. Ezért aztán 

Einstein kiegészítette az egyenletét egy kozmológiai konstanssal, 

annak gondos beszabályozásával kívánt állandó állapotot elérni. 

   Senki nem tudta, hogy ezt a számot miféle fizikai folyamat 

testesíthetné meg, s egyébként is inkább valamiféle kényszerű 

korrekciónak tűnt. De még ebbéli szerepében sem működött 

megfelelően, ki lehetett számítani, hogy a gondos beállítással 

elért állandó állapot is instabil lesz. A legkisebb eltérés azonnal 

növelni kezdi saját magát, így a kozmológiai állandót valami 

világ feletti organizátornak kellene folyton újra korrigálnia. Az 

ilyen instabil egyensúlyi helyzet, és az önmagukat növelő 

eltérések nem misztikus különlegességek, hanem gyakran 

tapasztalt részei a körülöttünk lévő valóságnak. Nézzük csak a 

hegyére állított ceruza instabil egyensúlyi állapotát. Ha ellenben 

a súlypontja felett függesztenénk fel, már stabillá válna, s akkor 

bármilyen elmozdításból, a kitérést csökkentő erő származna, 

egy idő után újra visszatérítve az egyensúlyhoz. 

    A kozmológiai állandó tehát nem hozta meg az óhajtott 

állandó állapotot, s amikor megjelentek Edwin Hubble első 

eredményei a csillagok vöröseltolódásáról, Einstein azonnal 

elvetette az egyenlet kiegészítő tagját, a Hubble-féle arányosság 

léte ugyanis erősen sugalmazta a táguló világ vízióját. Nem 

kellett hát erőltetni az állandó állapotot, érdemes volt elővenni 

Friedmann dinamikus megoldásait, s Einstein könnyű szívvel 

mondott le „élete legnagyobb baklövéséről”, amivel 

elmulasztotta megjósolni a világegyetem tágulását. Persze 

megjövendölt ő addigra már nagyon sok mindent, igen 

emlékezetes volt például a fény elhajlása. Ám az bizony 

hátborzongató lett volna, hogy valaki a papírjaiból feltekintve 

egyszer csak a világ tágulásáról értesítsen minket. 
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   A kozmológiai állandó jóval később kelt aztán új életre, úgy 

mint a sötét energia egy speciális esete, vagyis a tiszta 

vákuumenergia, amiben a negatív nyomás taszító hatása éppen 

háromszorosan múlja felül a hozzá tartozó 2c  energia 

gravitációs vonzását. Más kifejezéssel, az állapotegyenlete 
2cp  . Georges Lemaître volt, aki Einstein kortársaként 

meglátta ezt az összefüggést, s Friedmannhoz hasonlóan ő már 

az első időkben is komolyan vizsgálta a különböző dinamikus 

megoldásokat, nem pedig az állandó állapot megmentését akarta 

elérni a kozmológiai állandóval. 

 

 

             11. KÖZÖNSÉGES ANYAG ÉS SUGÁRZÁS 

 

   A régebbről ismert energiafajták két fő típusra oszthatók. 

Egyrészt amit közönséges értelemben anyagnak nevezünk, 

másrészt, amit sugárzásnak. A hétköznapi szóhasználat anyagát a 

fizika nemrelativisztikus anyagnak nevezi, s jellemző rá, hogy az 

általa képviselt energia túlnyomó többsége a   tömegben 

koncentrálódó 2c . Ezért aztán gravitációja is döntően ebből a 

tenzorkomponensből származik, impulzusa, nyomása, alig járul 

hozzá: 20 cic  , 20 cp  . Mert olyan, lassan mozgó 

égitestekbe csomósodik, amelyek igen ritkán ütköznek, őket 

mondják „galaxis pornak”.  Tömege miatt nem mozoghat 

fénysebességgel, s jellegzetes tulajdonsága még, hogy tágulás 

esetén az energiasűrűsége 1/ 3a   szerint csökken. 

   A másik típus az elektromágneses sugárzás, vagy 

relativisztikus anyag, zérus  tömegű, fénysebességgel terjed, és  

3/2cp   nagyságú nyomása van, ez az ún. sugárnyomás.  

Hullámhosszától függően nagyon változatosan nevezik, kezdve a 

hosszú rádióhullámokon, folytatva a milliméter alatti 
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mikrohullámokon, az infravörös hősugárzáson, a mikrométer 

alatti látható fényen, majd az ultraibolya, a röntgen, és a még 

rövidebb gamma sugarakon, mind az elektromágneses mező 

hullámai. Aminek adagjait „kvantumait” a részecske szemléletű 

leírásban fotonnak nevezzük. Tágulással kapcsolatos 

sűrűségcsökkenésük 1/ 4a arányú, mert a térfogati eloszláson túl, 

hullámhosszuk a-val arányos nyúlása (más szóval a frekvencia 

1/a szerinti csökkenése) is csökkenti az energiájukat (ezt nevezik 

kozmológiai vöröseltolódásnak, amiről később lesz még szó). 

 

 

                                12. A SÖTÉT ANYAG 

 

   A sötét anyagot jelenleg egyedül a világegyetem tágulási 

dinamikájára kifejtett hatásából, és a csillagok, ill. galaxisok 

rendellenes mozgásaiból, valamint a gravitációs lencsehatás 

méréséből ismerünk. Nem szabad összetéveszteni a sötét 

energiával, mert vele  ellentétben gravitációsan vonzó, és nem is 

egyenletesen oszlik el a világűrben. Az újabb csillagászati 

mérések ki tudják mutatni a sötét anyag főbb csomósodási 

pontjait, ill. ezeknek a csomóknak az alakjait. A galaxisokat 

például jól mérhető nagy gömbszerű udvarral veszik körül, a 

galaxishalmazokat pedig különös lapított szivar alakú halóba 

burkolják. 

   A nemrégiben indított nagy kozmológiai vizsgálatok talán már 

ebben az évtizedben kiderítik miből is állnak, tömegük 

nagyságára viszont jelenleg is meglehetősen sok adat utal. Akár a 

csillagok keringési sebességét akarjuk megérteni a galaxisokban, 

vagy a galaxis-halmazok belső mozgásait értelmezni, akár pedig 

a teljes univerzum tágulási sebességének kritikushoz közeli 

értékét magyarázni, az ismert közönséges tömeges anyag 

mennyiségének hatszorosára lenne szükség. 
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    De honnan tudjuk, mennyi közönséges anyag van a teljes 

megfigyelhető univerzum? A mérések szerint az atomos anyag 

75%-a hidrogén 25%-a hélium (meglepő módon az összes többi 

elenyésző). Ám a csillagokban zajló magfúzió képtelen lett volna 

a hidrogén ekkora hányadát héliummá alakítani, ehhez valami 

sokkal termelékenyebb folyamatra volt szükség. Ez a 

megfigyelés adta a Nagy Bumm elméletének egyik legfőbb 

bizonyítékát, hisz akkor hidrogénmagok nagy részének valami 

más  alapvetőbb szinten kellett összeállnia a héliummagokká, s 

ehhez az elsődleges nukleoszintézishez volt szükség a univerzum 

forró kezdeti állapotára. Ám az ebben keletkező He4  magok 

előfordulási gyakorisága jól meghatározott összefüggésben áll, 

az összes magrészecskék (protonok, neutronok) valamint a 

fotonok közötti számaránnyal. A fotonok térfogategységre jutó 

mennyiségét viszont egyértelműen ki lehet számítani a kozmikus 

háttérsugárzás ma mért hőmérsékletéből. Így aztán tudható a 

magrészecskék térfogategységre jutó száma és tömege is. Ám ez 

huszadát se adja a kritikus sűrűségnek, s a hiányt a többi könnyű 

részecske sem képes pótolni. Hasonló eredményt kapunk, ha a 

mikrohullámú háttérsugárzás térbeli mintázatából számítjuk ki a 

vele egykor csatolásban lévő anyag sűrűségét. 

   A kisebb struktúrák szintjén, így a galaxis-halmazokban és 

galaxisokban észlelt mozgásokból szintén kiszámolható, hogy 

bennük is sokkal több gravitáló tömeg lehet, mint ami fénylő 

testek  formájában látható. Nem részletezem, miként lehet ezt 

meghatározni, de mára számos különböző mérés egyaránt arra 

mutat, hogy a világ ismert képének magyarázatára kevés az 

ismert barionos anyag tömege. 

   Először a nem világító és ezért nagy távolságból láthatatlan 

objektumokra gondolhatunk, így például a bolygókra, vagy a 

korábban izzó, de később barna, ill. fehér törpévé, 

neutroncsillaggá vagy fekete lyukká zsugorodó csillagokra. 
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Ezeket nevezik összességében MACHO-nak (Massive Compact 

Halo Object). Gravitációs lencsehatásuk megfigyelése alapján 

ugyan több száz ilyet találtak a Tejútrendszerben, de messze nem 

elegendők a hiányzó tömeg magyarázatához. 

   Így aztán további lehetőségként feltételezik bizonyos eddig 

ismeretlen gyengén kölcsönható nagytömegű részecskék, az ún. 

WIMP-ek (Weakly Interacting Massive Particles) létezését. 

Amelyek sem az ismert részecskékkel, sem az elektromágneses 

sugárzásokkal nem hoznak létre kimutatható kölcsönhatást, és 

éppen e gyenge csatolásuk miatt nem észleltük őket eddig a 

detektorokban.  

   De 2006-ban épp a kölcsönhatás hiánya leplezte le őket, 

amikor a „Lövedék” nevű galaxishalmazt figyelték. Ez 

tulajdonképpen két egymáson áthatoló csoportból áll, és a fénylő 

pontként látszó galaxisok többnyire ütközés nélkül haladnak el 

egymás mellett. Ahogy jöttek, ugyanúgy két külön csomóban 

folytatják tovább az útjukat. A két halmazhoz tartozó ionizált 

plazmaállapotú anyagfelhők azonban lemaradnak tőlük, mert a 

felhők közötti elektromágneses kölcsönhatás fékezi az egymáson 

való áthatolásukat. Ez jól észlelhető a két plazmafelhő 

rádiófrekvenciás sugárzási középpontjainak elhelyezkedéséből. 

A két rendszer tömegközéppontjai viszont együtt mozognak a 

fénylő pontok két csoportjával, ami a tömegek gravitációs 

lencsehatásának méréséből derült ki. Így nyilvánvaló, hogy a 

tömegük túlnyomó többségét adó sötét anyagfelhők is 

mindenféle kölcsönhatás nélkül hatoltak át egymáson, illetve 

egymás látható anyagán, s plazmafelhőjén. 

   Tehát sötét anyag részecskéi nem lehetnek barionok, nem lehet 

elektromos töltésük, ellenkező esetben ugyanis kapcsolatba 

lépnének a plazmafelhővel, vagyis nem mozognának ennyire 

akadálytalanul. Gravitációsan viszont hatnak egymásra, továbbá 

a közönséges anyagi részecskékre és a fényre, ezt mutatja 

csomósodásra való hajlamuk. Bennük az ilyen összehúzódásnak 
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alig áll ellen valamiféle belső nyomás, ami a sötét anyagfelhő 

belső kölcsönhatásból keletkezhetne.  

   De a sötét részecskék tényleges kimutatása még a jövő 

feladata, s a legnagyobb várakozás ez ügyben is a 

szuperszimmetria elméletét övezi. Talán éppen az ismeretlen 

szuperpartner részecskék pótolják a hiányzó tömeget? 

Pillanatnyilag azonban a leghalványabb nyomuk sem 

mutatkozik.  

   Tehát világ két sötét összetevőjével közvetlenül még senki se 

találkozott. Amit viszont tudunk róluk, mégis kolosszális. Ők 

alkotják a világegyetem energiájának túlnyomó többségét. Mai 

ismereteink szerint az egyenlegben %9,13,68   kell legyen a 

sötét energia, és %3,18,26   a sötét anyag. A maradék 

%15,09,4  , mindaz, amit csillagok, gázok valamint kozmikus 

porfelhők formájában nemrégen még a világ egészének 

képzeltünk. Ez az atomokká összeépült anyag, s annak még 

csekélyebb hányada fénylik, vagyis látható egyáltalán a 

távcsöveken. A 95,1% valami ennél elemibb formában létezik, 

de tömege, energiája, nyomása kétségtelenül tapasztalható. 

 

 

                       13. A GRAVITÁCIÓS ENERGIA 

 

  Nehéz elképzelni az észlelhető hatalmas méretek és energiák 

után, ezeket a még sokkal nagyobb energiákat, ám a dolgok 

végül igen különös fordulatot vesznek. Kiderül, hogy nem 

számoltam még hozzá a létrejövő gravitációs tér energiáját. Mert 

ilyen is van, de előrebocsátom, a gravitációs energia hírhedten 

bonyolult fogalom a relativitáselméletben. Tehát az energia-

impulzus tenzor létrehozza (a metrikus tenzor képében) a téridő 

görbületét. Eddig vektormezőkkel és skalármezőkkel 

találkoztunk, a metrikus tenzor nem egy erőszerű vektort, vagy 
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egy hőmérséklet típusú skalár számot, hanem egy 4x4 

komponensű táblázatban megtestesülő bonyolult deformációs 

szkémát rendel a téridő minden pontjához. És kézenfekvőnek 

érezhetjük, hogy a fizikai mezőkhöz hasonlóan, ennek a 

geometriai deformációnak is van energiája. Még akkor is, ha 

nem erőkön keresztül fejti ki a hatását, amiket talán 

materiálisabbnak éreznénk a puszta geometriai hatásnál. 

   Az einsteini koncepció lényege pedig az, hogy az energia 

bármiféle formája gravitáció forrása lesz. Akkor hát maga a 

gravitációs energia is forrásul fog szolgálni. Ami valami saját 

farkába harapó folyamatnak tűnik, olyannak, mintha az 

elektromos töltések által létrehozott elektrosztatikus mezőnek 

magának is töltése lenne, ami újabb elektrosztatikus mezőt 

gerjesztene. De hát az elektrosztatikus mezőnek nincs töltése. 

Azt várjuk viszont, hogy a gravitációs térnek van energiája, ami 

tulajdonképpen a téridő görbeségében felhalmozódó 

munkavégző képesség. És bármily különösnek látsszék is, úgy 

kell tekintenünk, hogy ez a gravitációs energia szintén részt vesz 

a téridő görbületének kialakításában. Ahhoz pedig, hogy 

legalább speciális körülmények között beszélhessünk az energia 

lokális megmaradásáról, mindenképpen figyelembe kell venni. 

   Igazság szerint azonban a baloldali geometriai tenzor bizonyos 

részeinek átrendezése a jobboldalra, mit se változtat az Einstein-

egyenlet működésén, pusztán egy kupacba gyűjt mindent, ami 

energiának nevezhető. A gravitációs energia ilyen néven 

nevezésével inkább csak kihangsúlyozzuk a szerepét. Bár ezt is 

egy 4x4 elemű szkéma méri, de az nem igazi tenzor, mert nem 

felel meg a tenzor koordináta-transzformációs követelményének, 

így inkább pszeudotenzornak nevezik. (A homogén izotrop 

térben érvényes első Friedmann egyenletben nagyon egyszerűen, 

a 2/ ak  tag képében jelenik meg.) Mivel a gravitációs 

pszeudotenzor éppen a téridő görbültségében tárolt energiát méri, 



 70 

ezért aztán függeni fog a koordinátarendszer választásától is, sőt 

a koordináták helyileg minden pontban felvehetők úgy is, hogy 

azokban számolva lokálisan eltűnjenek pszeudotenzor összes 

komponensei. Mert egy ilyen pontról-pontra változó 

koordinátarendszerből nézve kis tartományban egyenesnek 

látszik a téridő. 

   Az ilyen Fermi-koordináták lényege, hogy minden ponton 

áthalad (akár több különböző) időszerű geodetikus, amelyek 

mentén mozgó rendszerekben (ha nem forognak) helyileg 

Minkowski-síknak látszik a görbe téridő. Sőt, egy ilyen 

geodetikuson haladva, még metrikus transzformációkat sem kell 

végrehajtani, miközben az egyik pont lokális Minkowski 

rendszeréből átlépünk a másikéba. Az időkoordináta pedig végig 

épp a sajátidőt mutatja. Hétköznapi nyelvre fordítva: bármilyen 

erős legyen is az égitestek gravitációs tere, a kikapcsolt 

hajtóművel haladó forgásmentes űrhajóban súlytalanság 

uralkodik, nincs gravitáció, eltűnik a gravitációs energia. 

   Persze egy igazi tenzor komponenseit nem lehetne egyszerre 

eltüntetni és elővarázsolni puszta koordináta-transzformációval. 

Ezúttal viszont épp erre a furcsa tulajdonságra van szükség ha azt 

akarjuk, hogy az energiatenzor + gravitációs pszeudotenzor 

kielégítse a lokális megmaradási törvényt.   

   Előbb azonban bemutatom, hogy a gravitációs tér energiája 

lehet negatív is. Ez igencsak mellbevágó, hisz eddig az 

energiáról mindig pozitív számként beszéltem (kivéve a 

fermionokhoz tartozó vákuumenergiát), és a negatív energiát 

inkább úgy képzelnénk, mint valami nem teljesített vállalást. 

Például, ha egy erőmű nem tud annyit termelni, mint amire 

szerződött. Csakhogy a negatív energia akkor nem tárgyiasul. 

Nem úgy tekintjük, mint valami anti-erőmű működésének 

végtermékét, hanem mint az elszámolási vita absztrakt tárgyát. A 

gravitációs tér negatív energiája azonban egy fizikai folyamat 
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végeredményeként keletkezik, s igen lényeges befolyást 

gyakorol a világegyetem történetére. 

   Hogy ezt igazán jól megértsük, nézzük meg először egy mező 

energiájának létrejöttét, olyan mezőét, aminek pozitív energiája 

van. Legyen ez az elektrosztatikus mező, s induljunk ki a zérus 

állapotból, ami akkor van, ha nincsenek jelen töltések, illetve ha 

az ellentétes előjelű töltések azonos mennyiségben és szorosan 

egymás mellett tömörülnek egy-egy csoportban, tehát 

semlegesítik egymás hatását. Világunkban minden anyag tele 

van ilyen, egymás hatását kioltó töltésekkel, s a világűrt 

leszámítva, ahol elég messze lehetünk az összes anyagtól, csakis 

e semlegesítés révén jöhet létre zérusértékű elektrosztatikus 

mező. Tehát vegyünk alapul egy ilyen anyagdarabot, majd egy 

töltés-szétválasztó gép segítségével, gyűjtsük az egyik felére a 

pozitívokat, a másikra a negatívokat. Ilyesmi történik egy 

akkumulátor, vagy egy kondenzátor feltöltésekor, ha nem is 

százszázalékos eredménnyel. Az így szétválasztott két 

töltéscsoport erős elektrosztatikus mezőt hoz létre maga körül, s 

ebben a mezőben halmozódik fel az az energia, amit a 

szétválasztáskor közöltünk a rendszerrel. 

   Tekintsünk most analógiában egy gravitációs teret, amit 

tömegpontok hoznak létre. Induljunk ki megint valami nulla 

gravitációt mutató helyzetből. Minden tömegtől kellően messzire 

csak a világűr egy félreeső zugában kerülhetnénk, máshol úgy 

tudunk zérus gravitációt létrehozni, ha a körülöttünk lévő 

testeket egyforma kis morzsákra bontva, egyenletes eloszlásban 

szétszórjuk. (Figyelem, a legfontosabb a Föld gondos 

feldarabolása, és szétszórása, mert a kisebb himi-humi tömegek 

segítségével nem leszünk képesek kompenzálni ennek az óriási 

sárgolyónak a vonzását.) Jó nagy egyenletes rommezőt kell 

kialakítanunk magunk körül, s akkor egymást semlegesítve 

szimmetrikusan minden irányba egyformák lesznek a gravitációs 

vonzások. Így tehát helyileg előállítottuk a nulla gravitációt 
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(rekonstruálva a bolygó keletkezése előtti por és törmelékfelhőt). 

A tér zérus értékének pedig zérus energiát tulajdonítunk, mint 

ahogy hallgatólagosan az előbb is a zérus elektrosztatikus 

mezőhöz rendeltük a zérus energiaszintet. Hogy ez mennyire 

nehezen megkerülhető szokás, mindjárt ki fog derülni. 

   De előbb jöjjön a varázslat: Engedjük el a sok törmeléket, s 

azok elkezdenek maguktól összeállni ismét egy bolygóvá. Nem 

kell ehhez semmiféle gép, ami munkát végezne, sőt az 

összecsomósodó anyag maga termelhetne energiát. Például 

köthetnénk mindegyik darabkára egy zsineget, amivel 

generátorokat hajthatnánk, vagy ha hagynánk őket szabadon 

felgyorsulni, akkor mozgási energiájukat hasznosíthatnánk, ami 

hővé alakulna az összeütközés során. Fel is olvadnának, s végül 

kialakulna a Föld belsejében jól ismert radioaktív fűtés. Irtózatos 

mennyiségű energia volna így kinyerhető, aztán mire újból 

létrejönne a mai Föld, a ma ismert gravitációs mezejével, addigra 

hatalmas gravitációs energia hiányozna az induló állapothoz 

képest. Amivel áramot termeltünk, vagy ami felfűtötte a Föld 

belsejét. S ott állna egy kifejlett gravitációs tér, hatalmas negatív 

energiával. Mert ugyanis az elején a nulla tér nullaenergiájú volt. 

Abból pedig egyre csak fogyasztottunk. Ha ez hihetetlennek 

látszik, tessék megpróbálni hibát keresni az érvelésben. A 

fizikusoknak nem sikerült. 

   Egy kibúvó kínálkozna csupán, ha a kiinduló zérus gravitációs 

térnek valami jó nagy pozitív energiát tulajdonítanánk. No, ez 

elég bolond dolognak tűnik, de mégis! Kérdezzük meg, mekkora 

legyen az a nagy? Ha nem egy bolygót szedtünk szét a lokálisan 

zérus tér előállításához, hanem mondjuk egy nagy csillagot, 

esetleg egy egész galaxist, sőt galaxis-halmazt? Nyilvánvalóan 

nem lehetne felső határt szabni a zérus gravitációhoz társítandó 

energia értékének. Akkor maradjunk már inkább nullánál! 
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   Ezért aztán negatív energiát kell 

tulajdonítani a vonzó gravitációs térnek. 

Akkor most gondoljunk bele, mi lehet ennek 

az oka? Mi a különbség a töltések mezejéhez 

képest? Bizony az, hogy a töltések csak az 

ellenkező típusú töltést vonzzák, és mire 

összeérnek, ki is oltják egymás mezejét. A 

tömegek pedig válogatás nélkül minden 

tömeget vonzanak, s így még csak tovább 

növelik a gravitációs vonzást. Technikai 

szóhasználattal az előbbit nevezik negatív, az 

utóbbit pozitív visszacsatolásnak. A 

különbség valóban elementáris, ebből adódik 

a gravitációs instabilitás jelensége is, amivel a 

krit   tágulási pálya esetén találkoztunk 

már.  

  Sőt a világegyetem nagy struktúráit is végső 

soron ezért hozza létre a gravitáció, látszólag a 

termodinamika második főtétele ellenében. E 

főtétel az energiaáramlás irányát határozza 

meg, általában úgy, hogy az a magasabb 

hőmérsékletű helyekről irányul az 

alacsonyabbak felé. Végeredményül a 

hőmérsékletkülönbségek kiegyenlítődését 

kapjuk, hasonlóan, mint az itt látható 

ábrasorozaton. De a forró és hideg csomók 

eltűnéséhez hasonlóan keverednek el például a 

vízbe ejtett tintacseppek is. Mert a második 

főtétel a hőmérséklet-kiegyenlítődésnél sokkal 

szélesebb érvényű, azt mondja, hogy a 

környezetüktől elszigetelt természeti 

folyamatok általában a struktúrák lebomlása 
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felé haladnak. Az idő előrehaladtával rendből könyörtelenül 

rendezetlenség lesz, aminek mérőszáma az entrópia, a második 

főtételt pedig entrópia-növekedési törvényének is hívjuk. 

   Ám most el kell mondjam, hogy az itt látható képkockák 

igazából a gravitációs csomósodást mutatják, s ezen a 

számítógépes modellezéssel készült filmen alulról felfelé telik az 

idő, vagyis a kezdetben egyenletes tömegelrendezést lassanként 

éppen maga gravitáció mintázza. Úgy működik, mint egy 

kozmikus porszívó. Míg otthon a szemét sohasem gyűlik össze 

magától a szemétkosárban, ám ha a gravitáció tesz szert 

túlnyomó befolyásra, akkor gondoskodik a galaxisok, csillagok, 

bolygók anyagának összegyűjtéséről. Ha nem így lenne, akkor 

alig jöhetett volna létre valamiféle struktúra a világban, sőt a 

hidrogénen és héliumon meg némi lítiumon kívül anyag se, és 

persze élőlények sem. Hisz ezek mind csak a kialakult 

gravitációs csomókhoz tapadva tudtak kifejlődni. A magasabb 

atomsúlyú anyagfajták a csillagok belsejében, a gravitáció által 

összepréselt héliummagok fúziója által. Az élőlények pedig a 

bolygókon, amelyek felszínén azért indulhattak be az élethez 

szükséges energiaáramlási folyamatok, mert a Napjuk rendkívüli 

mértékben felforrósodott. Végső soron szintén a gravitáció által. 

   Hogy a gravitáció miért működik fordítva a csomósodás 

szempontjából, annak magyarázata kissé hosszúra nyúlna. Most 

csak egy másik furcsaságát említeném: Azt, hogy a gravitáció 

által összetartott csillagok belsejében izzó plazmának szintén 

ugyanezen okból negatív fajhője van. Ha ugyanis egy időre 

valamiért növekedni kezd bennük a fúziós folyamatok által 

termelt energia, akkor, furcsa mód, csökkenni fog a 

hőmérsékletük. A csillagokat ugyanis csak azért nem préseli 

össze jobban a gravitáció, mert a belőlük távozó sugárzási 

energia nyomása ellenáll annak. Így a nagyobb 

energiatermeléstől most felfúvódik kissé, s a tágulástól, mint 

minden gáz, hűlni kezd, míg csak el nem éri az új egyensúlyt, 
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ami a nagyobb energialesugárzáshoz tartozik. Így viselkedik 

minden, gravitáció által összetartott anyagfelhő, ellentétben 

azzal, mintha egy rugalmas ballont használnánk a célra. Mert a 

számolásban lényeges szerepet játszik, hogy a rugalmas erő nő a 

tágulással, a gravitáció pedig csökken. 

   Nos, korábban a pszeudotenzorról beszélve ott tartottam, hogy 

ha valahol meg akarjuk menteni a lokális energia-megmaradás 

törvényét, akkor bele kell számítani a gravitációs tér energiáját 

is. A 4. fejezetben elmondtam, hogy az energia-impulzus tenzor 

forrásmentessége, más szóval téridőbeli közönséges 

divergenciájának eltűnése jelentené azt, hogy energia sosem 

keletkezik, hanem csak áramlik egyik téridő pontról a másikra. 

De az Einstein-egyenlet jobboldalán álló jke  energiatenzor 

közönséges divergenciája nem lehet mindig nulla, hiszen neki 

ettől eltérően a kovariáns divergenciája zérus. Mert a baloldalon 

szereplő   
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egészen speciális formula, aminek a Bianchi-azonosság általános 

következményeként mindig nulla a kovariáns divergenciája.  Így 

aztán, ha az energiatenzorhoz nem adjuk hozzá a gravitációs 

pszeudotenzort, akkor általában nem tűnik el a közönséges 

divergenciája, tehát még lokálisan se érvényesül az energia-

megmaradás. 

   A gravitációs energia kétségtelenül elég furcsa valami, túllépi 

az energia fogalmának korábban megszokott kereteit. Először is 

nincs alsó korlátja, aztán nemlokális, azaz nem határozható meg 

a téridő görbületének korlátozott tartományú vizsgálata alapján, 

ráadásul még csak nem is lehet meghatározott térbeli eloszlást 

tulajdonítani neki, hisz függ a koordinátarendszer választásától 

is. Persze más fizikai mennyiségek általánosítása során is 

kerültünk már ilyen helyzetbe, így inkább az a fontos, hogy a 
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kibővített értelmezés illeszkedik-e a korábbihoz, és hasznosan 

általánosítja-e a tulajdonságait? Így hasonló kérdéseket tehetünk 

fel a megmaradási törvény általánosításával kapcsolatban is. 

   Előbb azonban meg kell próbálnom érzékeltetni a közönséges 

meg a kovariáns divergencia közötti különbséget. Mindkettő a 

differenciálhányados fogalmára épül, végső soron pedig a 

kérdéses mező egymáshoz közeli pontjai közötti differenciákra, 

de míg a közönséges divergenciánál egyszerű kivonással 

képezzük a vektor- vagy tenzormező szomszédos pontjai közötti 

differenciákat, a kovariáns divergenciánál figyelembe vesszük a 

görbült tér egységvektorainak elfordulását is. Ha ugyanis ezt 

nem tesszük meg, akkor két olyan vektort vagy tenzort vonunk ki 

egymásból, amelyek a két különböző ponton két különböző 

egységrendszerben vannak értelmezve, s a különbség már nem 

lesz valódi vektor vagy tenzor. Koordinátarendszer váltáskor az 

ilyenek komponensei nem úgy fognak transzformálódni egymás 

közt, mint ahogy a „tenzor” c. fejezetben leírtam A közönséges 

divergencia tehát nem valódi vektor, különböző koordináta-

rendszerekben különböző lehet például az abszolút értéke. 

    Az általános relativitáselméletben a lokális megmaradás pedig 

épp egy ilyen nem valódi vektor eltűnésével egyenértékű, ami 

koordináta transzformációval is megváltoztatható. Így aztán 

görbült téridőben jobb nem beszélni róla. 

    A kovariáns divergencia képzése során ezzel szemben 

elvégezzük a korábban már említett párhuzamos eltolást, és egy 

közös bázisban kifejezve vonunk ki. Mivel itt, ellentétben az 

integrálással, egymáshoz infinitezimális közelségben lévő pontok 

közötti apró eltolásokra van szükség, a dolog ezúttal egyértelmű, 

az eredmény pedig valódi vektor lesz. De a görbe 

koordinátavonalak menti, hozzájuk képest állandó szögű 

eltolással tulajdonképpen eltüntetjük a téridő görbeségének 

hatását, így a kovariáns divergencia nem adhat számot a 

gravitációs energiáról. 
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                   14. A KOZMIKUS HÁTTÉRSUGÁRZÁS 

 

     Foglalkozzunk most az univerzum történetének legősibb ma 

is látható emlékével, a kozmikus háttérsugárzással! Bármerre 

nézünk is, egyformán, és folyamatosan érkezik hozzánk, a 

legtávolabbi, legrégibb ismert galaxisok háta mögül. Ha 

elemezzük a különböző hullámhosszúságú összetevőit, azok azt a 

jellegzetes eloszlást mutatják, amit a fizikában termikus 

egyensúlyi sugárzásnak mondanak. Ilyen eloszlás akkor 

keletkezik, ha egy minden részében egyforma hőmérsékletű 

anyagdarab belsejében üreget készítünk, és ott belül mérjük a 

sugárzást. A forró kályha nyitott ajtajánál tapasztalhatunk 

hasonlót. Azért egyensúlyi, mert ott benn minden kisugárzott 

energia idővel újra elnyelődik a test falában, ám az elnyelt 

energia emissziót gerjeszt, így lassan kialakul az egyensúly: a 

test időegységenként pontosan annyi energiát ad át a 

sugárzásnak, mint a sugárzás a testnek. Ha a sugárzás egy 

pillanatra melegebbé válna, mint a test, akkor a test időlegesen 

több energiát nyelne el, s felmelegedne. Ha pedig a test lenne 

melegebb, akkor többet emittálna, s lehűlne. Annak idején e 

folyamat elemzésével indította el Max Planck a kvantumfizikát, 

amikor rájött, hogy az elmélet csak egy a furcsa feltételezéssel 

hozható össze a kísérletekkel, nevezetesen, hogy az energiacsere 

darabosan történik. Az adagokat Einstein nevezte el fotonoknak. 

   Így tehát van egy sugárzásunk a világ legvégéről, olyan 

sugárzás, amiről tudjuk, hogy valamikor egy nagyon pontosan 

meghatározható hőmérsékletű anyag belsejében keletkezhetett. A 

sugárzás összetételét megmérve ez a hőmérséklet ma 

002,0725,2   K0 -nak látszik. Hát mondjuk, igen dideregnénk 

ilyen kályha mellett. Ami nem közvetlenül az egykori forrás 

hőmérsékletét szolgáltatja, mert időközben az univerzum 

méretskálája sokszorosára nőtt, így a sugárzás hullámhosszai is 
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arányosan nyúltak, más szóval az energiájuk csökkent. Így az 

eredeti hőmérséklet a középiskolából ismert jó öreg Wien 

törvény szerint, szintén arányosan kisebbnek tűnik. 

   De mégis, miféle forró test lehetett, ami közel egyformán 

betöltötte mindenfelé az eget, aztán egyszerre csak eltűnt onnan, 

maga mögött hagyva a sugárzását? 

   Ha a világ tényleg egy pontból tágult széjjel, a méretskálája 

akármilyen kicsi is lehetett, és így a sugárzás jöhetne 

tetszőlegesen magas hőmérsékletű forrásból is. Csakhogy 

amikor visszaérkezünk a 3000 K0  körüli hőmérséklethez, 

történik egy érdekes dolog. Ekkor bármiféle anyag elektronjai 

elszakadnak az atommagok vonzáskörzetéből, vagyis plazmává 

bomlik. S abban egy foton már csak nagyon rövid utat tud 

megtenni, hisz az elszakadt elektronok lényegében bármilyen 

kicsi energiaadagokat el tudnak nyelni. Így a fotonok energiája 

minduntalan elektronok gerjesztésére pazarlódik, vagyis a 

plazma átlátszatlan lesz. Ellentétben az atomos anyaggal, amiben 

az elektronokat egy meghatározott kötési energiáról kell egy 

másikra emelni.  

   A plazmában gerjesztett elektronok persze új fotonokat 

keltenek, de nem lesz köztük olyan, ami elnyelődés nélkül 

vészelné át az áthaladást. Így amit ma látunk, az nem jöhet az ősi 

plazmán túli, korábbi forróbb világból. Mindegyiket egy-egy 

olyan atom sugározta ki, ami  a plazma hűlése közben éppen 

akkor állt össze, és vált az átlátszó 3000 K0 -os gáz részévé. Ezek 

a fotonok attól kezdve inkább csak olyan helyeken akadnak el a 

világűrben, ahol az atomos anyag nagyobb csomókba, 

porfelhőkbe, galaxisokba, csillagokba tömörült. A 3000/2,725 

arányból pedig megtudtuk, hogy a világ közben 1100-szorosra 

tágult. 
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                             15. A TÁGULÁS ÜTEME 

 

     Ami az idő előrehaladtával nem állandó, hanem lassuló 

sebességet mutatott (leszámítva a legújabb kori gyorsulást). A 

függvényét is kiszámíthatjuk, éppen a Friedmann-egyenlet 

megoldásából, tekintetbe véve, hogy a világ energiasűrűségének 

döntő részét ebben az 

időszakban már az 

atomos anyag (és nem a 

sugárzás) alkotta, ami 

1/ 3a szerint ritkul. A 

méretskála időbeli 

változása pedig ezek 

alapján egy  2/3-os 

hatványfüggvény lesz, 

ami akkor adja ki az 

időközben 

bekövetkezett 1100-

szoros tágulást, ha azok a fotonok, amelyek ma a 13,81 

milliárdadik évben megérkeztek, épp a 380000-ik év táján 

hagyták el az ősplazmát. 

   Ám ebben a 2/3-ik hatványban lapul egy elképesztő dolog, hisz 

míg a skálafaktor ugyan 1100-szor volt kisebb akkoriban, a világ 

belátható része 1100x33=36300-szor. A kozmikus horizontnak 

nevezett látókörünk ugyanis mindenkor az éppen lehetséges 

leghosszabb fénysugarak végéig terjedhet. Amelyek a fiatal 

univerzumban csak rövid utat tudtak megtenni, lévén, hogy 

maximum annyi idejük lehetett az utazásra, amennyi idős volt a 

világ. A ct egyenes a mindenkori kozmikus horizont növekedését 

mutatja, a fölötte lévő görbe pedig egy, a mai horizontunkon lévő 

pont távolságát a kozmológiai idő függvényében. Nyilvánvaló 

tehát, hogy e pont távolodási sebessége a múltban nagyon 
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meghaladta a fénysebességet, amit jól mutat a görbe elejének 

meredeksége. A 2/3-ik hatványból kiszámítható továbbá, hogy a 

háttérsugárzás keletkezésekor ez pont éppen 33-szor volt 

messzebb az akkori horizontnál. Azóta egyre lassabban 

távolodik, így mára épp utolérte a horizont. (Vagy más szóval 

éppen most kerül a horizonton belülre.) 

      Ezt a fénynél nagyobb sebességet talán lehetetlennek 

gondoljátok, de mégsem az. Mert a korlátozás csak a tömeges 

anyag és a sugárzás sebességére vonatkozik, vagy általános 

kifejezéssel, minden információ-továbbításra alkalmas jelre. 

Egyébként még egy zseblámpával is előállítható fénynél 

nagyobb sebesség, ha a fényfolt mozgási sebességét mérjük egy 

messzi falon, miközben gyorsan pásztázunk rajta a lámpával. 

Noha ígéretesnek tűnik, ezzel mégse lehet információt 

továbbítani a fal egyik helyéről a másikra. Próbáljunk kigondolni 

egy módszert! Ha pl. két lakásban összebeszélünk, hogy az 

ablakon bevilágító fény lesz a jel valami akció megkezdésére, s 

így az első ablak mögött lesben álló ember után fénysebességnél 

gyorsabban megtudhatja a második, hogy itt az idő. Ám ezt a 

jelet nem az első küldte a másodiknak, hanem a lámpás ember. 

Onnan pedig igencsak fénysebességgel érkezett. Az információ 

átvitelekor, a jelet magának a feladónak kell generálni, nem 

pedig csak olvasni, mint az információ vevőjének. Különben 

például a TV híradó információáramlását is elképzelhetnénk úgy, 

mintha az, az egyik vevőkészülékektől terjedne másikhoz, ami 

könnyen mutathatna fénynél gyorsabb terjedést. 

   És a skálafaktor növekedési sebessége sem alkalmas 

információ továbbítására. Ez egyszerűen a geometriai háttér 

nyúlása, ami tetszőlegesen gyors lehet. Mindazonáltal igen 

különös jelenségek származnak belőle. 

   Hagyjuk most az extrém skálasebességeket, maradjunk egy 

ideig szolidabb körülmények között. Azt már láttuk, hogy a 

szabad sugárzás hullámhossza együtt nyúlik a tér léptékével, 
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tehát a fény vörösödik. De az atomokban kötött elektronok 

hullámhossza már nem. Elég furcsa is lenne például, ha ezek az 

atomok, s velük együtt minden makroszkopikus tárgy is, 1100-

szorosukra nőttek volna a létrejöttük óta. 

   A speciális relativitáson edződött elme mégis így várná, hisz 

abban épp a térkoordináta puszta kontrakciójával magyarázzuk a 

tárgyaknak sebesség hatására bekövetkező rövidülését. Az 

ideális órákon és fénysugarakon alapuló geometriával, nem pedig 

az anyag valami rejtélyes belső effektusával, ami a sebesség 

hatására összehúzó erőket keltene. 

   Akkor most miért hagyja cserben a térkoordináta nyúlása a 

testeket? A különbség lényege az energiában van. Az általános 

relativitásban ugyanis a tér léptékváltozásának gyorsulásai és 

lassulásai az energia következtében keletkeuek. Aminek 

kozmológiai átlagsűrűsége a kérdéses korszakban 

összemérhetetlenül kisebb az atomokat egybetartó 

energiasűrűségeknél, így ez az 1100-szoros lassuló tágulás sem 

tudja befolyásolni a méretüket. Ellentétben a szabad testek 

távolságával, illetve a szabad hullámok hosszával. Az utóbbiak 

ezen nyúlása hasonló jelenség, mint a doppler-effektus, csak nem 

a forrás sebessége okozza, hanem a tér tágulása. 

   Ha ellenben a speciális relativitást nézzük, ott a kontrakciót 

nem valami energia okozza, hanem az a téridő definíciójának 

következménye. Ami egy régi téves feltételezés, az abszolút tér 

és idő korrekciója során került napvilágra. Mondhatnám, egy 

korábbi eszmecsalódás felismerése, ami hasonló revelációval hat, 

mint egy érzékcsalódás tudatosulása. Akár a perspektívatorzítás, 

ami rövidebbnek mutatja egy tárgy tőlünk elforduló oldalát, de 

koránt sem a szemünk hibája miatt. Ahogy a relativisztikus 

kontrakció sem mérési hiba, hanem nagyon is valóságos 

jelenség. Sokkal valóságosabb, mint az az önkényes hipotézis, 

hogy a méterrudak hossza független a sebességüktől. 

(Matematikai szempontból ráadásul éppen egy téridőbeli 
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forgatásból származik, szó szerint úgy, mint perspektivikus 

rövidülés a térben.)  

   Ma és a háttérsugárzás keletkezésekor, a 380000-ik év táján is, 

a tömeggel bíró nemrelativisztikus anyag energiája képezte az 

energiasűrűség túlnyomó hányadát. Ha pedig visszamegyünk a 

100000-ik év előtti múltba, ott hosszú időn át a sugárzási energia 

töltött be domináns szerepet. A korszakváltás határát az 

energiafajták mai arányából tudjuk visszaszámolni, figyelembe 

véve az 1/ 3a  ill. 1/ 4a  szerinti hígulásukat. Ezen anyagfajták 

állapotegyenletei szerint e két időszakot egyaránt gravitációsan 

vonzó energia, ill. nyomás jellemzi, így az univerzum tágulása 

ezek során csak lassulhatott, szó sem lehetett gyorsulásról. Az 

ábra baloldalán látszó fénynél gyorsabb tágulási sebesség ezek 

szerint egy még korábbi időszak maradványa. 

 

 

                                   16. AZ INFLÁCIÓ 

   

   De hát miként jöhetett létre ez a rendkívüli jelenség? Tegyük 

fel, hogy egy helyen 3/2cp   negatív nyomás, alakul ki, 

(amit vagy a vákuumenergia, vagy valami skalármező okozhat). 

Ez a második Friedmann egyenlet szerint pozitív gyorsulást ad a 

skálafaktor változásának. Ha az a(t)  függvény korábban is nőtt, 

akkor a növekedése gyorsulni fog, ha korábban csökkent, akkor 

előbb az megáll, majd szintén gyorsuló növekedésbe fordul. Az 

a(t) növekedése pedig a közönséges anyag sűrűségének 3/1 a  

szerinti, a sugárzások sűrűségének 4/1 a  szerinti rohamos 

csökkenéséhez vezet. 

   Az expanzió során viszont a vákuumenergia sűrűsége (és 

nyomása) változatlan marad, mert az a tér belső tulajdonsága, s 

nem egy térben eloszló mennyiség, amit fel lehetne „hígítani” a 

térfogat növelésével. De ha az inflációt működtető skalármező 
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energiasűrűségéről és nyomásáról nem is tételezünk fel ennyire 

szélsőséges viselkedést, hanem mondjuk, csak 2/1 a -szerű, vagy 

lassabb hígulást, bizonyos idő után akkor is dominálni fog a 

közönséges anyagok és sugárzások hatása fölött. 

   A második Friedmann egyenlet szerint a skála gyorsulása 

  6/322 pcac   . Ha tehát a skalármező energiasűrűsége és 

negatív nyomása 2/1 a  szerint csökken, akkor a skála gyorsulása 

lassan megszűnik, és beáll egy állandó növekedési sebességre. 

Ha azonban a/1 arányában csökken, úgy a gyorsulás az 

expanzió megindulása után nem sokkal állandó értéket vesz fel, s 

a tágulás sebessége minden határon túlnőhet. Vagy legalábbis 

sok nagyságrenden át folytatódhat, mindaddig, míg valami 

mélyrehatóbb fizikai átalakulás le nem bontja a skalármezőt.  

   Amennyiben a negatív nyomás magának a vákuumnak a 

tulajdonsága, tehát független az a-

tól, úgy a tágulás még vadabbá 

válik, s maga az együttmozgó 

gyorsulás értéke állandósul. Tehát 

amint kétszeresére nő a skála, 

kétszeresére nő a tágulás 

közönséges fizikai értelemben vett 

gyorsulása is. Mivel a nyomás ettől 

továbbra se csökken, a folyamat 

ugyanígy folytatódik a következő 

kétszereződési ciklusban. Ezt a 

fajta növekedést nevezzük 

exponenciálisnak. Az ilyen 

folyamat hihetetlen gyorsulását 

illusztráljuk egy példával! Legyen 

a kétszereződési ciklus ideje egy 

másodperc, akkor a méretsorozat 

így alakul: 1, 2, 4, 8, 16, stb. A 
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tizedikben 1024, a huszadikban egymillió fölött, és a 64-ik 

másodpercben már 642 . Mint a híres legendában, amikor a 

sakkjáték feltalálója szerény jutalmat kért a fejedelemtől, minden 

kockára csak kétszer annyi búzaszemet, mint az előzőre. Még ha 

eggyel kezd is, a 64. kockára való búzát, az egész föld 

bevetésével se lehetne megtermelni. 

   Azt ma még nem tudjuk, mi hajtja a kozmológiai inflációt, 

egzakt módon megvalósul-e az exponenciális tágulás, vagy 

annak csak valami enyhébb közelítése. Számtalan különféle 

modell alapján végeztek számításokat, s ezek eredményeit kell 

összehasonlítani az egyre pontosabb csillagászati mérésekkel, 

hogy kiválasztódjék a legjobb. Látnivaló, hogy az egész jelenség 

a negatív nyomás antigravitációs tulajdonságából, továbbá a 

skalármező 3/1 a -nél lassúbb hígulásából származik, ami 

tulajdonképpen azt a megdöbbentő állítást rejti, hogy itt energia 

keletkezik a tágulás közben. 

    A feltételezések szerint az infláció során a tér léptéke egy 

elképzelhetetlenül rövid idő alatt 2610  szorosára nőtt. Ami az 

ősrobbanástól számított nagyjából 3310  másodperc körül 

kezdődhetett, s a 3110 . másodpercre már be is fejeződött. Ennek 

kezdetén az, ami ma látható a világból csupán 3310 cm sugarú 

volt, sokkal-sokkal ( 1910 -szer) kisebb egy protonnál, a végére 

pedig úgy 710 cm, tehát egy nanométeres. Harmincszor ráfért 

volna egy korszerű mikrochip elemi raszterére. (Más elméleti 

modellek szerint akár 10 cm-esre is nőhetett, a mérések egyelőre 

nem tesznek lehetővé pontosabb meghatározást.) Persze az 

infláció idején valószínűleg csak az említett skalármező töltötte 

ki a felfúvódó térrészt, nem léteztek még atommagok vagy 

protonok, de elemi részecskék se. 

     Az infláció ma a kozmológia egyik legintenzívebben kutatott 

területe. Alan Guth eredeti ötlete a részecskefizika egy korábbi 
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elméletében szereplő skalármező furcsa antigravitációs 

tulajdonságából fakadt. A mai standard elmélet is tartalmaz 

valami hasonlót, a Higgs-potenciált, aminek jelenlegi funkciója, 

hogy tömeget adjon az elemi részecskéknek. Számunkra most 

nem lényeges, miért kellett erre kitalálni egy egész külön fizikai 

mechanizmust, és miért nem lehet tömege minden részecskének 

csak úgy a saját jogán, továbbá, hogy mi módon képes tömeget 

adni nekik egy mező? Elegendő, ha úgy képzelitek, mint valami 

sűrű sarat, vagy mézet, ami miatt a kvarkok és leptonok 

ellenállnak gyorsításnak, más szóval, tehetetlen tömegük 

keletkezik. 

   Nekünk most csak annyi fontos, hogy egy ilyen negatív 

nyomású skalármező alkalmas lehetett az infláció beindítására is. 

Az elmélet jelenleg széles körben elfogadott változatát az un. 

„kaotikus infláció”-t Andrei Linde javasolta először, ami nem 

kötődik kizárólag a Higgs-mezőhöz, hanem szabadabb elméleti 

keretek közt próbálja végigkövetni a jelenséget úgy, hogy a 

lehető legpontosabban megmagyarázza annak máig ható 

következményeit. A benne alkalmazott hipotetikus mezőt 

keresztelték el inflatonnak, ami lehet akár a Higgs, vagy más, 

esetleg többféle skalármező együttese, netán egyszerűen az elemi 

részecskék összesített vákuumenergiája.) 

   Miféle következményei lehetnek az inflációnak, amelyek ennyi 

tengersok időn keresztül kitartottak? Azt hinné az ember, 

ilyesmit teljes képtelenség találni, hisz jelenlegi 13,81 milliárd 

fényéves horizontunk az infláció befejezésekor még legfeljebb 

10 cm-es volt, s ennek mai elmosódott nyomait feltehetőleg attól 

is sokkal nehezebb lehet felfedezni, mint a mikrohullámú 

háttérsugárzás roppant gyenge hullámait, amelyek 

keletkezésekor ez a térrész mégiscsak elérte már a 12 millió 

fényéves méretet. De valamiért mégis fordított a helyzet, s az 

infláció három olyan markáns nyomot is hagyott, amelyek 

magyarázatért kiáltottak. Sokáig mégse fordított rájuk figyelmet 
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senki. Miközben három évtizednyi kiterjedt és költséges 

mérésekkel sikerült nagyon pontosan feltérképezni a kozmikus 

háttérsugárzást. Pedig ez aztán tényleg ici-pici zaj volt, s igazán 

csak véletlenül bukkant rá Arno Penzias és Robert Wilson. Az 

infláció sokkal feltűnőbb utóhatásai azonban annyira zavarba 

ejtők, hogy reménytelennek tűnt velük foglalkozni. 

 

 

 

                                     17. KÉT NYOM 

   

  Az első a kozmosz nagyléptékű izotropiája. Vagyis, hogy 

akármerre fordulunk, egyik irányban sem sűrűbb az égbolt. 

Ráadásul nem pusztán a csillagokban és galaxisokban lévő forró 

fénylő anyag, hanem a mikrohullámú háttér-sugárzás is ugyanazt 

a nagyskálájú egyenletességet mutatja. Ezek a sugarak mindkét 

irányból úton vannak már az ősrobbanást követő 380000-ik évtől 

kezdve, és fizikai 

képtelenségnek tűnik, hogy a 

világ két átellenes iránya felé 

fordítva az antennákat, 

ugyanaz a 002,0725,2  K0  

hőmérsékletű sugárzás 

érkezzen bele. Rögtön 

elmagyarázom, miért. 

  A vízszintes tengelyre a t  

kozmológiai időt mértem fel, 

a ct egyenesek pedig a 

horizont tágulásának 

mértékét mutatják. Az ábra 

felső felére rajzoltam az 

északi égbolt sarkcsillaga 
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felé látható oldalt, az alsóra a déli égbolton a dél keresztje felé 

esőt, és feltűntettem a sugárzás lecsatolódásának pillanatában 

érvényes horizont méretét is A megbeszélt 3/2ta  görbére 

tekintve látszik, hogy ha az expanzió kezdetektől ezt követte 

volna, akkor az égbolt átellenes oldalainak mai horizontjain lévő 

atomok soha nem lehettek volna egymás fénykúpjain (szürkével 

jelölt terület) belül.  Pedig ezen kívülről nem juthatott el 

hozzájuk információ, tehát semmi olyan hatás, ami lehetővé tette 

volna közöttük a hőmérséklet-különbségek kiegyenlítését. A 

sarkcsillag mögötti háttérsugárzás így nem is tudhat a 

délkeresztje mögöttiről, s fordítva. Persze nem csak sugárzásos 

kapcsolat útján, hanem bármiféle más módon (pl. hővezetés 

útján) sem. (A világegyetem ma már nem 2/3-os lassuló 

tágulásban van, hanem újból gyorsul, de ez lényegében nem 

változtat a helyzeten.) 

     Mondhatná valaki, ne legyünk ennyire szélsőségesek. Jó, 

hogy közvetlenül a túloldalról nem érhet oda időben semmi 

kiegyenlítő hatás, de a szomszédból már igen. A szomszédos 

pont hőmérsékletét meg az ő további szomszédai befolyásolják, 

így láncolatos közvetett hatásra mégiscsak megtörténhet a dolog, 

noha minden atomra csak a saját fénykúpján belüli pontok 

hatnak. De nem addig ám! Ilyen olcsó trükkel nem lehet 

kicselezni a határsebességi törvényt. Hisz minden kölcsönhatás a 

közbülső pontok folytonos láncolatán keresztül működik, és a 

fénynél gyorsabb terjedés tilalma épp az ilyen jeltovábbításra 

vonatkozik. 

   Hogy tehát az átellenes pontok valamikor a múltban mégis 

bekerüljenek egymás fénykúpjába, a világnak  a korai időkben 

más tágulási pályát kellett bejárnia. A lecsatolódás előtti történet 

visszafelé nézve nem folytatódhat egészen a kiinduló pontig a 

2/3-os hatvány szerint, a görbéknek a horizont ct és –ct 

egyenesein belülre kell kanyarodniuk, tehát éppen valami 
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olyasféle rendkívül gyors felfúvódásnak kellett megesnie, amiről 

az infláció szól. Ezt az első nyomot horizont-problémának is 

nevezik, ami látható módon, elég közvetlenül elvezet a 

felfúvódás furcsa jelenségéhez. 

   De az égbolt a nagyléptékű izotropián belül kisebb léptékekben 

jellegzetesen strukturált, láthatunk csillagokat, galaxisokat és 

galaxis-halmazokat. Természetesen a gravitáció csomósította így 

össze őket, de a gravitáció csak akkor tudja ezt végrehajtani, ha 

az anyag eloszlása kezdetben sem volt tökéletesen egyenletes. 

Hasonlóképp a mikrohullámú háttérsugárzásban is jellegzetes 

kisebb léptékű egyenetlenségek figyelhetők meg. 

Szőrszálhasogatásnak tűnik, mert ugyan mitől is lett volna 

teljesen egyenletes? A világban semmi se tökéletes, tartja 

valamiféle népi bölcselet. Ám a kozmosz tudománya fejlettebb 

már annál, mintsem, hogy ennyivel elintézhesse.  

   Ezek a kisebb mintázatok képezik hát a második nyomot, 

amelyeket épp a háttérsugárzás őrzött meg legősibb 

formájukban. Jól láthatjuk őket a WMAP műhold térképén, ahol 

a vörös helyek mutatják a sugárzás melegebb, a kékek a 

hidegebb foltokat. Az átlaghoz képesti eltérések nagyon aprók, 

maximum 00003,0 K0 értékűek. E struktúra és az univerzum 
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akkori anyagát alkotó gáztömegek mintázata közt szoros 

összefüggés volt, ám a későbbiek folyamán az anyagcsomókat 

egyre tovább sűrítette a gravitáció, míg kialakította belőlük a ma 

ismert galaxis-elrendezést, a csillagokat, s a bolygókat. A 

háttérsugárzás mintázata azonban alig változott közben. 

   Az infláció magyarázatot ad arra is, miként keletkeztek ezek az 

eltérések, amit majd a bolhacirkusz című fejezetben mondok el. 

   Most azonban még egy pontosítás kedvéért vissza kell térnünk 

a sarkcsillag és a délkeresztje felöl érkező háttérsugárzás 

összevetéséhez. Mert a relativitáselméletben a távolságok 

valamint az idők számítása és szemléltetése nem könnyű, s 

például jogosan kérdezhetné bárki, hogy ha az égbolt átellenes 

irányai felé nézünk, miképp lehetséges, hogy az onnan 13,81 

milliárd évvel ezelőtt elindult fénysugarak, mégis két olyan 

pontot mutatnak, amelyek a indulásuk idején csak 12 millió 

fényév távolságra voltak egymástól? Sőt, ha a fénysugarakat 

meghosszabbíthatnánk a még korábbi időkbe, úgy általuk az 

ősuniverzum egy protonnál is sokkal kisebb térfogatát lehetne 

látni.  Igen, mindkét irányban, ráadásul belülről! A kulcs az, 

hogy a fénysugarak elgörbülnek. Egy görbe téridőben görbe lesz 

a múltba és távolba nézés (vagyis a fényvonal) is. 

   A kozmológiai horizont és az a(t) skálafaktor tágulását jelző 

korábbi ábránk leegyszerűsítette a dolgokat, most igyekszem 

pontosabban  illusztrálni. Egynél több térdimenziót persze nem 

mutathatok, de mivel jó okunk van hinni a kozmológiai elvben, 

ez nem korlátozza az ábrázolás érvényességét. A világ téridejét 

egy kehelyszerű felület modellezi, a kozmológiai idő jobbra 

növekedő egységeit pedig a pohár képzeletbeli tengelyére 

kellene felírni. A felületre rajzolt szürke vonalhálózat a helyi 

téridő koordinátákat mutatja. A helyi időt (amit a helyi 

megfigyelők órái mutatnak, és  -nak nevezünk) az alkotó irányú 

vonalak mentén mérik, az egyetlen helyi térdimenziót (r-et) 

pedig kerületi irányban. Ez a két vonalsereg a felület minden 
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pontján merőlegesen metszi egymást, s a helyi mérések 

tapasztalata szerint mindenütt egyforma  /rc  sebességgel 

terjedő fény nyilván mindenhol ugyanazt a szöget zárja be a 

vonalhálózattal. A fénysebességnek ez a lokális koordinátákban 

mért állandósága, hordozza a speciális relativitás beágyazását az 

általános relativitásba. A nagyléptékben görbült téridőt, 

lokálisan, kis léptékben mindig közelíthetjük a speciális 

relativitás síkszerű Minkowski téridejével. 

   A kozmológiai idő függvényében az r távolságok az ismert 

2/3-os hatvány szerint nőnek, ill. az infláció rövid epizódja 

idején ennél jóval gyorsabban. Ezt a korszakot a valódinál sokkal 

nagyobb r értékeknél rajzoltam meg, hogy jól látszódjon. A 

kehely túloldalának felhasítása csak arra szolgál, nehogy valaki 
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úgy képzelje, hogy a kozmosz térszerűen zárt. Így viszont 

határosnak tűnik, ám ezt nem kell komolyan venni, mint ahogy a 

baloldali csúcs közvetlen környékét, vagyis a legkorábbi 

időszakaszt se, ezekről a dolgokról nincs tudásunk.  

   A háttérsugárzást hozó két fehér fényvonal persze csak a 

fotonok lecsatolódása után jelez valódi foton-pályákat. Attól 

korábban ugyanis átlátszatlan a világ. Innen visszafelé inkább az 

a két vonal érdekes, amelyek a fényvonalakból kiágazva, a helyi 

időkoordinátákat követik a múltba. Ezek jól mutatják, amint a 

korábban közel lévő pontok az infláció során egyre növekvő 

sebességgel távolodnak egymástól. A Sarkcsillag felöli pont 

nyomvonalához a felfúvódás elejére odaillesztettem a múltba 

néző szürke fénykúpot, hogy mutassa, miképp jöhet a kúp 

belsejéből a Délkeresztje „mögötti” pont nyomvonala. 

 

  

                                    18. A HARMADIK 

 

    Térjünk át most már az infláció harmadik nyomára, ami igen 

változatos formákban üti fel a fejét, de legjobb, ha először azt is 

a tágulás időbeli lefolyásán keresztül közelítjük. Az univerzum 

tágulása című fejezetben felrajzolt fejlődési pályák közül a 

krit   energiasűrűséghez tartozó görbe egy nagyon speciális 

eset, mert amíg a téridő időmetszete ezt követi, addig térbeli 

metszet euklideszi sík.   Persze a krit  nagysága nem állandó, 

hanem változik a tér tágulásával, és mai értéke 329 /10 cmg , ami 

kb. 10 hidrogénatom köbméterenként. 

    És a mi világunk látható része figyelemreméltó módon közel 

áll ehhez az euklideszi sík térhez! Hiába telt el 13,81 milliárd év, 

még mindig rajta vagyunk az instabil kritikus pályán, így 

kezdetben szinte képtelenül pontosan kellett teljesülnie a 
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krit   feltételnek, különben már rég leszaladtunk volna róla. 

Hangsúlyozom, hogy a látható részről beszélek, vagyis a 

mindenkori horizont nagyságrendjébe eső térrész átlagos 

sűrűségéről. Mert ha láthatnánk a világ ennél távolabbi 

tartományait, az talán meglehetősen görbének mutatkozna, ahogy 

azt az előbb mutatott kehelyszerű modell kör alakú 

térmetszeteivel érzékeltettem. Persze azt a kelyhet valójában 

sokkal nagyobb r sugarakkal kellett volna megrajzolni, ahhoz, 

hogy a két fényvonal közötti horizonton belül tényleg közel 

egyenes legyen a térkoordináta. 

  Másrészt a krit  értéke persze nem is a galaxisokon vagy a 

naprendszereken belül értendő, hisz itt is jelentős helyi 

görbületek, tehát hatalmas gravitációs terek fordulnak elő. Első 

pillanatban tényleg furcsának tűnik egy olyan helyen mint a 

kozmosz, valamiféle átlagos sűrűségről beszélni, ahol a mi 

emberi nagyságrendünkhöz képest iszonyatos nagy ürességek 

váltakoznak bolygónyi, csillagnyi anyagtömbökkel.  De 

gondoljunk bele, olykor milyen hasznos valami vasdarab 

sűrűségét meghatározni, amit pedig egy elektron méretű 

megfigyelő értelmetlennek gondolna.     

   De nézzük, vajon miből derül ki a tér euklideszi mivolta! Talán 

kozmológiai felmérésekkel igazolták? Például a Pitagorasz 

tétellel, vagy nagy átmérőjű körök kerületének és átmérőjének 

vizsgálatával, esetleg a nagy háromszögek szögösszegének 

ellenőrzésével? A csillagászok ennél pontosabb mérést eszeltek 

ki, nevezetesen a mikrohullámú háttérsugárzás hőmérsékletének 

kismértékű eltérései alapján. Ebben ugyanis az a foltméret 

dominál, amely a keletkezés idején épp egyezett az akkor 

érvényes horizont méretével. Az ok hasonló, mint a sípok 

hangjánál, amelyek spektrumában alapesetben a cső hosszát 

pontosan kitöltő hullám lesz a legerősebb összetevő. Ezt 

nevezzük alaphangnak, vagy első gerjesztésnek. 
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   Amikor a háttérsugárzás fotonjai megérkeznek hozzánk, a 

fluktuáció ezen alapmódusa persze már csak jóval kisebb 

látószöget tölt ki mai horizontból. Hisz a horizont az idővel 

arányosan tágult, míg a világ csak a 2/3. hatványfüggvény 

szerint. A jelenkori mérések szerint a domináns foltméret 

látószöge horizontunk 01 -a. Ez a táguláson kívül függ még a tér 

görbületétől is, de a mért szög két százalék pontossággal épp 

annyi, mint amennyinek euklideszi sík térben lennie kell. 

   Ebből az eredményből a krit /  relatív sűrűségértéket 

kiszámítva, az 0049.0013.1   szám adódik, vagyis   elég közel 

esik a krit  értékéhez. De mivel egyszerűen belátható, hogy az 

idő előrehaladtával a kritikus sűrűség is változik, mégpedig 

szintén 2/3-os hatványfüggvény szerint, így a relatív sűrűségnek:                                                                                                                                              
 

                                    
3/21/ tAkrit   

időfüggést kell mutatnia. A mai eltérésre adható fenti korlátból 

ennek segítségével pedig kiszámíthatjuk, hogy a 100-ik 

szekundum végén (tehát az atommagok kialakulásának idején) ez 

az arány legfeljebb a 12. tizedes-jegyben térhetett el az 1-től. A 
3110

szekundumnál pedig csak a 33. tizedes-jegyben. Így a 

kezdeti időkben rendkívül közel állhattunk a kritikus sűrűségű 

energiával töltött sík világhoz. (Tegyük még hozzá, talán a mai 

eltérés is sokkal kisebb az eddig behatárolt +1,79 %-nál.) A 8. 

fejezet ábráján ezt a rendkívüli szűk pályát jelzi a világosabb 

szürke mező.      

    Ha például abban a 
3110

sec.-os időpontban csupán egy-két 

nullával kevesebb lett volna a tizedesvessző után, akkor ma nem 

lennénk itt. Hisz még a galaxisok és csillagok kialakulása előtt 

összeroppan az egész. Vagy, ha a krit / ugyanilyen kevéssel 1 

alatt lett volna, (a sötétebb szürke tartomány), akkor az anyag 

helyi csomósodása végzetesen lemarad a tér tágulása ellenében 

folytatott versenyben.  
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   Ezt a harmadik nyomot nevezhetjük tehát az univerzumban 

lévő energiamennyiség finomhangolásának, a tér feltűnő 

laposságának, vagy annak, hogy az univerzum részecskéi nem 

omlottak egy pontba, és nem is spricceltek szét egymás 

horizontjain túlra. 

   De mi az, ami létrehozta ezt a rendkívüli elrendezést? Az 

infláció, mégpedig az univerzum méretskálájának óriási 

mértékben való, egyre gyorsuló megnyújtása által. Azt hinné az 

ember, hogy egy ilyen nyújtásból, ami mindenre egyformán hat, 

tehát megőrzi az objektumok arányait, nem igazán 

származhatnak lényeges dolgok. Nézzük azonban a 8. fejezetben 

található az első Friedmann egyenletet, és szorozzuk meg 

mindkét oldalát 2a -el. Így jól látszik, hogy ha az inflációt hajtó 

skalármező 2c  energiasűrűsége 2/1 a -nál lassabban hígul, 

akkor a sok nagyságrendnyi tágulás végére a jobboldal első tagja 

óriásira nő, s mellette jelentéktelenné válik a 1k . Ez a 

görbület eltűnésének matematikai oka, és még egyszer 

kihangsúlyozom, csak az az energiatípus okoz efféle simító 

tágulást, ami lassabban hígul, mint a 2/ak  „görbületi sűrűség”. 

Sem a közönséges tömeges anyag, sem a sugárzás nem 

megfelelő, azoktól épp ellenkezőleg, nőni fog a görbület, ahogy 

azt a 8. fejezetben elmagyaráztam. 

   Ha pedig az energiasűrűség egyáltalán nem is csökken a 

tágulástól, mert az magából a vákuumból származik, akkor az 

első tag még sokkal gyorsabban nő. Ez esetben az egyenlet már 

azt mondja, hogy a 
dt

tda )(
 skálanövekedési sebesség 

pillanatértéke arányos lesz a skála )(ta  pillanatértékével. Az 

ilyen tulajdonsággal rendelkező legegyszerűbb )(ta  függvény 

pedig az exponenciális, amint azt korábban is említettem. 
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    Így a felfúvódás előtt jócskán görbült lehetett a világ, és nem 

kellett pontosan megcélozni a sík metrikát, sem azt, hogy ez 

egyenletes legyen az egész térben.  Utána az energiasűrűség 

mégis olyan közel került a krit  értékhez, hogy azóta se 

távolodott el tőle észrevehetően. 

 

 

                    19. AZ ENERGIA SZÁRMAZÁSA 

     

      Amikor George Gamow a Princeton Egyetemen sétálva 

elmondta Einsteinnek, hogy az akkori legújabb számítások 

szerint egy kis térfogatra lokalizált, minden mástól távoli m  

tömeg gravitációs terének energiája feltűnő módon épp 2mc , 

vagyis tökéletesen kiegyensúlyozza a maga anyagi energiáját, 

Einstein megtorpant az úttest közepén, s az autók kénytelenek 

voltak megvárni, míg felocsúdik az ámulatából. 

   Egy ilyen koncentrált energiacsomag terének görbülete csak 

korlátozott tartományban tér el lényegesen nullától, és a térszerű 

végtelenben kisimul. Így a 7. ill. 13. fejezetben leírt értelemben 

érvényes lesz rá az energia-megmaradás törvénye is. Ha 

feltehető, hogy az infláció kezdetén a világ megfelelt ennek a 

kritériumnak, akkor az inflaton induló energiáját is nullára 

kompenzálta a maga gravitációs energiája. Jól megfelelve a 

semmiből keletkező világegyetem képének.  

    Ahogy az előbb mondtam, az infláció alatt a skalármező 

energiasűrűsége és negatív nyomása a skálafaktor 

növekedésének függvényében feltételezhetően lassabban 

csökkent, mint a görbület visszahatása.  Amit úgy is 

mondhatunk, hogy az inflaton önmagát tartotta „felhúzott 

állapotban”, sok nagyságrenden keresztül nyújtva a skálafaktort. 

A skalármezőben ennek során felhalmozott óriási energiából 

keletkezett később a körülöttünk ma található összes sugárzás 
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meg tömeges részecske, (esetleg a sötét anyag és a sötét energia 

is). De honnan származik a skalármező egyre növekvő energiája? 

Egyesek felteszik, hogy az inflatonmező energiasűrűségének 

meg az általa létrehozott gravitációs tér energiasűrűségének 

integráljai mindvégig kompenzálták egymást. Tehát az 

inflatonban megjelenő energia végül is pont annyi, amennyi 

eltűnt a térből, miközben kiegyenesedett. A dolog nagyon szép 

volna, ám igazsága meglehetősen bizonytalan, mert mint 

említettem, görbült téridőben a vektor és tenzormezők 

integráljainak csak speciális körülmények között van értelme. 

Így aztán igazából ezt nem állíthatjuk.  

    Ha meg arra gondolunk, hogy a fizika nekünk megtiltja az 

örökmozgók építését, de ugyanakkor megengedi egy egész világ 

semmiből való keletkezését, hát bizony becsapottnak érezhetjük 

magunkat. Mintha azt mondaná: „Amit szabad Jupiternek, nem 

szabad az ökörnek”. Pedig a helyzet egyszerűen az, hogy az 

általános relativitáselmélet segítségével rájöttünk, görbült 

téridőben nincs az energiának olyan vonatkoztatási rendszertől 

független univerzális értelme, mint euklideszi téridőben. Így a 

megmaradása se annyira univerzális, mint ahogy eddig hittük. A 

Világegyetem számára ráadásul még egy másik út is 

kínálkozhatott. Mert ha nem elszigetelt fizikai rendszer, hanem 

kapcsolatban áll valami nagyobb multiverzummal, akkor az 

egyes univerzumokban külön-külön még ennyi értelme sincs 

energia-megmaradásról beszélni. 

     Az inflaton lebomlása során (amiről majd az utolsó fejezetben 

írok) az energiájából először döntő részben elektromágneses 

sugárzás, vagyis fotonok keletkeztek. A tér nagybani szerkezete 

ekkor már görbületlen euklideszi volt, és mivel az euklideszi tér 

térfogata a skálafaktor köbével nő, táguláskor a közönséges 

(tömeges) anyag energiasűrűségének 3/1 a  szerinti csökkenését 

tapasztaljuk. Természetesen csak akkor, ha a tömeg összes 
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mennyisége állandó, és az anyag részei közt nincs számottevő 

kölcsönhatás. Ám a sugárzás energiasűrűségével más a helyzet, 

az nem csak a térfogati ritkulás miatt csökken, hanem a 

kozmológiai vörös-eltolódás következtében is. A sugárzás 

hullámhossza ugyanis a skálafaktor növekedésével arányosan 

nyúlik, s mivel a terjedési sebessége (a fénysebesség) 

változatlan, arányosan csökken a frekvenciája. De az 

elektromágneses sugárzás energiája köztudott módon arányos a 

frekvenciájával, így a tágulás során az energiasűrűsége végül 
4/1 a  szerint csökken, összes energiája pedig ebből következően 

a/1 arányában. Így ebben a sugárzási korszakban jelentős 

energiaveszteséget kell elkönyvelnünk, amit nem egyenlíthet ki a  

gravitációs energia változása sem, lévén, hogy görbületlen térben 

olyan nincs. 

    Később aztán sugárzási energia nagy részéből tömeges anyag 

keletkezett, ami nulla nyomásúnak tekinthető. Mert a gáz és 

porfelhők részecskéi ritkán ütköznek egymással (alig hatnak 

kölcsön), ugyanígy a galaxisok és galaxis halmazok.  Más szóval 

kozmikus léptékben porszerűen viselkednek. A tömeges anyag 

energiája ebből következően 3/1 a  szerint ritkul, s ma alapvetően 

emiatt igaz a globális megmaradási törvény, legalábbis a 

kozmológiai horizontig tekintve, tehát emberi léptékben mérve 

mindenütt.  

   De nézzük meg azért a megmaradt sugárzási energiát is! Ennek 

relatív vesztesége tehát hozzávetőlegesen a Hubble paraméter 

szerint alakul az univerzum tágulása során. A jelenlegi 

sMpckm/72  értékkel számolva, a kilométer és a csillagászati 

megaparsec közös távolságegységre hozása után, majd a 

szekundum helyett évre vonatkoztatva, végül is év/10 10 -et 

kapunk. A mai sugárzási energiának tehát egy tízmilliárdod része 

tűnik el évenként, ami olyan kevés, hogy el se tudok képzelni 

mérési eljárást a kimutatására. Ráadásul csak a jelenleg 
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elenyésző kisebbségben lévő sugárzási energia fogy, miközben a 

domináns energiatípus, a közönséges anyag energiája megmarad, 

így aztán a veszteség aligha változtatja meg észrevehetően 

körülöttünk az ismert folyamatokat. (Ezúttal nem beszélve a 

sötét anyagról és sötét energiáról.) 

     

 

                                 20. BOLHACIRKUSZ 

     

    De hogyan állunk az infláció második nyomaként említett 

kisebb léptékű struktúrák dolgában? Mitől jöttek létre a 

háttérsugárzás alig észrevehető egyenlőtlenségei, a sötét anyag 

foltjai, végül a galaxisok, és a csillagok?  

   Bármiféle foltosságok, így ezek a sűrűségingadozások is 

mindig felbonthatók periodikus összetevőkre, hasonlóan, mint a 

vízhullámok. Elemezni lehet a különböző ciklusméretű 

komponensek amplitúdóit, fázisait, és ezen értékekből felépülő 

spektrumuk szerkezetét. A WMAP kozmológiai műhold 

méréseiből például kiderült, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás 

gyenge amplitúdó-eltéréseinek foltossága skála-független. 

Vagyis, ha az eloszláskép egy részletét kinagyítjuk, akkor azon 

belül újra nagyon hasonló eloszlásban találunk kisebb-nagyobb 

foltokat. Matematikai kifejezéssel, foltok szerkezetét leíró térbeli 

hullámosság spektruma lépték-invariáns.  

   Olyan ez, mintha repülőgépről lenézve a vízre, nem tudnánk 

megkülönböztetni, hogy 20000 méterről, 200-ról, vagy 2-ről 

látjuk-e? Milyen előnyös is lenne játékfilmek készítésénél, ha a 

víz, vagy, mondjuk, az anyagok textúrája ilyen skála-független 

tulajdonsággal rendelkezne! Tengeri csatákat lehetne filmezni 

egy lavór vízben, ujjnyi faágakból összeácsolt hajókkal. 

Felnagyítva mégse lepleződne le a dolog. Az ilyen lépték-

független spektrumot Harrison-Zeldovich típusúnak is hívják. 
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    Az inflációs felfúvódás elmélete úgy magyarázza, hogy a 

hatalmas struktúrák szubatomi méretű kvantumfluktuációkból 

jöttek létre, vagyis a kozmosz szó szerint egy bolhacirkusz. 

Ahogy korábban megbeszéltük, a határozatlansági reláció 

értelmében semmi nem tud tökéletes nyugalomban maradni, sőt 

minél kisebb térrészeket tekintünk, annál hevesebb kvantumos 

nyüzsgést tapasztalunk. Még az üres vákuum is állandó 

forrongásban van, virtuális részecske-párok keletkezése és 

megsemmisülése formájában. 

   De úgy sejtjük, hogy az üres vákuumból nem csak a közismert 

elemi részecskék virtuális párjai kelhetnek rövid életre, hanem 

egy olyan negatív nyomású skalármező virtuális kvantumai is, 

aminek az inflaton nevet adták. A virtuális fotonokhoz és a 

virtuális elektronokhoz hasonlóan őket is hullámcsomagokként 

lehet elképzelni, amelyek pillanatról pillanatra keltődnek és 

elnyelődnek. A kvantumelmélet szerint tökéletesen 

véletlenszerűen, ezért a valószínűség-számítás centrális 

határeloszlási tétele alapján Gauss eloszlást követnek, ami 

lépték-invariáns. De ha egy ilyen fluktuációt exponenciálisan 

nagyítani kezdünk, akkor ennek során mindvégig lépték-

invariáns is marad. E mögött az rejlik, hogy exponenciális 

függvényünket az időtengely mentén  tetszőlegesen eltolva, 

mindig fedésbe hozható korábbi önmagával. Csupán egy 

megfelelő számmal kell megszorozni, azaz függőlegesen 

nyújtani az egészet.  

    A jelzett inflációs forgatókönyv végül is azt feltételezi, hogy 

az üres ős univerzumban mindenféle részecsketerek 

vákuumfluktuációi mellett jelen voltak valami skalármező szerű 

inflatontér zérusponti fluktuációi is, amelyek negatív nyomása 

nagyobb gravitációs taszítást okozott, mint az energiájuk 

gravitációs vonzása ( 3/22 cpc   ). Ennek gyakori kis 

amplitúdójú hullámcsomagjai mellett néha jóval nagyobbak is 
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előfordultak, mígnem egyszer valahol egy Planck-hosszúsággal 

( cm3310 ) összemérhető térrészen véletlenszerűen elérték a 

Planck-energiát ( GeV1910 ), miközben ugyanazon helyen és 

pillanatban a vonzó gravitációjú egyéb fajta fluktuációk (virtuális 

részecskék) éppen sokkal kisebb energiával jelentkeznek. Akkor 

ott beindult az infláció, és ez a kezdetben parányi térrész 

elképesztő módon gyorsulva tágulni kezdett. 

   Bár nem tudjuk, milyen törvény határozza meg a rendkívül 

nagy fluktuációk valószínűségét, mindenesetre a számítások 

szerint ha egy Plank-méretű vákuumtérfogatban az energia eléri 

a tízszeres Planck értéket, akkor a felfúvódó tartomány mérete és 

kora mára épp kiadná az általunk belátható Univerzumét. Ily 

módon elképzelhető, hogy egy cm3310  méretű és 

GeV2010 energiájú parányi üres térrészből lett az egész ismert 

világ. Egy olyan 39910 cm  térfogatból, ami 5710 -szer fér el a 

proton 342314 10)10( cm   térfogatába. 

    Linde kaotikus inflációnak nevezte ezt a káoszból született 

folyamatot. De miután beindult, inkább már valami könyörtelen 

determináltság jellemző rá. Annak is a legegyszerűbb formája, az 

exponenciális növekedés. Nem tudjuk, milyen gyakoriak 

lehetnek azok a nagy fluktuációk, amelyek ennyire tartós 

tágulásba torkollnak, de ha nagyon-nagyon ritkán esik is meg, 

vajon biztosak lehetünk-e abban, hogy az kizárólag egyszer 

fordult elő? Vagyis, hogy a mi univerzumunk az egyetlen? 

Másikba nem láthatunk át, hisz a mienk mérete is jócskán 

túlnőtte a kozmológiai horizontunkat. Az ilyen felfúvódások 

persze sokféleképpen elképzelhetők, akár egymásból 

kinövekedve, akár egymásba ágyazottan. Vagy úgy is, hogy a tér 

nagy részében megállás nélkül folytatódik, kivéve azokat a 

mienkéhez hasonló buborékokat, ahol időközben leállt. Persze az 
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ilyenfajta multiverzum látomások ma még puszta spekulációk, 

így visszatérnék inkább a biztosabb ismeretekre. 

    A felfúvódást beindító erős fluktuációra persze számtalan 

kisebb amplitúdójú és rövidebb hullámhosszúságú összetevő is 

rakodott, amelyek mind a kvantumos határozatlanság termékei. 

Ezekből az ilyen-olyan hullámokból később a kisebb-nagyobb 

foltok váltak. De nem csak a mikrohullámú térképen, hanem 

galaxishalmazok, galaxisok, csillagok eloszlásában, és a sötét 

anyag ma már szintén ismert nagyléptékű elrendeződésében is. 

Az egészen nagy mintázatok valószínűleg még pontosan tükrözik 

az egykori kvantumhab statisztikai szerkezetét, hiszen nem olyan 

régen tértek vissza a horizont belsejébe. Így a gravitáció még 

nem csomósította őket össze annyira, mint a galaxisokat. (Mert 

az Einstein-egyenlet nemlineáris viselkedése jelentősen torzítja a 

térbeli mintázat spektrumát.)  

    Végigtekintettük tehát miként vezet a három nyom szinte 

elkerülhetetlenül az inflációhoz. Olyan tökéletesen, és olyan 

sokat megmagyaráz, ami ritkán szokott előfordulni a 

tudományban. Persze nem csak úgy nagyjából, mint elmondtam, 

hanem meglehetős részletességgel. A relativitáselmélet illetve a 

kvantummechanika óta ez a legnagyobb hatású felismerés a 

fizikában. Amikor 1979. december 6.-án este kipattant Alan 

Guth agyából, a számolásai alá odaírta a jegyzetfüzetébe: 

„szenzációs felismerés”. Majd aludt rá egyet, s a dolog másnap is 

működött. Akkor ő még nem hozta kapcsolatba a 

vákuumfluktuációval, és másképp képzelte el azt, hogy végül 

mitől állt le a felfúvódás. 

      A bizarr gondolatot, hogy az egész világ egy 

vákuumfluktuációból keletkezett, Edward Tryon vetette fel már 

évekkel korábban. Ő a kis helyre lokalizálódó fluktuáció 

energiájára alkalmazta azt a felismerést, aminek hallatán 

Princetonban Einsteinnek az úttest közepén gyökerezett földbe a 

lába. Mivel a kérdéses primer energiát majdnem pontosan nullára 
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kompenzálja a maga által keltett gravitáció energiája, Tryon úgy 

gondolta, ez a roppant kicsi eredő energiájú állapot a 

határozatlansági reláció következtében rendkívül hosszú ideig 

fennmaradhat. Egész jól megfelelve a majdnem semmiből 

létrejövő, és hosszú ideig fennálló univerzummal szembeni 

elvárásainknak. Hirtelen támadt ötletét valami szemináriumon 

dobta be, ám a többiek csak amolyan „fizikusi abszurd” viccnek 

vették, s nagyot derültek rajta. 1973-ban mégis közzétette, 

részletes számításokkal kidolgozva a Nature c. folyóiratban. Ám 

egy probléma megmaradt, a kis térfogatba sűrűsödő energia 

fekete lyukká való összeomolását sehogy sem sikerült elkerülnie. 

Később éppen ezen a hibán segített az infláció, melyben a 

negatív nyomás gravitációs taszítása gyorsabban felfújhatja az 

energiacsomagot, mint, hogy kollapszus következne be. 

 

 

                           21. MAJDNEM SEMMIBŐL 

 

    Az inflációt ma számos átalakítás, finomítás, mérés után, 

egyre jobban értjük.  Így van ez akkor is, ha voltaképpen senki 

nem találkozott még azzal a bizonyos inflaton nevű 

skalármezővel. Hát, voltunk így már sok mindennel! Ki látta már 

a fény hullámait? Közvetett hatásait ismerjük, mérhetjük az 

interferenciáit, de magát a hullámzó elektromágneses mezőt, ami 

nem valami anyagnak a hullámzása, és minden közvetítő nélkül 

terjed az üres térben, azt bizony nem látta senki. Se a 

rádióhullámokat, se a röntgensugárzást. Ám úgy verődnek 

vissza, úgy adódnak össze, úgy törnek meg, mint a valódi 

hullámok. Az üveglencsékben, az antennákban, a 

spektrométerekben, s az interferométerekben. Így aztán 

megszoktuk, hogy hullámok. Ha valami akkora, mint egy kakas, 

úgy kukorékol, és épp olyan a taraja is. Akkor az kakas! 
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    És vajon ki találkozott már közvetlenül energiával? Mégis 

annyira megismertük mindenféle hatását, megjelenési formáját, 

hogy elfogadjuk. Lassan még azt is el kellett fogadnunk, hogy 

képes terjedni az üres térben, sőt magának az üres térnek is van 

saját energiája. Így leszünk az inflatonnal is, ami pillanatnyilag 

egy még épphogy csak ízlelgetett skalármező. Ám általa mégis 

megértjük, miképp jöhetett létre úgyszólván semmiből az egész 

világegyetem. 

   Hisz az a GeV2010 energiavillanás 510 grammot jelent 

tömegben kifejezve. Tegyük hozzá, ahogy korábban is 

említettem, a csillagászati mérések és más fizikai kísérletek ma 

még nem határozzák meg az infláció sok részletét, így például a 

kezdeti energiacsomag értéke lehetett akár 10 kilogramm is. Ami 

ahelyett, hogy a szokásos vákuumfluktuációk sorsára jutva eltűnt 

(annihilálódot) volna, vagy fekete lyukként végzi, szédült 

tágulásba hajszolta a teret. Az energiaforrás, a skalármező induló 

sűrűsége ennek ellenére sem csökkent lényegesen, kiterjedése 

pedig gyorsan túlnőtt az éppen aktuális horizonton. Ez a 

felfúvódott energiacsomag így aztán itt maradt az utókornak, 

hogy később sugárzássá és tömeges anyaggá alakuljon. Az általa 

kialakított téridő pedig annyira közel került a kritikus sűrűségű 

pályához, hogy az infláció leállta óta is rajta maradva növekedett 

tovább. Persze csak nagyléptékben, mert a vonzó gravitáció 

következtében helyileg lassanként kialakuló kisebb struktúrák 

(galaxishalmazok, galaxisok, csillagok, bolygók) az eltelt 

évmilliárdok során még sokkal inkább összecsomósodtak, 

bonyolódtak. Ami elsősorban a gravitáció nemlineáris sajátsága 

miatt történt.  Az energia kvantumossága pedig elemi 

részecskékkel, atomokkal  cizellálta. 

   Guth szerint a világ egy gigantikus ingyen vacsora, amit az 

infláció szolgált fel. 
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                            22. AZ INFLÁCIÓ VÉGE 

 

     Miután a világ skálafaktora ezzel a minden képzeletet 

felülmúlóan gyorsuló tágulással 2610 -szorosára nőtt, a felfúvódás 

úgy 3110 másodperc működés után leállt. (A számok a 

különböző modellekben néhány nagyságrenddel eltérhetnek.) A 

félreértések elkerülésére megjegyzem, hogy az 1998-ban 

felfedezett újabb gyorsulás csak 5-6 milliárd évvel később 

kezdődött, s ezt egy az inflatonnál összemérhetetlenül gyengébb 

skalármező, az a bizonyos sötét energia okozza. Guth először 

arra gondolt, hogy az infláció vége olyan lehetett, mint a túlhűlt 

gőz hirtelen lecsapódása, vagyis az instabillá vált skalármező 

állapota egy lavinaszerű fázisváltáson ment át, amelynek során a 

benne koncentrálódó energia hirtelen alakult át más, nem 

antigravitációs hatású energiaformákká. Ezzel azonban több 

probléma is akadt, s a fizikusok ma inkább valami folyamatos 

energiaátadásra gondolnak. 

   Az ilyen magyarázathoz nem szükséges feltételezni sem magas 

kezdeti hőmérsékletet sem túlhűlést, hanem Linde óta közkeletű 

az elképzelés, hogy a térben homogén amplitúdójú inflaton 

módus energiasűrűsége lassanként csökkent az időben, s 

folyamatosan lebomolva szórta szét az energiáját a vele 

csatolásban lévő más módusoknak, amelyek hullámhossza még 

ekkor is jóval rövidebb volt a horizontnál, és ennek során az ő 

amplitúdóik nőttek jócskán a zérusponti fluktuáció szintje fölé. E 

módusok "betöltési szám" reprezentációit szokás elemi 

részecskéknek nevezni, a folyamatot pedig felforrósodásnak. 

Valószínűleg döntően fotonokról lehetett szó, vagyis a 

3/2cp   nyomású inflaton 2c energiája átalakult 

3/2cp   állapotegyenlettel leírható forró sugárzási energiává. 
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    Az ilyen fázisátalakulást úgy lehet elképzelni, mint amikor 

egy mechanikai rendszer addigi domináns rezgésformája 

ellehetetlenül (például törés, halmazállapot átalakulás vagy a 

peremfeltételek változása miatt), de a benne lévő rezgési energia 

nem vész el, hanem a rendszer más rezgési módusait gerjeszti. 

Nézzük, mondjuk egy zengő zongorahúr elpattanás utáni 

vergődését, vagy egy medencében hullámzó víz rezgési 

módusait, miközben megfagy!  

        A skalármező lebomlásának végére tehát a világ domináns 

energiatípusa a sugárzási energia lett, ennek többsége pedig 

később átkerült a nemrelativisztikus tömeges anyagba. De hogy 

miért pont akkor, miért pont úgy bomlott le az inflaton, s vajon 

annak maradványa-e a ma is működő sötét energia? Nos, 

ezekben a kérdésekben nem látni még világosan. Amint azt már 

írtam, a legutóbbi precíziós kozmológiai mérések szerint a sötét 

energia nyomása és sűrűsége közötti viszony a 
22 927,0033,1 cpc    tartományba esik, tehát közel áll az 

Einstein-féle tiszta kozmológiai állandó, illetve a valódi 

vákuumenergia 2cp   állapotegyenletéhez. 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

  

Astrobaki: Cosmology  

    https://casper.berkeley.edu/astrobaki/index.php/Cosmology 

Benedict M.: Kvantummechanika I.-II. 

    http://titan.physx.u-szeged.hu/~benedict/BMmagy.htm 

Carroll, S.: Most vagy mindörökké, Akadémiai kiadó, 2010. 

https://casper.berkeley.edu/astrobaki/index.php/Cosmology
http://titan.physx.u-szeged.hu/~benedict/BMmagy.htm


 106 

Davies, P.: Az ötödik csoda, Vince, 2000. 

Davies, P.: A megbundázott Világegyetem, Akkord, 2008. 

Einstein, A.: A speciális és általános relativitás elmélete, 

    Gondolat, 1976. 

Ferris, T.: A Világmindenség, Typotex, 2005. 

Feynman, R. P.: QED A megszilárdult fény, Scolar, 2003 

Frei, Zs., Patkós, A.: Inflációs kozmológia, Typotex, 2005. 

Greene, B.: A kozmosz szövedéke, Akkord, 2011. 

Hawking, S., Penrose, R.: A tér és az idő természete, Akkord, 

     1999. 

Hraskó, P.: Relativitáselmélet, Typotex, 2002. 

Landau, L. D., Lifsic, E. M.: Elméleti fizika, Klasszikus erőterek, 

     Tankönyvkiadó, 1976. 

Lánczos, K.: A geometriai térfogalom fejlődése, Gondolat, 1976. 

Liddle, A.: An introduction to cosmological inflation, Astr. 

     Centr. Univ. Sussex, 1999. 

     http://arxiv.org/pdf/astro- ph/9901124.pdf 

Patkós, A.: Kozmológia: Az Univerzum történetének tudománya, 

     Magyar Tudomány, 2004.6. 

Penrose, R.: A császár új elméje, Akadémiai Kiadó, 1993. 

Penrose, R.: Az idő ciklusai, Akadémiai Kiadó 2011. 

Rees, M.: Kozmikus otthonunk, Akkord, 2003. 

Taylor, E. F., Wheeler J. A.: Téridő fizika, Gondolat 1974. 

Vizgin, V. P.: A modern gravitációelmélet kialakulása, Gondolat, 

     1989. 

Watson, G. S.: An Exposition on Inflationary Cosmology, Univ. 

     N. Carolina, 2000. 

     http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0005003.pdf 

Weinberg, S.: Az első három perc, Gondolat, 1982. 

 

http://arxiv.org/pdf/astro-%20ph/9901124.pdf
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0005003.pdf

	ENERGIA_ÉS_IMPULZUS
	A_TÉR_GÖRBÍTÉSE
	AZ_IDŐ
	A_TENZOR
	AZ_ENERGIA
	A_GRAVITÁCIÓS_EGYENLET
	GEODETIKUS_VONALAKON
	AZ_ENERGIA_GLOBÁLIS_ÖSSZEGE
	AZ_UNIVERZUM_TÁGULÁSA
	A_VÁKUUM
	A_SÖTÉT_ENERGIA
	KÖZÖNSÉGES_ANYAG_ÉS_SUGÁRZÁS
	A_SÖTÉT_ANYAG
	A_GRAVITÁCIÓS_ENERGIA
	A_KOZMIKUS_HÁTTÉRSUGÁRZÁS
	A_TÁGULÁS_ÜTEME
	AZ_INFLÁCIÓ
	KÉT_NYOM
	A_HARMADIK
	AZ_ENERGIA_SZÁRMAZÁSA
	BOLHACIRKUSZ
	MAJDNEM_SEMMIBŐL
	AZ_INFLÁCIÓ_VÉGE
	AJÁNLOTT_IRODALOM

