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1825 A FIZIKA BARÁTAI

esztétikailag megragadható szépséget kovácsolta egy-
be. Az itt olvasható húsz oldalas tanulmánynál tömö-
rebben, ám mégis sokatmondóan összefoglalni a Max-
well-elméletet aligha lehet. Maxwell a kötetben egye-
dül képviseli a XIX. század fizikáját, és erre a kizáróla-
gos képviseletre valóban ô helyes választás.

A címben zárásként jelölt XIX. századdal nem ér
véget a karcsú, 142 oldalas kötet – majd 30 oldal
marad még a leleményes befejezésre; a pályafutását a
17. században kezdô bolognai csepp ürügyén a lökés-

hullámok jelenségének tárgyalására, és annak híres
magyar teoretikusára, Zemplén Gyôzôre. Az atom-
bomba hatásmechanizmusában szerepet játszó lökés-
hullámnak a csillagok magneto-hidrodinamikájában
van kozmikus szerep, és ezt mind, Zemplén munkás-
ságának jelentôségével együtt, egész jól meg lehet
érteni ebbôl a könyvbôl.

Talán ezért lehet Abonyi írásait a leginkább szeret-
ni, mert olyan jól el tudja magyarázni a fizikát meg a
fizikusokat.

Füstöss László

HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. évi Küldöttközgyûlése
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. május 23-án,
szombaton 10.00 órai kezdettel tartja Küldöttközgyû-
lését az Eötvös Egyetem Fizikai épületének (Budapest,
XI. Pázmány Péter sétány 1/A) 083. elôadótermében.

A Küldöttközgyûlés nyilvános, azon bárki részt ve-
het. A Küldöttközgyûlésen a Társulat bármely tagja
felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szak-
csoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal
rendelkezô küldöttek vehetnek részt.

Amennyiben a küldöttközgyûlés a meghirdetett idô-
pontban nem határozatképes, akkor munkáját 10.30-
kor, vagy a napirend elôtti elôadás után kezdi meg.
Az ily módon megismételt Küldöttközgyûlés a megje-
lent küldöttek számára való tekintet nélkül határozat-
képes, de a jelen értesítésben szereplô tárgysorozatot
nem módosíthatja.

Napirend elôtti elôadást (kezdete 10 óra) tart Frey
Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium):
Kvazárok a távoli világegyetemben címmel.

Az Elnökség a Küldöttközgyûlésnek a következô
tárgysorozatot javasolja:

1. Elnöki megnyitó – Megemlékezés a Magyar Fizi-
kusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójá-
ról; 2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése; 3. Fôtit-
kári beszámoló, 3.1 A Társulat 2008. évi közhasznúsá-
gi jelentése, 3.2 A Társulat 2009. évi költségvetése, 3.3
Határozati javaslat; 4. A Felügyelô Bizottság jelentése;
5. Javaslat az Alapszabály módosítására, 6. Vita és sza-
vazás a napirend 3.–4. pontjaival kapcsolatban; 7. A
jelölôbizottság elôterjesztése új tisztségviselôk megvá-
lasztására; 8. Vita és választás; 9. A Társulat díjainak
kiosztása; 10. Zárszó.
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