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Abonyi Iván: KIEMELKEDÔ FEJEZETEK
A XVII–XIX. SZÁZAD FIZIKÁJÁBÓL
Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2008, 142 oldal

Milyen tudománytörténeti könyveket érdemes meg-
venni manapság, amikor egy kattintásra a kevésbé
ismert kutatók adatai is százával jönnek elô az inter-
netes keresôkön? Életrajzi tényekért és adatokért bi-
zony csak az vásároljon könyvet, akit az orvos eltiltott
a képernyôtôl vagy térerômentes környezetben akarja
képezni magát.

Más a helyzet, ha nem lexikális ismeretekrôl, ha-
nem egy tudós szerzô élményeirôl van szó. Ha könyv
formájában adta közre, mint Abonyi Iván esszékötetét
a Magyar Tudománytörténeti Intézet, akkor külön
örülhetünk az olvasóbarát megvalósításnak, a kiváló
tipográfiának és a gondosan kidolgozott ábráknak.
Mindez a kiadó és a nyomda érdeme, az azonban már
a szerzôt dicséri, hogy a terjedelmes és cseppet sem
blikkfangos cím ellenére az egyes dolgozatok lendü-
letesek, személyes élményekkel telítettek, igényes
stílusúak.
Kiemelkedô fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából

az esszégyûjtemény címe, és az írások zömének elôz-
ménye egy-egy cikk a Természet Világa valamelyik ré-
gebbi számában. Érdemes volt egybegyûjteni ezeket az
írásokat, mert mutatják, hogy mennyire a szerzôt jel-
lemzi a témák megközelítése. Legyen a téma Galilei,
Newton, Maxwell vagy Segner, Kempelen, a napfogyat-
kozás, netán a bolognai csepp, a szerzônek minden
esetben számtalan szempontja van, az elôzmények és
hatások megvitatása az ókortól napjainkig terjed. Nem
véletlenül került a kötetbe Arthur Koestler képe az új-
kori tudomány születésérôl – egy olyan gondolkodó
írása, aki természettudós hôseit saját koruk szempontjai
szerint vizsgálta, aki bebizonyította, hogy a nagy felfe-
dezések nem közvetlenül a tervszerû kutatómunka
eredményei, hanem inkább az alvajárók rácsodálkozá-
sa arra, ahová eljutottak. Galilei nem becsülte érdeme
szerint Kepler t, ezért a Kepler rajongó Koestler kevés
jóindulattal foglalkozott Galileivel. Abonyi Vekerdi
László nyomán helyreállítja a Galilei-képet, megmutat-
va a tudós hihetetlen sokoldalúságát, könyvei száza-
dokra szóló jelentôségét, miközben inkvizíciós kaland-
jairól azt írja: „Elgondolkodtató, vajon nem Koestlernek
van-e igaza, hogy vigyázni kell, ha valaki egy egyéb-
ként talán türelmes és nem barátságtalan oroszlán baju-
szát kivagyiságból tépázni akarja.”

Newton, gravitáció, napfogyatkozások – mi az a
kevés, amit tudunk a newtoni dinamikáról, és mi az,
ami ennél sokkal több, és ötszáz oldalas könyvvé
duzzasztja a Principiá t. Szóba kerül a differenciál-

egyenletek bevezetése, a kauzalitás, az általános tö-
megvonzás mint elemi törvény. A gravitáció a bolygó-
pályáktól az általános relativitáselméletig pásztázza a
tudománytörténetet, akárcsak a napfogyatkozások,
amelyektôl hamarosan eljutunk a korallzátonyok idô-
mérô szerepéig.

Nem kevésbé változatos a magyar kutatók szerepé-
nek bemutatása. Segner János András mûködése
annyira összenôtt a köztudatban a Segner-kerékkel,
hogy többen ismerik az eszközt, mint ahányan a név-
adót. Ebben a fejezetben nemcsak Segner pörgettyû-
mozgásról írt fontos munkájának ürügyén tudunk
meg a halhatatlansághoz vezetô út kacskaringóiról
egyet-mást, hanem a pörgettyûmozgás fizikájának
alapjaihoz is hozzájutunk.
Teleki Sámuel levelei, Teleki József naplóbejegyzései

baráti közelségbôl tükrözik a Bernoulliak korát és prob-
lémáit: „Reggel mentem Bernoulli Daniel uramhoz, híres
mathematicushoz, aki egyéb részeiben is a Mathesisnek,
de kivált az Analysisben nagy embernek esmertetik a tu-
dós világtol. Három Bernoulli-ak vóltak ekkor Basiléá-
ban, egyik Bernoulli Miklós igen öreg, és amint mon-
dották már tanítani alkalmatlan ember, de tsak ugyan
Professor; a másik Bernoulli Dániel…” árad a szó Teleki
József naplójában, és az olvasó úgy érzi, hogy egész
otthonosan mozog ebben a 250 éve volt világban.

Kempelen Farkas is megkapja valódi jelentôségét
mint univerzális tervezô-megvalósító mérnök ember,
akinek a sakkautomatára elsôsorban mint figyelemkel-
tô eszközre volt szüksége. Abonyi Az emberi beszéd
mechanizmusa címû munkájára irányítja figyelmünket,
amellyel Kempelen „…utat tört valami újnak, a hang-
keltés és hangérzékelés mûszaki megoldásainak”.

A matematikus Makó Pál nemcsak az átlagolvasó
elôtt ismeretlen, de a Magyar Nagylexikon is említet-
lenül hagyja. Pedig alapvetô matematika- és logikatan-
könyvein kívül két kötetben jelentette meg a fizikai
ismeretek kézikönyvét 1763-ban, benne helyet adva
egyebek között a villámok, a hold légköre, a Föld alak-
ja és az északi fény kérdéseinek. Az viszont már Abo-
nyira jellemzô, hogy Makótól elindulva Zemplén Gyô-
zô ig jut, aki a megfelelô matematikai nyelv hiányában
a differenciálás fogalmát elkerülve írta meg Maxwell
szellemében Az elektromosság és gyakorlati alkalma-
zásai címû könyvét majd 700 oldalon.

Ha már sikerült eljutni Maxwellig, akkor a könyv
legfontosabb fejezetéhez érkeztünk. Abonyi büszke rá,
hogy elsô mestere Novobátzky Károly volt, aki számára
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a klasszikus térelmélet a tudományos igazságot és az

A HE 1013-2136 jelû kvazár, az ESO felvétele
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esztétikailag megragadható szépséget kovácsolta egy-
be. Az itt olvasható húsz oldalas tanulmánynál tömö-
rebben, ám mégis sokatmondóan összefoglalni a Max-
well-elméletet aligha lehet. Maxwell a kötetben egye-
dül képviseli a XIX. század fizikáját, és erre a kizáróla-
gos képviseletre valóban ô helyes választás.

A címben zárásként jelölt XIX. századdal nem ér
véget a karcsú, 142 oldalas kötet – majd 30 oldal
marad még a leleményes befejezésre; a pályafutását a
17. században kezdô bolognai csepp ürügyén a lökés-

hullámok jelenségének tárgyalására, és annak híres
magyar teoretikusára, Zemplén Gyôzôre. Az atom-
bomba hatásmechanizmusában szerepet játszó lökés-
hullámnak a csillagok magneto-hidrodinamikájában
van kozmikus szerep, és ezt mind, Zemplén munkás-
ságának jelentôségével együtt, egész jól meg lehet
érteni ebbôl a könyvbôl.

Talán ezért lehet Abonyi írásait a leginkább szeret-
ni, mert olyan jól el tudja magyarázni a fizikát meg a
fizikusokat.

Füstöss László

HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. május 23-án,
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyû-
lését az Eötvös Egyetem Fizikai épületének (Budapest,
XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083. elôadótermében.

A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt ve-
het. A Küldöttközgyûlésen a Társulat bármely tagja
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szak-
csoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal
rendelkezô küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a küldöttközgyûlés a meghirdetett idô-
pontban nem határozatképes, akkor munkáját 10.30-
kor, vagy a napirend elôtti elôadás után kezdi meg.
Az ily módon megismételt Küldöttközgyûlés a megje-
lent küldöttek számára való tekintet nélkül határozat-
képes, de a jelen értesítésben szereplô tárgysorozatot
nem módosíthatja.

Napirend elôtti elôadást (kezdete 10 óra) tart Frey
Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium):
Kvazárok a távoli világegyetemben címmel.

Az Elnökség a Küldöttközgyûlésnek a következô
tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó – Megemlékezés a Magyar Fizi-
kusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójá-
ról; 2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése; 3. Fôtit-
kári beszámoló, 3.1 A Társulat 2008. évi közhasznúsá-
gi jelentése, 3.2 A Társulat 2009. évi költségvetése, 3.3
Határozati javaslat; 4. A Felügyelô Bizottság jelentése;
5. Javaslat az Alapszabály módosítására, 6. Vita és sza-
vazás a napirend 3.–4. pontjaival kapcsolatban; 7. A
jelölôbizottság elôterjesztése új tisztségviselôk megvá-
lasztására; 8. Vita és választás; 9. A Társulat díjainak
kiosztása; 10. Zárszó.
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