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Az idő újjászületéséről harmadszor 

Befejezve a röpke gondolatokat Lee Smolin könyvével kapcsolatban 

1. Smolin és az információ 

Smolin kritikával él azokkal szemben, akik szerint „a kvantummechanika nem 
«magáról» a fizikai világról szól, hanem a fizikai világra vonatkozó információinkról”1. 
Nem értek egyet az íróval. Én még messzebbre is megyek a véleményemmel, mert 
szerintem nem csak a kvantummechanika, de valamennyi tudásunk csak közvetetten szól 
a valóságról, közvetlenül a valóságnak bennünk kialakult képét érinti. Nem tudom, mi a 
probléma ezzel a gondolattal? Tudást úgy szerzünk, hogy egyrészt odafigyelünk arra, 
amint a világ kinyilvánítja önmagát, azaz kérés nélkül folyamatosan információt szór 
szét önmagáról. Ezeknek az információknak egy másolata jön létre bennünk. Másrészt 
kérdezzük, mérjük, teszteljük a világunkat és ezek a kikényszerített információk szintén 
beépülnek a világról alkotott képünkbe. Mondhatnám, hogy ez a világkép semmi mást 
nem tartalmaz, mint amennyit a világ „közöl” velünk. Mondhatnám, de nem mondom, 
mert nem igaz. Épp az a szép, és izgalmas, hogy egy kép a világról – nevezzük 
modellnek – tovább vizsgálható, és belőle újabb információ szerezhető. Valamennyi 
elméletünk axiómaszerűen tartalmazza a valóság önmagáról „közölt” információt, 
és tételszerűen azokat a következtetéseket, melyeket ezekből az információkból 
tovább gondolunk. Ez utóbbiak tehát nem közvetlen információk, hanem közvetettek. 
Az elméleteink – így a kvantummechanika is – a fizikai világból eredő információinkról 
szól. Épp azért kell újabb méréseket végezni, ellenőrizni a következtetéseinket, mert 
azok közvetettek.2 

Nagyon hiányzik az információnak egy valóban jó elmélete. Smolin – szerintem hibásan 
– valamiféle algoritmusként képzeli el azt az információnkról szóló kvantummechanikát, 
amit kifogásol. Komolyan kellene már vennünk, hogy az információ nem csak holmi 
virtuális bitek tömege a számítógépben, vagy bennünk, hanem fizikai létező ahhoz 
hasonlóan, ahogy az anyagot és az energiát fizikai létezőnek tartjuk. Ki kellene már 
végre dolgozni az információ „fizikai” elméletét. 

2. A térről 

„A világ legrejtélyesebb tulajdonsága az orrunk előtt van. Semmi sem közhelyszerűbb, 
mint a tér, és mégis, ha közelebbről megvizsgáljuk, semmi sem rejtélyesebb ennél. Meg 
vagyok győződve arról, hogy az idő valóságos, és lényeges a természet alapvető 
leírásához. Viszont úgy gondolom, hogy a tér valószínűleg illúziónak fog bizonyulni 

                                                           
1 Lee Smolin, Az idő újjászületése, Akkord Kiadó, 2014., 193. oldal. 
2 Nem csak a tudományos elméletek, de a hétköznapi tudásszerzés is hasonlóan működik. Számítógépes 
hasonlattal élve a beérkező információk bitmap-jét vektoros képpé alakítjuk. 
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abban az értelemben, ahogy a hőmérséklet és a nyomás is az – hasznos módja ugyan 
annak, hogy a dolgokról szerzett tapasztalatainkat nagy skálán elrendezhessük, de csak 
valamiféle elnagyolt és emergens módja annak, hogy a világot a maga egészében 
láthassuk.”3 Smolinnak ez a térről és időről alkotott képe adekvát azzal a modellel, ami 
megalkotható a kételemű számoknak a téridővel és a végtelenekkel való kapcsolatából. 
Ebben az értelemben a tér az idő végtelenje4, tehát a tér mintegy kibontakozik, 
„kirobban” az időből, amint az idő „eléri” a végtelent. Ebből a gondolatsorból származik 
az az egyre erősödő elképzelésem, hogy az általános vélekedéssel ellentétben a 
végtelenről van tapasztalatunk, csak ez a tapasztalat nem mennyiségi, hanem minőségi. 
A végtelen új minőségként, azaz lényegét tekintve új tulajdonságok összességeként 
jelenik meg. 
Érdekesnek tartottam azokat a gondolatokat, melyek a tér dimenziója és egy lokalitás 
szomszédjainak száma közötti kapcsolatról szól. Egy négyzetrácsban a négyzeteknek 
négy szomszédjuk lehet, a három dimenzióban pedig egy kockának hat szomszédja 
lehet. Eszerint a szomszédok száma kétszerese a dimenziószámnak. Az internet, és egy 
mobilhálózat egyetlen tagja viszont több száz kapcsolattal rendelkezik, lehetőségében 
pedig több milliónyival. Ezek szerint ennek az információs térnek a dimenziószáma több 
száz, vagy több millió? Nem csak a dimenziószáma nagyobb ennek az információs 
térnek, de a bonyolultsága is, hiszen nem szorul magyarázatra, mennyivel több 
információval írható le egy hálózat, mint egy ugyanannyi pontból álló térbeli elrendezés. 
Egy hálózatban az összeköttetések kikapcsolásával marad a térbeli elrendezés, ami a 
bonyolultság csökkenését jelenti; kivéve legalább egy esetet, ezt mutatja be a kezdeti 
univerzumról szóló kép. Idézem: 

„Ilyen módon, ha a tér az összeköttetések kikapcsolásával keletkezik egy hálózatban, akkor a 
lehetséges összeköttetések hatalmas számát kell kikapcsolni. 
Hogyan lehet ezeket az összeköttetéseket kikapcsolni? 
A kvantumgravitáció kvantumgráfelméleti megközelítése ezt a problémát annak 
feltételezésével próbálja kezelni, hogy a hálózati kapcsolatok létrehozása és fenntartása 
energiát igényel. Így sokkal kevesebb energiára van szükség egy (a 13. ábráéhoz hasonló) 
két- vagy háromdimenziós rács kialakításához, mint nagyobb dimenziószámú rácsokéhoz. 
Mindez egyszerű képet sugall a nagyon korai univerzumra: kezdetben nagyon forró volt, 
ezért volt elég energia bekapcsolni a legtöbb összeköttetést. A korai univerzum ezért olyan 
világ volt, amelyben minden össze volt kötve minden mással, legfeljebb néhány lépésben. 
Ahogy az univerzum lehűlt, az összekötetések elkezdtek megszakadni, amíg csak az a néhány 
maradt, ami még szükséges volt a háromdimenziós rácshoz. Ez a tér kialakulására vonatkozó 
forgatókönyv (néhány kollégám ősfagyásról, nem ősrobbanásról beszél). A folyamatot úgy is 
nevezik, hogy geometriaképződés.”5 

Abban az esetben, ha az univerzum kezdeti állapotában minden össze volt kötve minden 
mással, akkor a leírásában egységes egészként kezelhető, és ezzel a bonyolultsága, azaz 
információtartalma minimális volt szemben a kapcsolatokat biztosító maximális 
energiaszinttel. Az ősrobbanásban a kapcsolatok megszakadásával az egységes egész 
megszűnik, az addig megkülönböztethetetlen részek elkülönülnek, így egyre több 
információ szükséges a leírásra, nő a bonyolultság. Az ősrobbanás az idő és a tér 
megszületésének mozzanata. Amint megjegyeztem már, egy matematikai modell szerint 
a tér az idő végtelenje. Rendkívül izgalmas alkalmazni ezt a modellt az ősrobbanásra, az 

                                                           
3 Id. mű 209. oldal. 
4 Hangsúlyoznom kell, hogy itt nem a Cantori végtelenre kell gondolni, hanem a kontinuum hipotézis egyfajta 
tagadásából származó végtelen fogalomra, azaz arra, hogy a megszámlálható sok és a kontinuum sok között 
végtelen sok egyéb számosság létezik. 
5 Id. mű 225. oldal. 
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idő kezdőpontjára, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatba, csak néhányat emelek 
ki közülük: 

• Extenzív, vagy intenzív végtelenje a tér az időnek, vagy mindkettő? 

• Miért háromdimenziós az általunk érzékelt tér, és mit jelent ez a teret származtató 
időre gondolva? 

3. Az idő irányáról 

„Úgy tapasztaljuk, hogy az idő a múltból a jövőbe áramlik. Emlékezünk a múltra, de a 
jövőre nem. Ez az idő tapasztalati iránya.”6 Hozzáteszem, hogy a jövőről is van képünk, 
egy kikövetkeztetett, feltételezett jövő képe. A múltról emlékképünk van, a jövőről a 
képzeletünk által megalkotott jövőképünk. Ez utóbbi tekinthető logikainak, az előző 
pedig tapasztalatinak. Mindkettőben közös az, hogy ezek képek, információk a 
tudatunkban. 

4. Smolin a matematikáról 

A legtöbb kifogás Smolinnak a matematikáról szóló elképzeléseivel kapcsolatban merült 
fel bennem. 

„A valóságban a matematika a természet után kullog. Önmagában nincs teremtő ereje. Más 
szavakkal: a matematikában az eredményeket logikai következtetések kényszerítik ki, míg a 
természetben az eseményeket az időben működő oksági folyamatok hozzák létre. Ez nem 
ugyanaz. A logikai következtetések modellezni tudják az oksági folyamatok bizonyos 
tulajdonságait, de nem azonosak ezekkel az oksági folyamatokkal. A logika nem az 
okozatiság (teljes és hű) tükörképe. 
… 
De a tudományra alkalmazása azon alapul, hogy azonosítani lehet-e a matematikai 
számítások eredményeit a kísérleti eredményekkel, és mivel a kísérletek a matematikán kívül 
- a valóságos világban - zajlanak le, a kapcsolatot a kettő között a beszéd nyelvén kell 
megfogalmazni. A matematika csodálatos eszköz, de a tudomány végső, meghatározó nyelve 
a mi mindennapi nyelvünk. 
… 
A matematika továbbra is a tudomány szolgálólánya lesz, azonban többé már nem lehet a 
királynő.”7 

No, most álljunk meg egy szóra. Szokás a matematikát egyfajta nyelvnek nevezni, ezzel 
nem is vitatkozom, hiszen a matematika valóban a verbális nyelvből nőtt ki. Melyek a 
nyelvi funkciók? Elfogadom Karl Bühlernek Karl Popper által kiegészített 
nyelvfunkció meghatározását; a nyelv alacsonyabb rendű funkciói az önkifejezés és a 
kommunikáció, magasabb rendű funkciói pedig a leírás és az érvelő, vagy másképp 
kritikai funkció. A matematika mindegyik funkcióval rendelkezik, kisebb mértékben az 
alacsonyabb rendű funkciókkal, és nagyobb mértékben a magasabb rendű funkciókkal. 
Ez rendjén is van, hiszen azért nőtt ki a matematika a verbális nyelvből, mert annak leíró 
és érvelő módszerei már elégtelenek voltak nagyon bonyolult összefüggések 
tükrözésére. Fontos látni, hogy mindkét nyelv leíró jellegénél fogva „a természet után 
kullog”. A verbális nyelv előnye a mindennapiságában van, abban, hogy 

                                                           
6 Id. mű 243. oldal. 
7 Id. mű 286-287. és a 291. oldal. 
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gondolkodásunk egy része – mégpedig a leglassúbb része – verbális nyelven zajlik a 
belső beszédben. De ez a szerepe lassúságánál8 és gondolkodásunkban való 
rögzültségénél fogva óriási hátrányt is jelent. A matematika tömörsége közelebb áll a 
gondolkodásunk igen gyors, nem verbális jellegéhez. Nem véletlen, hogy Jacques 
Hadamard az intuícióról szóló könyvének olyan címet adott, ami az intuíciót elsősorban 
a matematikusok elméjével hozza összefüggésbe.9 

Nyilvánvalóan a matematikának is vannak hiányosságai, de ez természetes minden 
dinamikusan fejlődő területen. A mai matematika alkalmatlan például az élet 
modellezésére. Ezt a legjobban az tükrözi szerintem, hogy a matematikában a logikai 
követeztetések mindig az előzményekből – mondhatnám azt, hogy az időben előzőekből 
– következnek. Ezzel szemben az élőlényekre épp az jellemző hangsúlyosan, hogy az 
időben későbbiek, a jövőbeli feltételezett események is meghatározzák viselkedésüket. 
Ha egy területen nem találjuk a leírására alkalmas eszközeit a matematikának, akkor 
azokat létre kell hozni, ahogy Newton is tette a differenciálszámítás alapjainak 
lerakásával. Ne a matematikát okoljuk hát, ha nem ismerjük még valamely 
módszertanát. A matematika evolúciója során megjelennek majd azok az elemek is, 
amelyek képesek leírni a ma még rejtélyes jelenségeket is. És ennek az evolúciónak mi 
vagyunk a motorja. 

Nem tudok szó nélkül elmenni amellett a megállapítás mellett sem, miszerint a 
matematikának önmagában nincs teremtő ereje. Ez egyszerűen nem igaz. Amint az 
információról szóló 1. pontban írtam, nem csak a matematikára – persze arra is – mint 
minden modellre jellemző, hogy több információ vehető ki belőle, mint amennyit 
beletettünk, tehát mondhatom, hogy információt termel. Mi ez, ha nem teremtő erő? 

Végül még annyit, hogy egyet értek Leszek Kolakowskival, amikor azt írta; "... van a 
matematikában bizonyos metafizikai vonzerő, amelynek semmi köze a tudáshoz, még 
kevésbé az egyenletekkel könnyedén megbirkózó képességhez, de amely csodálatos 
módon rokon azzal az erővel, ami a misztikus tapasztalat általunk ismert leírásából 
sugárzik."10 

                                                           
8 A beszéd lassúságát soros-lineáris jellege okozza. Erről több helyütt írtam, például a „Beszéd vs gondolkodás” 
című kis cikkben; http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/52-besz%C3%A9d-vs-
gondolkod%C3%A1s.html , vagy „A matematikáról azoknak, akik nem értik, vagy nem szeretik” címűben; 
http://www.infinitemath.hu/index.php/archivum/item/45-a-matematik%C3%A1r%C3%B3l-azoknak-akik-nem-
%C3%A9rtik-vagy-nem-szeretik.html  
9 Jacques Hadamard könyvének címe: The Mathematician’s Mind – The Psychology of Invention in the 
Mathematical Field 
10 Leszek Kolakowski, A matematikus és a misztikus 
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