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KOPERNIKUSZ

"Ami mult, az csak az előszó". Egy külföldi tudományos inté
zetnek ez a merész jelmondata jól tükrözi a haladására büszke
modern ember gondolkozásmódját. De nem szabad figyelmen kí
vül hagynunk. hogy a mult olyan előszó, amely nélkül a további
tárgylalás lehetetlen volna. Hiszen a mult jelenti azt a fejlődést,
amely a barlangban lakó, s pattintott, majd csiszolt kőszerszá

mokkal dolgozó ősöktől elvitt a ma repülőgépen száguldozó. rá
dión más világrészek hangját hallgató emberéhez. aki csodálatos
elektron- és proton-mikroszkőp.iával az anyagi világ molekuláris
építőköveit is meglátja s távcső-óriásaival oly messze néz
bele a világürbe, ahonnan a fény is csak évmilliárd alatt
ér el hozzánk. A mai csodálatos tudomány, fejlett isme
ret. folyton tökéletesedő emberi élet azokra a biztos pillé
rekre épül, amelyet mult idők sokszor már el is felejtett gondol
kodói, szűk előítéletekkel szakítani tudó szinte emberfeletti em
berei alapoztak meg. Ilyen új meglátásokat nyitó óriások egyike
volt Kopernikusz is, akit az idén születése 480 és halála 410 éves
évfordulóján szerte a világon ünnepelnek.

Az emberi gondolkodás egyik gyengéje, hogy könnyen lesz sematr
kussá. Ptolemaíos nevéhez hozzácédul'ázzuka geocentrikus világnézetet,
Koperníkuszéhoz a helíocentríkusat, Azt mondjuk: Ptolematos tévesen azt
gondolta, hogya Föld a csillagvilág középpontja. s e hamis tanításávat
vagy másfél 'évezredre megakasztotta a fejlődést. Koperntkusz felismerte
az igazságot, hogya középpont a Nap és e körül' kering a többi bolygó
val együtt a Föld ts, De kissé gondolkodóba kell ejtenie bennünket
Newcombnak, az ismert nevű csíllagásznak: "Bár Ptolemaíos rendszere
sok dologban téved, - írja ez - az égitestek látszólagos mozgásaít mégis
nagy pontossággal tünteti fel. A. mai mértékkel mérve természetesen hiá
nyos a rendszer, de bámulatos éleselméjűségnek és kutató tehetségnek a
bizonyítéka, ha azon idők mértékével mérjük." Koperníkusz igazi jelen
tőségét is csak úgy tudjuk meglátni, ha beleállítva munkáját a tudomány
íejlödésébe, kissé rnélyebbre próbálunk tekinteni.

Kopernikusz Miklós 1473 febr. 19-én született Thom városá
ban. A krakkói egyetemen az orvostudományt tanulmányozta és
egész fiatalon orvos-doktorrá avatták. Huszonhárom éves korá
han már Itáliába utazott. Bolognában csillagászati tanulmányo
kat folytatott, majd Rómába ment, ahol a matematika professzora
lett. Résztvett csillagászati megfigyelésekben is. Anyjának test
vére, Ermeland püspöke megszerezte számára a Visztula mel
letti Frauenburg egyik kanonoki stallumát, Nem szentelték pap
pá, hanem az akkori szokás ezerint csak a stallum jövedelmét
húzta, s a káptalan gazdasági ügyeinek lett az intézője. Emellett
minden szabad idejét kedves tudományának, a csillagászatnak
szentelte,

Abban az időben Ptolemaios (Kr. u. H, század) rendszere volt
az általánosan elfogadott. Eszerint a kőzéppontban nyugszik a
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Föld, körülötte keringenek koncentrikus körükben sorban a Hold,
Mercur, Venus, Nap, Mars, Jupiter és a Saturnus, A pontosabb
megfigyelés azonban megmutatta, hogy ez az egyszerű elgondolás
nem felel meg a tényeknek. Egyrészt a bolygók l.átszólagos körül
;iárásakor a sebesség nem marad mindíg ugyanakkora, másrészt
a bolygók a többi csillagok közt előbb keletről nyugat felé mo
zognak, majd egy időre megállapodnak s később ellenkező irány
ban, nyugatról kelet felé haladnak. Igy valóságos hurkot írnak
le az égen. A bolygók sebességváltozásának magyarázatára Ptole
maios felvette, hogy a Föld nincs pontosan a körpálya közép
pontjában, hanem például a Nap-pálya estében a sugárnak közel
kétszázad részével kifelé tolódott. A hurok-képződés magyaráza
tára pedig felhasználta a híres epieiklusokat: a Földkörüli kö
rön nem a N ap kering, hanem csak egy ú iabb körnek, az epi
ciklusnak a kőzéppontja, s ezen az újabb körön kering a Nap.
Hasonlóképpen van a többi bolygónál is. Amikor a pontosabb
megfigyelések még mindig eltérést mutattak, egyszerűen szaporí
tották a körök számát. Az első epiciklus kerületén egy újabb
kör középpontja kering, ennek kerületén egy harmadiké s így
tovább, s csak az utolsó kör kerületén kering a Nap.

Ezzel ra matematikai módszerrel tetszőleges pontossággal Ie
Iehetett írni a bolygók látszólagos mosgását, s pontosan meg lehe
tett határozni, hogy bizonyos idő múlva, hol lesz a bolygó. Csak
hogy természetesen a rendszer lassankint nagyon komplikálttá,
szinte áttekinthetetlenné vált a laikus szemlélő előtt, csak a mate
matikus tudott benne eligazodni. Ez különben a mai atomelmélet
akárhány fejezeténél is így van, sőt amint látni fogjuk, a boly
gók mozgásának modern elméletében is. Ez a komplikáltság az
alapja annak az anekdotának, amelyik X. Alfonz kasztiliaí ki
rályhoz kapcsolódik. Amikor bemutatták neki Ptolemaios rend
szerét, az,t mondotta: "Ha a teremtéskor tanácsot adhatott volna
Istennek, sok dologban jobb s egyszerűbb lenne a dolgok rendje."
Felszínes gondolkozók sokszor hasonló gúnyos módon ítélik meg
a rendszert, de ennek az ítélkezésnek végeredményben nagyon
naív szemlélet az, alapja.

Kopernikusz inkább dinamikus oldalról érezte hiányosnak a
rendszert. Az még csak elképzelhető, hogy a bolygó 'a Föld körül
kering körpályán, de annak már nincs magyarázata, hogy mi
kép tud az epicikluson keringő bolygó egy üres középpont körül
keringeni. Kezdte a régebbi csillagászati műveket tanulmányozni.
Megtalálta a Kr. ·e. III. században élt Apollonius rendszerét, aki
nek tanítása szerint a nyugvó Föld van a középpontban, e körül
kering a Nap, s e körül a többi bolygó. (Ez volt később Ticho
rendszere is Kopernikuszéval szemben.) Ez már jobban megfelelt
Kopernikusznak, de valószínűtlennek találta, hogy a Nap a Föld
köriil keringene, amikor jóval nagyobb a Földnél. Arra gondolt,
hogy a Nap lehet a középpontban és e körül kering a Föld. Híres
Archimedesnek A homokszámítás eírnű ránk maradt könyve,
amelyben Gelon szirakuzai királyfinak azt magyarázza, hogy nem
osak az egész Földgolyó! megtöltő homokszemek számát lehet meg
adni, hanem még ha az egész kozmosst töltenénk is meg homok
szemekkel, azok száma is kiszámítható. Ezzel kapcsolatban azt
mondja, hogy a legtöbb csillagász ,azt a gömböt tekinti kozmosz-
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nak, amelynek középpontja a Föld középpontja. sugara pedig
egyenlő a Nap középpontja és la Föld középpontja közti távol
sággal, "Samosi Aristarehos viszont közrebocsátotta - mondja
- bizonyos hipotézisek leírását, amelyekben az előzményekből
adódik, hogy a kozmosz a most említettnek sokszorosa. Feltételezi
ugyanis, hogy az állócsillagok és a Nap mozdulatlanul marad
nak, a Föld pedig kör kerülete mentén kering a Nap körül, amely
a Föld-pálya közepén foglal helyet". Plutarehos elbeszélése szer-int
Philolaus is, akinek a fizikáról szóló nagyon értékes művét Plato
10.000 draohmáért vásároIta meg, azt tanította, hogya föld éven
ként körüljár a Nap körül, s naponként a saját tengelye körül.
Bouíllaud, aki 1645-ben adott ki egy csillagászati munkát, ennek
az Astronomia Philolaica címet adta, mert azt tartotta, hogy a
Koperníkusz-Iéle rendszer igazi megállapftó.ia Philolaus.

Görög előzőinek példáján felbuzdulva Kopernikusz hozzákez
dett elgondolásának rendszeres kiépítéséhes. N agy művének elő

szavában, munkáját III. Pál pápának ajánlva, így ír: "Azon a
véleményen voltam, nekem is szabad megpróbálnom, hogy az eddi
ginél megbízhatóbb levezetést találjak az égitestek moszására
úgy, hogy 'a Föld mozgását veszem alapul. Igy figyelembevéve
azokat a mozgásokat, amelyeket a következőkben a Földnek tu
lajdonítok, sok és kitartó megfigyelés után végre arra jutottam,
hogy haa többi bolygó mozgását a korpálván mozgó Földre vo
natkoztatorn.. nemcsak a bolygók mozgásai következnek ebből, ha
nem a csillagok nagysága és törvényei, valamennyi pályájuk és
laz ég függnek össze, hogy egyik részben sem lehet valamit váltóz
tatni anélkül, hogy a többiben is, sőt az egész világmindenségben
zavar ne támadjon." Tehát az egész harmoniá.ia volt elgondolá
sának fő támasza, arnint Kepler is meg volt győződve, hogy min
dellség harmóniáját kell keresnie, ha az igazságot meg akarja
találni.

Kopernikusz nem elégedett meg azzal, hogy elgondolásait az
eddigi megfigyelések eredményeivel ellenöriste, hanem csillagá
szati műszereket szenett be és szándéka volt, minden bolygó moz
gását gondosan figyelemmel kísérni, hogy lássa, megfelel-e ponto
san az ő elméletének. Igy, bár műve lényegében 1507-ben készen
állott, csak 1530-ban tekintette befejezettnek. De még további ti
zenhárom évig várt kiadásával, bár már kezdett híre menni nagy
alkotásának. Sehombersr páduai püspök 1536-ban kérte elméletének
leírását, Rhaeticus wittenbergi professzor pedig '1539-ben Frauen
burgba költözött Kopernikuszhoz, hoev művét minél jobban meg
ismerhesse. 1540-ben De libris reooluiionum. Copernici narraiio
prima címmel könyvet is írt az új világrendszerről.

Kopernikusz eredeti munkája csak halála évében. 1543-ban je
lent meg Nürnbergben De orbium coeleslium reuoluiionibu« libr i
V I, címmel. Ptolemaiosszal szemben a Föld helyett a Napot tette
a rendszer középpontjává, de a köralakú pályákhoz ő is ragasz
kodott. Szinte elképzelhetetlennek látszott a klasszikus kor ha
tása alatt álló gondolkozó számára az a. feltevés, hogy a boly
gók ne a legtökéletesebbnek tartott körvonal mentén mozogjanak.

Némi gúnnyal szoktak erről a naivnak tartott nézetről megemlékezni,
pedig a mai tudományban is nem egy példát találunk hasonlóra. Schödinger
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híres atomelméletében szerepel egy függvény, amely úgy adja meg a
kvanturn-Iízíka eredményeit, ha feltételezzük, hogy az atom sehol sem vi
selkedik rendetlenül; pontosabban hogy az egész térben véges, folytonos
és egyértelmű marad Vagy ott van az általános, számfogalom kialaku
Iása. Az egész számokat és még talán a törteket is könnyen elfogadjuk,
mínt a reális világ adatait, de az irracionális számokkal még a zseniális
görög szellem sem tudott megbirkózni, az ímagtonárts, komplex s ha
sonló számokar pedig sokan még nem is olyan régen csak mesterkélt kí
találásnak tekintettélc Pedig - mondja Líchnerovícz, a College de France
nagyhírű tanára - "mast már tudjuk, hogya reálisnak mondott számok
nak nmcs olyan nagy prívílégturnuk a valóságos világ ábrázolásában: a
modern algebra nunden forrását mozgósítaní kell erre a célra,"

Kopernikusz ragaszkodott a körpálvákhoz, ezért hamarosan
kiderült, hogy az ő elméletében is használni kell az epieiklusokat,
ha a .pontosahb megfigyelésekkel összhangban akarunk maradni.
Ezt a nehézséget csak Kepler szüntette meg, aki tovább fejlesztette
Kopernikusz elméletét. felismerve, hogy a bolygók olyan ellipszis
alakú pálválcon keringenek, amelynek egyik gyujtópontjában van
fl Nap-

A mechanika fejletlensége . is nehézséget okozott Kopernikusz
nak. Az évszakok változását csak úgy tudjuk megmagyarázni,
lill. feltesszük, hog-y a Nap körül való keringés közben a Föld ten
gelye, amely körül naponként megfordul, nem áll merőlegesen a
pálya síkjára. Mai mechanikai tudásunk azt kívánja, hogy ez a
ferde tengely önmagával mindig párhuzamos maradjon, Koper
nikusz azonban még azt hitte, hogy a Földnek saját tengelye
körüli és a Nap körüli forgásán kívül tengelyével még egy har
madik kúpos mozg'ást is kell végeznie a azükséges tengelyhelyzet
biztosítására. Az elméletnek ezt a hibáját később kiiavították.

Kopernikusz rendszerének lelkes hívei és makacs ellenzői is
akadtak. Az utóbbiak közül nevesebbek a jónevű jezsuita csilla
zász, Riccioli és a kor legnagyobb megfigyelő csillagásza, Ticho
Brahe, Nehézségeik főleg az akkori mechanikai tudás fejletlenségé
ből adódtak; még hiányzott ezen a téren Galilei, Kepler és fő
leg Newton munkássága. Riccioli 1651-ben kiadott munkájában
nem kevesebb mint 77 nehézséget sorol fel. Szerinte például ha a
F'öld elmozdulna helyéről, a madarak nem találnának vissza fész
kükhöz, sőt még az erdőbe sem. Tichonak is volt hasonló nehéz
sége: a toronyból leejtett kő nem a torony lábához esnék, hanem,
mivel a Föld közben már több száz rnétert elfordult, mcssze at
tól. Ma már ismerjük az úgvnevezett Galilei-féle relativitás el
vét, amely szerint a mozgó testeken úgy játszódnak le a mecha
nikai jelenségek, miritha a test nyugodnék: mozgó hajón épúgy
lehet .labdázni, mint a nyugvón, Túl nagynak gondolta Ticho a
centrifugális erőt is, amely a Föld forgása miatt lép fel. Azt hit
te. hogy ez mindent, ami nincs rögzítve, lesodorna a Földről.

Ez a nehézsége Ptolemaiosnak, is megvolt. Ma már tudjuk, hogy
a Iorsrásból származó centrifugális erő 'a Földön csak elenyésző
kis része a súlverőnek. s csak annyit eredményez, hogy a sarkon
néhányezrelékkel nagyobb a test súlya, mint az egvenlítőn,

Az is nehézsésre volt Tichónak, hogy ha a Föld -esakugyan
keringene a Nap körül, akkor az év különböző szakában a tér
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más és más helyéről néznénk a csillagok felé, 'azért azoknak az
égboltozaton látszólag el kellene moz.dulniok a helyükről. Ezzel
szemben már Kopernikusz helyesen runtatott rá arra, hogy az ál
Iócsillagok oly szörnyű távolságra vannak tőlünk, hogy oahhoz
képest a Föld évi elmozdulása elenyésző kicsiny. Ma tudjuk, hogy
ez valóban így van, de Kopernikusznál ez csak megérzés volt•
.amelyet tudományosan nem tudott igazolni.

A csillagászok többsége mindinkább híve lett az új világrend
szemek, különösen amikor Galilei távcső-megfigyeléseiés Kepler
munkái ismeretesek lettek. Ekkor azonban más nehézség jelent
kezett. Ugy Játszott, hogy az új rendszer ellentétben áll a keresz
tény vallás tanításaival. s katolikus és protestáns részről egy
aránt sokan határozottan szembehelyezkedtek vele.

Érdemes itt ezzel a kérdéssel egy kicsit részletesebben foglal
koznunk. Először is le kell szögeznünk, hogya katolikus tudo
mányos világban akkor nem volt új a kopernikusz-i gondolat.
Oresmei Miklós püspök már 1377-ben határozottan tanította a
föld mozgását és Nicolaus Cusanus bíboros (meghalt 1474-ben)
is beszélt munkájában a Föld forgásáról. Kopernikusz maga
Schönberg Miklós bíboros buzdítására adta ki művét, Még mi
előtt a munka megjelent, VIII. Kelemen pápa nagyon érdeklődött
az új elmélet iránt, és Pastor a Pápák történeté-ben elmondja,
hogy Widmannstadt Jánossal elő is adatta magának. Giese
Tiedemann kulmi püspök is azok kőzött volt, akik szüntelenül

. ösztönözték Kopeenikuszt munkája kiadására. A kész munkából
ő küldött el egy példányt III. Pál pápának. akihez az ajánló
sorok szóltak.

Amikor Kopernikusz halála után meg akarták örökíteni em
lékét, Kromer Márton püspök volt az egyik mozgató ia az elrron
dolásnak, amelynek eredményeképen a f'rauenburgi székesegyház
ban 1581-ben emléktáblát állítottak fel Koperníkusz, "a nagy csil
lagász és a csillagászati tudomány megújítója emlékének."

Később azonban az elmélet körüli vitába szerencsétlenül bele
keverték a szentírás tekintélyét, s az elmélet ellenzői arra hi
vatkoztak, hogy Kopernikusz tanítása ellenkezik a szentírás sza
vaival. Protestáns részről különösen Luther és Melanehtou támad
ták már kezdetben nagyon erős szavakkal az új tant, a Galilei
körül kialakult vitában azután katolikus részről is megindult a
támadás. A helyzet megítélésére jellemzők Bellarmin bíboros sza
vai. amelyek Fosearini-hee 1615. ápr. 12-ikán írt leveléből valók:
"Ha tényleges bizonyíték volna arra, hogy a Nap a világ közép
pontja, akkor a látszólag ellentmondó szentírási szöveg magyará
zatában fokozott óvatossággal kellene eljárnunk és inkább azt
mondanunk, hogy ezt nem értjük, mintsem azt, hogy téves az,
ami be van bizonyítva," Mivel azonban nem látszott a kongre
gáció előtt a dolog tudományosan igazoltnak, azért 1616-ban hatá
rozatában eltiltotta mindiazokata könyveket, amelyek a koperni
kuszi tant nyiltan védelmezik. Az akkori tudományos felfogást
tükrözik Kepler szavai: "Oktalan eljárásukkal némelyek <annyira
vitték a dolgot, hogy Kopernikusz fő munkájának olvasása, melv
közel nyolcvan éven át teljesen meg volt eng-edve, most már leg
alább a következő javításig tilos lesz. Egyébiránt híres és meg
bízhatő egyházi és világi tekintélvek biztosítanak engem, hogy
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ezzel a eaillagászati kutatások elé semmiféle akadály sem gör
dült."

Ma már megállapíthatjuk, hogy a kongregáció nem járt el
helyesen s végeredményképen az egyház tekintélyének ártott ál
lásfoglalásával, de a katolikus hit ezzel nem szenvedett csorbát.
Riccioli már említett munkájában 1651-ben világosan kifejti:
"Mivel ez ügyben sem pápa, sem zsinat részéről, melyet pápa ve
zetett s elismert volna, nem történt tani határozat, azért a kon
gregációi határozat következtében még nem hittétel. hogy a Nap
mozog, és a Föld áll." Az egyház tehát a tudomány haladása
miatt nem került szembe egy régebbi hittétellel. hanem csak egy
hibás kongregációi döntést kellett később visszavonni.

Ha a tudomány ítélőszéke előtt akarunk Kopernikusz elméle
téről itéletet mondani, a következökre kell rámutatnunk. Koper
nikusz idejében a Föld tengely-körüli mozgásának és Nap-körüli
keringésének közvetlén bizonyítéka nem volt. Galilei távcső-meg
figyelései nagyon valószínűsítették az elméletet, de döntő tudo
mányos érvet nem adtak. Csak a XIX. században került sor
Foucault iriga-kísérletére, a csillagok látszólagos évi mozgásának
megfigyelésére - amit még Ticho hiányolt, - amelyek a Brad
lev-től megállapított fény-aberrációval együtt a kopernikuszi rend
szer fő' támaszai lettek. Einstein relativitás-elmélete 1905-ben
megint új helyzetet teremtett. Hiszen ennek kiépítésében az adta
a legnagyobb lökést, hogy negatív eredménnyel végződtek azok a
nagyon pontos fénytani kísérletek, amelyeket Michelson ,:p as.ért
végzett, hogy közvetlen módon igazolja, hogy a Föld Nap-körüli
keringése közben csakugyan tovahalad a térben. A relativitás el
méleténekkövetkezménve, illetőleg alapja, hogy nincs értelme ar
ról beszélni, hogy valamely test önmagában nézve mozog, hanem
csak egyik testnek egy másik testhez viszonyított mozgásáról le
het szó. Ilyenkor teljesen egyforma joggal állíthatjuk, hogy az
első test mozog és a második nyugszik, vagy pedig megfordítva.

Ugy látszik ebből, hogy a kopernikuszi tannak nincs is külö
nősebb jelentősége, s kár volt olyan. elkeseredett harcokat vívni
a geocentrikus vagy helieioeentrikus rendszer igazáról. Hozzájárul,
hogy a rendszer kopernikuszi formájában nem is alkalmas a
bolygók pontos mozgásának leírására és a jövendő bolygóállá
sok pontos meghatározására. Szükséges volt, hogy Kepler a kőr

pályákat elliptikus pályákkal cserélje fel. De Kepler törvényei
pontosabban csak a Merkuma, Vénusra, és Marsra állanak, a
Jupiterre, Saturnusra és a többi bolygóra már nem. Ennek oka,
hogy például a Saturnusra a Napon kívül a Jupiter vonzóereje
is észrevehetően kifejti hatását s ez megzavarja a Saturnus el
liptikus pályáját. A perturbáeíót nem könnvű megállapítani, mert
itt már három test kölcsönhatásáról van szó - Nap, Saturnus,
Jupiter - már pedig ennek a híres három-test-problémának ma
tematikailag még eddig nincs pontos megoldása; csak közelítő
megoldásról lehet szó. Ez is annyira komplikált, hogy csak New
ton után száz évvel sikerült az első komolyabb megoldás.

Az általános perturbáció képletét ad a bolygó mozgására, amely egy
kíínduló íi<Wponttól (pl. 1900. jan. l.) kezdve bármely időre megadja a
bolygó helyét, csak az Időpontot kell a képletbe helyettesítern. Ez a kép-
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let egy trigonometriai sor. Amikor HiU 1890 körül így s-zámította a Satur
nus jövendő pályáját, a szükséges képlet 7 lapot foglalt le apró szedessel
és a táblázat, amelyet a képlet könnyebb kíszámítására tervezett, 84 lapot
töltött be. Hol volt ennek a szármtásnak kompltkáltságátó l a ptolemaíost
epícíklusok rendszere, amely X. Alfonzot annyira megijesztette. Pedig ez
a képlet csak néhány évszázadra használható. A hajózás szükségleteínek
megfelelő bolygótáblázat kiszámítása annyi számolással jár, hogy egy
magányos tudós csak 80 év alatt érne a végére, mert 14 'sz.ámjegyig ter
jedő pontossággal kell számolni. Csak specíálís modern számológépek fel
használásával tudja megoldani a feladatot több tudományos intézet ösz
szeműködése,

Mindez látszólag nagyon lecsökkenti Kopernikusz művének

:ielentőségét. A valóságban azonban mégis nagy dologról volt
szó, az új tan szinte forradalmi változást jelentett. Egyrészről

meggyőzte az embert, hogy bármennyire tanúskodik is mellette a
közvetlen látszat, mégsem szabad azt hinnie, hogy ez a kis föld
golyó, amelyen él és küszködik, a mindenség kőzéppontja: hanem
a Föld és rajta az ember bizony csak egy jelentéktelen pont az
univerzumban. "Mily kicsinek látszik az ember - mondta XI.
Pius a nemzetközi csillagászkongresszushoz tartott beszédében 
a tér és idő csodálatosan megnőtt kereteiben! Kis porszemecske a
mindenség mérhetetlenségeiben." Ez a felismerés sok tekintetben
új állásfoglalásra késztette a gondolkozó embert.

Másrészről Kopernikusz műve megindító;ia volt egy csodálatos
fejlődésnek, amely nélküle elképzelhetetlen. Belőle nőtt ki Kepler,
Galilei, -akiknek munkája betetőzést nyert Newton nagyszeru al
kotásában. Ez folytatódott a matematikai fizika bámulatos fejlő
désében, mely napjainkig tart és mindig meglepőbb eredményeket
hoz. Megváltoztatta nemcsak az emberi tudást, hanem az em-
beri életet is; . .

Lichnerovicz a kutató matematikusról így ír: "A munkában
levő matematikus nem inspirált virtuóz és nem tapasztalja meg
a mindenség mesterszavának varázserejét. Ember ő, aki aláza
tosan dolgozik, még pedig sokat." Ilyen alázatos. de kitartó mun
kás volt Kopernikusz is a mindenség titkainak feltárásában.
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