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E LÕ S Z Ó

Miért kell új szemmel vizsgálni
Einstein örökségét?

Géniusz. A szórakozott professzor. A relativitáselmélet
atyja. Albert Einstein mitikus figurája – szélborzolta ha-

jával, zokni nélkül, lógó pulóverében és pipával a szájában,
tudomást sem véve környezetérõl – kitörölhetetlenül agyunk-
ba vésõdött. Életrajzírója, Denis Brian a következõképpen
fogalmaz: 

Elvis Presleyhez és Marilyn Monroe-hoz fogható popikon, aki

sejtelmesen pillant ránk képeslapokról, magazinok címlapjáról,

pólókról és az életnagyságot jóval meghaladó poszterekrõl. A tele-

víziós reklámokban feltûnõ képmásának jogait egy Beverly Hills-i

marketingügynökség értékesíti. Miközben õ maga tiszta szívbõl

gyûlölte volna az egész felhajtást.1

Einstein minden idõk legkiválóbb tudósai közé tartozik: ki-
emelkedõ figura, akit eredményei Isaac Newtonnal emelnek
egy rangra. Abban sincs semmi meglepõ, hogy a Time maga-
zin az évszázad emberének választotta. Sok történész pedig
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az elmúlt évezred legbefolyásosabb száz személyisége között
tartja számon Einsteint.

A tudomány történetében betöltött szerepét figyelembe
véve több érv is felsorolható amellett, miért is szükséges éle-
tét friss szemmel, új nézõpontból megvizsgálni. Elõször is
mindjárt azért, mert elméletei oly mélyrehatóak és meghatá-
rozóak, hogy évtizedekkel ezelõtt megfogalmazott jóslatai
még mindig rendkívül gyakran kerülnek a figyelem közép-
pontjába. Létfontosságú tehát, hogy megpróbáljuk megérte-
ni ezeknek a mindmáig ható elméleteknek a gyökereit. Az
1920-as években még elképzelhetetlen új eszközök (mûhol-
dak, lézerek, szuperszámítógépek, nanotechnológia, gravitá-
cióshullám-detektor) pásztázzák a kozmosz külsõ határait és
az atommag belsejét, Einstein jóslatai nyomán pedig tudósok
serege szerez Nobel-díjat. Az Einstein asztaláról lepottyanó
morzsák új tudományos távlatokat nyitnak. Az 1993-as Nobel-
díjat elnyerõ két fizikus például közvetett módon igazolta
azoknak a gravitációs hullámoknak a létezését, amelyeket
Einstein még 1916-ban, az égbolton lévõ kettõs neutroncsilla-
gok mozgása alapján valószínûsített. A 2001-es Nobel-díjat
pedig három olyan fizikus kapta, akik a Bose–Einstein-kon-
denzátumok létét bizonyították, vagyis az anyagnak az abszo-
lút nulla fok közelében kialakuló állapotát, amelyet Einstein
még 1924-ben írt le.

Más jóslatai is sorra nyernek igazolást. A fekete lyukak léte-
zését egykor az einsteini elmélet egyik bizarr aspektusának
tartották, mára már a Hubble ûrteleszkóp és az Új-Mexikóban
felállított rádióteleszkóp-rendszer (Very Large Array) is iga-
zolta. Az Einstein-gyûrûk és az Einstein-lencsék létét szintén
bebizonyították, sõt ezek a jelenségek mára az univerzum
távoli pontjain lévõ, láthatatlan objektumok mérésében nélkü-
lözhetetlenekké váltak. 
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De Einstein „tévedéseinek” is rendkívül nagy hasznát vesz-
szük a világegyetemrõl szerzett ismereteink gyarapítása köz-
ben. 2001-ben a csillagászok meggyõzõ bizonyítékot találtak
arra, hogy a kozmológiai állandó, amelyet Einstein egyik leg-
komolyabb melléfogásának tartottak, valójában az univerzum
legnagyobb energiakoncentrációja, és ettõl függ a kozmosz
végsõ sorsa is. Egyre halmozódnak tehát az Einstein elõre-
jelzéseinek helyességét bizonyító tények. 

Másodszor, öröksége nemcsak reneszánszát éli, hanem 
a fizikusok újra is értékelik azt, méghozzá elsõsorban gon-
dolkodási módszerét. Miközben az elmúlt években született
életrajzok szinte percrõl percre feltérképezték magánélete
mozzanatait, így próbálván nyomára bukkanni elméletei ki-
indulópontjának, a fizikusok egyre tisztábban látják, hogy
Einstein teóriái nem feltétlenül misztikus matematikai össze-
függésekbõl (és még kevésbé szerelmi életébõl) következnek,
hanem elegáns és egyszerûen ábrázolható képekbõl. Einstein
többször is kijelentette: ha egy új elmélet nem egy gyermekek
számára is jól érthetõ, konkrét képbõl indul ki, akkor való-
színûleg semmit sem ér.

Könyvemben tehát éppen ezért Einstein tudományos kép-
zelõerejének termékei szolgálnak rendezõelvként, és ezen
képek köré szervezve jelennek meg gondolkodási folyamatai
és legfõbb eredményei.

Az elsõ rész középpontjában az a kép áll, amelyet még 
16 éves korában képzelt maga elé: Hogyan nézne ki egy fény-
sugár, ha õ, mellette haladva, versenyt futna vele? Ezt a képet
feltehetõen egy gyerekkönyv ihlette. Azzal pedig, hogy vi-
zualizálta, mi történne akkor, ha valaki versenyt futna a fény-
sugárral, Einsteinnek sikerült rátapintania a korszak két nagy
elmélete – a Newton-féle erõtörvények, illetve a Maxwell-féle
mezõelmélet – és a fény között feszülõ alapvetõ ellentmon-
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dásra. Miközben nekilátott e paradoxon feloldásának, Einstein
arra is rájött, hogy a két korszakos elmélet valamelyike – mint
késõbb kiderült, Newtoné – bukásra van ítélve. Bizonyos
értelemben ebben az egyetlen képben összesûrítve megtalál-
ható a speciális relativitás elméletének egésze, amely a késõb-
biekben aztán fényt derített a csillagok és az atomenergia
titkaira is. 

A második részben egy újabb képet veszünk szemügyre.
Einstein úgy képzelte el a bolygókat, akárcsak az üveggolyó-
kat, amelyek egy görbült felszínen mozognak a Nap körül, 
és ezzel szemléltette azt az elképzelését, hogy a gravitáció a
téridõ görbület eredménye. Azzal, hogy a Newton által leírt
erõket egy sík felület görbületével helyettesítette, a gravitá-
ciós elmélet teljesen újszerû, forradalmi magyarázatát adta.
Ebben az új vonatkoztatási rendszerben a Newton-féle „erõk”
illúziók csupán, amelyeket maga a térgörbület idéz elõ. Ennek
az egyszerû képnek köszönhetjük azt is, hogy tudunk a fekete
lyukakról, a Nagy Bummról és univerzumunk végsõ sorsáról.

A harmadik rész nem egy képbõl indul ki, ugyanis arról
szól, miért nem sikerült Einsteinnek leképeznie egységes tér-
elméletét, amellyel megkoronázhatta volna az anyag és ener-
gia kutatásának két évezredes erõfeszítéseit. Einsteint egyre
inkább cserbenhagyták megérzései, mivel abban az idõben az
atommagot és a szubatomi részecskéket irányító erõk teljes-
séggel ismeretlenek voltak. 

Befejezetlen egyesített térelmélete és a mindenség elméle-
tére (Theory of Everything) irányuló, harminc éven át tartó
kutatása azonban közel sem bizonyult kudarcnak, bár erre
csak nemrégiben derült fény. Kortársai afféle bolondériának
tartották erõfeszítéseit. Einstein életrajzírója, Abraham Pais
fizikus például így sajnálkozott: 
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Élete fennmaradó harminc évében továbbra is aktívan folytatta 

a kutatómunkát, de hírneve feltehetõen nem csökkent volna, sõt

talán még gyarapodik is, ha ekkorra már felhagyott volna vele.2

Más szóval: öröksége még értékesebb volna, ha nem 1955-ben
fejezi be fizikusi pályafutását, hanem 1925-ben. 

Ám az elmúlt évtizedben, köszönhetõen a húrelmélet, illet-
ve az M-elmélet megjelenésének, a fizikusok is megkezdték
Einstein kései munkájának és örökségének újraértékelését.
Az egyesített térelmélet kutatása központi szerepet kapott 
a fizika világában, a mindenség elméletének megalkotásáért
folytatott versenyben való elsõség fiatal és nagyra törõ fiziku-
sok egész nemzedékének vált végsõ céljává. Az egyesítés,
amelyet valaha a korosodó fizikusok karrierjének sírba ha-
nyatlásaként értékeltek, mára az elméleti fizika meghatározó
tárgya lett.

Könyvemben frissen és új szemszögbõl igyekszem be-
mutatni Einstein úttörõ munkáját, sõt egyszerû és konkrét
képeit használva kiindulásul, máig ható örökségérõl is pon-
tosabb ábrázolást tudok készíteni. Hiszen az õ meglátásai
táplálják korunk nemzedékét, a világûrben és a legfejlettebb
fizikai laboratóriumokban folytatott, forradalmian új kísérle-
teket, és ezek tüzelik azt az intenzív kutatómunkát is, amely-
nek végsõ célja Einstein leghõbb vágyának beteljesítése, a
mindenség elméletének megalkotása. Úgy vélem, õ maga is
azt kívánta volna, hogy életét és munkáját ebben a szellemben
tárják elénk. 

Miért kell új szemmel vizsgálni Einstein örökségét? /  13

EINSTEIN.qxd  11/6/2013  4:28 PM  Page 13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


