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ELÔSZÓ

A brüsszeli Metropole Hotel lenyûgözô elôcsarnokában bámészko-
dom, figyelem, hogyan küzd meg három Nobel-díjas tudós a lifttel.

Kétségtelen, hogy az itteni lift nem egykönnyen kezelhetô darab:
nyitott, rácsos fülke, olyan csörlôszerkezettel, amit talán még a XIX.
század legnagyobb angol gépészmérnöke, Isambard Kingdom
Brunel tervezett. Amikor három nappal ezelôtt elôször szálltam be
ebbe a liftbe, úgy éreztem, mintha idôutazásra indulnék. De én leg-
alább hamar mozgásra tudtam bírni.

Már kezdem én kínosnak érezni magam a tudósok ügyetlenkedése
miatt – inkább félrenézek és szemügyre veszem a monumentális kör-
nyezetet. A Metropole-t a XIX. század végén építették, és szinte már
nevetségesen cicomásra sikeredett. A falakat hatalmas márvány-
táblák borítják, a mennyezetet aprólékosan kidolgozott, gyönyörû
arany és élénkzöld geometriai minták ékesítik, a ragyogó kristály-
csillárok olyan melegséget árasztanak, hogy az ember legszívesebben
összegömbölyödne és elaludna a fénysugarukban. Odakint, a Place
de Brouckère-en csípôs, hideg szél zúg keresztül a városon... Tudva,
hogy a forgóajtókon túl a zord december vár rám, azt hiszem, inkább
örökre itt kellene maradni, ebben a grandiózus hallban.

A Nobel-díjasok még mindig az ajtóval küzdenek. Rajtam kívül
a jelek szerint senkinek sem tûnik fel szorult helyzetük, én meg azon
gondolkozom, hogy az elôcsarnokon átvágva odamenjek-e felaján-
lani a segítségemet. Amikor magam küzdöttem majdnem ilyen hosz-
szan az ajtóval, felfedeztem, hogy a zárszerkezetben van valami, ami
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ellentmond a logikának. Van egy pont, ahol már végképp azt hiszi az
ember, hogy biztosan bezárult, de hiába, mert még mindig nyitva
van, és még egy utolsó húzás kell ahhoz, hogy tényleg bezáruljon.
Már-már nekilódulnék, hogy odamenjek, de felötlik bennem, hogy
azok az emberek ott a ruhájuk hajtókáján a Nobel-díj megszerzését
bizonyító kitûzôt viselik – bizonyára rájönnek hát maguktól is erre.

Szívesen gondolok úgy a tudósokra, mint akik minden helyzeten
felül tudnak kerekedni, mint akik képesek megmagyarázni a világot,
amiben élünk – mint akik a világegyetem urai. Meglehet, hogy ez
csupán megnyugtató tévképzet.

Ha végre majd sikerül elszakadnom a liftben lejátszódó bohózattól,
taxiba szállok és magam mögött hagyom életem talán legcsudásabb
konferenciáját. Ami nem azért volt akkora élmény, mert valami vado-
natúj tudományos felfedezésrôl értesültem – ellenkezôleg: ezt a tudo-
mányos találkozót éppen az tette oly érdekessé, hogy semmiféle új
szenzációról nem szereztünk tudomást, a tudósok a jelek szerint nem
most találták meg az elôremutató utat. De én már tudom: ha a tudo-
mány tökéletesen és menthetetlenül megreked, az valójában jó dolog,
hiszen legtöbbször ez a jele annak, hogy forradalom közeleg.

E csodás konferencia középpontjában a húrelmélet állt, az a
gondolatkísérlet, amely a kvantumelméletet próbálja összehozni az
Einstein-féle relativitáselmélettel. A kettô azonban összeegyeztethe-
tetlen; ha helyesen akarjuk leírni a világegyetemet, akkor alaposan át
kell dolgoznunk e két elméletet, s ennek a húrelmélet lehet a legjobb
módja. De az is meglehet, hogy mégsem. Az elmúlt három napot
azzal töltöttem, hogy napjaink legjobb elméit hallgattam vitatkozni
azon, hogy a relativitást miképp lehetne ötvözni a kvantumelmé-
lettel. A konklúzió az lett, hogy három évtizeddel a húrelmélet
születése után még mindig fogalmunk sincs, hogyan álljunk neki
a dolognak.

Az esemény, amelyen részt vettem, a Solvayrôl elnevezett fizikus-
konferencia elképesztôen színpompás történetre visszatekintô tu-
dóstalálkozó. Az 1911-ben elôször megrendezett – és a fizikusok
elsô világméretû összejövetelének számító – konferencián a küldöt-
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tek azt tárgyalták meg, mihez kezdjenek az épp újonnan felfedezett
jelenséggel: a radioaktivitással. Ebben a szállodában vitatta meg
Marie Curie, Hendrik Lorentz és a fiatal Albert Einstein azt a kér-
dést, hogy a radioaktív anyag miért képes látszólag cáfolni az ener-
gia és a lendület megmaradásának törvényét. A radioaktivitás ano-
máliaként jelentkezett: egyszerûen nem volt értelme.

A problémára végül a kvantumelmélet megszületése jelentette a
megoldást. Az 1927-es Solvay konferencián azonban már a kvan-
tumelmélet furcsa természete vetett fel kérdéseket, s ez késztette
arra a legjobb elméket – a névsor valóban illusztris: Einstein, Niels
Bohr, Lorentz, Erwin Schrödinger, Ernest Rutherford, Neumann
János –, hogy ismét összeüljenek, és ugyanolyan zavarodottsággal
próbálják értelmezni a fizika új törvényeit, ahogyan egykoron a ra-
dioaktivitás esetében történt.

Egyedülálló pillanat volt ez a tudomány történetében. A kvan-
tumelmélet felölelte azt az újszerû elképzelést, hogy akad néhány
teljességgel esetleges dolog a természetben, amelyek látszólag min-
den ok nélkül történnek meg. Ez azonban képtelenségnek tûnt
Einstein és Bohr számára. Ôk ketten a hivatalos programot oda-
hagyva leültek azon spekulálni, mit jelentsen ez a probléma. A rej-
télyre azonban két gyökeresen eltérô filozófiai megközelítésbôl kiin-
dulva próbáltak megoldást találni. Bohr úgy vélte, ez azt jelenti,
hogy vannak bizonyos dolgok, amelyekre a tudomány nem képes
választ találni. Einstein számára pedig azt jelentette, hogy valami
nem stimmel az elmélettel.

Itt, a Hotel Metropole-ban hangzott el Einstein szájából a híres
mondás: „Isten nem kockajátékos.” Bohr reakciója sajátságos válasz
volt a tudósok legnagyobb frusztrációjára – arra, hogy a szabályokat
nem ôk hozzák: „Einstein jobban tenné, ha nem ô mondaná meg
Istennek, mit csináljon!”

Egyikük sem érte meg azt az idôt, amikor a rejtélyre megnyugtató
választ találtak – valójában a mai napig nem született ilyen. De ha hi-
hetünk a 23. Solvay konferencia résztvevôinek, akkor meglehet,
hogy Bohrnak volt igaza, és valóban vannak leküzdhetetlen akadá-
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lyok a tudomány elôtt. A húrelmélet képviselôinek fele – néhányuk
a világ legnagyobb koponyái közül – jelenleg azt állítja, hogy
soha nem fogjuk tökéletesen megérteni a világegyetemet. A töb-
biek, akik a „mindent magyarázó elméletet” kutatják, azt gondolják,
létezhet valamiféle számunkra is felfogható elmélet. Arról azonban
fogalmuk sincs, hogy ezt hol kellene keresni.

Vajon mi vezetett ehhez a képtelen helyzethez? Egy újabb ano-
mália, amit 1997-ben fedeztek fel. Egy távoli szupernova fényét ele-
mezve a csillagászok megdöbbentô eredményre jutottak: a világ-
egyetem tágul, és ez a tágulás mind gyorsabb és gyorsabb ütemben
folyik. A felfedezés megdöbbentette a csillagászokat: senki nem tud-
ta megmagyarázni, hogy ez miért történik így. Mindössze annyit
tudtak megállapítani, hogy létezik valamiféle „sötét energia”, ami
szétveti a világegyetemet.

A táguló világegyetem – e látszólag egyszerû megfigyelés – ano-
máliája a húrelméletet is térdre kényszerítette: egy csapásra szerte-
foszlott mindaz, amit addig az elmélet hirdetôi bizonyítottnak
véltek. Egyszerûen szólva, képtelenek voltak megmagyarázni a je-
lenséget, ezért sokan úgy gondolták, hogy ideje lenne felhagyni
a próbálkozással is. Van ugyanis egy egyszerû magyarázat, ami szin-
te kiveri a szemünket: a mi világegyetemünk csupán egy a számtalan
világegyetem közül, s ezek mindegyike más és más tulajdonságokkal
rendelkezik. És ha választ keresünk arra, hogy ezek a tulajdonságok
a mi világegyetemünkben miért olyanok, amilyenek, azzal csak az
idônket pocsékoljuk.

Nem értek egyet ezzel. Tudniillik van valami felemelô az efféle
– sôt bármiféle – anomáliákban. Amikor Thomas Kuhn megírta A tu-
dományos forradalmak szerkezete címû mûvét az 1960-as évek 
elején, a tudománytörténetben próbált modellt találni a felfedezések
természetére, s a vizsgálódás során jutott el a mára már közhellyé vált
kifejezés megalkotásához: ez a paradigmaváltás. A tudósok fejében jól
bejáratott elképzelésrendszer létezik arról, hogyan is mûködik a világ.
Mindent, amit csinálnak – legyen szó kísérleti vagy elméleti munká-
ról –, azt ennek az elképzelésrendszernek az alapján, ennek a keretein
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belül teszik. Ugyanakkor olyan bizonyítékokra is rábukkannak, ame-
lyek kilógnak ebbôl a rendszerbôl. Ezeket elôször figyelmen kívül
hagyják, késôbb szándékosan elhallgatják. Végül azonban egy rakás
anomália jelentkezik, akkora rakás, hogy már nem lehet félresöpörni
vagy elhallgatni ôket. Ilyenkor következik be a válság.

A válságot, mint Kuhn megállapította, hamarosan követi a para-
digmaváltás, amelynek során mindenki radikálisan új világszemlélet-
tel vértezôdik fel. Ily módon fogantak meg az olyan új elképzelések
is, mint például a relativitás- vagy a kvantumelmélet, vagy éppen a
lemeztektonikus modell.

A sötét energia nyomán támadt válság is egy az efféle válságok so-
rában. Van, aki lehangolónak találja, mondván, a tudomány falnak
ütközött. Mások azonban izgalmas, inspiráló kihívást látnak benne.
Valaminek már történnie kell, és az áttörés bárhonnan érkezhet,
bármelyik pillanatban. És még ennél is izgalmasabb, hogy nem ez
korunk egyetlen anomáliája – messze nem az egyetlen. Még magá-
ban a csillagászatban sem ez a kizárólagosan felmerülô megvála-
szolhatatlan kérdés. Akad még egy kozmikus probléma: a sötét
anyag problémája, amire elôször az 1930-as években figyeltek fel, és
Kuhn elméletéhez híven, csaknem negyven éven át nem is vettek
róla tudomást.

A problémát végül a washingtoni Carnegie Intézet egyik csillagá-
sza, Vera Rubin azonosította, s ezzel rávette az embereket, hogy
foglalkozzanak a kérdéssel. Az 1970-es évek elején ugyanis bebizo-
nyította, hogy a galaxisok formája, mérete és forgása vagy azt mu-
tatja, hogy valami baj van a gravitációval, vagy sokkal több anyag van
odakint a világûrben, mint amennyit látunk. A gravitációt leíró
newtoni törvényekkel persze senki nem babrál szívesen, de akkor is
tény, hogy nemigen vagyunk tisztában a sötét anyag természetével.

Megnyugtató érzés, ha néhanapján az ember azt hiszi, hogy a tudo-
mány uralma alá vonta a világegyetemet. A tények azonban másról
árulkodnak. A sötét energia és a sötét anyag együtt a világegyetem
96%-át teszik ki. Mindössze két anomáliára rámutató tudományos
eredmény kellett ahhoz, hogy belássuk: csupán apró töredékét ismer-
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jük annak, amit kozmosznak nevezünk. A jó hír az, hogy a csillagászok
már lassan kezdenek kikászálódni a Kuhn által válságnak nevezett
szakaszból, s nekiláttak világegyetemünk újbóli kitalálásának – vagy
legalábbis nyomban nekilátnak, amint sikerül végiggondolniuk, hova
vezet a paradigmaváltás.

Hasonlóan felkavaró anomáliákat – sôt esetleg küszöbön álló for-
radalmakat – a házunk táján is találunk – azaz legszemélyesebb
pszichénkben is. Itt van például a placebo-effektus: gondosan elter-
vezett és szigorúan ellenôrzött kísérletek többször is arra az ered-
ményre jutottak, hogy az elme képes befolyásolni a test biokémiáját,
méghozzá úgy, hogy megszünteti a fájdalmat és elképesztô orvosi
hatásokat idéz elô. Azonban ezt leszámítva – hasonlóan a sötét
anyaghoz – senki nem biztos igazából abban, hogy a placebo-hatás
valóban létezik.

Hiába kísérik immár két évtizede szkeptikus hangok a hidegfúziós
kísérleteket, amelyek során a fématomokban lejátszódó nukleáris
reakciók elvileg több energiát bocsátanak ki, mint amennyit felhasz-
nálnak, az USA Energiaügyi Minisztériuma nemrégiben kijelentette:
a laboratóriumi bizonyítékok elég meggyôzôek ahhoz, hogy a kísér-
leti kutatások újabb körét finanszírozzák. Pedig a hidegfúzió a fizika
valamennyi bevett szabályának ellentmond; és még csak elfogadható
magyarázat sincs arra, hogy miért mûködne – nincs is semmiféle
meggyôzô bizonyítékunk arra, hogy valóban mûködik. Ennek ellené-
re megéri az alaposabb kutatást: a jelek arra utalnak, hogy e jelenség
segítségével a fizika új, mélyebb elméletét tárhatjuk fel, olyan új el-
méletet, ami a tudomány sok más aspektusára is óriási hatással lehet.

Hanem akad még itt más is; például az immár harminc éve ma-
gyarázatra váró „intelligens” jelek a világûrbôl. Vagy az a rejtély,
hogy minden ellenkezô elôjelû tudományos bizonyíték ellenére mi-
ért él bennünk a szabad akarat érzése. Vagy az ûrhajó, amit valami-
lyen ismeretlen erô letérített a pályájáról. Vagy az, hogy mennyire
nehéz magyarázatot találnunk a szex és a halál eredetére, annak el-
lenére, hogy kiváló biológiai elméletek egész sora áll rendelkezé-
sünkre... És a listát még bôvíthetnénk.
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Karl Popper filozófus mondta egyszer – meglehetôsen kegyetlen
módon –, hogy „a tudományt leginkább úgy lehetne jellemezni,
mint a szisztematikus leegyszerûsítés tudományát”.1 Noha ez a kije-
lentés is leegyszerûsítés, tagadhatatlan, hogy rengeteg érvünk lehet
amellett, hogy a tudomány jobban teszi, ha alázatos marad. Épp ez
lenne a lényeg – amirôl oly gyakran megfeledkeznek a tudósok, akik
szeretnének a minden akadályt leküzdô hôs képében tetszelegni.

Jó példa erre a fizika leginkább zavarba ejtô problémájának ne-
vezett sötét energia. A sötét energia valójában nem óriási gond, ha-
nem a fizika elôtt álló legnagyobb lehetôség: remek indok arra, hogy
megvizsgáljuk a leegyszerûsítéseinket és kijavítsuk ôket, s ezáltal
a tudást új szintre emeljük. A tudomány jövôje azon múlik, hogy be-
azonosítjuk-e azokat a dolgokat, amelyeknek – látszólag vagy egyál-
talán – nincs értelmük. Éppen az anomáliák magyarázatára tett
kísérleteink hajtják elôre a tudományt.

Az 1500-as években az égitestek mozgásában jelentkezô anomáliák
sora bírta rá minden idôk egyik legnagyobb csillagászát, Koper-
nikuszt, hogy felismerje: a Föld forog a Nap körül, nem pedig for-
dítva. Az 1770-es években két kémikus, Antoine Lavoisier és Joseph
Priestley olyan kísérleti eredményekbôl szûrte le az oxigén létezésé-
nek tényét, amelyek ellentmondtak a korszak valamennyi elméleté-
nek. Több évtizeden át tudósnemzedékek egész sora figyelte meg,
hogy Dél-Amerika keleti partvidéke és Afrika nyugati partja milyen
furcsán illik egymáshoz, akárcsak valami kirakós játék darabjai – de
csak 1915-ben mutatott rá valaki, hogy mégis többrôl van itt szó vélet-
len egybeesésnél. Alfred Wegener éles elméjû megfigyelése vezetett
végül a tektonikus lemezmozgások és a kontinentális elmozdulás el-
méletéhez – megfigyelése egy csapásra véget vetett a geológiában ad-
dig uralkodó „bélyeggyûjtô” felfogásnak, és helyébe lépett az egysége-
sítô elmélet, ami a Föld történetének korábbi évmilliárdjait nyitotta
meg a vizsgálódás elôtt. Hasonló szerepet töltött be a biológiában

1 K. Popper: The Open Universe: An Argument for Indeterminism. Hutchinson, Lon-
don, 1992, p 44
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Charles Darwin elmélete a természetes kiválasztódás útján lejátszódó
evolúcióról: ebben az esetben is egyik napról a másikra véget értek
azok az idôk, amikor még az összekapcsolásuk nélkül beszéltek a Föl-
dön uralkodó életformák rendkívüli változatosságáról. 

De ne csak a kísérletekrôl és megfigyelésekrôl essék szó, hiszen
léteznek intellektuális anomáliák is! Két elmélet összeegyeztethe-
tetlensége vette rá például Albert Einsteint, hogy megalkossa a
relativitáselméletet, azt a forradalmi elgondolást, ami örökre átala-
kította a térrôl, idôrôl és a hatalmas kiterjedésû világegyetemrôl
alkotott nézeteinket. Einstein azonban mégsem a relativitáselméle-
tért kapott Nobel-díjat. Egy másik anomália, a hôsugárzás furcsa
jelensége hozta meg számára a tudomány legmagasabb elismerését.
A hô megfigyelése nyomán vetette fel elôször Max Planck, hogy
a sugárzás talán kisebb csomagokban, úgynevezett kvantumokban is
létezhet. Planck számára viszont a kvantumelmélet nem volt több
egyszerû kis matematikai trükközésnél – Einstein lett az, aki bizo-
nyította, hogy sokkal többrôl van szó. Planck munkájától inspirálva
Einstein írta le elôször, hogy a fényt is kvantumokra lehet bontani,
és kísérletek útján mérni is lehet minden egyes kvantum energiá-
ját. Ez a felfedezés hozta meg Einstein számára 1922-ben a fizikai
Nobel-díjat: a felismerés, hogy a világegyetem anyaga apró építô-
kockákból rakódik össze.

Persze a Nobel-díj sem ad választ minden kérdésre – elég csak át-
pillantanom a Metropole hotel elôcsarnokának túloldalára, hogy ezt
azonnal belássam. Vajon e három jeles férfiú, akik generációjuk leg-
ragyogóbb elméi közé tartoznak, miért nem veszi észre a liftajtónál
a kézenfekvô megoldást? Önkéntelenül is elgondolkodom: vajon
Einstein is küzdött volna a felvonó bezárásával? Annyi biztos: ha így
történt volna, akkor mostanra már – öklét rázva a Teremtôre – ô is
segítségül hívta volna a liftesfiút.

A tudósok persze nem egykönnyen ismerik be, ha elakadtak. Mára
megfeledkeztek arról is, hogy az újabb izgalmas utakon épp ez a be-
ismerés lehet az elsô lépés. Hogy csak akkor folytatódhat az utazás,
ha mégis sikerül erre rávenni magukat, és kollégáikat is – ahelyett,
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hogy arra késztetnék ôket, hogy ne vegyenek tudomást a kérdésrôl –
bevonják az új téma szerteágazó problémáinak megoldásába.

A tudományban az elakadás többnyire csak az újabb nagy ugrás
elôtti pillanatot jelzi. Ebbôl a szemszögbôl nézve, valójában csakis
azok a dolgok számítanak, amelyeknek nem lehet kihámozni az
értelmét.
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