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Simonyi Károly akadémikus (1916-2001)

2003 óta – egy év kihagyással – évenként rendezzük meg a „Simonyi Károly Tudományos Emlékülést”.
Az első három alkalommal a Gábor Dénes Főiskola székhelyén került sor erre; hogy miért éppen itt egyszerű a válasz. Kovács Magda akkori rektorunk - maga is Simonyi hallgatója lévén - közvetlenül is ismerte Simonyi Károly professzort és lelkes olvasója volt „A fizika kultúrtörténeté”-nek. Akkor is, most is fontosnak tartottuk, hogy példát állítsunk az ifjúság elé kiváló tudósaink közül. Szerencsére nagy volt a választék, azonban Magda személyes kötődésén túlmenően más ok is volt arra, hogy épp Simonyi legyen
ez a példakép. Éppen egy évvel ezelőtt itt, az MTA-n hallottuk Lovas István professzortól, hogy Simonyi
közvetlen munkatársai mind abban a hitben éltek, hogy velük Simonyi professzor kitüntetetten szimpatizál. Csak, amikor fény derült arra, hogy mindegyikük külön-külön ezt érzi, akkor eszméltek rá, hogy Simonyinak különleges tehetsége van arra, hogy empatikusan viselkedjék bárkivel, ezáltal megteremtve a
felé megnyilvánuló bizalmat. Ez olyan fontos tulajdonság, amely csak keveseknek adatik meg. Bizonyára,
ha akarnánk, sem tudnánk ezt olyan szinten átvenni Simonyitól, ahogy Ő élt ezzel az Isten adta tulajdonsággal. De azért próbálkozni lehet! Ha a közéletben és a magánéletben át tudnánk venni – csak egy kicsit is – ebből a magatartásból, bizonyára sikeresebb és kellemesebb életünk lenne.
Ezek a tudományos emlékülések nem tekinthetők valamilyen szak-konferenciának, tehát a fiatal kutatók
nem fogják nálunk bemutatni új tudományos eredményeiket, hogy ezzel építsék tudományos karrierjüket,
de nem is ez a cél. Amint az a meghívottak névsorából látható, mind olyan nagytekintélyű professzorok
adnak itt elő, akiknek nem számít az, hogy eggyel több tétel legyen a publikációs listájukban, hanem saját
szakterületükről „öröm-előadást” kívánnak tartani. Ez az „öröm” az, amely közös a mai napban, és Simonyi professzor mindnyájunk által ismert „A fizika kultúrtörténete” című könyvében - magas színvonal, kötöttségek nélkül. Ez utóbbival kapcsolatban az a kellemes bejelentenivalóm van, hogy a „A fizika kultúrtörténete” újabb magyar kiadása hamarosan megjelenik, illetve a Charles Simonyi által gondozott amerikai kiadáshoz az angolra fordítás lényegében elkészült.
Hölgyeim és Uraim! A Gábor Dénes Főiskola mindig is fontosnak tartotta, hogy ápolja Simonyi professzor
emlékét. A Charles Simonyi által nyújtott támogatással és az MTA által nyújtott kedvezményes lehetőségekkel élve idén is sikerült kiváló előadókra alapozott nagyszerű programot összeállítani. Kérem, érezzék
jól magukat, élvezzék a konferenciát.
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