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megelőzően   számos  orosz  tudós  milyen  tanulmányokat  folytatott,  és  azok
milyen  eredménnyel  járultak  hozzá  az  egyébként  a  tudomány  eme  keleti
területeit homályban tartó globális tudománytörténet krónikájához.
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***********************************************
(-)

Sűrgős követelménnyé vált az „élet” fogalmának olyan definiálása, amely nem függ
össze  az  alapjául  szolgáló  konkrét  fizikai  folyamatokra  vonatkozó hipotézisekkel.
Következésképpen szükség mutatkozik az „élet” fogalmának merőben funkcionális
definiálására.
Ez korántsem egyszerű feladat, s egyelőre még nincs teljesen kielégítő funkcionális
definíció az „élet” alapfogalmára. Ám az első és úgy hisszük, eléggé sikeres lépések
ebben az irányban már megtörténtek. A. A. Ljapunov kutatásaira gondolunk, akinek
az alapvető elgondolásaira most kitérnénk.*
* Lásd A. A. Ljapunov: Az élő természet vezérlőrendszereiről és az életfolyamatok
általános  értelmezéséről  című  előadását  (Ob  upravljajuscsih  szisztyemah  zsivoj
prirodi i obscsem ponyímanyii zsiznyennih processzov. Moszkva, 1962).

Azoknak a folyamatoknak a tanulmányozásában, amelyek az életműködés alapjául
szolgálnak valamennyi organizmusnál, a legegyszerűbbektől a legbonyolultabbakig,
Ljapunov a kibernetika fogalmaiból indul ki. Beható analízis azt mutatja, hogy az élet
bármely  megnyilvánulása  lefordítható  a  vezérlési  folyamatokkal  foglalkozó
tudomány nyelvére. A vezérlési folyamatok jellemző sajátossága az, hogy kis energia-
vagy  anyagmennyiségeknek  meghatározott  csatornákon  való  továbbítása  olyan
hatásokat  vált  ki,  amelyek  jóval  nagyobb  energia-  vagy  anyag-mennyiségek
átalakításában rejlenek. S a kibernetika éppen a vezérlési folyamatoknak és a vezérlő
rendszerek  szerkezetének  a  tanulmányozásával  foglalkozik.  Éppen  ezért  egészen
természetes,  sőt,  szükségszerű,  hogy az életműködés folyamatainak elemzésekor a
kibernetika fogalmaiból induljunk ki.
Meg kell még jegyeznünk, hogy az olyan biológiai fogalmak, mint az öröklődés, az
ingerlékenység  stb.,  egyszerűen,  az  olyan  kibernetikai  fogalmak  konkrét
megnyilvánulásai,  mint  az  információhalmozás  és  -tárolás,  a  vezérlő  rendszer,  a
visszacsatolás, a csatorna stb.
Ljapunov véleménye szerint a tág, kibernetikai értelemben felfogott vezérlés az élet
legjellemzőbb tulajdonsága,  konkrét  formáira való tekintet  nélkül.  Ezzel  kísérletet



tesz arra, hogy megadja az „élet” fogalmának funkcionális definícióját.
E koncepció szerint az „élő anyagot” a következőképpen határozzák meg. Minden
anyag állapotát egész sor olyan fizikai-kémiai jellemző írja le, mint a tömeg, a kémiai
összetétel, az energia, az elektromos és mágneses tulajdonságok stb. Általában véve
ezek a jellemzők az idők folyamán változnak. Azokat az anyagokat, amelyeknél a
jellemzők  megfelelő  időintervallumra  átlagolt  értékei  kevéssé  változnak  más,
körülbelül ugyanekkora értékű jellemzőkkel bíró anyagokhoz viszonyítva, Ljapunov
„viszonylag  stabilaknak”  nevezi.  A  stabilitás  alapjául  szolgálhatnak  különösen
kedvező külső feltételek (például a külső környezet állandó hőmérséklete) vagy az
anyagnak a külső behatásokra való belső reakciói, amelyek állapotának fenntartására
irányulnak.  Az ilyen típusú reakciókat  Ljapunov „fenntartóknak” nevezi.  Éppen a
stabilitásnak ez utóbbi típusa képezi minden organizmus élettevékenységének alapját.
Csakugyan, az életre jellemző az óriási mértékű alkalmazkodás, adaptáció a külső
feltételekhez és azok változásaihoz.  Számos esetben az élő  organizmusok aktívan
átalakítják  az  őket  körülvevő  környezetet,  megfelelő  feltételeket  teremtve
élettevékenységükhöz.  így  például  a  mikroorganizmusok  egyes  fajai  lokálisan
megemelhetik környezetük hőmérsékletét. Az életnek ezt az egész adaptációját az élő
anyag rendkívül nagyszámú fenntartó reakció útján éri el.

A kibernetika nyelvén a  fenntartó reakció  a  következőképpen írható  le:  az  anyag
bizonyos  kódolt  jelek  formájában  új  információkat  gyűjt  a  külső  behatásokról,
feldolgozza  ezeket,  és  meghatározott  hírközlő  csatornákon  át  ugyancsak  jelek
formájában új információkat  küld. Ez utóbbiak magának az anyagnak olyan belső
átalakulását idézik elő, amely lehetővé teszi jellemzőinek fenntartását.

A jeleknek „diszkrét” jellegűeknek kell  lenniük, vagyis mindegyikük véges számú
értékkel  bírhat,  s  a  jelek  száma  is  véges.  Az  ilyen  jelek  realizációja  például
valamilyen  fizikai  folyamat  lehet.  Az  információ  feldolgozása  során  a  jelek
realizációjának megváltoztatása megy végbe.

A  berendezés,  amelyben  az  információ  feldolgozása  végbemegy,  „vezérlő
rendszernek” nevezhető.  Ez a rendszer diszkrét  természetű,  és  valahány, általában
véve igen nagy számú „bemenő” és  „kimenő”elemből  áll,  amelyeket  a  jelzéseket
továbbító hírközlő csatornák kötnek össze. Az információ tárolására szolgáló anyagi
rendszert  tárolóberendezésnek  vagy  „memóriának”  nevezik.  Az  ilyen  rendszer
például  különálló  elemekből  állhat,  amelyek  mindegyike  néhány  stabil  állapotot
vehet  fel,  és  az  elemek  állapota  a  bemenő  jelzések  hatására  változik.  Amikor
valamekkora  számú  ilyen  elem  meghatározott  állapotokban  található,  azt
mondhatjuk, hogy „információ rögződött a memóriában”. A dolog úgy fest, mintha az



információt  véges  számú jelből  álló  ábécé  segítségével,  véges  hosszúságú szöveg
formájában beírták volna a memóriába.
A „válaszok”  kidolgozása  során,  amelyek  a  test  külső  hatásokra  való  fenntartó
reakcióit biztosítják, a vezérlő rendszer információt gyűjt ezekről a hatásokról, ezt
kisebb  részekre  bontja  és  összehasonlítja  a  már  rögzített  információval.  Az  ilyen
összehasonlítás eredményeképpen és ettől függően alakul ki a „válaszinformáció”.
Ebből az következik, hogy a vezérlő rendszer annál rugalmasabb lesz, minél több
információ  rögződött  benne,  vagyis  minél  nagyobb  memóriájának  kapacitása
(befogadóképessége).
A  fenntartó  reakciók  fontos  tulajdonsága  a  gyorsaságuk.  Ez  utóbbinak  jól
összehangoltnak  kell  lennie  a  testet  érő  külső  hatások  gyorsaságával,  amelyek
általában igen tág határok között változhatnak. Ez megköveteli azt, hogy a vezérlő
rendszernek eléggé nagy kapacitású memóriája legyen.
Számos megfontolás, amelyekre itt nem szándékozunk kitérni, azt követeli, hogy az
információ  anyagi  hordozójának  méretei  igen  kicsinyek  legyenek.  Másfelől
elengedhetetlen,  hogy  az  információnak  a  vezérlő  rendszer  memóriájában  való
tárolása megbízható legyen (különben nincs biztosítva a test stabilitása). A memória
elemeinek tehát rendkívül stabilis állapotúnak kell lenniük. Ebből Ljapunov azt a —
nézetünk szerint igen helyes — következtetést vonja le, hogy az információ stabil
anyagi hordozói különálló, eléggé nagyszámú atomból álló molekulák lehetnek. Az
ilyen  molekulák  kvantált  rendszereket  alkotnak.  Az  efféle  molekula
állapotváltozásához az szükséges, hogy eléggé nagy adag energiát nyeljen el (például
több  mint  0,1  eV-ot).  Éppen  ezért  például  a  rendezetlen  hőmozgások,  amelyek
energiája jóval kisebb, nem változtathatják meg az ilyen molekula állapotát.

Ljapunov definíciója szerint az élet „az anyag olyan nagy stabilitású állapota, amely
fenntartó  reakcióinak  kidolgozásához  különálló  molekulák  állapotaival  kódolt
információt használ fel”.

Hogy fenntartó reakciók lehetségesek legyenek, ahhoz nyilván az szükséges, hogy az
organizmus  bizonyos  energiakészlettel  rendelkezzék,  emellett  ennek  a  készletnek
stabilan fenn kell maradnia. Másfelől, a termodinamika törvényeinek érvényesülése
folytán  minden  zárt  rendszerben  az  energiaszinteknek  (amelyeket  például  a
hőmérséklet határoz meg) ki kell egyenlítődniük. Az organizmusnak tehát ellenhatást
kell  kifejtenie  a  termodinamikai  folyamatokkal  szemben,  ami  szüntelen
energiafelhasználást  igényel.  Állapota  stabil  fenntartásához  tehát  minden
organizmusnak kívülről kell energiát kapnia.

Minden test fontos termodinamikai jellemzője az entrópiája. Ha az élő anyag zárt



(vagyis termodinamikailag izolált) rendszert alkotna, szüntelenül növekedne benne az
entrópia mennyisége. Ez fizikai és kémiai jellemzőinek olyan változását vonná maga
után,  amely  végeredményben  megszüntetne  minden  élettevékenységet.
Következésképpen  az  élő  szervezetnek  rendszeresen  el  kell  távolítania  a
felhalmozódó entrópiát. Éppen ezért az élő anyagnak szüntelenül energiát és entrópiát
kell  cserélnie  a  környezettel,  s  ezt  az  anyagcsere  segítségével  éri  el.  Magát  az
anyagcserét speciális rendeltetésű vezérlő rendszerek szabályozzák, amelyek ehhez
felhasználják az információkészletet.
Ha  így  fogjuk  fel  az  anyagcserét,  tehát  az  organizmus  élettevékenysége
fenntartásának módjaként, eléggé világossá válik, mennyire tarthatatlanok azok a régi
elképzelések,  amelyek  gyakorlatilag  azonosították  az  életet  az  anyagcserével.  Az
ilyen  azonosítás,  nézetünk  szerint,  semmivel  sem  segíti  elő  az  élet  lényegének
megértését.
Az élő anyag legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy különálló szerkezeti egységekből
—  organizmusokból  —  áll.  Minden  ilyen  organizmus  mind  információs,  mind
energetikai  értelemben  jelentős  mértékben  elkülönült  egységet  alkot,  s  egyúttal
megvan  a  saját  szerkezete,  struktúrája.  Ljapunov ezt  a  vezérlés  „diszkrét
strukturáltságával”  hozza  összefüggésbe.  Ezen  a  vezérlő  rendszerek
alárendeltségének  „hierarchikus”  rendszerét  érti.  A „magasabb”  szintű  rendszerek
működése  állapotukban  megváltoztatja  vagy  „hangolja”  az  „alacsonyabb”  szintek
rendszereit.
Az élő anyagnak sejtekre, szervekre, organizmusokra, populációkra, fajokra stb. való
tagolódása megfelel a vezérlő rendszerek hierarchiájának. Az élő anyag mindegyik
ilyen szerkezeti egységét saját „autonóm” rendszere vezérli, amely „erőteljes hatást
gyakorol mindenre, ami alá van rendelve neki, és a maga részéről engedelmeskedik a
magasabb hierarchikus egység lassan működő vezérlő rendszerének”.

Különbséget  kell  tennünk  az  egyes  organizmusokban  és  az  organizmusok
összességében (populációkban, fajokban) működő vezérlő rendszerek között. Az első
esetben a bonyolult  vezérlő rendszer olyan részekből áll,  amelyek tulajdonképpen
alacsonyabb szintű vezérlő rendszerek. A második esetben igen nagy számú, többé-
kevésbé  független,  statisztikailag  egyenjogú  rendszerrel  van  dolgunk,  amelyek
véletlen  találkozások  és  kollektív  cselekvések  során  fejtenek  ki  kölcsönhatást.  A
vezérlésnek  ez  a  módja,  amelyet  Ljapunov statisztikainak”  nevez,  nem  gyors
működésű, ellentétben az egyes organizmusokat vezérlő első „strukturális” módtól. A
kifejtett  nézetekből az következik,  hogy az „organizmusok fölötti”  képződmények
(például a fajok) sokkal stabilabbak, mint az egyes organizmusok (amelyek többé-
kevésbé  hamar  elpusztulnak).  Ám az  organizmusok  fölötti  képződmények  magas
fokú stabilitása csak azzal  a feltétellel  lehetséges,  hogy új  organizmusok jelennek



meg és lépnek a régiek helyébe, vagyis ha megvan a szaporodás.

Hogy minden ily módon keletkező organizmus stabilis legyen, rendelkeznie kell a
fenntartási  reakciók  biztosításához  szükséges  információ-készlettel.  Teljesen
valószínűtlen,  hogy  ez  az  információkészlet  az  organizmusban  önkényesen
keletkezne.  Az  új  organizmusnak  az  élettevékenységéhez  szükséges
információkészletet, valamint a primer vezérlő rendszert mintegy kész formában kell
megkapnia. Vajon honnan? Csakis más hasonló organizmusoktól, amelyek a „szülői”.
Ebből  egy  fontos  következtetés  adódik:  az  élő  organizmusok  szaporodása  az
információ „önreprodukálásával”, a „szülőktől” az „utódokhoz” való továbbításával
jár együtt.

Ezen a ponton az élet problémájának kibernetikai megközelítése, amelyet Ljapunov
fejtett  ki,  közvetlenül  találkozik  a  molekuláris  genetika  legújabb  eredményeivel,
amelyek feltárták a DNS meghatározó szerepét az öröklődő jegyek továbbításában.
Éppen a DNS-molekula négy bázisa közötti kombinációk óriási sokfélesége alkotja
azt az információkészletet, amely a „szülőktől” az „utódokhoz” továbbítódik.

A  kibernetikából  (és  nem  is  csak  a  kibernetikából)  jól  tudjuk,  hogy  minden
információtovábbítás olyan zajok közepette megy végbe, amelyek részben eltorzítják.
Nem  kivétel  ez  alól  az  öröklődési  információ  sem.  Ebben  az  esetben  az
információtovábbításban  bekövetkező  torzulásokat  „mutációknak”  nevezzük.  Az
információátadás  ilyen „torzításainak”  a  hatására  megváltozhat  a  vezérlő  rendszer
működése. Ez maga után vonja a fenntartó reakciók megváltozását, ami viszont az
organizmus és a környezete közötti kölcsönhatás jellegének megváltozásához vezet.
Az ilyen változások az egyik és a másik irányba is radikálisan megváltoztathatják
annak valószínűségét, hogy az adott egyed fennmarad-e a létért való küzdelemben.
Ez  utóbbi  körülmény  a  természetes  kiválogatódás  mozgatóereje.  Ily  módon  a
kibernetika  álláspontjáról  a  legáltalánosabban  és  egyes  szempontok  szerint
értelmezhetők az öröklődésnek, az öröklődés változékonyságának és a természetes
kiváloga-tódásnak  az  alapvető  biológiai  kategóriái.  Perspektivikusan  már
kirajzolódnak  a  darwini  evolúció  kerek  matematikai  elméletének  a  körvonalai.
Ljapunov  elgondolásai,  nézetünk szerint,  az ilyen elmélet első, ígéretes vázlatának
tekinthetők.

Minden okunk megvan arra a feltevésre, hogy a jövőben a kifejtett kibernetikai és
bio-fiziko-kémiai  elképzelések  az  élet  lényegének  teljes  megértéséhez  vezetnek.
Egyelőre azonban ettől még távol vagyunk, amint ezt  Ljapunov is nagyon jól tudja.
Mindamellett ahhoz, hogy elemezzük a földi élet eredetének és a világegyetembeli



élet  (a  többi  között  értelmes  élet)  valószínűleg  sokféle  megnyilvánulásának  a
problémáját, már ma is nagy jelentőségűek Ljapunov elképzelései, valamint Kolmo-
gorov ezekhez kapcsolódó elgondolásai, amelyekre e könyv végén még visszatérünk.

*********************************

13.Hogyan keletkezik a bolygókon élet?

Annak alapján, amit az előző fejezetben elmondottunk, a mi céljaink szempontjából
eléggé egzaktan és pontosan úgy határozhatjuk meg az „élő anyagot”,  mint  olyan
bonyolult molekuláris képződményt, amelynek vezérlő rendszere magában foglalja a
következő nemzedékek fenntartó reakcióit biztosító öröklődési információ átadásának
mechanizmusát. Ugyanakkor az ilyen információ továbbításában óhatatlanul fellépő
zavarok  révén  molekuláris  komplexumunk  (az  „organizmus”)  mutációra  és
következésképpen fejlődésre képes.
Az élő anyag keletkezését  a  Földön (és  mint  analógia  alapján feltételezhető,  más
bolygókon  is)  a  légkör  kémiai  összetételének  eléggé  hosszan  tartó  és  bonyolult
fejlődése előzte meg, amely végső fokon egy sor szerves molekula kialakulásához
vezetett. Ezek a molekulák szolgáltak később az élő anyag „építőköveiül”.
Minthogy a bolygók abból az elsődleges por- és gázfelhőből képződnek, amelynek
kémiai  összetétele megegyezik a Nap és a csillagok kémiai  összetételével,  eredeti
légkörük  lényegében  a  hidrogénnek  —  a  Kozmoszban  a  legnagyobb  bőségben
előforduló elemnek — legegyszerűbb ve-gyületeiből állt. Zömében H2-, H20-, NH3-
és  CH4-molekulákból  tevődött  össze.  Emellett  az  őslégkörnek  gazdagnak  kellett
lennie semleges gázokban, elsősorban héliumban és neonban. Az az egyszerű tény,
hogy  ma a  nemesgázok  mennyisége  a  Földön a  Naphoz viszonyítva  elenyészően
kicsi*, azt jelenti, hogy annak idején disszipáltak a bolygóköri térbe. Velük együtt
szükségképpen disszipáltak hidrogént tartalmazó molekulák is.
Ily  módon  a  Föld  jelenlegi  légköre  másodlagos  eredetű.  Az  elsődleges  légkör
disszipációja  után  képződött  azokból  a  gázokból,  amelyek a  Föld  szilárd  kérgébe
kerültek,  valamint  az  elsődleges  légkör  néhány  vegyüle-téből.  Amint  a  nemrég
képződött  bolygó  kérge  fokozatosan  melegedett  (főképpen  radioaktivitás  folytán),
kiváltak az abba zárt gázok.
* A földi légkörben eléggé jelentős mennyiségben (mintegy 1 %) található argon. De
a légköri argon később képződött a kálium radioaktív bomlása eredményeképpen, és
semmi köze az elsődleges légkörhöz.

Eleinte  a  másodlagos  légkör  kémiai  összetétele  kevéssé  különbözött  az
elsődlegesétől. Igaz, hogy a disszipáció folytán hidrogénmolekulából kevés volt már.



A H20-,  NH3-  és  CH4-molekulák  domináltak.  A hidroszféra  kialakulása  után  az
ammóniamolekulák (NH3) többsége feloldódott a vízben. Idővel a légkör nitrogént
tartalmazó fő molekulái az N2-molekulák lettek. A Föld oxigénnel telített jelenlegi
légköre fokozatosan alakult ki annak folytán, hogy a Nap ultraibolya sugárzása 100—
200  km  magasságban  disszodálta  a  vízmolekulákat.  Az  ilyen  disszociáció  egyik
terméke — a molekuláris,  de  ugyanúgy az  atomi  hidrogén is  — eléggé hamar  a
bolygóközi térbe távozott, az oxigén viszont a légkörben maradt.

Ám a döntő szerepet a földi légkörnek oxigénnel való telítődésében, úgy látszik, a
növények  fotoszintézise  játszotta.  Nincs  kizárva,  hogy  a  szerves  anyagok
valamekkora, talán jelentős mennyisége meteoritok vagy akár üstökösök becsapódása
során került a Földre. A 16. fejezetben meglátjuk majd, hogy egyes meteoritok eléggé
gazdagok  szerves  vegyületek-ben.  Sagan,  a  bolygókutatás  neves  amerikai
szakembere például kiszámította, hogy 2 milliárd év alatt a meteoritok 108—10121
szerves  anyagot  hozhattak  a  Földre.  Másfelől,  az  üstökösökben  olyan  vegyületek
lelhetők fel, mint CN, NH3 stb.

Mennyi ideig maradt fenn a Földön az őslégkör? Eléggé megbízható geológiai  és
geokémiai adatok szólnak amellett, hogy már 3,5 milliárd évvel ezelőtt a földi légkör
gazdag  volt  oxigénben.  Viszont  a  földkéreg  korát  geológusok  4,5  milliárd  évre
becsülik. Következésképpen redukáló légkör legfeljebb 1 milliárd évig volt a Földön.
Az életnek a Földön már azt megelőzően kellett keletkeznie, hogy a légkör gazdag
lett oxigénben, hiszen ez utóbbi zömében a növények élettevékenységének terméke.
Sagan legújabb becslései  szerint  az  élet  a  Földön 4,2  ±0,2  milliárd  évvel  ezelőtt
keletkezett.
Ez a becslés abból adódik, hogy a Földön ismert legősibb szervezeteknek, a kék- és
zöldmoszatoknak  a  kora  3,2  milliárd  év.  Minthogy  ezek  az  organizmusok
meglehetősen bonyolultak, nyilvánvaló, hogy a földi élet keletkezésének pillanatától
ezek kialakulásáig sok idő telt el. A Földön tehát már fejlődése korai szakaszaiban
kialakult élet.

(-)

Ma már tetemes mennyiségű kísérleti anyag gyűlt fel annak szemléltetésére, hogy az
olyan  egyszerű  anyagok,  mint  a  víz,  a  metán,  az  ammónia,  a  szén-monoxid,  az
ammónium- és foszfátvegyületek stb., hogyan alakulnak át ama magas szervezettségű
struktúrákká,  amelyek a  sejtnek — az élő egységének — az építőköveit  alkotják.
Ezek a kísérletek, amelyeket  Calvin, Miller és Urey amerikai tudósok kezdtek meg,
megvetették az alapját egy új tudományos iránynak, amely később a „prebiológiai



kémia” nevet kapta.

Miller például kísérleteivel bebizonyította, hogy ha elektromos kisülések haladnak át
metán (CH4), molekuláris hidrogén (H2), ammónia (NH3) és vízgőz elegyén (ez az
elegy eléggé jó modellje a Föld őslégkörének),  glicin,  alanin és más aminosavak,
valamint több szerves vegyület  keletkezik.  Ugyancsak kísérletileg bebizonyították,
hogy  az  ilyen  gázkeverékben  szerves  vegyületek  (a  többi  között  aminosavak)
keletkezhetnek ultraibolya sugárzás hatására. Feltehető, hogy a redukáló földi légkör
viszonyai  között,  amikor  a  Nap  ultraibolya  sugárzása  akadálytalanul  elérhette  a
földfelületet* az első szerves vegyületek kialakulásában fontos szerepet játszott ez az
energiaforrás. Abban az időben komoly jelentősége

* Ma a Nap spektrumának közeli ultraibolya részét elnyeli az ózon (O3), a távolabbit
eddig  az  oxigénmolekulák  (Oz)  és  a  nitrogénmolekulák  (Ns).lehetett  más
energiaforrásoknak  is.  Hangsúlyoznunk  kell,  hogy  már  az  élet  keletkezésének
molekuláris  szinten való kísérleti  tanulmányozására tett  első próbálkozások is azt
mutatták, hogy számos változat fordulhatott elő a Föld történetének első egymilliárd
éve folyamán.

Ily  módon  bebizonyítottnak  tekinthető,  hogy  az  energia  különböző  formáinak  a
hatására  a  primitív  Földön  eléggé  bonyolult  szervezettségű  szerves  molekulák
keletkezhettek.
A szerves anyag szintézisében a leglényegesebb szerepet az elektromos kisüléseknek,
a  lökéshullámoknak,  a  Nap  ultraibolya  sugárzásának,  a  vulkanikus  hőnek,  a  40K
radioaktív bomlásának kellett játszania.

4. táblázat
Energiaforrás Átlagos  energiatermelés  a  Föld  egész  felületére  számítva  (1020
cal/év egységekben)
40K bomlás (ma) 0,3
40K bomlás (2,6-10? évvel ezelőtt) 1.2
A Nap ultraibolya sugárzása (A <1500 Á) 0,08
A Nap ultraibolya sugárzása (A <2000 Á) 4,5
Vulkanizmus (1000 0Oos láva) 0,04
Meteoritbecsapódások 0,05
Villámok 0,05

A 4.  táblázatból  látható,  hogy  az  abiogén  szintézis  folyamataiban  a  legnagyobb
jelentősége  a  Nap  ultraibolya  sugárzásának  volt.  Mindamellett  a  különböző
energiafajták viszonylagos hatékonyságának kérdése nem olyan egyszerű, mint ahogy



első pillantásra tűnik. Az abiogén szintézisre vonatkozó kísérletekben felhasználták a
4.  táblázatban  szereplő  összes  energiaforrást.  Ennek  során  tisztázódott,  hogy  a
meghatározó mozzanat  nem az energia teljes mennyisége,  hanem a szerves anyag
képződésére vonatkozó egyik vagy másik modell hatásfoka.

Vizsgáljuk  csak  meg,  milyen  szakaszokon  ment  át  a  szerves  anyag  fejlődése  a
kezdetleges Földön:
1. Kis molekulák evolúciója.
2. Polimerek képződése.
3. Katalitikus funkciók keletkezése.
4. Molekulakötés.
5. Membránok és sejt előtti szervezetek keletkezése.
6. Az öröklődési mechanizmus létrejötte.
7. A sejt keletkezése.

Meg  kell  jegyeznünk,  hogy  ma  laboratóriumban  még  nem tudjuk  mesterségesen
reprodukálni a matricás másolásnak azt a mechanizmusát, amelyet az élő sejtben a
nukleinsavak  valósítanak  meg.  Márpedig,  úgy  látszik,  ez  a  lényeg  a  földi  élet
keletkezésének problémájában.

A prebiológiai kémia legjobban tanulmányozott területe a kis molekulák evolúciója.
Kísérletek útján tanulmányozták az összes fent felsorolt energiafajta különböző gázok
— hidrogén, metán, ammónia, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén, víz, oxigén, kén-
hidrogén  (hidrogén-szülőd)  —  keverékére  gyakorolt  hatását.  Ennek  során
megállapították, hogy ha a gázkeverék nem volt oxidáló, mindig képződtek amino-
savak és más biológiailag aktív vegyületek.

Az  aminosavaknak,  a  nukleinsavak  bázisainak,  cukroknak  és  porfirinoknak  a
szintézisében  a  meghatározó  közties  tennék  a  formaldehid  és  a  cián-hidrogén
(hidrogén-cianid). Ezen egyszerű termékek képződése egyaránt végbemegy gáz- és
vízfázisban  is.  Bonyolultabb  molekulák  (aminosavak)  képződése  főképpen
vízközegben megy végbe.

Az aminosavak képződésének lehetséges mechanizmusai közül megemlíthetnénk a
Strecker-szintézist,  mint  az  aminonitrilek  és  ciánhidrinek  átalakulásának  végső
szakaszát

NH3 + KCHO + HCN^Nh2CH(K)CN + H2O (aminonitril) KCH(NH2)CN+2 H2O -
KCH(NH2)COOH + NH3 (ciánhidrin)



Ami a nukleinsavak bázisainak szintézisét illeti, mint kitűnt, itt is a hidrogén-cianid
játssza  a  központi  szerepet.  így  az  adenin  szintézisénél  e  vegyület  képződésének
„összegezett” reakcióját így írhatnánk fel:

5 HCN-adenin.

A  cukrok  képződésénél  a  kezdetleges  Földet  modellező  feltételek  között  a
formaldehid  lúgos  kondenzációja  megy  végbe.  Ennek  a  reakciónak  a  lefolyását
alkáliföldfémek hidroxidjai katalizálják.

Gabel és  Ponnamperuma kísérleteikben  különböző  koncentrációjú  vizes
formaldehidoldatokat  kaolinit  jelenlétében  hevítettek,  amelyettermészetes
katalizátorul használtak. A reakció termékei között triózokat, tetrózokat, pentózokat,
hektózokat azonosítottak. Azonosítottak köztük ribózt is.
Az élő szervezetek többségében jelen levő vegyületek egy rendkívül fontos csoportját
alkotják a porfirinek. A porfirinstruktúra az alapja a klorofillnak.  Egész sor olyan
fontos enzimnek, mint a kataláz, a peroxidáz stb. ugyancsak porfirinstruktúrája van.

Az abiogén szintézissel  kapcsolatos  kísérletekben porfirint  azonosítottak  a  metán,
ammónia,  víz  és  hidrogén  elegyében  elektromos  kisülés  hatása  alatt  végbemenő
reakció egyik termékeként.

A prebiológiai  kémia  terén  elért  egyik  leglényegesebb  eredménynek tekintendő a
nukleotidok  és  polinukleotidok  abiogén  szintézise,  amelyet  először  Schramm
valósított  meg  szénhidrogénekből  és  heterociklusos  bázisokból  metafoszforos
észterek segítségével. A szintézis folyamán különböző molekulasúlyú és szerkezetű
termékek  képződtek,  s  a  nukleotidok  a  polinukleotid  láncban  véletlenszerűen
helyezkedtek el, nem képezve semmiféle határozott sorrendet.

Igen  érdekesek  azok  a  kísérletek  is,  amelyeket  Fox  aminosavak  termikus
polimerizációjával végzett. 
Az  abiogén  szintézissel  kapcsolatos  kísérletek  tömege  tehát  igazolta  annak
lehetőségét, hogy biológiailag aktív vegyületek alapvető osztályai képződhetnek nem
biológiai  úton  olyan  feltételek  között,  amelyek  megfelelnek  a  kezdetleges  Föld
természeti feltételeinek.

Ám a legbonyolultabb molekulák képződése sem oldja még meg azt a kérdést, hogy
miképpen választódnak ki és maradnak fenn a molekuláris vegyületek egyes típusai.
A molekulaszerkezet bonyolódásának meghatározott stádiumában egy olyan elvileg



új tulajdonság jelentkezik, mint a visszatérő katalízis. A kialakult eléggé bonyolult
molekuláknak el kell bomlaniuk (disszociálniuk kell), amikor nagyobb hullámhosszú
sugárzást  nyelnek  el,  mint  az,  amely  képződésüket  elősegítette.  Minthogy  a  Nap
sugárzásának intenzitása a hosszabb hullámok tartományában jelentősen felülmúlja a
primer szerves vegyületek képződését elősegítő ultraibolya sugárzás intenzitását, e
vegyületek  el  fognak  bomlani,  és  semmiféle  felhalmozódásuk  nem mehet  végbe.
Megjegyeznénk,  hogy  ez  a  nehézség  közös  a  primer  szerves  vegyületek
képződésének minden mechanizmusára nézve, mivel a bolygó redukáló légkörének
átlátszónak kell lennie a Nap ultraibolya sugarai számára. E nehézség leküzdésének
több útja  is  kirajzolódik.  Például  feltehető,  hogy a  hidroszféra  kialakulása  után  a
felületi rétegeiben képződött szerves vegyületek konvekció útján áthelyeződtek kellő
mélységre, ahová a pusztító sugárzás már nem jutott el.

Ismerve  a  Nap  ultraibolya  sugárzásának  energiaáramát,  amely  elősegíti  a  szerves
anyagok  képződését,  és  úgy  véve,  hogy  az  újonnan  képződött  anyagok  nem
pusztulnak  el,  hanem fokozatosan  felhalmozódnak,  megbecsülhetjük  a  Földön ily
módon képződött szerves anyag mennyiségét. Ilyen számításokat végzett Sagan, aki
azzal a feltevéssel,  hogy ez a folyamat 1 milliárd évig tartott, arra az eredményre
jutott,  hogy  a  Föld  felületének  minden  négyzetmétere  fölött  néhány  kilogramm
szerves vegyület képződhetett. Ez a mennyiség eléggé tekintélyesnek látszik. Például,
ha  mindez  a  bolygónk  korai  szakaszában  képződött  szerves  anyag  feloldódna  a
világtengerben,  ennek  az  oldatnak  a  koncentrációja  megközelítené  az  1  %-ot.
Minthogy  okunk  van  feltételezni,  hogy  a  világtenger  térfogata  a  Föld  geológiai
története során szinte nem változott, az a következtetés vonható le, hogy az őstenger
különböző szerves vegyületek 1 %-os oldatát alkotta. Meglehetősen erős tápleves! Ez
a közeg igen kedvező volt újabb, bonyolultabb szerves vegyületek kialakulásához. A
többi között aminosavakból különböző fehéijevegyületek szintetizálódhattak.

Eddig az volt  a  feltevés,  hogy az élet  valamiképpen az ősi  Föld egész „átlagolt”
felületén jött létre, amihez több százmillió évre volt szükség. De ez, persze, másképp
is lehetett, és bizonyára másképp is volt! A Föld felszínének egyes helyein különösen
kedvezők lehettek a feltételek ahhoz, hogy bonyolult molekulák az élet első primitív
formáivá fejlődjenek. Sokszor kapott már hangot az a vélemény, hogy a Földön az
élet lokálisan keletkezett,  mégpedig viszonylag rövid idő alatt. Nemrégiben L. M.
Muhin  azt  az  érdekes  hipotézist  állította  fel,  hogy  az  élet  a  víz  alatti  vulkánok
területén képződhetett.

Minden  bizonnyal  éppen  a  víz  alatti  vulkánosság  játszhatott  bizonyos  szerepet  a
bonyolult  szerves  molekulák  előfutárainak  kialakulásában.  A  működő  vulkán



nemcsak  hőforrásnak  tekinthető,  hanem  a  szerves  anyag  szintéziséhez  szükséges
olyan egyszerű vegyületek forrásának is, mint a CO, a CH1, a CO2, a H2O, a H2, a
H2S  stb.  A nagyobb  hőmérséklet  és  nyomás  mellett  e  gázok  között  végbemenő
reakcióknak  el  kell  vezetniük  a  bonyolult  szerves  vegyületek  elődei,  a  hidrogén-
cianid és a formaldehid képződéséhez. A hidroszféra (a tenger) ebben a modellben
olyan tényezőként szerepel, amely a víz alatti működő vulkánok zónájában uralkodó
nagy  hőmérsékleti  gradiensek  folytán  biztosítja  a  kialakult  termékek  stabilitását.
Emellett a víz alatti vulkán területén a nyomások széles skálája megtalálható, ami
igen  lényeges,  mivel  a  nagy  nyomások  elengedhetetlenek  ahhoz,  hogy  egy  sor
reakciónál  fokozódjon  a  termékek  hozama.  Végül  az,  hogy  a  víz  alatti  kitörések
területén 50—100 0C hőmérsékletű zónák fordulnak elő, biztosítja több olyan reakció
lefolyását,  amely  bonyolultabb szerves  vegyületek  szintéziséhez  vezet.  Ezeknek a
reakcióknak a mechanizmusát eléggé részletesen világította meg munkáiban Oro és
Ponnamperuma.

Szilárd  részecskéknek  a  kitörések  során  való  képződése  katalizátorok  jelenlétét
feltételezi, és a továbbiakban előmozdíthatja a szerves anyag koncentrálódásának és
polimerizációjának folyamatait.

L. M. Muhin rámutat néhány olyan reakcióra, amely víz alatti kitörések zónájában
végbemehet:

katalizátorok
1. CH1+ NH3-HCN+ 3 H2,
katalizátorok
2. 2 CO + NH3—HCN+CO2 + H2,
katalizátorok
3. CO + H2-*-aldehidek és más oxigéntartalmú vegyületek, szénhidrátok.

Minthogy tehát víz alatti vulkánok övezetében HC és CH2O képződhet, a víz alatti
vulkanikus  folyamatok  bonyolult  szerves  vegyületek  nem  biológiai  szintézisének
foghatók fel.

Most nézzünk két számértéket, amelyek tájékoztató becslés jellegűek. Az erős kitörés
során  kivetett  gáz  tömege  IO12  g  nagyságrendű.  Ha  úgy  vesszük,  hogy  a  Föld
fejlődésének  története  folyamán  kitörések  is  évente  előfordultak,  akkor  kedvező
feltételek mellett IO17 g szerves vegyület képződhetett.

A  bonyolult  molekulák  képződésének  „vulkanikus”  mechanizmusa  alapvető



jelentőségű lehet  olyan feltételek mellett,  ahol  számos oknál  fogva az  ultraibolya
sugárzásnak a kiindulási anyagra gyakorolt hatása elhanyagolható.

A  bonyolult  molekulák  képződésének  Muhin  által  ajánlott  mechanizmusa  nem
követeli  meg  egy  metán—ammónia  légkör  meglétét.  Érdekes  volna  ezt  a
mechanizmust  kísérletileg  ellenőrizni  valamelyik  víz  alatti  vulkán  működési
zónájában.

Sok évvel ezelőtt Bemal úgy nyilatkozott, hogy az élet kisebb lagúnák iszapjában
keletkezhetett.  Ilyen  körülmények  között  a  molekulák  poli-merizációja  sokkal
gyorsabban  mehetett  végbe,  mivel  az  iszap  mikroszkopikus  részecskéi  sajátos
katalizátorok szerepét tölthették be. Nemrég Bernal-nak ezt a feltevését kísérletileg is
igazolták. Érdekes, hogy a bonyolult szerves molekulák sokkal jobban ellenállnak az
ultraibolya sugarak romboló hatásának és a hevítésnek, mint az egyszerűek. Éppen
ezért  számítani  lehet  arra,  hogy  az  idők  folyamán  a  bonyolultabb  molekulák
maradnak fenn, míg az egyszerűbbek szükségképpen elpusztulnak. Eléggé érdekes
példája ez a természetes kiválogatódásnak az élettelen anyagnál!...

A leírt  „természetes  kiválogatódás”  mellett,  amely  bonyolult  szerves  ve-gyületek
kitüntetett képződéséhez vezet,  végbemegy majd, mégpedig eléggé hatékonyan, az
ilyen  molekulák  egybeolvadása  egész  molekulahalmazokká,  amelyek  molekulák
százezreiből és millióiból állnak. Az ilyen képződményeket „koacervátumcseppek-
nek” nevezik,  és már sokszor tanulmányozták őketkísérletileg.  Az 50. ábrán ilyen
koacervátumcsep-pek  mikroszkópos  felvétele  látható  320-szoros  nagyításban.  A
koacer-vátumok létrejötte  eredményeképpen ezekben koncentrálódhattak  az összes
fehérjemolekulák,

§0. Koacervát cseppek (320-szoros nagyítás)
amelyek  a  világtengerben—az  oldatban  —jelen  voltak.  A környező  vízben  csak
viszonylag egyszerű, kismolekulájú vegyületek maradnak feloldva.

A. I.  Oparin  akadémikusnak az a véleménye,  hogy éppen ezek a koa-cervátumok
indíthatják meg meghatározott feltételek között az első élő rendszerek képződését.
Erről  tanúskodik  a  koacervátumok  egész  sor  érdekes  tulajdonsága,  amelyek
laboratóriumi  vizsgálatok  során  váltak  ismeretessé.  A  többi  között  ezeknek  a
koacervátumoknak az a tulajdonságuk, hogy felvesznek és szerkezetükbe beépítenek
bizonyos  anyagokat  a  környező  kis  molekulájú  oldatból.  Ebben  látja  Oparin  az
anyagcsere-folyamat  kezdeti  formáját,  amely  nézete  szerint  az  élet  legfontosabb
attribútuma.  Hangsúlyozza,  hogy  a  koacervátumok  világában  a  természetes



kiválogatódás folyamatainak tökéletes megfelelőit lehet fellelni. Ezzel kapcsolatban
így  ír:  „A földi  hidroszférában  képződött  koacervátumok nem egyszerűen  vízben
merültek el, hanem különböző szerves anyagok és szervetlen sók oldatában. Ezeket
az anyagokat és sókat adszorbeálták a koacervátumok, s aztán az előbbiek kémiai
kölcsönhatásba  léptek  magának  a  koacervátumnak  az  anyagával.  Szintetizáló
folyamatok  mentek  végbe.  Ám  ezekkel  párhuzamosan  végbementek  bomlási
folyamatok  is.  Mind  ezeknek,  mind  amazoknak  a  folyamatoknak  a  sebessége  az
egyes koacervátumok belső szervezetétől függött. Többé-kevésbé hosszú ideig csak
azok a  koacervátumcseppek létezhettek,  amelyek bizonyos dinamikus stabilitással
rendelkeztek, s amelyekben a külső környezet adott feltételei mellett a szintetizáló
folyamatok sebességei  túlszárnyalták a  bomlási  sebességeket.  Ellenkező esetben a
koacervátumok  eltűnésre  voltak  ítélve.  Az  ilyen  cseppek  egyedi  élete  hamar
félbeszakadt, s ezért az ilyen rosszul szervezett koacervátumok már nem játszottak
semmiféle szerepet a szerves anyag további fejlődése során.”*
A. I. Oparin hipotézisével ma nehéz volna egyetérteni. Hogy a koa-cervátumoknál
megtalálhatók az anyagcsere és a természetes kiválogatódás megfelelői, ez még nem
bizonyíték  arra,  hogy  ezek  az  első  primitív  élő  organizmusok  képződéséhez
vezethettek. 
* A. I. Oparin—V. G. Feszenkov: Zsizny vo Vszelennoj (Élet a Világegyetemben). A
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának kiadása, 1956.

Minden élő organizmus alapvető tulajdonsága, az anyagcsere mellett az, hogy van
„másolórendszere”,  „kódja”,  amely  az  átöröklés  útján  továbbadja  az  adott  egyed
összes  jellemző  tulajdonságát.  Márpedig  a  koacervátumoknál  semmi  effélét  nem
találunk.

Hogy miképpen ment végbe a minőségi ugrás az élettelenből az élőbe, azt  Oparin
hipotézise egyáltalán nem magyarázza meg. Csakis a modern molekuláris biológia,
valamint  a  kibernetika  alapvető  elképzeléseinek  felhasználása  nyújthat  segítséget
ennek  a  rendkívül  fontos,  sarkalatos  problémának  a  megoldásában.  A megoldás
néhány útja már kirajzolódik. Fontos kérdés az, hogy miképpen lehetséges a DNS
szintézise az „ősi” Föld természetes körülményei között.

A földi  élet keletkezésének központi problémája tehát az öröklődési  mechanizmus
fejlődésének a rekonstruálása. Élet csak akkor keletkezett, amikor működni kezdett a
replikáció  mechanizmusa.  Az  aminosavak  és  más  bonyolult  szerves  vegyületek
bármilyen tetszőlegesen bonyolult kombinációja még nem élő szervezet. Hiszen ez
utóbbi, még a legegyszerűbb esetekben is: kitűnően elrendezett mechanizmus, amely
replikációra  képes.  Természetesen feltehető,  hogy valamilyen kivételesen kedvező



körülmények  között  valahol  a  Földön  keletkezett  valamiféle  „ős-DNS”,  amely  a
Földön  minden  élőnek  a  kezdetéül  szolgált.  Ez  azonban  aligha  volt  így,  ha  a
hipotetikus „ős-DNS” teljesen hasonlított a maihoz. Arról van szó, hogy a mai DNS
önmagában  teljesen  tehetetlen,  csak  akkor  működhet,  ha  rendelkezésre  állnak
fehérjeenzimek.  Aki  azt  hiszi,  hogy  egyes  blokkok  —  sokatomos  molekulák  —
átrendeződése  útján,  merőben  véletlenül  létrejöhetett  az  „ős-DNS”-hez  hasonló
rendkívül  bonyolult  gépezet  és  a  fehérjeenzimeknek  e  gépezet  működéséhez
szükséges  komplexuma,  az  csodákban  hisz.  Még  annak  is  sokkal  nagyobb  a
valószínűsége, hogy egy írógép billentyűin összevissza pötyögtető majom véletlenül
leírja Shakespeare 66. szonettjét... Ebből az igen nehéz helyzetből az lehet a kivezető
út, hogy maga a replikációs mechanizmus az évmilliárdok alatt óriási fejlődésen ment
át az egyszerűtől a bonyolult felé haladva. Ezen a rendkívül fontos területen egyelőre,
sajnos, csak jelentéktelen eredményeket sikerült elérni.

Ámde Rich jelentős hasonlatosságot  mutatott  ki  a  DNS és az  RNS molekuláinak
szerkezete között, jóllehet azok a sejtben teljesen eltérő funkciókat látnak el. A DNS a
genetikai  információ  hordozója,  az  RNS  arra  szolgál,  hogy  ezt  az  információt
tényleges  fehérjemolekulákká  alakítsa  át,  vagyis  hogy  közvetlenül  szintetizálja  a
fajspecifikus fehérjét.
Különös figyelmet érdemel az a felfedezés, hogy a dohány mozaikbetegségét okozó
vírusban és néhány más vírusban nem két, hanem csak egy nukleinsav található, az
egyszerűbb: az RNS. Ez az RNS képes volt arra, hogy ellássa mindkét nukleinsav
funkcióit: az öröklődési információ továbbítását és a fehérjeszintézist.

Feltehető, hogy mindkét nukleinsav egy közös, primitívebb molekulától származott.
A fejlődés során egyre bonyolultabbá válva és specializálódva, ez az „ősnuklein”-sav
a DNS és az RNS funkcionálisan eltérő molekulatípusaivá alakult át, Ez az elsődleges
nukleinsav, úgy látszik, egy olyan molekula volt,  amely közelebb állt az egyszerű
RNS-hez.  A  dohánymozaik-vírus  RNS-éhez  hasonlóan  képes  volt  öröklődési
információ továbbítására és fehérjeszintézisre. Lehetséges, hogy a csak egy RNS-t
(filogenetikailag  korábbi  képződményt)  tartalmazó  vírusok  az  ősi,  primitív
életformák jelenkori módosulatainak tekintendők.

Mindez némi fényt derít arra, hogy miképpen keletkeztek az élőlények, és milyen
úton fejlődtek a vezérlés egyszerűbb formáitól és a primitív élettől a bonyolultabb
formák felé. Ha az RNS nem fehérje („nem élő”) molekulája megfelelő közegben élő
vírustesteket  képez,  vajon  nem itt  található-e  meg  a  „híd”  az  élettelen  és  az  élő
természet között? A végső szót ebben az igen fontos kérdésben a további biokémiai és
genetikai kutatások fogják majd kimondani.



A bolygón kialakuló első primitív élő organizmusok számára a kemény sugárzás nagy
dózisai halálos veszélyt jelenthetnek, mert a mutációk olyan gyorsan mennek végbe,
hogy a természetes kiválogatódás nem győz lépést tartani velük.

Az 5. fejezetben már említettük, hogy körülbelül számillió évenként egyszer a Nap
körül  szupernóva lángol fel,  s  bolygórendszerünkben a több tízszeresére,  sőt  több
százszorosára  emelkedik  a  kozmikus  sugárzás  szintje.  A viszonylag  rövid  életű
primitív élő formákra nézve a kemény sugárzás szintjének ilyen emelkedése nem
jelent  komoly  veszélyt.  Emellett  a  kozmikus  sugárzás  fokozottabb  intenzitásának
időszakai viszonylag rövid ideig tartanak (néhány tízezer évig). A végzetes kemény
sugárzás  egy  másik  lehetséges  forrása  az  ősi  Föld  radioaktivitásának  emelkedett
szintje. Ám számítások azt mutatják, hogy ez a szint aligha haladta meg több mint
tízszeresen a mait. A Nap röntgensugárzása abban az időben, akárcsak ma, nem hatolt
át  a  vastag  légkörön.  Csak  egyfajta  kemény  sugárzás  volt  igen  intenzív:  a  Nap
ultraibolya  sugárzása  a  0,29—0,24  hullámhossztartományban,  hiszen  e  sugárzás
számára a Föld őslégköre, a maitól eltérően átlátszó volt.
Minthogy  a  Nap  abban  az  időben  körülbelül  ugyanúgy  sugárzott,  mint  ma,
kiszámíthatjuk,  mekkora  volt  sugárzásának  intenzitása  a  Földön  az  említett
hullámtartományban.  Ez  az  érték  5-  IO3  erg/cm2s,  vagyis  körülbelül  300-szor
kevesebb, mint a Nap sugárzásának összintenzitása. Az ilyen sugárzásból a halálos
dózis a mai mikroorganizmusok többsége számára IO5—IO6 erg/cm2. Sugárveszély
akkor nincs, ha az élő organizmusok egy nemzedékének életében a sugárdózis kisebb
a  megadott  értéknél.  Okunk  van  feltételezni,  hogy  az  ősi  primitív  organizmusok
élettartama eléggé hosszú volt, mondjuk néhány hét. Ha úgy vesszük, hogy esetükben
a veszélyes dózis IO3 erg/cm2 volt, akkor az ultraibolya sugárzás intenzitásának nem
volt  szabad  meghaladnia  a  IO-3  erg/cm2s  értéket,  vagyis  5  milliószor  kisebbnek
kellett lennie a napsugárzás tényleges intenzitásánál. Ebből az a fontos következtetés
adódik, hogy az ősi élő organizmusok csak eléggé mélyen a víz alatt keletkezhettek
és fejlődhettek. Néhányszor tíz méter vastag vízréteg néhány tízmilliószor csökkenti
az ultraibolya sugárzás intenzitását, és így olyan „páncélt” alkot, amely biztosítja az
élő  organizmusok  fejlődéséhez  szükséges  feltételeket.  Ez  egy  újabb  fontos  érv
amellett, hogy bolygónkon az élet először vízben keletkezett és fejlődött, mégpedig
eléggé mélyen.

22.A csillagközi kapcsolat valószínűségi vizsgálata. A jelek természete

Most  kitérnénk a  különböző bolygók civilizációi  közötti  kapcsolat  problémájának
matematikai elemzésére, amelyet nemrégiben von Hoemer végzett el. Ez az elemzés



sok  tekintetben  vitatható.  Mindamellett  módszertani  szempontból  kétségtelenül
érdekes,  és  jól  szemlélteti  az  ilyen  fajta  kutatások  lehetőségeit  és  korlátáit.  Von
Hoemer egész analízise merőben valószínűségi jellegű. Egyébként tisztáznunk kell,
hogy adott esetben mit is értünk „valószínűségen”. Hiszen roppant nehéz egyetlenegy
általunk ismert civilizáció alapján bármilyen valószínűségi becslést végezni. Az ilyen
becslések  megbízhatósága  meglehetősen  bizonytalan.  Mindamellett  szükség  van
rájuk, bármennyire is csak tájékoztató jellegűek. Az ilyen valószínűségi becsléseket a
Földön  kívüli  civilizációkkal  foglalkozó  bjurakani  szimpozionon  „szubjektív
valószínűségnek” nevezték  el.  Nagyon hasonlít  ez  ahhoz a  becslési  gyakorlathoz,
amelyet  az  Egyesült  Államokban  a  tudományos  kutatásokra  szánt  támogatások
fontossági  sorrend  szerinti  eloszlásánál  alkalmaznak.  Jóllehet  ezek  a  becslések
„egyéni”  jellegűek  és  teljesen  szubjektivek,  mégsem  tekinthetők  önkényeseknek,
mivel igen kompetens szakemberek végzik őket.

Gold professzor,  a  neves  amerikai  csillagász  e  könyv  szerzőjével  folytatott
beszélgetésében a  következő tréfás magyarázatát  adta  a  „szubjektív valószínűség”
fogalmának. A középkorban a párizsi egyetem teológiai fakultása az akkori Európa
vezető gondolkodóihoz egy kérdőívet  küldött  ezzel  az  eléggé szokatlan kérdéssel:
mekkora  termetű  a  kínai  császár?  Azokban  a  régi  időkben  Kínáról  a
legfantasztikusabb  elképzelések  uralkodtak,  s  Európa  vezető  elméinek  halvány
fogalmuk  sem  volt  a  kínai  császár  termetéről...  Éppen  ezért  a  legkülönbözőbb
válaszok  érkeztek  be,  ám  átlagban  többé-kevésbé  helyes  válasz  adódott.
Hozzáfűznénk ehhez, hogy a középkori skolasztikusoknak nem volt kétségük afelől,
hogy Kínában van császár, de a Földön kívüli civilizációkat illetően egyelőre ilyen
kategorikus állításra nem vállalkozhatunk...
Vizsgáljuk  meg  mindenekelőtt  a  különböző  bolygórendszerek  civilizációi  közötti
várható távolságok kérdését.  Jelöljük v0-lal  azoknak a y csillagoknak a hányadát,
amelyek körül értelmes élet kifejlődésére alkalmas bolygók vannak. Legyen továbbá
T0 — az adott  bolygórendszer kialakulásától  a  rajta kifejlődő,  technikailag fejlett
civilizáció megjelenéséig eltelt idő, / — a technikailag fejlett civilizáció létezésének
időtartama, T—a legöregebb csillagok kora,  v pedig — azoknak a csillagoknak a
hányada, amelyek körül napjainkban technikailag fejlett civilizációk vannak. Ha úgy
vesszük,  hogy  a  csillagképződés  sebessége  állandó  maradt  a  T  idő  folyamán,  a
következő eredményt kapjuk:
v = V^T~-o)-, ha l*T-Ta,
v=v0y, ha UT-T0.
Legyen  d0  —  az  átlagos  távolság  a  szomszédos  csillagok  között.  Ez  esetben  a
szomszédos, technikailag fejlett civilizációk közötti átlagos távolság
d=d0v 'l‘.



Az alapvető l értéket  von Hoemer meglehetősen önkényes premisszákból kiindulva
határozza  meg.  A  következő  öt  okot  vizsgálja,  amely  szerinte  korlátozhatja  a
civilizáció technikailag fejlett korszakának időtartamát :

1. teljesen megsemmisül mindennemű élet a bolygón;
2. csupán a magasabb szervezettségű lények semmisülnek meg;
3. fizikai vagy szellemi elfajulás és kihalás megy végbe;
4. megszűnik az érdeklődés a tudomány és a technika iránt;
5. T korlátlanul nagy.

Ez  utóbbi  lehetőséget  von Hoemer  teljesen  valószínűtlennek  tartja.  Továbbá,  úgy
veszi,  hogy  a  második  és  a  harmadik  esetben  ugyanazon  a  bolygón  még  egy
civilizáció fejlődhet ki a réginek az alapján (vagy romjain), és az ilyen „megújhodás”
időszükséglete kicsi r0-hoz viszonyítva. Legyen llt l2, l3, /4 és ls a technikai korszak
átlagos hossza a felsorolt öt hipotézisnek megfelelően, plt p2, pz, pi és ps pedig e
hipotézisek  megvalósulásának  valószínűsége.  Ez  esetben  a  következő  eredményt
kapjuk:

Va 1
v*=yM +M +PÁ+Pih +Ps(T-T0) ! _(p2+^ >
ahol a Q = —-—r  szorzó  számításba  veszi  a  civilizáció  „megújhodásának”  a
lehetőségét.  Minthogy  /=p^  +  p2l2+/)3/3  +  pJi  +  ps(T~  T0)  —  a  civilizáció
technikailag fejlett korszakának várható időtartama 1 — \Pi +Ps)

Érdekes kérdés az, hogy mi a várható kora az első más bolygóbeli civilizációnak,
amellyel  érintkezésbe  kerülhetünk.  Egyszerű  számítások,  amelyeket  nem
szándékozunk itt levezetni, azt mutatják, hogy:

PÁ +Pjz +PzlI+P*% +Pji t = -

Annak  valószínűsége,  hogy  az  adott  civilizáció  előtt  az  adott  bolygón  más
civilizációk is léteztek, a következő:  P= Q-l'
Hogy ezekről az általános képletekről áttérjünk konkrét mennyiségi becslésekre, meg
kell adnunk az l,  és p, mennyiségek értékét.  Von Hoerner becslései természetesen
rendkívül szubjektivek. Minthogy azonban / a különböző bolygók civilizációi közötti
átlagos távolságot kifejező 

= d01 ~jr~ I képletben a - V3-ik hatványon szerepel, az / becslésében



mutatkozó határozatlanság nem fogja túlságosan erősen befolyásolni d becslését.
* Ha /)a«í>2> akkor p = p2, amint erről a Q-1 definiáló kifejezés átrendezésével
meggyőződhettünk. — Szerk.

Mégis  érdekes,  mekkorának  képzeli  von Hoemer a  technikailag  fejlett  civilizáció
élettartamát a végük jellegét illetően vázolt öt feltevés esetében, s mi a valószínűsége
ezeknek az eseményeknek (6. táblázat).

6. táblázat
A hipotézis

Teljes pusztulás A magasabb rendű élet 0—200 100 0,05 5
megsemmisülése 0—5 30 0,60 18
Elfajulás 104—104 3.10®0,15 4500
Az érdeklődés elvesztése103—103 105 0,20 2000
Nincsen korlátozás — — 0,00 0

Magát  azt  a  gondolatot,  hogy a  technikailag  fejlett  civilizáció  létezésének hossza
korlátozott, e könyv szerzője teljesen ésszerűnek tartja. Ám minden olyan kísérlet,
amely ennek a körülménynek a konkretizálását célozza, és minden ezzel kapcsolatos
valószínűségi becslés igen szubjektív, és ezért képtelen következtetésekhez vezethet.

Az /j és a Pi 6. táblázatban közölt értékei esetén a technikai korszak átlagos hossza
7=6500 év, a megújhodási tényező pedig <2 = 4. Továbbá, feltéve, hogy r=1010 év,
v0=0,06, df)=2,3 pc (a Nap átlagos távolsága a hozzá legközelebb eső csillagoktól),
azt kapjuk, hogy v=2,6>10-7. Ez azt jelenti, hogy von Hoerner feltevései mellett csak
4  millió  csillag  közül  egy  körül  létezik  napjainkban  értelmes  élet.  A különböző
bolygók civilizációi közötti átlagos távolság </=360 pc lesz, vagyis valamivel több,
mint  1000  fényév.  A várható  „technikai  kora”  annak  a  civilizációnak,  amellyel
először  sikerül  kapcsolatot  teremtenünk:  í  =  12000  év.  Továbbá  75%-os
valószínűséggel  azt  mondhatjuk,  hogy  ez  a  civilizáció  a  bolygó  egy  korábbi
civilizációjának  az  „utóda”  lesz.  Érdekes,  hogy  a  számítások  szerint  igen  kicsi  a
valószínűsége  annak,  hogy olyan civilizációval  találkozzunk,  amely  a  fejlődésnek
ugyanabban  a  fázisában  van,  mint  napjainkban  a  földi  civilizáció.  Ennek
valószínűsége, mint kitűnik, mindössze körülbelül 0,5%. Magától értetődik, hogy a
fenti számszerű becslések mind csak annyira helytállók, amennyire helytállók /i és Pi
kiindulási értékei, amelyek, mint hangsúlyoztuk, önkényesek.

Az  idézett  becslésekből  adódó  egyik  fontos  következtetés  az,  hogy  reménytelen



vállalkozás megkísérelni az egyes csillagok felől jövő jelek megtalálását, amint ezzel
az OZMA-terv keretében megpróbálkoztak (lásd 19. fej.). Hiszen ha a legközelebbi
civilizáció  tőlünk  legalább  1000  fényévre  van,  nyilván  értelmetlen  néhány  millió
csillag között azt keresni, amely pontosan a Nap irányába küld jeleket. Érthető, hogy
egyetlen  civilizáció  sem  fog  „kérdéseket”  küldeni  a  Nap  irányába,  amely  az  ő
számára semmivel sem emelkedik ki milliónyi körülbelül ugyanolyan csillag közül.
Sokkal kézenfekvőbbnek tűnik, hogy minden irányba küldenek jeleket, s hogy ezek
„hívás” jellegűek.

A második, egyébként eléggé triviális következtetés az, hogy az a civilizáció, amelyet
ilyen vagy amolyan módon sikerül észlelni, a miénknél sokkal „öregebbnek” és így
technikailag  sokkal  fejlettebbnek  bizonyul  majd.  Végül,  a  d=  1000  fényév  érték
természetesen azt jelenti, hogy a „kozmikus kérdés” és a „kozmikus válasz” közötti
tQ várakozási idő szükségképpen több mint 2000 év! Mi tagadás, aligha van értelme
elkapkodni az ilyen „tárgyalásokat”. Minthogy a technikai korszak nem túlságosan
hosszan  tartó,  a  civilizáció  létezésének  egész  ideje  alatt  mondjuk  mindössze
körülbelül 10 kétirányú üzenetváltásra kerülhet sor...  A csillagközi információcsere
tehát igen nehéz feladat.

A magas fejlettségű civilizációk fennmaradási idejének megbecslése tehát sarkalatos
jelentőségű a csillagközi kapcsolat prognosztizálása szempontjából. Nem csoda hát,
hogy a Földön kívüli civilizációk kérdésével foglalkozó bjurakani szimpozionon e
becslések  körül  heves  viták  bontakoztak  ki.  A többi  között  ennek  a  kérdésnek
szentelte  átfogó  előadását  Platt (Egyesült  Államok).  Természetes,  hogy  az  ilyen
becslések  csakis  a  földi  civilizáció  alapvető  fejlődési  tendenciáinak  elemzésén
alapulhatnak. Sajnos, az ilyen vizsgálatot  óhatatlanul szubjektivitás jellemzi, s így
eredményeit kritikával kell fogadnunk. Ezt már az előbb is hangsúlyoztuk, amikor
von Hoerner e kérdésre vonatkozó nézeteit taglaltuk.

Platt mindenekelőtt  felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi évszázadban milyen
robbanékony  volt  civilizációnk  fejlődése.  Ez  alatt  a  viszonylag  rövid  idő  alatt  a
civilizációnk  fejlődését  jellemző  alapvető  technikai  paraméterek  óriási  mértékben
megnőttek. A technikai potenciál növekedéséről Platt alábbi táblázata ad képet.

7. táblázat
Paraméter
Növekedés 100 év alatt
Fizikai korlát
Az összeköttetés sebessége A közlekedés sebessége Az energiaforrások teljesítménye



A fegyverek teljesítménye Adatfeldolgozás sebessége
lO’-szeies 102-szeres 108-szoros 106-szoros 10*-szoros
Fénysebesség  Első  kozmikus  sebesség  Az  éghajlat  megváltozása  Az  emberiség
megsemmisítése Fénysebesség
Ebből az impozáns táblázatból kitűnik, hogy civilizációnk fejlődése néhány fontos
paraméterben eléggé közel van már a fizikai korlátokhoz.

A  6.  táblázatban  már  közöltük  az  /;  és  a  mennyiségek  értékét  a  különböző
válsághelyzetekre.  Platt megvizsgál több ilyen, az emberiség puszta létét fenyegető
szituációt. Az emberiséget fenyegető várható és lehetséges katasztrófák, Platt szerint,
a következők:
a) nukleáris katasztrófa,
b) a  környezet  szennyeződése  és  a  bioszféra  ezzel  kapcsolatos  káros
megváltozása,
c) gazdasági katasztrófák,
d) a népesség ellenőrizhetetlen növekedése,
ej a természeti erőforrások kimerülése.

A  technikai  civilizációk  fejlődésében  mutatkozó  természetes  tendenciák
extrapolációja  útján  végzett  becslések  szerint,  amelyet A.  Rappoport amerikai
futurológus  végzett  el,  ezeknek  a  katasztrófáknak  legkésőbb  2030-ig  be  kell
következniük.  Ez a dátum más megfontolások szempontjából  is  kritikus (lásd 24.
fej.). Következésképpen, állapítja meg Platt, a „túléléshez” az emberiségnek meg kell
tanulnia a válsághelyzetek elemzését,  s  át  kell  térnie arra, hogy magasabb szinten
mérje  fel  a  hatásokat,  és  szabályozza  a  civilizáción  belüli  kölcsönhatásokat  Platt
persze igen távol  áll  a  társadalom kommunista  átalakításának gondolatától,  amely
kiküszöböli magát a fenti válságszituációk lehetőségét.

Mindamellett,  jegyzi meg  Platt, ha a fentebb felsorolt  válsághelyzetek lehetőségét
sikerülne  is  kiküszöbölni,  felmerülhet  az  a  probléma,  hogy  a  magas  fejlettségű,
Földön kívüli  civilizációkban  már  nincs  meg  az  érdeklődés  a  civilizációk közötti
érintkezés iránt. Az ilyen civilizációk alapvető érdekei lokálissá válhatnak. Az ilyen
szituációt  Platt igen találóan az „itt és most” stratégiájának nevezi.  Az érdeklődés
ilyen elvesztésére már von Hoerner is utalt. Attól függően, hogy milyen koncepciók
vezérlik a Földön kívüli civilizációkat,  Platt becslései szerint létezésük időtartama
igen tág határok, 102 és 109 év között mozoghat.

A bjurakani szimpozion egy másik résztvevője, Stent amerikai tudós attól tart, hogy a
fejlődő, Földön kívüli civilizációnál egy új tendencia jelentkezik: az alkotókedv, a



vállalkozó szellem eltűnése, az új, józan aranykor beköszöntése. Elemezte azt a két
alapvető tendenciát,  amely az emberiséget  egész története  folyamán vezérelte.  Az
első tendencia: a természet fölötti hatalom kivívása törvényeinek aktív megismerése
útján, a feltartóztathatatlan, semmi által nem korlátozott technikai haladás, a létért
való  harc.  Ez  a  tendencia  Stent szerint  jellemző  arra,  amit  ő  „nyugati  típusú
civilizációnak”  nevez,  bár  Japán  példája  arra  utal,  hogy  ez  a  fogalom korántsem
földrajzilag értendő.

A civilizáció fejlődésének második tendenciája: a természettel való egyesülésre és a
benne  való  „felolvadásra”  irányuló  tendencia.  Ennek  a  tendenciának  tipikus
képviseltje a buddhizmus. Stent felhívja a figyelmet arra, hogy a mai Amerikában is
vannak képviselői ennek a fejlődési tendenciának (például a hippik). Végső esetben
az ilyen fejlődés elvezethet valamiféle olyan „földi paradicsom” vagy „aranykor’ ’
kialakulásához,  amilyen  Hunt  szerint  a  déltengeri  szigeteken  volt  az  európaiak
megjelenése előtt. Az amerikai tudós feltevése szerint tehát megeshet, hogy a Földön
kívüli igen fejlett civilizációk valamilyen „belső Polinéziát” hoznak létre maguknál,
lemondva arról, hogy kapcsolatot teremtsenek más civilizációkkal.

Kétségtelen, hogy  Platt és  Stent meggondolásaival érdemes komolyan foglalkozni,
már csak azért is, mert ezek megmutatják, milyen válságba jutott a burzsoá ideológia
az élenjáró, legfejlettebb tőkésországokban. Vitatkozhatunk és vitatkoznunk is kell az
amerikai tudósok egyes konkrét tételeivel. Például aligha fogadható el az, hogy a déli
tengerek szigetein holmi eszményi „aranykor” uralkodott. A heves törzsi háborúk és a
kannibalizmus,  nézetünk  szerint,  semmiképpen  sem  attribútumai  az  eszményi  és
harmonikus  „földi  paradicsomnak”,  amelyet  az  amerikai  professzor  oly  élénk
színekkel  ecsetelt.  Semmiképpen  sem vádolhatok  a  polinéziaiak  azzal  sem,  hogy
hiányzott belőlük a vállalkozó szellem és a tudásvágy. Gondoljunk csak például arra,
milyen  nagyszerűen  hajózták  be  lélekvesztőiken  a  Csendes-óceán  óriási,  igen
félelmetes vizeit, hogyan hódítottak meg és népesítettek be újabb és újabb szigeteket.
Márpedig  ezek  az  akkori  hőstettek  és  a  velük  kapcsolatos  nehézségek  teljesen
egyenértékűek a Kozmosz meghódítása során felmerülő mai problémáinkkal. S nem
is  voltak  olyan  „önmagukba  zárkózók”  a  buddhizmust  hirdető  nagy  ázsiai
civilizációk.

De ne legyünk kötekedők, némi igazság mégiscsak van Platt, Stent, s úgyszintén von
Hoerner koncepcióiban. Csakugyan megvan az a reális lehetőség, hogy egyik-másik
Földön kívüli civilizáció elvesztette az érdeklődést a kapcsolatok felvétele iránt. Mit
lehet tenni? Hiszen nem kötelessége minden civilizációnak, hogy ugyanazon az-úton
haladjon. Sem Platt, sem Stent nem állította soha, hogy az érdeklődés elvesztése a



civilizációk  fejlődésének  törvényszerű  eredménye.  Von  Hoerner pedig,  ha  eléggé
önkényesen is,  20%-ra becsüli  az ilyen szituáció valószínűségét  (lásd 6.  táblázat).
Nevetséges  a  kapcsolatfelvételre  képes  galaktikabeli  Földön  kívüli  civilizációk
számát pontosan 20 vagy 50 százalékban meghatározni... Hiszen ezt az arányszámot
meghatározó  más  tényezők  (például  az  élet  keletkezésének  a  valószínűsége)
hasonlíthatatlanul  kisebb  pontossággal  ismeretesek!  Meg  kell  tehát  állapítanunk,
hogy bármilyen érdekesek is  Stent  és  Platt  meggondolásai, gyakorlatilag még sincs
semmi közük a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatteremtés problémájához.

A  galaktikabeli  civilizációk  számának  felbecslése  körüli  helyzet  gyökeresen
megváltozhat,  ha  számításba  vesszük  azt,  amit  von  Hoerner „visszacsatolási
effektusnak”  nevez.  Minőségileg  ennek  az  effektusnak  (amelyre  Bracewell is
figyelmet fordított — lásd fentebb) a következő a lényege. 

Ha  a  í0  „várakozási  idő”  jóval  hosszabb  a  technikailag  fejlett  civilizáció  1
élettartamánál, a kérdésekre sohasem kaphatunk választ, s így a kozmikus értelmes
szomszédok kutatása iránti érdeklődés előbb-utóbb megszűnik. Ha ellenben t0 jóval
kisebb /-nél, minden lehetőség megvan a termékeny és hatékony információcserére.
Ilyen  körülmények  között  a  Galaktika  térségeiben  szétszórt  egyes  civilizációk
segíthetik  egymást,  ami  feltételenül  hozzájárulna  az  l  érték  növekedéséhez  (talán
jelentős mérvű növekedéséhez is). A Nagy Gyűrűnek ezt a szituációját nevezi von
Hoemer visszacsatolási effektusnak. Nekünk viszont az a véleményünk, hogy legyen
bár í0>/, s a kapcsolatok így „egyirányú” jellegűek, a visszacsatolási effektus még így
is  érvényesülhet  (és  érvényesül  is),  mivel  a  Kozmoszba  való  „önzetlen”
információküldés, ha véletlenül „lehallgatják”, lényeges mértékben segítheti a jelet
felfogó  civilizációt  a  fejlődése  során  felmerülő  nehézségek  leküzdésében,  s  ezzel
hozzájárulhat az / meghosszabbodásához.

A visszacsatolás problémája szempontjából (von Hoerner értelmében

L véve, vagyis ha tQ>l) nagy jelentősége van a K=~— értéknek, ahol 'o 2 d

L — a leggyakoribb civilizáció átlagélettartama, s í<; = — (c — a fény-sebesség).

Ha a 6. táblázat alapján 1 és dlegvalószínűbb értékeit vesszük, azt kapjuk, hogy K=
10. Általános formában a K  értéket így írhatjuk fel:
ahol L0 = (Sd0T/c3v0Q)Vi. Ha úgy vesszük, hogy d0 = 2,3 pc, 7’=1010 év, v0 =
0,06, c = 3-1010 cm/s, Q = 4, akkor L=4500 év. Ha K=-l, akkor megvalósulhat a
visszacsatolási effektus. 



Következésképpen  minden  azon  fordul  meg,  hogy  a  technikai  korszaknak  a
visszacsatolási hatás által „el nem torzított” L időtartama nagyobb vagy kisebb lesz-e,
mint L0 a> 500 év. Meg kell jegyeznünk, hogy L0 eléggé megbízhatóan határozható
meg,  mivel  mindazok  a  mennyiségek,  amelyektől  függ,  az  1/4  hatványon
szerepelnek. Éppen ezért a d0, v0 és Q becslésében elkövetett igen nagy hibák sem
okozhatnak lényeges torzítást az L0 becslésében.

Ha L jóval nagyobb 5000 évnél, akkor a visszacsatolási effektus révén lényegesen
növekedhet. Nehéz, de talán lehetetlen is megmondani, hogy ennek hatására mekkora
értékig  növekedhet  L.  Maga  von  Hoerner  kevéssé  tartja  valószínűnek,  hogyL,
mondjuk, egymillió évre növekedjen, Sokkal valószínűbb, hogy L jóval kisebb lesz.
Egyébként, mint már hangsúlyoztuk, ezek a becslések rendkívül szubjektivek.

A visszacsatolási hatás szempontjából igen lényegesek lehetnek a különböző bolygók
civilizációinak téridőbeli eloszlásában végbemenő fluktuációk még abban az esetben
is,  amikor  t^>l.  Ha  valamely  téridő-tartományban  az  ilyen  fluktuációk  folytán  a
visszacsatolás az / lényeges növekedéséhez vezetett, ennek nagy jelentősége lehet sok
technikailag fejlett  civilizáció szempontjából.  Könnyen megeshet,  hogy náluk az l
nőni kezd, s ez a folyamat kiterjed az egész Galaktikára. Ez a jelenség analóg módon
mehet végbe az élő organizmusok gyors elszaporodásával megfelelő közegben.

Eléggé kézenfekvőnek látszik, hogy a visszacsatolási effektusnak döntő jelentősége
lehet a világegyetembeli értelmes élet problémája szempontjából. Végeredményben
ez lehet az alapvető módja a gondolkodó anyag galaktikus vagy akár metagalaktikus
méretekben való fejlődésének. Erre a kérdésre a 25. fejezetben még visszatérünk.

A  bennünket  érdeklő  probléma  valószínűségi  vizsgálatának  egyik  igen  fontos
eredménye, amint erre már utaltunk, az a következtetés, hogy a különböző bolygók
civilizációit  1000 fényév nagyságrendű óriási  távolság választja  el,  ami  módfelett
megnehezíti a csillagközi kapcsolatot. Ilyen körülmények között érdeklődésre tarthat
számot  a  várható  rádiójelek  jellegének  a  taglalása.  Von  Hoerner szerint  a  jelek
természetét  végeredményben  az  határozza  meg,  hogy  milyen  célt  szolgálnak.
Emellett  továbbításuk  módjának  a  lehető  leggazdaságosabbnak  kell  lennie.  A
rádiójelek három típusára lehet számítani. Először, különböző bolygókról származó
olyan rádiósugárzásra, amely abból adódik, hogy ezeken a bolygókon televízióadások
vannak  és  más  ipari  tényezők  érvényesülnek.  Másodszor,  különböző  civilizációk
olyan típusú irányított rádiókapcsolata, amilyenről a 19. fejezetben szó esett. Végül,
logikusan számolni lehet olyan „partnerek” figyelmének felkeltése céljából küldött
jelekre,  akikkel  még  nem sikerült  kapcsolatot  teremteni.  A jeleknek  ezt  a  három



típusát  von  Hoemer  ennek  megfelelően  „helyi  rádióműsor-szórásnak”,  „távolsági
hívásnak”, illetve „kapcsolatteremtő jelzésnek” nevezi.

Ami a „helyi rádióműsor-szórást” illeti, ezzel a 14. fejezetben tulajdonképpen már
foglalkoztunk.  Ott  kimutattuk,  hogy  az  emberiség  tevékenysége  folytán  a  Föld
rádiósugárzásának teljesítménye a méteres tartományban mintegy 1 W/Hz, a Föld
fényességi hőmérséklete pedig ugyanebben a tartományban már ma több százmillió
fok  nagyságrendű,  ami  észrevehető  hányada  a  nyugodt  nap  által  ebben  a
tartományban  emittált  rádiósugárzásnak.  10  fényévnyi  távolságra  a  Földtől,
körülbelül  ott,  ahol  a  hozzánk  legközelebb  eső  csillagok  vannak,  a  méteres
tartományban a  Földről  érkező rádiósugárzás  intenzitása  már  csak mintegy  10-35
w/m2Hz,  ami  teljesen  elenyésző.  Ahhoz,  hogy  ezt  a  sugárzást  a  legkorszerűbb
megfigyelési eszközökkel észlelni lehessen, az „ipari” rádiósugárzás teljesítményét
több százmilliószorosára kellene növelni. Elvben az ilyen lehetőség a jövőt illetően
nem zárható ki (lásd például 24. fej.). Ennek ellenére a „helyi rádióműsor-szórás”
jelei, feltehetően, igen gyengék lesznek.

A „távolsági hívások” típusú jelek csak véletlenül észlelhetők, amikor a Föld éppen a
valamilyen  két  civilizációt  összekötő  rádiósugár  irányába  esik.  Von  Hoerner
felbecsülte az ilyen „lehallgatás” valószínűségét, s ez
ahol  /?  —  azon  (egyformáknak  feltételezett)  antennák  iránykarakterisztikájának
nyílásszöge,  amelyekkel  a  csillagközi  rádiókapcsolatot  fenntartják,  q  —  annak  a
távolságnak, amelyen a jel még észlelhető, azon távolsághoz való aránya, amelyen
még megbízhatóan dekódolható; q mindig nagyobb egynél, mivel a jelet csak észlelni
természetesen egyszerűbb, mint eredeti tartalmát is visszaállítani.* A képletben n arra
utal, hogy minden civilizáció n szomszéddal tart fenn kapcsolatot. Érdekes, hogy a
lehallgatás valószínűsége, P egyáltalán nem függ /-tői és ri-től.
* Túl nagy távolságon a jel már annyira gyenge lesz, hogy — bár még észlelhető — a
természetes eredetű és a vevőberendezésből eredő zajok miatt eredeti alakja már nem
lesz felismerhető. — Szerk.

Ha  feltételezzük,  hogy  P  eléggé  nagy  ahhoz,  hogy  értelme  legyen  „lehallgatási
szolgálatot”  szervezni  (például,  ha P= 1/2),  továbbá q = 5 és  /?  = 1 ívperc,  ami
megfelel a korszerű, nagy rádióteleszkópok iránykarakterisztikájának, akkor fel kell
tennünk,  hogy  n  =  1300.  Más  szavakkal,  a  jelek  csak  akkor  hallgathatók  le,  ha
minden  civilizáció  egyidejűleg  1300  szomszéddal  „beszélget”.  Úgy  látszik,  ez
kevéssé valószínű. Ha továbbra is abból indulunk ki, hogy P= 1/2, de feltételezzük,
hogy n = 50, akkor például # = 10 és jő =10 ívperc értékeket kell  vennünk, ami
ugyancsak  kevéssé  valószínű.  Általában  azt  kell  mondanunk,  hogy  a  csillagközi



rádiókapcsolat idegen csatornáinak lehallgatása nem nagyon valószinű.

********************************

23. A különböző bolygók civilizációi közötti közvetlen kapcsolat lehetőségéről

Az  előző  fejezetekben  megtárgyaltuk  a  különböző  bolygók  civilizációi  közötti
kapcsolatlétesítés néhány elképzelhető módját. Meglehetős részletességgel vizsgáltuk
a csillagközi  rádiókapcsolatnak,  a  lézerek  segítségével  történő optikai  jelzésnek a
kérdéseit,  valamint  automatikus  űrszondák  e  célra  való  felhasználásának  a
lehetőségeit.  Nem tértünk azonban ki  a kapcsolatoknak egy,  mondhatni  „triviális”
módjára: a különböző bolygórendszerek lakói közötti közvetlen érintkezésre. Teljesen
nyilvánvaló, hogy a különböző bolygók civilizációi közötti kapcsolat-teremtésnek ez
a típusa feltételezi annak lehetőségét,  hogy értelmes lények megfelelő eszközökön
csillagközi űrrepüléseket végezzenek.

Roppant sok olyan fantasztikus és félfantasztikus irodalmi mű jelent meg, amelynek
szerzői  lebilincselő  részletességgel  írják  le  űrhajósok  csillagközi  utazásainak
részleteit.  Távol  áll  tőlünk,  hogy  belebocsátkozzunk  e  naív,  többnyire  banális  és
sokszor  már  nevetséges  elbeszélések taglalásába.  Másfelől  viszont  könyvünk nem
volna eléggé teljes,  ha nem térne ki a Kozmosz különböző értelmes lakói közötti
közvetlen kapcsolatok lehetőségére.

Ennek  az  érintkezési  módnak  elvben  számos  előnye  van  más,  mondjuk  az
elektromágneses  jelek  küldésén  alapuló  kapcsolatokkal  szemben.  Először  is,  az
elektromágneses  hullámokon  alapuló  csillagközi  kapcsolat  túlságosan  is  lassú.
Legalább néhány évezred szükséges ahhoz, hogy kétirányú eszmecsere épülhessen ki,
márpedig ez lehangolóan hosszú idő. Ráadásul még mindig nincs 100%-os garancia
arra,  hogy a  21 cm-es hullámhossz az egyetemes hírközlési  csatorna valamennyi,
különböző  bolygókon  élő  civilizáció  számára.  Márpedig,  ha  eltérés  mutatkozik  a
standard hullámhosszban (még ha a hullámhossz egész számú hányadosa is a 21 cm-
nek),  a  csillagközi  kapcsolat  eléggé  megnehezül.  Amikor  olyan  civilizációk
kapcsolatáról van szó, amelyeket több mint 2—3 ezer fényéves távolság választ el
egymástól, akkor arra való tekintettel, hogy ez esetben a hírcsatornának a Galaktika
síkjához viszonylag közel kell esnie, a rádióhullámok jelentős abszorpciójával kell
számolnunk. Igaz, hogy az abszorpció nagymértékben csökkenthető, ha valamelyest
(1—2 MHz-cel) eltérünk a hidrogén rádióvonalának frekvenciájától (/= 1420 MHz).
Ez  azonban  megnehezíti  a  jel  keresését.  Persze,  mindezek  a  körülmények  nem
szólnak döntően az elektromágneses hullámokon alapuló kapcsolat módszere ellen.



Amúgy  is  eléggé  kézenfekvő,  hogy  a  csillagközi  rádiókapcsolat  megteremtése
korántsem egyszerű feladat...

Most a civilizációk közötti közvetlen érintkezés módszere mellett felsorakoztatnánk
néhány olyan érvet, amelynek elvi jelentősége van. Arról van szó, hogy a civilizációk
közötti  kapcsolatteremtés „elektromágneses” módszere teljesen kizáija a kontaktus
két típusát: a) a technikailag fejlett és a technikailag nem fejlett civilizációk közötti
kontaktusokat; b) anyagi tárgyak cseréjét különböző bolygók civilizációi között.* Az
a) típusú kapcsolatok a megismerés szempontjából igen érdekesek lehetnek magas
fejlettségű civilizációk számára. Mindamellett számításba kell vennünk azt is, hogy a
„technika előtti korszak” időtartama sok civilizáció esetében igen hosszú lehet. A b)
típusú  kontaktusokra  például  akkor  mutatkozhat  igény,  amikor  magas  fejlettségű
civilizációk  között  elektromágneses  hírcsatornákon  át  már  létrejött  a  kapcsolat.
Nyilvánvaló továbbá az is, hogy az a) típusú kontaktusok szorosan összefügghetnek a
b) típusú kontaktusokkal.

Ily módon a fejlődés magas fokán álló civilizációknál feltétlenül jelentkezik az az
igény,  hogy  közvetlen  érintkezésbe  lépjenek  „értelmes  testvéreikkel”.  Az  ilyen
kapcsolatokat vagy élőlények, vagy automatikus kibernetikai berendezések hozhatják
létre. Elvben azonban nem vonható éles határ e két eset között (lásd 26. fej.).

A  közvetlen  érintkezés  problémája  elsősorban  a  csillagközi  űrrepülések
megvalósításának  a  problémája.  Már  régóta  ismert  az  ilyen  repüléseknek  egy
figyelemre méltó sajátossága. 

*  Különben  elvileg  megvan  a  lehetőség  arra,  hogy  rádión  a  legkimerítöbb
információt közöljük bármilyen tetszőlegesen magas szervezettségű anyagi tárgyról
(például az értelmes lényekről). Ennek az információnak az alapján egy másik bolygó
civilizációja a saját anyagi erőforrásaiból létrehozhatja ezt a tárgyat.
(lásd:  Fred Hoyle_John Elliott :Andromeda 1963)

Ha a repülőszerkezet mozgásának sebessége eléggé megközelíti a c fénysebességet,
az ilyen szerkezet „utasai” számára az idő észrevehetően lassabban múlik, mint az
általuk  elhagyott  bolygón.  Nem  szándékszunk  itt  megmagyarázni  a  relativitás-
elméletnek ezt  a közismert  következtetését.  Ily módon az űrhajó utasainak elvben
megvan  az  a  lehetőségük,  hogy  több  száz  és  több  ezer  fényévnyi  távolságokat
repüljenek be úgy, hogy életben maradnak, éppen csak valamicskét öregednek.

Hadd magyarázzuk meg az elmondottakat konkrét példákon. Tegyük fel, hogy egy



űrhajó a állandó gyorsulással mozog, majd a célhoz mért távolság fele útjától kezdve
fékezni kezd ugyanakkora gyorsulással. Pesek és Sanger 1956-ban, illetve 1957-ben
publikált számításai alapján Sagan a következő képlettel fejezi ki a repülőszerkezet
utasainak óráján mért t repülési időt:
ahol S — a csillagközi pálya hossza. Számítások azt mutatják, hogy ilyen repülés
esetén  és  ha  a=g  (a  nehézségi  gyorsulás  a  Földön),  űrhajónk  a  legközelebbi
csillagokat néhány év alatt éri el, a tőlünk mintegy 30 ezer fényévre levő Galaktika-
magot 21 év alatt, a legközelebbi galaxisokat pedig (például az Andromeda-ködöt) 28
év alatt (persze, utasainak órája szerint!). Megjegyeznénk, hogy a lehet 2g vagy akár
3g is  — olyan gyorsulás  ez,  amely  „megszokott”  a  nagy bolygók értelmes lakói
számára  (természetesen,  amennyiben  ezek  léteznek).  Ilyen  körülmények  között  t
csaknem a felére csökkenhet. Másfelől, míg a repülőszerkezet megteszi útját oda és
vissza, a bolygón, amelyet az űrhajósok elhagytak, í-nél jóval hosszabb idő telik el.
Ez az idő körülbelül a kétszerese a cél fényévben kifejezett távolságának (a g állandó
gyorsulással való mozgás mellett a relativisztikus sebesség eléréséig körülbelül egy
év  telik  el  az  „anyabolygón”,  ami  elenyészően  kevés  a  „távolsági  járatok”
időtartamához képest). Például anyabolygónk naptára szerint több mint 3 millió évbe
telik,  míg  az  űrhajósok  az  Andromeda-ködig  repülnek  és  visszatérnek,  a  Coma
Berenices (Bereniké Haja) csillagképben levő galaxishalmazig pedig az oda-vissza út
innen mérve több százmillió évig is eltart.  Eléggé nagy (például transzgalaktikus)
távolságú utazások esetében a t értékét megadó képlet valamelyest leegyszerűsödik,
és a következő alakot veszi ha tehát S’-2-lO28 cm (a távolság a  Coma Berenices
galaxishalmazáig), t = 38 év.

Már több ízben utaltunk arra, hogy a fénysebességet csaknem elérő sebességgel való
utazás rendkívül nagy nehézségekkel jár. A rakéta ilyen mérvű felgyorsításához, majd
lelassításához  óriási  energiatartalékok  szükségesek,  s  így  az  ezzel  kapcsolatos
nehézségek  még  elvben  is  aligha  küzdhetők  le.  Arról  van  szó,  hogy  ha  csak
valamelyest is elfogadható az arány a rakéta teljes kezdeti tömege (legyen ennek jele
M,) és az üzemanyag elégése után megmaradó tömeg (M0) között, a rakétának az
üzemanyag elégése utáni sebessége (V) csak kis hányada lesz a fénysebességnek (c).
Ez  még  akkor  is  így  van,  ha  energiaforrásul  magreakciókat  használnak,  akár
hasadásiakat (urán), akár fúziósokat (termonukleáris reakciókat). Nézzük csak meg a
rakétatechnika alapvető képletét, a rakétaegyenletet:
ahol W — a rakéta  hajtóanyagának kiáramlásfsebessége.  W maximális  lehetséges
értéke  hasadási  reakció  esetében  mintegy  13  000  km/s.  Termonukleáris  reakció
esetében W valamivel nagyobb. Következésképpen ahhoz, hogy a rakéta V sebessége
az üzemanyag elégése után fénysebesség nagyságrendű legyen, az szükséges, hogy
Mt több százmilliószorta  nagyobb legyen,  mint  M0,  ami  nyilván elfogadhatatlan.



Ebből  azt  a  következtetést  szűrhetjük  le,  hogy  kizárólag  a  fotonrakéta  (persze,
amennyiben  sikerül  valamikor  ilyet  építeni),  amelynél  W=c,  alkalmas  a
fénysebességet  eléggé  megközelítő  sebességgel  való  csillagközi  repülésre.  Itt
azonban újabb nehézségek merülnek fel.

A rakétaelvből  az  következik,  hogy  a  rakéta  b  gyorsulását  a  következő  egyszerű
képlet határozza meg:

ahol  P  —  a  rakétahajtómű  teljesítményének  aránya  a  rakéta  teljes  tömegéhez.
Fotonrakéta esetében ez a képlet még egyszerűbbé válik:
Ebből  a  képletből  világosan következik az,  hogy ha azt  akarjuk,  hogy a  rakéta  b
gyorsulása  megfeleljen  a  számunkra  megszokott  földi  gyorsulás  g  értékének,  az
szükséges,  hogyP=3  millió  watt/gramm legyen.  Ez  iszonyúan  nagy  érték,  amit  a
következő példával érzékeltethetnénk.

Egy 15 millió wattos atomhajtóművel hajtott korszerű amerikai tengeralattjárónak a
tömege 800 tonna. Ezek szerint itt P = 0,02 watt/gramm. Ez 150 milliószor kisebb
annál  a  fajlagos  teljesítménynél,  amely  ahhoz  szükséges,  hogy  hipotetikus
fotonrakétánk b=g gyorsulással mozogjon. Ha egy ilyen csillagközi űrhajóhoz egy 15
millió watt teljesítményű hajtóművet építenénk (ezzel egy kisvárost el lehetne látni a
szükséges  energiával),  az  űrhajó  teljes  tömege  nem  lehetne  nagyobb,  mint...  5
gramm! Megjegyeznénk, hogy ez magában foglalja (a fotonhajtóművet tekintve) az
üzemanyag tömegét, a hatalmas reflektorok tömegét (ezek a fotonrakéta üzeméhez
elengedhetetlenek) és a szerkezet tömegét.

Ebből a számításból eléggé világosan kitűnik, hogy a mennyiségi jellegű nehézségek
olyan  nagyok,  hogy  bízvást  minőségiekbe  csapnak  át.  Ha  megkíséreljük  csak
valamelyest  is  jelentős  mértékben  csökkenteni  P-t,  ennek  arányában  csökken  a  b
gyorsulás,  s  a  rakéta  már  nem tudja  elfogadható  idő  alatt  elérni  a  relativisztikus
sebességet.

Tehát,  bárhogyan  vélekednek  is  a  fantasztikus  regények  szerzői,  relativisztikus
sebességgel haladó csillagközi fotonrakéta aligha épül meg valaha is. Minden korra
jellemző  az,  hogy  túlbecsüli  technikai  lehetőségeit.  Gondoljunk  csak  vissza  arra,
hogy a XIX. században komolyan tervezgették a Holdra repülést... gőzgéppel. Még
korábban fantasztikus regények szerzői abban reménykedtek, hogy az ilyen utazás
megoldható... léggömbbel. Napjainkban bizonyára mi is túlbecsüljük a rakétatechnika
lehetőségeit.



Ez  a  technika  rendkívül  alkalmas  bolygóközi  távolságokon  való  repülésre  és  a
Naprendszer majdani átalakítására (lásd 25. fej.). Sőt, a rakéta kitűnő eszköz lehet
arra, hogy a civilizáció fokozatosan terjeszkedjék egyik bolygórendszerről a másik,
közvetlen  szomszédságában  levőre.  A 21.  fejezetben  már  foglalkoztunk  ezzel  a
lehetőséggel  Brace-well  tervével  kapcsolatban.  Lényeges  azonban  az,  hogy  a
civilizációk  ilyen  terjeszkedése  (vagy  „diffúziója”)  során  a  rakéták  nem
relativisztikus sebességgel fognak haladni. Ám arra, hogy közvetlen kontaktus jöjjön
létre egymástól csillagközi távolságokkal elválasztott értelmes lények között (amihez
relativisztikus  sebességgel  haladó  fotonrakéták  kellenének),  a  szokványos
rakétatechnika a fentebb felsorolt nehézségek folytán nyilván nem alkalmas.

Ám elvileg  megvan  a  lehetőség  arra,  hogy  teljesen  új  módon  közelítsük  meg  a
fénysebességet  csaknem  elérő  sebességgel  való  csillagközi  és  transzgalaktikus
utazások  problémáját.  Az  utóbbi  években  több  szerző  is  felvetette  ezt  az  új
elgondolást, ám a legrészletesebben Bussard fejtette ki. Annak a lehetőségéről van
szó,  hogy  az  intersztelláris  közeget  használják  fel  egyrészt  termonukleáris
fűtőanyagnak,  másrészt  rakétahajtó  anyagnak.  Minthogy  a  csillagközi  gáz
túlnyomóan  hidrogénből  áll,  a  rakétába  olyan  termonukleáris  berendezést  kellene
beépíteni,  amely  hidrogénmagokat  deutériummaggá egyesít.  Egy ilyen berendezés
megépítése  nem  ütközik  egyetlen  ismert  fizikai  törvénybe  sem.  Éppen  ezért
feltételezhető, hogy valamikor megépül majd egy ilyen termonukleáris reaktor.

Az ilyen sugárhajtású repülőszerkezetnek az a sajátossága, hogy igen nagynak kell
lennie  annak a  felületnek,  amelyen összegyűjti  a  csillagközi  gázt.  Számítások azt
mutatják, hogy az ilyen típusú rakéta tömeg/felület arányának 10-8 g/cm2-nek kell
lennie, amennyiben a környező térségben 1 cm3-re egy hidrogénatom jut. Általában a
rakéta felülete fordított  arányban áll  a csillagközi gáz nH koncentrációjával.  Ha a
rakéta tömege, mondjuk, 100 t, és nH= 1 cm-3, a felületnek, amelyen a csillagközi
gázt összegyűjti, 1016 cm2-nek kell lennie. Egy ekkora felületnek pedig mintegy 700
km lenne a sugara. A metagalaktikus térségben, ahol «H^s 10~5 cm'3, a gyűjtőfelület
sugarának még százszorta nagyobbnak kellene lennie. Ez persze komoly nehézséget
jelent.  De ki  merné azt  állítani,  hogy néhány évszázad távlatában (vagy akár már
hamarabb is) nem sikerül leküzdeni ezt a nehézséget.

Ha a világűrbeli közlekedés ilyen módja valaha meghonosodik majd, utódaink tanúi
lehetnek annak, hogy az űrrepülés elvei furcsamód visszakanyarodnak a rakétáról... a
repülőgépre, amelynek a repüléshez anyagi közegre van szüksége.

Van  még  egy  alapvető  nehézség,  amely  repülőszerkezeteknek  a  fénysebességet



megközelítő sebességgel való haladásakor felmerül. Az ilyen szerkezetnek csillagközi
atomokkal  és  különösen  porszemekkel  való  összeütközése  végzetes
következményekkel  járhat  a  csillagűrhajó  személyzetére  nézve.  Ugyanis  a  rakéta
maximális sebessége a fentebb leírt program szerint végzett repülés során, amint ezt
számítások igazolják, a következőképpen alakul:
Ha  például  5=30  ezer  fényév  (ami  megfelel  a  Galaktika  magjától  való
távolságunknak), akkor v csak egymilliomod százalékkal tér el c-től. Ilyen sebesség
mellett a rakétával összeütköző minden csillagközi hidrogénatom megfelel egy 1013
eV energiájú kozmikus sugárzási részecskének. Ha a csillagközi térségben 1 cm3-re
egy hidrogénatom jut, akkor a rakéta elülső felületén kozmikus sugarak formájában
áthaladó energiaáram intenzitása 3• 1023 eV/cm2 sec,  vagyis 2-1011 erg/cm2 sec
lesz.

Ez persze iszonyúan nagy érték. A pusztító kemény sugárzás szintje ilyen bombázás
esetén még akkor is megengedhetetlenül  nagy, ha csak a legközelebbi  csillagokig
való  repülésről  van  szó.  A  szerkezetet  aligha  lehetne  bármilyen  anyaggal  is
hatékonyan árnyékolni, különösen ha figyelembe vesszük, milyen kis értékűnek kell
lennie a  hasznos tömeg arányának az üzemanyag tömegéhez „közönséges” típusú
rakéták  esetében,  s  milyen  nagynak  kell  lennie  a  csillagközi  gázt  összegyűjtő
felületnek  a  repülőszerkezet  tömegéhez  képest  olyan  rakéta  esetében,  amely  az
intersztelláris  közeget  használja  fel  haladásához.  S  még  meg  sem  vizsgáltuk  a
porszemcsékkel való összeütközés következményeit, amelyek ilyen sebesség mellett
egyszerűen katasztrofálisak.

A felsorolt  nehézségek  miatt  mégsem  vonhatjuk  le  azt  a  következtetést  (ahogy
nemrégiben von Hoerner tette), hogy a fénysebességet megközelítő sebességgel való
csillagközi repülés még a legközelebbi évszázadokban sem oldható meg. Hiszen 100
évvel ezelőtt még az is teljesen tisztázatlan volt, vajon van-e remény arra, hogy az
ember  a  levegőnél  nehezebb  szerkezeten  repüljön.  A  tudomány  és  a  technika
fejlődésének  tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy  ha  van  bizonyos  társadalmi  igény
olyasminek a feltalálására, aminek a megvalósítását a tudomány elvei nem gátolják,
ezt előbb-utóbb okvetlenül fel is találják. S ha a tudomány és a technika fejlődésének
üteme évtizedről évtizedre gyorsul.

Már napjainkban is felmerül néhány olyan gondolat, amely elvben lehetővé teszi a
csillagközi repülés útjában álló nehézségek leküzdését. Elképzelhető például, hogy a
szembejövő  csillagközi  atomokat  a  rakéta  fedélzetén  elhelyezett  valamilyen
berendezés segítségével ionizálják, s ezután az ionizált részecskéket erős mágneses
tér félrelöki.



Ily  módon  elvben  már  nem  zárható  ki  annak  lehetősége,  hogy  sugár-hajtású
repülőszerkezetek a fénysebességet megközelítő sebességgel repüljenek. Márpedig ha
ez  így  van,  a  különböző  bolygók  civilizációi  közötti  kapcsolatteremtés  összes
lehetőségeinek  felmérése  során  nem  zárhatjuk  ki  annak  lehetőségét  sem,  hogy
speciális  repülőszerkezetekkel  folytatott  csillagközi  repülések  útján  közvetlen
kontaktusok jöjjenek létre.

S ezzel kapcsolatban felmerül egy érdekes kérdés: nem látogatták-e meg bolygónkat
a múltban (nem is okvetlenül az igen távoliban) más bolygók űrhajósai?

Klasszikus  témája  ez  fantasztikus  regények  számos  szerzőjének,  H.  G.  Wells-től
kezdve egészen Stanislaw Lem-ig.
S M. M. Agreszt érdeme az, hogy ezt a kérdést tudományos alapokra helyezte.

Agreszt alapelgondolása, amelyet 1959-ben fogalmazott meg, a következő. Tegyük
fel,  hogy más  bolygók űrhajósai  valamikor  meglátogatták  a  Földet  és  találkoztak
emberekkel.  Ez  esetben  ennek  a  szokatlan  eseménynek  kifejezésre  kellett  jutnia
legendákban  és  mítoszokban.  A  Föld  primitív  őslakói  szemében  az  űrhajósok
természetfölötti hatalommal bíró isteni lényeknek tűntek volna. Az ilyen mítoszokban
különleges  szerepnek  kellett  jutnia  az  égnek,  ahonnan  ezek  a  rejtélyes  lények
érkeztek  és  ahová  aztán,  minden  bizonnyal,  „felszálltak”.  Ezek  az  „égi  lakók”
megtaníthatták a földieket hasznos mesterségekre és a tudomány alapjaira, aminek
szintén tükröződnie kellett legendákban és mítoszokban.

Agreszt kérdésfeltevése  teljesen  ésszerűnek  tűnik,  s  érdemes  ezt  behatóbban
elemezni.  Köztudott,  hogy  azoknak  a  mítoszoknak  és  legendáknak,  amelyek  az
írásbeliséget  még nem ismerő népeknél születtek,  igen nagy a  történelmi  értékük.
Például Fekete-Afrika írásbeliséggel nem rendelkező népeinek a gyarmatosítás előtti '
rténetét most jelentős mértékben legendákra és mítoszokra épülő folklórjuk alapján
próbálják rekonstruálni. Sagan nemrég ezzel kapcsolatban egy érdekes példát hozott
fel. 1786-ban La Pérouse, a híres francia hajós meglátogatta az Amerika északnyugati
részében  élő  indiánokat.  Száz  évvel  később  az  utazásról  született  legendák  és
mítoszok elemzése lehetővé tette, hogy igen pontosan rekonstruálják még La Pérouse
hajóinak külső képét is. Ez egy teljesen idevágó példa, hiszen primitív népek az első
hozzájuk  látogató  európaiakat  körülbelül  úgy  fogadták,  ahogy  az  égből  alászálló
űrhajósokat fogadták volna. A tények vázára nemzedékről nemzedékre többé-kevésbé
fantasztikus kiagyalások rakódtak rá, de az alap mégis megmaradt, annál is inkább,
mert  a  fantasztikumnak a  valósághű elbeszélésre  való rétegeződése meghatározott



szabályok szerint történik, amelyeket a néprajztudományban és a nyelvtudományban,
úgy látszik, ismernek.

Agreszt azt a merész feltevést fogalmazza meg, hogy a Bibliában leírt sok csodának
az eredeti alapja más bolygóbeli űrhajósoknak a Földre tett látogatása lehet. Például
Szodoma  és  Gomora pusztulásának  körülményei  nagyon  emlékeztetnek  egy
atomrobbanásra, ahogy azt alacsony kultúrájú megfigyelők írnák le... A Föld lakóinak
különféle  „mennybemenetelei”  (például  Énok mennybemenetele)  Agreszt  szerint
azzal  magyarázhatók,  hogy  űrhajósok  („angyalok”)  kozmikus  űrhajójukra  vették
egyiket-másikat  a  Föld  lakói  közül.  S  Agreszt  igen  sok  példát  hoz  fel  a  bibliai
legendák ilyen értelmezhetőségének szemléltetésére.

Tovább fejtegetve  gondolatát, Agreszt kérdésfelvetés  formájában felállít  egy  ilyen
hipotézist:  nem  lehetne-e  a  múltbeli  anyagi  kultúra  egyikmásik  emlékét
összefüggésbe  hozni  más  bolygóbeli  űrhajósok  látogatásával?  Ebben  a  részben
azonban  Agreszt megállapításai  legalábbis  vitathatók.  Például  G.  N.  Osztroumov
szovjet újságíró kimutatta, hogy a nevezetes „acél paralelepipedon”, amelyet állítólag
a  salzburgi  múzeumban  őriztek,  a  természetben  sohasem létezett.  Az  indiai  híres
rozsda-mentes acéloszlop az ókori porkohászat nagyszerű eredménye, és semmi köze
kozmikus  jövevényekhez...  Végül,  a  szkafandert  viselő  „marsbéli  isten”  szaharai
sziklarajzokon  látható  képe,  amely  akkora  port  vert  fel,  tulajdonképpen  rituális
maszkot és köpenyt viselő embert ábrázol.

Az ilyen kérdésekben a sajtó nálunk is, külföldön is nagy előszeretettel hajhássza a
szenzációs híreket. Ez érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a közönségben milyen
nagy az érdeklődés a Földön kívüli értelmes élet problémái iránt. Éppen ezért nagy
óvatossággal  kell  elemezni  a  különféle  rendkívüli  leletekről  a  sajtóban megjelenő
híreket.

Egyelőre az elmúlt  századok kultúrájának anyagi emlékei  közül egy sem hozható
még megbízható módon összefüggésbe gondolkodó kozmoszbeli jövevényekkel. Ez
persze nem jelenti azt, hogy hiábavaló és tudománytalan mindennemű ilyen irányú
kutatás. Éppen csak nagy kritikával kell fogadni a vizsgált anyagot, és mindig szem
előtt kell tartani a régi, bölcs kínai mondást, amelyet a 16. fejezetben idéztünk...

Visszatérve Agreszt-nek arra a koncepciójára, hogy különböző korok mítoszaiban és
legendáiben találni utalásokat más bolygóbeli űrhajósok nálunk tett látogatásaira, újra
hangsúlyoznunk kell, hogy ez rendkívül érdekes, s érdemes behatóbban foglalkozni
vele. Nagyon ötletes  Agreszt-nek az a feltevése, hogy a más bolygóbeli űrhajósok



esetleg hagytak anyagi nyomokat látogatásukról... a Hold túlsó oldalán. Csakugyan
logikusnak  látszik  egy  olyan  feltevés,  hogy  nem  mertek  a  Földön  ilyen
„emlékoszlopokat”  hagyni,  mert  bolygónknak  a  civilizáció  alacsony  fokán  álló
őslakói ezeket  bizonyára lerombolták volna...  Arra számíthattak,  hogy ha majd az
emberiség eljut a Hold túlsó oldalára, ezzel megszerzi magának a jogot arra, hogy
értelmesnek és civilizáltnak nevezze magát...

1962-ben  Agreszt-éhez hasonló hipotézist állított fel  Sagan. Sagan mindenekelőtt a
különböző bolygók civilizációi közötti közvetlen kapcsolatok gyakoriságát vizsgálja.
Ebben a csillagrendszerünkben található ilyen civilizációk számára vonatkozó eléggé
önkényes  becslésekből  indul  ki.  Számításai  szerint  a  Galaktikában  egyidejűleg
mintegy 10® technikailag fejlett civilizáció létezik. Aligha érdemes részletesebben
megvizsgálnunk mindazokat az alapfeltevéseket, amelyekre ezt a becslését alapozza.
Csak arra utalnánk, hogy a technikailag fejlett civilizációk fenntartásának időtartamát
(s  ez  nyilván  arányos  az  ilyen  civilizációk  teljes  számával)  Sagan  107  év
nagyságrendűnek veszi, ami talán túlságosan optimista becslés. Abból indul ki, hogy
ezek a civilizációk tervszerűen, felesleges ismétlések nélkül kutatják a Kozmoszt. Ha
minden ilyen civilizáció évente (földi évről van szó) egy csillagközi űrhajót bocsát
útra  ilyen  kutatások  folytatására  (ami  természetesen  teljesen  önkényes  feltevés),
akkor  valamely  „közönséges”  csillag  környezetének  két  egymást  követő
„meglátogatása” között, amint ezt egyszerű számítások mutatják, átlagosan 105 év
telik  el.  Az  olyan  bolygórendszerek  esetében,  amelyeken  értelmes  élet  van,  a
látogatások közötti átlagos időköz a kiinduló feltevések mellett néhány ezer évnek
vehető (mivel  itt  a látogatások, különösen perspektivikus voltukra való tekintettel,
nyilván gyakoribbak lesznek).

Következésképpen nullánál nagyobb annak a valószínűsége, hogy a Földön történtek
ilyen  látogatások  a  történelmi  korok  alatt. Agreszt-hez  hasonlóan  Sagan is  a
különböző legendákra és mítoszokra fordít különös figyelmet. Valamennyi legenda és
mítosz közül kiemeli azt a sumér époszt, amelyben arról van szó, hogy a Perzsa-öböl
vizeiben  rendszeresen  csodálatos  lények  bukkantak  fel,  akik  az  őslakókat
megtanították a tudományok és a mesterségek alapjaira. Lehetséges, hogy ezek az
események Eridu, az ősi sumér város közelében játszódtak le az időszámításunk előtti
negyedik évezred első felében. Sagan szerint ugyanis feltűnő a sumér kultúra szinte
ugrásszerű  átmenete  a  hosszú  évezredes  barbárságból  és  vegetálásból  egy  olyan
korszakba, amelyben fényűzően pompáztak a városok, bonyolult  öntözőrendszerek
épültek  és  virágzásnak  indult  a  tudomány,  a  többi  között  a  csillagászat  és  a
matematika.



Nézetünk szerint Agreszt és Sagan hipotézise a maga „konkrét” megfogalmazásában
nem mond ellent egymásnak. A bibliai legendáknak, mint tudjuk, eléggé szerteágazó
babilóniai  gyökereik  vannak.  Nem zárható  ki  annak  a  lehetősége,  hogy  a  bibliai
szövegek  és  a  babilóniai  mítoszok  egyazon  eseményeknek  a  visszhangjai.  Persze
egyelőre sem  Agreszt hipotézise, sem  Sagan  által kifejtett változata nem tekinthető
tudományosan  kellően  megalapozottnak.  Mindamellett  nagyon  érdekesek  és
figyelmet érdemelnek.

Nem  érdektelen  az  sem,  hogy  Sagan becslései  szerint  (amelyek,  ismételjük,
önkényesek)  viszonylag  rövid  időn  belül  várható  más  bolygóbeli  űrhajósok
következő látogatása a Földön... Ezek az űrhajósok bizonyára ámulnak majd azon a
„haladáson”,  amelyet  a földi  civilizáció az „5500 éves beszámolási  időszak alatt”
elért...

(-)

 Hangsúlyozzák a fejlődésnek és az értelmes élet világegyetem-tnegnyilvánulásának a
korlátlan  lehetőségeit.  S  itt  eljutunk  egy  oly  kérdéshez:  észlelünk-e  a
Világegyetemben ilyen „természet-ftti” (vagyis az élettelen anyag mozgástörvényeit
nem követő) jelenségeket?

Erre a kérdésre egyelőre nem tudunk válaszolni. Annál fontosabb az, hogy felvessük.
Ha kiderülne, hogy az egész általunk megfigyelt Világ-egyetemben nincs semmiféle
olyan „csoda”, amelyet értelmes élet kozmikus méretű megnyilvánulásával lehetne
összefüggésbe hozni, ez nagy valószínűséggel jelenthetné azt, hogy az értelmes élet
sehol sem éri el a fejlődés eléggé magas színvonalát. Márpedig nem látjuk semmi
okát  annak,  hogy  a  korlátlanul  fejlődő  értelmes  élet  ne  nyilvánuljon  meg
összgalaktikus méretekben.

Nem volna-e ez komoly érv ama csöppet sem örvendetes megállapítás mellett, hogy
csaknem  egyedül  vagyunk  a  Világegyetemben?  Reméljük,  hogy  nem  így  van.
Mindenesetre, a kutatóknak igen komoly figyelmet ordítaniuk a „kozmikus csodák”
problémájára.

Az  ilyen  várható  „csoda”  egyik  példájaként  kitérnénk  most  Kardasev  érdekes
elgondolására. Tegyük fel, hogy a magas fejlettségű civilizáció meghódította az egész
bolygóközi  térséget  (akár  Dyson-gömb  felépítése  útján,  akár  rengeteg  olyan
„éterváros”  létesítése  útján,  amelyeket  a  nagybolygók  anyagának  felhasználásával
látnak el  fúziós  energiával),  s  úgy  dönt,  hogy  kapcsolatkereső  jeleket  küld  előtte



ismeretlen más bolygóbeli civilizációknak. Ennek leghatékonyabb eszköze, mint már
a 22. fejezetben is hangsúlyoztuk, az izotrop jel volna. Dyson feltételezte, hogy ilyen
jel a központi csillagot körülvevő gömb infravörös sugárzása lehet. Csakhogy a jelzés
ilyen módja korántsem a leggazdaságosabb. Az adó-berendezés adott teljesítménye
mellett  a  legcélszerűbb  jelek  küldésére  rádióhullámokat  használni.  Ezekkel  jóval
nagyobb  távolságokon  tartható  fenn  kapcsolat,  mint  a  Dyson-gömb  infravörös
sugárzásával.  Ugyanakkor  a  rádióhullámok  könnyen  modulálhatok,  ami  szinte
korlátlan lehetőségeket nyit az információtovábbítás előtt.

Tegyük  fel,  a  civilizáció  úgy  döntött,  hogy  energiaforrásainak  egy  részét  más
bolygóbeli  értelmes lényekkel való kapcsolatteremtésre használja  fel.  Induljunk ki
abból, hogy a továbbításra kerülő sugárzás csaknem izotrop. Meg kell jegyeznünk,
hogy  egy  ilyen  igen  nagy  teljesítményű  és  ugyanakkor  eléggé  izotrop
sugárzóberendezés  létrehozása  technikailag  nem  egyszerű  feladat.  A
legtermészetesebbnek  tűnik  óriási  számú  viszonylag  kis  sugárzóberendezésnek  az
egész bolygórendszerben való elosztása.

Kardasev a  különböző  bolygók  civilizációit  elválasztó  óriási  távolságokra  való
tekintettel  úgy véli,  hogy a rádióadásoknak választ  nem váróknak kell  lenniük.  A
szupercivilizáció ilyen önzetlen magatartását egészen természetesnek tartja, s ezzel
egyet is érthetünk. Hiszen igen valószínű, hogy minden ilyen szupercivilizáció annak
idején  ellenszolgáltatás  nélkül  rendkívül  értékes  információkat  kapott  fejlettebb
kozmikus  szomszédaitól,  s  így,  azt  lehetne  mondani,  „erkölcsi  kötelezettségeket”
vállalt világegyetembeli ifjabb testvérei iránt...

Kardasev továbbá úgy véli, hogy a jelnek széles sávúnak kell lennie, s azonnal óriási
mennyiségű információt kell tartalmaznia. A jel spektrális eloszlásának alakilag közel
kell állnia a kozmikus és a kvantumzajok spektrumának (lásd 70. ábra) reciprokához.
Ezzel a feltétellel biztosítható a jel maximális információtartalma. A 85. ábra mutatja
az  ilyen  mesterséges  forrás  valószínű  spektrumát.  Annak  megfelelően,  hogy  a
természetes zajok spektrumának mély minimuma van a deciméteres és centiméteres
hullámok  tartományában,  a  mesterséges  jel  intenzitásának  éppen  ebben  a
tartományban kell maximumot mutatnia.

A  mesterséges  rádiójel  spektrumának  jellemző  sajátossága,  Kardasev  szerint,
bizonyára az, hogy spektrális intenzitáseloszlása a magas frekvenciák tartományában
lineáris  csökkenést  mutat  a  frekvencia  növekedésével.  Kardasev  feltevése  szerint
egyéb  sajátosságok  a  jel  spektrumában  szintén  annak  mesterséges  jellegére
utalhatnak. Például 21 cm körül lehet egy szokatlan alakú (mondjuk, „derékszögű”)



abszorpciós vonal.

Technikai fejlettségük színvonalát tekintve a civilizációk három típusra oszthatók.

I. A technikai színvonal megközelíti azt, amelyet a Földön már most elértünk. A
másodpercenkénti energiafogyasztás 1020 erg nagyságrendű.

II. A  civilizáció  hasznosítja  a  csillaga  által  sugárzott  energiát  (mondjuk
megépítette a  Dyson-gömböt, lásd fentebb). A másodpercenkénti energiafogyasztás
mintegy 4*103:i erg. Kozmikus mesterséges rádiójel várt spektruma N. Sz. Kardasev
szerint  (folytonos  vonal)  és  néhány  ismert  kozmikus  rádióforrás  rádióspektrumai
(szaggatott vonal)

III. A  civilizáció  hasznosítja  galaxisa  összes  csillagának  az  energiáját.  Az
energiafogyasztás másodpercenként 4-1044 erg nagyságrendű.

A Kardasev által végzett egyszerű számítások azt mutatják, hogy a rádiótechnika mai
színvonalán a II. típusú civilizáció izotrop jelei még akkor is észlelhetők, ha ez a
civilizáció tőlünk mintegy 10 millió fényévnyi távolságra van. Ebben az esetben az
ilyen típusú civilizáció a galaxisok lokális halmazának (lásd 1. fej.) bármely helyén
lehet. A vétel sávszélessége azonban itt nem haladhatja meg a néhány száz kHz-et,
ami  a  jelet  viszonylag  szegény  információtartalmúvá  teszi  (mivel  így
másodpercenként  csak néhány százezer  bit  információt  továbbíthat,  lásd  22.  fej.).
Ami a III. típusú civilizációkat illeti, a tőlük származó jel még abban az esetben is
észlelhető, mégpedig eléggé széles frekvenciasávban (több tízezer MHz), ha akár 10
milliárd fényévnyi távolságra van, ami meghaladja a Metagalaxis legtávolabbi ismert
objektumainak a távolságát.

Fentebb,  mint  merőben  fantasztikus  ötletről,  szóltunk  arról,  hogy  egyes
rádiógalaxisok  tulajdonképpen  mesterséges  eredetűek  lehetnek.  Kardasev  ennél
tovább megy, és egészen valószínűnek tartja, hogy az ismert rádiógalaxisok között
lehetnek III. típusú civilizációk. A feladat olyan megbízható kritériumok kidolgozása,
amelyek alapján a mesterséges rádiójelek megkülönböztethetők a természetesektől.
Kardasev elgondolása szerint a jel mesterséges voltának kritériuma lehet

1. a  rádiósugárzás  sajátos  spektruma  (intenzitás  a  frekvencia  növekedésével
lineárisan csökken);

2. igen  kis  szögkiterjedés  (legalábbis  a  II.  típusú  szupercivilizációk  esetében).



Arra lehet számítani, hogy ezeknek a szögátmérőknek olyan nagyságrendűeknek kell
lenniük,  mint  a  több  száz  és  több  ezer  fényévre  levő  bolygórendszerek
szögkiteijedésének, vagyis 0,01—0,001 ívmásodpercnek;

3. az esetleges cirkuláris polarizáció, amely meggátolja az annak következtében
fellépő információtorzulást, hogy a polarizációs sík forog az intersztelláris közegben
(Faraday-jelenség, lásd 3. fej.);

4. az időbeli változékonyság;

5. végül,  bizonyos  szembeötlő  sajátosságok  a  spektrumban,  például  egy  sáv
meredek kivágása a 21 cm-es hullámhossz körül, amiről fentebb már beszéltünk.

Csakis az összes mesterségesnek gyanított forrás tervszerű, szisztematikus kutatása
vezethet eredményre.
Ha egy II. típusú szupercivilizáció például jelet óhajt küldeni az Andromeda-ködbe,
jóval  kisebb  teljesítményt  használhat.  Ennek  a  kiterjedt  csillagrendszernek  a
szögátmérője  mintegy  2°.  Éppen  ezért  célszerű  olyan  adóantennák  rendszerét
alkalmazni,  amelyeknél a fő nyaláb nyílásszöge mintegy 2°.  Az ilyen irányhatású
antenna esetében a teljesítménynyereség (izotrop sugárzóhoz viszonyítva) mintegy 10
ezer.
Távolabbi galaxisok esetében még erősebben irányított antennák alkalmazhatók.

A  galaxisközi  rádiókapcsolatnak  van  egy  lényeges  sajátossága,  amely  erősen
megkülönbözteti  a  csillagközitől.  Hiszen  a  jel  egyszerre  néhány  százmilliárd
csillagnak szól. Következésképpen, ha e csillagok közül csak egyvalamely körül is
van  magas  fejlettségű  civilizáció,  az  észlelni  fogja  a  jelet.  A  valóságban  a
„szondázott”  galaxisban  sok  ilyen  civilizáció  lehet.  Következésképpen  az
extragalaktikus jeleket  küldő civilizáció meglehetősen biztosra  megy.  Ugyanakkor
valamely adott csillag felé irányított jel esetében elenyésző a valószínűsége annak,
hogy ott civilizáció vagy akár egyáltalában élet van.

Van még egy elvileg lehetséges módja annak, hogy II. és III. típusú civilizációkat
óriási  távolságokról  észleljünk.  Arról  van  szó,  hogy  kozmikus  interferométerek
segítségével megkaphatjuk rádióképüket. Az ilyen interferométerek készítéséről mint
a  kozmikus  térség  tudományos  célokra  való  felhasználásának  legközelebbi
perspektívájáról  már  szóltunk  a  18.  fejezetben.  AII.  típusú  civilizációnak  1
csillagászati  egység  nagyság-rendű,  vagyis  1033  cm  jellemző  átmérőjűnek  kell
lennie. Ha a kozmikus interferométer alapvonala Föld—Hold-távolság nagyságrendű,



vagyis </~4-1010 cm, az a hullámhossz pedig, amelyen a megfigyelések folynak,

A ~1 cm, az interferométer feloldóképessége — ~ 2,5 -10-11 rád, vagyis a  
5-10-8  ívmásodperc.  Másfelől  a  II.  típusú  civilizáció  szögkiterjedése,  még  ha  a
Galaktika túlsó végén helyezkedik is el, ~3*10-10 rád. Ez azt jelenti, hogy a „Hold-
interferométer” segítségével durva, de mégis eléggé megbízható képet kaphatunk egy
II.  típusú  civilizációról,  amennyiben  persze  izotrop  rádiójeleket  küld.  Ilyen
helyzetben  az  adók  valamilyen  különös,  kifejezetten  mesterséges  elrendezést
mutathatnak (két párhuzamos vagy egymásra merőleges vonal, koncentrikus körök
stb. formájában).

Ha  a  kozmikus  interferométer  alapvonala  lényegesen  nagyobb,  mondjuk  egy
csillagászati  egység  nagyságrendű,  elméleti  feloldóképessége  még  nagyobb,  10-8
ívmásodperc körüli lesz. Megjegyeznénk, hogy általában a legkülönbözőbb szóródási
effektusok  (például  intersztelláris  közegben  érvényesülök)  folytán  az  elméleti
feloldóképességet  talán  nem  sikerül  elérni.  Például  20—30  cm-es  hullámokon  a
csillagközi  anyagon  való  szóródás  által  meghatározott  maximális  feloldóképesség
mintegy  10-4  ívmásodperc  lesz.  1  cm-nél  rövidebb  hullámokon  viszont  az
intersztelláris közeg okozta szórás hatása jelentéktelen lesz, s 1 csillagászati egység
nagyságrendű bázis esetén a feloldóképesség megközelíti az elméletit, vagyis Á~ 1
cm  esetén  10~8  ívmásodperc  körül  lesz.  Ilyen  nagyszerű  feloldóképességgel
megkaphatjuk bármely, rádiójeleket küldő II. típusú civilizáció képét, ha néhány tíz
megaparsecen  belül  helyezkedik  el  valamelyik  galaxisban.  Például  bármely  ilyen
civilizáció, amely a Virgo csillagképben látható galaxishalmazon belül van (amelyhez
a többi között  a mi  Galaktikánk is  tartozik,  lásd 1.  fej.),  ily módon észlelhető és
kutatható.

Ami a III. típusú civilizációkat illeti, ezek elvben már most észlelhetők a meglevő
interkontinentális  alapvonalú  földi  rádióinterferométerekkel.  Ki  tudja,  talán
valamelyik, a katalógusokban szereplő extragalaktikus rádióforrás tulajdonképpen III.
típusú civilizáció? Ezt a kérdést csak hosszas, speciális interferométeres vizsgálatok
dönthetik el. A nehézség ebben az esetben az, hogy a speciális vizsgálathoz ki kell
választanunk  valamelyik  „gyanús”  forrást  a  sok  ezer  ismert  extragalaktikus
rádióforrás  közül.  Annak  idején  (1963—1964)  ilyen  gyanús  forrásoknak  hitték
nálunk a CTA 102 és a CTA 21 objektumokat. Ám hamarosan kitűnt, hogy ezek a
rádióforrások kvazárok. Azóta nem történtek hasonló kísérletek.

Csillagászati  egység  nagyságrendű  alapvonallal  rendelkező  óriási  kozmikus
rádióinterferométerek létesítése lehetővé teszi a szupercivilizációk felfedezésében és



kutatásában  egy  új,  alapvetően  fontos  módszer  hatékony  alkalmazását.  A
rádióholográfiáról  van  szó  —  a  rádióforrások  háromdimenziós  képének
elkészítéséről. Erre a lehetőségre először J. N. Parijszkij mutatott rá. Nem vitás, hogy
bármely  „gyanús”  rádióforrás  háromdimenziós  képe  egyértelműen  eldöntené
mesterséges vagy természetes eredetének a kérdését. Bármilyen fantasztikusnak tűnik
is ez a terv, a legközelebbi néhány évtizeden belül megvalósítható.

A III. típusú, sőt még a II.  típusú civilizációk is természetesen olyan technológiai
lehetőségekkel  rendelkeznek,  amelyeket  a  mondhatni  „gyermekcipőben  járó”
civilizációk  szinte  el  sem  tudnak  képzelni.  A  szupercivilizációk  fantasztikus
lehetőségeit  illusztrálandó  vizsgáljuk  most  meg  Kardasev rendkívül  merész
elképzelését, amelyet 1971 szeptemberében a bjurakani szimpozion-on ismertetett. E
hipotézis lényege a következő. A 7. fejezetben behatóan foglalkoztunk már a „fekete
lyukak”  izgalmas  problémájával,  amely  alighanem  a  modem  csillagászat
legfontosabb problémája.  Nem szabad elfelejtenünk,  hogy fekete  lyukak nemcsak
akkor keletkezhetnek, amikor eléggé nagy tömegű csillagok katasztrofális mértékben
összehúzódnak.  Elvben  bármely  gravitáló  test  „fekete  lyukat”  képezhet.  Ehhez
„mindössze” az szükséges, hogy megfelelő méretekig összehúzódjon. A fekete lyukat
körülvevő úgynevezett „Schwarzschild-gömb” sugara (vagy „gravitációs sugár”, rg),
kizárólag tömegétől (M) függ. Idézzük csak emlékezetünkbe ezt az összefüggést:

rz~~^T’ ahol G a gravitációs állandó.

Ha, tegyük fel, a test tömege azonos a földgömb tömegével, akkor e képlet szerint rg
közel egy centiméter. Ha ellenben a test tömege megközelíti a Jupiter tömegét, az rg
néhány méter nagyságrendű lesz. Elvben elképzelhető, hogy egy II. típusú civilizáció
valamely, rendszeréhez tartozó nagybolygót „átalakítson”... fekete lyukká. Hogy erre
miért lehet szüksége, az kitűnik majd az alábbiabkól.

Ha a test tömege igen nagy, például megközelíti a több százmillió naptömeget, akkor
1014  cm,  vagyis  akkora  méretű,  mint  a  Naprendszer.  Megjegyeznénk,  hogy  ez
esetben az ilyen „fekete lyuk” átlagsűrűsége nem nagy, mintegy 1 g/cm3, holott a
csillagok  katasztrofális  összehúzódásakor  keletkező  „fekete  lyukak”  sűrűsége
meghaladja  a  magsűrűséget  (vagyis  a  1014  g/cm3-t).  Több  százmillió  naptömeg
tömegű  fekete  lyukak  létezhetnek  egyes  galaxisok  centrális  térrészeiben.  A  6.
fejezetben tárgyaltuk már a galaxismagok problémáját.  Nincs kizárva, hogy egyes
ilyen magokban létrejöhetnek és hosszú ideig fennmaradhatnak fekete  lyukak. Ily
módon egy III. típusú civilizáció értelemmel átalakított galaxisának középpontjában
egészen természetes okoknál fogva fekete lyuk lehet.



Kardasev elemzett egész sor, a fekete lyukak problémájával összefüggő paradoxont.
Előtte  a  probléma  bennünket  érdeklő  oldalával  a  kiváló  szovjet  fizikus,  A.  D.
Szaharov akadémikus  foglalkozott.  Mindamellett  Kardasevé  az  az  érdem,  hogy  a
fekete  lyukak  problémáját  összekapcsolta  szupercivilizációk  fejlődésének  a
problémájával.  A  fekete  lyukakat  a  téridő  olyan  fundamentális  szerkezeti
sajátosságainak  tekinti,  amelyeket  a  szupercivílizációk  elvben  felhasználhatnak
további fejlődésükhöz és korlátlan expanziójukhoz.

Külső megfigyelő, mint a 4. fejezetben már hangsúlyoztuk, sohasem észlelheti, hogy
valamely  test  (mondjuk  automatikus  űrszonda)  a  fekete  lyuk  felé  haladva  átszeli
annak Schwarzschild-rádiuszát.  A külső megfigyelő órája  szerint  ehhez végtelenül
hosszú  idő  szükséges.  Ám  a  fekete  lyuk  irányába  mozgó  űrhajón  tartózkodó
megfigyelő (vagy vele ekvivalens kibernetikai berendezés) számára ahhoz, hogy a
gravitációs sugáron belül „megmártózzon”, véges, talán nem is túlságosan hosszú idő
szükséges.  Az  ilyen  „együttmozgó”  megfigyelő  a  Schwarzschild-gömb  át-szelése
után tovább „látja” a külső Világegyetemet, amelyből érkezett.

Egy  egyszerű  modell  keretében  bármely  tömeg,  amelyben  gravitációs  kollapszus
ment végbe, korlátlanul ponttá zsugorodik össze. Ám reális körülmények között a
helyzet  jelentősen  eltérhet  az  ideális  sémától.  Például  a  kollabáló  testnek  lehet
elektromos töltése, és foroghat. A forgás sebessége a test összezsugorodása arányában
gyorsan növekszik. Minőségileg érthető, hogy az ennek során fellépő centrifugális
erők elvben megállíthatják a test korlátlan összezsugorodását. Ez azt jelenti, hogy az
együttmozgó  megfigyelő,  a  Schwarzschild-gömb  alá  „merülve”  valahol  megáll.
Eközben,  mint  fentebb  említettük  (az  együttmozgó  megfigyelő),  megfigyelheti  a
külső Világegyetemet.  Nem sokkal  leállása előtt  még erős vöröseltolódással  fogja
látni  a  külső  Világegyetemet.  Ezután  a  vöröseltolódás  csökken,  nullával  válik
egyenlővé, majd az együttmozgó megfigyelő egyre növekvő ibolyaeltolódással kezdi
megfigyelni  a  Világegyetemet.  Számítások  azt  mutatják,  hogy  eközben  az
együttmozgó megfigyelőt érő sugárzási energia mennyisége véges lesz. Ez azt jelenti,
hogy  nem történik  semmiféle  katasztrófa  sem  a  megfigyelővel,  sem  űrhajójával.
Mindamellett — s ez a legfontosabb — az együttmozgó megfigyelő rövid idő alatt (a
saját  órája  szerint)  a  Schwarzschild-gömbön  belül  tartózkodva  meglátja  a
Világegyetem egész jövőjét!

S mi lesz ezután? A gravitációs sugáron belüli megállás pillanatában a megfigyelő
nem  látja  tovább  azt  a  Világegyetemet  (távoli  jövőjében!),  amelyből  „kiugrott”.
Ezután az együttmozgó megfigyelő kezd kifelé haladni és bizonyos idő múlva (saját



órája szerint) ismét átszeli a Schwarzschild-gömböt. S ekkor megpillant valamilyen
egészen más Világegyetemet.  Ily  módon a  Világ nagyszámú Világegyetemből  áll,
amelyek közül az egyik a miénk. Hangsúlyoznánk,  hogy ez persze a Világ egyik
lehetséges elképzelése.  A geometria  nyelvén szólva  a  világ elágazó,  többszörösen
összefüggő sokaság.

„Beugorva”  az  „új”  Világegyetembe,  a  megfigyelő  először  végtelenül  nagy
ibolyaeltolódást lát, amely aztán fokozatosan csökken és nullához tart. Ez alatt az idő
alatt  az  együttmozgó  megfigyelő  (aki  most  már  joggal  nevezhető  téridő-utasnak)
meglátja  az  egész  múltbeli  történetét  annak  az  új  Világegyetemnek,  amelybe  oly
csodálatos módon bekerült. A külső megfigyelő ebben az új Világegyetemben úgy
látja ezt a jelenséget, mint a fekete lyuk valamiféle ellentétét. Ezt a jelenséget (anyagi
test  „előbújását”  a  gravitációs  rádiusz  alól)  joggal  nevezhetnénk „fehér  lyuknak”.
Érdekes,  hogy  a  külső  megfigyelő  a  másik  Világegyetemben  láthatja  a  téridő-
utasunkat még akkor is, amikor az a gravitációs sugáron belül tartózkodik és kifelé
halad, míga „mi” Világegyetemünk számára nemlátható.

Az alapvető paradoxon ebben a lebilincselő hipotézisben az, hogy a külső megfigyelő
számára végtelenül hosszú idő, az „együttmozgó” számára viszont véges idő telik el.
Ennek  a  paradoxonnak  a  feloldása  a  többszörösen  összefüggő  világ  feltételezése,
amint erre már utaltunk.

Ily  módon valóban fantasztikus  lehetőségek nyílnak az  egyik  Világ-egyetemből  a
másikba  való  „át-átugrásra”.  Ennek  analógiájára  elképzelhető,  hogy  a  mi
Világegyetemünkben  is  időnként  jelentkeznek  „fehér  lyukak”  és  —  ki  tudja  —
esetleg valamilyen más Világegyetemek értelmes hírnökei. Elvben elképzelhető, hogy
a szupercivilizációk mesterségesen hozzanak létre fekete lyukakat, vagy felhasználják
a  galaxismagokban  található  természetes  fekete  lyukakat  a  téridőben  való  gyors
haladáshoz és  a  Világ korlátlan  megismeréséhez.  Ez teljesen  új  perspektívákat  és
lehetőségeket tár fel a szupercivilizációk előtt.

Kardasev hipotézise igazán lélegzetelállító! 
Egyszerűen  bámulatos,  hogy  a  modern  tudomány  mennyivel  gazdagabb  minden
fantáziánál.  Clarke-nak  például  eszébe  sem juthatott  egy  olyan  bizarr  ötlet,  hogy
Világegyetemünk  egész  eljövendő  története  esetleg  meglátható  néhány  perc  vagy
akár a másodperc törtrészei alatt. Már nem is beszélve az ilyen téridő-utazások egzakt
tudományos megalapozásáról, amilyet Kardasev nyújtott.

Mi tagadás: a XXL és a következő századok tudósainak lesz min dolgozniuk...



(-)

Az  életre  és  a  gondolkodásra  vonatkozó  „funkcionális  álláspont”  következetes
továbbfejlesztése olyan meglepő következtetésre  vezet,  amelynek nézetünk szerint
rendkívül  nagy  jelentősége  van  az  értelmes  élet  világegyetembeli  fejlődésének
problémája  szempontjából.  Kolmogorov megállapítja:  „Egy  anyagi  rendszer
szervezési  módjának  a  modellezése  nem  lehet  semmi  egyéb,  mint  más  anyagi
elemekből egy olyan új rendszer létrehozása, amely lényeges vonásaiban ugyanazzal
a szervezettséggel rendelkezik, mint amellyel a modellezendő rendszer. Éppen ezért
az élőlény eléggé teljes modellje igazság szerint élőlénynek nevezendő, a gondolkodó
lény modellje pedig gondolkodó lénynek.”* Ily módon a kibernetika megalapozza
mesterséges élő, sőt gondolkodó lények létrehozásának az elvi lehetőségét.

Ez olyan fontos kérdés, hogy valamivel részletesebben kell kitérnünk rá. A legjobb
lesz,  ha  idézzük  Kolmogorov  megfelelő  megállapításait:  „Közismerten  nagy  az
érdeklődés az ilyen kérdések iránt:

Képes-e a gép önmagához hasonló gépek reprodukálására, és végbe-mehet-e az ilyen
önreprodukció folyamatában olyan progresszív fejlődés, amely a kiinduló gépeknél
lényegesen tökéletesebb gépek létrehozásához vezet ?

Lehetnek-e a gépeknek érzelmeik? Képesek-e a gépek bármit is akarni és önállóan
olyan új feladatokat maguk elé tűzni, amelyeket nem konstruktőrjeik tűztek ki nekik?

Olykor az ilyen kérdésekre adott nemleges választ úgy próbálják megalapozni, hogy

a) leszűkítve definiálják a gép fogalmát,

b) a  gondolkodás  fogalmának  olyan  idealista  értelmezését  adják,  amelynek
segítségével könnyen bebizonyítható, hogy gondolkodásra nemcsak a gép, hanem az
ember is alkalmatlan...
Persze, elvben egy olyan összetett program, amely biztosítja azt, hogy az automata
bizonyos  feladatot  eléggé  gyorsan  oldjon  meg,  egy  másik  automata  segítségével
megkapható, amibe egyszerűbb programot táplálnak be.

Csakhogy  az  ilyen  automata  az  összetett  programot  igen  hosszadal-masan  fogja
kiszámítani. Egyelőre még nem világos, milyen úton küzdhető le ez és sok más olyan
nehézség, amelyeket a mestei séges értelmes étrehozásánalr a problémája vet fék—



Mindamellett  joggal  feltételezhető,  hogy  a  kibernetika  rohamos  fejlődése
harmonikusan összekapcsolva a molekuláris biológia és a magasabb idegműködéssel
foglalkozó tudomány fejlődésével végső soron lehetővé teszi majd olyan mesterséges
értelmes lények létrehozását, amelyek elvileg nem különböznek a természetesektől,
de azoknál jóval tökéletesebbek és képesek önmaguk további tökéletesítésére. Igen
valószínű  például,  hogy  az  ilyen  lények  jóval  hosszabb  életűek  lesznek,  mint  a
természetesek.  Hiszen  az  organizmusok  öregedését,  úgy  látszik,  a  sejtek  DNS-
replikációjában bekövetkező különbözőfajta zavarok fokozatos felhalmozódása idézi
elő. A DNS eredeti szerkezete idővel szinte elmosódik. S igen valószínű, hogy a DNS
mesterséges „matricáit” sokkal tartósabban és stabilabban lehet majd elkészíteni.

A mesterséges értelem,  mint  új,  alapvető fontosságú kozmikus tényező,  a  Földön
kívüli  civilizációkkal  foglalkozó bjurakani  szimpozionon is  megvitatásra került.  E
könyv szerzője hangsúlyozta, hogy a mesterséges értelem létrejötte, úgy látszik, az
anyag  fejlődésének  legfelsőbb  foka  a  Világegyetemben.  E  fejlődés  alapvető
lépcsőfokait  a  következő  sorrendben  képzelhetjük  el:  élettelen,  fejlődésben  levő
anyag—élő anyag—természetes értelmes lények—mesterséges értelmes lények. Úgy
tűnik,  hogy  a  természetes  értelmes  lények  korszaka  viszonylag  rövid  ideig  tartó,
átmeneti  szakasz  lehet  az  anyag  világegyetembeli  fejlődésében.  Például,  már  ma
nyilvánvaló, hogy a természetes értelmes lények kevéssé alkalmasak (pontosabban
teljesen  alkalmatlanok)  a  Kozmosz  komoly  betelepítésére  és  igen  hosszú
űrrepülésekre.  Az  élet  „normális”  evolúciója  a  Földön  az  ilyen  helyzeteket
természetesen  nem  láthatta  előre.  Aligha  fér  kétség  ahhoz,  hogy  a  III.  típusú
civilizáció  hordozói,  sőt  még  a  11.  típusúé  is,  csak  igen  tökéletes  kibernetikai
berendezések (vagy berendezés ?) lehetnek. Nem látunk ebben semmi sértőt az élő,
gondolkodó szervezetekre nézve.

Álláspontunkat teljes mértékben támogatta  Minsky,  a  neves amerikai  kibernetikus.
Hangsúlyozta,  hogy  az  utóbbi  15  év  alatt  elektronikus  számítógépeink
„intelligenciája”  a  milliószorosára  nőtt  (intelligencián  a  memóriakapacitás  és  a
működési  sebesség  bizonyos  kombinációja  értendő).  A következő  néhány  évtized
folyamán  arra  lehet  számítani,  hogy  a  gépek  intelligenciájának  jellemzői  még
legalább  néhány  tízezerszeresükre  javulnak.  Az  ilyen  gépek  intelligenciája  az
alapvető paramétereket tekintve nyilvánvalóan túl fogja szárnyalni az embert.

Minsky külön hangsúlyozta azt a mozzanatot,  hogy a mesterséges értelmes lények
(gépek) igen kicsik és kompaktak lehetnek. Hosszú ideig létezhetnek a világűrben,
miközben hatékonyan meghódítják és átalakítják azt.



Könnyen lehetséges például, hogy idővel már maga a „természetes” és „mesterséges”
értelmes lényekre való felosztás is elveszti minden értelmét. A molekuláris biológia
és a kibernetika bámulatos eredményei fokozatosan oda vezetnek, hogy a természetes
és a mesterséges szervezeteknek és részeiknek célszerű egyesítése útján gyökeresen
megváltoznak  az  értelmes  lények  biológiai  jellemzői.  Ahogy  ma  igen  sokan
használnak  mesterséges  protéziseket  (például  fogakat),  nem  különböztetve  meg
ezeket  énjüktől,  a  jövő értelmes lényei  jelentős,  ha  ugyan nem nagyobb részben,
mesterséges alkotórészekből állhatnak.  Végül,  elvben teljesen lehetségesnek tűnik,
hogy  megjelennek  majd  magas  szervezettségű,  értelmes,  öntökéletesedő
inantropomorf formái az életnek.

Ily  módon  a  mi  szempontunkból  egy  igen  fontos  következtetéshez  jutunk  el:  a
mesterséges  értelmes  lények  megjelenése  szükségképpen  egy  új,  az  előzőktől
minőségileg eltérő szakaszát  alkotja  majd  az anyag fejlődésének.  Nem zárható ki
például  annak  a  lehetősége,  hogy  a  mesterséges,  magas  szervezettségű  értelmes
lények civilizációi igen hosszú életűek. Az is elképzelhető, hogy egyes mesterséges
értelmes lények sok tízezer évig vagy ennél  is  tovább éljenek.  Következésképpen
számukra nem létezik az a csillagközi rádiókapcsolatra jellemző specifikus nehézség,
amely az ilyen információcsere rendkívül lassú voltában rejlik.  Ez persze jelentős
mértékben  fokozhatja  az  ilyen  lények  érdeklődését  a  csillagközi  rádiókapcsolat
megteremtése  és  fenntartása  iránt.  Emellett  az  űrhajósok  hosszú  élete  teljesen
feleslegessé teszi azt, hogy a csillagközi rakéták csaknem fénysebességgel repüljenek
(legalábbis viszonylag közeli más bolygóbeli civilizációk közvetlen kapcsolataiban).
Végül,  nem  zárható  ki  az  sem,  hogy  az  ilyen  repülésekhez  erősen  specializált
értelmes lényeket készítenek, amelyek egyfelől viszonylag könnyen képesek elviselni
a  repülés  nehézségeit,  másfelől  jobban  végre  tudják  hajtani  az  eléjük  kitűzött
feladatokat. Érthető, hogy ilyen körülmények között már nem lehet éles határt vonni
specializált automaták és mesterséges élő, értelmes lények között. Még az is lehet,
hogy technikai fejlődésük időskálája megközelíti a kozmogóniait.

Amikor  tehát  a  különböző  bolygók  civilizációi  közötti  kapcsolatok  problémáját
elemezzük,  számolnunk  kell  azzal  is,  hogy  a  Világegyetem méreteiben  fejlődése
során minőségi változásokon mehet át maga az értelmes élet. Éppen ezt nem veszi
számításba többek között  von Hoerner,  aki  valószínűségi  becsléseiben lényegében
abból a feltevésből indul ki, hogy a földi értelmes élet tipikus jelenség.

Azzal  a  lehetőséggel  kapcsolatban,  hogy  (nem  okvetlenül  értelmes)  élő  anyag
élettelenből szintetizálódjon, sok éles probléma vetődik fel. Vegyük csak szemügyre



például  a  következő  kérdést.  Amennyiben  nincs  különbség  természetes  élet  és
mesterséges  élet  között,  nem zárható  ki  annak  a  lehetősége,  hogy  az  élet  egyes
bolygókon  mesterséges  eredetű.  Nem  érdektelen  például  hipotézis  formájában
megvizsgálni,  nem  juthattak-e  élő  spórák  és  mikroorganizmusok  egy  élettelen
bolygóra, amikor nem kellően sterilizált  más bolygóbeli űrhajó látogatta meg. Fel
lehetne állítani egy sokkal radikálisabb hipotézist is: az élet egyes bolygókon magas
szervezettségű űrhajósok tudatos kísérlete eredményeképpen is keletkezhetett,  akik
meglátogatták  ezeket  a  bolygókat,  amikor  még  nem  volt  rajtuk  élet.  Még  az  is
elképzelhető,  hogy  az  efféle  „élettelepítés”  tervszerűen  folyik  a  Világegyetem
térségeiben  elszórt  magas  fejlettségű  civilizációk  normális  tevékenységeként.
Ahelyett, hogy passzívan bevárnák az élet természetes, spontán keletkezését az arra
alkalmas bolygón — ami talán nagyon valószínűtlen folyamat —, a magas fejlettségű
civilizációk  mintegy  tervszerűen  elhintik  az  élet  csíráit  a  Világegyetemben  ...
Márpedig  ha  ez  így  van,  a  bolygórendszerek  lakottságának  a  valószínűsége  a
Galaktikában  sok  nagyságrenddel  megnövekedhet.  Végül,  hogy  következetesek
legyünk,  számolnunk  kell  azzal  a  lehetőséggel  is,  hogy  az  olyan  bolygókat,
amelyeken  megfelelő  feltételek  uralkodnak,  benépesítik  értelmes  lényekkel  —
mesterségesekkel vagy természetesekkel.

Ha figyelembe vesszük az értelmes élet világegyetembeli expanziójának összes leírt
lehetőségeit,  ennek  az  életnek  a  korlátlan  mennyiségi  és  minőségi  fejlődés  felé
irányuló  alapvető  tendenciáját,  akkor  az  egyidejűleg  létező  más  bolygóbeli
civilizációk  száma  a  Galaktikában  jelentősen  meghaladhatja  von  Hoerner  és  más
szerzők becsléseit.

Persze ezek a feltevések mind teljesen általános jellegűek. Eszünk ágában sincs azt
állítani, hogy bármiféle konkrét tudományos érv szól amellett, hogy az élet a Földön,
kiváltképpen az értelmes élet, mesterséges eredetű lenne. Célunk: felhívni a figyelmet
arra, hogy a Világegyetem méreteiben megvan az ilyen jelenség lehetősége, s hogy
ebből milyen következmények adódnak.

Végezetül  még  egy  kérdésre  térnénk  ki,  amelynek  nézetünk  szerint  komoly
jelentősége  van  az  elektromágneses  hullámokon  alapuló  csillagközi  kapcsolat
problémája szempontjából.  Megtörténhet  ugyanis,  mégpedig nagy valószínűséggel,
hogy  a  technikailag  fejlett  civilizáció  képtelen  szintetizálni  magas  szervezettségű,
további öntökéletesedésre képes, mesterséges életet. Az is könnyen lehetséges, hogy
ilyen  civilizációknál,  fejlődésük  alapjaiban  rejlő  okok  miatt  a  technikai  fejlődés
korszaka  viszonylag  rövidnek  bizonyul,  mondjuk  olyan  nagyságrendűnek,
amilyennek von Hoerner vette. Akkor logikusan elképzelhető a következő helyzet. A



magas fejlettségű civilizáció egy eléggé nagy mesterséges holdat hoz létre, amelyet
gyakorlatilag „örök” pályára juttat. Ez azt jelenti, hogy az legalább több százmillió
évig létezhet. Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor oldható meg, ha a pálya csaknem kör
alakú,  sugara  pedig  eléggé  nagy.  Jó  például  szolgálhatnak  erre  a  Mars  holdjai,
függetlenül mesterséges vagy természetes eredetüktől.

Az  ilyen  műhold  nagyon  tökéletes  automatikus  berendezés  lehet,  amelyen  nagy
teljesítményű rádióadók és eléggé érzékeny vevőberendezések működnek. Az ilyen
automatikus  űrállomás  műszereinek  energiaforrásául  vagy  a  csillag  sugárzása
szolgálhat, vagy pedig automatikusan termelt termonukleáris energia. A mesterséges
holdon  felállított  nagy  teljesítményű  rádióadók  meghatározott  program  szerint
modulált jeleket sugároznak ki. Az adásirányok beprogramozhatok, akárcsak az is,
hogy  milyen  rendszer  szerint  sugárzandó  válasz  a  Kozmoszból  érkező  jelekre,
amennyiben  persze  az  automatikus  űrállomás  vevőberendezése  ilyeneket  észlel.
Nyilvánvaló,  hogy  az  ilyen  automatikus  rendszer  teljes  mértékben  biztosíthatja  a
kétoldalú rádiókapcsolatot más bolygóbeli civilizációk között. Az ilyen automatikus
állomásműhold építőinek az lenne a fő feladatuk, hogy biztosítsák az ott elhelyezett
műszerek hosszú idejű működését. Ez persze óriási nehézségekbe ütközik.

Például nem könnyű feladat eléggé megbízható védelmet nyújtani a meteorveszély
ellen, amely több számillió éven át érvényesülne.

Mi  az  értelme  a  csillagközi  kapcsolatot  szolgáló  ilyen  automatikus  műholdas
állomásoknak  ?  Az,  hogy  jócskán  túlélhetik  az  őket  létrehozó  civilizációt.
Megtörténhet,  hogy  a  civilizáció  már  régen  nem létezik  vagy  degenerálódott,  de
felhalmozott tudományos és kulturális értékeit százmillió éveken át fogja terjeszteni
modulált  elektromágneses hullámokon (például a 21 cm-es hullámon) a Galaktika
távoli  tartományáig.  S  valamikor  talán  észlelik  ezeket  a  jeleket.  Ily  módon a  rég
letűnt civilizáció befizetheti a maga obulusát a Nagy Gyűrű értelmének kincsestárába.
Talán  nem így  merítjük  ismereteinket  rég  elhunyt  szerzők könyveiből?  Az  igazat
megvallva, a Mars mesterséges holdjaira vonatkozó hipotézis kidolgozása során (lásd
18. fej.) leginkább ez a szempont foglalkoztatott bennünket...

Persze  olyan  automatikus  állomás,  amely  kapcsolatteremtő  jeleket  sugároz  más
ismeretlen világoknak, nemcsak mesterséges holdon helyezhető el. Csakhogy nyilván
nehéz  volna  az  ilyen  állomást  több  százmillió  éven  át  megóvni  a  tektonikus
folyamatok romboló hatásától — hiszen a bolygó a civilizáció letűnése után is tovább
„lélegezne”. Végül, a civilizáció hanyatlásának és pusztulásának korában egy ilyen
állomás talán biztonságosabb helyen van mesterséges holdon...



Akárhogy  is  van,  a  Földön  kívüli  civilizációkkal  való  rádiókapcsolat  lehetséges
feltételeinek felmérésekor számolni kell azzal a ténnyel, hogy az információt hordozó
jelek forrásai jóval hosszabb életűek lehetnek az illető civilizációnál. Ez a körülmény
jelentősen megnövelheti a kapcsok teremtés valószínűségét.
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