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Jobb egy mentõötlet mint öt mentõ egylet
– írta Karinthy Frigyes az egyletistápolás margójára.

Ezek az ötletek nem vesznek el,

ha a

linken, az ELFT stratégiai vitafórumán adjuk elõ.

http://forum.elft.hu

Most Társulatunk kér egyletmentõ ötleteket!

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016, 202 oldal

Érdekes tanulmánykötetet jelentetett meg a Gondolat
Kiadó Simonyi Károly születésének 100. évfordulójára.
A könyv 12 rövid tanulmányt tartalmaz 13 szerzõ tollá-
ból, amelyek középpontjában a 18–19. századi mate-
matika, fizika és csillagászat történetének egyes mo-
mentumai, illetve e területek korabeli filozófiával való
kapcsolatai állnak. A tanulmányok elsõsorban a magyar
vonatkozásokra fókuszáltak, a korszak magyar tudó-
sainak, mint Bolyai Farkas, Hell
Miksa, Segner János András, Sipos
Pál, Dugonics András tevékeny-
ségét mutatják be. Az egyes tanul-
mányok szövegeit minden eset-
ben képek és a témához tartozó
illusztrációk követik, sajnos csak
fekete-fehérben.

A tanulmányok négy fõ gon-
dolati csomópont köré csoporto-
sulnak. Az elsõ az Erõk és ellen-
erõk a 18–19. századi filozófiá-
ban, amely három tanulmányt
tartalmaz Schmal Dániel, Mester
Béla és Egyed Péter írásait. Ezek
Leibniz filozófiájával, majd két
felvilágosodás kora beli magyar
tudós, Rozgonyi József Kant-kriti-
kájával és Sipos Pál filozófiájával
foglalkoznak.

A második a Matematikusok a
matézis és a bölcselet határterü-
letein, amely szintén három tanul-
mányt tartalmaz, szerzõi: Békés Vera, Oláh-Gál Róbert
és Szabó Péter Gábor. Az elsõ Dugonics András – aki-
nek jelentõs szerepe volt a magyar matematikai mû-
nyelv megteremtésében – matematika-pedagógiai mun-
kásságát mutatja be. Olyan, azóta is használt szakkifeje-
zések származnak tõle, mint: derékszög, egyenlet, elv,
gömb, szög, háromszög, hatszög, hossz, köb, kör, pont,
sugár, végtelen. A másik két tanulmány Bolyai Farkas
tanulmányait, illetve munkásságát elemzi.

A harmadik fõ fejezet a 18–19. századi fizikusok
és csillagászok munkásságának tudományos és filo-

zófiai recepciója, amely négy tanulmányt tartalmaz,
szerzõi: Gurka Dezsõ, Kontler László, Székely László,
Martinás Katalin és Tremmel Bálint. Az elsõ kettõ a
korszak két nemzetközileg is ismert és elismert ma-
gyar tudós – Segner János András és Hell Miksa, aki-
rõl a szerzõ következetesen Maximilian Hellként ír –
munkásságát és kisebb részben életét mutatja be. A
harmadik tanulmány Kant kozmológiájáról értekezik,

kitekintéssel Madách Imre Az
ember tragédiája címû mûvére,
különös tekintettel az utolsó
színre. Ez utóbbinak ezért talán
inkább a negyedik fõ részben
lehetett volna a helye. A negye-
dik tanulmány a leibnizi impul-
zusfogalom és az arra épülõ di-
namika alapgondolatait mutatja
be, összehasonlítva a newtoni
felfogással.

A negyedik fõ fejezet A 18–19.
századi szépirodalom és a kora-
beli természettudományok érint-
kezési pontjai, amely két tanul-
mányt tartalmaz, Vörös Imre és
Balogh Piroska írásait. Az elsõ a
karteziánus és a newtoni felfogás
megjelenését mutatja be néhány
korabeli magyar versben. Csak
érdekességként említendõ, hogy
egyikben összekeveredik a gravi-
táció és a mágnesesség, amely

gyakori tévképzet. A második egy, a vizsgált korszak-
ban létezõ Uránia címû folyóirattal és az akkortájt fel-
fedezett Uránusz bolygó névválasztásával foglalkozik.
Az írás szerint többen inkább feminim jellegûnek tar-
tották a bolygót, ezért a nõi jellegû Uránia nevet sze-
rették volna.

A könyvet ajánlhatom mindazoknak, akik nem
csak a természettudományokat szeretik, hanem szíve-
sen gondolkodnak el ezen ismeretek filozófiai, társa-
dalmi, sõt a mûvészetekre gyakorolt hatásán.

Radnóti Katalin
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