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Magam is (energetikával foglalkozó) fizikus vagyok, így nem lep meg a pozícionált 

fizikusoknak az Önök eredményeihez való (v)iszonyulása. 

Körükben még mélyen hat az ortodox kommunista Novobátzky Károly akadémikus Einsteint 

egekbe emelő méltatása, aki szerint Einstein elméletét fenntartás nélkül mindenkinek el kell 

fogadnia. Eltérő felfogásoknak nincs helye, azokat mereven el kell utasítani… 

Hosszú idő óta elnézik nekik, ha tudományos kérdésekben alaposan melléfognak, a hibát 

hibára halmozzák, hamis elméleteket képviselnek, gyártanak, s ha kell -izmusokra hivatkozva 

védik magukat. 

Miként a politikában, a tudományban is dívik a mellébeszélés, a hazudozás, a 

félretájékoztatás, erény a gondatlanság és hanyagság. Az orvosnak a műhibáért felelnie kell. 

Hamis, hibás, haladásnak, fejlődésnek ártó elméleteket, dogmákat háborítatlanul lehet oktatni, 

terjeszteni. Rosszul értelmezett „liberális etikai normák” miatt mindenki szabadon azt 

képvisel, amit jónak tart – és nem azt, ami jó is! 

Az átlagos képességű akarnokok, ha meghúzzák magukat és folyton igazodnak, akkor a 

pályán maradás számukra biztosítva van. Belőlük lesznek, lehetnek később akadémikusok, 

akiknek privilégikus joga teljesítményeket értékelni, minősíteni. Nem csoda, hogy közöttük 

igen kevésnek van maradandó, mélyenszántó tudományos eredménye. Legfeljebb Kossuth- 

vagy Széchenyi-díja van, ami növeli a tekintélyt és biztonságérzetet ad. 

A fizikusok szégyene, hogy 100 év óta képtelenek a speciális relativitáselmélet körül rendet 

teremteni és tisztázni azt, ami tisztázásra szorul. – Önöket illetéktelen behatolóknak tekintik, s 

mint hozzá nem értőket (le)kezelik úgy, ahogyan azt tenni szokták! – Ez a gyakorlat 

szégyenletes és visszataszító! Szinte reménytelen a küzdelem ellene! 

* 

Ön jól látja a helyzetet! A „fizikus elit” igyekszik maradéktalanul megfelelni a kétszeres 

Kossuth-díjas Novobátzky Károly egyetemi tanár, akadémikus elvárásainak, aki szerint 

hazánkban „… egészen szűk körben még mindig eltérő felfogások jutnak szóhoz, melyeknek fő 

gyöngesége az, hogy a relativitás elvének hatalmas heurisztikus erejét teljesen nélkülözik. 

Mind a belföldi, mind a külföldi tudományos körök ezeket a felfogásokat mereven elutasítják.” 

(Lásd: Dr. N. K.: A relativitás elmélete, Tankönyvkiadó, Bp., 1964., Előszó.) Ehhez még 
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hozzáteszi: „Természetes, hogy a jelen tankönyv az eredeti Einstein-féle álláspontot fogadja 

el.” – Ez az oka annak, hogy követői sutba dobják eredményeinket, mert az eleve nem lehet jó 

és helyes; így nincs is értelme azt tanulmányozni! 

Ideje volna már ezen az áldatlan állapoton változtatni, az Akadémiát az igényekhez igazodva 

átszervezni. Csakhogy ezt az érdekeltek nem akarják, mert nekik úgy jó, ahogy van! – 

Biztosak a dolgukban, mert a – szinte mindenkor céda – média mellettük van! A dogmák 

káros hatása, hogy szembefordítja egymással az embereket! 

          (Dobó-Topa) 
Budapest, 2014. január 10. 


