
Az ismeretlen ismerős 

Az időt mindenki ismeri, de ponto-
san senki nem tudja, mi is valójá-
ban. Mindenki tudja, hogy ha pon-
tos órája negyed kilencet mutat, 
akkor már nem érhet oda a nyolc-
órás randira. Sean Carrol könyve 
az idő szinte megfoghatatlan fogal-
mának természetét kutatja. Van-
nak folyamatok, amelyek az idő-
ben csak egy irányba mehetnek 
végbe, visszafelé már nem – eze-
ket nevezzük irreverzibilis folyama-
toknak. Ennek statisztikai okai van-
nak, a természet a rendezetlen ál-
lapotok felé törekszik. Ha két tar-
tályt összekötünk, mindig a 
nagyobb nyomásúból megy át 
anyag a kisebb nyomásúba. Ha 
egy kicsiny égő gyufát a nagy kály-
hához érintünk, a hőáramlás irá-
nyát a hőmérséklet határozza meg, 
nem a hő mennyisége. A rendezet-
lenség mértéke az entrópia, amely 
zárt rendszerekben csak növeked-
het. Felmerül a kérdés, hogy ha 
egyszer eléri a maximumot, akkor 
minden élet megáll-e majd? A vá-
lasz megnyugtató: semmi sem bi-
zonyítja, hogy van maximuma az 
entrópiának, mint ahogy azt sem, 
hogy az Univerzum zárt rendszer. 

Az idővel kapcsolatban a leggyak-
rabban előforduló kérdések a kezde-
tekre, illetve a jövőre vonatkoznak. 

A kezdetekkel kapcsolatos kér-
dések tisztázására Edwin Hubble 
munkássága a meghatározó. Ne-
vét ma a róla elnevezett teleszkóp-
ról ismerjük, de legfőbb eredmé-
nye az 1929-ben felfedezett jelen-
ség volt. Észrevette, hogy a galaxi-

sok távolodnak tőlünk, és a 
távolabb lévők sebessége a távol-
sággal arányosan nagyobb. Az 
egész azt a képet mutatta, mintha 
egy felrobbant bomba egyik repe-
szén ülve néznénk a többi darabot. 
Ha a természet törvényei állandók, 
akkor volt egy pont, amikor az Uni-
verzum tömege egy kis térbe tö-
mörült, és onnan szóródott szét. 
Ezt az ősrobbanást nevezzük a 
Nagy Bummnak (big bang). 

A jövőre vonatkozóan gyakran, 
így e könyvben is felmerül az idő-
utazás lehetőségének kérdése. 
Einstein képleteiből sok következ-
tetés levonható. A nagy tudós idő-
elmélete abban különbözik az euk-
lideszi geometriától, hogy amíg az 
utóbbiban két pont között a legrövi-
debb út a legegyszerűbb (az egye-
nes), addig az előbbiben két téridő 
pont között a leghosszabb időút a 
legegyszerűbb (az egyenletes 
mozgás). Ezek szerint a távoli jövő-
be el lehet jutni, csak hatalmas se-
bességekre felgyorsulva, lelassul-
va, cikk-cakkban haladva kell visz-
szatérni kiindulási pontunkra. Per-
sze, ha csak ülünk, és várunk, 
akkor is a jövőbe jutunk, de ebben 
nincs semmi meglepő. A múltba 
való visszajutás már problémá-
sabb. A képletek a fénysebességet 
meghaladó mozgáshoz kötik, ami 
persze nem megy. A józan ész is 
azt mondja, hogy az oda-vissza 
történő időutazás csak a fantázi-
ánkban létezik. Számtalan mű fog-
lalkozik ezzel, csak néhány példa. 
H.G. Wells Az időgép című könyve, 
vagy René Clair 1944-es fi lmje, a 
Holnap történt, amelyben valaki 
minden nap megkapja a másnapi 
újságot, így előre értesül a dolgok-
ról. De szinte mindenki ismeri a 
Vissza a jövőbe! típusú fi lmeket, 
ahol szintén az időutazás a téma.

E sorok írója is pesszimista eb-
ben a kérdésben. Azt vallom, hogy 
az időutazás lehetetlenségének bi-
zonyítéka, hogy még nem érkezett 
hozzánk senki a jövőből. Ez kicsit 
erősebb érv annál a viccnél, mi-
szerint a Földön kívüli intelligencia 
legbiztosabb jele, hogy nem kere-
sik velünk a kapcsolatot. Azt hi-
szem, hogy nyilvánvaló: ha lehet-

séges lenne a jövőből való vissza-
térés, akkor az időutazás feltalálá-
sa után valaki biztos visszajönne e 
korba, melyben a Föld jövője forog 
kockán. Ajánlom e könyvet min-
denkinek, aki szeretne az idő fo-
galmával kicsit behatóbban foglal-
kozni, és érthető magyarázatokon 
keresztül megismerkedni a mo-
dern időelméletekkel. (Most vagy 
mindörökké; Akadémiai Kiadó, Új 
polihisztor sorozat, 2010, 590 ol-
dal,  3990 forint)

BÓC ISTVÁN

A piramisépítők hite

Egyiptom régmúltja mindig izgató 
volt, s talán a mai ifjabb generáci-
óknak is az. Jóllehet korunk épít-
ményei magasabbra és mélyebbre 
törnek, ma is csodálatot keltenek a 
piramisok. Újabb és újabb magya-
rázatok születtek építésük titkára. 
Mi tehette képessé arra kezdetle-
ges eszközei mellett a négy és fél-
ezer évvel ezelőtti társadalmat? Az 
ember tragédiája IV. színében a 
felügyelőktől hajszolt rabszolga e 
szavakkal hal meg a fáraó – Ádám 
– lába előtt: „Mért él a pór? – a gú-
lához követ / Hord az erősnek, s ál-
lítván utódot / Jármába, meghal. / 
Milljók egy miatt.”  

De vajon csak a puszta kényszer 
késztette a milliókat a piramisépí-
tésre? Az ókori Egyiptom hosszú – 
az időszámításunk kezdetétől eltelt 
időnek kétszeresénél is hosszabb 
– történelmét is fölkavarták időn-
ként lázadások. A hatalom kény-
szere mellett annál is szívósabban 
szabályozta az emberek életét tu-
datuk: a vágy a rendezett életre, 
szokás, hagyomány, hit, világkép. 
Erre utal az Óbirodalom bukása 
után a közemberek koporsóin is 
föltűnt föliratokban, hogy a világ 
ura a bajokért az embereket hibáz-
tatja, vagy a Napistenhez szóló 
himnusz, amely a rend helyreállítá-
sát hangsúlyozza. Miben hittek 
négy-ötezer éve, hogy képzelték el 
a világot és benne a létet? Erik 
Hornung egyiptológus, a bázeli 
egyetem professzor emeritusa ezt 
közelíti meg több oldalról. 

Számos egyiptomi istenség ne-
vét ismerhettük, de melyik volt a 
fő? A több felől az egyistenhit felé 
vezetett gondolkodásuk, vagy for-
dítva? A kérdés jóval későbbi hit-
tudatot vetít vissza vagy tételez 
föl. Többféle állatalakban, kép-
ben, jellel utaltak istenségeikre.  
Az elsődlegesnek látszó istenhie-
roglifa egy „körbetekert, vagyis 
felöltöztetett és ezáltal hatalom-

mal felruházott rúd” (felső végén 
ék, balta vagy ostorszerű „zász-
lós” kiágazással) – ez szerepel az 
Amduat (=„ami a túlvilágon van”) 
könyvében, amelyet egyébként 
először éppen Hornung publikált. 
Ez az isteni eredetűnek tartott tit-
kos könyv a napisten útját írja le a 
túlvilág 12 régiójában reggelig, 
amikor újjászületik. 

A tapasztalható világból indult ki 
hitük, a teremtő áldás a fény, s 
ahol lenyugszik és ahonnan felkel 
a Nap, az a túlvilág. Az istenségek 
– akik egymás tulajdonságait is 
kölcsönözik – a létezőben s a túl-
világban is jelen vannak, így – 
mondhatni – ami nincs, az is van, 
lét és nemlét az egész, nem zár-
ják ki egymást. Az olvasó ezt 
érezheti állandónak, miközben év-
ezredek és különböző uralmak, 
válságok során a hit is többféle 
változatot mutatott, de hirtelen 
nagy újításokat – mint Ekhnatonét 
– nem bírt el.  (Az egy és a sok – 
Az óegyiptomi istenvilág; Typotex 
Kiadó,  236 oldal + 12 képtábla, 
3500 forint)

N. F. 
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