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Értelmezés

Az űrkutatás jövőjének néhány kérdése

Szacsky Mihály 

A „Farkas Bertalan és a magyar űrrepülés 30. évfordulója” rendezvénysorozat 2010. 
május  26-án  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  rendezett  ünnepi  tudományos 
üléssel kezdődött. A rendezvénysorozat a harminc évvel ezelőtti űrrepülés idejéhez 
hasonlóan  egy  hétig  tart.  A  rendezvénysorozatot  a  Space  for  Earth alapítvány 
támogatja, szervezi. Az alapítvány a kiemelkedő évforduló szervezésén túl hathatós 
segítséget nyújt a hazai űrkutatás támogatására is.

A tudományos ülés meghívottai, előadói az esemény fontosságát kiemelve röviden 
áttekintették az elmúlt harminc év nemzetközi és magyar űrkutatás eredményeit. 

Az  űrkutatás  fontosságát  nagyon  sokféle  módon  lehet  értelmezni.  Sokak  számára  úgy 
tűnhet,  hogy ezek  az  erőfeszítések  mindennapi  életünkre  nincsenek  kihatással.  A látszat 
ellenére  az  űrkutatás  eredményeinek  köszönhetjük  többek  között  a  távközlés  dinamikus 
fejlődését.  Napjaink  információra  épülő  társadalmi  szerkezetei  a  műholdakon  keresztül 
tudják  bonyolítani  a  telefonbeszélgetéseket,  a  rádió  és  televízió  sugárzásokat  és   az 
informatikai adatforgalmakat, az internetes szolgáltatásokat.



Farkas Bertalan űrhajósunk az egy hetes űrutazás alatt több tudományos vizsgálatot, mérést 
végzett.  Ezek  között  találhatjuk  a  kozmikus  sugárzások  mérését,  anyagtudományi  és 
távérzékelési feladatok elvégzését. A korai űrélettani vizsgálatokhoz és azok eredményeihez 
is hozzájárult küldetése, mint például a szenzomotorikus és élettani vizsgálatok elvégzése 
súlytalansági állapotban.

Az űrkutatás feladatai összetettek, ha egyszerűen rendszerezni szeretnénk, akkor az elméleti 
és az alkalmazott tudományterületeket célszerű szétválasztani és csoportosítani.

Rendezőelvként az első helyre magát az űreszközöket sorolhatjuk. Ebbe tartozik egyrészről a 
rakétatechnika, a maga bonyolult és kifinomult rendszerével, valamint az űrben keringő és a 
földi  kiszolgálórendszerek  egysége.  Természetesen  az  űreszközök technikai  fejlesztése  és 
kutatása átfogja szinte a teljes mérnöki tudományokat.

Egyszerű értelmezésünk második fő csoportjába a célokat célszerű osztályozni. Az 
űrkutatás feladata többek között a csillagászat  és a fizika tudományának segítése. 
Számos  nyitott  és  megválaszolatlan  kérdésre  keresi  az  űrkutatás  a  válaszokat. 
Említhetnék  a  legnagyobb  kérdéskört:  mi  a  világegyetem  és  hogyan  keletkezett? 
Jelenleg  több  elmélet  született,  amelyeket  az  űrkutatás  hivatott  esetlegesen 
bizonyítani. 

Kivonatok:

- A Hubble-diagram:

A  XX.  század  egyik  legváratlanabb  és  legfontosabb  természettudományos 
felfedezése,  hogy  táguló  világegyetemben  élünk.  Sok  ezer  éven  át  mindenki, 
beleértve a csillagászokat is, feltételezték, hogy a világegyetem egy stabil, változatlan 
színpad, ahol lejátszódnak a csillagászati történések. Az 1910-es és 1920-as években 
azonban számos fizikus és csillagász olyan felfedezéseket tett, amelyek ellenálltak az 
egyszerű magyarázatoknak. Ezek Edwin Hubble csillagász agyában egyesültek, aki 
1929-ben a táguló univerzum elméletével az összefüggések megmagyarázta. 

 Edwin Hubble   Hubble-törvény közeli galaxisra 



- Ősrobbanás

A  kozmológiában az  ősrobbanás (vagy „Nagy Bumm”,  angolul  „Big Bang”)  egy 
olyan  tudományos elmélet,  amely  szerint  a  világegyetem egy  rendkívül  sűrű és 
rendkívül  forró állapotból  fejlődött  ki,  nagyjából  13,7  milliárd  évvel ezelőtt.  Az 
elméletet  Georges  Henri  Joseph  Édouard  Lemaître (1894-1966)  belga pap,  a 
Louvain-i Római Katolikus Egyetem fizika és csillagászat tanára dolgozta ki először 
1931-ben „ősatom” név alatt.

 George Lemaître

-  Alpher–Bethe–Gamow-elméletet

Gamow egy  fontos  kozmogóniai dolgozatot  írt  Alpherrel,  amelyet  Alpher-Bethe-
Gamow  elméletként tettek  közzé  1948-ban.  A  cikk  kiemelte,  hogy  a  hélium és 
hidrogén jelenlegi  szintje  az  univerzumban  (amelyet  akkor  is  és  most  is  99%-ra 
becsültek)  azokkal  a  reakciókkal magyarázható,  amelyek  a  „ősrobbanás”  során 
következtek be.

  Georgij Antonovics Gamov

– Alan Guth (1947-) amerikai fizikus és mások által 1980-ban felvetett 
elmélet, amely egy olyan mechanizmust ír le, amelynek során a korai Világegyetem 
rendkívüli gyorsasággal (az „ősrobbanás” során) 10–26 m átmérőről 10–32 s alatt 10 
cm-re tágult. 
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 Alan Harvey Guth                                                         

-  Stephen Hawkins munkássága (Fő kutatási területei az elméleti  kozmológia 
és  a  kvantumgravitáció.  Jelentős  munkái  jelentek  meg,  melyekben a  fekete 
lyukak és  a  termodinamika közötti  összefüggéseket  vizsgálja.  Rávilágított, 
hogy a fekete lyukak nem léteznek örökké. Ezt az elméletét  2004 júliusában 
visszavonta, majd újból elfogadta.)

   Stephen Hawking a NASA-nál

- Húrelmélet

Újabban gyakran a szuperhúrelméletet mondjuk húrelméletnek. Az 1990-es években 
Edward Witten és mások meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy a különböző 
szuperhúr  elméletek  (öt  különböző változata  van)  egy  M-elméletnek nevezett  11 
dimenziós elmélet határesetei. Ezzel indult el a második szuperhúr-forradalom. (Az 
M-elméletnek  még  a  feketelyukak termodinamikájában is  sikerült  olyan 
eredményeket elérnie, amelyek a korábbi számításokkal összhangban vannak.)

Az anyag különböző szinteken, egészen a feltételezett húrok szintjéig

http://hu.wikipedia.org/wiki/Termodinamika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketelyuk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Edward_Witten
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/2004
http://hu.wikipedia.org/wiki/Termodinamika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_lyuk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_lyuk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantumgravit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmol%C3%B3gia


Mint  látható,  az  elméletek  a  bizonytalanságok  ellenére  formálódnak,  ami  annak 
köszönhető,  hogy  a  tudományok  egyre  több  területen  megismerhetővé  teszik  a 
természetet  és  annak  törvényeit.  A  kvantummechanika  teremtette  meg  annak  a 
lehetőségét,  hogy  értelmezni  tudjuk,  mi  az  elektromágneses  sugárzás  (korábbi 
palatinus írások). 

A csillagászatban és az űrkutatásban Arno Penzias és Robert Wilson fedezték fel és 
mérték  elsőként  a  kozmikus  háttérsugárzást.  Penziast  a  Bell  Telefon  Társaság 
kutatólaboratóriumába  azzal  a  feladattal  vették  fel,  hogy  egy  mikrohullámú 
kürtantennával  kapcsolatos  alapkutatásokat  végezzen.  A  cégnek  ekkor  jelentős 
érdekeltsége volt a műholdas hírközlésben, ami ekkor még kezdeti stádiumban volt 
csak. 

                

Összefoglalva:  a  kutatások  tovább  folynak,  hogy  megismerjük  a  világegyetemet, 
annak  keletkezését  és  a  várható  jövőbeni  eseményeket,  melyeket,  valljuk  be, 
semmiben nem tudunk befolyásolni.

A második fő témakör, amelyre a tudomány még nem tudott választ adni, az nem 
más,  mint  az  élet  kialakulása  a  Földön,  és  esetlegesen  a  világegyetemben.  A 
tudományos kutatók értelmezhető magyarázatot próbálnak keresni erre a csodálatos 
jelenségre,  mert  a  világegyetemet  érzékelni  és  értelmezni  (jelenlegi  ismereteink 
szerint)  csak  biológiai  organikus  rendszerek  képesek.  Ismerjünk  meg  néhány 
elméletet ebben a tárgykörben is.

- Oswald Avery: Amennyiben igaza volt Darwinnak, hogy az élőlénycsoportok 
közös ősöktől származnak – sőt a legújabb elképzelések szerint valamennyi 
élőlény egy közös őstől ered –, akkor ennek a nyomait molekuláris szinten is 
meg kell találnunk. 
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Az élőlények közös származásának egyik legfőbb bizonyítéka, hogy a genetikai kód 
az egész élővilágban egységes, ami azt jelenti, hogy az élő szervezetekben ugyanaz a 
bázishármas ugyanazt az aminosavat jelöli. 

A  génszevenálási  módszerek  rohamos  fejlődésével  egyre  több  élőlény 
genomszekvenciáját  sikerül  meghatározni.  Ennek  alapján  kiderült,  hogy  még  a 
legősibb  élőlényekkel,  a  baktériumokkal  is  20–30  százalékban  közös  a  genetikai 
információhordozó anyagunk.

- Paul  Davies:  Az  élet  eredete  egyike  a  tudomány  legérdekesebb  és  még 
megválaszolatlan kérdéseinek. Az élet csupán egy kémiai baleset eredménye, 
ami  egyedülálló  az  Univerzumban?  Vagy éppen ellenkezőleg,  mélyen bele 
van vésve a természet törvényeibe, és fel is bukkan ott, ahol a körülmények 
kedvezőek? 

-



- Carl  Woese:  az  egész  élővilág  felosztásában  alapvető  újdonságot  jelentett, 
amikor  Carl  Woese  molekuláris  elemzése  kimutatta,  hogy  a  korábban 
baktériumnak  tekintett  mikroorganizmusok  egyik  csoportja,  amelyeket  ma 
archaeáknak  nevezünk,  alapvetően  különbözik  a  baktériumoktól,  s  az 
eukarióták  és  a  prokarióták  mellett  az  élővilág  harmadik  önálló  nagy 
birodalmát képezi.

- Stanley L. Miller: A Miller-Urey reaktor. Olyan szerves molekuláknak, mint 
a fehérjealkotó aminosavak közül a glicin,  az alanin, az aszparaginsav és a 
glutaminsav,  illetve  az  anyagcsere-folyamatokban  részt  vevő  tejsav  és 
borostyánkősav  az  ősi  légkörhöz  hasonló  körülmények  közötti  gyors  és 
hatékony  szintézisét  először  Harold  Urey tanácsait  felhasználva Stanley  L.  
Miller  valósította  meg.  Miller  az  ősatmoszférának  megfelelő  gázelegyben  a 
villámlásoknak megfelelő elektromos kisüléseket hozott létre.

 

                                                  

Az elméletek megalkotásának alapjának tekinthetjük Charles Darwin munkásságát. 
A természetes szelekció gondolatát Charles Darwinnak köszönhetjük. 1859-ben jelent 
meg könyve, mely egyszerűen  A fajok eredete természetes szelekció útján a létért folyó  
küzdelemben a rátermettebbek életbenmaradásával címet viselte. Valamiért az utókor csak 



A fajok eredete címen hivatkozik rá. Ebben fejtette ki elméletét, miszerint az élővilág 
állandó változásban van, és folyamatosan alkalmazkodik a környezetéhez. Ebben a 
könyvében is hangsúlyozza, hogy a természetes szelekció nem az egyetlen módja a 
fajok változásának. Később egy másik folyamatot is leírt, a  szexuális szelekciót. Ez a 
párosodás jogáért és a nőstények választásával valósul meg. 

- Darwin munkásságát megelőzően Carl von Linné (1707-1778) már a természet 
megfigyelésére  alapozva  a  biológiai  rendszerek  egységbe  foglalásán 
fáradozott.  Megalkotta  a  modern  tudományos  rendszerezés alapelveit,  a 
rendszerezés kategóriáit  (a  taxonokat) és kidolgozta a modern  tudományos 
nevezéktant,  az  élőlényekre  alkalmazta  a  kettős  elnevezést tudományos 
névként.  Alapjaiban ma is  az ő elveit  és  eljárását  használják a biológiában. 
Botanikai szakmunkákban  nevének  rövidítése:  „L.”.  Zoológiai 
szakmunkákban nevének rövidítése: „Linnaeus”.

Az élet kialakulásának megértése, úgy tűnik, még várat magára. Mondhatjuk azt is, 
hogy  szinte  mindent  tudunk,  csak  egy  látszólag  jelentéktelen  átmenetnek  az 
igazolása marad csak hátra.  Ez nem más, mint a szervetlen-szerves élő-szervetlen 
természeti  körfolyamatok  megértése.  Elméletileg  kereshetjük  egy  meghatározott 
földtörténeti időszakunkban az élet kialakulását. A  hármas elmélet (BIR, BHT, SI) 
2009-ben  közzétett  elmélete  alapján  felesleges  a  múlt  homályába  vesző  rövid 
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átmeneti időt kutatni, mert a Föld folyamatos biológiai megújulása a szemünk előtt 
produkálja  ezt  a  csodálatos  jelenséget,  folyamatot.  Ez  nem  más,  mint  az  élet 
körforgása. Az elmélet  szerint az élet  anyagok körforgásán alapszik (szén,  oxigén 
nitrogén,  stb.).  Az  élet  fennmaradását  csak  és  kizárólagosan  a  komplex 
sugárzásoknak  köszönhetjük.  Az  emberiség  élete  csak  a  primer  (elsődleges) 
cserélődésnek  köszönheti  a  fennmaradását.  Szerény  ismereteink  alapján,  nagyon 
leegyszerűsítve a szervetlenből és a sugárzásból csak kevés élőlény tud megújulni és 
életet produkálni. A szerves körforgás első eleme tehát kimondhatóan szervetlen. Az 
elemek  körforgásával  egyre  több  tudós  foglalkozik  azzal,  hogy  értelmezze  a 
természet „körforgását”, és lehetőséget találjon arra, hogy a „megújuló” természeti 
folyamatok irányába terelje az emberi cselekvéseket.

- Az  elemek  körforgásának  megértéséhez  Erwin  Schrödinger járult  hozzá 
elméletével. A kvantumelmélet részeként megalkotta a hullámmechanikát és 
híres hullámegyenletét, (a kvantummechanika alapegyenletét), amelyért 1933-
ban  megosztott  fizikai  Nobel-díjat  kapott.  Később  biofizikával  kezdett 
foglalkozni.

Minden elmélet és kutatás, magának az űrkutatásnak is az alapjai  Albert Einstein 
munkásságán nyugszanak.  Albert Einstein relativitáselmélete a  fizika egyik 
részterülete,  mely  a  klasszikus  mechanika általánosítása.  Részterületei  az 
általános  relativitáselmélet és  a  speciális  relativitáselmélet.  Az  előbbi 
magában  határesetként  foglalja  az  utóbbit.  Albert  Einstein dolgozta  ki 
mindkettőt. Az alapja mindkettőnek az, hogy két egymáshoz képest mozgó 
megfigyelő két esemény között eltérő  idő- és  távolságnagyságot mér,  mégis a 
fizikai  törvények  tartalmának  azonosnak  kell  lennie.  A  speciális 
relativitáselmélete megoldja a problémát, mely a  Michelson-Morley kísérlet 
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óta áll fenn, mivel nem sikerült kimutatni, hogy a fény valamilyen közegben 
(éterben) mozogna (minden egyéb hullám közegben mozog, például vízben 
vagy  levegőben).  Megoldja  a  klasszikus  mechanika és  a  Maxwell-elmélet 
közötti  ellentmondást  is:  az  első  szerint  a  fénnyel  szemben  haladva 
nagyobbnak  kell  mérnem  a  sebességét,  a  második  szerint  ugyanakkora 
minden  rendszerben.  Az  elmélet  rögzítette,  hogy  nincs  ilyen  közeg:  a 
fénysebesség  minden  megfigyelő  számára  állandó,  nem függ  a  megfigyelő 
mozgásától. A newtoni mechanikában ez nem lehetséges, így Einsteinnek egy 
új rendszert kellett kidolgoznia.

Napjaink  űrkutatási  programjai  nemzetközi  együttműködésben  valósulnak  meg. 
Folyamatosan megújulnak a hordozó rakéták, az űreszközök és űrbázisok. Láthatjuk 
azokat a fáradozásokat, melyek az űrorvoslás kutatásait egyre előbbre viszi. A jövő 
űrprogramjaiban  már  távoli  bolygókra  utazásokat  is  terveznek.  A két  fő  elméleti 
kutatási  programba is  bekapcsolódott  az  űrkutatás.    Az élet  világűri  eredetének 
elméletét igazolja a NASA kutatói által bejelentett új felfedezés: első ízben sikerült 
kimutatni  fehérjealkotó  aminosavat,  glicint  egy  üstökösnek  a  Földre  visszahozott 
anyagából.  Ezt  az  állítást  óvatosan  kell  kezelni,  mert  BIR  elmélet  alapján  ez 
mindösszesen csak azt igazolja,  hogy a világegyetem bármely pontján létrejöhet a 
szénatomoknak bizonyos kémiai rendszere. Ezek a molekulák, vegyületek még nem 
„életképesek”. Tehát csak a természet egy törvényének igazolását olvashatjuk ki a 
hírből.

  A Deep Impact szonda a Temple 1 üstökösbe csapódik 

A  nemzetközi  űrprogramoknál  előzetes  terveket  készítenek  olyan  űrállomások 
megvalósítására, melyek más bolygókon kerülnének felaállítáasra. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-elm%C3%A9let
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszikus_mechanika


„Ausztrál tudósok egy csoportja olyan űrbázist tervezett, amely képes szinte teljesen 
önfenntartó  módon  működni,  több  milliárdnyi  dollárt  takarítva  meg  ezzel  az 
űrbüdzséből. Ha a bázis jelenlegi állapotában működőképes lenne, lakói három évig 
csak  vegetáriánus  étrendet  fogyaszthatnának,  értesült  a  cosmosmagazine.com 
weboldal. A Luna Gaia névre keresztelt projekt készítésében 30 űrkutató vett részt. A 
bázis zárt rendszerű, azaz a benne lévő szinte összes anyag újrafeldolgozásra kerül, 
külső  alapanyagforrásokra  pedig  nincsen  szükség.  Míg  az  ISS  nemzetközi 
űrállomáson a recikláls kémiai reakciókon alapul,  James Chartres űrmérnök sokkal 
biztosabbnak  ítéli  a  biológiai  reakciókkal  működő  anyag-visszaforgatást,  ehhez 
mikroorganizmusok betelepítése szükséges.”
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Az  űrkutatás  jövőbeni  kihívásai:  A  technika  és  a  tudományok  fejlődésével  az 
űrkutatás is folyamatosan megújul. Mondhatjuk azt, hogy a „napjaink űrkutatása az 
nem más, mint a jövő tudománya”. 

A  Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület szerény lehetőségeivel a 
palatinusi szemléletnek megfelelően keresi azokat a lehetőségek, amelyekkel hozzá 
tudna járulni a nemzetközi összefogással működő tudományos kutatásokhoz. 

Két  fő  területen  folynak elméleti  kutatások.  Az űrbiológiai  kutatások összetett  és 
bonyolult kérdései közül az egyik legfontosabb, hogy a földi „életet” milyen módon 
lehet  fenntartani  tartós földönkívüli  tartózkodás esetében.  A második fő  terület  a 
komplex elektromágneses sugárzások új lehetséges leképezése,  és  azok értékeinek 
elemzése,  valamint  a  Földön  kívüli  kozmikus  sugárzások  hatása  a  biológiai 
rendszerekre.  A  kérdéskör  kulcsszavai:  mutáció  vagy  evolúciós  folyamatok 
kompenzációs változása

A  rövid  ismeretterjesztő  jellegű  írás  mindösszesen  csak  azt  szerette  volna 
szemléltetni, hogy milyen bonyolult tudományos összefüggések ismerete szükséges 
ahhoz, hogy választ kapjunk arra nyitott kérdésre, hogy 

„Kik vagyunk, honnan jöttünk, és hová tartunk?”


	Minden elmélet és kutatás, magának az űrkutatásnak is az alapjai Albert Einstein munkásságán nyugszanak. Albert Einstein relativitáselmélete a fizika egyik részterülete, mely a klasszikus mechanika általánosítása. Részterületei az általános relativitáselmélet és a speciális relativitáselmélet. Az előbbi magában határesetként foglalja az utóbbit. Albert Einstein dolgozta ki mindkettőt. Az alapja mindkettőnek az, hogy két egymáshoz képest mozgó megfigyelő két esemény között eltérő idő- és távolságnagyságot mér, mégis a fizikai törvények tartalmának azonosnak kell lennie. A speciális relativitáselmélete megoldja a problémát, mely a Michelson-Morley kísérlet óta áll fenn, mivel nem sikerült kimutatni, hogy a fény valamilyen közegben (éterben) mozogna (minden egyéb hullám közegben mozog, például vízben vagy levegőben). Megoldja a klasszikus mechanika és a Maxwell-elmélet közötti ellentmondást is: az első szerint a fénnyel szemben haladva nagyobbnak kell mérnem a sebességét, a második szerint ugyanakkora minden rendszerben. Az elmélet rögzítette, hogy nincs ilyen közeg: a fénysebesség minden megfigyelő számára állandó, nem függ a megfigyelő mozgásától. A newtoni mechanikában ez nem lehetséges, így Einsteinnek egy új rendszert kellett kidolgoznia.
	
	Napjaink űrkutatási programjai nemzetközi együttműködésben valósulnak meg. Folyamatosan megújulnak a hordozó rakéták, az űreszközök és űrbázisok. Láthatjuk azokat a fáradozásokat, melyek az űrorvoslás kutatásait egyre előbbre viszi. A jövő űrprogramjaiban már távoli bolygókra utazásokat is terveznek. A két fő elméleti kutatási programba is bekapcsolódott az űrkutatás.   Az élet világűri eredetének elméletét igazolja a NASA kutatói által bejelentett új felfedezés: első ízben sikerült kimutatni fehérjealkotó aminosavat, glicint egy üstökösnek a Földre visszahozott anyagából. Ezt az állítást óvatosan kell kezelni, mert BIR elmélet alapján ez mindösszesen csak azt igazolja, hogy a világegyetem bármely pontján létrejöhet a szénatomoknak bizonyos kémiai rendszere. Ezek a molekulák, vegyületek még nem „életképesek”. Tehát csak a természet egy törvényének igazolását olvashatjuk ki a hírből.
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