
Galilei-perben szerepet játszottak olyan szempontok
is, hogy a kopernikánus rendszer átütõ bizonyítékai
(például a parallaxis kimutatása) még évszázadokig
várattak magukra, miközben az ellenreformáció ide-
ológiájának hívei egyre merevebb álláspontot foglal-
tak el. Ebbe persze belejátszottak hatalmi kérdések is,
amelyek olykor látványos megnyilvánulásokkal mu-
tatták az erõ, a hatalom igazát (Giordano Bruno mág-
lyahalála, 1600).

Galilei gondolkodásának tanulmányozása is sok
érdekességet rejt magában. Galilei, aki megoldotta a
szabadesés, az egyenletesen gyorsuló mozgások le-
írásának problémáját, kiváló kísérletezõ volt, egysze-
rûen nem tudta elfogadni a bolygópályák ellipszis-
alakját. Híres könyvében, a Dialogóban, amely a
Galilei-per alapját képezte, az egyszerûsített koperni-
kuszi világképet tárta az olvasó elé. Ebben a bolygók
körpályán keringenek a kör középpontjában lévõ
Nap körül. Tehát a köröktõl õ sem tudott megszaba-
dulni. Kérdés, hogy a Kopernikusz által bevezetett
sok epiciklusról mi lehetett a véleménye, mivel eze-
ket meg sem említi könyvében. Ellenben úgy kezeli a
kopernikuszi elképzelést, mintha az lenne a végsõ
igazság, és nem csak, mint egy lehetséges hipotézist,
számítási segédeszközt. Ez az, ami nem volt elfogad-
ható az egyházatyák, illetve az arisztoteliánusok szá-
mára. Ráadásul nem tudott kellõ empirikus bizonyí-
tékot felmutatni a kopernikuszi elmélet mellett, hi-
szen a csillagok parallaxisát akkor még nem lehetett
kimutatni. A Vénusz fázisváltozásai – amelyet mint
ténylegesen megfigyelhetõ tényt hangoztatott – más-
képp is magyarázhatók voltak. Ez csak arra bizonyí-
ték, hogy a Vénusz a Nap körül kering, de arra már
nem, hogy a Föld is ezt teszi.

Maga a szerzõ következõképp jellemezte könyvét:
„A tudomány haladását általában egyenes vonalú,

józanul töretlen fejlõdési folyamatnak tekintjük, holott
nagyon is szabálytalan, olykor a politikai gondolko-
dás evolúciójánál is cikcakkosabb csapást követ. Kü-

lönösen a kozmológiai elméletek fejlõdése nevezhetõ
– túlzás nélkül – a kollektív megszállottság és ki-
egyensúlyozott skizofrénia történetének, s az útvona-
lát meghatározó egyes felfedezések és felismerések
inkább tûnnek egy holdkóros, mint egy elektronikus
agy produktumainak.

Amikor Kopernikuszt vagy Galileit lesegítettem a
talapzatról, ahová a tudományos mitográfia állította
õket, nem az volt a célon, hogy lealacsonyítsam õket,
csupán hogy teremtõ gondolkodásukba belepillant-
sak. Nem bánom azonban azt sem, ha a kaland mel-
léktermékeként szembekerülök a legendával, amely
szerint a Tudomány józan és szikár, a Tudósok pedig
higgadtabbak és szenvedélyektõl mentesebbek má-
soknál (aminek folytán a világ dolgainak irányításá-
ban vezetõ szerepet kellene játszaniuk), és képesek
maguknak és kortársaiknak megfelelõen racionális
megoldásokat nyújtani a más eredetû etikai ítéletek
helyett.

Szándékom volt, hogy e bonyolult tárgykört az
átlagolvasó számára hozzáférhetõvé tegyem, de remé-
lem, hogy az egyetemi ifjúság is haszonnal forgatja
majd könyvemet.”

Galilei Dialogo címû könyve, melyet már a per
utáni a házi õrizetében írt, volt az egyik nagyon fon-
tos azon mûvek közül, amelyekbõl Newton és kor-
társai tovább építkezhettek, ténylegesen megértve a
mozgás törvényszerûségeit, miszerint nem a test ál-
landó sebességû mozgásának fenntartásához, hanem
a sebesség megváltoztatásához, a vizsgált test gyor-
sításához szükséges erõhatás. És ez Galileo Galilei
igazi érdeme!

Newton csak a könyv ötödik fejezetének utolsó ol-
dalain kap helyet. A rövid fejezet célja inkább a könyv
mondanivalójának, mintegy történeti ívének összefog-
lalása, és röviden vázolni a newtoni szintézist.

Bízom benne, hogy sikerült felkeltenem az érdek-
lõdést a könyv iránt!

Radnóti Katalin

HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2017. évi Küldöttközgyûlése

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2017. május 13-án,
szombaton 10:00 órai kezdettel tartja tisztújító Kül-
döttközgyûlését az ELTE Fizikai épületének (Buda-
pest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083. elõadóter-
mében (Eötvös-terem).

A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt
vehet. A vitákban a Társulat tagjai részt vehetnek, fel-

szólalhatnak, de a szavazásban csak a területi és szak-
csoportok által megválasztott, küldöttigazolvánnyal
rendelkezõ küldöttek vehetnek részt. A küldöttek
igazolványukat a regisztrációnál mutassák be!

Ha a Küldöttközgyûlés a meghirdetett idõpontban
nem lenne határozatképes, akkor 10:30-ra ismét ösz-
szehívjuk, és a Küldöttközgyûlés a napirend elõtti
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szakmai elõadás után kezdi meg munkáját. Az ily

Két friss Széchenyi-díjas az Eötvös Egyetemrõl: Szathmáry Eörs bio-
lógus (balra) és Frei Zsolt fizikus (jobbra).

módon ismételten összehívott Küldöttközgyûlés ha-
tározatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek
létszámára.

A Küldöttközgyûlés – hagyományosan – napirend
elõtti szakmai elõadással kezdõdik 10:00 órakor. Idén
Szabó Róbert (MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csil-
lagászati Intézete) Nap-típusú oszcillációk: pillantás a
Nap és a csillagok belsejébe címmel tart elõadást.

Az ELFT Elnöksége a következõ napirendi ponto-
kat javasolja a Küldöttközgyûlésnek:
1. A Társulat elnökének megnyitója és az Elnökség

által odaítélt Eötvös Emlékplakettek átadása
2. A további napirend elfogadása
3. A Szavazatszámláló Bizottság és a jegyzõkönyv-

hitelesítõk felkérése
4. Fõtitkári beszámoló
4.1 A Társulat 2016. évi közhasznúsági jelentése

4.2 A Társulat 2017. évi költségvetése
5. A Felügyelõ Bizottság jelentése
6. Az Elnökség javaslata Társulati kitüntetésekre
7. Pontonkénti vita a 4–6. és nyílt szavazás a 4–5.

napirendi pontokról
8. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldött-

közgyûlésnek
9. A Jelölõbizottság elõterjesztése az új tisztségvise-

lõk megválasztására
10. Vita a jelölésekrõl, helyszíni jelölés, nyílt szavazás

a szavazólapra kerülõ jelöltekrõl
11. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselõkrõl

és a Küldöttközgyûlés által odaítélhetõ Társulati
díjakról

12. Társulati kitüntetések és tudományos díjak át-
adása

13. A tisztújítás eredményének kihirdetése
14. A Társulat elnökének zárszava

KITÜNTETÉSEK MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL

Széchenyi-díjban részesült

Frei Zsolt asztrofizikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Atomfizikai
Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára, az
MTA–ELTE Lendület Asztrofizikai Kutatócsoportjának
vezetõje a gravitációs hullámokat elsõként észlelõ és
ezzel a csillagászat és az asztrofizika számára forra-
dalmi felfedezést tevõ nemzetközi LIGO-programban
részt vevõ egyetlen magyar kutatócsoport megalakítá-
sa és irányítása során végzett nagy hatású munkája,
valamint a hazai asztrofizikai oktatás fejlõdését szol-
gáló értékes tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozata kitüntetést kapott

Benedict Mihály fizikus, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Termé-
szettudományi és Informatikai Kar Elméleti Fizikai
Tanszékének egyetemi tanára, volt tanszékvezetõje;

Dombi József nyugalmazott kísérleti fizikus, kandi-
dátus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudo-
mányi és Informatikai Kar, Optikai és Kvantumelekt-
ronikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára;

Sulik Béla János fizikus, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet, Atomi Ütközések Laborató-
riumának tudományos tanácsadója;

Tasnádi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudo-
mányi Intézet Meteorológiai Tanszékének nyugalma-
zott egyetemi tanára;

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári
tagozata kitüntetést kapott

Battistig Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja
Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudomá-
nyos fõmunkatársa, az Intézet Mikrotechnológiai Osz-
tálya vezetõje;

Juhász András, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Kar, Fizikai Intézet Anyagfi-
zikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense.

A Fizikai Szemle és az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat gratulál a kitüntetetteknek.
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