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– Ez meg mi…? 
Olyat láttam, amit eddig még sohasem, és amit min-

den valószínűséggel nem lenne szabad látnom. A ké-
pen a csillagok fényei teljesen megnyúlnak. Nem egy 
pont formát vesznek fel, mint amilyennek lenniük 
kellene, hanem egy csíknak látszódnak. Erre semmilyen 
magyarázatom nincs, és ugyanígy fogalmaztam Ro-
bertnek is. 

– Ennek nem kellene így lennie – mondtam. 
– Minek? – kérdezte. 
– Nézd csak meg a képet! 
És akkor megmutattam neki azt a képet, amit készí-

tett az űrszonda az eltűnése előtt. (1-es ábra) 

 

1. ábra – gravitációs lencsézés 

– Ez felettébb érdekes. Jó, hogy a gravitációval fog-
lalkozom már vagy nyolc hónapja, így meg tudom 
állapítani, hogy ezt a jelenséget gravitációs lencsézés-nek 
hívják. És a nevéből is adódik, hogy ilyet csak a gravi-
táció tud kialakítani. 

– Mit is jelent ez pontosan? – kérdezte Robert. 
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Hogy megértessem Roberttel mi is ez, egy szemlélte-
tő ábrát mutattam neki. 

(2-es ábra): 

 

2. ábra-gravitációs lencsézés 

– Nos, e kép segítségével tudod megérteni, hogy mi 
is az, amit az űrszonda látott. Mit tudsz a gravitációról? 

– Mitől függ a gravitáció nagysága? – kérdeztem tő-
le. 

– A test tömegétől. 
– Pontosan. És mi az eredménye a nagy gravitáció-

nak? 
– Hmm. 
– Na, megállt a tudomány? – kérdeztem nevetve. 
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– Dehogy is. Szerinted a NASA ügyvezetője pont ne 
tudná ezt? Csak kicsit gondolkodnom kellett – vágta rá 
frappánsan. 

– Na, akkor mi a válasz? 
– Térgörbület. A nagy gravitációs összpontosulás-

nak térgörbület az eredménye. 
– Ahogy mondod. És minden bizonnyal ugyanez a 

helyzet a gravitációs anomália helyszínénél. 
– Hogy hol? – kérdezte Robert. 
– Így neveztem el a jelek forrásának helyszínét. 
– Ja, értem. És akkor mi köze van a térgörbületnek a 

gravitációs lencsézéshez? 
– Ezért kellet megmutatnom ezt az ábrát. – (2-es áb-

ra) – Láthatod, hogy ahol a csillagok vannak, ott az 
azokból eredő gravitáció hatására meggörbül a tér, azaz 
bemélyed. A teret az ábrán egy kockás 2 dimenziós lap 
szimbolizálja. 

– Eddig értem. 
– Szuper. És a gravitációs lencsézésnek az a lényege, 

ahogyan a kép is mutatja, hogy a csillag fénye áthatol 
ezen a görbült téren, és maga a fény is meggörbül. Mi 
ezt a görbült fényt láthatjuk az előző ábrán. (1-es ábra) 

– Ahaa, tehát egy olyan objektumnak kell lennie a 
Naprendszerünkben, ami elgörbíti a csillagok fényét. 

– Lassan túlságosan is jól vágod – nyugtattam meg. 
– És mi az az objektum? 
– Hát, azt kell kiderítenem. 
Egy fél órás gondolkozás után újabb dologra jöttem 

rá. Tudtam, hogy ezt is meg kell értetnem Roberttel. A 
helyzet az, hogy az Interneten nincsen fent egy olyan 
kép sem, ami segítené őt a megértésben, így egy 3D-s 
rajzoló programmal készítettem egyet (3-as ábra): 


