
A Világ kicsi de veszélyes

Képzeljük el, hogy a General Motors készíttet egy tanulmányt a gépkocsik környezetjavító hatásáról. A
tanulmány bemutatásánál a televízió nyilvánossága előtt a riporter egyik ámulatból esik a másikba, majd
az ellenérdekelt fél meghallgatására vonatkozó kötelezettségét teljesítve, egy konkurenstől, mondjuk a
FIAT képviselőjétől kér szakvéleményt. A kedvező vélemény alapján joggal jelentheti ki, hogy a
környezetvédelem ügyét megoldottnak tekinthetjük.

Ugyanezt a logikát követte Friderikusz Sándor március eleji műsorában, amikor melegen gratulált Korom
Gyulának, hogy milyen szép fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy orvos létére 800 oldalon tökéletesen
megcáfolta Einstein relativitáselméletét. Szakértőként sikerült megszólaltatnia Molnár R. Pál fizikust,
akinek szűkebb szakterülete a fizika megcáfolása. Természetesen ebben az esetben is a cáfolónak adott
igazat. Ezek után Friderikusz éreztethette a közönséggel, hogy tanúja lehetett, amikor sikerült meggátolni
a relativitás elmélet jövőre esedékes centenáriumának megünneplését: született Bernben, meghalt
Budapesten, 99 éves korában.

A Világ kicsi, hiába írom nagy kezdőbetűvel. Molnár R. Pál már nyolc évvel ezelőtt is ajánlotta Korom -
akkor még ötödekkora – könyvét „ …a művelt olvasóközönségnek, amely talán már nem kábul el
tébolyult századunk szellemi szemfényvesztéseitől.” Négy évvel később ugyanő írt előszót Murguly
György Az idő nem múlik c., Albert Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata alcímű könyvéhez:
Murguly György úr egy olyan kívülálló útkereső, aki nem hajlandó belenyugodni a józan ész
trónfosztásába és a fogalmak kificamításába. 2003 szeptemberében ismét antirelativista könyvet ajánl:
Nándori Ottó úr “Abszolút egyidejűség” című könyvét őszintén tudom ajánlani …Tapasztalataim alapján
állíthatom, hogy ez a mű egy új korszakot indít el a fizikában. Az autodidakta szerző hősies munkáját
pedig példaértékűnek tartom. Ez az ajánlás nincs a könyvben, csak Molnár R. Pál honlapján. A könyvben
ugyanis nem volt szükség ajánlásra, hiszen Einstein legnagyobb tévedése, az egyidejűség
viszonylagossága a könyv hátsó borítójának utolsó mondatával korrigáltatik: Isten abszolút
egyidejűséggel tekint a Világra, ekképpen tartja Mindenhatósága alatt a Világegyetemet.

A Világ kicsi, ez derül ki a könyvek kiadóit vizsgálva. A Korom Gyula könyvét kibocsátó Ars
Memorandi Kft-ről úgy tűnik, mintha csupán ennek a könyvnek kiadása éltetné. A Nándori Ottó
magánkiadásában közreműködő Kornétás Kiadó már ismert név, Egely György Tértechnológiájának
avatott terjesztője; vezetője egyúttal az Ufómagazin főszerkesztője (legalábbis 2002 közepén így volt).

Murguly György könyvének kiadója rendelkezik a leghatározottabb profillal. A szólásszabadság
nevében, az igazság szolgálatában öt könyv alkotja kínálatát: Henry Ford: A nemzetközi zsidó (egy
vékonyabb és egy vastagabb változatban); Cion bölcseinek jegyzőkönyvei (ideiglenesen betiltva); A
hatmilliós zsidó mítosz nyomában (a Kiadó fontos közleménye szerint most vegyük, mert lehet,
hamarosan ezt is betiltják) és ötödiknek Az idő nem múlik. Ehhez a könyvhöz tartozik a Kiadó
véleménye:

Albert Einstein az ész és az értelem szimbólumává vált az egész világon. Ez a gondosan ápolt imázs
egyben a zsidó szellemiség felsőbbrendűségének és csalhatatlanságának kimondatlan etalonjaként
is szolgál. Murguly György tudományos műve alapjaiban semmisíti meg ezt az etalont, a világhírű
E = mc2-tel együtt.

Ez a kiadó véleménye. A szerző szigorúan tudományos alapokra helyezi cáfolatát.

Lehet vitatkozni egy szigorúan tudományos alapokon nyugvó cáfolattal?
Füstöss László


