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A VILÁGEGYETEM EREDETE
ÉS FEJLŐDÉSE

Kevés elmélet tett meg napjainkban olyan hatalmas utat. mint a
világ keletkezésére vonatkozó. Addig, amíg a csillagok közvetlen meg
figyelésére kellett szoritkoznía, a kozmológia csupán az égitestek moz
gásának elmélete volt és azon a téves feltevésen alapult, hogy földünk
a világ közepe. A mult század folyamán azonban ez az elmélet gyö~

keres átalakuláson ment keresztül. Fejlödése a modern fényképezési
technika és a szpektroszkópia vívmányainak köszönhető. Ma már a
csillagok közvetlen megfigyelését asztronómiai fenyképezessel helyette
sítík, Az Égbolt Térképe, amely éli világ összes csillagvizsgálóinak. köz
remüködésével készül. és befejezéséhez közeledík, ~rülbelül 'tízmillió
csillagot tart számon.

A szpektroszköpía a csillag fény;ének analizálásával állapítja meg
az égítest kémiai összetételét és felületi hőmérsékletét, sőt a Doppler
Fízeau-hatás segítségével. amely a spektrum sávjait a vörös vagy ibolya
felé tolja el. a szerínt, hogya fényforrás és a megfigyelő közeledik
egymáshoz v,agy távolodik egymástól. a csillag felénk irányuló sebes
sége is meghatározható. .

Addig. amíg nem tudtuk a világegyetemet felmérní, szédítő naqy
sáqa és' eredetének ködbevesző messzíséqe a legtöbb embert lesujtotta.
mert a végtelen meqtestesítését látták benne. Ma már azonban a világ
egyetem emberibb méreteket öltött számunkra: birtokunkban van az
aranynád. mellyel az Apokalipszis Angyala felmérte az új Jeruzsálemet
és az apostollal elmondhatjuk. hogy az "ember és angyal mértékére"
készült.

Az embereik húsz évseázadon át azt hitték, hogy sorsukat és a
történelmük folyását a csillagokkal teletűzdelt krístályszférák forgása
szabályozza, s ebben nyoma sincs fejlődésnek, ennek se kezdete, sem
vége nincs. Ez a világszemlélet uralkodott egészen a tizennegyedik szá
zadík, amikor néhány merész gondolkodó neue rettent vissza attól. hogy
a csillagok örökkévalónak tartott tl1OIZ9ását a malomkő ídeíq-óráíq tartó
forgásához hasonlítsa. Ezzel előfutárjai lettek a tehetetlenségi elven
alapuló dínamíkának, amely megszünteti a csillagok előjogait és a ne
hézkedés egyetemes törvénye alá foglalja mínd az égi, mínd a földí
mechaníkát, .

Az evoludó elméletét legelőször a naprendszerre alkalmazták.
Laplace azzal próbálta megmagyarázní a csillagok eredetét. hogy fel
tételezett egy igen magas höíokú gáznemü tömeget, amely egyenletes
forgásban volt. A lehűlés' következtében összehúzódás állt elő, amí a
forgás sebesséqét növelte. Az egyenlítő tájékán, ahol ez a sebesség a
legnagyobb, bekövetkezett az a kritikus pillanat, amikor a tömeg egy

425



része koncentrikus gyűxűkre szakadt, amilyenek a Szaturnusz gyurw.
E gyűrűik, míndeqyíkéröl újabb darabok váltak le, és minthogy ez utób
biak nem szímmetríkusan oszoltak el közös pályájukon, kölcsönös von
zásuk hatása alatt végül is egyetlen tömegben egyesültek.

Ez az elmélet csak a naprendszerre vonatkozik és ma már túl
haladott. De a Laplace-féle ovolucíós elmélet két elve: a fokozatos le
hűlés és az ösköd lassú összehúzódása ma is elfogadott, sőt szélesebb
területre is alkalmazható. Azt az általános törvényt fejezi ki, amelynek
klasszikussá vált formuláját Clausius német fizilkus igy fogalmazta meg:
"A világegyetem entrópiája a maxímumra törekszik."

Laplacenak Clausíus ,által felhasznált két hipotézise bizonyos csil
lagokra valóban alkalmazható, így a Szíríusz társához hasonló fehér
fényű csíllaqokra, amelyek igen nagy sűrűséqi fokot érlek el és fejlő

désük végső stádiumába jutottak. Ebből azonban nem következik az,
hogy az egész világegyetemre és annak egész történetére kiterjeszthető

ez ,a túlságosan leegyszerűsített evoluciós elmélet, amely feltételezi. hogy
kezdetben a tér egyeletesen telítve volt valaminő igen magas hőfokú

és rendkívül .szérszőrt gáznemű anyaggal. Ezen az alapoq ugyanis igen
lassan jöttek volna létre az első sűrűsödésí gócok, SJ a világegyetem
korát többezer míllíárd évre kellene becsülnünk. Mint látni fogjuk, ez
az okoskodás helytelen, mert néhány csíllaq fejlődésének végső stá
díumából még nem lehet az egész világegyetemre érvényes evolucíós
törvényre következtetnünk.

Az égbolt a mai ember számára már nem egyszerűen a Naphoz
hasonló csillagok míllíárdja, amelyek szeszélyes elosztásban népesítík
be a végtelen teret. Ma már az előbb említett opti,klaÍ eszközök segít
ségével kimutatható, hogy az égi világ természetes egysége nem a csil
lag, hanem a ködfolt vagy tejút, sőt azt' is, tudjuk, hogy millíószámra
vannak ilyenek.

A világűr, amely a csillagokat magába foglalja, már nem azonos
az euklideszi térrel, amelynek határait nem ismerjük és amely közöm
bös az égitestekkel szemben; a mai szeralélet szerínt a világűr zárt.
görbefelületü tér. A szeszélyesen elszórt csillagok helyett, amelyek pasz
szívan alávetik magukat az energia-degradálódás törvényének, mai sze
münkkel pontosan meqkonstruált világegyetemet látunk, amelynek köd
foltjai szolidárísak ,egymással és hatalmas, közös törvénynek engedel
meskednek. Ez a relativitás-elmélet segítségével felállított törvény a tér
kiterjedésének törvénye.

A folytonosan terjeszkedő világegyetem ölén az anyag szédületes
tevékenysége, amit etomenerqiének: nevezünk, meqértetí velünk a csil
lagok eredetét és sugárzását is. A régebbi elmélet képtelen volt meg
magyarázni, míképpen maradhat meg e sugárzás sokezer milliárd éven
keresztül, mert hiszen ilyen idősnek: ítélték a világegyetemet. A rádió
aktiv atomok evoluciójának mai elmélete alapján a kozmoszt csupán
ötmilliárd évesnek tartjuk, kezdete tehát közelebb jutott hozzánk, ha
tárai pedig nem vesznek a végtelenbe, hanem összetalálkoznak, lévén
a tér hajlított felületű.

Amennyire a mai óriás te1esz:k6pok segitségével megállapítható. a
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világegyetan spirális ködíoltokból, galaktik.ákb61 áll. olyanokböl, amí
lyennek a Tejutat látjuk, melyhez a Nap is tartozik. William Herschel
angol fizikus már a tizennyolcadik század végén megállapította, hogy a
Tejút tulajdonképpen hatalmas csíllaqhalmae, amelynek belsejében va
gyunk magunk is, formája pedig erősen ellapitott ellips:zoid alakú tér.
Eddington becslése szerint a világegyetem százmilliárd ilyen csíllaq
együttesből. galaktikából áll, egy.-egy galaktika pedig mintegy száz..
míllíárd csillagból.

Milyen mozgást végeznek a CSlillagdki és tejutak?
Az úgynevezett ..állócsíllaqok" .csak a bolygókhoz viszonyítva ne

vezhetők ..állóknak.", q valóságban ezek is mozognak. A csillagok moz
gása háromféle. Először is: mindegyiknek megvan az egyéni sebessége:
másodszor: a galaktika maga is forog, végül a világegyetem összes tej
útja állandóan tágul. Az egyes csillagok egyéni sebessége, ha súlyosak,
9-20 kilométer másodpercenkínr, ha könnyebbek, 50-80 Jdilométer.
A tejutak forgási sebessége ennél sokkal nagyobb, a miénk például
275 kilométer. De mindez eltörpül a tejutak egymástól való távolodási
sebessége mellett.

Slípher, a lowelli csillagviZlSgáló asztronómusa 1912-ben a Dopp
ler-e-Fízeau-elv alkalmazásával megállapította, hogy ez a sebesség má
sodpercenkint többszáz kilométer, de ami még megdöbbentőbb: a spek
trum sávjai a vörös szín felé tolódtak el, ami azt jelenti, hogy a tej-
utak távolodó sebességet mutatnak. .

A másik alapvető fontosságú megfigyelést Humason tette a Wíl
sen-hegyí csíllaqvízsgálóban, amelynek hatalmas távcsöve lehetövé teszi
a nagyon gyenge, vagyis nagyon távoli ködfoltak fényképezését. Ilyen
módon sikerült 25.000 kilométer másodpercenkirlti sebességet is re
gisztrálni, a rekordot az egyik galaktika 45.000 kilométeres ·sebeSSéggel
tartja. A megfigyelések eredményeként meqállepítható, hogy egy titok
zatos törvény következtében a tejutak távolodásí sebessége és a mi
tejutunkhoz való távolságuk között ÖSlSzefüggés áll fenn. E. P. Hubble,
a Wilson-hegyi csillagvizsgáló tudósa, 1929-ben felállítja a következő

törvényt: egy n millió fényév távolságra eső galaktika sebessége má
sodpercenkint n X 160 kilométer.

Végül. két év előtt egy beÍga matematikus, Georges Lemaítre abbé
közzétette a tér kiterjedéséről szóló elméletét. amely aJátám.a.sztja a
Hubble-féle arányosság törvényét. A következökben megkiséreljük
Lemaitre elméletének alapgondolatát mínden matematikai képlet és szak
kifejezés mellözésével összefoglalni.

Tudjuk, hogy a Nap nem esik a mi tejutunk közepébe. sőt semmi
okunk sincs azt hinni, hogy a mi tejutunk a világ közepe lenne vagy kü
lönös előjogokat élvezne. Fel kell tehát tételeznünk. hogy a tejutak
bármely más meglfigyelőhelyről nézve szintén távolodni látszanának.
Egy hasonlattal érthetőbbé tehetjük ezt a jelenséget: Míndnyáján lát
tunk már olyan reklámléggömböt, amilyet az áruházak ajándékoznak a
gyerttlekeknek. Nos, ha gázt bocsátunk belé, a léggömb megduzzad és
a rányomott felirat betúi egyformán .nagyobbodnak: ha most bármelyik
pontját nézzük is az írásnak. minden más pont távolodní látszik tőle,
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lévén ez a távolodás arányos a kJét pont közötti távolságqal. ~ itt
egy kétdimenziós gömbfelületen végbemegy. hasonló ahhoz, ami a há
romdimenziós űrben figyelhető meg. ha feltételezzük. hogy az önma
gába zárt" görbefelületú tér.

A hólyag felületi feszültsége. amely a felírás betüit egymáshoz kö
zelíteni igyekszik - és valóban közel is hozza őket, ha a gázt kiereszt
jük a léggömbböl, - a Newton-féle nehézkedési erő; a gáz nyomása,
amely megduzzasztja a léggömböt és kitágítja a felületére rajzolt betű

ket. az Einstein-féle kozmíkus taszító erőhöz hasonlítható, amely a
relativitás-elméletben a gravitáció ellenlábasa. De amíg Einstein szerint
ez a két erő pontosan eqyensúlyozza egymást. Lemaítre abbé kimutatta.
hogy ez az egyensúly labilis és Eínsteín állandó formájú világa helyébe
egy fejlődésben lévő világegyetem teendő. Szerínte az evolucíó, amelyen
a világ keresztülmegy. vagy összehúzódás vagy kiterjedés. Ahogy azon
ban azt a ködfoltok meaekülesének tünete mutatja, ez az avolucíó nem
más. mínt a tér kiterjedése.

A magfizika is megerősíti Lemaítre elméletet, kímutatván, hogy a
világ valaha rendkívüli sűrűség állapótában volt. Chandrasekhar és
Henrich fizikusok kiszámították. hogy a nehéz elemek szintézise a vas
tól az uráníumíq csak olyan sűrűség mellett mehetett végbe, amely
köbcentiméterenkint tiz tonnán felüli súlyt és tízmilliárd fok feletti hőmér

sékletet feltételez. Az említett elemeknek a föld méh ében és a csilla
gokban való jelenléte azt bizonyítja, hogya világegyetem valaha ilyen
rendkivüli sűrítettség és Lázas tevékenység állapotában volt. A köd
foltok menekülése és a csillagok lehülése, ami enerqíakészleteík kimer ű
lésének természetes következménye. azt mutatják, hogy a világegyetem
nem jut többé ebbe a kezdeti állapotba.

A kérdés az. mennyi ídő alatt jutott el a mai állapotába? Laplace
elméletével szemben, amely a világ korát többezer míllíárd évre becsüli.
a legújabb kutatások alapján azt kell mondanunk, hogy alig idősebb

ötmilliárd évnél. Emellett szólnak a következő érvek:
1. A tejutak forgása, amely olyan erőteljesen kavarja fel a csilla

gokat. hogya tejutak spirális alakja nem maradhatott volna meg. ha
csakugyan olyan öreg, mint Laplace hiszi.

2. A tér kiterjedése, amelynek sebessége valósággal megdöbbentő.

Ha feltesszük, hogy a sebesség a maival azonos volt. akkor a világ
egyetem sugara kétmíllíárd év alatt megduplázódott. Ha az időben

visszafelé meqyünk, akkor ez a sugár ötmilliárd év előtt a mainak csu
pán tizedrésze lett volna. ami egyébként valószínűtlen, mert feltehető.

hogy a kiterjedés sebessége a labilis egyensúly következtében meglassult.
3. A rádióaktív anyagok és bomlási termékeik közötti jelenlegi

arány. A rádióaktív anyagok a világegyetem rendkívülien összezsúfolt
állapotában születhetteiki csak meg.. azóta állandóan felbomlanak, és
ennek a bomlási folyamatnak az üteme függ;etlen minden külső befolyás
tól. A ma fellelhető bomlási termékekből következtetni lehet a folya
mat tartamára. ez pedig körülbelül ötmilliárd év.

Ezek az érvek nem egy asztronómust arra késztettek, hogy revi
deálják a világ eredetéről vallott nézeteiket. Paul Couderc például az
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1930~ban megjelent "A Világegyetem felépítése" cunu műve új kíadá
sának előszavában 1947~Oen a következőket írja: "Be kell vallanunk;
hogy .a húsz év óta tett asztronómiai felfedezések mindjobban meq
cáfolják azt a változatlan világegyetemet, amelyhez annyira ragaszkod
t1.1I1k. Mert azt hiszem. fölösleges bízonyítqaenom, hogy egy állandó
kiterjedésben lévő világegyetem pontosan az ellenkezője a változatlan
világnak; másrészt a tejutak eszeveszett forgása oa vílágeqyetem jelen
legi semájának átmeneti jellegét bizonyítja... Altalában tizenkét év óta
minden újabb megfi9yelés azt látszik bizonyítani, hogy egyirányú és
igen rohamos fejlódessel állunk szemben. Nem állítom, hogy ez az ál
lapot az emberi ész számára kielégitő. Másokra bizom annak megálla
pítását, hogy oa megfigyelt világegyetem racionális-e vagy nem. De azt

. hiszem. nem egészen mentes a nevetséqesséqtől, a;k,i azt állit ja. hogy
az oszcilláló világegyetemben való hit méltóbb egy racionalistához."

Némely tudós nehezen barátkozik meg a világkezdet gondolatá
val. Lernaitre-nek nem egy kommentátora vetette szemére. hogy elmé
letét a teremtés dogmájába vetett hite diktálta és műve meqírásakor az
az apoloqétíkaí szándék vezette. hogy Isten beavatkozását va világ
egyetem evoluciójának kezdetén szűkségessé tegye. De ahogy Szerit
Tamás tanítja. az Ös..ok tevékenysége nem fogható fel évszámmal el
látható időbeli eseménynek, hiszen a világon kivül nincs sem tér. sem idő.

Lemaitre elmélete az ősatornról, amelyben szörnyü nyomással őssze

volt sűrítve az egész világegyetem, kiegészíti Szent Tamás tanítását.
Ha ugy.anis ennek az atomnak belső kíterjedése és tartama van, akkor
nincs sem térben. sem időben. E két utóbbi fogalom feltételezi az anyag
szétszórt állapotát. már pedig csupán az 'ősatom kirobbanásából szüle
tett meg a szétszórtság állapota. és ezzel együtt az idő és a tér. A filo
zófus elképzelését a mai tudomány is alátámasztja. A, tudomány mai
állása szerint uqyanís a világegyetem történetében már nem kell olyan
"eseményláncolatot látni. amelynek két véqe szánalmasarn lóg a sem
mibe" - amint Paul Condere mondta.

A világkezdet problémája egyébként egyformán súlyos a hivő és
nemhivő számára. mert egyaránt nehéz időbeli eseményként dátummal
ellátni akár azt 'a mozzanatot, amikor az Isten magánya a Teremtő pár
beszédévé változott, akár azt, amikor a semmiből a lét megszületett.

A világegyetem eredetével kapcsolatban csak egyetlen érdemleges
probléma merülhet fel: annak tisztázása. hogy az .ősatom egymásra
következő állapotain visszafele haladva ezeki eqyszerűsödnek-e: például
a magasabb atornszámú elemek alacsonyabb atomszámú elemek lesz
nek-e, egészen a hidrogéníg. Ha ez igaz. akkor egyrészt elfoqadhatjuk,
hogy a viláanak van kezdete. másrészt elfogadhatjuk a vílág Isten által
való teremtésének és fenntartásának foqalmát, azzal a Szent Tamás~

féle megállapítással, hogy az első a másodikhoz a vílág állandó újdon
ságának feltevését fűzi.

Amikor Szent Tamás a .movítas essendí't-t teszi a "non ab aeterno"
teremtés megkülönböztetés jegyévé, metafizikai síkon ugyanazt a gor~

díuszí csomót vágja el, amelyet Larnaítre abbé a tudomány sikján ol
dott meg.




