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Számosan vannak amatőrök, dilettánsok, akik a neten vagy könyvben Einstein speciális 

relativitáselméletét próbálják cáfolni, indoklással elutasítani. 

Az írások, okfejtések fő hibája és fogyatékossága, hogy szerzőik nem értették meg, mi az 

alapvető probléma, valójában mit és miért kellene elvetni. Önökön kívül, azt hiszem, jelenleg 

senki nincs annyira tisztában Einstein felfogásával, hogy azt érdemben és kifogástalanul 

képes legyen bírálni. 

Legtöbben leragadtak az euklideszi geometriára épült klasszikus fizikánál. Nem képesek 

megérteni és felfogni, hogy a Galilei-féle relativitási elv, a Galilei-transzformáció 

átértékelésre szorul Einstein szemlélete és felfogása miatt is. Nem tudnak elszakadni a 

klasszikus fizika gondolatvilágától, nem veszik figyelembe, hogy a fizika törvényeit más 

geometriába ágyazva is föl lehet – tökéletes módon – írni és építeni1, aminek révén 

bizonyítható, hogy az inerciarendszerek nem egyenrangúak, az éter pedig létezik! 

Önök érdeme, hogy ezt az állandó görbületű hiperbolikus és elliptikus geometriára 

vonatkozóan megtették. Ezzel nemcsak Einstein elméletének tarthatatlanságát mutatták ki, 

helyette – egzakt matematikai alapokon – egy teljesen új téridő-elméletet hoztak létre (lásd: 

abszolútivitáselmélet), amilyent eddig senki más, sem idehaza, sem külföldön nem tudott 

produkálni! 

És ez nem kis szellemi teljesítmény, minden elismerést megérdemel! 

Ennek kapcsán az is kiderült, hogy ma már a Lorentz-transzformáció sem alkalmas a fizikai 

törvények kifejezésére, mivel a geometriákra jellemző görbületi paramétert nem tartalmazza, 

nem foglalja magába. 

Összefoglalva és tömören megállapítható: az amatőr bírálók nem voltak képesek Einstein 

speciális relativitáselméletét szakszerűen és kifogástalanul cáfolni, helyette új változattal meg 

sem próbáltak előállni! Erre a teljesítmények tárgyilagos értékelésénél, összehasonlításánál 

feltétlenül figyelemmel kell lenni, nem szabad mellőzni – véli egy tudományos fokozattal 

rendelkező fizikus, aki nevét és fokozatát inkognitóban kívánja tartani. 

* 
                                                           
1
 Galilei és Newton korában az euklideszi geometrián kívül más geometria „nem létezett”, ezért a klasszikus 

fizika alapjainak lerakásánál csak erre az egyetlen ismert geometriára lehetett támaszkodni! (D.A. - T.Zs.) 



2 

 

Köszönjük, hogy lényegbevágó észrevételeit, meglátását közölte velünk. A neve és 

tudományos fokozata elhallgatását megértjük! Sajnáljuk, amiért ezt az utat kell nyugalma 

érdekében választania! – Nem fejlődik jó úton a tudomány, ha a tudományos szellemi életnek 

a dogmákhoz kell igazodni! 

          (Dobó-Topa) 
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