Kiindulási axiómák klasszikus felfogásban
„A változás nincs kényelmetlenségek nélkül. Még
akkor sem, ha a rossztól a jó felé halad.”1
Samuel Johnson (1709-1784)

Az erőterek relativisztikus (nyíró jellegű)
kölcsönhatásának lényege az elmozdulás irányában
történő nyíró, vonó, zsugorító erőhatások jelenléte.
Mindezen hatások nem jelentkeznek akkor, amikor
az erőterek egymáshoz képest nem mozognak. Az
egymáshoz képest nyugalomban lévő erőterek között
csak statikus, vonzási vagy taszító erőhatások
mutatkoznak.
Amint az egyik erőtér-forrás mozgásba lendül a
másikhoz képest, a belőle kisugárzó erőtér nem csak
a másik erőtérközpont felé irányuló vonzó vagy
taszító erőhatásokat fejt ki, hanem az elmozdulás
következtében a mozgás irányába ható „nyíró”
jellegű erők is fellépnek a két erőtér között. A
„nyíró” erők természetesen nem csak az erőterekre,
hanem a két test közötti étermező anyagára, annak
szerkezetére is gyakorolnak együttes hatást. Ez a
hatás deformálja az anyagmező (éter) addig
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„Change is not made without inconvenience, even from worse to
better.” (Samuel JOHNSON 1709-1784.)

szabályos rács-szerkezetét.
Kérdés, hogy ez az erőtér-elmozdulás okozta
mezőszerkezeti deformáció számszerű értelemben is
megadható-e? A válasz egyértelmű igen. A most
bemutatandó
relativisztikus
intervallumtranszformáció alkalmas a viszonyok kvantitazív
elemzésére.
Látni fogjuk, hogy a levezetéseknél használatos
kiindulási axiómáktól a végeredményig vezető út
egyáltalán nem kézenfekvő, nem triviális. Csak az út
végén ébredünk majd rá, hogy mire is voltak jók a
kiindulási axiómák.
Az 1. táblázatban összehasonlításképpen
bemutatom EINSTEIN kiindulási téziseit, és azokat az
axiómákat, amelyekkel a kinetikus axiómákat
kicserélve
a
relativitáselméletek
(az
elektromágnesség és a gravitáció egyaránt)
visszatérnek a klasszikus keretbe (KOROM, 1996).
Ugyanakkor az elmélet által megjósolt kísérletek
kvantitatíve is heurisztikus módon értelmezhetők
maradnak, de most már szemléletesen megérthető
fizikai háttérrel.
A már eddig is felsorolt sok különbség mellett az
elektromos, a mágneses és a gravitációs erőterek
között van egy rendkívül fontos geometriai

különbség, amely olyan mélyreható, hogy Speciális
Relativitáselmélet és Általános Relativitáselmélet
néven teljesen eltérő matematikai apparátus
kidolgozását tette szükségessé.
Az elektromos és a mágneses erőtereknél láttuk,
hogy amikor az erőterek e típusai elmozdulnak
egymásban, a relativisztikus hatások alatt álló
térrészletben elektromágneses erőtér keletkezik,
amelyben az elektromos és/vagy a mágneses erőtér
erővonalai egymásra merőlegesek lesznek, és a két
erőtér egymásban történő elmozdulása során a
kölcsönhatás alatt álló teljes térrészletben közel
homogén módon alakul ki az ún. elektromágneses
erőtér. Ez a különleges helyzet azért áll elő, mert a
nyugvó elektromos vagy mágneses erőtérben mozgó
töltött részecske kis kiterjedésű mozgó erőterét a
„nyugalomban lévő” nagy kiterjedésű külső erőtér
teljes egészében és közel azonos mértékben
befolyásolja.
A két erőtér elmozdulással kapcsolatos
kölcsönhatása tehát olyan, hogy a relativisztikus
térrészletben (éter-kompartmentben) egy teljesen
szabályos, a térerőket és az elektromos, illetve
mágneses erővonalak geometriai szerkezetét tekintve
mindenütt azonos jellegű mezőanyag-deformáció lép

fel. Az elektromágnességre vonatkozó relativisztikus
levezetések (transzformációk) során tehát a két
egymással relativisztikus kölcsönhatásba kerülő
elektromos és/vagy mágneses erőteret teljesen
egyenértékűnek lehet tekinteni (2 axióma: a
relativitás elve).
Nem mondható el ugyanez a gravitációs
erőterekről, amelyeknél a relativisztikus erőtérkölcsönhatásba
kerülő
gravitációs
erőterek
geometriai szerkezete a relativisztikus erőtérkölcsönhatás során az erőtér-központoktól (az
égitestektől) távolodva egyre gyengülő, és egyre
torzabb gömbszerkezetet mutat. Két egymáshoz
képest mozgó égitest hatalmas kiterjedésű erőterei
egymást nem homogén módon járják át. Az erőterek
szerkezetének torzulásai távolság-függőek.
Az
elektromágnesség
relativisztikus
transzformációjának
tárgyalásakor
teljesen
szimmetrikus és egyenletes viszonyokat lehet
feltételezni. Ezzel szemben a gravitációs erőterek
relativisztikus
transzformációinál
a
gömb
geometriájából kiindulva kell kezelni a mozgás
következtében bekövetkező változásokat.

1. táblázat

A kinetikus relativitás elmélet
axiómái.
(EINSTEIN, 1905.)
a.) A fény m0=0 nyugalmi
tömegű
fotonokból
álló
részecskenyaláb,
amelynek
nincs vezető közege.
b.)
A
relativitás
elvét
mozgásban lévő testekre és a
fény-fotonokra
azonosan,
kinetikusan kell alkalmazni
(∆vtestek
önkényesen
megválasztható, végtelen számú
változatban megadható érték).
c.) A fény-foton testekhez
viszonyított haladási sebessége
abszolútum,
bármekkora
sebességű testhez viszonyítva
állandó, nagysága ∆vfény-test=k=c
≈ 300.000km/sec.
(A paranoid axióma)
d.) Kiegészítő axiómák:
• A foton sebessége csak
vákuumban állandó.
• A fény-fotonnak a vákuumban
(a
téridőben)
történő
tovahaladása közben kettős
természete van (erre az optikai
Doppler-effektus klasszikus

A nyíró erőtér- kölcsönhatások
relativitáselmélete axiómái.
(KOROM, 1996.)
a.) A fény hullám, a közvetítő
közeg anyaga nem homogén:
ax=? anyag-tartalmú mikrorészecskékből áll.
b.) A relativitás elvét egymással
kölcsönhatásra képes, egymásban
és egymáshoz képest eltérő
testek
sebességgel
mozgó
erőtereire
kell
alkalmazni
(∆vtestek meghatározott, egyetlen
érték).
c.) A fényhullám energiájának
terjedési sebessége a közvetítő
közeghez
viszonyítva
értelmezhető (∆vfény-test ≠ k),
abban (és csakis a közegben)
nagysága állandó:
∆v fény-mező = k = c ≈ 300.000
km/sec.
d.)
Kiegészítő
axiómák:
Nincsenek.
(Esetleg a Kozmikus Turmixgép
Elmélet keringésben lévő éterét,
vagy az abszolút nyugalomban
lévő éter feltételezését annak
lehetne tekinteni, de nem azok.
Az elmélet nem szorul arra, hogy

komponensének beépítéséhez
volt szükség)
• A fény-foton sebességének
állandósága forgó mozgást
végző testek esetében nem
érvényesül (ez a Sagnackísérlet beépítéséhez kell).
• A megfigyelő nem érzékeli a
vele
azonos
sebességgel
haladó mágnes vagy töltés
körül indukált erőtereket (a
Trouton–Noble-kísérlet
beépítéséhez kell).
• A statikus mágneses erőtér
önállóan valójában nem is
létezik, csak az elektromos
töltések mozgása során jön
létre indukció útján (ez is a
Trouton–Noble-kísérlet
beépítéséhez kell).

kijelentéseket tegyen az éter
mozgási állapotáról.
Az erőterek által befolyásolt
működésének
étermező
mechanikai
modelljét
is
kiegészítő axiómának lehetne
értelmezni, de mégsem az, csak
egy lehetséges megoldás a sok
közül.
Az
erőtér
diszkrét
szerkezete nem szerves része az
itt következő elméletnek, pusztán
illusztráció arra, hogy lehetséges
a kísérletekkel és a matematikával
összhangba hozható, diszkrét
éter-részecskékkel
mechanikai
mezőmodellt alkotni. Az elmélet
csupán annyit mond, hogy az
erőhatások távolba vezetődése
olyan, hogy minden további
nélkül
fel
kell
tételezni
valamilyen diszkrét erőátviteli
mechanizmus létezését. Azonban
nem szükséges kijelentéseket
tenni a diszkrét erőátviteli
szerkezet konkrét formájáról.)

A most következő levezetés az elektromos és
mágneses erőterekre vonatkozó matematikai
megfontolásokat mutatja be, tehát most a Speciális
Relativitáselmélet józanésznek megfelelő levezetése
következik.
EINSTEIN axiomatikus feltevésrendszere és az

általam javasolt axiómarendszer között elvi
különbség csak az első két axiómában van. A
harmadik alapaxiómában mutatkozó különbség csak
az elsőben bevezetett változás következetes
továbbvitelét jelenti, tehát következmény.
Ugyanaz történik itt két axiómával, amit BOLYAI
János tett EUKLIDESZ geometriájának egyetlen
axiómájával, a párhuzamosok tételével.
Mivel a fénysebesség meghatározásának
használatos módszerei nem alkalmasak az
éterszél kimutatására, a fénysebesség abszolút
állandóságának
tétele
nincs
kísérletesen
bebizonyítva. Ezért jogos, de szükséges is a
fénysebesség abszolút állandóságának axiómáját
a fény éterben történő tovaterjedési sebességének
állandóságával behelyettesíteni.
Matematikai értelemben a második (a relativitás
elve2) és a harmadik (a fénysebesség állandósága)
axióma mindkét rendszerben teljesen azonos, a
mögöttük lévő fizikai és filozófiai tartalom azért
2

A Relativitás Elve elnevezést elsőként H. POINCARÈ vezette be és
használta fel a relativitáselméletben 1904. november 15-én megjelent
H. POINCARÈ: L'etat actuel et l'avenir de la physique matematique. La
Revue des Idées, 80: (1904) című dolgozatában. EINSTEIN egy évvel
később, 1905-ben jelenik meg ugyanezzel az elmélettel. EINSTEIN csak
az
alapaxiómák
és
a
Lorentz-transzformáció
kinetikus
(félre)értelmezését vallhatja magáénak.

változott meg, mert az első axiómánál a fény-foton
helyett belépett a fényhullám közvetítő közege, a
második axiómánál pedig egymásban elmozduló
egyenrangú erőterek lépnek az egymáshoz képest
mozgó testek helyébe.
Viszont EINSTEIN követői öt további kiegészítő
axióma bevezetésére kényszerülnek, ha valamennyi
az
elektromágnességet
érintő
relativisztikus
jelenséget értelmezni kívánják a kinetikus fotonparadigmán belül. Az erőtér-kölcsönhatások
paradigmája képes a három alapaxiómára
szorítkozva értelmezni minden kísérletet. Ezt
rövidesen bebizonyítom.
első
és
harmadik
Továbbá
EINSTEIN
alapaxiómája ab ovo, már itt, a kiindulásnál logikai
ellentmondásban van egymással, hiszen egyetlen
részecske (első axióma) nem lehet képes egyidejűleg
valamennyi mozgó testhez képest ugyanazzal az
állandó c sebességgel haladni (harmadik axióma).
Hibás kiindulás, mégis helyes eredmény! Ennek
a rejtélynek az okára kell most rámutatnom.
Az általában mélyen elhallgatott Einstein-féle
első alapaxiómának van egyébként egy további
sarkalatos nehézsége. EINSTEIN ezen axiómája
szerint ugyanis a fény-foton egy a térben tovahaladó

energiacsomag, egy tovahaladó állóhullám. A 12.
ábrán jól látható, hogy bármely pontszerű
hullámforrásból kiinduló hullámszerű energiacsomag
a mezőben tovahaladva fokozatosan szétterül, végül
szétoszlik, mint a köd. Ez a tapasztalati igazság
érvényes még a legösszetartóbb fény-nyalábra, a
lézerre is. Mindenki kipróbálhatja a saját
lézerceruzájával: a teljesen párhuzamosnak hitt fénynyaláb egy távoli falon nagyobb foltot rajzol ki.
EINSTEIN elképzelt fény-fotonjának viszont együtt
kellene maradnia a térben ahhoz, hogy az Einsteintranszformációt alkalmazni lehessen. „Miért ne
maradhatna együtt?” — teszik fel azonnal a költői
kérdést az Einstein-hívők. Természetesen akár együtt
is maradhat – kivételesen – a fényenergia-csomag.
De miért ne terjedhetne szét ugyanúgy, mint minden
más hullám? Miért ne csökkenhetne a rezgésszáma
és az amplitúdója, mint minden más hullámnak?
Csak! Hogy a düledező elméletet alá lehessen
dúcolni.
A módosított egyes számú kiindulási axióma –
vele együtt az újonnan javasolt axiómarendszer –
helytállóságának bizonyítása szintén deduktív
módon történik. Ahogyan azt az Einstein-féle
kinetikus relativitáselméletnél, vagy BOLYAI János

geometriájában
követett
eljárásnál
már
megszokhattuk.
Talán meglepőnek látszik, mégis igaz: EINSTEIN
alapaxiómái (az első három) és a józanész alapján itt
megfogalmazott axiómák között matematikai
értelemben különbség csak két lépésben van, ezek
viszont rendkívül lényegesek. Általuk tökéletesen
megváltozik minden levezetés és formula jelentése, a
mögöttük lévő fizikai tartalom.
Természetesen ez még nem fogja azt jelenteni,
hogy a javasolt modell be is van bizonyítva. A nem-

1. ábra
Az energiacsomagok szétterjedése
Amennyiben a fény a foton elnevezésű energia-csomagocskákból
állna, akkor a fotonok fokozatosan szétesnének a fényforrástól
történő távolodás során, ahogyan az itt, a vízhullámok
interferenciája során kialakuló energia-csomagocskáknál jól látható.

euklideszi geometriák és GÖDEL közismert
levezetése óta ilyet egyetlen axiomatikus rendszerről
sem lehet kijelenteni.
Annyi az eddigiek alapján talán már belátható,
hogy:
* EINSTEIN axiómarendszere jóval bonyolultabb
(sokkal több axiómával dolgozik) és számtalan
belső logikai értelmetlenséget (ha jobban
tetszik érthetetlenséget, vagy abszurditást)
tartalmaz,
*A
relativisztikus
erőtér-kölcsönhatások
axiómarendszere egyszerűbb (jóval kevesebb
axiómát tartalmaz) és az axiómák között nincs
logikai ellentmondás, nincs abszurditás.
Kísérleti bizonyíték viszont az, hogy az
einsteinizmus nem tud mit kezdeni igen szép számú
kísérlet eredményével, például az optikai Dopplereffektussal, vagy a Trouton–Noble-kísérlettel. Ezzel
szemben ennek az utóbbi kísérletnek a negatív
eredménye, továbbá minden egyéb relativisztikus
kísérlet számszerű eredménye és értelmes logikai
magyarázata
az
itt
bemutatásra
kerülő
axiómarendszerből közvetlenül eredeztethető.
Térjünk rá a sokat emlegetett heurisztikus
eredmények klasszikus szemléletű levezetésére.

4.) A Relativisztikus Intervallum-transzformáció
levezetése 3
Az itt következő levezetések döntően az elektromos
és a mágneses, valamint az elektromágneses erőterek
közötti relativisztikus kölcsönhatásokra érvényesek.
Helyenként – didaktikai okokból – a gravitációs
erőtereket használom fel arra, hogy a problémát
felvázoljam, azonban a gravitációs erőterekre csak
némi kiegészítéssel lesznek érvényesek a speciális
elmélet megállapításai. Ezeket részben e fejezet
végén, részben az Általános Relativitáselmélet
tapasztalati adatait elemző részben fogom kifejteni.
A.) Levezetés előtti közvetlen megfontolások
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Első ízben 1996. augusztus 29-én került publikálásra az Ars
Memorandi Ltd. gondozásában megjelent És mégis van Éter! című
kötetben. Az itt közölt levezetés a dinamikus erőtér-kölcsönhatások
intervallum-transzformációjának pontosított változata, figyelemmel az
erőterek és a mező közötti fogalmi különbségekre. Célszerűbb
jelöléseket is választottam.

2. ábra
Két egymás közelében nyugvó erőtér-forrás (M és M") egymásba hatoló
(ölelkező) „interferenciája”.
Az erőterek a valóságban feltehetően nem egyszerű hullámrezgések, hanem a
rezgéshullámoknál jóval bonyolultabb módon hatják át egymást igen apró,
egymásba hatoló örvények formájában, ahogyan azt az éterről szóló fejezetben
láttuk.
Az ábra azt a helyzetet mutatja be, ahol a két erőtér (K és K") átfedi egymást és
nem, vagy nem azonos sebességgel mozog. (K0 az erőterektől mentes éterkompartment. Az ábrán nincs jelölve, de az éteranyag azon része, ahol K erőtér
hat, K0K-val, a K" erőtér által befolyásolt terület éteranyaga pedig K0K" -vel
jelölhető. Az erőtér kölcsönhatás (K' ) területén az éteranyag jelzése K0K'.
Ebben a helyzetben a két erőtér között nincsenek nyíró jellegű erők. Amikor az
egyik erőtér-központ a másikhoz képest mozogni kezd, a két erőtér közötti
vonzóerők mellett a mozgás irányában nyíró jellegű erőhatások is fellépnek. Ez
a relativisztikus erőtér-kölcsönhatás lényege.
Az Általános Relativitáselmélet az erőtér központok körüli valóságos,
gömbszerűen felépülő erőterek által alakított mező-geometriával foglalkozik Ha
a két test egymáshoz viszonyítva elmozdul, a mező szabályos gömbszerű
geometriája a testek elmozdulásának irányában – a testek között ható vonzó
erőkre merőlegesen – deformálódik.
A Speciális Relativitáselmélet is az itt bemutatott, de egymáshoz képest mozgó,
ölelkező erőterek elmozdulással összefüggő, a vonzóerőkre haránt irányú erők
okozta nyíró hatásból eredő szerkezeti deformációit elemzi, de csak azon
kicsiny erőtér részletben, ahol a mező geometriája megközelítően szabályos
négyzetrács alakúnak tekinthető. Ilyen ideális helyzet a valóságban nincs, mert
az erőterek még ott is görbült geometriájúak, csak a görbület mértéke
elhanyagolhatóan kicsi. A nyíró jellegű deformációk általában a két erőtér
kölcsönhatási területének (K') ún. átmeneti zónájában (lásd később)
mutatkoznak meg.

Ha

valaki

áttanulmányozza

az

einsteinizmus

irodalmát, tisztában van azzal, hogy EINSTEIN és
követői az időnek mint olyannak, és a térnek mint
olyannak a mozgási sebességtől mint olyantól függő
relativitásáról beszélnek, amit arra alapítanak, hogy
az általuk használt koordináta-transzformációk a
legkülönbözőbb
mikrofizikai
kísérletben
vitathatatlanul
helyes
eredményre
vezetnek.
Időkoordináták
sebességfüggő
dilatációjáról,
térkoordináták sebességfüggő összehúzódásáról
beszélnek.
A
problémakört
mértékegységek
átszámításának tekintik, és a kinetikus koordinátatranszformáció
szerintük
csak
látszólagos
jelenségeket ír le.
A most következő levezetés elvileg különbözik
az einsteinizmustól. Nem idő- és térkoordinátákat
transzformálunk vele, hanem anyagi testek rezgéseit
leíró időtartamokat és anyagi részecskék térbeli
távolságait. Más szóval tér- és időintervallumokat.
EINSTEIN kinetikus felfogású koordinátatranszformációs levezetését számtalan helyen meg
lehet találni, ezért nem részletezem. Most csak az
általam
levezetett
intervallum-transzformációt
mutatom be, amely számszerűen teljesen azonos
eredményekhez vezet, mint az Einstein-féle
koordináta-transzformáció, azonban teljesen más a

kiindulási alap, és gyökeresen más a levezetés
természetfilozófiai következménye.
A nyíró-erők intervallum-transzformációja
segítségével az oly rejtélyesnek hitt relativisztikus
matematika józanésszel is felfogható értelmet nyer.
Az
erőterek
és
szabadon
tovahaladó
elektromágneses rezgések befolyása alatt nem álló
éterfolyadék hasonlít a vízhez, csak a rendkívüli
finomság és a szuperfolyékonyság miatt nem
érzékelhető. Az éter anyaga mx tömegű diszkrét
részecskékből áll, amelyek a rájuk ható erőtérforrásokból érkező rezgések és a saját alakjuk által
meghatározott – ismeretlen nagyságú (=∆x, ∆y és ∆z
intervallumú) – távolságokban helyezkednek el
egymástól, és közben ∆t időtartam alatt végeznek
egyetlen rezgést. Amikor ezt a folyadékot
elektromágneses rezgések hatják át, akkor az
éteranyag „felhabzik”. Az elektromágneses rezgések
kialakítják azokat az egymásba befűződő – toroid
jellegű – elektromos és mágneses hurkokat,
amelyekből egy teljesen szabályos térbeli
szövetszerkezet alakul ki.
Ennek egy lehetséges módját, az erőterekben
tovaterjedő erőhatások mechanizmusának egy ad hoc
elképzelését az És mégis van Éter c. fejezetben

vázlatosan bemutattam.
A
kizárólag
szabadon
tovaterjedő
elektromágneses rezgések befolyása alatt álló éter
(kvantum-vákuum) szerkezete teljesen szabályos
geometriájú (a részecskék azonos távolságban rácsszerűen helyezkednek el és rezegnek a térben). Ahol
és amikor ezt a „habzó” anyagot egy maga körül
erőtereket létesíteni képes anyagcsomó befolyás alá
veszi, ott és akkor a fent említett szabályosság
megtörik és az étermező hálózatos geometriája az
erőtér-központ által diktált alakzatot vesz fel,
amelyet az anyagcsomó körül keletkező (elsősorban
gravitációs) erőterek vonószálai sugár-irányban
átszőnek. A mágnes-rúd körül egy jellegzetes,
mindenki által ismert térbeli szerkezet keletkezik, a
magányos elektromos töltés és a gravitáció gömböt
formáz, míg az elektromos dipólus körüli erőtér
szerkezete hasonlít a mágnes-rúd által keltett
erővonalak geometriájához.
Az erőtér-forrás hatására megváltozik tehát az
egymásra merőleges és egymásba fonódó elektromos
és mágneses gyűrűk szerkezete, nagysága, alakja.
Erőtér is hat már a mező azon részében (lásd 5. és 6.
ábra).
Tekintsük az egymáshoz képest nem mozgó, de

egybefonódó elektromágneses gyűrűkből álló
mezőanyag egy olyan elegendően kis területét,
amelyben
az
étermező
anyag-részecskéinek
egymástól való távolsága gyakorlatilag azonos a tér
minden
irányában.
A
dinamikus
(relativisztikus=nyíró jellegű) erőtér-kölcsönhatás
alatt nem álló („nyugvó”) részecskék távolságát
tekintsük a térbeli ∆x, ∆y és ∆z intervallumoknak,
míg a részecskék rezgésszámának mértékét tekintsük
az időtartam (∆t) intervallumának. Számításainkat
ezeknek a mértékegységeknek a változásaira
kívánjuk elvégezni. Arra vagyunk kíváncsiak, mi fog
történni ezekkel a természetes térbeli és időbeli
mezőegységekkel
(intervallumokkal),
ha
a
mezőanyag nem csak szabadon tovaterjedő
elektromágneses rezgések, hanem azon felül
egyszerre két erőtér-forrás befolyása alá is kerül.
A mezőanyag szabályos térbeli szerkezete
azonnal átalakul. Mindkét erőtér-forrás kialakítja a
mezőanyagból a saját erőhatásait továbbítani képes
különleges struktúrát. Ezek a struktúrák vagy
képesek hatni a másik erőtér-forrásra és egymásra,
vagy nem. Egy gravitációs erőtér nem képes hatni a
mágneses erőtér-forrás erőterére.
Ha most a két azonos típusú erőtér-forrás (két

gravitáló, vagy elektromos, vagy mágneses erőteret
létesítő test) egymáshoz viszonyítva úgy kezd
mozogni, hogy egymástól való távolságuk változik,
egymással ölelkező erőtereik nem csak vonzani vagy
taszítani, de a mozgás irányába esően vongálni,
nyírni, összenyomni is kezdik egymást, helyesebben
a mezőanyag addig szabályos szerkezetét. Ez a
mozgás irányába eső deformációs hatás a
relativisztikus,
vagy
nyíró
jellegű
erőtérkölcsönhatás. (lásd az 5., 6. és 7. ábrákat.)
A továbbiakban egyelőre csak az elektromos
és/vagy mágneses erőtér-források erőtereinek
egymásban történő mozgásával fogok foglalkozni,
de a mondottak bizonyos változtatásokkal a
gravitációra is érvényesek (lásd majd az általános
transzformációról szóló részt.)
A nyíró erők (a relativisztikus erőtérkölcsönhatás) következtében a mezőanyag térbeli
szerkezete deformációkat szenvedhet, és az
elektromágneses
rezgések
frekvenciája
is
megváltozhat.
Kérdés, hogy valóban bekövetkezik-e a várt
térbeli deformáció, és ha igen, mekkora lesz annak
mértéke? Kérdés az is, hogy valóban bekövetkezik-e
valamilyen rezgésszám-változás, és ha igen, milyen

mértékben változik a rezgésekhez szükséges
időtartam (időintervallum)?
A feltett kérdések megválaszolásához gondolatkísérletet és számításokat kell végeznünk. Ezek
kiindulási alapjául vegyünk ismét két egymáshoz
képest és egymásban mozgó, tehát nyíró
(relativisztikus) erőtér-kölcsönhatásban is lévő két
elektromos és/vagy mágneses erőteret (K és K”),
valamint az erőterekben megnyilvánuló erőhatásokat
közvetítő anyagot, az étermezőt (K0). A nyíró-erők
intervallum-transzformációját
erre
a
három
tényezőre kell együttesen alkalmaznunk. Hogy mi
okból és mi célból, rövidesen kiderül.
Vegyük szemügyre azt a térrészletet, ahol a
dinamikus erőtér-kölcsönhatásban részt vevő (nyíró
erők hatását is közvetítő) erőterek térereje
kiegyenlített, vagy közel kiegyenlített. Más szóval az
adott térrészletben megközelítően azonosak a
(gravitációs erőtérben pl. a nehézségi) gyorsulások
(G≅G") és a (pl. gravitációs) erőhatások (F≅F"),
valamint a nyíró erők is kiegyenlítettek, mert
mindkét erőtér közel azonos nagyságú erővel
(dinamikával) mozdul el a másikban, azonos
mértékben
vesz
részt
a
mezőszerkezet
geometriájának eltorzításában. Ez gravitációs

erőtereknél a valóságban nyilvánvalóan csak egy
szűk térsávban igaz. Nem így az elektromos, ill
mágneses erőterek relativisztikus kölcsönhatásainál,
ahol a két egymásra ható erőtér a relativisztikus
befolyás alatt álló térrészlet teljes térfogatában
megközelítően azonos intenzitással és azonos
formában váltja ki a hatásokat (érvényesül a két
erőtér egyenértékűsége, azaz a relativitás elve).
Ha
gravitációs
erőterek
relativisztikus
kölcsönhatásáról lenne most szó, a helyzet nem
lenne teljesen szimmetrikus, az egymásra ható
erőterek nem lennének minden térrészletben
egyenértékűek, így nem lehetne minden további
nélkül alkalmazni a relativitás elvét. Ennek oka az,
hogy amint közeledünk valamelyik gravitációs erőtér
forrásához (M-hez vagy M”-höz), a G/G" ill. az F/F"
arány egyre jelentősebb mértékben eltér 1-től
(G/G">1, vagy G/G"<1). A gravitációs erőtérre
vonatkozó pontosabb méréseknél ezt az eltérést is
figyelembe kell majd venni, és ez elméletem
kísérletes ellenőrzésére is lehetőséget fog adni.
Bizonyos mértékig az elektromágneses erőtereknél is
hat ez a tényező, de hatása, jelentősége sokkal
kisebb, hiszen az elektromágnesség relativisztikus
jelenségei a gravitációs erőtereknél jóval kisebb

térrészletben érvényesülnek (pl. egy gyorsító, vagy
egy állandó mágnes kis kiterjedésű erőtereiben). Az
elektromágneses jelenségkörben tehát (egyelőre) ezt
a távolságfüggő módosító tényezőt nem kell
figyelembe vennünk az itt következő levezetésben.
Tekintsük a 13. ábrát. Jelöljük az éterfolyadékot
K0-lal, anyagi részecskéit ax -el (bevezetjük az éter
létezéséről szóló első axiómát). Vegyünk két
elektromágneses erőtér-forrást (M és M"), amelyek
a belőlük szakaszosan (kvantumosan) kilépő
különlegesen bonyolult – forgó mozgásokat is
tartalmazó (részletesebben lásd az éterről szóló
fejezeteket) – rezgések formájában kiépítik
erőtereiket (K és K").
Ezek az erőtér-források erőtereik útján
együttesen hatnak az étermezőre (K0-ra). Az M és
M" testek (következésképpen K és K" erőterek
térbeli elmozdulásának) egymáshoz viszonyított
relatív sebessége ∆v. Az egymást átfedő erőterek
befolyása alatt álló étermező részecskéinek (ax) Mhez és/vagy M"-höz viszonyított relatív sebessége
egyelőre érdektelen. A kívülálló megfigyelő jelölése
M"'.
A K és K" erőterek (értelemszerűen az őket
létrehozó M és M" testek) lehetnek olyan

közelségben, hogy a pulzáló erőterek kölcsönösen
áthatják egymást („interferálnak”). Ilyenkor a K0
étermező teljes egészében mindkét erőtér hatása alá
kerül. A kettős, de nyíró erők hiányában egyelőre
még nem relativisztikus, hanem csak statikus (vonzó
vagy taszító) erőtér-kölcsönhatás alatt álló étermezőt
K'-vel jelölöm.
Legyen K és K" erőtér egymáshoz képest
nyugalomban, ekkor közöttük nyíró jellegű
(relativisztikus) kölcsönhatás nincs, de az aktív
(statikus) vonzási kölcsönhatások természetesen
hatnak. A továbbiakban bennünket csak a dinamikus,
tehát az egymáshoz képes ∆v sebességkülönbséggel
történő erőtér-elmozdulás következtében létrejövő –
nyíró
jellegű
erőhatásokkal
is
járó
–
következmények érdekelnek.
Amikor az M és M" elektromos vagy mágneses
erőtér-források elég távol vannak egymástól ahhoz,
hogy a K és K" erőtereik által a mezőben létrehozott
mezőrácsozat már nincs sem átfedésben, sem
közvetlen érintkezési kapcsolatban, akkor sem
vonzó, sem nyíró erőhatások nincsenek a két test
erőterei között. Ilyenkor az M-ről M" felé induló
bármilyen szabadon tovaterjedő elektromágneses
hullámjel először az M test K erőtere által

3. ábra
Az erőterek aktív kölcsönhatása nem kiegyensúlyozott térrészletben
G0 a Föld, G"0 a Nap erőterének (K és K") térereje a sajátfelszínen. G"f a Nap
térereje a Föld felszínén, Gn pedig a Föld térereje a Nap felszínén.
Dinamikus (relativisztikus) erőtér-kölcsönhatás csak akkor keletkezik, ha az
erőterek egymásban és egymáshoz képest el is mozdulnak.
Az ábrából leolvasható, hogy relativisztikus effektus a két erőtér által átfedett
térrészlet minden pontjában mutatkozik, azonban ez a hatás az E pont
környezetében lesz a legkifejezettebb.
A bemutatott jelenség a kvantumfizikában elvégezhető kísérletekben
elektromos vagy mágneses erőterek relativisztikus kölcsönhatásainál
elhanyagolható nagyságú.

befolyásolt mezőben (K0K-ban), majd K0-ban végül
az M test K" erőtere által befolyásolt K0K" -ben
halad.
Mindegyik mező-kompartmentben c sebességgel
halad a fényrezgés, tekintet nélkül arra, hogy milyen
erőtér befolyása alatt áll éppen az étermező adott

részlete (most vezettük be a 3 axiómát, a
fénysebesség éterhez viszonyított állandóságát). Ez
egyébként vitathatatlan kísérleti tény is, hiszen
rendkívül sok kísérlet támasztja alá azt a
megállapítást, hogy a hullámjel terjedési sebességét
kizárólag az étermező anyaga határozza meg.
Tegyük most fel, hogy a fényrezgések terjedési
sebessége akkor sem változik meg, ha egy vagy több
erőtér statikus hatása alá kerül, de akkor sem, ha
mozgásban lévő erőterek relativisztikus (nyíró erők
fellépésével járó) kölcsönhatása alá kerül a mező (Ez
ismét a harmadik axióma: a fénysebesség
állandósága a klasszikus keretben).
A fény(hullám)jel sebessége ebben az
axiómarendszerben minden esetben a vezető
közeghez viszonyítva értelmezendő. Amennyiben a
K0 étermező, illetve az egymástól távoli M, és M"
testek körüli mezőanyag (K0K vagy K0K")
részecskéinek sebessége különbözik egymástól, a jel
a Galilei-transzformációnak megfelelően fog
átterjedni az egyik közegrészről a másikra.
Kerüljön most M és M" olyan közel egymáshoz,
hogy K és K" erőterek hatótávolsága teljesen átfedi
egymást. A két test között elektromos vagy
mágneses vonzóerők, illetve egyéb erőtereik lévén

más erők is felléphetnek. Amennyiben M és M"
között nincs sebességkülönbség, egymáshoz való
távolságuk
nem
változik,
vagy
közös
tömegközéppontjuk körül úgy forognak, hogy
mindig azonos oldalukat mutatják egymásnak),
akkor K és K" között csak aktív vonzerők vagy
taszító erők hatnak a mező anyagának
közvetítésével, de dinamikus (relativisztikus) erőtérkölcsönhatás (nyíró erő) a nyilvánvaló mozgás
ellenére nincs, hiszen az erőterek nem mozdulnak el
egymásban. Ebben az esetben is kialakul körülöttük
egy közös „fennhatóságú” K' rácsmező de ezt az
esetet további számításainknál nem vesszük
figyelembe, mivel ilyenkor a K' mezőben kiépülő
mezőrácsozat nem kerül relativisztikus hatások alá,
csak a két tömeg okozta statikus mezőrácsgörbületek (lásd előző fejezet 5. és 6. ábrája) jönnek
létre rajta.
Mozogjon most az egymással teljes átfedésben
lévő K és K" erőtereket létesítő M és M"
ponderábilis anyagtömeg egymáshoz viszonyítva ∆v
sebességgel úgy, hogy ne keringjenek közös
tömegközéppontjuk körül. Ez nyilvánvalóan akkor
lehetséges, ha a két test közeledik, vagy távolodik
egymástól. Mivel ebben az esetben K és K" nem

csak együtt mozog M-el és M"-vel, hanem a két
ölelkező erőtér el is mozdul egymásban, a két erőtér
között relativisztikus kölcsönhatás (tehát nyíró
erőhatás) is fellép. Ez feltehetően a kettős erőtérhatás alatt álló K' étermező-részlet geometriai
szerkezetének torzulásával, deformációjával is együtt
jár.
Belátható, hogy K' (az éter) anyaga nem
szükségszerűen mozog együtt a relativisztikus
kölcsönhatásba kerülő erőterekkel (K-val vagy K"vel). Ahogyan a levegő sem mozog merev testhez
hasonló módon együtt a Föld gravitációs erőterével.
Emlékezzünk csak az Egyenlítő és a térítők között a
hosszúsági körök mentén elinduló széljárások
eltérülésére, amelyet a Föld tengely körüli forgása
okoz. A mező – erőterek által kialakított – szerkezete
mozdul el, vagy torzul, de nem biztos, hogy a mező
anyaga is együtt mozog bármelyik rá ható két vagy
több erőtérrel!
Kiszámítandó, hogy az elektromos és/vagy
mágneses erőterek egymásban és egymáshoz képest
∆v sebességgel történő elmozdulása okoz-e az
éterrészecskék térbeli távolságaiban valamilyen
változást (szerkezeti torzulásokat azaz dinamikus,
nyíró jellegű deformációkat)? Más szóval a K'

mezőrács geometriai szerkezetében bekövetkezik-e
valamilyen sebességfüggő változás? És ha igen,
milyen mértékű ez a változás a két test közötti
térrészlet különböző részein?
Vizsgálandó továbbá, hogy a létrejövő
dinamikus (tehát nyíró erőhatásokra visszavezethető)
mezőrács-deformációk mellett létrejön-e változás a
mezőben tovahaladó elektromágneses rezgések
frekvenciájában?
A mezőanyag részecskéinek mozgási sebessége
ebben a megközelítésben érdektelen.
A nagy tömegű égitestek felszínén nyugvó M’”
megfigyelőn a saját égitest mágneses erőtere
dominál és a távoli égitestek, valamint egyéb kis
tömegű, de mozgó testek elektromos vagy mágneses
erőtereinek
relativisztikus
(!)
erőhatása
elhanyagolhatóan kicsi, különösen akkor, ha a
többszörös dinamikus erőtér-kölcsönhatásokat okozó
relatív
sebességeltérések
kicsik.
Az
elektromágnességgel kapcsolatos relativisztikus
erőtér-kölcsönhatások ezért általában két egymáshoz
igen közel elhaladó test erőterei között lehetségesek.
Ilyen helyzetben lehet a Föld felszínén áramló
vízmolekula, a gyorsítóban száguldó elektromosan
töltött részecske, az állandó mágnes homogén

erőterébe vezetett magányos töltés, stb. A kis térbeli
távolságok miatt lehet az elektromágnesség területén
teljesen szimmetrikus viszonyokkal számolni.
A gravitációs erőterek relativisztikus erőtérkölcsönhatásai igen nagy térbeli távolságok mellett
érvényesülnek, ezért teljesen más matematikai
megközelítést igényelnek Első megközelítésben és
igen leegyszerűsítve a problémát, a 14. ábrán látható
viszonyokat az elektromágnesség területén általában
nem kell figyelembe venni. A gravitációs erőtereknél
viszont ezek a térerő-eltérések jelentősek lehetnek,
ezért majd figyelembe kell venni azokat
Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem a
szomszédos erőtér-forrás erőterének a vonzási
hatása, hanem a két test erőterei között fennálló
dinamikus (relativisztikus) erőtér-kölcsönhatás
(tehát az egymásban történő elmozdulás) miatt
bekövetkező erővonal-torzulás mértéke válik
elhanyagolhatóvá. Tehát a relativisztikus jelenséget
nem szabad összetéveszteni két test között ható
vonzerővel.
Sokan ezt az igen fontos különbséget hajlamosak
figyelmen kívül hagyni. A gravitáció ad didaktikus
példát: a Hold vonzási erőhatása a Föld felszínén
igen nagy lehet, miközben a Föld és a Hold

egymáshoz
képest
történő
relativisztikus
elmozdulása következtében fellépő erőtér-torzító
hatás csak a Föld és a Hold között, valahol a
világűrben fog csak érvényesülni. Ott, ahol a Föld és
a Hold gravitációs erőterének térereje kiegyenlített.
A Föld felszínén a Föld vonzóereje uralkodik, a Hold
felszínén pedig a Holdé. A két térerő nyilvánvalóan a
két égitest felszínein kimutatható nehézségi
gyorsulás arányában meghatározható távolságban,
valahol a Földhöz közelebb eső részen fog
kiegyenlítetté válni.
A pontosabb kvalitatív viszonyokat a 14. ábra
érzékelteti. A 14. ábrán látható helyzet rendkívül
lényeges a továbbiak megértéséhez. A két
szomszédos test erőterei az 5. és 6. ábrán bemutatott
módon aktívan összekapaszkodnak. Ez a hatás erős
és semmiképpen sem elhanyagolható mindkét test
felszínén. Ha nem így lenne, pl. az égitestek
eltávolodnának egymástól (lásd a Föld és a Hold
viszonyát). A statikus (vonzási) kölcsönhatás
mindkét égitest felszínén jól érezhetően hat.
A dinamikus (relativisztikus) erőtér-kölcsönhatás
egészen más dolog. A relativisztikus erőtérkölcsönhatás okozta mező- (és/vagy test-)
deformációk és rezgésszám-csökkenés mértéke

jelentősen függ az adott mezőrészletben (testben)
mozgó erőterek térerejének egymáshoz viszonyított
nagyságától. A 14. ábrán satírozottan ábrázolt terület
magasságának változása a Föld közelében megfelel a
G/G" arányának. A kiegyenlítettségi ponton túl
viszont a törtes kifejezés reciprokká válik és a G"/G
aránynak megfelelően viselkedik. A két szomszédos
égitest erőtereinek relativisztikus jellegű befolyása a
mező anyagára valahol az égitestek között a távolban
(ott, ahol G ≅ G", azaz G/G" ≅ G"/G ≅ 1) a legnagyobb
és mindkét égitesthez közeledve fokozatosan
elhanyagolható nagyságúra csökken.
Mindez azonban csak akkor érvényesül, ha az
egymással kölcsönható erőterek egymásban és
egymáshoz képest ∆v sebességgel el is mozdulnak.
Erőtér-elmozdulás nélkül nincs relativisztikus
geometriai torzulás a mezőszerkezetben. Ez azonban
– mint láttuk – nem egyenlő az égitestek egymás
közös
tömegközéppontja
körüli
forgásával
(csillagászati két-test probléma), ahol mozgás van,
de az erőterek egymásban és egymáshoz képest nem
mozdulnak el.
Vegyük először a legegyszerűbb esetet, a tér
azon részét, ahol a két test erőtereinek térereje4
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Az erőterek térerejét leginkább az adott pontban mérhető nehézségi

kiegyensúlyozott, tehát F=F" és G=G" (lásd 14.
ábrát). A 15. ábrán bemutatott szimmetrikus helyzet
csak ebben a viszonylag kis mezősávban létezik,
hiszen bármelyik erőtér-forrás felé közeledve az
erőterek térereje már nem azonos nagyságú, ezért a
dinamikus (nyíró jellegű) erőtér-kölcsönhatás már
nem a 14. ábrán bemutatott helyzetnek felel meg.
Térjünk azonban vissza a világűrből a
laboratóriumban vizsgálható miniatűr elektromos és
mágneses erőterek egy nagyobb másik erőtérben
történő elmozdulása kapcsán fellépő jelenségek
kvantitatív elemzésére.
Rendeljünk most a K és K" elektromos vagy
mágneses erőtérhez (nem a testekhez és nem a
mezőhöz!)
Descartes-féle
derékszögű
koordinátarendszereket (15. ábra). Mozogjon K" ∆v
sebességkülönbséggel K-hoz viszonyítva úgy, hogy
abban a pillanatban, amikor a K és K"
koordinátarendszerek O és O" origója egybeesik, a
K’-ben tovahaladó mezőrezgés jelet (fényhullámot)
indítunk a P pont felé.
A modell szerint a fényhullám a K0-al jelölt
étermező valamennyi kompartmentjében (K0,
gyorsulással (G), vagy az adott pontban mérhető erőhatással (F) lehet
jellemezni.

K0K, K0K', K0K") – és csakis azokban – c = állandó
sebességgel tud haladni (első axióma).
A továbbiakban a matematikai egyszerűség
kedvéért az erőtér-kölcsönhatás K' jelzését és a

4. ábra
A dinamikus (nyíró) erőtér-kölcsönhatások transzformációja
K és K" erőterek, amelyek – mivel egymáshoz és a mezőhöz képest
mozognak – együttesen dinamikus (relativisztikus) együtthatást
gyakorolnak a K' mezőre. Ennek a mozgással összefüggő
kölcsönhatásnak a következménye, hogy a kölcsönös elmozdulás
irányába ható nyíró erők is ébrednek a két erőtér között, ami a
kettős erőtérhatás alatt álló éteranyagban geometriai torzulásokat és
rezgéslassulást okoz.

relativisztikus (nyíró) kölcsönhatás alatt álló
étermező K0K' jelölését közösen K'-vel jelölöm. Ez
minden további nélkül végezhető, mert K' erőtérkölcsönhatás csak a K0 mező közvetítésével
lehetséges. (Ha nincs mezőanyag, az erőtér sem

kialakulni, sem hatni nem képes, mert nincs semmi,
ami közvetítené a hatást.)
Ne feledjük, hogy az éterhipotézis logikai és
matematikai következményeiről, annak következetes
végig vitelének lehetőségéről beszélünk és nem az
általam javasolt új paradigma bizonygatásáról lesz a
továbbiakban szó. A kiindulási alap a következő:
Mi történik olyankor, amikor a fényhullám
két erőtér ölelkezése közben történő (tehát
relativisztikus)
elmozdulása
során
fellépő
dinamikus (nyíró jellegű) erőtér-kölcsönhatás
deformáló hatásai alatt álló K' étermezőben
halad? Lehet, hogy semmi. A fényrezgéseket az
étermező közvetíti, ezért a fény sebessége
valószínűleg semmit sem változik a mezőhöz képest.
Ha a mezőanyag (az éter) valamely testhez képest ∆v
sebességgel mozog, akkor a fény és a test
viszonylagos sebessége nyilvánvalóan a Galileitranszformációnak megfelelően számítandó, azaz ∆c’
= c + ∆v. Az is lehetséges azonban, hogy a fény
sebessége a dinamikus (=relativisztikus=nyíró)
kölcsönhatás alatt álló mezőben megváltozik.
Hogyan lehetne ezeket a problémákat kísérletesen
megközelíteni?
Ezen a ponton súlyos gyakorlati nehézség

mutatkozik. Hogyan lehet ugyanis meghatározni azt,
hogy az erőterek befolyása alatt álló étermező éppen
mekkora sebességgel halad a benne eltérő
sebességgel mozgó testek erőtereihez képest? És
hogyan lehet megmérni a fény sebességét ebben a
kettős (relativisztikus) erőtérhatás alatt álló
deformált közegben? Ez egyáltalán nem egyszerű
feladat.
Elméletben természetesen minden világos,
hiszen csak meg kell mérni a fény által megtett utat
és az ehhez az úthoz szükséges időtartamot. Igen ám,
de a gyakorlatban hogyan lehet ezt megtenni?
Tekintsük ismét a 15. ábrát. Az M”’ megfigyelő a
gyakorlatban nem tud – legfeljebb véletlenül –
együtt mozogni egy dinamikus (nyíró jellegű) erőtérkölcsönhatás alatt álló étermező részlettel, de ennek
még ilyenkor sincs tudatában, mert közvetlenül nem
érzékeli az étert és az éterszelet. Az M”’ megfigyelő
általában vagy a K, vagy a K" erőteret létrehozó test
felszínén nyugszik, tehát az egyik erőtér
sebességével mozog, ezért méréseit vagy K-ban
vagy K"-ben nyugodva végzi. Eközben fogalma
sincs arról, hogy az erőterek magukkal ragadják-e az
étermezőt, vagy a mező anyaga elmarad-e
valamelyik erőtérhez képest. Arról meg végképp

nincs információja a megfigyelőnek, hogy hogyan
viselkedik az étermező anyaga (a részecskék
távolsága és a rezgéseikhez szükséges időtartam)
akkor, ha egyszerre két egymáshoz viszonyítva
eltérő sebességgel mozgó erőtér-forrás akarja rá
kiterjeszteni uralmát.
A Michelson–Morley-kísérlet például azt akarta
feltárni, hogy az éter együtt mozog-e a Földdel, vagy
elmarad attól? Kiderült azonban, hogy a Michelson–
Morley-típusú kísérletek elvi okokból nem
alkalmasak az éterszél kimutatására. (Most
tekintsünk el MARINOV és sokan mások kísérleteitől,
amelyek – ha megfelelő pontossággal leellenőrzik
őket – közvetlenül is kimutatták az éterszelet.)
A feltételezett – és egyelőre nem érzékelt – éter
mozgásállapotára vonatkozó egyetlen eszköz a
kezünkben az, hogy a fény mozgását (sebességét
vagy rezgésszámát) vizsgáljuk. Igen ám, de a fény
sebessége
olyan
nagy,
hogy
közvetlen
sebességmérésre csak igen rafinált módon, direkt e
célra kidolgozott bonyolult eljárásokkal van mód.
Gondoljunk Olaf RØMER csillagászati módszerrel,
vagy FIZEAU fogaskerekes módszerrel kivitelezett
sebességmérési kísérleteire, a többi – egyre
tökéletesebb, de egyben jóval összetettebb –

módszerről (MARINOV) nem is beszélve. Egyszerűen
a legtöbb esetben nincs mód arra, hogy a
relativisztikus
kísérleteknél
az
éter
mozgásállapotának változását az egyedül helyes egyfényutas,
közvetlen
fénysebesség-mérési
módszerekkel mutassuk ki. A legtöbb kísérleti
összeállításnál legfeljebb a fény rezgésének
változása mérhető interferencia-eltolódás (Dopplereffektus) képében, közvetlen fénysebesség-mérésre
azonban általában nincs mód.
A K erőtérrel együtt mozgó M”’ megfigyelő
meg tudja mérni, például a 15. ábra O pontja és P
pontja közötti távolságot. Azt viszont a rendkívül
magas fénysebesség miatt már nem tudja órák
segítségével közvetlenül megmérni, hogy az O
pontból kiinduló fénysugár mennyi idő alatt jut el Pbe. Egyetlen lehetősége van a megfigyelőnek arra,
hogy az időt mérje: fényjelet indít O-ból P felé.
Amennyiben a fény sebessége az éterhez viszonyítva
állandó c érték, akkor a fény által megtett út
ismeretében az út megtételéhez szükséges idő
könnyedén számítható. Azonban mozgó éter
esetében nem ismert az út hossza, hiszen míg a fény
c sebességgel halad a mozgó éterben, addig az
éterhez kötött K' koordinátarendszer kiindulópontja

(O') is elmozdul. De milyen mértékben?
A megtett út hossza és az ehhez szükséges
időtartam is bizonytalan tehát. Az sem biztos, hogy a
fény sebessége az éterben minden esetben c. Lehet,
hogy a dinamikus (=relativisztikus) erőtérkölcsönhatás (=nyíró erők hatása) alatt álló
étermezőben a fény sebessége megváltozik. Az is
lehet, hogy a relativisztikus erőtér-kölcsönhatás
megváltoztatja az éter mozgásának sebességét.
Változhat még a fény rezgésszáma is. Teljes
zsákutca?
Kínálkozik egy igen érdekes és szokatlan módja
annak, hogy az összes nehézség ellenére a K erőtér
forrásának felszínéről megfigyeléseket végző
kísérletező mégis következtetni tudjon a K és K"
erőterek relativisztikus kölcsönhatásának befolyása,
tehát a statikus vonzó-taszító erők mellett még
dinamikus, mozgással összefüggő nyíró jellegű erők
hatása alatt is álló K' étermező szerkezeti és
működésbeli jellegzetességeire. Most ezt az utat
mutatom be.
Az elektromágneses erőterek itt következő
dinamikus
intervallum-transzformációja
matematikailag csak néhány „apró” – a paradigma
szempontjából mégis döntő jelentőségű – részletben

tér el az einsteinizmusban alkalmazott kinetikus
(koordináta-transzformációs) levezetéstől. Ezeket a
részeket külön kiemeltem és be is kereteztem.
Mostantól egy darabig LORENTZ és POINCARÉ
(EINSTEIN által módosított) gondolatmenetét
követem azzal, hogy nem mindhárom térbeli
dimenzió
figyelembevételével,
hanem
az
egyszerűség kedvéért csak egy térbeli és az
idődimenzióban vezetem le a transzformációt.
További eltérés, hogy a transzformációnak
LORENTZtől és EINSTEINtől eltérő fent bemutatott
dinamikus értelmezést adom. A számításokhoz a
kiindulási alapot a 15. ábra képezi.
Figyelmeztetnem kell az olvasót arra, hogy az itt
következő levezetés az éter paradigma keretein belül
kizárólag az étermező azon területén alkalmazható,
ahol az egymásra ható erőterek térereje kiegyenlített,
tehát ahol a dinamikus erőtér-kölcsönhatás (a nyíró
erők) következményei a maximálisak (14. ábra).
Egy pontszerű esemény helye négy adattal5
adható meg a háromdimenziós – egyelőre nem
relativisztikusnak
(tehát
dinamikus
erőtérkölcsönhatás alatt nem állónak) tekintett – térben és
az időben (3+1 dimenzió). A továbbiakban
5

koordinátával

(kényelmi okokból) a három térbeli dimenzió közül
kettőt (y és z) úgy választunk meg, hogy azok értéke
a mozgás során ne változzék (a mozgás az x tengely
irányában történik). Ekkor már csak egy térbeli (x) és
egy időbeli dimenzióval (t) kell számolnunk.
A két egymáshoz képest ∆v sebességgel mozgó
erőtér, azaz a K és K" erőtér (koordinátarendszer)
mozoghat úgy, hogy nem kerül egymással olyan
közelségbe, hogy az erőterek aktív kölcsönhatást
gyakorolhassanak egymásra. Ilyenkor az erőterek
elmozdulásának irányába eső dinamikus erőtérkölcsönhatás (nyíró erők fellépte) sem lehetséges
közöttük. Amennyiben ez a helyzet, úgy a
hagyományos szemlélet (pontosabban az itt javasolt
modell) szerint az elektromágneses rezgés először a
K0 étermezőnek az M test K erőtere által uralt K0K
mezőrészében halad. Ez a mezőrész nagy
valószínűséggel együtt sodródik a mozgó K
erőtérrel, de nem szükségszerűen. A K0K mezőrészt
elhagyva a rezgés csak az erőterektől mentes
étermező-„folyadékban” (K0) halad, majd eléri az
M" test K" erőtere által uralt K0K" mezőrész
„határát”6. A K0K" mezőrész anyaga nagy
6

Lásd a "határ" fogalomról az előzőekben kifejtetteket, tehát nem éles
határról van itt szó.

valószínűséggel együtt mozog a K" erőtérrel, de
nem feltétlenül. Amikor a fény ennek az étermező
résznek a határához ér, a rezgés pillanatszerűen
átterjed a K0K" régió mezejére, és ott a Galileitranszformációnak
megfelelően
ugrásszerűen
sebességet vált és tovább halad c sebességgel, de
most már a K0K" régió mezejéhez viszonyítva.
Más helyzet áll elő azonban akkor, ha a két
erőtér olyan közel kerül egymáshoz, hogy egymásba
hatolnak, átfedik egymást. Ilyenkor az egymásban
történő ölelkező elmozdulás – és nem csupán a
mozgás mint olyan – miatt a statikus (aktív, vagy
vonzási)
kölcsönhatás
mellett
dinamikus
(=passzív=relativisztikus=nyíró jellegű) erőtérkölcsönhatás is fellép az ölelkező erőterek között. Ez
abban nyilvánul meg, hogy a testekre nem csak az
erőtérközpontokat összekötő vonal mentén ható
vonzó vagy taszító erők hatnak, hanem az
elmozdulás irányába eső relativisztikus erők is
fellépnek, amelyek nyíró-vonó erőhatást jelentenek
az erőtér-forrásokat összekötő erővonalakra
merőlegesen, mégpedig a két erőtér viszonylagos
elmozdulásával párhuzamos irányban.
A dinamikus erőtér-kölcsönhatás során mindkét
erőtér ugyanarra a mezőközeg részletre hat. A kettős

befolyás miatt az étermező adott része nem veszi fel
sem az egyik, sem a másik erőtér mozgásának
sebességét, hanem a két erőtér ellenkező irányú
mozgásának együttes hatása következtében az ax
anyagmennyiségből álló éterrészecskék ismeretlen
sebességet vesznek fel, és – amint rövidesen látni
fogjuk – a nyíró-húzó erőhatások következtében a
mezőhálózat egyidejűleg ismeretlen relativisztikus
térbeli szerkezetbe (deformációkra) kényszerül (K').
A nyíró jellegű relativisztikus kölcsönhatás során
akkor és ott lesz a két erőtér egyidejű befolyása alatt
álló K' mezőszerkezet deformációja a legnagyobb
mértékű, ahol, és amikor mindkét erőtér hatása
egyenértékű, tehát azonosak az erőterek okozta
gyorsulások (a=a"), azonosak továbbá az erőtérbe
helyezett próbatestre ható erők (F=F"). Mivel
elektromos és/vagy mágneses erőterek relativisztikus
jelenségeit vizsgáljuk, abban a kellemes helyzetben
vagyunk, hogy a két egymásban elmozduló erőtér
hatását a vizsgálatunk alá eső egész (miniatűr)
térrészletben minden tekintetben egyenértékűnek
tekinthetjük. (Második axióma: A relativitás elve,
amely szerint az egymásban elmozduló erőterek
azonos értékűek, az erőtér-források hatását
szimmetrikusnak és egyenértékűnek lehet tekinteni).

Továbbá: Az éter és a reá ható – különböző
sebességgel
mozgó
–
erőterek
viszonyát,
jellegzetességeit csak fényjelek viselkedésének
tanulmányozása
útján
vizsgálhatjuk.
Ebből
következően egyetlen lehetőségünk az, hogy a fény
sebességét a nyíró (haránt irányú) erőtérkölcsönhatás befolyása alatt álló étermezőben (K')
ugyanúgy c sebességűnek tételezzük fel, mint
ahogyan a fény c sebességgel halad az étermező
bármely egyéb olyan részében is, ahol a mező nem
áll erőterek relativisztikus kölcsönhatása alatt —
beleértve a K0K és K0K" mezőrészeket is. (Harmadik
axióma: A fénysebesség éterhez viszonyított
állandóságának tétele).
Látható, hogy ezúttal a klasszikus keretbe (az
étermodellbe) ágyazva, paranoid és skizoid
jellegzetességeitől megfosztva alkalmaztuk az
elektromágnesség
ún.
Speciális
Relativitáselméletének mindhárom alapaxiómáját.
Kérdés, hogy mi történik az elektromos és/vagy
mágneses erőterek nyíró jellegű (relativisztikus)
kölcsönhatását elszenvedő (K') étermező-részlettel?
Továbbá hogyan lehet következtetni a K erőtér és a
K" erőtér relatív sebességéből ( ∆ v) a nyíró jellegű
erőtér-kölcsönhatásban részt vevő étermező-

részekben (K') végbemenő relativisztikus szerkezeti
változásokra, és a kölcsönhatás során létrejövő egyéb
jelenségekre?
(Pl.
az
erőterek
dinamikus
kölcsönhatása alá kerülő – matematikailag K'
anyagmezőnek tekinthető – részecske életidejére, a
részecskegyorsítókban észlelhető folyamatokra, az
atommag-reakciókra). Ehhez kell egy kis
matematika, de annak megértéséhez nem szükséges
túlzottan nagy erőfeszítés.
A kívülálló M"' megfigyelő a K' relativisztikus
étermező-részben terjedő hullámjelnek a K, vagy a
K” koordinátarendszerekhez (valamelyik erőtérhez)
viszonyított koordinátáit meghatározni nem tudja,
mert
relativisztikus
jelenségekre
vonatkozó
megfigyeléseket vagy méréseket csak vagy K-ból
(azaz M felszínén tartózkodva), vagy csak K"-ből
(azaz M" felszínén tartózkodva) lehet általában
elvégezni. (Nem ismert az éterrészecskék sebessége
sem, ezért átszámítani sem lehet.).
A megfigyelő kérdésével csínján kell bánni,
nehogy összetévesszük őket. Van ugyanis olyan eset
is, amikor a megfigyelő nem kívülálló (nem M’”),
hanem részt vesz a történésben. Például a nyíró
(relativisztikus) erőtér-kölcsönhatás alatt álló
mezővel (K'-vel) együtt mozoghat egy megfigyelő

(anyaga), ha saját külső és belső erőterei (azok
kiterjedése) aránytalanul gyengébb vagy kisebb a rá
ható hatalmas külső térerőhöz képest. (Ilyen példa a
Föld mágneses és gravitációs erőtereiben száguldozó
müon, mint részt vevő megfigyelő esete, lásd
később).
Bármelyik erőtér-forrás felszínét is választja
M'"
megfigyelései
helyszínéül,
az
általa
megfigyelőnek kiválasztott műszernek (pl. az általa
megfigyelt müonnak) a belső szerkezete és a
megfigyelő személy (M”’) saját maga is a nyíró
erőtér-kölcsönhatás befolyása alá kerül(het) — azaz
részévé válhat a relativisztikus befolyás alá került K'
mezőrészletnek. Ez akkor fordulhat elő, ha a
megfigyelés helyszínéül kiválasztott erőtér-forrás
saját térereje és kiterjedése nagyságrendekkel kisebb
a rá ható külső erőtér térerejénél és kiterjedésénél.
Az érthetőség kedvéért tegyünk egy kis kitérőt a
gravitációs erőtereknél jelentkező problémákra.
Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a nyíró
(relativisztikus) erőtér-kölcsönhatásban részt vevő
két erőtér-forrásként működő gravitáló égitest (M és
M") közötti (pontosabban az átfedési) térrészletben
mekkora a két égitest gravitációs erőtereinek az
egymáshoz viszonyított térereje. Ha az M"'

megfigyelő az M test felszínén van, akkor rá döntő
mértékben az M test K erőterének vonzereje hat, az
M” test K" erőterének hatása soha nem nulla, de a
két test elmozdulása során fellépő nyíró-toló
erőhatások ilyenkor általában elhanyagolhatók.
M felszínén a K" erőtér vonzó hatása még igen
erős lehet, ennek ellenére a K és K" erőterek között
– az erőterek elmozdulása miatt fellépő – nyíró
(relativisztikus)
kölcsönhatás
deformációs
következményei nem, vagy csak elhanyagolható
mértékben
tudnak
érvényesülni
az
anyag(éter)mezőben. Ennek oka az, hogy itt az
erővonalak M” vonzó hatása és az oldalirányú
erőhatások ellenére M felszínére merőlegesen
rendeződnek, egyszerűen azért, mert itt M térereje az
erősebb (lásd ismét a 14. ábrát).
Ha most az M"' megfigyelő igen lassú
(infinitezimális) mozgással fokozatosan elhagyja Met és közelít M" felé, akkor az M"' megfigyelő útja
során a K erőtér mezőanyagra gyakorolt lokális
hatása fokozatosan csökken, K" hatása fokozatosan
erősödik. Egyidejűleg természetesen a két erőtér
elmozdulása következtében létrejövő haránt irányú
erők egyre erősödő kiegyensúlyozottsága miatt az
anyagmező helyi deformációjának nagysága is nő,

egészen addig a mezőrészletig, ahol a két
relativisztikusan mozgó gravitációs erőtér térereje
azonos nagyságúvá nem válik. Itt lesz a
relativisztikus effektusok K' étermezőre gyakorolt
hatásának maximuma. Ha M"' tovább közelít M"
felszínéhez, a K erőtér térereje csökken, K" térereje
viszont növekszik egészen addig, amíg teljesen át
nem veszi M"' fölött az uralmat. M" felszínén a
relativisztikus effektusok ismét elhanyagolhatókká
válnak. Függetlenül attól, hogy a K erőtér
vonzóereje esetleg továbbra is jelentős, kifejezetten
érzékelhető marad. Más szóval a vonzó-erők eredője
értelemszerűen mindig M illetve M" felé mutat.
Viszont a nyíró jellegű relativisztikus deformációs
erők az égitestek felszínén csak akkor tudnak
megmutatkozni, ha az egyik égitest gravitációs
erőtere aránytalanul nagyobb, és még a másik égitest
felszínének közvetlen közelében is képes
relativisztikus (nyíró jellegű) mező-deformációkat
okozni, ha a két test egymáshoz képest elmozdul.
Szerencsére az elektromágneses jelenségeknél
ezt a jelenséget figyelmen kívül hagyhatjuk, és a két
egymásban elmozduló elektromos és/vagy mágneses
erőtér egymásra hatását teljesen szimmetrikusnak
vehetjük

Következésképpen
a
két
mozgó
test
elektromágneses térereje a relativisztikus hatások
alatt álló étermező-térfogatban kiegyensúlyozott
(relativitás elve), ahol a nyíró jellegű relativisztikus
erőtér-kölcsönhatás
következtében
létrejövő
mezőszerkezeti deformációk maximuma van. Ez a
relativisztikus
erőtér-kölcsönhatás
alatt
álló
mezőrészlet a dinamikus erőtér-kölcsönhatások
intervallum-transzformációjának
(a
dinamikus
relativitáselmélet
speciális
esetének)
a
„vadászterülete”.
Az erőterek egymásban történő viszonylagos
elmozdulása (∆v erőtér ≠ 0) miatt fellépő
relativisztikus (nyíró jellegű) kölcsönhatás fennállása
alatt – és csakis annak fennállása időtartama alatt,
mert különben a Galilei-transzformációt kellene
alkalmazni – jogos keresnünk olyan lineáris
transzformációt,
amely
a
relativisztikus
kölcsönhatásban lévő erőterek által (relatíve
kiegyenlítettnek tekinthető módon) befolyásolt K'
étermező-területen is biztosítja a Maxwell egyenletek
változatlan alakban történő felírhatóságát (relativitás
elve).
A
Voigt–Poincaré–Lorentz–Einsteintranszformáció némi dinamikus módosítással
alkalmasnak látszik erre.

B.) A nyíró erőtér-kölcsönhatások miatt
fellépő gamma-faktor levezetése7
Az itt következő levezetésben nagyon figyelni kell
arra, hogy mikor beszélünk koordinátákról (tehát egy
elképzelt koordinátarendszer pontjairól) és mikor
intervallumokról
(az
éppen
vizsgált
koordinátarendszeren belül felvett távolságokról és
időtartamokról). Továbbá arra is, hogy az éppen
vizsgált intervallum mire vonatkozik? Beszélni
fogunk a fénysebesség kiszámításához szükséges
idő- és távolságbeli intervallumokról, valamint az
éterrészecskék, illetőleg az anyagi részecskék
belsejében lévő alkotóelemek távolságáról és rezgési
idejéről. Ez döntő különbség az einsteinizmus
koordináta-transzformációs
gondolatvilágától,
amelyben
kizárólag
a
koordinátarendszerek
mértékegységei transzformálódnak és csak (az
„állandó”) fénysebesség kiszámításához vezetnek be
időtartamokat és távolságokat.
Az itt következő levezetés is alkalmaz tehát
koordinátarendszereket, de csakis úgy, mint a fizikai
7

Az általam alkalmazott lényegi eltérésektől (lásd a bekeretezéssel jelölt
részeket) és jelöléstől eltekintve a levezetést megtalálhatja
NOVOBÁTZKY Károly: A relativitás elmélete c. egyet. tankönyvében.
Tankönyvkiadó Bp., (1964)

történések elképzelt hátterét, nem pedig önálló
fizikai létezéssel felruházott léptékrendszert.
Két kölcsönhatásban lévő és egymástól eltérő
mozgásállapotú
erőtérhez
rögzített
koordinátarendszerben (K és K") a koordináták
rendre x és t, valamint x" és t".
Mint említettük, semmit nem tudunk arról, hogy
a dinamikus erőtér-kölcsönhatás befolyása alatt álló
éter(anyag)mezőben haladva a fény mekkora utat
mennyi idő alatt tesz meg. Próbáljuk meg – a 15.
ábrán bemutatott idealizált, teljesen szimmetrikus
helyzetet feltételezve – kiszámítani az átmeneti K'
mező részecskéinek egymástól való tényleges
távolságát leíró ∆x' és ∆t' intervallumait a K erőtér x
és t valamint a K" erőtér x" és t" koordinátáinak a
segítségével.
Legelőször fel kell írnunk a K és a K" erőterek
közötti sebességkülönbséget x és t illetve x" és t"
segítségével. Ehhez először írjuk fel x"-t, mint x és t
lineáris függvényét, valamint t"-t is ugyanúgy, tehát:
(1)
x” =γ x+δ t , valamint t” =α x+β t
(Ugyanezt az egyenletet írta fel VOIGT, LORENTZ és
EINSTEIN is, csak teljesen mást értettek a felírt
paraméterek, a felvett koordinátarendszerek alatt!!
Lásd az 8-11 sz. ábrákat.)

A két koordinátarendszer kezdőpontja a közös t = t"
= 0 időpontban egybeesik. Számítsuk ki a K és a K"
erőtér-rendszer
egymáshoz
viszonyított
∆v
sebességét a fenti egyenletek felhasználásával: Ha
valamely P pont a K" rendszer X tengelyén
nyugszik, sebessége ∆x"/∆t"=0, akkor a K
rendszerben ∆x/∆t = ∆v sebességgel mozog.
Képezzük az (1) alatti összefüggésekből a
differenciák (∆) viszonyát:
∆x
+δ
∆x" γ∆x + δ∆t
t
∆
=
=
∆x
∆t" α∆x + β∆t
α
+β
∆t

γ

(2)

Mivel a P pont K"-ben nyugszik, a baloldalra zérus
írható, ezután az egyenletet rendezve:

∆x
δ
= − = ∆v
és
∆t
γ

δ = −∆vγ

(3)

Fordítva, ha egy anyagi pont a K rendszer X
tengelyében nyugszik, akkor a K" rendszerben -∆v
sebességgel mozog: -∆v=∆x"/∆t", ha mindkét
koordinátarendszer hossz- és időegységeit egyenlően
állapítjuk meg. (Ez csak egy olyan étermezőrészletben lehetséges, ahol az erőterek hatása
kiegyenlített (Itt alkalmaztuk a második axiómát,
más szóval a relativitás elvét amely szerint az

egymásra ható erőterek egyenértékűek.). Az erőterek
térbeli
átfedése
során
létrejövő
térerőarányváltozásokat – többek között – az Általános
Relativitáselmélet matematikai apparátusával lehet
majd figyelembe venni. Láttuk, hogy ezt a tényezőt
az elektromágnesség területén elhanyagolhatjuk.)
Ekkor a (2) alatti egyenletből következik, hogy:

δ
− ∆v =
β , vagyis δ= –∆vβ.

(4)

A (3) és (4) alatti egyenletek folyománya, hogy
β=γ

(5).

Most következik az a döntő matematikai lépés,
amelynek bevezetésével a klasszikus szemléletbe
vissza lehet térni:
Ha a megfigyelő a K-ban nyugszik, számításainkat a
K" rendszerre (és koordinátáira) nézve a
továbbiakban nincs értelme folytatni, hiszen a fény
nem K"-ben, hanem K'-ben (a dinamikus erőtérkölcsönhatás befolyása alatt álló, ismeretlen
mozgásállapotú étermezőben) halad, ezért ennek a
K’ mezőnek az intervallumaira (a mező
részecskéinek egymáshoz viszonyított térbeli
távolságára és rezgési időtartamára) vagyunk

kíváncsiak. A K" koordinátákat a Galileitranszformációval sokkal egyszerűbben ki lehetne
számítani, ha a fény a K" rendszerben haladna. De
nem ott halad, hanem K'-ben. A K' mező
részecskéinek
ismeretlen
és
egyelőre
kiszámíthatatlan tér- és időintervallumait viszont a K
és a K" erőterek közötti sebességkülönbségből
adódó dinamikus erőtér-kölcsönhatás szabja meg.
Vegyük észre, hogy a kölcsönhatásban lévő K és
K" erőterek egymáshoz viszonyított relatív
sebessége (∆v) egyértelműen meghatározza α, β, γ
és δ nagyságát. Mivel ugyanakkor ezek az
állandók nem tartalmaznak sem tér- vagy
időkoordinátákat,
sem
tér
vagy
időintervallumokat, és nagyságuk csak ∆v-től
függ, feltehetően ezek az együtthatók azok,
amelyek a két erőtér dinamikus kölcsönhatásának
a mezőre gyakorolt együttes hatásaira vonatkozó
fizikai lényeget hordozzák (azaz a dinamikus
erőtér-kölcsönhatás
éteranyag
szerkezetére
gyakorolt befolyásának számszerű kifejezői).
A fény éterben történő haladásáról lévén szó azt
feltételezzük, hogy a fénysebesség akkor is c ha a
fény vezető közege a K erőtérrel együtt mozog,
akkor is c ha az éter K"-vel mozog együtt, végül

akkor is c, ha a dinamikus erőtér-kölcsönhatás miatt
az éter egyik erőtérrel sem sodródik együtt, hanem
mindkettőtől eltérő sebességgel mozog (harmadik
axióma).
A
fénysebesség
étermezőhöz
viszonyított
állandóságának feltételezése és az alkalmazott
matematikai módszer – a (2) alatti egyenlet –
általános jellege megengedi, hogy a továbbiakban ne
K" koordinátáinak elképzelt differenciáival,
hanem K' valóságos intervallumaival számoljunk.
Következésképpen – mivel sem α, sem β, sem γ, sem
δ értéke nem fog változni az alábbi művelettel –
jogos, ha (2) helyett azt írjuk, hogy:
∆x
+δ
γ
∆x' γ∆x + δ∆t
γ∆v + δ
t
∆
=
=
=
x
∆
∆t ' α∆x + β∆t α
+ β α∆v + β (6)
∆t
Látható hogy nem tettünk mást, mint a (2) egyenlet
bal oldalán ∆x” és ∆t” képzetes erőtér-koordináták
különbségei helyett a K' anyagmező valóságos
intervallumait írtuk. A (6) alatti egyenletben szereplő
∆v változatlanul a két erőtér (K és K”) közötti
sebességkülönbséget
jelenti
a
(3)
alatti
összefüggésnek megfelelően.

Bármely más testre nézve – akármilyen
sebességgel haladjon is az – ha a test vagy erőterei
(legyen az elektromágneses vagy gravitációs) adott
dinamikus erőtér-kölcsönhatásban nem vesznek
részt, az intervallum-transzformáció elvégzése
matematikailag lehetséges, de fizikailag (ebben az
axiómarendszerben)
értelmetlenség,
mert
kölcsönhatás hiányában nyíró jellegű relativisztikus
(dinamikus) erőhatások sem léphetnek fel a
mezőben.
A (6) alatti egyenlet jobb oldalán több ismeretlen
is van (α, β, γ, és δ), ezért keresnünk kell más olyan
összefüggéseket is, amelyek szintén tartalmazzák a
keresett intervallumokat (az egyenletrendszer más
tagjait). Ez a következő úton érhető el:
Harmadik kiindulási axiómánk szerint –
függetlenül attól, hogy az éter nem áll erőtér
befolyása alatt, csak egy erőtér hatása alatt áll, vagy
több erőtér statikus kölcsönhatása (vonzó vagy
taszító erők), vagy több erőtér dinamikus (nyíró
erőkből álló) kölcsönhatása alatt áll – az
étermezőben a fény egyformán c sebességgel halad.
Éppen ezért olyan intervallum-transzformációt
keresünk, ahol a kölcsönhatás tartama alatt a fény
sebessége az erőtér-kölcsönhatás alatt lévő K'

mezőben is mindenütt c marad. Következésképpen
igaz, hogy: ∆r/∆t = ∆r"/∆t" = ∆r'/∆t'= c (Harmadik
axióma). Ez a feltétel a fizikai valóságban kizárólag
akkor lehetséges, ha a két kölcsönhatásban lévő
erőtér-geometria és az éter anyaga összeolvadva egy
közös, vagy eredő K' mezőszerkezetben egyesül.
(Ezért volt indokolt már az előbb a K' és a K0K'
paramétereket közösen K'-vel jelölni.) Nyilvánvaló,
hogy a valóságban az erőterek és a mezőanyag
fizikai szerkezetét leíró anyagi pontok azonosak,
matematikailag egybeolvadnak. Másként nem is
lenne a dolog lehetséges, hiszen az erőterek nem
rendelkeznek kizárólag hozzájuk tartozó és velük
együtt mozgó anyagi részecskékkel, mert az erőtér
csak egy matematikai absztrakció, az egyetlen
valóságos anyagmezőn keresztül távolba ható erők
elképzelt színtere. Az anyagot ebben az egész
képben egyedül az egységes és egyetlen étermező
képviseli, ami természetesen nem feltétlenül van
nyugalomban a világmindenség minden részében.
Az étermező lokális mozgásaira számos kísérleti
bizonyítékunk van, ezeket a későbbiekben – a
teljesség igénye nélkül – sorra bemutatom. Folytatva
a levezetést:
Az erőterekhez és az étermezőhöz rendelt

koordinátarendszerek pontjai nem síkbeli, hanem
térbeli viszonyokat írnak le, ezért négyzetgyökös
kifejezések8, így célszerű őket négyzetre emelni, és
nullára redukálni:
(∆x)2- c2(∆t)2=0 és (∆x') 2- c2(∆t') 2 = 0. (7)
Álljanak fenn a (7) alatti összefüggések egyszerre, ez
csak akkor lehetséges, ha egy k állandóval
megszorozzuk az egyenlőség egyik oldalát:
(8)
(∆x)2- c2(∆t)2 = k [(∆x' )2- c2(∆t') 2]
A relativitás elve (második axióma) értelmében
(mert az egymással ölelkező, egymásban
elmozduló két erőtér térereje a kísérletileg
vizsgálható zónában pontosan kiegyenlített és
hatásuk egyenértékű) a k együttható az egyenlet bal
oldalára is illeszthető, ekkor:
k[(∆x)2- c2(∆t)2 ]= (∆x') 2- c2(∆t') 2

(9)

Mivel az egész dinamikus (nyíró jellegű) erőtérkölcsönhatás során az erőterek nem, hanem csak a
K' étermező rendelkezik anyagi részecskékkel,
amelyeknek a sebessége értelemszerűen a vizsgált
tér-kompartmentben azonos, ezért jogos k elhagyása,
8

Ezt nem kívánom részletesen külön indokolni. Aki ellenőrizni akarja
ezen állítás helyességét, forduljon bármely koordinátageometriával
foglalkozó matematikai tankönyvhöz.

tehát:
(∆x)2 - c2(∆t)2 = (∆x') 2 - c2(∆t') 2
(10)
Ezzel
megtaláltuk
a
többismeretlenes
egyenletrendszer másik összefüggését. Most a
továbbiakban összehozzuk az egymástól függetlenül
felállított két – a (6) és a (10) alatti – egyenletet. A
(6)-os egyenlet, továbbá a (3) és (4) egyenletek (5)
alatti folyománya alapján írható:
∆x' = γ∆x – ∆vγ∆t, és ∆t' = α∆x + γ∆t (11)
Ezzel az egyenlet jobb oldalán csak két ismeretlen
maradt (α és γ).
∆x' és ∆t' (11) alatti értékeit helyettesítsük be a (10)
egyenletbe:
(∆x)2 – c2(∆t)2 = γ2[(∆x)2 – 2∆v∆x∆t + ∆v2(∆t2) –
c2[α2(∆x)2 + 2γα ∆x∆ t + γ2(∆t2)] (12)
Átrendezve (12)- t:
(∆x)2 – c2(∆t)2 = γ2(∆x)2 – γ22∆v∆x∆t + γ2∆v2(∆t)2 –
c2α2(∆x)2 + c22γα∆ x∆ t + c2γ2(∆t)2
tehát:
(∆x)2 – c2(∆t)2 =(∆x)2(γ2 –c2α2)+ (∆t)2(γ2∆v2 – c2γ2)+
∆x∆t( – 2γ2∆v –2c2γα).
A fenti egyenlőség csak akkor teljesülhet, ha (∆x)2,
(∆t)2 és ∆x∆t együtthatói mindkét oldalon egyenlők,

így igazak a következő összefüggések:
I. 1=γ2 – c2α2 II. – c2 = γ2∆v2 – c2γ2 III. 0 = – 2γ2∆v
– 2c2γα
2
γ
II.-ből: =

c2

c − ∆v , vagyis
2

2

γ=

1
∆v 2 . (13)
1− 2
c

Íme előttünk van a nevezetes relativisztikus
szorzótényező, amelyről minden mikrofizikai
kísérletben
szó
esik.
Mégpedig
az
új
axiómarendszerből kiindulva jutottunk el hozzá.
Quod erat demonstrandum!9 Ez volt a célunk.
Nem kellett hozzá lehetetlen feltételezésekkel
élni. Meg lehetett maradni a fény hullámelméletének talaján, nincs probléma a fényvezető
közeggel.
Érthetővé
vált
a
relativisztikus
transzformációk (közöttük a gamma-faktor) fizikai
jelentése: az erőterek dinamikus (a mozgásból
származó, a vonzóerőkre merőleges irányú, nyíró
jellegű) kölcsönhatása következtében fellépő
mezőszerkezeti deformáció és rezgéslassulás.
Sommásan fogalmazva: ezek után minden
további nélkül el lehet vetni a paranoid harmadik
axiómából (feltételezésből) következő skizofrén
9

„Amit bizonyítani akartunk.” EUKLIDÉSZ, kb. Krisztus előtt 300)

logikát.
Folytassuk azonban egy kicsit tovább a
levezetéseket, hogy pontosabban megérthessük, mire
is jó ez az egész.
A (3) alatti egyenlet alapján:
δ =−

∆v

1−

∆v2 . III-ból:

c2

α =−

∆v

c2

1
1−

∆v 2

. (14)

c2

Mivel az (5) egyenlet szerint γ=β, sikerült a
felállított
egyenletrendszerünk
segítségével
meghatározni az (1) egyenletrendszerben bevezetett
valamennyi
eddig
ismeretlen
relativisztikus
együttható (α, β, γ és δ) nagyságát.
A relativisztikus együtthatók (5), (13) és (14)
alatt megadott értékeit a (6)-os és (10)-es
egyenletekbe behelyettesítve a végleges intervallumtranszformációs képletek:

∆x' = γ (∆x − ∆v∆t )

 ∆v

∆t ' = γ  − 2 ∆x + ∆t 
és
 c


(15)

Ezek
az
intervallum-transzformációk
(nem
koordináta-transzformációk!) arra használhatók,
hogy az M test felszínén, annak K erőterében
nyugvó megfigyelő kiszámíthassa azt, hogy mi fog

történni akkor, ha az őt körülvevő, vagy a benne lévő
mezőre egy másik, M-től eltérő sebességgel mozgó
M” test K” erőtere is erőteljesen hatni kezd, és így
nyíró jellegű erőhatások is fellépnek a vonzóerők
mellett. Ilyenkor mindkét test erőtere hat a
mezőanyagra és a K-K” erőtér közötti relativisztikus
(nyíró jellegű) kölcsönhatás következtében a mező
K’ relativisztikusan deformált állapotba kerül. A
mezőszerkezet a mozgás irányában deformálódik
(zsugorodik), a mező részecskéi ebben a zónában
közelebb kerülnek egymáshoz, a rezgések pedig ezen
a helyen lelassulnak. Mindez akkor és csakis akkor
történik így, ha a fény sebessége valóban változatlan
marad a relativisztikus erőtér-befolyás alatt lévő
térrészletben is.
Mi van akkor, ha a megfigyelő nem M-ben (azaz
a dinamikus erőtér-kölcsönhatásoktól mentes K
erőtérben), hanem (saját maga is a dinamikus erőtérkölcsönhatás befolyása alatt állva) K'-nek tekinthető
pozícióban kénytelen méréseket végezni? Ha a
megfigyelő ilyenkor valamely okból ki akarja
számítani azt, hogy mi lesz majd, ha az erőtérkölcsönhatás uralma alól kiszabadul – akkor a
dinamikus erőtér-kölcsönhatás alatt nem álló K
erőtér uralma alatt álló mező koordinátáinak

kiszámítására az inverz egyenleteket használhatja:
∆v



∆x = γ (∆x'+ ∆v∆t ') és ∆t = γ  2 ∆x'+ ∆t ' 
c


(16)

Értelemszerűen levezethetők olyan inverz egyenletek
is, amelyekkel a K" erőtér intervallumaira lehet
átszámítani a mezőanyagban felvett ∆t és ∆x térbeli
és időbeli távolságokat.
A fenti levezetések akkor nyernek értelmet, ha a
töltött
részecskék
mint
erőtér-források
elektromágneses erőterekben történő mozgásai során
valóban azok a számszerű eredmények fognak
jelentkezni a mérések során, amelyeket az itt
levezetett
titokzatos
relativisztikus
transzformációkkal
megjósoltunk.
Előbb
ismerkedjünk meg azonban egy kissé mélyebben az
intervallum transzformációk fizikai jelentésével.
C.) A relativisztikus transzformáció fizikai
jelentése térbeli távolságok, és időtartamok
nyíró jellegű erőtér-kölcsönhatás alatti
változásainál
A (15) és (16) alatti transzformációs képletek
segítségével az M vagy M" felszínén nyugvó
megfigyelő megszabadul az éter ismeretlen

mozgásállapotának problémájától, hiszen a saját
koordinátarendszerében megadott ∆x és ∆t (vagy
∆x" és ∆t") intervallumokból – ha igaz a második és
a harmadik axióma – az ismeretlen mozgásállapotú
K' koordinátarendszerhez (az éterhez) viszonyított
∆x' és ∆t' intervallumok egyszerű átszámítással
megadhatók.
A megfigyelő a távolságokat csak a saját
rendszeréhez viszonyítva tudja lemérni és megadni.
Ugyanakkor az időtartamokat csak a saját
koordinátarendszerében
megadott
távolságok
fényjellel történő befuttatása útján, a távolság és az
állandó c nagyságúnak tekintett fénysebesség
ismeretében számítja ki.
Mindez nem okoz hibát mindaddig, amíg a fény
a megfigyelővel együtt mozgó étermezőben halad.
Azonnal hiba jelentkezik azonban, ha az étermező a
dinamikus erőtér-kölcsönhatás következtében más
sebességet vesz fel. Ekkor a fény által befutott
úthossz már nem felel meg sem a K, sem a K"
koordinátarendszerben megadott távolsággal, és az
időtartam kiszámításának módja sem helyes, hiszen a
fény az egymásban elmozduló erőterek befolyása
alatt álló éterterületen rövidebb utat tesz meg
rövidebb idő alatt. Figyelem, nem az idő folyása

vagy léptéke változik, és nem a távolságlépték
mértékegysége változik. A fény más utat tesz meg
más idő alatt, csak éppen nem tudjuk, hogy mekkora
utat és mekkora idő alatt.
Ennek a nehézségnek az áthidalásában ad
nélkülözhetetlen gyakorlati segítséget a dinamikus
erőtér-kölcsönhatások intervallum-transzformációja
az elektromágnességgel kísérletezőnek.
Ha az éter a K erőtér-rendszerrel együtt mozgott
volna, akkor a fény által megtett távolság
nyilvánvalóan azonos lenne a K rendszerben
megmért távolsággal, továbbá ennek az útnak a
megtételéhez szükséges időtartam minden további
nélkül kiszámítható lenne az út és a fénysebesség
hányadosaként, azaz ∆t = ∆x/c.
Teljesen más a helyzet, ha a fény dinamikus
erőtér-kölcsönhatás befolyása alatt álló, mindkét
erőtértől eltérő sebességgel haladó étermezőben
terjed. Ekkor – ha a kiindulási feltételek igazak –
mind a távolságokat, mind az időtartamokat a fent
(15) alatt megadott relativisztikus intervallumtranszformációkkal lehet kiszámítani.
A
relativisztikus
transzformáció
útján
kiszámítható paraméterek igen meglepő eredményt
adnak. Ez a következő: Változatlan éter-részekék

közötti távolság, és változatlan rezgési frekvencia
feltételezése mellett nem lehet állandó a
fényrezgések éterhez viszonyított sebessége. Viszont
ha állandónak feltételezzük a fény éteranyaghoz
viszonyított sebességét, akkor az éterrészecskék
egymástól való távolságát kisebbnek kell vennünk,
és a rezgések frekvenciája is lelassul. Mindez azért,
mert csak ebben az esetben maradnak változatlanok
az
erőterek
relativisztikus
kölcsönhatásának
befolyása alatt álló mezőben a Maxwell-egyenletek.
Mindez azért, mert a fényrezgések gömbhullámként
terjednek tova az éterben, és a fényrezgések terjedési
sebessége az éteranyag minden irányában azonos
nagyságú, azaz c marad.
Ugyanezt a különös eredményt kapta VOIGT is,
amikor a fény Doppler-effektusának viselkedését
vizsgálta
a
Maxwell-egyenletek
segítségével
elvégzett
relativisztikus
koordinátatranszformációkkal.
A fényforrásnak a Föld mágneses erőterében
történő elmozdulása váltja ki azt, hogy az optikai
Doppler-effektusban
a
fényforrást
elhagyó
fénygömbök által megtett hullámhosszak és
frekvenciák megváltoztak. A Föld „nyugvó” erőtere
hat a fényforrás mozgó erőterének rezgéseire és a

külső erőtér hat az éteranyag szerkezetére is.
Nem arról van tehát szó, hogy valamilyen
mozgással összefüggő rejtély működik, hanem
egyszerűen arról, hogy az egymással relativisztikus
kölcsönhatásba kerülő erőterek a viszonylagos
elmozdulás során fellépő nyíró jellegű erőhatások
útján megváltoztatják az éter-részecskék távolságát,
a bennük mozgó atomok méreteit és rezgési
állapotát. A fény pedig – bár őt a megváltozott
szerkezetű éter vezeti tovább – ebben a megváltozott
rezgési állapotú (rezonanciájú) étermezőben is
változatlanul c sebességgel halad tovább egy táguló
gömbfelszín mentén.
Láttuk, hogy az étermező anyagának nem csak a
rezgési állapota, hanem a térbeli rácsszerkezete is
megváltozik a nyíró-kompressziós erőhatások
következtében. Ezt a térbeli szerkezetváltozást (a
szabályos geometria torzulását) fejezi ki az, hogy a
transzformációs képletekben szereplő relativisztikus
szorzótényezők nem elsőfokú, hanem másodfokú
tagok (egyes paraméterek, így pl. ∆v és c négyzetre
van emelve bennük). A 7. ábrán bemutattam az
egymás mellett elhaladó – dinamikus (tehát nyíró
jellegű) erőtér-kölcsönhatásban álló – erőterek
hatását az éter(vákuum)mező geometriájára. Ezt a

nyíró-kompressziós hatás következtében fellépő
geometriai torzulást fejezik ki a fent kiszámított
relativisztikus szorzótényezőkben szereplő négyzetes
tagok. Nem kívánok részletesebben belemenni a
torzulás pontos matematikai elemzésébe, azonban
megjegyzem, hogy nem csak párhuzamos
eltolódásokról, hanem megcsavarodásról is szó van.
Mindez azt jelenti, hogy a mezőanyag
rácsszerkezetét a két erőtér egymásban történő
elmozdulása helyenként összenyomja, másutt
megnyújtja. Ugyanúgy, ahogyan az egy elasztikus
fémrúd meggörbítésénél is történik.
A fenti levezetések legfontosabb eredménye:
Sikerült
bebizonyítani,
hogy
ebben
az
axiómarendszerben matematikailag igenis lehetséges
egy kitüntetett koordinátarendszer, a K' mezőanyag
szerepeltetése. Kitüntetett szerepe van továbbá a
mezőanyagra ható két vagy több erőtér közül
azoknak a koordinátarendszereknek is, amelyek
értékelhető
nagyságú
dinamikus
(mozgási)
kölcsönhatásban állnak egymással. A többi erőtér
koordinátarendszereit ugyanis – bár hathatnak
vonzási vagy taszítási erőkkel – a relativisztikus
transzformációknál nem kell figyelembe venni,
hiszen relativisztikus hatásuk elhanyagolhatóan

kicsi.
A javasolt modellben – mivel van kitüntetett
koordinátarendszer – az idő- és térkoordináták
elvileg nem relatívak. A probléma elvi síkról újra a
gyakorlati
méréstechnikai
kényelmetlenségek
területére helyeződik át. Amennyiben a megfigyelő
és mérőrendszerének anyaga (a belső mező) külső
erőterek dinamikus (nyíró jellegű) kölcsönhatása alá
kerül,
a
dinamikus
erőtér-kölcsönhatás
következtében létrejövő kompresszió, továbbá a
következményes időtartam- és távolság-torzulás
mértéke
a
dinamikus
erőtér-kölcsönhatások
intervallum-transzformációja útján a gyakorlatban jó
közelítéssel meghatározható. Ennek oka az, hogy –
szemben az einsteinizmussal – immáron nem lehet
tetszőleges
sebességkülönbségekkel
számolni,
hanem
egyetlen
teljességgel
meghatározott
sebességkülönbség, a két dinamikus (mozgási)
kölcsönhatásban
álló
erőtér
viszonylagos
sebességkülönbsége (∆v) pontosan meghatározza a
nyíró-komprimáló hatás nagyságát, tehát a térbeli
intervallum-torzulásokat. Ismert sebességkülönbség
mellett az időtartamok eltolódásai is pontosan
kiszámíthatók és az óraszinkronizálásnál (lásd
később) minden nehézség nélkül el lehet végezni a

szükséges számszerű korrekciókat.

5. ábra
A 7. ábrán bemutatott dinamikus erőtér-kölcsönhatás alatt álló
átmeneti étermező-szerkezeti deformációjának idealizált
geometriai modellje.
A kölcsönhatásban részt vevő K erőtér mellett a hozzá képest ∆v
sebességgel mozgó K" erőteret nem ábrázoltam. K' az erőtérkölcsönhatás eredményeként kialakult átmeneti (deformált) mező
(zsugorodik és elfordul), a zsugorodás-elfordulás nagysága ott a
legnagyobb, ahol a két erőtér térereje kiegyensúlyozott.
Az elfordulás iránya attól függ, hogy melyik égitesthez vagyunk
közelebb, ezért helyesebb lenne egy S alakú mező-deformációról
beszélni, a 7. ábrának megfelelően.

Természetesen elvben és a gyakorlatban is

lehetséges, hogy egyszerre kettőnél több erőtér áll
egymással átfedésben és egyúttal dinamikus
(mozgási) kölcsönhatásban, de ha ezek közül
általában egy jól definiálható erőtér-páros térereje
dominál, akkor a többi hatása a legtöbb esetben
elhanyagolható. A fizikai mérések gyakorlatában
általában ez a helyzet a jellemző.
Az itt bemutatott intervallum-transzformáció
teljesen szimmetrikus és lineáris viszonyokat
feltételez. A 16. ábra mutatja be az erőterek által
fenntartott mezőrácsozat elfordulását teljesen
szabályos négyzethálót feltételezve. (Hogy az
étermező miért tekinthető rácsozatnak, arról az És
mégis van Éter c. fejezetben szóltam. Itt csak ismét
emlékeztetek az állandó mágnes körüli erőtér
jellegzetes geometriájára.)
A modell szerinti valóságban a mezőrácsozat az
erőterek mozgása közben nem csak elfordul, hanem
zsugorodik, megnyúlik, és meg is csavarodik, illetve
a gömbszerűen görbült erőterek relativisztikusan
eltorzult geometriai szerkezetére jellemző alakot
vesz fel. Képzeljük el, milyen bonyolultan összetett
jellegű torzulásokat szenvedhetnek el a mágneses
pólusok erővonalai, ha relativisztikus jellegű
elmozdulást hozunk létre két egymáshoz közelített

pólus egymásba kapaszkodott, egymást átfedő
erőterei között. A nyíró erők iránya gravitációs vagy
elektromos
erőterek
egymásban
történő
elmozdulásakor is állandóan változik, hiszen a
gömbszerű erőterek egymásban történő elmozdulása
során az eredeti erőterekben ható erőhatások a tér
minden irányában merőlegesek a két gömb alakú
erőtérközpont (pl. két egymáshoz képest mozgó
bolygó) felszínére.
Ennek ellenére a relativisztikus intervallumtranszformáció gyakorlati alkalmazásra és első
közelítésképpen
megfelelőnek
látszik,
mert
általában csak elemi részecskék fénysebesség közeli
mozgásainál válnak mérhetővé a relativisztikus
effektusok. A részecskékkel végzett kísérleteknél
ugyanis elsősorban nem a méretbeli, a térbeli
szerkezetben létrejövő torzulásokat, hanem a
részecskék élettartamára, gyorsíthatóságára, az
általuk kibocsátott rezgések frekvenciájára stb.
vonatkozó
változásokat
tudjuk
megmérni.
Kézenfekvő, hogy e jelenségeknél a módszer jó
közelítésnek tartható.
Az időtartam nem lineáris jellegű változásának
különös fizikai értelme van, ezt rövidesen
részletesebben is bemutatom. Most csak annyit, hogy

az
erőterek
dinamikus
kölcsönhatásának
következtében a mezőben végbemenő fizikai
folyamatok,
változások
sebessége
lelassul.
Következésképpen lassulnak az atomóra rezgései,
lassulnak a müon spontán elbomlásához vezető belső
mezőfolyamatok, lassul az áramló közegben haladó
fény rezgésszáma (Fizeau-kísérlet) és bármely más
fizikai folyamat is lassabban megy végbe, mintha a
fizikai
történések
dinamikus
erőtérkölcsönhatásoktól mentes mezőben mennének
végbe.
A lassulás okát geometriai értelemben
tulajdonképpen úgy is fel lehetne fogni, hogy a
deformált mezőben az elektromágneses történések
irányvektorai úgy kénytelenek megváltozni, hogy a
mezőrészecskéről-mezőrészecskére
történő
terjedésük közben – a mezőrészecskék egymás
közötti távolsága által kijelölt egységekben
számolva – az eredeti mozgás irányába eső
irányvektornak
megfelelően
hosszabb
utat
kénytelenek ugyanazzal a sebességgel megtenni (16.
ábra). Ez geometriai értelemben igaz is, ugyanakkor
ebben a felfogásban sem az időlépték nyúlik meg,
hanem a valós történés lezajlásához van szükség
hosszabb időre.

6. ábra 1
A Lorentz-kontrakció
A jelenség kizárólag a relativisztikus kölcsönhatásban részt vevő
erőterek hatása alatt álló fizikai anyagmező tulajdonsága. Ha a
kölcsönhatás elég nagy, az elemi részecskék és atomok belső
szerkezete is összehúzódhat. A méretcsökkenés a valóságban
feltehetően a mezők megtekeredésének a következménye, hasonlóan
az üvegmosó kefe szőrszálaihoz, amelyek az üveg nyakában történő
forgatás során feltekerednek a kefe szárára.

A modell alapján gondolkozva nem lehet minden
esetben ugyanazt a geometriai közelítést alkalmazni.
Egymást
vonzó
erőterek
távolodásakor
a
rácstávolságok megnyúlhatnak, erőterek közeledése
kapcsán a rácstávolságok általában rövidülnek. Ez a

jelenségkör egyébként a modell sokoldalú kísérleti
ellenőrzésére is lehetőséget nyújt, amely a kísérleti
fizikusokra vár.
Az erőterek dinamikus hatása alatt álló anyag
méreteinek változása ismert jelenség. Már
említettem a hangszórókat, vagy a mikrofonokat. A
hangszóróban lévő vasmag a tekercsben folyó áram
befolyására kialakuló változó elektromágneses erőtér
hatására térfogati változásokon esik át. Ezek a gyors
méretbeli változások a levegővel történő ütközések
útján hanghullámokat hoznak létre.
Az áthaladó erőtér okozta rezgéslassulás fizikai
oka feltehetően az, hogy a kölcsönhatás során –
függetlenül annak jellegétől – a mezőanyagban
(legyen az a részecskén belül, vagy kívül) feszültség
lép fel, amely energiát emészt. Ez az egyik oka a
gyorsítókban
észlelhető
látszólagos
tömegnövekedésnek és egy sor más relativisztikus
kísérletnek is (lásd később). A jelenség úgy is
felfogható, hogy az erőterek a haránt irányban
ébredő nyíró erők útján lefogják, akadályozzák a
másik erőtér forrását – ha elérik – abban, hogy a
benne zajló rezgések ugyanolyan frekvenciával és
sebességgel mozogjanak tovább.
Csak a rend kedvéért bemutatom még a

távolságok és időtartamok gyakorlati átszámításának
módját.
Az új távolság és időtartam mérőszámokat a
∆t
∆t ' =
∆v 2
2
∆x ' = ∆x 1 − 2 , és a
∆
v
c
1− 2
c

(17)

transzformációkkal lehet megadni. A megfelelő
inverz egyenletek:
∆t '
∆v 2
'
∆t =
2
∆x = ∆x ' 1 − 2
∆v
c és
1 − 2 . (18)
c

Ezek az összefüggések a dinamikus erőtérkölcsönhatások
intervallum-transzformációjából
egyértelműen következnek. (Emlékezzünk rá: Nem a
megfigyelő által „elképzelt” vagy „észlelt” idő- és
térkoordináták
változásairól,
hanem
külső
erőterekben elmozduló valóságos anyagi testek belső
szerkezetére és rezgéseire vonatkozó valóságos időés térintervallum változásokról van szó!)
A dinamikus erőtér-kölcsönhatás miatt fellépő
fizikai változások következtében az étermezőrészecskék, illetve az atomok, az „elemi” részecskék
szerkezeti elemeinek egymáshoz történő közelebb

kerülését relativisztikus Lorentz-csavarodásnak
(kontrakciónak és megnyúlásnak) célszerű nevezni
(17. ábra).

7. ábra 1
A Lorentz-lassulás
A dinamikus erőtér-kölcsönhatásban lévő fizikai erőterek hatására a
mező átmeneti zónájában az elektromágneses történések időbeli
lezajlása (lassulása) függ a dinamikus kölcsönhatásban lévő erőterek
viszonylagos sebességétől.

Ez az elnevezés nem jelenti azt, hogy az
alakváltozás a nagy tömegű testek éterben történő
lassú mozgására érvényes (LORENTZ ebben tévedett),
mivel a – feltehetően szuper-folyékony állapotban
lévő – éteranyag a nagy tömegű testek mélyében
szunnyadó
atomok
belső
szerkezetére
(a
magmezőkre, az atomhéjak magtól való távolságára)

nincs semmiféle befolyással. Éppen ellenkezőleg, az
erőteret maga körül létrehozni képes anyag (töltés)
hat a körülötte lévő étermezőre.
Úgy kell tehát fogalmaznunk, hogy ez a
kontrakció nem ugyanaz a kontrakció.
Természetesen a mozgás közben a testtel
előfordulhat, hogy hosszanti irányban kontrahálódik,
de ez nem az éterhez viszonyított elmozdulás
következménye, hanem a testre ható külső erőtérhez
viszonyított elmozdulás során fellépő nyíró erők
következménye. E két dolog pedig egyáltalán nem
ugyanaz.
Ugye Ön is szokott hallgatni rádiót. A rádió
hangszórójának működési elve pontosan az, hogy a
változó elektromágneses erőtér hatására a tekercs
menetei illetőleg a vasmag anyaga összezsugorodik
és elernyed. Ez a rezgőmozgás rezgésbe hozza a
hangszóró membránját is, de a vasmagos tekercs
akkor is hangot ad, ha nincs előtte hangerősítő
membrán, mert a változó erőterek által kiváltott
térfogatváltozásai közvetlenül is átadódnak a levegő
molekuláinak. Ugyanez a jelenség (a beszédhangok
létrehozása) forró gázokkal is létrehozható, pl. az
ívlámpa esetében10.
10

Lásd pl. a Beszélő mágnes, vagy a Beszélő ívlámpa c cikkelyeket a

Hasonló a helyzet a kötött szerkezetű, erőtérrel,
vagy erőterekkel áthatott fizikai mezőben száguldó
olyan elemi részecskéknél, amelyek tömege és belső
szerkezete – saját erőtere – olyan kicsi, hogy már
akár a levegő, még inkább a Föld mágneses és
gravitációs erőterei is képesek – a nagy viszonylagos
sebességek miatt – érzékelhető hatást gyakorolni a
részecskét összetartó magmezők belső szerkezetére
is. Ez a hatás a dinamikus erőtér-kölcsönhatások
intervallum-transzformációja alapján számítható és
az elemi részecske haladási irányának megfelelő
megtekeredésben – a Lorentz-zsugorodásban,
kontrakcióban – és a feszülés miatt fellépő Lorentzlassulásban mutatkozik meg.
A mezőzsugorodás-tekeredés mértéke a két
kölcsönhatásban lévő erőtér egymáshoz viszonyított
(∆v) sebességétől11 függ a 17. ábrán bemutatott
módon.
A relativisztikus rezgés-lelassulás (LorentzRévai Nagylexikona III. kötet 219. oldalán.
Aktív vonzó- vagy taszítóerőt generáló és egymáshoz képest
elmozdulást nem mutató fizikai erőterek esetén is fellépnek a
meződeformációk és a Lorentz-lassulás jelenségei, de azok a
deformációk nem az egymás erőtereiben történő relatív elmozdulás,
hanem az egymás erőterein keresztül – a mező közvetítésével –
gyakorolt aktív erőhatás miatt keletkeznek. Erről a problémáról később
– az Általános Relativitáselméletnél – még esik szó.

11

lassulás) szintén a dinamikus kölcsönhatásban lévő
erőterek kölcsönös sebességétől függ a 18. ábra
szerint. Ennek okát is megbeszéltük már.
5.) Néhány további elméleti megfontolás
LORENTZ hagyományos logikája az étermező és a
szilárd
testek
atomjainak
relativisztikus
elektromágneses
kölcsönhatását
(dinamikus
erőhatásait) gondolta az általa kiszámított számszerű
eredmények magyarázatául. Ezt a felfogást sok
kísérlet cáfolta. Viszont VOIGT és LORENTZ
matematikai logikája a számítások során egyszerűen
abból indult ki, hogy olyan transzformációkat
keressen, amelyek változatlan formában hagyják a
Maxwell-egyenleteket. Így is le lehet vezetni a
nevezetes transzformációs képleteket, azonban a
transzformációk mögött lévő fizikai valóság
tekintetében – ahogyan azt már részletesen
megbeszéltük – VOIGTnak és LORENTZnek nem
sikerült logikai egyezést teremtenie a kísérletekkel.
A matematikai egyezés viszont már LORENTZnél is
tökéletes volt.
EINSTEIN alkotása a kinematikus alapokon álló
relativitáselmélet, pontosabban a már jól ismert és
matematikáját tekintve hibátlan, ma is használatos

Voigt–Poincaré–Lorentz-transzformáció kinetikus12
átértelmezése. Mint már említettem, ezt a kinetikus
átértelmezést nevezem Einstein-transzformációnak.
A LORENTZ-féle kontrakciós, valamint az
EINSTEIN-féle kinetikus filozófiából kiinduló
matematika között – a számszerű eredményeket
tekintve – csak, és kizárólag logikai-filozófiai úton
lehet különbséget tenni. Mások a kiindulási
alapfeltételek, mások – de eredményeiket tekintve
számszerűen teljesen egyenértékűek – a levezetések
és teljesen azonosak a mennyiségi eredmények
mindkét relativitáselméletben. Már POINCARÉ és
LORENTZ is mindent pontosan ki tudott volna
számítani, csak az általuk alkalmazott kiindulási
alapok logikailag nem voltak összeegyeztethetők a
kísérleti tények egy részével, ezért nem folytatták az
elmélet különféle mellékágainak továbbfejlesztését.
Az
Einstein-féle
kinetikus
átértelmezés
kiindulási alapjából egyértelműen az következik,
hogy az idő másképpen telik annak a megfigyelőnek
12

A kinematika (=kinetika) az anyagi testek haladó és forgó
mozgásainak számszerű törvényszerűségeit vizsgáló egyszerű leíró
jellegű fizikai tudományág. A dinamika a kinematikánál jóval mélyebb
fogalom, nem elégszik meg a fizikai mozgásformák puszta matematikai
leírásával, hanem foglalkozik a mozgás okával, az erőhatásokkal is.
Dinamika = erőhatások tana.

a számára, amelyik mozog, mint amelyik
nyugalomban van. Továbbá a mozgó tárgy
rövidebbnek látszik, ha gyorsabban halad. Ez a két
következtetés akkor és csakis akkor igaz
maradéktalanul, ha elvileg nem lehetséges kitüntetett
koordinátarendszer. Más szóval, ha a relativisztikus
jelenségek valódi fizikai oka valóban a mozgás
maga.
Ismereteim szerint egészen 1996-ig – amikor
először közöltem az előbb (az akkorinál talán
szerencsésebb jelölésekkel) ismét bemutatott
levezetést – valóban úgy nézett ki, hogy a
matematika kizárja annak lehetőségét, hogy a
relativisztikus transzformáció során kitüntetett
koordinátarendszert használjunk.
A
kinetikus
paradigmából
és
a
koordinátarendszerek tengelyeinek meg nem
engedhető
módon
a
végtelenbe
történő
kiterjesztéséből következik a látszólagosság. E
látszólagosság értelmezéséhez vegyünk két azonos
irányban haladó K és K" erőteret létrehozó M és
M" testet és a megfigyelőt (M'"-at). Itt most
elméletileg elemzem ezt az esetet. (Pontosan ilyen
kísérletet végzett el 1972-ben J.C. HAFELE és R.E.

KEATING13 a Föld felszínén, valamint kelet és nyugat
felé haladó repülőgépeken elhelyezett atomórákkal.
A kísérlet részletes leírását és elemzését lásd
később.) Tekintsük most viszonyítási alapnak a
megfigyelőt (M"'-at). M test és M"' megfigyelő
sebességkülönbsége legyen ∆v, M" test és a
megfigyelő (M'") sebességkülönbsége pedig ∆u.
Ebben a helyzetben elvégezve az Einsteintranszformációt, M sajátideje τ v lesz, míg M"
sajátideje τ u. A sajátidő kiszámításának képlete:

v
τ = 1− 2 t
c
2

Ha most a megfigyelő (M"') növeli M"-höz
viszonyított sebességét v* sebességgel M és M" után
ugyanabban az irányban haladva, akkor az M’”
megfigyelő számára az Einstein-transzformáció
során

M

sajátideje

τ M = 1−

(v − v*)

változik, míg M" sajátideje τ M " = 1 −
Pusztán
13

attól,

hogy

az

M’”

c

2

(u − v*) 2

c

2

t

-re

t lesz.

megfigyelő

J.C.HAFELE és R.E.KEATING :Science, 177, 166-168 (1972).

megváltoztatta a saját sebességét.
M és M" mozgásállapotában semmi nem történt,
egymáshoz viszonyított sebességük azonos maradt,
de a megfigyelő számára mégis változik az M ill.
M" testeken számítandó sajátidő egyszerűen attól,
hogy a mindkét mozgó testtől igen távol lévő
megfigyelő
sebessége
valamilyen
okból
megváltozott (megváltoztattuk a viszonyítási alapot).
EINSTEIN olvasatában tehát az idő- és térkoordináták
relativitása nem azt jelenti, hogy a testek mozgási
sebességétől függ az életidejük, hanem azt – és
csakis azt – hogy a megfigyelő és a megfigyelt test
mozgási állapotának különbségétől függ, hogy a
megfigyelő mit „érzékelhet”14. Nem a mozgásban
lévő testeknek van hát sajátidejük, hanem a
megfigyelési folyamat során mutatkozik egy olyan –
műszereink és érzékszerveink működését érintő –
állítólagos torzítás, ami miatt a pontos és
összehasonlítható megfigyelés elvileg lehetetlenné
válik. Mindez annak ellenére, hogy – az
einsteinizmus szerint – a testekben mozgási
sebességtől függő tényleges fizikai változások a
valóságban nem következnek be.
14

Érzékelés alatt azt kell érteni, hogy a megfigyelő mérőműszerei mit
fognak mérni.

Ugyanígy a nyugvó megfigyelő számára a
mozgó test a mozgás irányában összezsugorodni
látszik (illetőleg a tér geometriája látszólag elfordul)
és megfordítva.15 Mert a viszonyítási alap – a
sebességi állapot – megválasztása itt is teljesen
önkényes. A hosszúságok látszólagos viselkedése
ismét attól függ, hogy mekkorának választjuk a
teljesen önkényesen megválasztott ∆v sebességkülönbséget.
Az teljesen egyértelmű, hogy EINSTEIN a
kinetikus Einstein-transzformáció során logikailag
felfoghatatlan,
az
addigi
világképpel
összeegyeztethetetlen kiindulási alapokból indult ki.
A fenti transzformációs képletek következetes
alkalmazása során ugyanakkor olyan meglepő
eredményeket hoz ki, amelyek tökéletesen egyezni
látszanak a tapasztalattal. Képletei vitathatatlanul
működnek. Ebből az elmélet hívei azt a
következtetést vonják le, hogy a kiindulási alap is
helyes, bármilyen felfoghatatlan is. Ez lenne a
15

Hogy zsugorodást vagy elfordulást érzékelünk az attól függ, hogy a
megfigyelő milyen módszert használ. Ennek részleteibe a lényeg
megértése szempontjából szükségtelen belemeni. Akit részletesebben
érdekel, nézzen utána E.F. TAYLOR, J.A. WHEELER: Téridő-fizika c.
műve magyar nyelvű kiadásának 161.oldalán. Gondolat kiadó
Budapest, (1974.)

helyzet valóban, ha 1996 óta nem lenne más ismert
útja is a levezetésnek.
Az általam javasolt egyesített (szemléletes)
erőtér- és mezőelméleti modell szerint a
megállapításának
sebességkülönbség
(∆v)
viszonyítási alapja nem lehet önkényes. Alapnak
kizárólag egy valóságosan is fennálló dinamikus
erőtér-kölcsönhatásban részt vevő erőtérnek a
kölcsönhatásban szintén részt vevő másik erőtérhez
viszonyított relatív sebessége (∆v) vehető figyelembe
a relativisztikus-transzformáció során16. Ez az eljárás
kizárja az önkényesen megválasztott koordinátarendszerekkel történő számításokat, azaz csak
∆v
egyetlen
teljességgel
meghatározott
figyelembevételét teszi lehetővé.
Másképpen fogalmazva EINSTEIN elmélete
szerint a megfigyelő számára ∆ v (tehát végtelen)
számú lehetőség van a koordináta-transzformáció
elvégzésére, ehhez csak saját sebességét kell
1−∞

16

Hasonló álláspontot képviselt R. SCHLEGEL is 1980-ban: ő a
megfigyelt jelenség és a megfigyelő között fennálló kölcsönhatást
gondolta a Lorentz-transzformáció fizikai hátterének. Mint rövidesen
látható lesz, a kölcsönhatásban lévő erőterek közül nem szükséges,
hogy az egyik a megfigyelő legyen. Sőt, a megfigyelt jelenség és a
megfigyelő között általában nincs kölcsönhatás, hanem a megfigyelt
jelenség áll két – a megfigyelőtől teljesen független – erőtér dinamikus
(=relativisztikus) kölcsönhatása alatt.

megváltoztatnia. Mivel a kellően távoli megfigyelő
sebességének változása nem feltétlenül gyakorol
hatást a megfigyelt tárgyra, számára valóságos
fizikai változások nélkül, idő- és térkoordináta
változások – látszólagos rövidülések és lassulások
vagy megnyúlások és gyorsulások – jelentkeznek
attól függően, hogy ő maga milyen sebességgel
mozog (azaz hogy milyen viszonyítási alapot
választott).17
Viszont az általam javasolt modellben kizárólag
a relativisztikus erőtér-kölcsönhatásban ténylegesen
részt vevő K és K" erőterek egyetlen meghatározott
sebességkülönbségének (∆v) figyelembevételével
lehet dinamikus (relativisztikus) transzformációt
végrehajtani. A megfigyelő sebessége lényegtelen,
bármekkora lehet. A lényeges csak az, hogy a
megfigyelés alatt álló jelenség milyen sebességgel
mozog egy másik erőtér-központ erőterében?
Elméletben természetesen a megfigyelt test és a
megfigyelő is minden esetben számtalan erőtér
többszörös statikus és dinamikus kölcsönhatása alatt
áll, azonban ez a kölcsönhatás általában nem, vagy
17

Érdemes felfigyelni arra, hogy az einsteini relativitáselméletnek ezen
megállapítása miatt válik a kvantumelméletben a megfigyelő szerepe
olyan hangsúlyossá, hogy egyes kutatók szerint megfigyelő nélkül
tárgyak és események nem is létezhetnek.

alig relativisztikus! A kölcsönhatás ilyenkor azért
nem relativisztikus, mert vagy az igen kis
sebességkülönbség, vagy a nagy térbeli távolságok
miatt elhanyagolható, vagy nulla nagyságú a távoli
égitestek mozgásai miatt fellépő nyíró erőknek a
megfigyelt
testre
(erőtereire)
gyakorolt
kölcsönhatásai.
6.) A relativisztikus intervallum-transzformáció
általános alakja
A Speciális Relativitáselmélet és a fent bemutatott
relativisztikus transzformáció a statikus elektromos,
és a statikus mágneses erőterek relativisztikus
kölcsönhatásainak elemzésére alkalmas. Ez azt
jelenti, hogy az elektromágnesség egy igen fontos
elméletéről
van
szó.
Az
relativisztikus
transzformációkat azonban némi változtatás mellett a
gravitációs erőterekre is alkalmazni lehet. Sőt, az
elektromágnesség esetében is elképzelhető olyan
helyzet, amelyekben a fenti teljesen szimmetrikus
térerő-viszonyokat feltételező levezetést már nem
lehet minden további nélkül alkalmazni. Ehhez
néhány további megfontolás szükséges, amit
didaktikai szempontból ismét a gravitációs erőterek
relativisztikus
kölcsönhatásaival
kapcsolatban

célszerű megvizsgálni.
Két minden más égitesttől távol lévő, közös
tömegközéppontjuk körül keringő égitest esetében az
égitestek erőterei szimplán összekapaszkodnak
(statikus kölcsönhatás), de nem mozdulnak el
egymásban és egymáshoz képest. Következésképpen
a közöttük kétségtelenül fennálló viszonylagos
mozgás (a kinematika) ellenére sem lesz erőtereik
között
dinamikus
(relativisztikus)
erőtérkölcsönhatás, mert az erőterek egymásba
kapaszkodnak, de egymáshoz képest és egymásban
nem mozdulnak el.
Az
erőterek
dinamikus
(relativisztikus)
kölcsönhatása adja azt a valóságos fizikai tartalmat,
amely valóságos változásokat okoz abban az
anyagmező
szerkezetben,
amelyre
a
két
kölcsönhatásban álló erőtér együttes hatást gyakorol.
Minden egyéb viszonyítási alap ki van zárva. Ezen
megszorítás következtében a τ sajátidő és a térbeli
mozgási mérőszám (∆x) megfigyelőtől függő
relativitása megszűnik, belép az elméletbe – nem is
egy, hanem három – kitüntetett (valódi fizikai és nem
önkényesen elképzelt koordináta) rendszer: két
egymástól eltérő sebességgel mozgó erőtér és az
erőterek sebességétől esetleg teljesen eltérően

sebességgel és irányban mozgó éteranyag-mező. A
megfigyelő mozgása (ha kellően távolról figyeli az
eseményeket) érdektelen.
A két erőtér hatásának eredője az, aminek
valóságos fizikai következményeképpen a K'-vel
jelölt étermezőben létező – az éter részecskéinél
jóval bonyolultabb felépítésű – részecskék (pl.
kvarkok) belsejében, vagy egyéb mezőbeli
történések során a mozgások (rezgések) lelassulnak
és a mező deformálódik, vele együtt a benne lévő
nagyobbacska részecske méretei megrövidülnek.
Ezek a valóságos fizikai változások nem függnek a
megfigyelő sebességétől, hanem kizárólag a
kölcsönhatásban lévő két kitüntetett erőtér és a
szintén kitüntetett éter(anyag)mezőben mozgó
„elemi” részecske mozgási állapotától függnek.
Az általam felvázolt, és az einsteini értelmezés
között kísérletileg úgy lehet dönteni, hogy olyan
kísérleti feltételeket teremtünk, ahol mozgás van, de
nincs erőtér kölcsönhatás. Amennyiben erőterek
kölcsönhatása biztosan kizárható és a relativisztikus
effektusok mégis megjelennek, akkor EINSTEIN
kinetikus felfogása győzött.
Viszont ha létezik olyan eset, amelyben a
mozgás ellenére biztosan nem mutatkozik

relativisztikus effektus, akkor a kinetikus elmélet
megbukott. Már a bevezetőben bemutattam, hogy a
Hoek-kísérlet, a Trouton–Noble-kísérlet és a statikus
erőterek jellegzetességei egyértelműen mutatják,
hogy az einsteinizmus által várt dinamikus
(relativisztikus) effektus a vitathatatlanul fennálló
mozgás ellenére sem mutatkozik.
További kísérletes döntés lehetséges úgy is, ha a
dinamikus erőtér-kölcsönhatás befolyása alatt álló
testekre vonatkozó méréseinknél figyelembe vesszük
a kappa-szorzót is: a κ = (G"-G)/G", vagy a κ ' = (GG")/G arány. Mi is ez a kappa?
Az előbb bemutatott speciális intervallumtranszformáció csak abban a különleges esetben
alkalmazható, ha a kölcsönhatásban álló erőterek
térereje kiegyensúlyozott. Ez gravitációs erőterek
esetében nyilvánvalóan csak rendkívül keskeny
térrészletben van így, hiszen az erőterek forrásai felé
közeledve a gravitációs erőterek térerejének aránya
jelentősen eltér az egy értékétől. Ilyenkor tehát a két
erőtér (K és K") által létrehozott gyorsulások (G és
G") és a tér adott pontjában ható erők (F és F")
aránya kisebb vagy nagyobb, mint egy (lásd ismét a
14. ábrát).
Relativisztikus
transzformációs
képletek

természetesen ebben az általános esetben is
levezethetők. Ez igen bonyolult matematikai
apparátust igényel, amelyet nem szükséges
bemutatni és végig szenvedni ahhoz, hogy megértsük
a probléma lényegét. Első megközelítésben
alkalmazható az alábbi durva becslés a helyzet
jellemzésére:
Vezessünk
be
egy
újabb
korrekciós
szorzótényezőt,
amely
a
relativisztikus
transzformációknál

szereplő

v2
γ = 1/ 1− 2
c

szorzó tényező hatásánál figyelembe veszi a nagy
térbeli távolságokon nyilvánvalóan jelentősen
megváltozó
térerő-arányokból
származó
módosulásokat is. Az új korrekciós faktor (a kappa)
kiszámításához
a
következő
megfontolások
segítenek hozzá:
Egy gravitációs erőtér térereje az F=m*G
összefüggés alapján egy m tömegű próbatestre
gyakorolt F erő, vagy az erő által létrehozott G
gyorsulás segítségével is jellemezhető. Gravitációs
erőtérben G nagysága természetesen az M tömegű
erőtér-forrástól különböző távolságokban más és
más, függ továbbá a gravitációs-állandótól (f = (6,67

M
G=−f 3 r
–8
2
–2
0,01)*10
dyn*cm
*g
):
±
r . Például

a Föld gravitációs erőtere által keltett gyorsulás nem
túl nagy tengerszint feletti h magasságban az alábbi
közelítő összefüggésből számítható:
G=9,78049*(1+0,0052884sin2 ϕ –0,0000059 sin22 ϕ )–
0,0003086*h–0,011 ms–2,
ahol ϕ a földrajzi szélesség. G standard értéke
9,80665 ms–2. A h tengerszint feletti magasságtól G
2
 R0 
M
= G0 
G= f

2
értéke nagyon függ:
 R0 + h  ,
( R 0 + h)

ahol M a Föld tömege, R0 az átlagos földsugár (6370
km) és G0=9,81 ms–2.
A Föld felszínén a földi eredetű K és a Napból
táplálkozó K" erőterek térerejének aránya igen nagy,
talán az is igaz lehetne, hogy G0/G"f ≅ ∞, mivel a
Föld erőteréhez képest a Nap erőterének hatása alig
érvényesül. Ez azonban biztosan nem igaz, hiszen a
Föld felszínén a Nap térereje nem elhanyagolhatóan
kicsi. Más kérdés, hogy mit jelent ez a relativisztikus
effektusok szempontjából.
Használhatónak látszó összefüggést kapunk, ha
így okoskodunk:

G − G"
=0
G

G"− G
=0
és G"

(19)

lesz abban az esetben, ha G=G". Ez a helyzet a 14.
ábra
E
pontjában.
Ilyenkor
korrekcióra
nyilvánvalóan nincs szükség, az előzőekben az
elektromágnességre levezetett speciális intervallumtranszformációk képletei minden további nélkül
alkalmazhatók a gravitációs erőterekre is. Mi
történik azonban akkor, ha a térerők nem
kiegyenlítettek. Ez nyilvánvalóan elektromágnesség
esetében is elképzelhető, de gyakorlati jelentősége a
problémának csak az erőtér-források nagy térbeli
távolságainál mutatkozhat. Aránytalan térerőknél
jogos az alábbi módosítás figyelembe vétele:

1−

𝐺−𝐺 "
𝐺

= 𝜅, ill. 1 −

𝐺 "−𝐺
𝐺"

= 𝜅′

(20)

Kappa (κ és κ’) értéke nyilvánvalóan nulla és egy
között változhat. Például κ értéke egyenlő lesz
eggyel akkor, ha G=G", viszont nulla értéket vesz
fel, ha G" nulla, vagy elhanyagolhatóan kicsivé
válik. Kézenfekvő, hogy ha ezzel a szorzótényezővel
beszorozzuk a jól ismert γ -t, akkor a relativisztikus
(nyírási) effektus nagysága a κ tényező
csökkenésének arányában csökken, megfelelően a

térerő-arány csökkenés mértékének. Vegyük észre,
hogy itt is a relativitás elvét alkalmaztuk annak
speciális formájában, hiszen a (20) alatti
összefüggésekben
a
két
erőtér
teljesen
egyenértékűként szerepel.
A dinamikus erőtér-kölcsönhatások intervallumtranszformációjának általánosított alakjában – nem
tévesztendő össze a gömbszerű erőterekre EINSTEIN
által kidolgozott kinetikus általános koordinátatranszformációval – a Voigt–Lorentz–Poincaré–
Einstein-féle
gamma-szorzótényezőt
ki
kell
egészíteni az itt bemutatott κ korrekciós faktorral:
1
1
γ*=
=
v2κ
 v2  G − G" 
1 −  2 * 1 −
 1 − 2 .
c
G 
c 
A κ tényező hatására a hosszúság és időtartam
mérőszámokban a relativisztikus hatások a
következőképpen módosulnak:
∆t
∆t ' =
(21)
∆x’ = ∆xγ * és
γ*
A (21) alatti egyenletek jelentése: Ha a dinamikus
erőtér-kölcsönhatásban részt vevő erőterek közül az
egyiknek a térereje jóval kisebb, akkor ezzel

arányosan csökken a kölcsönhatásban mutatkozó
nyíró hatások következtében fellépő kontrakció és
hasonlóképpen arányosan kisebb mértékű lesz a
rezgések lelassulása.
Fizikus
képzettségű
olvasóim
figyelmét
felhívom arra, hogy bár nem értek egyet a
korrespondencia-elv
minden
korlát
nélküli
általánosításával, azonban a (21) alatti összefüggés
esetében a korrespondencia-elv tipikusan érvényesül.
Az is nyilvánvaló továbbá, hogy az erőterek térerőkülönbségeit az általános relativitáselméletben a
tenzor-algebra sokkal jobban kezeli, amely három,
ill. négydimenziós eszköz. Itt nem lehet célom a
tenzor-algebra
tárgyalása,
mindössze
egy
egyszerűsített, igen durva becslési módszert
mutattam be a matematikailag képzetlenebb olvasó
számára a κ-tényező bevezetésével.
Az elméletnek ez a (21) összefüggések alatt
megadott jóslata számos kísérleti ellenőrzésre ad
alkalmat, amelyeket a kísérleti berendezések
birtokában lévő fizikusok hivatottak elvégezni.
Mint látható, a nyíró erőtér-kölcsönhatások
relativitáselmélete csak egy speciális esetben vezet
jóslataival,
azonos
eredményre
EINSTEIN
nevezetesen olyan térrészletben, ahol a dinamikus

(nyíró) kölcsönhatásban részt vevő erőterek térereje
azonos mértékű. Egyéb esetekben figyelembe kell
venni – ha a kísérletek ezt a feltevést majd valóban
bizonyítani fogják – a térerők különbségeiből
származó eltéréseket is.
Most már szemléletes módon is számot lehet
majd
adni
a
nyíró
erőtér-kölcsönhatások
intervallum-transzformációjának
alkalmazásával
nyerhető heurisztikus eredményekről, tehát a
rejtélyesnek mondott, és állítólag a kinetikus
paradigmát támogató elektromágneses kísérleti
eredményekről.
A Lorentz-csavarodással kapcsolatban itt sem
lehet szó nélkül elmenni JÁNOSSY Lajos professzor
elmélete mellett, aki – LORENTZ nyomdokait követve
– helyesen érezte meg, hogy a kísérleti eredmények
mögött valós fizikai változásoknak kell lennie.
JÁNOSSY is úgy gondolta, hogy a fizikai testek a
tehetetlenségi mozgásuk során az éterfolyadékkal (a
„kvantumvákuummal”) kerülnek kölcsönhatásba és
ezért az éterhez viszonyított relatív sebességkülönbséggel arányos mértékben összehúzódnak, és
belső történéseik lelassulnak. JÁNOSSY ezt Lorentzelvnek nevezte el. JÁNOSSY tehát szintén a Lorentzféle felfogást próbálta erősíteni, sikertelenül. Ő sem

tudta összeegyeztetni az elméletet a Trouton–Noblekísérlettel, továbbá az elképzelés heurisztikus ereje
sem volt az einsteini megközelítéshez hasonlítható.
JÁNOSSY professzor munkái nélkül nem lettem
volna képes ennek a modellnek a kidolgozására.
Ezúton fejezem ki neki – sajnos poszthumusz –
köszönetemet.
Az itt bemutatott axiómarendszer és a
segítségével kidolgozott matematikai modell előnye,
hogy segítségével vissza lehet térni a klasszikus
keretbe. Viszont ezek után az elméletnek el kell
számolnia az éter mechanikai modellje körül
mutatkozó problémákkal. Ezt az És mégis van Éter
c. fejezetben már megtettem. EINSTEIN kinetikus
modellje kétségtelenül kényelmesebb e szempontból,
hiszen ha a fény-fotonnak nincs közvetítő közege,
akkor nem kell mechanikai éter-modellekben
gondolkozni. Látni fogjuk azonban, hogy ugyanez az
előnye az Általános Relativitáselméletnek nincs meg,
mert ott az erőhatások távolba hatása már csak
közvetítő közeg (az Általános Relativitáselmélet
étere) szerepeltetésével oldható meg. Ezt EINSTEIN
maga is sokszor és sok helyen hangsúlyozta.
A fent bemutatott új axiómarendszernek és
levezetésnek van egy igen fontos előnye: EINSTEIN

axiómái igen szigorúan számszerűsített, merev
jóslatokat adnak, amelyektől az elmélet egy cseppnyi
eltérést sem enged. Ugyanakkor közismert, hogy
EINSTEIN számszerű jóslataival a kísérletek java
része csak részben és korlátozott pontosság mellett
mutat egyezést. Ezzel szemben a dinamikus erőtérkölcsönhatások intervallum-transzformációja csak
azokra a különleges esetekre ad az einsteinivel
azonos jóslatokat, ahol a dinamikus kölcsönhatásban
részt vevő két erőtér térereje pontosan kiegyenlített.
A valóságos kísérletek legnagyobb részében ez a
feltétel nem, vagy nem tökéletesen teljesül, mert
egyik vagy másik erőtér térereje az éppen vizsgált
folyamatoknál valamilyen mértékben aszimmetrikus.
Ebből következően az einsteininél nagyobb az
általam vázolt elmélet játéktere, illetőleg a nem
pontosan
egyező
eredmények
elemzésénél
figyelembe lehet és kell venni a térerőegyenlőtlenségekből adódó korrekciókat is.
Az itt bemutatott levezetésnek – ha helyes – igen
nagy a jelentősége, mert általa „Relativity has
vanished through the window....”18 Persze csak
einsteini értelemben. Mert egyébként a relativitás
18

„A relativitás eltűnt az ablakon át.....” John MADDOX, Nature, 346,
103., (1990.)

jobban tündöklik, mint valaha, ugyanis érthetővé
vált.
Az elmélet helyességét a kísérletek és csakis a
kísérletek dönthetik el, ezért következőkben az itt
bemutatott elméleti modellt és a mögötte álló új
paradigmát össze kell vetnünk a tapasztalati
adatokkal, a relativisztikus kísérletek eredményeivel.
Mielőtt azonban a tapasztalati adatoknak az itt
bemutatott elmélettel történő összevető elemzésére
rátérnénk, ide kívánkozik még néhány megjegyzés.
Először: A relativitás nem szűnt meg, mert nem
létezik abszolút nyugalomban lévő valami, amihez
mostantól viszonyítani tudjuk a tárgyak sebességét.
Az erőterek egymáshoz viszonyított sebességét
továbbra is csak relatív egységekben tudjuk
megadni. Az éterfolyadékban is lehetnek áramlások.
Elvben természetesen létezhet valamiféle olyan
„mozgási” állapot az éteróceánban, amely abszolút
nyugalomnak lenne tekinthető. Ha képesek lennénk
megmondani, hogy melyik az a hely, ahol az éter
ebben a teljesen nyugalmi állapotban van, akkor
ehhez a helyhez kellene viszonyítanunk minden test
sebességét. Nincs azonban annak meghatározására
alkalmas módszer. A Galilei-féle relativitás elvének
igazsága tehát továbbra is fennáll. Viszont az

elektromágnesség relativitáselméletének megszűnik
az a számtalan belső értelmezési problémája, amely
a sok közismert abszurditáshoz vezetett.
Másodszor: Az elektromágnesség és a gravitáció
relativisztikus
jelenségeinek
kinetikus
átértelmezését, (EINSTEIN Speciális és Általános
Relativitáselméleteit) sokan és sokféleképpen
kritizálták az évszázad során. Az elektromágnesség
kinetikus (koordináta) értelmezését, a koordináták
léptékrendszerének mozgás miatti változásait
cseréltük le az imént. A dinamikus relativitás, az
intervallumok relativitása, az ölelkező erőterekben
mutatkozó nyíró jellegű erőhatások miatt fellépő
mező-deformációk és rezgéslassulások vették át a
helyüket.
Harmadszor: Felületes szemlélő azt hihetné,
hogy az általam bemutatott paradigma és a Fresnel–
Fizeau–Voigt-paradigma (Ether-drag Theory) között
semmi különbség nincs, hiszen az éteranyag mindkét
elméletben elmarad a hozzá képest mozgó
atomokhoz képest. Az elvi különbség abban
mutatkozik, hogy FRESNEL elmélete szerint az
éterben szabadon mozgó testek gravitáció útján
ragadják magukkal az étert. Ez nem feltétlenül igaz
(Hoek-kísérlet). Az éterre semmilyen vonzó vagy

taszító hatással nincsenek az atomok (az erőtérforrások). Viszont ha két anyagi test egymáshoz
képest mozog, és erőtereik együttesen hatnak az
adott éterterületre (vagy egymásra), akkor jönnek
létre a mező-anyagban, vagy a diszkrét részecskék
belső szerkezetében a relativisztikus torzulások.
FRESNEL szerint elég volt két dolog – az éter és a
benne mozgó test – ahhoz, hogy fellépjen a
relativisztikus jelenség. Ezért nem működött az
elképzelése. Ugyanezért nem működik LORENTZ
elmélete, mert szerinte is csak két dolog, az
elektromágneses éter és a benne mozgó test (az
elektron) kell a rövidüléshez. EINSTEIN szerint is
csak két tényező elegendő, két egymáshoz képest
eltérő sebességgel mozgó test.
Úgy tűnik, hogy a fizikai valóságban három
anyagi test kell a relativisztikus jelenségekhez: az
éter, és benne két különböző sebességgel és kellő
közelséggel mozgó erőtér-forrás. Úgy gondolom,
hogy ez az alapvető különbség minden eddigi
elképzeléshez képest.
Negyedszer: Ismét hangsúlyozom, hogy a
kontrakciós, a kinetikus és a nyíró erőhatások
paradigmái ugyanazt a matematikát, VOIGT
transzformációját használják. Csak az a különbség,

hogy milyen anyagi tényezőket tekintenek az egyes
koordinátarendszerek mögé valóságként.
Ötödször: Az „idő” és a hosszúságok relativitása
továbbra is komoly gyakorlati probléma marad,
hiszen az elemi részek világában az időtartamot és a
hosszúságokat az atomok rezgésszámával lehet
megadni. Régebben egy másodperc a közepes
hosszúságú nap 86.400-ad részének felelt meg. Az
1967-ben
megrendezett
mértékegységekkel
foglalkozó XIII. világkongresszus óta a 133-Cs
(cézium) atomjainak alapállapotában a két
hiperfinom szerkezeti szint közötti állapotnak
megfelelő
sugárzás
periódusidejének
a
9.192.631.777-szerese egy másodperc. Ezzel már
csupán 10–13 bizonytalansággal sikerült megadni a
másodperc szabványt. A távolságok mérőszámát
jelentő méter szabványos értéke 1960. óta a 86kripton által vákuumban kibocsátott sugárzás
hullámhosszának
1.650.763,73-szorosa.
Ilyen
pontosságú idő- és távolságegységek többek között a
rádiócsillagászatban, a hírközlésben és a navigációs
rendszerekben szükségesek. Mi történik azonban, ha
a szabványos atomok külső erőterekben mozognak?
Nyilvánvalóan rezgéseik lelassulnak, az atomóra és
az atomi távolságmérő elveszíti rendkívüli

pontosságát. A változás sebességfüggő, tehát az
atom és a külső erőtér viszonylagos sebességének
nagyságától függ. Az idő mint olyan tehát nem
relatív, de a mérések során a külső erőtér befolyása
alatt álló atomóra által „mutatott” időtartamok
bizony eltolódhatnak, és ezt méréseinknél feltétlenül
figyelembe kell venni.
Hatodszor: Úgy gondolom, hogy ezek után
nyilvánvaló, hogy miért volt az einsteiniáda olyan
heurisztikus! Az összes relativitáselmélet ugyanazt a
matematikát használja, Woldemar VOIGT szellemi
alkotását. Nem csoda, hogy a számítások helyes
eredményre vezettek. Csak a mögöttük álló
paradigma volt helytelen. Elméletileg a józanész
rehabilitációja előtt minden akadály elhárult, ha a
nyíró erőhatások paradigmája minden olyan ismert
mikrofizikai
kísérettel
összeegyeztethető,
amelyeknél
relativisztikus
hatásokkal
kell
számolnunk.
Következzenek most a mindent eldöntő
kísérletek, amelyek állítólag csak a kinetikus
paradigma alapján értelmezhetők, és amelyeket
sokak szerint csak a kinetikus paradigma képes előre
jelezni.
Az Általános Relativitáselmélet algebráját nem

fogom
részletesen
bemutatni.
Csupán
a
bizonyítékként idézett kísérletek klasszikus fizika
szerinti értelmét fogom demonstrálni. Az erőterek
egymásban történő elmozdulásáról szóló tanítás
működését így is demonstrálni tudom majd.

