
Csillagközi kapcsolatok 

Az űrkutatás perspektívái megmozgatták az emberek fantáziáját. Régmúlt korok ábrá
zolásaiban, még a barlangrajzokban is űrsisakos lények alakjait vélik felismerni. A bibliai 
Illés prófétát tüzes szekér ragadta az égbe: a tüzes szekéren nyilván űrhajót kell érteni. 
Mondják, hogy az évszázadok óta rozsdamentes delhi vasoszlop csakis idegen lények alko
tása lehetett. A Baal-bek-i veranda hatalmas kőoszlopait nem mozgathatta földi ember, 
ezt is itt járt űrhajósok építették, akárcsak a régi korok más megalitikus emlékeit. A 
„tunguz jelenség"-ről - egy letarolt szibériai erdőségről — szeretnék elhitetni, hogy azt 
a Földet megközelítő idegen űrhajó robbanása okozta. 

Felsorolni is sok lenne, mennyi mindenbe belemagyarázzák idegen lények látogatá
sának kétségtelen jeleit. 

Miért nem fogadja el a tudomány ezeket a „bizonyítékokat"? Egyszerűen azért, mert 
nem bizonyítékok. Gondolkodóba csak akkor esne a tudós, ha csak egyetlen parányi doku
mentum, egy ismeretlen ötvözetű csavar vagy ehhez hasonló nyom maradt volna az idegen 
lények után, amelyről meg lehetne állapitani, hogy a földi technika ilyen készítésére kép
telen volt a múltban. 

CSÉSZEALJ ÉS H I S Z É K E N Y S É G 

Huszonöt éve újfajta izgalom tartja fogva az embereket. A tekintet az ég felé fordult. 
A régiek benne éltek a természetben, ismerték a bolygók és a Hold járását, és jól ismerték 
a hullócsillag-jelenségeket is. Elterjedt a híre, hogy ismeretlen eredetű tárgyak röpködnek 
a Föld közelében, s ezeket a jelenségeket el is keresztelték UFO (Unidentified Flying Objects 
- nem azonosítható repülő tárgyak) névre. Ennek a híre is elég volt ahhoz, hogy egyszerre 
mindenki az ég felé fordítsa tekintetét. Nemrégiben történt, hogy egy izgatott hang tele
fonált: 

- A nyugati égbolton egy soha nem látott rendkívül fényes valami látható, nagyobb 
fényességű valamennyi csillagnál, és lassan mozog nyugat felé. 

- On az Esthajnalcsillagot, a Venus bolygót látja, mely hetek óta uralkodik az égen 
— válaszoltuk neki. 

- Az lehetetlen - mondta a telefonáló - , ötvenéves elmúltam már, s ilyet még soha 
nem láttam. 

A Venus pedig hol mint esti, hol mint hajnalcsillag milliárd évek óta itt ragyog a 
Föld egén, s ragyogó szépségű fénye miatt nevezték el a szerelem istennőjéről Venusnak. 

Egyik hajnalon álmomból vertek fel a hírrel, hogy egyik téren a munkába sietők nagy 
csoportja csodál egy különös valamit a délkeleti égbolton - bizonyára az UFO-t. Ők is 
a hetek óta ott ragyogó hajnali Venust látták. Az érdeklődést az előző napon megjelent 
újsághír irányította az ég felé: a lap egy külföldi UFO-jelenségről számolt be. 

Az UFO, más néven repülő csészealj iránti érdeklődésnek megvoltak az indokai 
1943-44-ben a német csodafegyverről elterjedt hírek alapján. A háború után fellendülő 
repülőgépipar és rakétatechnika sokféle megoldással kísérletezett, s érthető, hogy a nagy
hatalmak figyelőszolgálatot létesítettek. Az ügy titkossága egymagában is elegendő volt 
annak elhitetésére, hogy a légtérben időnként titokzatos testek röpködnek. A nagyközön-
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ségtől nem lehet elvárni, hogy ismerje valamennyi csillagászati és légköri jelenséget. Ami 
pedig számára ismeretlen, könnyen válhat titokzatossá. 

Telefonon és levélben sokszáz bejelentés érkezik hozzánk csillagászokhoz megfigyelt 
jelenségekről. A helyi bejelentések alkalmával egyszerűbb a dolgunk, mert ellenőrizhetjük, 
hogy mit látnak. Eddig minden esetben kiderült, hogy valamelyik fényes bolygót, hullócsil
lagot, tűzgömböt, mesterséges holdat, meteorológiai ballont, jelzőrakétát vagy a fényszóró 
felhőre vetített fényfoltját vélték UFO-nak. A felvilágosításban a megfigyelők rendszerint 
meg is nyugszanak. 

Van azonban ennek a kérdésnek egy olyan oldala, ami sokkal nagyobb nehézséget 
okoz. Az emberek jó része kritika nélkül elhisz mindent, ami nyomtatva jelenik meg. Az tény, 
hogy Nyugaton ezerszerte több az UFO-hír, mint nálunk, de az utóbbi években egyre több 
jelenik meg a szocialista országokban is. Érdemes erről elgondolkozni és következtetéseket 
levonni belőle. 

Egy dolgot tudomásul kell vennünk. Nyugaton nincsen egyetlen tudományos folyóirat, 
amely UFO-eseteket komolyan tárgyalna. Sőt, nyugati tudósok tollából jelennek meg a 
legelitélőbb nyilatkozatok a náluk hihetetlen mértékben burjánzó UFO-hisztériáról és a 
csillagjósok működéséről — a XX. század szégyenének bélyegezve ezeket a jelenségeket*. 

Más a hírközlés-felelőssége tudományos hírek tekintetében a napilapoknak, képes 
magazinoknak, de még a rádiónak és a tv-nek is, mint a tudományos folyóiratoknak. 

És sokszorosan igaz ez Kelet és Nyugat viszonylatában. 
Georges Adamski - akit neves csillagásznak kiáltanak ki, soha nem volt csillagász, 

csak frissítőket árult a Palomár-hegyi Csillagvizsgáló tövében, s a század nagy hazudo-
zóinak figyelemre méltó képviselője - a maga nemében zseniális volt, amikor felismerve 
az amerikai nép hiszékenységét, kiadta nevezetes könyvét. Ebben a könyvben szemrebbenés 
nélkül megírja, hogy csészealj szállt le a közelében, abból egy ragyogó szépségű nő lépett 
ki, aki beinvitálta a csészealjba és közösen hosszabb utat tettek meg. A hölgy Venus-beli-
nek mondotta magát (ahol 20 atmoszféra nyomású csaknem tiszta széndioxidból álló légkör 
van, s a hőmérséklet kb 300° C) . A szerző csészealjként közölt egy képet, amelyről kide
rült, hogy egy bányalámpa felső része. A könyvet több kiadásban milliók olvasták. 

A mi közönségünk elképzelhetetlennek tartaná, hogy nálunk ki lehessen adni tudo
mányos színezettel olyan könyvet, amiről az író is tudja, hogy tiszta hazugság. Azt kell 
megértenünk, hogy a nyugati mentalitásba ez belefér. Ha a közönség hiszékeny, az ő 
pénze bánja, ha hagyja magát kihasználni. És jó üzleti érzékű emberek, kiadók a hiszé
kenységet ki is használják. 

A helyes kritikai érzék megszerzésében az első feltétel az, hogy írott betű és írott 
betű között különbséget tudjunk tenni. Nem szabad komolyan venni olyan kiadványokat, 
amelyek tudományos ellenőrzés nélkül jelennek meg. 

Van aztán a dolognak egy másik oldala is. 
A Földön kívüli élet problémáját komoly tudósok vetették fel, és mégis éppen ezen 

a téren jelei mutatkoznak a tudományt lebecsülő magatartásnak. Ostobáknak, szemellen
zősöknek nevezik a tudomány képviselőit, mert nem adnak vakon hitelt mindenféle híresz
telésnek, és nem veszik komolyan az UFO-kat. 

Több bizottság zárójelentése több tízezer UFO-esetet kivizsgálva hivatalosan közölte, 
hogy vagy minden forgalomban levő UFO-fénykép hamisítvány, vagy ismert égi, illetve 
légköri jelenséget véltek UFO-nak. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája tudományelle
nes szenzációhajhászásnak minősít minden hírt, amely ott működő tudományos bizottsá
gokról vagy hiteles UFO-észlelésekről szól. 

* A kézirat beérkezése után tette közzé jelentését az Edward Condon professzor veze
tése alatt álló egyesült államokbeli bizottság: végkövetkeztetései elvetik az azonosítatlan 
repülő tárgyak földön kívüli eredetéről szóló bipotéziseket. — A SZERKESZTŐSÉG. 



ELJUTHATUNK-E MÁS CSILLAGOK TERÉBE? 

Az UFO-vita érdekes vonása a csillagközi utak lehetőségének vagy lehetetlenségének 
problémája . 

A felénk visszafordított kérdés így hangzik: ha egyszer a tudomány elismeri, hogy 
vannak lakott vi lágok, vannak nálunk technikai lag fe j let tebb lények is, miért tagad juk 
annak lehetőségét, hogy jobb űrtechnikájukkal eljöhetnek hozzánk? 

A tudomány nagyon szűklátókörű volna, ha kijelentené, hogy mindaz, amire ma kép
telenek vagyunk - a jövőben lehetetlen. Éppen ma volna lehetetlen egy ilyen á l láspont , 
amikor technikai for radalomban élünk, és ismeretanyagunk évtizedenként megkétszereződik. 

Vannak dolgok, amelyekre érvényes a fej lődés, de vannak elvi korlátok is. Rakéta
technikánk ma még csak arra képes, hogy megközelítsük a Holdat és a szomszédos boly
gókat, de már most megtehetnők, hogy egy parányi űrszondát harmadik kozmikus sebes
ségre gyorsítva kijuttassunk a csillagközi térségbe. Igaz, félmil l ió évig tar tana egy út a 
legközelebbi csi l lagig, de egyszer elérhetne oda - csak vissza nem térhetne. 

Sokat fej lődik a rakétatechnika a je lenlegit felváltják majd az atomenergiával mű
ködő űrhajók, és az is lehetséges, hogy a későbbieket hidrogén-hél iumfúziós energia ha j t ja 
majd . Annak a lehetősége sincsen kizárva, hogy ennél is hatékonyabb hajtóműveink lesznek. 

Az viszont tény — súlyos fizikai tény —, hogy ha egy tízezer tonnás űrhajót akarnék 
egy emberöltőn belül tíz fényév távolságra elvinni és onnan visszahozni, ahhoz csaknem 
Föld-méretű, tiszta hasadóanyagból ál ló rakétára lenne szükség. Azt sem tagadjuk , hogy 
megoldás születhet, és nem kell magunkkal vinni az utazás teljes üzemanyagát, de így 
is maradnak korlátok. 

Tudjuk j ó l , hogy olyan örökmozgó, amely semmiből energiát termel, nem létezik. 
Ha valaki azt mondja , hogy a jövőben ez is lehetséges lesz, jobban tenné, ha nem avat
kozna ilyen kérdésekbe, és inkább venné a fáradságot , hogy fizikát tanu l jon . 

Az a fontos, hogy fantáziánk ki induló a lap ja helyes legyen. Fantázia tekintetében 
a ma igazi tudósait a fantasztikus regényírók sem múlják fe lü l , annál inkább nem, mert 
a legfel tűnőbb fantasztikus regények neves tudósoktól származnak. Reménytelennek látszik 
minden olyan elgondolás, amely szerint az űrhajók a vi lágtérből gyűjtenek üzemanyagot. 
A csillagközi tér bil l iószorta r i tkább közeg, mint a laboratór iumi vákuum. 

Lehetetlen lenne tehát az érintkezés felvétele más lakott vi lágokkal? Nem. Erről a 
reménységről nem akarunk lemondani . 

Rendkívül bonyolult volna mindennapi életünk, ha minden ügyes-bajos dolgunkat csak 
úgy tudnók elintézni, hogy mindenhova elmennénk, ahol elintéznivalónk van. Telefonon 
viszont nemcsak a tengeren túl élőkkel beszélgethetünk, de az űrben keringő űrhajósokkal 
is. Vannak, akik úgy vélik, hogy még a csil lagok közötti utazás is megvalósítható, ha előtte 
két lakott vi lág megbeszéli egymással ezt az utazást. Ahogy a v i lágjáró autósok nem 
viszik magukkal az utazáshoz szükséges üzemanyagot és élelmet, ugyanígy elképzelhető 
ez a csillagközi úton is. Ennek a feltétele viszont az, hogy legyenek lakott helyek, tö l tő 
állomással és élelmiszerkereskedésekkel. 

Elsőrendű dolog tehát, hogy megtudjuk, hol vannak hozzánk hasonló lények, mert 
céltalanul e l indulni a vakvi lágba igen kockázatos vállalkozás. 

KAPCSOLATFELVÉTEL MÁS CIVILIZÁCIÓKKAL 

Bizonyára vannak életet hordozó bolygók, amelyek nálunk alacsonyabb fejlettségi 
fokon ál lanak. Ezekkel az égitestekkel nincsen remény a kapcsolatfelvételre. A következők
ben tehát nálunk fe j let tebb, magasabb technikai civil izációval rendelkező lényekre kell 
gondolnunk. Olyan lényekről van tehát szó, akik lega lább annyira ismerik a vi lágot, mint 
mi , földiek. Az azonos ismeretnívó feltételezi, hogy ismerjék az égi mozgások törvényeit, 



a fénytan és elektromosságtan törvényeit, legyenek távcsöveik és eszközeik a rádióhul lámok 
felvételére. 

A kapcsolatfelvételre szinte kizárólagosan az elektromágneses hullámok kínálkoznak. 
Ezeket a sugárzásokat bocsátják ki az égitestek, ezek nélkül nem ismerhetnék meg más 
lények sem az égitestek tu la jdonságai t . 

A mi műszereink segítségével radarvisszhangot tudunk létrehozni még a Jupiterrel 
is, de az égitestek spontán rádiósugárzását mi l l iárd fényévek távolságából is fel tudjuk 
fogn i . Ha a Venuson vagy a Marson nagyon erős, műsort sugárzó adók lennének, azokat 
már le tudnók ha l lgatn i . Ahhoz azonban gyengék még rádiótávcsöveink, hogy a legközelebbi 
csi l lag körül keringő bolygó esetleges műsoradását észleljük. De arra már képesek len
nének, hogy akár 10 fényév távolságból fel fogjunk nekünk szóló, irányított jelzéseket. 

Gondol juk csak meg: ilyen nagy teljesítményű rádiótávcsöveink csak nemrég épültek. 
Ha korábban is hívtak már bennünket, százezer évek is eltelhettek, mi pedig észre sem 
vettük, hogy keresnek bennünket meri nem volt hozzá érzékeny műszerünk. 

Már tettünk is valamit. Évekkel ezelőtt nagyobb rádiótávcsövek irányultak a tau Ceti 
és az epszilon Eridani nevű csil lag felé, de sajnos, onnan nem fogtunk fel értelemre valló 
jelzéseket, csak a kozmikus rádiózörejeket, amilyenekkel tele van az egész Univerzum. 

De vajon milyen hullámhosszon üzenhetnének? Arra sem lenne időnk, hogy rádió
hul lámok egész tartományát végigtapogassuk. Ha semmi mást nem feltételezünk, csak 
azt, hogy legalább annyira értelmesek, mint mi vagyunk, máris kapunk útbaigazítást. A 
vi lágtérből a rádióhul lámoknak szinte teljes skálája jelentkezik. Van azonban egy ki tün
tetett hullámhossz. Ez pedig a semleges hidrogén 21 cm-es rádióhul láma, melyet a v i lág
térben ta lá lható nagykiterjedésű hidrogénfelhők sugároznak. Ezt nekik is tudniok kell , 
különben ismereteik hiányosak lennének. Viszont éppen a hidrogén mindenfelől érkező 
sugárzása miatt ez a tartomány erősen zajos. Nekik is eszükbe juthat , hogy ennek a 
hullámhossznak felső vagy alsó oktávját kell használni hírközlésre. Annál is inkább jó 
lenne ez, mert ezeket még a földi légkör is átengedi . Nekik is tudniok kell , hogy az 
élethez légkör kell , s a légkör elnyeli a sugárzások tetemes részét. 

Valaha, amikor a Marson értelmes lényeket tételeztek fel, és még ismeretlen volt 
a rádiózás, fényjelekkel szándékoztak üzenetet küldeni. Ma, a lézer felfedezése u tán , 
ismét előtérbe került a fényjelzés lehetősége. Ki is dolgoztak már igen hatékony megoldást, 
de á l ta lában mégis a rádióhul lámokra gondolunk elsősorban. 

H O G Y A N VEHETÜNK TUDOMÁST EGYMÁSRÓL? 

a) A Földtől egyre távolabb küldünk űrszondákat, amelyek rádió út ján küldik meg
figyelési eredményeiket. Egy távoli vi lág lakói nagyon érzékeny műszereikkel fe l foghatnak 
ilyen jelzéseket, s ezáltal tudomást szerezhetnek rólunk. 

b) Hasonlóképpen a mi nagy antennáink is fel foghatnak olyan közleményeket, ame
lyeket egy más bolygó saját népének sugároz. A jelzések rendszerességéből határozottan 
megál lapí tható, hogy értelem van mögöttük. 

c) Ha két olyan fej lett civil izáció, amelyeknek mi az összekötő vonalába esünk, már 
kapcsolatot tart fenn egymással, lehal lgathat juk a beszélgetést - noha valószínű, hogy 
jelrendszerükből semmit sem értünk meg. Mégis egyszerre két lakott vi lág létezéséről 
szerezhetünk így tudomást. 

d) Lehet, hogy a tér messzeségeiből már évezredek óta ostromolnak bennünket hívó
je lekkel , s technikánk hamarosan odafej lődik , hogy fel is foghat juk azokat. 

e) Lakottnak sejtett vi lágok felé mi is küldhetünk irányított jelzéseket, hogy vegyenek 
észre bennünket. 



f) Űrszondákat juttathatunk a csillagok terébe, s amikor azok műszerei, számitógépei 
megállapították, hogy nem természetes sugárzás jeleit fogták, a felvett jeleket felerősítve 
a Föld felé sugározhatnák. 

g) Más lakott világok küldhetnek a mi környékünkre felderítő szondákat hasonló 
elgondolással. 

h) Nagyon fejlett technikájú lények, nem számolva az idővel, ha másként nem, év
százados repülés után meglátogathatnak bennünket . . . 

i) Berendezhetnénk egy kiségítestet, ahol mindent megtermelhetnénk, s nemzedékek 
válthatnák egymást, hibernálással, altatással meghosszabbítanók az űrhajósok életét, s 
egyszer csak elérkezhetnénk hozzájuk. 

Mindezek tudományos lehetőségek, s csak annyit kell hozzátenni, hogy a mai napig 
nincs tudomásunk értelmes lények felfogott jelzéseiről, nincs semmi elfogadható bizonyíték 
arra, hogy a múltban vagy a közelmúltban jártak felénk akár automata űrszondák, akár 
értelmes lényeket szállító űrhajók. 

Ma még felmérni is nehéz, mit jelenthetne számunkra egy nálunk sokkal fejlettebb 
társadalommal való találkozás. Ezért érthető, hogy komoly emberek munkálkodnak az értel
mes lények felkutatásáért és a kapcsolatfelvételért. 

Az utóbbi időben - nem tudományos folyóiratokban - megjelentek közlemények, 
hogy értelmes lényekre valló jelzéseket fogtak fel a nagy rádiótávcsövek segítségével. 
Valóban érkeztek érdekes jelzések, olyanok, amelyek másodpercnyi vagy annál is rövidebb 
időközökben, milliomodmásodpercnyi pontossággal szüntelenül ismétlődnek. Ilyen pontosan 
ismétlődő impulzus még az automatáknak is becsületére válnék. A természet azonban ilyet 
is tud produkálni, értelmes lények beavatkozása nélkül. Vannak ugyanis lüktető, pulzáló 
csillagok (pulzárok), amelyek fénye óramű-pontossággal, lüktetésszerűen ingadozik. Ismer
jük a törvényt, mely szerint a lüktetés üteme annál szaporább, minél sűrűbb anyagú a 
csillag. Százmilliószoros vízsűrűség esetén a lüktetés periódusa már másodperc-rendű. Ha 
valóban ez a lüktetés oka, valószínűnek látszik, hogy vannak ilyen sűrű anyagból álló 
csillagok is. Ilyen anyagból egy köbdeciméter a Földön százezer tonna súlyú lenne. Ez is 
fontos üzenet számunkra, ha nem is értelmes lényektől származik. 

Ha pedig két ilyen sűrű anyagú csillag kering közel egymáshoz, a keringésidő is 
másodperc-rendű lenne, ami szintén oka lehet az észlelt impulzusoknak. 

HOGYAN ÉRTHETNŐK MEG EGYMÁST? 

Idegen országban járva, ha nincs közös nyelv, nehezen érthetjük meg egymást. Pedig 
mindketten ugyanabban a világban élünk, csak fogalmak kifejezésére más szavakat hasz
nálunk. De ha például két matematikus találkozna, már lenne közös nyelvük, a matematika 
jelrendszere. 

Mi lehetne közös egy földi ember és egy másik lakott világ értelmes lénye között, 
ha még testi felépítésük és információcseréjük jelrendszere is egészen más? 

Vizsgáljuk meg, mi lehet bennük közös, ha a világnak ugyanazon egyetemes törvényeit 
ismerik, mint mi. 

Sem testi felépítésük, sem pedig környezetük, használati tárgyaik, közlekedései esz
közeik nem olyanok, mint a mienk. Mégis lesz két dolog, ami mindkettőnkben közös 
>a fizikai törvények ismerete és a matematikai logika. Semmi másra, csak erre épülhet fel 
az a kozmikus jelrendszer, ami a lakott világok társalgási nyelve lehet. (Függetlennek kell 
lennie ennek a nyelvnek a számrendszerektől is, mert semmi nem indokolja, hogy két 
lakott világ ugyanolyan alapú számrendszert használ.) 

Álljon rendelkezésre egy rádióadó, amelyen morzejeleket adhatunk le, tehát rövid és 
hosszú jeleket. Erre az alapra építette fel Freudenthal holland professzor a kozmikus nyelvet, 
a lingua cosmicát, amit a két szó első tagjaiból rövidítve - linkosznak nevezünk. Érdekes-



sége ennek a nyelvnek az, hogy egyszerű matemat ikai műveletekkel közölni tud ja a tá r 
salgás a lapfoga lmai t egészen a magatartást kifejező foga lmak ig . 

Ha nagyon sok jelet használnánk, akár a gobel in , vagy a tv-kép f inomságával 
közölhetünk ábrákat , hiszen mindkettő lényegében pontokból tevődik össze. 

Bűnügyi nyomozók sok titkosírást megfejtettek már. A fizikusok és matematikusok is 
rendelkeznek ennyi ta lá lékonysággal . Ha sikerülne más csi l lagbeli kol légáinknak tud tá ra 
adn i , hogy milyen tv-képtechnikát alkalmazunk, folyamatos események is közölhetők lennének. 

Elképzelhető egy közös érintkezési nyelv kialakítása, amelyben a fogalmak ugyan
olyan megállapodásszerű jelek lennének, mint a fö ldi nyelvek jelrendszerei . 

AZ IDŐ PROBLÉMÁJA 

Ha kiderülne, hogy az első lakott vi lág száz fényévnyire van tőlünk, s minthogy a 
fénynél gyorsabb üzenet nincsen — ugyanígy terjednek a rádióhul lámok is - , egyetlen 
üzenetváltás 200 évet venne igénybe. 

Sem a társkeresés, sem pedig a kapcsolatfelvétel nem mellőzheti az idő-tényezőt 
és azt a képességet, hogy nagyobb távlatokban tudjunk gondolkodni . Ma még csak öt- és 
tízéves tervekről beszélünk, de a jövendő építésében lesznek olyan fe ladatok, amelyek 
megvalósítása évszázadokat igényel. Sokszor mondjuk, hogy az ember úrrá lett a természet 
fölött , s átalakí t ja azt. Akár a Föld vízrendszerének megváltoztatására, akár a sivatagok 
termővé tételére gondolunk, évszázados időszakokra kell a terveket elkészíteni. Vannak még 
rendeznivalóink a magunk portá ján is. 

Nemcsak technikai szempontból, más szempontokból is fel kell még nőnünk ahhoz, 
hogy a lakott vi lágok nagy társadalmában a földi ember is polgár jogot nyerjen. 

Szőcs Ágnes: Kerekerdő (linómetszet) 


