
- 1 - 

 

Múlhat-e visszafelé az idő? 

Gondolatok egy fizikai ismeretterjesztő könyv olvasása közben, informatikus-filozófus 

szemmel 

András Ferenc, 2017. április 

 

 

Nem adok egyértelmű választ a címben föltett kérdésre, mindössze azt járom körül, hogy mit 

jelent az idő visszafelé folyása. Nem értjük a kérdést, ha nem tudunk világos választ adni arra 

a kérdésre, hogy mit kéne tapasztaljunk ahhoz, hogy elfogadjuk egy visszafordult idő 

lehetőségét – akár csak egy szűk téren, akár csak egy pillanatra is. Ehhez kapcsolódik az is, 

hogy vajon tartalmilag-logikailag ekvivalens-e a következő három kérdés: 

(1) megfordulhat-e az idő múlása? 

(2) egy esemény megváltoztathatja-e a múltat? 

(3) az idő olykor, a tér egy részén – korántsem mindig – folyhat-e visszafelé? 

De a fő kérdés, amivel foglalkozni fogok az, hogy vajon valóban ellentmondanak egymásnak 

a klasszikus logika előfeltevései és a visszafelé folyó idő lehetősége?  

 

Elméletileg utazhatnánk előre az időben, feltéve, hogy túléljük a gyorsulást. Beszállunk egy 

űrhajóba és nagyon gyorsan – több mint 100.000 km/sec sebességgel – távolodni kezdünk a 

Föld nevű bolygótól. Barátunk még jó utat kíván fénypostával. Nem ér el bennünket egy 

pillanat alatt az üzenet, mert a fénnyel összemérhető sebességgel utazunk. Amikor 

megérkezik a fényjel, milyen gyorsnak mérjük az űrhajónkban a fény terjedési sebességét? 

Mivel a fény terjedési sebessége 300.000 km/sec – most a kvantumfizika megfontolásain 

emelkedj felül – és a mi űrhajónk 100.000km/sec-el száguld, amikor megérkezik a jel, talán 

arra gondolsz kedves olvasóm, hogy a fényt lassabbnak fogjuk mérni. Talán így gondolod: 

300.000 – 100.000 = 200.000 km/sec. De ez tévedés, változatlanul 300.000 km/sec-et mérünk 

a száguldó űrhajón belül is. Hogyan lehetséges ez? Olyan módon, hogy a száguldó űrhajónak 

saját ideje van, és az lassabban telik, mint a mi földi időnk. Így aztán tovább gyorsítva az 

űrhajót, utazunk fél évet, de amikor visszatérünk a Földre, ötven év telt el, és egy új világba 

érkezünk. Kezet foguk a velünk egyidős unokáinkkal. Különös dolog ez, de nem lehetetlen. 

Nem lehetetlen a szónak abban az értelmében, hogy mai tudásunk szerint megengedik a fizika 
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törvényei. Semmiképpen nem mond ellent a logika törvényinek, csak az időről való 

megszokott elképzelésünknek.
1
 De ha mehetünk előre az időben, akkor miért ne mehetnénk 

hátra? Amennyiben hátrafelé megy az időben egy objektum, akkor talán ebben az esetben is 

megkülönböztetendő az objektum saját ideje a kívülről mért időtől. Talán csak a saját idő 

folyik visszafelé, a külső idő nem. Térjünk rá a következő kérdésre. Egy könnyen érthető 

köznapi példa segítségével elmondom mit kéne tapasztaljunk a karosszékben ülve, hogy 

tapasztalatunk alapján az idő megfordítására következtessünk.  

 

N.N. úr fölkel a karosszékből és kimegy sörért. Egyenesen haladva elindul az ajtó felé, 

kinyitja az ajtót, kilép. Mi, akik mellette ülünk, látjuk, amint tovább megy a hűtőszekrényhez 

sörért. Az ajtó fölött óra van. Megfigyeljük, hogy N.N. úr pontosan hat órakor ment át az 

ajtónyíláson. A hűtőszekrény előtt elgondolkodik, hogy melyik sört válassza, majd visszajön, 

leül a székébe. Visszafelé jövet miközben áthaladt az ajtónyíláson az órára nézve látjuk, hogy 

hat óra két perc volt. Az alábbi ábra az egyszerűség kedvéért egy dimenzióban ábrázolja N.N. 

úr pályáját és amennyire lehetséges próbálja ábrázolni a fokozatos gyorsulásokat és 

lassulásokat. Középiskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy tömeggel rendelkező testek 

világvonala minden esetben differenciálható függvény, ezért vannak a grafikonon a 

görbületek. A későbbi ábrákon ahol az egyszerűség kedvéért törést rajzoltam, az, mint nagyon 

kicsi sugarú görbület értendő. Ennek a későbbiekben lesz jelentősége.  

 

Miközben N.N. úr a pályáján halad, számos hallgatólagos előfeltevéssel élünk vele és 

világvonalával kapcsolatban. N.N. úr tér-időbeli koordinátáit mindig csak véges pontossággal 

vagyunk képesek megmérni, meghatározni, amikor tehát a fenti egyszerű módon ábrázolom 
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az ő világvonalát – mozgását – akkor egy hasznos leegyszerűsítéssel élek. Most nem 

foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy bár csak adott tűrésem belül határozható meg N.N. úr 

mindenkori helye, magának a fogalomnak – N.N. úr helye t időpontban – van-e egy méréstől 

független tökéletesen pontos értéke? Az is csak hasznos, gyakorlati feltevés, hogy valós 

számokkal írom le a tér és idő koordinátákat. Diszkrét tér-időben elgondolva az eseményeket, 

bizonyos problémáktól megszabadulunk, viszont újabbakat generálunk, ezért ezzel most nem 

foglalkozom. A további előfeltevések a következőek: 

 

a. N.N. úr végig azonos marad önmagával, a különböző tér-idő pontokhoz egyazon 

személy tartozik, aki nem szűnik meg, és nem születik folyamatosan újjá miközben 

halad előre.  

b. végig önmagával azonos marad, nem duplikálódik, nem jelenik meg egyszerre több 

helyen egyazon időpontban.  

c. a létezése az időben folytonos és folyamatos. 

d. lehetséges változásai annál kisebbek, minél közelebbi időtartományban vizsgáljuk 

azokat. 

e. N.N. úr a folytonos pálya és a kicsiny változások alapján azonosítható egyértelműen, 

összetéveszthetetlenül más dolgokkal. 

f. a pályája akkor is létezik és egyértelműen meghatározott, ha nem mérjük meg minden 

időpillanatban. 

 

Mindezek az előfeltevések nyilvánvalónak tűnnek, de nem azok, mivel nem minden esetben 

teljesülnek. Látni fogjuk, hogy az elektronok vagy fotonok, mint elemi részek világában, már 

nem teljesül mindegyik kikötés. Most képzeljük el a következőt.  

 

N.N. úr elindul visszafelé a hűtőszekrénytől, de mielőtt átmenne az ajtónyíláson, rájön, hogy 

rossz sört választott, barna sört szeretne, nem pedig világosat. Nem sokat mérgelődik, mert 

egy különös képesség birtokában van. Visszamegy az időben, és kiveszi a hűtőből a másik 

sört, és azzal tér vissza a helyére. Utóbbi távolságot már az idő szokásos irányában teszi meg. 

Mit fogunk látni? Nem nyilvánvaló erre a válasz, mert nem világos, hogy mi a helyzet.  

 

N.N. úr mágikus képességei csak saját magára vonatkoznak, a külső időt, amiben mi őt 

szemléljük, nem képes visszafordítani. Amennyiben erre képes volna, és az órák 
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elkezdenének visszafelé járni, meglepődnénk azon, hogy fiatalodni kezdünk, és az imént 

fölolvadt kockacukor szemcséi újra szabályos formává állnak össze. Csakhogy ezt tiltják a 

fizika törvényei – az entrópia törvény – és mellesleg kétséges hogy lehetséges-e élet és 

gondolkodás egy megfordított időben. Ezért ezzel az eshetőséggel nem foglalkozunk. Ezen túl 

három eset képzelhető el. 

 

(i.) N.N. urat úgy látjuk visszafelé haladni az időben, mintha egy filmet visszafelé játszanak 

le. N.N. úr tehát háttal lépkedve megy vissza a hűtőszekrényhez. Ez azonban nem 

szükségszerű, meg is fordulhat, és úgy is haladhat vissza az időben.  

 

A kérdés az, hogy milyen sebességgel? Első esetben pontosan olyan sebességgel halad 

hátrafelé, pontosan azon az útvonalon, mint ahogy előre haladt. Ezt a grafikonon a 

megvastagított vonal ábrázolja, hiszen egyazon világvonalon haladt előre, majd vissza, majd 

újra előre. Ezt ábrázolja a fenti egyszerűsített grafikon. Mi, akik mindezt karosszékből ülve 

nézzük, azt látjuk, hogy N.N. úr egyszerre távolodik, jön felénk, meg ismét távolodik, csuda 

tudja miképp fér el önmaga  mellett. 

 

(ii.) A második estben az időutazó lassabban megy vissza az időben, mint ahogy előre haladt 

korábban. Elmegy a hűtőig, kiveszi a sört, de az ajtónyílásban rádöbben, hogy nem ezt akarta. 

Nem bosszankodik, komótosan az időben hátrafelé haladva visszamegy, kivesz egy másikat, 

majd újra, az idő normális irányába haladva visszamegy a székéhez. 
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Van azonban egy probléma. Az ábrán megjelölt időpontban ott áll a hűtőszekrény előtt vagy 

sem? A normális időben ott áll, a visszafelé múló időben viszont nem, és a kettő nem lehet 

egyszerre igaz. Ellentmondásra jutottunk, ha érvényes a logika, ezt az esetet kizárhatjuk. 

 

(iii.) Ebben az esetben N.N. úr türelmetlen, gyorsan visszaszalad az időben, kivesz egy másik 

sört a hűtőből, majd normális időirányban visszajön és leül a foteljébe. 

 

Itt is fölmerül a korábbihoz hasonló probléma. Az előre múló időben az idő egy 

tartományában N.N. úr nem áll a hűtő előtt, a visszafelé múló időben viszont igen. Ez is 

ellentmondás. A másik zavarba ejtő kérdés a következő. A grafikonon hosszú vonallal jelölt 

időpontban pontosan hány N.N. úr van a tér valamely pontján? Egy van az odafelé múló 
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időben, egy második amikor visszafordul, és egy harmadik amikor újra a széke felé halad 

előre az időben. N.N. úr egyazon időpontban egyszerre három helyen van. Ha mi ezt a 

fotelból nézzük, akkor barátunkat egyszerre három példányban látjuk. Kettőben szemből 

amint jön felénk, egyben viszont háttal látjuk, amint távolodik. Később azt is látjuk, amint két 

példánya eggyé válik. Amennyiben kikötjük, hogy N.N. úr minden időpillanatban kizárólag 

egy személyben létezik, és nem létezhet több alakban mint az ördög, akkor ez egy újabb 

ellentmondás. Ha megengedjük egy objektum duplikátumainak létezését, akkor nem 

keveredünk ellentmondásba. Ez tehát filozófiai-metafizikai kifogás, nem logikai. Van 

azonban itt egy megoldhatatlannak tűnő fizikai probléma is. 

 

(iv.) Említettem, hogy vázlatosan ábrázoltam a gyorsulások és lassulások szakaszait. Ha erre 

oda figyelünk, akkor mindhárom esetben azt tapasztaljuk, hogy egy pillanatnyi időre N.N. úr 

végtelen sebességgel halad! Pontosan akkor, amikor az időben visszafordul.  

 

A logika csak egyetlen tényt állít a világról: nem léteznek ellentmondásos tulajdonsággal bíró 

individuumok. (Másképp mondva a ’x.Fx & Fx’ formula cáfolható.) Ezen túl a logika semmit 

nem állít a világ fizikai természetéről, semmit sem mond arról, hogy mi létezik és mi nem, 

egyedül az értelmetlenséget és a logikai ellentmondást tiltja (legalábbis a klasszikus logika, a 

parakonzisztens logikák ettől eltérnek). Ebből kiindulva válaszolhatunk a bevezetőben föltett 

kérdésre. Az (1), (2) és (3) kérdések bár nem függetlenek egymástól, azért nem ekvivalensek. 

A (2) feltevés, hogy valamely esemény visszahat a múltra és megváltoztathatja a múltat, 

ellentmond a logikai-szemantika azon előfeltevésének, hogy a kijelentéseknek 

(propozícióknak) időben állandó, változatlan igazságértéke van. (2)-re tehát ’nem’ a válasz. 

Az (1) kérdésre az entrópia törvény adja meg a választ, mivel az jelöli ki az idő irányát. 

Viszont a (3) kérdésre úgy tűnik, nem tudunk pusztán fogalmi elemzés alapján válaszolni. 

Legalábbis első ránézésre. Azt kizárhatjuk, hogy egy személynek, akár N.N. úrnak 

duplikátumai legyenek, de a mikrofizika világa sok meglepő jelenséget mutat. Ami érvényes 

N.N. úrra, nem biztos, hogy érvényes egy elektronra. 

 

Richard Phillips Feynman írja a „QED A megszilárdult fény” című népszerű tudományos 

könyvében:   
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„Még különösebb eset (c), amikor az elektron kibocsát egy fotont, majd visszafelé halad az 

időben, hogy elnyelhessen egy másikat, és aztán újra az idő természetes folyásának 

megfelelően mozog előre. Az ilyen „visszafelé mozgó” elektron útja olyan hosszú is lehet, 

hogy igazinak tűnik a laboratóriumban elvégzett kísérletben. … Ha az időben visszafelé 

mozgó elektront az idő normális irányában vizsgáljuk, akkor az elektron teljesen ugyanolyan, 

mint egy hétköznapi elektron, azzal a különbséggel, hogy ez az elektron vonzza a normális 

elektront – erre azt szoktuk mondani, hogy „pozitív töltésű”. …  A fenti jelenség általános a 

természetben. Minden részecske tud valamennyi ideig valamekkora amplitúdóval visszafelé 

mozogni az időben, így minden részecskének van antirészecskéje. … De mi a helyzet a 

fotonokkal? A fotonok minden tekintetben teljesen megegyeznek az időben hátrafelé haladó 

párjukkal – mint ahogy ezt már korábban láttuk –, azaz ők saját maguk antirészecskéi.”
2
 

 

Az alábbi (c) ábrára vonatkozó magyarázó szöveg: 

 

„A c. ábra egy furcsa, de valós lehetőséget mutat: az elektron kibocsát egy fotont, majd 

időben visszafelé haladva elnyel egyet, miután időben újra előre haladva folytatja útját.” 

 

Mit ábrázol a c. ábra, miknek a világvonalát? Elektronét és fotonét vagy az elektron és foton 

valószínűségi amplitúdójait? „Hadd pontosítsak egy kicsit a megfogalmazásomon: inkább azt 

mondom, hogy egy bizonyos amplitúdóval rendelkező foton adott helyről és időből egy másik 

helyre és időbe kerül.”
3
  Bármit is ábrázol, az bizonyos, hogy az a valami önmagával azonos 

kell legyen, miközben a tér-idő különböző szegmenseiben látjuk. Máskülönben nincs értelme 

a grafikonnak. Mivel a valószínűségi amplitúdó nehezen értelmezhető fizikailag, válasszuk az 
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első lehetőséget. Azon a problémán most emelkedjünk felül, hogy nem tudjuk pontosan 

meghatározni sem az elektron, sem a foton pályáját, sőt még csak azt sem feltételezhetjük, 

hogy van nekik egy pontos, a mérésektől független pályája, de mi nem tudjuk meghatározni 

azt. (Bár a grafikon ezt sugallja.) Az c. ábrán tehát elektronok és fotonok világvonala látható. 

Mit jelent ez, mi következik ebből az ábrázolásból? Vizsgáljuk meg az elemi részek 

kölcsönhatásának fenti kísérlete alapján a korábbi ’a. …. f.’ előfeltevéseinket, melyik 

érvényes most is, az elemi részek világában, és melyik nem?  

 

a. Az elektron1, elektron2, pozitron, foton1, foton2 részecskék végig azonosak 

önmagukkal a pályaszakaszokon. Az adott pályaszakaszon a különböző tér-idő 

pontokhoz egyazon részecske tartozik, ami nem szűnik meg, és nem keletkezik újjá 

miközben halad az időben előre vagy hátra.  

b. Az elektron és foton végig önmagával azonos marad, nem duplikálódik, nem jelenik 

meg egyszerre több helyen egyazon időpontban.  

c. Az elektron, pozitron és a foton létezése az időben folytonos és folyamatos. 

d. Az elemi részek lehetséges változásai annál kisebbek, minél közelebbi 

időtartományban vizsgáljuk azokat 

e. A folytonos pálya és a kicsiny változások alapján az elemi részek egyértelműen, 

összetéveszthetetlenül azonosíthatóak vagy megkülönböztethetőek egymástól. 

f. Az elemi részek (elektron, pozitron, foton) pályája akkor is létezik és egyértelműen 

meghatározott, ha nem mérjük meg minden időpillanatban. 

 

Úgy tűnik, ezek a feltevések most vagy nem érvényesek, vagy egyáltalán nem is 

értelmezhetőek. Egyedül az a. feltevést kell elfogadjuk, különben a c. ábra teljesen 

értelmetlen. A mikrofizika világa nagyon különös, nagyon más, mint N.N. úr világa. De akkor 

mit ábrázol a c. ábra világvonala? Ha elfogadjuk az elektron időben visszafelé haladásának 

lehetőségét, akkor az elektron bizonyos tér-idő tartományokban (T4) egyszerre több 

példányban van jelen, hasonlóan N.N. úrhoz. Az ábra és a kísérlet alapján eldönthetetlen, 

hogy foton1 azonos-e foton2 részecskével, valószínűleg nem. Viszont amennyiben elfogadjuk, 

hogy az elektron a világvonal középső pályáján az időben visszafelé haladt, akkor eletron1 

azonos a pozitronnal, és elektron2-vel. Itt is igaz, hogy miközben az elektron visszafordul az 

időben, egy pillanatra végtelen sebességgel halad. Ez kétszer is megtörténik. Ha lehetetlennek 

tartjuk az időben visszafelé való haladást, akkor a pozitron-elektron részecske pár a fotonból 
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jött létre, és elektron1 nem azonos sem a pozitronnal sem elektron2-vel. Feynman szövege 

valójában mindkét értelmezést megengedi. Ezt mondja: 

 

„Szeretném megmutatni, hogy milyennek is látjuk mi ezt az időben visszafelé mozgó 

elektront, ha mi az idő normális iránya szerint mozgunk. … Egyszer csak – T3 –ban –a foton 

kettéválik, egy pozitronra és egy elektronra. A c. ábrán azt látjuk, hogy T0-tól T3-ig időben 

előre haladva (mint ahogyan a laboratóriumban másként nem is tehetnénk) az elektron és a 

foton egymás felé mozog. Aztán T3-ban a foton hirtelen „szétesik”, és két részecske jelenik 

meg helyette – egy elektron és egy újfajta részecske (amit pozitronnak neveznek), mely egy 

időben visszafelé mozgó elektron, és mely úgy tűnik, mintha az eredeti elektron felé haladna. 

Ez utóbbi kettő T5-ben annihilálódik, létrehozva egy új fotont. Ez alatt, az eredeti fotonból 

keletkezett elektron tovább halad a tér-időben.”
4
 

 

Feynman a „Fizikai törvények jellege” c. szintén a nagyközönségnek írt korábbi könyvében 

még nem ebben a szellemben tárgyalja a múlt és jövő problémáját. Ottan az entrópia 

fogalmával magyarázza az idő irányát. Viszont egy olyan modellben, ahol csak egyetlen 

objektum van nem értelmezhető az entrópia, így nem biztos, hogy ellentmondás van a korábbi 

és az újabb álláspontja között.
5
 

 

Összefoglalás 

 

Feynman filozófiai szempontból a természeti törvények antirealista felfogását vallja. Ezt 

mondja: „A kvantumelektrodinamika leghihetetlenebb kijelentési az amplitúdók 

tulajdonságaiból következnek, melyeket a fizikusok már több mint ötven éve használnak, és a 

kísérletekkel tökéletesen összhangban lévő eredményre jutnak velük. Maguknak az 

amplitúdóknak persze nincs semmilyen fizikai tartalmuk, így létük filozófiai szempontból is 

problematikus, de mivel a fizika kísérleti tudomány, ezért számunkra tökéletesen elegendő, ha 

a számolások eredményeit a kísérletek alátámasztják.”
6
 Számára ezért amit megenged a 

matematikai formalizmus, az lehetséges, a logika és filozófia megfontolásai szerinte 

irrelevánsak, puszta előítéletek. Ezért tartja lehetségesnek az idő irányának részleges és 

korlátozott megfordulását.   

Kétségtelen, hogy amint a c. ábra mutatja, grafikonon könnyen ábrázolható az időben 

visszafelé haladó elektron. Nem csak a statikus írás világában ábrázolható, hanem a 
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kibertérben is, táblázatkezelő formátumban. Az olvasó kipróbálhatja, hogy miként látja az 

időben visszafelé haladó elektront, ha kinyitja ezt az Excel táblázatot: 

 

http://ferenc.andrasek.hu/modellek/backward-time.xlsx 

 

Az Excel modellben az elektron időben előre száguld a 7. időpillanatig, utána az időben 

visszafelé halad tovább a 5. időpillanatig, majd azután ismét időben előre halad a 13. 

időpillanatig, amikor valamiről visszapattan, és 15. időpillanatig visszafelé jön. A modell 

mutatja, hogy mi, akik csak az előre múló időben vagyunk képesek tapasztalni, miként látjuk 

mindezt. A 5. pillanatban megjelenik egy elektron-pozitron pár, az előbbi előre, az utóbbi 

hátrafelé mozog, míg a 7. pillanatban az elektron és pozitron anihillálódik. Ezután már csak 

egy elektron halad tovább. A kék sáv mutatja a mindenkori jelent, az ’x’ jel pedig az elektron 

és pozitron aktuális helyzetét. 

  

Pace Feynman professzor, de ebben a kis írásomban azt próbáltam megmutatni, hogy 

mindennek ellenére ebben nem biztos, hogy igaza van, de ez részben már fizikán túlmutató 

kérdés. 
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