
A hipertér
1.1         Mit nevezzünk hipertérnek?
Az emberek gyakran teljesen eltérõ dolgokat értenek hipertér alatt, szükséges pontosítanunk ezt a 
kifejezést. A leggyakrabban használt jelentések tartalmai szokásosan a következõk.

•        Háromnál magasabb térdimenziók bevezetésével nyert, alapjaiban euklideszi tér 
jelölése.  Ez  egy  tisztán  geometriai  szemléletû  modell,  melyek  tulajdonságai 
matematikai analógiákkal jól és szemléletesen feltérképezhetõk. Ebben az írásban 
többdimenziós euklideszi tér  megjelöléssel fogunk hivatkozni rá. Ebben az idõ 
nem játszik szerepet.

•        Egy  n-dimenziós  univerzum  azon  potenciális  dimenziói,  melyek  nincsenek 
anyaggal,  illetve  téridõvel  kitöltve,  de  amelyben  a  téridõvel  és  anyaggal 
rendelkezõ Univerzumok egymástól elszigetelve létezhetnek. Ezt nevezzük multi-
univerzumnak.

•        Fizikai  használatban  a  Minkowski  térhez  hasonló,  különbözõ  tér  és  idõ 
dimenziókból felépülõ univerzum, melyben a téridõ dinamikus viselkedésû. Itt a 
magasabb  dimenziós  hatásokat  a  tér  és  az  idõ  szerkezetének  lokális  változása 
okozza. A komplex tér-idõ dimenziók bonyolult szerkezetû hiperteret hozhatnak 
létre, melyekre az euklideszi vagy a Lorentz geometria sem érvényes mindig. A 
továbbiakban ezt nevezzük téridõnek. 

A továbbiakban a négynél több téridõ dimenziós multi-univerzumot nevezzük hipertérnek.

1.2         Milyen hipertéri effektusok létezhetnek 
 

Természetesen  számtalan  formája  és  megjelenése  lehetséges  azoknak  a  folyamatoknak,  ahol 
feltételezhetõen az univerzum hipertéri  jellege nyilvánulhat meg.  Ezek a  jelenségek általában 
semmilyen más módon nem magyarázhatóak.

Ilyen hipertéri effektusok lehetnek például kiemelve:

•        Teleportáció. Ez a jelenség csak egy multi-univerzumban vagy egy többdimenziós 
euklideszi térben léphet fel.

•        Idõcsúszás.  Az idõ jelentõs mértékben másképp telik egy adott  térbeli  helyen, 
mint a referencia ponton.



•        Gravitációs vagy elektromágneses anomáliák. A téridõ szerkezete extrém hatással 
van a kölcsönhatásokra.

 

1.3         Hipertéri effektusok megfigyelései
 

Közvetlenül megismételhetõ módon megtapasztalható hipertéri  jelenségrõl nem tudunk. Nincs 
hitelesnek és bizonyítottnak tekinthetõ megfigyelés vagy kísérlet, ami alátámasztaná a hipertér 
létezésére vonatkozó elméleteket. 

Vannak viszont olyan tapasztalatok, melyek ha egyenként nem is, közös vonásaik alapján viszont 
már felkelthetik figyelmünket

1.      Paranormális jelenségek. Idetartoznak az egyedi parajelenségek, a klasszikus 
történelmi megfigyelések és a spiritiszta szeánszokon megtapasztalt hipertéri 
jelenségek  is.  Ezek  az  áltudományos  elképzelések  miatt  nem  képezik 
komolyabb tanulmány tárgyát, összehasonlító vizsgálatok végzésére azonban 
alkalmasak.

2.      Gömbvillámokról  feljegyzett  furcsaságok.  Ezeket  az  adatokat  általában 
kiveszik a gömbvillám megfigyelt tulajdonságai közül, mivel ellentmondanak 
mai  fizikai  ismereteinknek,  de  érdemes  összevetni  a  paranormális 
beszámolókban elõforduló jelenségekkel.

3.      Amatõr kísérletek végzése során tapasztalt furcsa jelenségek. A szabadalmi 
leírások  megismételhetetlensége  és  titokzatossága  miatt  lehetetlen 
tisztességesen utána mérni ezeknek az állításoknak.

4.      Fizikai  kísérletek  során  tapasztalt  anomáliák,  melyekre  nincs  elfogadható 
magyarázat.  Valójában  nem  ismerjük  még  a  téridõ  szerkezetét  olyan 
mélységben,  mely  kielégítõ  lehetne  a  kérdés  megválaszolására.  A fizika  is 
ismer  olyan  tényeket,  melyek  éppúgy  cáfolhatják,  de  meg  is  erõsíthetik  a 
hipertéri jelenségeket.

Elõször  a  világon  J.  C.  F.  Zöllner  végzett  kísérleteket  többdimenziós  jelenségek 
tanulmányozására. Noha igyekezett kellõ körültekintéssel eljárni, és a kísérletek is jól sikerültek, 
médiuma szélhámosság gyanújába keveredett,  és  ez  árnyékot  vetett  Zöllner  munkásságára.  A 
kísérletek  során  számos  jelenséget  tapasztaltak,  melyet  csak  négy  térdimenzióval  lehet 
magyarázni.



Magyarországon Chengery Papp Elemér végzett példa értékû kutatásokat a harmincas évek 
elején.  Teleportáció,  telekinézis,  gravitációs  anomáliák,  különbözõ  fény,  hõ  és  szokatlan 
elektromos  jelenségek  számtalan  esetben  fordultak  elõ  spiritiszta  kísérleteik  során.  A 
szeánszokat  kiválóan  ellenõrzött  körülmények  között  folytatták  le.  Könyvében  hihetetlen 
mennyiségû  hipertéri  effektusról  számol  be,  többek  között  például  arról,  hogy a  médium 
testmagassága  több  alkalommal  10-15  centiméterrel  meghosszabbodott  az  ülések  alatt. 
Hasonló megfigyelések máshonnan is szép számmal találhatók erre a jelenségre. 

 

1.4         Merre keressük a hipertéri jelenségeket
 

Az elsõ kérdés  -  amire nagyon-nagyon sokáig semmilyen ötlet  és  elképzelés  nem volt  -, 
hogyan tudnánk elõidézni mesterségesen hipertéri jelenségeket. 

Rádióamatõrök sora barkácsolt  elképesztõen változatos elektrotechnikai  áramköröket,  csak 
valamilyen  általuk  ismert  homályos  cél  érdekében  és  néha  meglepõ  eredményeket 
produkáltak velük. Hamarosan megjelentek már a század elején, az elsõ hihetetlennek látszó 
legendás szerkezetek, melyek a legelképesztõbb jelenségeket produkálták és a leírások szerint 
fittyet hánytak a legalapvetõbb fizikai törvényeknek is.

 

1.5         A kölcsönhatások idõanomáliát okozó hatása
 

Gondolom sokak által ismert az a kísérlet, ami egyúttal az általános relativitás-elmélet egyik 
fõ kísérleti igazolása. Ebben a kísérletben nagyon pontos atomórákat helyeztek el egy épület 
alagsorában  és  az  épület  tetejének  magasságában.  Az  atomórák  egy  idõ  múlva  eltérõ 
idõmennyiséget  mutattak,  tehát  nem  egyformán  jártak  a  vizsgált  idõtartam  alatt.  Ez  az 
különbség az eltérõ gravitációs potenciál miatt következett be, mivel eltérõ volt a  gravitáció 
által okozott téridõ görbület. Ez a téridõ görbület különbség okozta az eltérést az atomórák 
sajátidejében, ami egyébként minimális volt.

Ismeretesek az erõfeszítések melyek a kölcsönhatások egyesítését tûzték ki célul. Ha ez az 
elmélet igaznak bizonyul, akkor egyetlen kölcsönhatás lesz a felelõs az összes fizikai erõtér 
létrejöttéért, ezért elképzelhetõ, hogy valamennyi kölcsönhatás meghatározó hatással van a 
téridõ szerkezetére, még ha eltérések találhatók is közöttük ennek megjelenésében. Példánk 
kapcsán  elképzelhetõ,  hogy  az  elektromágneses  tér  a  gravitációs  térhez  hasonlóan 
befolyásolja a téridõ szerkezetét. Ez igen nehezen lehetne kimutatható, mivel egy ilyen mérés 
során  a  mérõszerkezetre  gyakorolt  hatás  nagyobb  lenne,  mint  az  anomália  téridõ  torzító 
hatása. Mindazonáltal a gravitációs térnél sokkal jobban kezelhetõ eszközt kapnánk így téridõ 
anomáliák  okozására,  hiszen  sokkal  kisebb  térfogatban  sokkal  nagyobb  eltérést  tudnánk 
okozni, mint gravitációs erõtérrel. 



Egyes kutatók, mint például Harry I. Ringermacher már jelezték, hogy szükségessé vált az 
elektromágnesesség  a  részecskék  sajátidejére  gyakorolt  hatásának  vizsgálata,  mióta  az 
elektrodinamikai torziós tenzor megjelent az egyenletekben, az elmélet kimondja, hogy egy 
intenzív, külsõ elektrosztatikus potenciál mérhetõen eltolja a töltéssel rendelkezõ részecskék 
sajátidejét, a gravitációs vöröseltolódáshoz analóg módon, a mágneses magrezonancia (NMR) 
alkalmazása alkalmat ad ennek a kérdésnek a tanulmányozására.
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