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Annyi bizonyos, hogy A nagy terv1 nem 
pusztán egy újabb „fizika a tömegek szá-

mára” típusú alkotás, miként elsődleges szer-
zője, Stephen Hawking sem egyszerűen újabb 
tudós, aki a nagyközönséghez szól. Amiről itt 
szó van, azt inkább egy küszöb átlépésének kell 
tekintenünk, olyan eseménynek, amely bizonyos 
módon Charles Darwin magnum opusának más-
fél évszázaddal ezelőtti megjelenéséhez mérhető. 
Mindig is voltak fizikusok, akik arra törekedtek, 
hogy a tudomány nevében megszabaduljanak 
az „Isten-hipotézistől”; amivel azonban A nagy 
terv képében szemben állunk, több ennél. Nem 
csekélyebb mutatvány, mint olyan fizika, amely 
magának az univerzumnak a létrejöttét véli 
megmagyarázni: „miért van valami a semmi he-
lyett”, miként Hawking fogalmaz. A válasz e 
végső rejtélyre, mint olvashatjuk, immár szigo-
rúan matematikai alapon megadható, tisztán 
a fizika révén. Ez az „áttörés”, amelyet a könyv 

céloz, és kellőképpen egyszerű nyelvezettel fejt 
ki ahhoz, hogy a kívülállók számára is elérhe-
tő legyen. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy Albert Einstein nyomdokain Stephen 
Hawking az, aki a közönség szemében a legki-
válóbb fizikussá lett: egyedülálló figura, aki a 
matematikai fizika varázstudományának egé-
szét megszemélyesíti. Ha hozzávesszük ehhez, 
hogy a könyv briliánsan lett megírva, akkor 
megsejthetjük várható befolyásának mértékét, 
ama állítás tömegekre gyakorolt hatását, misze-
rint egy matematikai fizika elsöpri az emberiség 
szakrális bölcsességét! Ez a kihívás nem maradhat 
válasz nélkül. Megfelelő ellencsapásért kiált, 
kérlelhetetlen cáfolatért; s ennek megalkotását 
irányozom elő az alábbiakban a Mindenható 
Isten segedelmével: éppen ama Istenével, akinek 
létezését állítólag megcáfolták.

Az esszé három részre tagolódik. Az első át-
tekinti A nagy tervet, fejezetről fejezetre, bemu-
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tatva annak kulcskoncepcióit és érvelésének ál-
talános logikáját. A második ötrétű cáfolatot ad, 
úgy filozófiai, mint tudományos alapokon. Vé-
gül a harmadik, megkísérelvén Hawking bestsel-
lerének jelenségét tágabb perspektívába helyezni, 
a tudományos vállalkozás egészének mibenlété-
ről, motivációjáról és határairól elmélkedik.

I.

Mielőtt Hawking eszmefuttatásának kritikájá-
hoz fognék, szeretném kifejteni nemcsak a ki-
szemelt állításokat, melyeket kritikám tárgyává 
teszek, hanem A nagy terv valóban központi ide-
áit. Szeretném továbbá e tanokat nem megannyi 
elszigetelt töredékként, hanem oly módon tárni 
az olvasó elé, hogy az eszmefuttatás egészében 
betöltött szerepük megmutatkozzék. Végül pe-
dig törekedni fogok arra is, hogy összefoglalóm 
ne legyen olyan tömör, hogy elveszítse minden 
ízét, hanem képes legyen megéreztetni a szöveg 
puszta logikáján túl annak briliánsan kidolgo-
zott mivoltát, lenyűgöző erejét: csak ily módon 
alkothatunk helyes ítéletet, hogy miről is van 
szó itt.

Kezdjük az 1. fejezettel, melynek címe „A lét 
misztériuma”, s amely valóban alapvető ontoló-
giai problémákkal foglalkozik. „Hagyományo-
san ezek a filozófiára tartozó kérdések – írja 
Hawking –,2 a filozófia azonban halott. A filo-
zófia nem tartott lépést a tudomány, főként a 
fizika modern alakulásával. A tudósok váltak a 
felfedezés fáklyájának hordozóivá a tudás utáni 
kutatásunkban.” E fergeteges belépőt követően 
Hawking hozzálát a „lét” koncepciója radikális 
megváltozásának körvonalazásához – melyen ő 
természetesen a fizikai létet érti –, ami a klasz-

szikus és a kvantumfizika közötti átmenet során 
zajlott le. „Az univerzum hagyományos koncep-
ciója koncepciója szerint az objektumok jól de-
finiált pályákon mozognak és rögzített múlttal 
rendelkeznek.” Nem így a kvantumelméletben. 
Kihasználva a tényt, hogy a kvantummechani-
ka számos különböző módon megfogalmazható, 
melyekről kiderül, hogy matematikailag ekviva-
lensek, Hawking az amerikai fizikus, Richard 
Feynman által felfedezett megközelítést választ-
ja, mint gondolatai közlésére legalkalmasabbat. 
És bár a kvantumelmélet à la Feynman bemuta-
tását a 4. fejezetre halasztja, már itt hangsúlyoz-
za: „Feynman szerint egy rendszer nem csupán 
egyetlen történettel rendelkezik, hanem az ösz-
szes lehetségessel.” Láthatjuk, hogy Hawking 
kezdi megalapozni álláspontját: már itt kitűnik, 
hogy az új ontológia valóban messze maga mö-
gött hagyta a „lét” hagyományos koncepcióit.3

Megjegyezve, hogy a dolgok nem „olyanok, 
amilyennek az érzékeink számára tűnnek”, 
Hawking megfogalmazza alapvető újításainak 
egyikét: a „modellfüggő realizmus” elvét, amely 

„ama elgondoláson alapul, miszerint agyunk 
azáltal értelmezi az érzékszerveinktől érkező 
bemenetet, hogy egy modellt alkot a világról.” 
Hozzá kell tennünk, hogy elgondolásának tel-
jes ereje a 3. fejezetben mutatkozik meg, ama 
állításban, miszerint „nem létezik kép- illetve 
elméletfüggetlen valóságfelfogás”, ahonnan azt 
is megtudjuk, hogy a modellalapú realizmus 

„annak a gondolata, hogy egy fizikai elmélet vagy 
világkép egy (általában matematikai természe-
tű) modell, olyan szabályok halmaza, amelyek 
összekötik a modell elemeit a megfigyelésekkel.”  
Az 1. fejezetre visszatérve: kulcsgondolata ki-
hirdetését követően Hawking az emberi tudás 

2  Nem célunk a második szerző kisebbítése azzal, hogy egyedül Hawkingra hivatkozunk – emiatt az olvasó megértését 
kérjük.

3 A nyitott múlt tételezése valójában egyáltalán nem idegen a lét tradicionális szemléletétől. (A ford.)
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történetének vizsgálatával folytatja, „Platóntól 
Newton klasszikus elméletén keresztül a mo-
dern kvantumelméletekig”, és eljut a következő 
kérdésfeltevéshez: „Elérkezik-e ez a folyamat 
egyszer egy végponthoz, az univerzum egy vég-
ső elméletéhez, amely az összes hatást magában 
foglalja, és képes megjósolni valamennyi megfi-
gyelést, amelyet végezhetünk, vagy örökké jobb 
és jobb elméleteket fogunk találni, de olyat so-
hasem, amelyen már nem lehet javítani?” Ez az 
a pont, ahol Hawking szakít elődjével, Albert 
Einsteinnel: mint mondja, nem létezik a teljes-
séget lefedő „végső elmélet”, mint azt  korábban 
képzelték. Amire szükség van, egy gyökeresen 
újfajta elmélet, valami, amit „M-elméletnek” 
nevez, amely fogalom jól 
illeszkedik a „modellfüggő 
realizmus” elképzeléséhez. 
Hawking szerint „az M-el-
mélet nem egy elmélet a 
szokásos értelemben. Kü-
lönböző elméletek egész 
családja, melyek mindegyi-
ke csupán a fizikai szituáci-
ók valamely tartományában 
adja a megfigyelések helyes 
leírását.” A fizika végső cél-
ja – vagyis ama tudományé, 
amely elvben a teljes terüle-
tet lefedi – csak egy M-el-
mélet formájában valósulhat meg; és Hawking 
úgy véli, a fizika mára közel került egy ilyen vég-
ső, mindent felölelő leíráshoz.

Így jutunk el mind közül a legelképesztőbb 
állításhoz: ama elképzeléshez, miszerint egy 
ilyen M-elmélet képezné nemcsak a fizika, ha-
nem a filozófia betetőzését is; hogy valójában ez 
a fajta elmélet az egyetlen, amely felvilágosíthat 
bennünket a „lét misztériumát” illetően. És mi 
az, amit feltár? Mindenekelőtt tudatja velünk, 
hogy „a miénk nem az egyetlen univerzum”, ha-

nem „jó sok univerzum jött létre a semmiből.” 
De – mintha ez nem lenne elég! – ennél többet 
is: közlik velünk, hogy a végső M-elmélet elvben 
mindent feltár, ami egyáltalán megismerhető, 
nemcsak az univerzumunk vonatkozásában, ha-
nem valóban minden vonatkozásban.

A könyv célkitűzése immár látható: nem más, 
mint lépésről lépésre végigvezetni az olvasót a 
végső M-elmélet megfogalmazásán, legalábbis 
addig, ameddig Hawking ez idő szerint elvezet-
het minket.

A 2. fejezet címe „A törvény uralma”. Egy, a vi-
king mitológiából vett idézettel kezdődik, amely 
a Napot illetve a Holdat üldöző farkasokról 
szól, és amelynek lényege, hogy állítólag akkor 

következik be fogyatkozás, 
amikor ezek elfogják vala-
melyiket. „A természet mű-
ködése iránti tudatlanság 
vezette a régi korok embe-
reit arra – vonja le a követ-
keztetést Hawking számos 
hasonló példát követően –, 
hogy isteneket találjanak 
ki, akik az emberi élet min-
den vetületét uralják.” Mi-
után közli velünk, hogy „a 

mi fajunk, a homo sapiens, 
a szub-szaharai Afrikából 
ered, mintegy 200000 évvel 

ezelőttről,” Hawking a tudományos felvilágoso-
dás primitív kezdeteinek felvázolásával folytat-
ja: „a törvény uralmának” felismerésével, mely 
azonban ekkor még halovány és torzult. Ezen 
emberi fejlődés első szakasza a milétoszi Tha-
lésztől és Püthagorasztól halad Anaximandrosz, 
Empedoklész, Arisztarkhosz és Ptolemaiosz 
felé; ezt követi a középkor, a reneszánsz, majd a 
modern idők kezdete, amikor is végre megszüle-
tik az e névre érdemes tudomány Kepler, Galilei 
és Descartes fáradozásainak köszönhetően. De 

Stephen Hawking (fizikus, sz. 1942),  
„A nagy terv” című könyv szerzője, az új ateis-

ták természetfelfogásának népszerűsítője
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semmi szükség, hogy összefoglaljuk ezt az átte-
kintést, amely tulajdonképpen nem különbözik 
a szokásos elbeszélésektől. Elegendő megjegyez-
ni, hogy „a törvények modern koncepciója a 17. 
században született meg. Úgy tűnik, Kepler volt 
az első tudós, aki a modern tudományos érte-
lemben ragadta meg e fogalmat.” Ami Galileit il-
leti, ő nemcsak, hogy „jó sok törvényt felfedezett”, 
hanem ezen túlmenően „ama fontos elvet hirdet-
te, hogy a megfigyelés a tudomány alapja, a tudo-
mány célja pedig a fizikai jelenségek között fenn-
álló mennyiségi viszonyok kutatása.” Descartes 
következik, akinél a fókuszban a „törvény” kar-
teziánus felfogása áll, valamint a „trajektóriák” 
fogalma, melyeket a kezdeti feltételek egyértel-
műen meghatároznak. Ezzel minden készen áll 
Newton színre lépéséhez, akinek korszakalkotó 
érdemeit Hawking éppen csak érinti e ponton; 
ezek később kerülnek tárgyalásra, a poszt-new-
toni fizikával való kapcsolatukban.

Címéhez híven a fejezet valóban „a törvény 
uralmára” összpontosít. Konkrétan három alap-
vető kérdés vetődik fel eme uralom kapcsán, 
amelyeket a szerző vizsgálni kíván. Először, „mi 
a törvények eredete?” Másodszor, „léteznek-e 
kivételek a törvények alól, vagyis vannak-e »cso-
dák«?” S harmadszor, „vajon a lehetséges törvé-
nyeknek csak egyetlen együttese létezik?” Az 
olvasó már sejtheti, hogy ezek azon problémák 
közé tartoznak, amelyek megoldását Hawking 
az M-elmélet alapján célozza. Pillanatnyilag 
azonban a második érdekli: a fizikai deter-
minizmus kérdése. E vonalon Laplace-t idézi, 
mint nagy kezdeményezőt: „A Laplace által 
megfogalmazott tudományos determinizmus a 
modern tudós válasza a második kérdésre. Tu-
lajdonképpen ez az alapja a modern tudomány 
egészének, és olyan elvet jelent, amely az egész 
könyv során fontos lesz.” Egész pontosan az elv 
azt állítja, hogy „ha az univerzum állapota adott 
egy bizonyos időpontban, akkor törvények egy 

teljes együttese tökéletesen meghatározza mind 
a jövőt, mind pedig a múltat.” Megjegyezzük, 
hogy némi ellentét látszik feszülni az így felfo-
gott „tudományos determinizmus” és aközött, 
amit általában kvantummechanikai „indeter-
minizmusnak” szokás nevezni, amely problémát 
Hawking a 4. fejezetben tárgyalja.

Haladjunk azonban tovább. Alighogy meg-
fogalmazza az univerzális determinizmus elvét, 
megjegyzi: „Mivel az emberek az univerzum-
ban élnek és kölcsönhatásban állnak benne más 
objektumokkal, a tudományos determinizmus 
az emberekre is érvényes kell, hogy legyen.” És 
ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy valójában 
nincs olyan, hogy „szabad akarat”. Hawking így 
folytatja magyarázatát: „Bár úgy érezzük, meg-
választhatjuk, mit csinálunk, a biológia mole-
kuláris alapjainak megértése kimutatja, hogy a 
biológiai folyamatokat a fizika és a kémia tör-
vényei irányítják, amiért is azok éppúgy deter-
mináltak, mint a bolygók pályái.” Valóban, „az 
idegtudomány legújabb kísérletei alátámasztják 
ama nézetet, miszerint a tudományos törvények 
alapján működő fizikai agyunk az, amely csele-
kedeteinket meghatározza, nem pedig valamely 
e törvényeken kívül létező ágens.” És ez termé-
szetesen maga után vonja, hogy nem létezhet 
szabad akarat: „Nehéz elképzelni, hogyan mű-
ködhetne a szabad akarat, ha viselkedésünk fizi-
kai törvények által determinált, úgy tűnik tehát, 
hogy nem vagyunk többek biológiai gépeknél, és 
a szabad akarat mindössze illúzió.”

Hawking elismeri az emberi viselkedés tény-
leges kiszámításának lehetetlenségét, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy az emberi szervezet ne 
szűkülne le fizikai rendszerré, mindössze annyit, 
hogy messze túl összetett ahhoz, hogy kezelhe-
tő legyen. „Mivel ennyire kivihetetlen az emberi 
viselkedés megjóslása a mögötte meghúzódó fi-
zikai törvények révén – folytatja –, olyasmihez 
folyamodunk, amit effektív elméletnek nevez-
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nek. A fizikában az effektív elmélet olyan keret, 
amelynek célja bizonyos megfigyelt jelenségek 
modellezése anélkül, hogy részletesen figyelem-
be vennénk a mögöttük húzódó folyamatokat.” 
Ily módon a személyek esetében is beszélhetünk 
„szabad akaratról” egy effektív elmélet szintjén. 
„Az akaratunk és az abból fakadó viselkedés vizs-
gálata a pszichológia tudománya.”

A 3. fejezetben („Mi a valóság?”) Haw-
king a modellfüggő realizmus tudományos 
következményeit járja körül. A ptolemaioszi 
geocentrizmus és a kopernikuszi heliocentrizmus 
összevetésével indít, levonván a 
következtetést, miszerint „bár 
nemritkán lehet hallani, hogy 
Kopernikusz megcáfolta Pto-
lemaioszt, ez nem igaz.” Ennek 
oka, hogy „a két kép bármelyike 
használható az univerzum mo-
delljeként”; mindössze arról van 
szó, hogy „a mozgásegyenletek 
sokkal egyszerűbbek ama vonat-
koztatási rendszerben, melyben 
a Nap mozdulatlan.” Ez pedig 
elvezet a központi premisszá-
hoz: „Nem létezik kép- illetve 
elméletfüggetlen valóság felfogás.” 
Megjegyzendő, hogy e látszólag 
ártalmatlan elképzelés mély-
reható következményekkel bír; 
ugyanis azt jelenti, hogy egy 
tudományos elmélet nem egy 
függetlenül létező valóság leírá-
sa (amint azt tudósok és laiku-
sok korábban egyaránt vélték), 
hanem egy „modell” az, ami a valóságot defi-
niálja. A modellfüggő realizmus értelmében a 
modellfüggetlen valóság felfogása üresnek bizo-
nyul. Mi történik akkor, ha különböző model-
lek egyeznek meg a vonatkozó megfigyelések-
kel? „Ha két, a megfigyelésekkel összhangban 

álló modell is van – mondja Hawking –, akkor 
nem lehet azt mondani, hogy bármelyik való-
ságosabb volna a másiknál.” Ilyenkor valójában 
azonosíthatjuk a két modellfüggő valóságot, 
amint azonosítani szoktuk egy térbeli test két 
nézetét, melyek különböző nézőpontokhoz 
tartoznak.

Ama kérdésre, miért adta fel a klasszikus 
(vagyis „modellfüggetlen”) realizmust, Haw-
king így válaszol: „Bár a [klasszikus] realizmus 
vonzó szemléletnek tűnik, mint később látni 
fogjuk, mindannak fényében, amit a modern fi-

zikáról tudunk, nehezen tartha-
tó. Például a természet pontos 
leírását képező kvantumelmélet 
alapelvei szerint egy részecske 
nem rendelkezik sem pontos 
hellyel, sem pontos sebességgel, 
hacsak és ameddig e mennyisé-
geket egy megfigyelő meg nem 
méri.” Hawking azonban nem 
elégszik meg a fizika új filozó-
fiájával, hanem állítása szerint 
a modellfüggő realizmus, mint 
láttuk (vö. 1. fejezet), a tudo-
mányelőtti tudásmódokra is vo-
natkozik, beleértve az érzékszer-
vi érzékelést: „A modellfüggő 
realizmus – ismétli – nemcsak 
a tudományos modellekre érvé-
nyes, hanem mindama tudatos 
vagy tudatalatti mentális mo-
dellekre is, melyeket mindnyájan 
felállítunk, hogy értelmezzük és 
megismerjük a mindennapi vilá-

got.” És tovább hangsúlyozza még: „Nincs mód 
eltávolítani a megfigyelőt – bennünket – világ-
észlelésünkből, amely érzékszervi feldolgozá-
sunkból, s gondolkozásunk illetve érvelésünk 
módjából ered.” Ezután az észlelésről beszél, az 
agy látóidegén keresztülfutó jelekről, és az agy-

Wolfgang Smith (sz. 1930), 
matematikus, fizikus, tudo-

mányfilozófus. A differenciál-
geometria, a tudománykritika 

jeles művelője, nevéhez fűződik a 
kvantummechanika középkori 
ontológia alapjain végrehajtott 

újjáértértelmezése 
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ban történő feldolgozásról, például a harmadik 
dimenzió megalkotásáról, melyet a retinakép 
nem ad meg: „Vagyis az agy felépít egy men-
tális képet illetve modellt (…). Ez megmutatja, 
hogy amikor valaki így szól, »látok egy széket«, 
akkor mindössze a szék által szórt fényt hasz-
nálta a szék mentális képének illetve modelljé-
nek felépítéséhez.”

Hawking ezután rátér a vélhetően felvető-
dő kérdésre, vajon „dolgok – például asztalok 

– léteznek-e”, amikor nem észleljük őket. Meg-
oldása pedig egyszerű: „Ama modell, melyben 
az asztal a helyén marad, sokkal egyszerűbb, és 
összhangban áll a megfigyelésekkel. Ez minden, 
amire kérdezni lehet.” Ugyanezen logika érvé-
nyes az alapvető részecskékre, melyek nem ész-
lelhetők, mégis „megfigyelhetők”: elektronok 
például „léteznek” azelőtt is, hogy hatnának 
valamely megfigyelő berendezésre (például te-
levízió-képernyőre). A kvarkok esete (a proto-
nok, neutronok és pi-mezonok vélt összetevőié) 
némileg bonyolultabb, mivel „egyedi” kvarkok 
nem figyelhetők meg; de logikailag ugyanaz a 
helyzet: a modell, amelyben a kvarkok léteznek, 

„sokkal egyszerűbb, és összhangban áll a megfi-
gyelésekkel. Ez minden, amire kérdezni lehet.”

Bár bizonyos modellek nagyobb magyarázó 
erővel bírnak másoknál, Hawking fenntartja, hogy 
nem nevezhetők „valóságosabbnak”, feltehetően 
mivel értelmetlen kvantifikálni vagy más módon 
rangsorolni a modellfüggő valóságokat. Összeha-
sonlítja például a kozmogenezis bibliai elbeszélését 
az ősrobbanás-kozmogóniával, amely „megma-
gyarázza a fosszilis és radioaktív leletanyagot és a 
tényt, hogy galaxisok fénye érkezik hozzánk fény-
évek millióinak távolságából,” amiért is „haszno-
sabb, mint az első”. Azonban ennek ellenére „nem 
mondható, hogy bármelyik valósabb lenne a má-
siknál.”

E ponton már érezhető egy kritérium igé-
nye, mely lehetővé teszi elméletek rangsoro-

lását, annak meghatározását, hogy mennyire 
„jó” egy modell; és futólag megjegyezzük, hogy 
Hawking négy ilyet rögzít: vajon az elmélet 
„elegáns-e”, vajon „csupán kevésszámú önké-
nyes illetve illeszthető elemet tartalmaz-e”, 

„összhangban áll-e az összes létező megfigye-
léssel, és magyarázza-e azokat”, és „részle-
tes jóslatokat tesz-e jövőbeli megfigyelésekre, 
amelyek egyezés hiányában képesek cáfolni – 
falszifikálni – a modellt.”

Ez végül elvezet a „dualitások” kulcsfogalmá-
hoz, melyet Hawking a fejezet vége felé vezet be. 
Példaként a „hullám-részecske dualitást” hozza 
fel: ama tényt, hogy például a fény hullám- és 
részecskeképpel egyaránt leírható illetve „mo-
dellezhető”. „Az ilyen dualitások – szituációk, 
amelyekben két, nagyon különböző elmélet 
pontosan írja le ugyanazon jelenséget – kon-
zisztensek a modellfüggő realizmussal.” E pont 
döntőnek bizonyul a következő okból: „Úgy tű-
nik, nincs egyetlen matematikai modell illetve 
elmélet, amely az univerzum összes aspektusát 
képes lenne leírni. Ehelyett, amint a nyitó fe-
jezetben említettük, elméletek ama hálózata 
látszik érvényesnek, melyet M-elméletnek neve-
zünk (…). Ha valahol átfedés van tartománya-
ik között, a hálózat különböző elméletei össz-
hangban állnak, ezért egyazon elmélet részeinek 
mondhatók (…). Bár ez a helyzet nem elégíti ki 
a hagyományos fizikus álmát az egyetlen egyesí-
tett elméletről, a modellfüggő realizmus keretén 
belül elfogadható.”

A 4. fejezet („Alternatív történelmek”) a hí-
res „kétrés-kísérlet” leírásával kezdődik, amely 
Richard Feynman szerint „a kvantummechani-
ka összes misztériumát magában foglalja.” Az 
ötlet egy, a 19. században Thomas Young által 
végrehajtott kísérletre megy vissza, amelyben 
fényt ejtettek egy olyan ernyő mögötti felület-
re, amelyen két rés van. Ez nem egyszerűen 
egy-egy világos vonalat eredményezett mindkét 
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rés mögött, hanem világos és sötét területeket, 
egy mintázatot, mely számos vonalból áll. Itt 
azonban semmi rejtély nincs: lévén, hogy a 
fényt hullámok alkotják (amint azt a legtöbb 
tudós kezdettől fogva feltételezte), e vonalak 
éppen ama mintázatot jelentik, amelyet két 
hullám szuperponálása eredményez – az ere-
dő amplitúdó maximumot ad mindenütt, ahol 
hullámhegy hullámheggyel, és minimumot, 
ahol hullámhegy hullámvölggyel találkozik. 
Az azonban már megdöbbentette a fizikusokat, 
hogy ugyanez történik akkor is, amikor a kí-
sérletet részecskékkel hajtják végre hullámok 
helyett.4 Ami kritikus, az a részecskék mérete: 
az effektus már nem mérhető olyan részecs-
kék esetében, melyek elég nagyok ahhoz, hogy 
már láthatóak.5 Talán a leginkább zavarbaejtő 
mindebben az, hogy az effektus akkor is fenn-
áll, ha a kérdéses részecskék „egyesével” halad-
nak át a résen: azt találják, hogy mindaddig, 
amíg mindkét rés nyitva áll, az interferencia-
kép megmarad. Valamilyen rejtélyes módon 
egy, mondjuk az A résen áthaladó elektron 

„tud arról”, hogy a B rés nyitott-e avagy zárt. 
Ez önmagában világossá teszi, hogy az atomi 
és szubatomi mérettartományban a klasszikus 
fizika fogalmai és törvényei elromlanak: és ez a 
kvantumelmélet színrelépésének pontja, amely 
fizika bizonyos módon tényleg hullámokként 
kezeli a részecskéket.

Ezen alapvető felismerés nyomán Hawking 
a kvantumfizikát a newtoni mechanikától meg-

különböztető alapelvek kifejtésével folytatja, 
kezdve a Heisenberg-féle „határozatlansági elv-
vel”, miszerint bizonyos változópárok, például 
egy részecske helyzete és sebessége, nem mér-
hetők meg együttesen tökéletes pontossággal: 
minél pontosabban ismerjük egyiküket, annál 
nagyobb lesz a „határozatlanság” a másikra vo-
natkozóan.

Valójában a kvantumelmélet szerint például 
egy elektronra nézve nem létezik egyszerre pon-
tos hely és sebesség: a megfigyelhető mennyisé-
gek bizonyos módon diffúzak, „kísértetszerűek” 
maradnak mindaddig, amíg egy mérési aktus be 
nem határolja eloszlásukat.

Látható, hogy a Heisenberg-féle határozat-
lanság maga után vonja a klasszikus determi-
nizmus elromlását; ahogyan Hawking közli 
velünk, „a fizikai folyamatok kimenetele bizo-
nyossággal nem jósolható meg, mert nincsenek 
bizonyossággal determinálva.” A természet „nem 
diktálja egyetlen folyamat vagy kísérlet ered-
ményét, még a legegyszerűbb helyzetekben 
sem. Ehelyett számos különböző eshetőség 
megvalósulását teszi lehetővé, megfelelő való-
színűségekkel.”6

Némi megütközést kelthet, hogy az iménti 
beismerés látszólag ellentmond a tudományos 
determinizmus laplace-i elvének, mely a 2. fe-
jezetben a „modern tudomány alapjaként” je-
lent meg, és amelynek értelmében „ha adott az 
univerzum állapota egy bizonyos időpontban, 
akkor törvények egy teljes együttese tökélete-

4 Az első ilyen kísérletet 1927-ben hajtotta végre két fizikus a Bell-laboratóriumban elektronokkal.
5  Hawking elmondja, hogy az eddig használt legnagyobb részecskék (egy 1999-es Ausztriában végrehajtott kísérlet-

ben), az úgynevezett buckyball molekulák, melyek hatvan szénatomból állnak.
6  Amikor azonban makroszkopikus folyamatokról van szó, melyekre a klasszikus fizika érvényes, a mérés kimenetelére 

vonatkozó valószínűségeloszlás olyannyira élesen koncentrálódik átlagértéke környezetében, hogy a mérési pontos-
ságon belül egyértelmű értéket határoz meg. Más szóval, a kvantumelmélet gyakorlatilag a klasszikus fizikára redu-
kálódik a makroszkopikus tartományban. [Az úgynevezett kvantum-klasszikus határátmenet egyáltalán nem olyan 
egyszerű, mint ahogy e sorok alapján tűnhet, hiszen jelenleg a fizika mint modern tudomány egyik leghatalmasabb 
megoldatlan problémáját képezi. (A ford.)]
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sen meghatározza mind a jövőt, mind pedig a 
múltat”!7 Ez azonban nem igaz, állítja Haw-
king: „Úgy tűnhet, a kvantumelmélet aláássa az 
elgondolást, miszerint a természetet törvények 
irányítják, ám nem ez a helyzet. Ehelyett a de-
terminizmus új formájának elfogadására vezet 
minket: ha adott a rendszer állapota egy bizo-
nyos időpontban, akkor a természet törvényei a 
különböző jövők és múltak valószínűségeit hatá-
rozzák meg, ahelyett, hogy bizonyossággal meg-
határoznák a jövőt és a múltat.” Igaz ugyan, hogy 
a legtöbb tudós számára ez nem volt kellemes 
felismerés, és csakis a kétségbevonhatatlan bizo-
nyítékok fényében törődtek bele abba, hogy Lap-
lace ide vagy oda, végül is nem létezik „törvények 
olyan teljes együttese”, amely „tökéletesen megha-
tározná mind a jövőt, mind pedig a múltat”.8

Valószínűsé gi jellegük ellenére a kvantum-
mechanikai jóslatok állításai azonban pontosan 
ellenőrizhetők, mivel a valószínűségeloszlások sta-
tisztikus módszerekkel megfigyelhetők. A kvan-
tumelmélet továbbra is fizika: módszeres tudo-
mány, amely mennyiségi jóslatokra vezet, melyek 
kísérletileg ellenőrizhetők vagy cáfolhatók; és 
amint Hawking megjegyzi: „Sohasem bukott 
meg egyetlen teszten sem, márpedig többször 
tesztelték, mint a tudomány bármely más elmé-
letét.” A továbbiakban megjegyzi, hogy a kvan-
tumelméleti valószínűségek jellege ismeretlen a 
mindennapi életben. Egy érme feldobása példá-
ul nem azért vezet valószínűségeloszlásra, mert 
elidegeníthetetlenül indeterminált volna, ha-
nem egyszerűen azért, mert nem tudjuk olyan 
pontossággal kézben tartani a feldobást leíró 
paramétereket, hogy a megvalósuló trajektóriát 
meghatározhatnánk. „A kvantumelméleti való-
színűségek azonban másmilyenek. A természet 
alapvető véletlenszerűségét tükrözik.” E körül-

mény zavarba hozta a nagy fizikusokat, Albert 
Einsteintől Richard Feynmanig, és kettejük 
közül az utóbbi éveken át tűnődött eme „alap-
vető véletlenszerűségen”, míg végül meg kellett 
jegyeznie: „Azt hiszem, biztonsággal kijelenthe-
tem, hogy senki sem érti a kvantummechanikát”.

Hawking most a kvantummechanika olyan 
megfogalmazására tér át, amelyet Feynman ve-
zetett be a ’40-es években, és „hasznosabbnak 
bizonyult, mint az eredeti.” Ez rendkívül merész 
ötleten alapul, amelyet csakis elsőrangú tudomá-
nyos lángész képes sikeresen színre vinni. Tekint-
sük a kétrés-kísérletet, valamilyen részecskékkel 
végrehajtva. A kvantumelméletből tudjuk, hogy 
egy részecskének nincs meghatározott pozíciója 
attól a pillanattól, hogy megkezdi pályáját addig, 
amíg megfigyelhetővé válik a második ernyőn. 
De ahelyett, hogy ezt olyan értelemben interpre-
tálta volna, hogy a részecskék „nem követnek pá-
lyát a forrás és az ernyő között”, Feynman rájött 
egy másik értelmezésre, miszerint „a részecskék 
a két pontot összekötő összes lehetséges pályán 
végighaladnak.” Úgy vélte, ebben rejlik a kvan-
tumelmélet titka: „Ez az, állította Feynman, ami 
megkülönbözteti a kvantumfizikát a newtoni 
fizikától.” És mivel „Feynman szemlélete a kvan-
tumvalóságról elengedhetetlen a hamarosan be-
mutatandó elméletekhez”, Hawkingnak gondja 
van rá, hogy „megéreztesse velünk, hogyan mű-
ködik.” 

Tekintsünk valamely, részecskékkel végre-
hajtott kétrés-kísérletet. Egy részecske való-
színűségi amplitúdójának meghatározásához 
a második ernyő egy A pontjában össze kell 
adnunk az összes pálya amplitúdójárulékát a 
forrás és A között. Ami itt lényeges, az bármely 
adott trajektória fázisjáruléka (vagyis, hogy hul-
lámhegyet, vagy -völgyet mutat-e A-ban), és ezt 

7 Kiemelés: W. S.
8 Kiemelés: W. S.
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ama tény teszi kiszámíthatóvá, hogy bizonyos 
kitüntetett pályák kivételével az egymáshoz 
közeli pályák járuléka kioltja egymást.9 Ezen el-
vek azonban átvihetők a kétrés-kísérlet esetéről 
az általában két pont között haladó részecske 
esetére: „Feynman matematikai módszere (…) 
kimutatta, hogy ha összeadjuk a hullámokat 
az összes pályára vonatkozóan, akkor megkap-
juk annak »valószínűségi amplitúdóját«, hogy 
egy részecske egy adott pontból elér egy másik 
adott pontot.” Továbbá ugyanez áll tetszőleges, 
bárhány részecskéből álló fizikai rendszerre: 

„Feynman általános rendszerre megmutatta, 
hogy bármely megfigyelés valószínűsége az ösz-
szes olyan lehetséges történetből tevődik össze, 
amely ama megfigyeléshez vezetett. Emiatt e 
módszert a kvantumfizika »történetekre ösz-
szegző« vagy »alternatív-történetek« megfogal-
mazásának nevezzük.”

Ily módon bevezetve az olvasót a kvantum-
elmélet Feynman-féle, „alternatív-történetek” 
elvén alapuló változatába, Hawking érinti az 
új fizika egy másik „furcsaságát”, miszerint „a 
(meg-nem-figyelt) múlt, akárcsak a jövő, meg-
határozatlan, és csupán mint lehetőségek 
spektruma létezik. A kvantumfizika szerint 
az univerzumnak nincs egyetlen múltja, nincs 
története.” És ebből (talán legfurcsább vonás-
ként) az következik, hogy „egy rendszeren a 
jelenben elvégzett megfigyelések befolyásolják 
annak múltját.” Ilyen úgynevezett „késleltetett 
kiválasztásos” kísérletek végrehajthatók pél-
dául a kétrés-elrendezés esetében. Hawking fő 
célja azonban legvégső következtetésig elvinni 
a „késleltetett kiválasztás” elvét: „Látni fogjuk, 
hogy akárcsak egy részecske, az univerzum 
sem egyetlen történettel rendelkezik, hanem 
az összes lehetséges történettel, melyek mind-

egyike bizonyos valószínűséggel bír; és jelenlegi 
állapotának megfigyelései befolyásolják múltját, 
meghatározva az univerzum különböző törté-
neteit, pontosan úgy, ahogy a kétrés-kísérletben 
a részecskék megfigyelései befolyásolják a ré-
szecskék múltját.”

Az 5. fejezet („A mindenség elmélete”) a 
poszt-newtoni fizika áttekintésével nyílik, az 
elektromágneses tér felfedezésétől kezdve, 
amely James Clerk Maxwell mezőegyenletei-
ben csúcsosodott ki. Ezzel az elektromágneses 
hullámok összes típusa, a röntgensugaraktól 
a látható fényen keresztül a rádióhullámo-
kig soha nem látott pontossággal lett leírha-
tó. Fellépett azonban egy alapvető nehézség: 
feltételezték, hogy az elektromágneses mező 
számára szükséges egy, a teljes fizikai teret be-
töltő közeg, az úgynevezett (elektromágneses) 
éter; amely elképzelésnek tudományos von-
zatai vannak: „Ha az éter létezne, fennállna 
egy abszolút nyugalmi rendszer (…), és ezzel 
együtt egy abszolút módja a mozgás meghatá-
rozásának. Az éter kitüntetett vonatkoztatási 
rendszert biztosítana az egész univerzumon 
keresztül, amelyhez képest bármely objektum 
sebességét mérni lehetne.”  Galilei hipotézisé-
vel – a stacionárius Napról, mely körül a Föld 
(az éterhez képest) v keringési sebességgel ke-
ring – összefüggésben, felvetődik a kérdés, va-
jon meg lehet-e mérni v-t. Sőt, 1887-ben Albert 
Michelson és Edward Morley ténylegesen vég-
re is hajtottak ilyen kísérletet a következő ötlet 
alapján: ha c jelöli a fény sebességét (az éterhez 
képest), akkor a Földhöz viszonyított sebes-
sége c–v kell, hogy legyen a Földével azonos 
irányba mozgó fénysugár esetén, és c+v akkor, 
ha ellentétes irányban mozog. A tudományos 
közösség megrökönyödésére a kísérlet azonban 

9  „Fázisról” és „kioltásról” beszélni természetesen annyit jelent, hogy hullámképet használunk. Emlékezzünk rá, hogy 
a kvantumelmélet a részecskéket is hullámként kezeli.
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azt tárta fel, hogy a két relatív sebesség valójá-
ban egyenlő.10

E fordulóponton Hawking az einsteini rela-
tivitáselmélet alapvető koncepcióinak felvázo-
lásával folytatja, kezdve az 1905-ben közzétett 
speciális elmélettel, amely feloldja az imént em-
lített patthelyzetet, azzal a feltevéssel, miszerint 
a fény sebessége egy és ugyanaz az összes úgy-
nevezett vonatkoztatási rendszerben. Ez mate-
matikailag a négydimenziós téridő-kontinuum 
fogalmához és a Newton-egyenletek megfelelő 
módosításához vezet. A speciális elmélet 1917-
ben kibővítésre került tetszőleges vonatkoztatási 
rendszerre, azáltal, ami az általános relativitásel-
mélet elnevezést kapta, és ama forradalmi ötleten 
alapul, miszerint a gravitációs mező geometriailag 
kezelendő, mint amely egy „görbületből” szár-
mazik, ez azonban nem az ekkorra már elvetett 
háromdimenziós tér jellemzője, hanem az emlí-
tett négydimenziós téridőé. Tömör, de intuitíven 
megragadható fogalmak révén Hawking végigve-
zet bennünket e fejleményeken, mely ismertetés 
azzal az állítással zárul, miszerint az einsteini 
relativitáselméletet (az általános elméletet is bele-
értve) időközben egy sor kísérlettel ellenőrizték, a 
Földet körülutazó repülőgépekre felszerelt atom-
óráktól kezdve a GPS-műholdakból származó 
adatokig, melyekről úgy tartják, „gravitációs ef-
fektusokat” mutatnak. „A modern technológia – 
tudjuk meg Hawkingtól – elég érzékeny ahhoz, 
hogy az általános relativitáselméletet számos kri-
tikus tesztnek vethessük alá, és mindezidáig az 
összesnek eleget tett.”

Hawking fizikáról alkotott víziója azonban 
gyökeresen különbözik Einsteinétől; ahogy az 
általa leváltott maxwelli elmélet, úgy Einstein 
fizikája sem az utolsó szó: „Bár mindkettő forra-

dalmasította a fizikát, mind Maxwell elmélete az 
elektromágnesességről, mind Einstein elmélete 
a gravitációról – az általános relativitáselmélet –, 
akárcsak Newton fizikája, klasszikus elméletek. 
Vagyis olyan modellek, amelyekben az univerzum 
egyetlen történettel rendelkezik. Miként az elő-
ző fejezetben láttuk, az atomi és szubatomi ská-
lán e modellek nem egyeznek a megfigyelésekkel.”  
Hawking szerint olyan kvantumelméletre van 
szükség, amely felöleli nemcsak a newtoni mecha-
nikát, hanem Maxwell elektromágneses elméletét 
és Einstein gravitációs elméletét is. Pontosabban 
a természetben négy alapvető erőhatás van: a gra-
vitáció, az elektromágnesesség és az úgynevezett 
gyenge és erős magerők. Mármost a kvantumelmé-
let, ahogyan azt  eredetileg (1925 körül) felvetették, 
lényegében az anyag elmélete volt: tömeggel ren-
delkező részecskéké, amilyen a proton, a neutron 
és az elektron. Ami most a teljes képhez szükséges, 
az olyan kvantumelmélet, amelyben nemcsak az 
anyag, hanem az erőmezők is „kvantáltak”, vagyis 
kvantumelméleti nézőpontból kerülnek kezelésre. 
Ez az úgynevezett kvantumtérelméletek [ritka, de 
helyesebb megnevezéssel kvantummezőelméletek 
(A ford.)] színrelépésének pontja; Hawking ma-
gyarázata szerint „a kvantumtérelméletek az erő-
mezőket úgy ábrázolják, mint amelyek különféle 
elemi részecskékből, úgynevezett bozonokból 
állnak; erőátvivő részecskékből, amelyek ide-oda 
repülnek az anyagrészecskék között, közvetítvén 
az erőket. Az anyagrészecskéket fermionoknak 
hívják.”

Az első sikeresen „kvantált” mező az elektro-
mágneses lett, amely a kvantumelektrodinami-
kához (angolul quantum elecrodynamics – QED) 
vezetett. Ez az elmélet az 1940-es években bon-
takozott ki Feynman vezérletével. Így az első 

10  Hawking meghátrál attól, hogy kimondja, mindez mit jelent: a newtoni fizika alapján ebből az következik, hogy v=0, 
vagyis, hogy Galilei elképzelésével ellentétben a Föld nem mozog. A III. részben visszatérünk majd e kérdésre. [Az éter 
(fizikai) létezését korántsem cáfolták meg olyan egyértelműen, ahogyan jelenleg sokan hinni szeretnék. (A ford.)]
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felfedezett bozon a foton lett: „A QED szerint 
töltött – vagyis az elektromágneses erőnek kitett 

– részecskék között minden kölcsönhatás fotonok 
kicserélődéseként írható le.” És hozzátehetjük, 
hogy a QED a leglátványosabban pontos fizikai 
elmélet, amely valaha kidolgozást nyert.

Mielőtt továbbhaladna a mezőkvantálás kö-
vetkező mutatványához, Hawking megemlé-
kezik két briliáns elgondolásról – mindkettőt 
Feynman vezette be –, amelyek révén e kvantá-
lás egyáltalán lehetséges. Az első az úgynevezett 

„Feynman-diagramok”, amelyek lehetővé teszik 
az említett, kvantumtérelméletek formalizmusá-
ban fellépő „történetek fölötti integrálást”, mely 
diagramokat Hawking „a modern fizika egyik 
legfontosabb eszközének” tekinti. Egy másik le-
küzdendő akadály azon ijesztő tény volt, hogy 

„amikor összeadjuk a végtelen számú lehetséges 
történet járulékát, végtelent kapunk eredmé-
nyül.” És ezen a ponton lépett Feynman megint 
mesterit: e nehézség kezelésére kidolgozta a 

„renormalizációnak” nevezett matematikai eljá-
rást. Ennek lényege, hogy „végtelenként és nega-
tívként definiált mennyiségeket von ki oly módon, 
hogy gondos matematikai analízissel kimutatha-
tó, miszerint a negatív végtelen értékek és az el-
méletben fellépő pozitív végtelen értékek kiejtik 
egymást, egy kicsiny maradék kivételével, amely a 
tömeg és a töltés megfigyelt mennyisége.”11

Mint azt Hawking kimutatja, ez a QED-ben 
elért áttörés sarkallta a fizikusokat más mezők 
kvantálásának megkísérlésére. Hamarosan ki-
tűnt azonban, hogy ennek érdekében szükséges 
valamilyen módon egyesíteni e mezőket: fel-
ébredt a gyanú, miszerint „a természeti erőket 
négy osztályba sorolni valószínűleg erőltetett, 
és megértésbeli hiányosságunk következménye.” 

Így kezdődött a kutatás „a mindenség elmélete 
(angolul theory of everything) után, amely egyesíti 
majd a négy osztályt egyetlen, a kvantumelmé-
lettel kompatibilis törvényben.” Az első áttörést 
e tekintetben 1967-ben érték el, amikor Abdus 
Salam és Steven Weinberg „egymástól függetle-
nül felállítottak egy elméletet, mely egyesítette 
az elektromágnességet a gyenge erővel, s kitűnt, 
hogy az egyesítés kiküszöböli a végtelenek rák-
fenéjét. Az egyesített erőt elektrogyenge erőnek 
hívjuk. Elmélete renormalizálható, és három új 
részecskét jósol (W+, W– és Z0).” Meg is indult 
a keresés e részecskék után a fő nukleáris kuta-
tóintézetekben, és 1983-ra mind a három létezé-
sét bizonyították.

Az erős magerő került sorra. Az erős köl-
csönhatás önmagában véve renormalizálható 
a kvantum-színdinamika (angolul quantum 
chromodynamics – QCD) elnevezésű elméletben. 
A QCD szerint a proton, a neutron és az anyag 
sok más elemi részecskéje kvarkokból épül fel, 
melyek rendelkeznek egy figyelemreméltó jel-
lemzővel, amelyet a fizikusok »színnek« neveztek 
el. E különös szakkifejezés (amelyet nyilvánvaló-
an nem szó szerint kell érteni) az elmélet által jó-
solt háromféle kvark jelölésére szolgál: „vörösnek, 
zöldnek és kéknek” nevezik őket. Az egyesítés 
irányába tett következő lépések az úgynevezett 
nagy egyesített elméletek (angolul grand unified 
theory – GUT) megfogalmazásai voltak, ame-
lyek az erős és az elektrogyenge erők egyesítését 
célozták; e próbálkozások azonban sikertelennek 
bizonyultak: a kedvezőtlen kísérleti eredmények 
következtében „a legtöbb fizikus egy ad hoc el-
méletet fogadott el, amelyet standard modellnek 
neveznek, és amely az elektrogyenge kölcsönha-
tás egyesített elméletéből és a QCD-ből mint az 

11  A renormalizáció módszere által nyújtott látkép nem ennyire felhőtlen, hiszen a matematika könyörtelenül érvénye-
síti a „nincs ingyen ebéd” elvét: minden egyes ilyen lépés egy újabb illeszthető paramétert eredményez az elméletben, 
vagyis csökkenti a „jóság” ama Hawking által is hangoztatott kritériumát, miszerint az elmélet „csak kevés önkényes 
illetve illeszthető elemet tartalmaz”. (A ford.)
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erős kölcsönhatás elméletéből tevődik össze (…). 
A standard modell igen sikeres és összhangban 
áll minden jelenlegi kísérleti ténnyel, végső soron 
azonban nem kielégítő, mivel azon túl, hogy nem 
egyesíti az elektrogyenge és az erős kölcsönha-
tást, a gravitációt sem tartalmazza.”

És a kvantumtérelmélet éppen itt, a gravitáci-
óval szembesülve ütközik önnön leghatalmasabb 
akadályába. A Heisenberg-féle határozatlansági 
reláció következtében a gravitációs mező nem 
maradhat a legalacsonyabb energiájú állapotában 

– az úgynevezett vákuumban – anélkül, hogy 
fellépne „az úgynevezett kvantum-recegés (an-
golul quantum jitter), vagyis vákuum-fluktuációs 
részecskék és mezők, melyek egyre-másra vélet-
lenszerűen keletkeznek és tűnnek el.” Az e párok-
ban előforduló fantomrészecskéket „virtuálisnak” 
nevezik, és bár közvetlenül nem figyelhetők meg, 
az elektronpályákra gyakorolt hatásuk, noha 
rendkívül kicsiny, mégis „mérhető, és az elméleti 
jóslattal figyelemreméltó pontossággal egyezik.” 
Van azonban egy komoly probléma, miszerint „a 
virtuális részecskék energiával bírnak, és mivel 
végtelen számú virtuális pár lép fel, ezek végtelen 
energiát jelentenének. Az általános relativitásel-
mélet szerint ez azt eredményezné, hogy az uni-
verzum egy végtelenül kicsiny méretre görbülne 
össze, ám ez a helyzet nyilvánvalóan nem áll fenn!”

E patthelyzet egy újabb jelentős koncepcioná-
lis ugrást sarkallt, talán mind közül a leghatalma-
sabbat. Az új elméletet, melyet 1976-ban vetettek 
fel, szupergravitációnak nevezték. A megnevezés 
előtagja „az elméletet jellemző egyfajta szimmet-
riára utal, az úgynevezett szuperszimmetriára”, 
melynek következménye, hogy „az erő- és az 
anyagrészecskék, vagyis az erő és az anyag, való-
jában csupán egyazon érem két oldalát képezik.”

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy „bármely 
anyagrészecskének, például egy kvarknak ren-
delkeznie kellene egy társrészecskével, amely 
egy erőrészecske; és bármely erőrészecskének, 

például a fotonnak rendelkeznie kellene egy 
társrészecskével, amely egy anyagrészecske.” A 
probléma az, hogy mindezidáig „nem figyel-
tek meg ilyen társrészecskéket”, talán ama tény 
okán, hogy e részecskék feltehetően körülbelül 
ezerszer nehezebbek, mint a proton; „van azon-
ban remény arra, hogy ilyen részecskék esetleg 
létrejönnek a genfi Nagy Hadronütköztetőben 
(angolul Large Hadron Collider).” A dolog úgy 
áll továbbá, hogy a szuperszimmetria gon-
dolata megelőzi a szupergravitáció elméletét, 
mivel az úgynevezett húr- illetve „szuperhúr”-
elméletekből ered. Ezen elméletek egész kong-
lomerátumában az a legszembeszökőbb, hogy 
legalább tíz téridő-dimenziót kívánnak meg „a 
szokásos négy helyett”: hogyan jutunk azonban 
el a tíz vagy még több dimenziótól a négyhez? 

„A húrelméletben a többletdimenziók fel vannak 
csavarodva abba, amit belső térnek neveznek, 
ellentétben a háromdimenziós térrel, melyet a 
mindennapokban tapasztalunk. Amint látni 
fogjuk, e belső állapotok nem egyszerűen a sző-
nyeg alá söpört dimenziók, hanem jelentős fizi-
kai tartalommal bírnak.” Az is hasonlóan lénye-
ges, hogy „a húrelmélészek mára meggyőződtek 
arról, miszerint a húrelméletek és a szupergra-
vitáció csak olyan különböző közelítései egy 
még alapvetőbb elméletnek, amelyek más-más 
szituációkban érvényesek”; és, ahogyan immár 
vártuk, „ezt a még alapvetőbb elméletet M-el-
méletnek nevezik”. Ez az a pont, ahol Hawking 
felveti gyökeres újítását: „Elképzelhető – közli 
velünk – hogy a fizikusok hagyományos elvárá-
sa a természet egyetlen elméletére vonatkozóan 
tarthatatlan, és nem létezik egyetlen megfogal-
mazás.” Arra kíván itt utalni, hogy az elméletek 
illetve „modellek” egy családja, melyek „jósla-
taikban egyeznek mindenütt, ahol átfednek”, 
éppúgy megfelelő lehet. Hawking elismeri, még 
bizonytalan, vajon az M-elméletről végül nem 
derül-e ki, hogy „klasszikus”, habár ezt nyilván 
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valószínűtlennek tartja. Mindenesetre, bizonyos 
tényeket már tudunk: „Először is, az M-elmélet 
tizenegy dimenziós, nem pedig tíz.” Tudható 
továbbá, hogy „az M-elmélet nemcsak húrokat, 
hanem pontrészecskéket, kétdimenziós memb-
ránokat, háromdimenziós cseppeket és egyéb, 
képileg nehezen jellemezhető objektumokat is 
tartalmaz, melyek még több dimenziót foglal-
nak el, egészen kilencig elmenően.” Fontos, ma 
már tudható, hogy a belső tér felépítése határoz-
za meg mind „a fizikai állandók – mint példá-
ul az elektron töltése – értékét, mind pedig az 
elemi részecskék közötti kölcsönhatások termé-
szetét. Más szóval, meghatározza a látszólagos 
természettörvényeket”, vagyis ama törvényeket, 
melyeket tapasztalati módszerekkel felfedezünk. 

„Az alapvetőbb törvények azonban az M-elmélet 
törvényei.”12 Valójában „az M-elmélet emiatt 
különböző univerzumok létezését teszi lehetővé, 
különböző látszólagos törvényekkel, attól füg-
gően, hogy a belső tér milyen módon görbül. Az 
M-elmélet számos különböző belső térkonfigu-
rációt megengedő megoldásokkal rendelkezik, 
mintegy 10500-félé vel, ami azt jelenti, hogy 
10500-féle különböző univerzumot tesz lehető-
vé, mindőjüket a maguk saját törvényeivel.”

Ezzel elérkezünk a 6. fejezethez, melynek 
címe „Kiválasztjuk a mi Világegyetemünket”. 
Ez az ősrobbanás-elmélet áttekintésével kez-
dődik, felvázolván kialakulásának fő lépéseit 
Einstein, Hubble és Friedmann korai munká-
itól különböző fokozatokon keresztül egészen 
az „infláció”-elméletig, amely univerzumunk 
eredetét egy „kvantumeseményre” véli redukál-
ni. Az égbolt egy térképe zárja az áttekintést (a 
138. oldalon), amely hét éven keresztül gyűjtött 
adatokon alapul és 2010-ben bocsátották közre 

– és amelyen különböző színű pontok milliárdjai 

ezred Celsius-foknyi hőmérsékletkülönbségeket 
hivatottak jelezni mintegy 13,7 milliárd évvel 
ezelőttről! „Nézzük meg tehát figyelmesen a 
mikrohullámú égbolt képét – szól Hawking. – 
Az univerzum egész szerkezetének lenyomata 
ez. A nagyon korai univerzum kvantumfluktu-
ációinak produktumai vagyunk. Ha vallásosak 
lennénk, azt mondhatnánk, hogy Isten végül 
is tényleg kockajátékot játszik.” És itt kezdődik 
Hawking elméletének legsajátosabb része.

„A szokásos feltevés a kozmológiában az, hogy 
az univerzum egyetlen meghatározott történet-
tel rendelkezik. A fizika törvényeit alkalmazva 
kiszámolható, miként bontakozik ki e történet 
az időben. Ezt nevezzük a kozmológia »alulról-
felfelé« stratégiájának.” Hawking kifogásolja e 
megközelítést, azon az alapon, hogy a kozmikus 
kibontakozás egyértelmű kiindulópontját előfel-
tételezi: „Ehelyett a történeteket felülről lefelé, a 
jelenből kiindulóan visszafelé kell követni.” Haw-
king helyteleníti azt az elvet, hogy az univerzum 
rendelkezik egyáltalán „egyértelmű, megfigyelőtől 
független történettel”. Ehelyett azt hirdeti, hogy 
mi vagyunk azok, akik meghatározzuk avagy „ki-
választjuk” történetünket, ama tény révén, hogy 
ezt az univerzumot lakjuk. Lehetséges, hogy van-
nak más történetek, amelyek a miénktől különbö-
ző univerzumokra vezetnek; és valóban, az M-el-
méletből megtudjuk, hogy tényleg ez a helyzet.

„A felülről-lefelé megközelítés fontos követ-
kezménye, hogy a látszólagos természettörvé-
nyek az univerzum történetétől függenek.” Te-
kintsük az univerzum dimenziószámát: miért 
háromdimenziós a tér az univerzumunkban, 
amikor az M-elmélet szerint bárhány dimenziós 
lehetne egészen tízig? „A Feynman-féle összeg-
zés megengedi az összes ilyen lehetőséget, az uni-
verzum összes lehetséges történetét, de az a meg-

12  Amelyek éppen olyan esetlegesek, mint a „törvények” bármely korábbi szintje, továbbá az elmélet objektumainak ilyen 
mértékű megsokszorozása nem éppen kevés számú „önkényes illetve illeszthető elemet” eredményez. (A ford.)
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figyelés, miszerint a mi univerzumunk három 
kiterjedt térdimenzióval rendelkezik, kiválasztja 
a történetek azon alosztályát, amely a megfigyelt 
tulajdonsággal rendelkezik.” Hawking gondosan 
hangsúlyozza továbbá, hogy mindez nem puszta 
spekuláció, netán science-fiction, amint egyesek 
gondolnák, hanem fizika a legalaposabb fajtából. 
Valójában „a jelen fejezetben leírt elmélet ellen-
őrizhető”. Itt főként a mikrohullámú háttérsu-
gárzásban fellépő egyenetlenségek mértékére 
és eloszlására gondol, melyek az univerzumunk 
mára megfigyelhető jellegzetességei közé tar-
toznak, és amelyekről ténylegesen „az találták, 
hogy éppen megfelelnek az inflációs elmélet 
követelményeinek.”13 Ám pontosabb mérések 

„szükségeltetnek ahhoz, hogy teljesen elválasz-
szák a felülről-lefelé megközelítést a többitől, és 
vagy alátámasszák, vagy pedig megcáfolják azt.” 
Akárhogy is legyen, Hawking ama hitben hagy 
minket, hogy a mi univerzumunk egy „kvan-
tumeseményből” származik, amely mintegy 13,7 
milliárd évvel ezelőtt történt.

Ez elvezet a 7., „A látszólagos csoda” című 
fejezethez, melynek kérdésfelvetése, vajon mi-
ért bizonyul az univerzum lakhatónak, és miért 
hordoz „emberbarát tervet”. Hagyományosan az 
emberiség természetesen azt hitte, hogy ez az 

„emberbarát terv” ama tényből ered, miszerint 
a világot egy jóakaratú Isten teremtette; Haw-
king azonban vitába száll e hittel. „A számos 
valószínűtlen történés, mely összejátszott létünk 
lehetővé tételében – közli velünk –, valóban rej-
télyes volna, ha a miénk lenne az egyetlen boly-
górendszer az univerzumban.” Annak fényében 
azonban, hogy több milliárd csillag van az uni-
verzumban, melyek jelentős hányada bolygó-
rendszerrel is bír, a „terv”-hipotézis kezd megkér-
dőjelezhetővé válni. „Nyilvánvaló, hogy amikor 

egy, az életet támogató bolygó lényei megvizs-
gálják az őket körülvevő világot, szükségképpen 
azt fogják találni, hogy környezetük kielégíti az 
ő létezésükhöz szükséges feltételeket.” És ponto-
san ebben rejlik a látszólagos misztérium kulcsa: 

„Ez utóbbi kijelentést tudományos elvvé lehet for-
málni: puszta létezésünk kiró bizonyos megkö-
téseket, amelyek meghatározzák, mely helyről és 
mely időben lehetséges egyáltalán számunkra az 
univerzum megfigyelése.”

Amit Hawking ezen a ponton megfogalmaz, 
az az úgynevezett antropikus elv, pontosabban 

„gyenge antropikus elv”, amelyről az utóbbi év-
tizedekben sokat írtak. Rámutat, az elv abban 
az értelemben tudományosnak tekinthető, hogy 
ellenőrizhető jóslatokra vezet, és tulajdonkép-
pen igaznak bizonyul; például következik belő-
le – amint Robert Dicke elsőként megmutatta 

–, hogy „az univerzumnak körülbelül 10 milli-
árd évesnek kell lennie”, amely meglehetősen jól 
egyezik az ősrobbanás-elmélet pontosabb, 13,7 
milliárdos adatával.

Ezzel a rejtély azonban még nem oldódott 
meg. Kiderül ugyanis, hogy létezésünk nemcsak 
megfelelő típusú csillagot és emberbarát bolygó-
rendszert követel meg, hanem alapvetőbb szin-
ten megfelelő fizikai törvényeket és természeti 
állandókat is, amely tényt egy puszta „kiválasz-
tási elv” nem tűnik képesnek megmagyarázni. 
Egy dolog kiválasztani egy barátságos bolygó-
rendszert, és nyilvánvalóan teljesen más dolog 
a finomszerkezeti állandó értékének a szerves 
kémia létrejöttét lehetővé tevő kiválasztása. 
Mármost Hawking éppen e ponton hoz valami 
újat a színre: nevezetesen azt az elvet, miszerint 
a miénk csak az egyik a mintegy 10500 uni-
verzumból, amelyek mindegyike a maga saját 
törvényeivel rendelkezik; hiszen ezen az ala-

13  Az „inflációs elmélet” kifejezés itt egy olyan kvantummechanikai modellre utal, amely a korai univerzumot írná le 
mintegy 10-35 másodperccel az ősrobbanás kezdeti szingularitását követően.
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pon létezésünk már igenis szolgálhat a fizikai 
természettörvények „kiválasztására”, éppen úgy, 
ahogyan kiválasztja helyünket ama univerzum 
téridejében, amelyben találjuk magunkat. Ily 
módon, az M-elmélet révén Hawking látszólag 
igazolja azt, ami az erős antropikus elvként vált 
ismertté, és amely kimondja, hogy „létezésünk 
ténye nemcsak a környezetünkre ró ki megköté-
seket, hanem maguknak a természettörvények-
nek a lehetséges formájára és tartalmára is.”

Nem szükséges követnünk Hawkingot, ami-
kor elmondja „a mesét, hogyan fejlődött a hid-
rogén, a hélium és egy kevés lítium primordiális 
univerzuma olyan univerzummá, amely otthont 
ad legalább egy intelligens élet világának”: mind-
ez jól ismert elbeszélés, amely az asztrofizikusok 
ősrobbanásával kezdődik, és az evolúció darwini 
forgatókönyvében csúcsosodik ki. Most mind-
össze annyi az érdekes, hogy a törvények és az 
univerzális állandók „finomhangoltsága” szük-
ségeltetik ahhoz, hogy e folyamat asztrofizikai 
és darwinista fázisai lehetővé váljanak. Tekint-
sük például azt, hogy az élet a Földön szénalapú, 
márpedig a szénatommag kialakulása az úgyne-
vezett tripla alfa folyamat révén történik, amely-
ben három részecske ütközik, és amelynek va-
lószínűsége elhanyagolhatóan kicsiny volna, ha 
az erős magkölcsönhatás 0,5 százaléknál többel 
térne el a megfigyelt értékétől, az elektromág-
neses erő 4 százalékkal és így tovább. Vagy egy 
másik példa: egy bolygón az élet létrejöttéhez a 
pályájának rendkívüli stabilitása szükségeltetik; 
márpedig „kizárólag a három térdimenzió esete 
az, ahol stabil ellipszispályák lehetségesek.” Ez 
tehát az oka annak – Hawking tulajdonképpeni 
érve szerint –, miért bír a mi univerzumunkban 
a tér három dimenzióval, öt vagy kilenc helyett.

Hawking érvelésének logikája kristálytiszta: 
amint a régmúlt egyetlen univerzumát valósá-
gos „multiverzumra” cseréljük, a természeti tör-
vények illetve állandók finomhangolása rögtön 
megmagyarázható a gyenge antropikus elv ré-
vén, vagyis a „látszólagos csoda” szertefoszlik: „a 
multiverzum-koncepció képes megmagyarázni a 
fizikai törvények finomhangolását anélkül, hogy 
szükség volna egy jóakaratú teremtőre, aki az 
univerzumot a mi javunkra megalkotta.”

Azonban az „Isten-hipotézis” ilyetén „szerte-
foszlatása” sem képezheti a végső szót: az utolsó 
fejezetben (melynek címe „A nagy terv”) Haw-
king a könyv elején feltett „miért? kérdések” meg-
válaszolását célozza: „Miért van valami a semmi he-
lyett? Miért létezünk? Miért a törvények eme bizonyos 
együttese, és nem valamely másik?” A fe jezet lényege, 
amelyre jelen összegzésünkben szorítkozunk, a 
záró bekezdésekben kerül kifejtésre; és, amint 
várhattuk, a válasz e három „miért? kérdésre” az 
M-elméletből és az antropikus elv annak meg-
felelő változatából kerül levezetésre. „A spontán 
teremtődés (vagyis az M-elmélet módjára kvan-
tumeseményként elképzelt teremtés) az oka an-
nak, hogy van valami a semmi helyett, amiért az 
univerzum létezik és mi létezünk.” Ez Hawking 
válasza az első két kérdésre; a harmadikra pedig 
ugyancsak M-elméleti választ ad. Ez utóbbi az 
antropikus elv erős, „multiverzum”-változatából 
következik, amely megmagyarázza, miért talál-
juk „a törvények eme bizonyos együttesét, és nem 
valamely másikat”. Így a végső kérdésekre a je-
lenleg zajló fizika megadhatja a választ: „Ha az 
elmélet a megfigyelések által megerősítést nyer, 
akkor sikeres lezárását fogja képezni a több 
mint 3000 évre visszamenő kutatásnak. Megta-
láljuk hát a nagy tervet.”

(Folytatása következik)

Ford. Vukics András


