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Ülök a képernyő előtt, és bámulom az eredményeiket. Atyaúristen, tanár létemre hol vagyok 

én ettől! Paff lettem tőle! 

Milyen tudományos színvonalon áll a magyar fizikus társadalom, hogy képtelen felismerni: a 

fizika paradigma-váltás előtt áll! 

Jó lenne tudni, a fizikus1 Pálinkás úr – amikor éppen józan – mit képes felfogni 

eredményeikből? – mert szerintem semmit! Ő egy igazi nímand! 

Az MTA és a magyar fizikus elit szégyene lesz, ha más országok kutatóinak fogják hasonló 

eredményeit elismerni és magukévá tenni! 

Azt hiszem, kevés olyan – tudományos fokozattal rendelkező – fizikus van, akinek 

disszertációja meghaladja Topa úr eredményeinek mélységét! 

Megérett az idő a fizika átfogó reformálására. A fizikus Topa úr feladata lehetne az új 

tananyagban korszakalkotó eredményeik applikálása! 

Uraim! Önök rosszkor, rossz helyre születtek. Hazánkban nincs egy Solomon Lefschetz2, aki 

maguk mellett kiállna, és támogatná törekvéseiket! 

Dobó úr! Hol vannak a matematikus kollégái? Ők most miért hallgatnak? Nekik nem érdekük 

a hazai tudományos eredmények mellett önzetlenül kiállni? Nekik nem volt elég tanulságos a 

Bolyaiak kálváriája, tragédiája? 

Az MTA impotenciáját Pálinkás úr ténykedése jól mutatja. A tagok tudták, miért őbelőle 

csináltak elnököt. Nála stupidabb személyt az akadémikusok körében nehezen találtak volna. 

– Vakulj magyar, mondaná Fekete Gyula! 

A magyar politikai elitnek is bűne, hogy nem tudják, milyen jelentős tudományos eredmények 

születnek – számos területen – hazánkban a közreműködésük nélkül. Pedig most ezek számba 

vételére is szükség volna, miután mi selejtes, leértékelt, tehetségtelen, genetikailag is 

elfuserált nemzet vagyunk, akiknek nincs helye Európában. 
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 pontosabban: középiskolai fizikatanári végzettségű (D.A. - T.Zs.) 
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 A moszkvai születésű, zsidó származású matematikus, S. Lefschetz (1884 - 1972) Princetonban működött. Nagy 

szerepe volt a Princeton Egyetem csúcsra repítésében. Időnként azzal vádolták, hogy antiszemita (sic!), mivel 

sok – kevésbé tehetséges – zsidó diák felvételét elutasította. A topológia egyik megalapozójának tekintik. Ő 

vezette be az algebrai topológia kifejezést. (D. A.) 
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