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Összegezve az eddigieket: sem Koperni-
kusz aggodalmas hezitálása, sem Koestler 
gyilkos kritikája nem igazolta a ma is kézbe-
vehető, illetve a levéltári forrásokból kiderít-
hető egykori példányokban olvasható tulaj-
doni bejegyzésekből és margináliákból kiraj-
zolódó képet. A De revolutionibus megkerül-
hetetlen alapmű volt, nemcsak a XVI–XVII. 
század matematikusai és csillagászai számára, 
hanem örömmel forgatta – még ha a teljes 
megértéséhez szükséges magasabb szintű 
matematikai tudással nem is rendelkezett – a 

laikus teológus, politikus, utazó, uralkodó, 
szerzetes, tanár, humanista műveltségű polgár. 
Az 1543-ban először megjelent mű 1616-os 
indexre kerüléséig az európai tudóstársada-
lom egyik igen lényeges szövege lett, amit bár 
a legtöbben elvetettek, de a benne foglaltak-
kal való vita kiemelten fontossá vált több 
generáció számára.
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Kétszáz éve, 1814-ben jelent meg a Pesti Kirá-
lyi Tudományegyetem két jeles professzorá-
nak könyve a móri földrengésről. Erre az 
eseményre emlékezve közöljük a következő 
három írást. Varga Péter a móri földrengéssel 
kapcsolatos, két évszázada végzett – és a 
könyv ben bemutatott – kutatómunka törté-
neti fon tosságára hívja fel a figyelmet, különös 

tekintettel az ahhoz tartozó térképre, a világ 
első izoszeisztatérképére. Tímár Gábor tanul-
mánya e térkép kartográfiai alapjait mutatja 
be. A harmadik írás szerzője, Kiszely Márta 
pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a móri 
árok térsége szeizmológiai szempontból nap-
jainkig aktív, aminek fontos igazolása a 2011-
ben bekövetkezett oroszlányi földrengés is.


