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BEVEZETÉS

Miért „ha”, miért „jövõ” és
miért „akkor világûr”?

„Minden idõk legfontosabb találmánya a kérdõ mondat – azaz kérdések
feltevése – volt.
Mivel azonban az eredeti kérdés az elmúlt kétezer év – és nem minden idõk –
legjelentõsebb találmányára vonatkozott, a kérdésre adott válaszom: az ûrutazás. Amennyiben minden valószínûség szerint lakhatatlanná változtatjuk bolygónkat, az ûrutazás biztosíthatja az emberiség fennmaradását. Ez
ma még nagymértékben elméleti feltevés. Talán egy vagy két évszázad múlva tudni fogjuk, vajon fejlõdhet-e annyit az ûrutazás, hogy új otthonhoz
juttassa a Homo sapienst.”
– Reuben Hersh (University of New Mexico)
Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai
(szerk. John Brockman. Vince, 2001)

Évekig gondolkodtunk és beszélgettünk arról, hogy az emberiségre milyen jövõ
vár, pontosabban annak lehetséges alternatíváiról. Egyikünk csillagász és ûrkutató, aki szereti a kozmosz oldaláról szemlélni az emberiség helyzetét és törekvéseit (A. I.). Másikunk jövõkutató és tudománytörténész – sokoldalú tapasztalatokkal felvértezve mindenféle naiv, sci-fi vagy utópia ellen (G. Z.). Vitánk során egyetértettünk a helyzet és a perspektívák megítélésében általában, de nézeteink eltérõek a részleteket illetõen. Ezért választottuk azt a
formát, hogy a felmerülõ kérdések többségére külön-külön is válaszolunk anélkül, hogy szükségképpen eljutnánk egy az olvasó számára megnyugtató, közös,
kompromisszumos álláspontig.
Ami a lényeget illeti, azt már a könyv címe tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy ezt
az állítást különbözõ formákban megfogalmazva többen leírták már. Mindazonáltal könyvünk újszerû kísérlet arra, hogy rendszeresen végigvizsgálja azokat a
tényezõket, folyamatokat és lehetõségeket, amelyek most, a 21. század elején gátolják vagy elõsegítik az emberiség szorosabb kapcsolatát a környezõ Univerzummal, röviden a világûrrel. A tanulmányozást a térben és idõben közelebbi témákkal (hordozórakéták, ûrszemét stb.) kezdjük, a tágabb környezetünket je-
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lentõ Naprendszerrel folytatjuk, és végül eljutunk a távoli civilizációk kereséséig
és a csillagközi ûrhajókig. Mindegyik fejezet elején összefoglaljuk közös mondanivalónkat az adott témáról, majd olyan fontos kérdéseket vetünk fel, amelyekrõl szerintünk beszélni kell annak ellenére, hogy sokszor bizonytalan vagy eltérõ
róla a véleményünk.
De mi az a „lényeg”, amire a könyv címével utalunk? Meggyõzõdésünk, hogy
napjaink földi civilizációja rendkívül sérülékennyé vált mind a külsõ (kozmikus), mind a belsõ, vagyis az emberiség által létrehozott (antropogén) veszélyekkel szemben. Senki sem lehet biztos abban, hogy a földi civilizáció akkor is
túléli a 21. századot, ha nem teszünk semmit a túlélés érdekében. Erre utal a
„ha” könyvünk címében. A jövõrõl viszont egyszerûen azért kell beszélnünk,
mert mindannyian felelõsek vagyunk érte. Felelõsek gyermekeink és unokáink
miatt, de tágabb értelemben azért is, mert ennek a rendkívül különleges állatfajnak, az emberiségnek a pusztulása valószínûleg sokkal szegényebbé tenné
az Univerzumot.
Végül marad a legnehezebb kérdés: miért „akkor világûr”? Nem lehetne-e a
békés és prosperáló jövõt csak saját bolygónkon megvalósítani? Hiszen a kozmoszba irányuló terjeszkedés sokba kerül, miközben meglehetõsen elterjedt az a
vélemény, hogy ezt a pénzt itt lenn a Földön sokkal jobban lehetne hasznosítani –
például a szegénység csökkentésére.
A mi felfogásunk ettõl alapvetõen eltér.
Kiindulópontunk a jelenlegi világhelyzet, amelyben az emberi civilizáció sérülékenysége és fenyegetettsége évtizedrõl évtizedre, sõt évrõl évre mindenki
által jól érzékelhetõ módon nõ. A belsõ problémák egyre élesebben merülnek
fel, és szinte azonnal globális szinten jelentkeznek. (Például a nukleáris fegyverek elterjedése vagy újszerû járványok megjelenése, de akár egy dán újságocska gúnyrajza is, amely vallási tömegmozgalmakat eredményez egymástól
távoli kontinenseken, és így növeli a globális feszültséget.) E földi témákkal ebben a könyvben ugyan nem foglalkozunk, de arra biztatunk mindenkit, hogy
olvasás közben sûrûn gondoljon a média által éppen aznap világszerte részletesen tárgyalt aktuális szenzációra, katasztrófára, háborúra és egyéb globális
problémákra.
Részletesebben kitérünk viszont azokra a tõlünk független, kozmikus veszélyekre, amelyek Földünket fenyegetik. Ezek ugyan nem lettek gyakoribbak az
évszázadok során, de nyilvánvaló, hogy sokkal veszélyesebbek ma a sûrûn lakott Földön egy erõsen a technikától függõ, modern civilizáció számára, mint
voltak õseink korában bármikor (és jobban a tudatukban is vagyunk, mint eddig bármikor). S akár a „belsõ”, vagyis általunk elõidézett, akár a „külsõ”, vagyis kozmikus veszélyekre gondolunk, a menekülés útja szerintünk egyértelmûen a világûrbe vezet. Persze nem úgy, hogy milliónyi vagy milliárdnyi ember hagyja el a Földet, hanem kisebb, de önálló, a Földtõl független emberi közösségek, telepek vagy ûrvárosok létrehozása révén.
A szokásos megfogalmazás szerint az emberiségnek „egy bolygóhoz kötött
fajból” át kell alakulnia kozmikus fajjá ahhoz, hogy bizonyos veszedelmekkel
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szemben védettnek érezhesse magát. (Tisztában vagyunk azzal, hogy létezhet
olyan veszély is, amelyre ez a megállapítás nem vagy csak korlátozottan érvényes. Például egy közeli szupernóva-robbanás mindenféle életet elpusztítana
másutt is a Naprendszerben.)
De lehetséges-e valamiféle kozmikus kitelepülés nem egyszeri kalandként,
hanem nagyobb léptékben? Ez a feladat nemcsak mûszaki, hanem pszichológiai, társadalmi, sõt erkölcsi problémákat is felvet, ezért könyvünkben ilyen, a
szokásostól eltérõ módon is foglalkozunk vele. Jogunk van-e birtokba venni és
átalakítani idegen égitesteket? Hogyan telepíthetnénk be lakható égitesteket
anélkül, hogy az ottani (esetleges) bennszülött életet veszélyeztetnénk?
S végül a jövõ egyik legnagyobb kérdésével foglalkozunk: sikerül-e valaha
társakra lelni az Univerzumban? Reménykedjünk-e benne, vagy inkább féljünk egy ilyen korszakalkotó találkozástól? Mennyiben változtatná meg világunkat és jövõnket egy ilyen kapcsolat valamely földönkívüli civilizációval?
Meggyõzõdésünk, hogy minderrõl már most, a 21. század elején alaposan el
kell gondolkodnia mindenkinek, aki hajlandó térben és idõben messzebbre tekinteni. A lehetséges kérdésekkel kapcsolatban többféle szempont merül fel, és
mi igyekeztünk becsületesen felhívni a figyelmet valamennyire. Talán sikerül
az olvasót a súlyos problémák önálló továbbgondolására serkenteni, hiszen
egyikünk sincs (sajnos) a jövõbe látás csalhatatlan eszközének birtokában.
A csillagászati távcsõben csak a múlt látszik, az a helyzet, ami akkor volt, amikor a sugárzás évekkel (évtizedekkel, évszázadokkal, évmilliókkal) ezelõtt elhagyta a távoli égitestet. Olyan távcsövet szerkeszteni nem lehet, amely a jövõbe lát. Pedig a múlt egyértelmûen adott, befolyásolni csak a jövõt lehet. Ehhez
kínál szellemi táplálékot vagy, stílszerûbben, szellemi hajtóanyagot ez a közösen írt könyv, amelynek központi gondolatait még 2005 végén a József Attila
Szabadegyetem elõadássorozatán mutattuk be elõször.
Budapest, 2007. április

A szerzõk
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