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tetése és az Orlando-utalás esete jelentéktelen, 
és inkább kiadói-szerkesztői, mint fordítói-
válogatói hiba.) S egy válogatást egyébként is 
mindig érhet jogos kritika. Stratan írása 
ugyanakkor a történeti és kulturális kontextus 
ismeretének hiányáról vagy figyelmen kívül 
hagyásáról tanúskodik, ami pedig ma egy tu-
dománytörténész esetében komoly módszer-
tani hiba. Stratan ugyanis figyelmen kívül 
hagyja azt a tényt, hogy a M. Zemplén féle 
Párbeszédek fordítás-válogatás nem tudomá-
nyos (tudománytörténeti) szakkönyv, hanem 
ismeretterjesztő kiadvány. Az Európa Kiadónál 
a szépirodalom klasszikusait fordításban köz-
readó paperback füzetek sorozatában jelent 
meg. (A terjedelem tehát erősen korlátozott 
volt.) Galilei Dialogo-ja ugyanis tudományos 
értékén túl irodalmi értékkel is rendelkezik. 
A mű nem értekezés, hanem a heliocentrikus 
asztronómia mellett és ellen szóló érvek kö-
zötti, színpadias és irodalmias elemekben 
bővelkedő, drámai összecsapás, három sze-
mély (Salviati, Simplicio és Sagredo) képvi-
seletében.  Stratan tehát olyasmit kér számon 
M. Zemplén Jolánon és az Európa Kiadón, 

amire azok eleve nem vállalkoztak/vállalkoz-
hattak. Ezt azonban (mint kérdésemre meg-
erősítette) a magyar nyelv és háttértudás híján 
Stratan professzor nem tudhatta. Már az me-
rész vállalkozás volt részéről, hogy csupán egy 
magyarul értő segítőre támaszkodva filoló giai 
kritikára vállalkozott. (És nem csak a buda-
pes ti, hanem a bukaresti Kriterion kiadás 
ese tében is.) Abban azonban nagyon igaza 
van Stratan professzornak, hogy a kiváló 
teljes Discors-fordításhoz hasonlóan ideje len-
ne egy teljes magyar tudományos igényű 
Dia logo-fordítás elkészítésének és megjelen-
tetésének. Ezzel még adósak vagyunk…

Írását Gheorghe Stratan né hány hónapja 
a Hungarian Quarterly-nek küldte el közlés-
re. A főszerkesztő, Zachár Zsófia továbbítot-
ta hozzám. úgy gondoltam, érdemes ezt a 
rövid írást minden fogyatékossága ellenére 
közzétenni, mert igen tanulságos képet villant 
fel egy már letűnt korszak két eltérő emberi 
útjáról, két különböző kulturális produktu-
máról. Remélem, mások is így látják.

Kulcsszavak: Galilei, M. Zemplén Jolán

m. zemplén jolán 
fizikAtörténeti kutAtásAiról

Gazda István
tudománytörténész, kandidátus, igazgató,

Magyar Tudománytörténeti Intézet
mati@tudomanytortenet.hu

A híres Zemplén tudóscsalád örökségét vitte 
tovább M. Zemplén Jolán fizikatörténész, 
akit 1967-ben elsőként választottak – nő lété-
re – fizikaprofesszorrá magyarországi egyete-
men. Édesapja, Zemplén Győző, nemzetkö-
zi hírű fizikus volt, a lökéshullámok elméleté-
nek tudós kutatója, aki Göttingában is elis-
merést szerzett fizikai tudásával, s így nem 
véletlenül alapították számára 1912-ben a Mű-
egyetemen az elméleti fizika tanszéket. A 
neves fizikus sajnos fiatalon elhunyt az I. világ-
háborúban, ha nem így történt volna, koráb-
bi professzorával, Eötvös Loránddal együtt 
talán maga is eljutott volna a Nobel-díj kitün-
tetésig. (Eötvöst fel is terjesztették a díj ra, de 
halála miatt – a díj szabályzatának meg felelve 

– a felterjesztést nem tárgyalták tovább.) 
Zemplén Jolán 1911-ben született, s na-

gyon nagy műveltségű matematika-fizika 
szakos tanár lett, aki mind a reáliák, mind a 
humaniorák területén jól el tudott igazodni. 
Férje a neves filozófus, Mátrai László lett 
(Zemplén, 2000). M. Zemplén Jolán kutatá-
sait talán az is segítette, hogy férjével együtt 
a patinás Tudományegyetem Egyetemi 
Könyv tárában lakott, ahol férje hosszú időn 
keresztül az igazgatói posztot töltötte be. Ma-
gas szinten sajátította el a német és angol 
nyel vet, s remekül fordított latinból is (lásd 

Bíró, 1986a; Bíró, 1986b; Bíró 1994/95; Mát-
rai, 1986).

A magyarországi fizikatörténet-írás kezde-
tét a 19. század utolsó harmadában megjelent 
művekhez vezethetjük vissza, Czógler Alajos 
és Heller Ágoston munkáiig, utóbbi német 
nyelven közreadott fizikatörténete nemzet-
közileg is elismert kézikönyv volt. A század-
előn Baumgartner Alajos, később Mikola 
Sándor írt fizikatörténeti munkákat a közép-
iskolák tanulói és tanárai számára, az 50-es 
évek elején Nádor György fizikatörténete 
látott napvilágot, s ezzel párhuzamosan jelen-
tek meg Szabó Árpád matematikatörténeti 
kötetei, fizikatörténeti és asztronómiatörté-
neti vonatkozásokkal.

M. Zemplén Jolán 1946-ban jelentette 
meg első nagy fizikatörténetét A háromezeréves 
fizika címmel, 1954-ben pedig önálló kötete 
jelent meg Roger Bacon munkásságáról. A 
Magyar Tudományos Akadémia keretében 
ekkor indultak az első nagyobb tudománytör-
téneti és technikatörténeti kutatások, amelyek 
eredményeit számos monográfia őrzi, köztük 
M. Zemplén Jolánnak a magyarországi fizika 
történetéről közreadott két hatalmas műve 
(M. Zemplén, 1961; M. Zemplén, 1964). Az 
első kötet a régi magyar könyvtár időszaká-
nak, tehát az 1711 előtti korszaknak a fizika-
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történeti, természetfilozófiai, csillagászattör-
téneti és egyben könyvészeti összefoglalója, a 
második kötet a 18. század végéig kíséri végig 
a Királyi Magyarország, Erdély és – valamivel 
vázlatosabban – a felvidéki fizika történetét. 
Tudós kutatók, külföldi egyetemeken diplo-
mát szerzett hallgatók, középiskolai és egye-
temi oktatók életművét ismerhetik meg az 
olvasók. A szerző ezt a korszakot így jellemez-
te: ez az az időszak, amikor a fizika Magyar-
országon is szaktudománnyá vált.

Nem véletlenül tárgyalta e műveiben egy 
kicsit vázlatosabban a felvidéki fizika törté-
netét, hiszen arról 1974-ben egy Pozsonyban 
megjelent szlovák nyelvű részletgazdag mo-
nográfiában külön is beszámolt, s e négy és 
félszáz oldalas munka Zemplén Jolán fizika-
történeti könyvsorozata harmadik kötetének 
tekinthető (M. Zemplén, 1974). A szlovák 
kiadás és a Zemplén-hagyaték alapján készült 
el halálának 25. évfordulójára, 1999-re a mű 
magyar nyelvű, új jegyzetekkel kiegészített 
változata (M. Zemplén, 1998). 

A tudós professzornő a magyarországi 
fizi ka történetének egyes részproblémáit is 
ku tatta, társszerzője volt az Eötvös Lorándról 
megjelent kötetnek, több publikációja is 
megjelent Ruđer Bošković magyarországi ha-
tá sáról, a magyar kopernikánusokról, az ato-
mizmus magyarországi híveiről, Verancsics 
Faustusról, Pósaházi Jánosról, az egykori 
nagyszombati egyetem fizikatanárairól, a 
neves csillagászról, Hell Miksáról, a Magyar-
országon született és német egyetemeken 
professzorrá lett Segner János Andrásról, a 18. 
századi hazai mechanikai irodalomról, a régi 
debreceni fizikusokról, az erdélyi fizika klasz-
szikus századairól és másokról. Emellett ér-
tékes publikációi jelentek meg a fizika egye-
temes történetéről, gondoljunk csak az opti-
kában oly nevezetes Alhazenről szóló tanul-

mányára, Kopernikuszról közreadott írásaira 
vagy a magyar kartéziánusokról, továbbá az 
Isaac Newtonról, Mihail Lomonoszovról, 
Benjamin Franklinról és Michael Faradayről 
szóló tanulmányaira. 

M. Zemplén Jolánnak köszönhető, hogy 
hazánkban valóban önálló diszciplínává vált 
a tudománytörténet, s ezen belül a tudomány-
történet-írás (M. Zemplén, 1958). Talán neki 
köszönhető, hogy a nagy műveit követő 
években – ugyancsak az Akadémiai Kiadó 
gondozásában – más tudománytörténészek 
munkái követték, gondoljunk Szénássy Bar-
na, Szőkefalvi-Nagy Zoltán, Szabadváry 
Fe renc, Makkai László és mások monográfi-
áira. Az 1970-es évektől kezdődően számos 
tudománytörténeti publikáció szerzője tekin-
ti kutatása kiindulópontjául M. Zemplén 
Jolán valamely vizsgálódását, így monográfi-
ái valóban komoly hatást gyakoroltak a hazai 
csillagászattörténeti, matematikatörténeti, 
kémiatörténeti, filozófiatörténeti és termé-
szetesen fizikatörténeti vizsgálódásokra (lásd 
Gazda, 2000).

Az addig csak irodalomtörténészek, filoló-
gusok, nyelvtörténészek és történettudósok 
által kutatott régi magyarországi nyomtatvá-
nyok közül számos fizikai és természetfilozó-
fiai kötetet hozott a felszínre, ezeket szigorú 
elemzésnek vetette alá, s részletes tartalmukat 
is bemutatta. Így ismerhettük meg alaposab-
ban azoknak a fizikatanároknak a munkássá-
gát, akik a 16–18. században külföldi egyete-
meken szereztek diplomát, s azt itthon hasz-
nosították, vagy a nagyszombati egyetemen 
ismerték meg a fizika tudományának alapja-
it, s azokét is, akik az 1782-ben Budán meg-
indult műszaki felsőoktatásban a fizikai stú-
diumok előadói voltak. Számos olyan műre 
is bukkant, amely külföldön jelent meg, több-
nyire latin vagy német nyelven, s amely egy-
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értelműen magyar szerző munkája. Ezek egy 
része disszertáció, más részük pedig külföldön 
letelepedett magyar kutatók munkái.

Könyveinek jegyzeteiből át tudjuk tekin-
teni azokat a forrásmunkákat, amelyek alapot 
adnak a további vizsgálódásokhoz, érdemes 
újra kézbe venni az általa citált egykorú bib-
liográfiákat és biográfiákat, az iskolatörténe-
teket és egyetemtörténeteket, a tudóstársasá-
gok – s köztük az Akadémia – idevágó kiad-
ványait. Jegyzetei segítségével megismerhetők 
azok a filozófiai munkák, amelyek természet-
filozófiai jellegüknél fogva a hazai reáltudo-
mányi, s ezen belül a fizikai irodalom integ-
ráns részét képezik, s amelyek egy részéről 
korábban alig volt tudomásunk. M. Zemp-
lén Jolán korrektül hivatkozik azokra a tudós 
kutatókra is, akik munkáját segítették, köztük 
a debreceni Jakucs Istvánra vagy művei neves 
lektorára, Makkai Lászlóra, aki maga is szá-
mos új ténnyel gazdagította tudománytörté-
neti irodalmunkat. 

Számos fordítása jelent meg németből 
vagy angolból, gondoljunk az 1947-es Max 
Born- és Aldous Huxley-kötetre, James 
Stokleynak az elektronokról szóló, általa 
1949-ben lefordított műre, Gerhard Herz berg 
híres, molekula-színképeket és molekula-szer-
kezetet tárgyaló kétkötetes munkájára, vagy 
az általa 1965-ben közreadott Max Planck-
válogatásra.

Kutatásai egyik nagy egységét képezték a 
Galileo Galilei életművet elemző írásai. Már 
1947-ben fordított Galileitől Mozog-e a Föld? 
címmel, 1959-ben válogatást adott közre Ga-
lilei 1632-es Dialogo-jából, 1958-ban publiká-
ciója jelent meg a Galilei-pörről, 1964-ben a 
fizika módszerének megalapítójaként vizsgál-
ta Galilei életművét, csillagászati munkássá-
gáról az 1964-es Csillagászati évkönyv-ben 
publikált, 1966-ban jelent meg filozófiatörté-

neti ihletettségű tanulmánya Dominikánusok 
Galileiről egykor és ma alcímmel, a modern 
tudományos világkép kialakulását elemezve 
a klasszikus-mechanisztikus fizikai világkép 
alapjainak tárgyalását Galilei korszakánál 
kezdte (1967). Nyugodtan állíthatjuk, hogy 
hazánkban Galilei életművét elsőként a leg-
részletesebben ő elemezte írásaiban, s fordí-
tásaival nagyban segítette mindazokat, akik 
szerették volna megismerni Galilei híres 
alapművét, magyar nyelven. A magyarorszá-
gi fizika történetét elemző könyveiben és 
cik keiben pedig számos helyen utalt arra, ho-
gyan hatott Galilei és követőinek fizikája az 
egykorú magyarországi világlátásra. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy M. Zemplén 
Jolán célja mindössze az volt, hogy figye lem-
felkeltőül közreadjon egy kis, népszerűsítő 
jellegű válogatást a nagy pört kiváltó kötetből 
(Galilei, 1947; Galilei, 1959; Galilei, 1983; Ga-
lilei, 1993). Már az 1946-os egyetemes fizika-
történeti összefoglalójában tisztes teret szen-
telt a Galilei-életmű bemutatásának, amely-
ből kitűnik, hogy alaposan megismerte ezt a 
korszakot, s írásai nyomán számosan váltak 
a Galilei nevéhez köthető legjelentősebb tu-
dományos eredmények ismerőivé. 

M. Zemplén Jolán 1974-ben bekövetke-
zett halála után jelent meg a magyar Discorsi-
fordítás (Galilei, 1986), ez a kiadás már teljes 
egészében igazodott a kritikai kiadás követel-
ményeihez, jelen esetben a Stillman drake 
által készített kiadáshoz s annak magyarázó 
jegyzeteihez. Ez utóbbi nem válogató jellegű 
ismeretterjesztő kiadás volt, hanem egy Gali-
lei-mű teljes fordítása, amelyhez komoly tu-
dományos apparátus járult.

Néhány évre rá jelent meg Simonyi Ká-
roly egyetemes fizikatörténete, nagy Galilei-
fejezettel (Simonyi, 1978), s a Galilei-korszak 
megértését segítették Fehér Mártának az új-
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kori fizika kezdetére vonatkozó tanulmányai 
(Fehér, 1995), Vekerdi László Így él Galilei 
című munkája (Vekerdi, 1997), továbbá Abo-
nyi Iván Vekerdi kötetéhez is kötődő publi-
kációi (Abonyi, 2008). Bízunk benne, hogy 
az új kutatási eredményeket tükröző modern 

Dialogo-fordítás is napvilágot lát majd, kü-
lönösen most, a 2009-es Galilei-évben, ami-
kor számos előadás irányítja a figyelmet az 
egykori neves természettudós életművére, s 
annak Magyarországon még kevéssé ismert 
mozzanataira. 
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észrevételek 
gAlilei DIAloGo-jánAk 

román és mAgyAr változAtáról1
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Galilei egyik legjelentősebb műve a híres 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 
Tolemaico e Copernicano (Párbeszédek a két 
nagy világrendszerről: a ptolemaiosziról és a 
kopernikusziról, 1632). Ezt a művét először a 
’60-as évek elején fordították le olaszról román 
nyelvre (Galilei, 1962), ami mérföldkövet 
jelentett a román kultúrában, amennyiben 
az európai értékek elsajátítását jelezte. Sajnos 
azonban, ahogyan erre már egy tíz éve meg-
jelent írásomban (Stratan, 1997) rámutattam, 
ezt a könyvet cenzúrázták az akkori kommu-
nista hatóságok. A Stefan Bălan2 által írt 
Előszó valójában félrevezető, átpolitizált és 
alapvető tévedésekkel terhelt.3 A tanulmá-
nyomban megmutattam, hogy a kiadvány-

ból 52 fontos részt, az eredeti olasz szöveg 
mintegy 40%-át kihagyták. Közülük sokat 
azzal a céllal, hogy az olvasók számára egy 
módosított képet sugalljanak a könyvről, 
valamint – burkoltan – annak szerzőjéről, 
hoz zájárulva és folytatva ezzel azt a hamis 
beállítást, amit az Előszó ad Galilei koráról és 
annak jelentős személyiségeiről. Más szöveg-
részeket pedig tendenciózusan fordítottak le 
vagy szerkesztettek át. Végül is az volt a cél, 
hogy a román olvasó lehetőleg ne tudja meg, 
hogy Galilei mélyen hívő ember volt.

A bukaresti Kriterion (az állami idegen – 
főleg magyar és német – nyelvű kiadó) 1983-
ban kiadta a Dialogo magyar nyelvű változa-
tát. (Galilei, 1983) A Kriterion-kiadás úgy-
szólván egy az egyben a Budapesten csaknem 
negyedszázaddal azelőtt kiadott magyar vál-1 Fehér Márta fordítása

2 Stefan Bălan (1913–1991) a bukaresti Politechnikai 
Intézet mechanika professzora volt. Az Előszó megje-
lenése idején tudományos és politikai pályája csúcsán 
volt: a Román Tudományos Akadémia tagja, az Ok-
tatási Minisztérium és az RKP Központi Bizottságának 
küldötte. Ám mint a román társadalom „értelmiségi 
rétegének” tagja, nem számított megbízhatónak, ál-
landóan bizonyítania kellett „hűségét a munkásosz-
tályhoz” és éberségét az „ideológiai harcban”.

3 Ezek közül néhányat lelepleztem említett könyvem-
ben (Stratan, 1997) A magyar olvasó figyelmét pedig 
Stefan Bălan magyarra fordított (Bălan, 1966) köny-
vére hívnám fel, amely a dühös vallásellenes (főként 
katolicizmus-ellenes) propaganda kiáltó példája. Más, 
Galileivel foglalkozó könyvek is megjelentek magyarul 
mind Bukarestben, mind Budapesten. Ezekkel más 
alkalommal foglalkozom majd.
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