
1. ábra. Déri Zsolt rajza (engedéllyel).

KÖNYVESPOLC

JUBILEUM
50 éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

Nehéz elhinni, de valóság: a Sugárvédelmi Szakcso-
port megalakulása óta már 50 év telt el. A jubileumra
megjelent könyvecske minden fontos tevékenységrôl
számot ad. Aki még részletesebb ismereteket kíván és
érdeklik a Szakcsoport mûködésével kapcsolatos ere-
deti anyagok (levelezés, meghívók, kiadvány tarta-
lomjegyzékek stb.), a könyvecskéhez csatolt DVD-n
megtalálhatja.

Magyarországon a sugárvédelem szükségessége a
röntgen-készülékek és rádiumforrások orvosi alkal-
mazása során már a múlt század elsô évtizedeiben
felmerült. Ezen a téren többek között Ratkóczy Nán-
dor, Hrabovszky Zoltán és Bozóky László munkálkod-
tak igen sikeresen.

A maghasadás felfedezése, az atombomba felrob-
bantása, az atomenergia békés célú, több irányú fel-
használása a sugárvédelem fontosságát nagy mérték-
ben növelte. Talán itt érdemes elmondanom találko-
zásomat Örley úrral, 1967-ben egy kaliforniai konfe-
rencián. Ô a Los Angeles-i Egyetemen dolgozott, ott,
ahol ciklotronokban dúsították az urán 235-öt az
atombombához szükséges koncentrációra. A ciklotro-
nok körüli sugárveszély jelzésére ô készítette a máig
is ismert, manapság már mindenhol használt, körbe
vagy háromszögbe zárt háromcikkelyes színes táb-
lácskát. Dicsekedhetünk vele, hogy az ötvenes évek
végétôl világszerte elterjedt egy hazánkfia által alko-
tott grafika.

A sugárvédelem magasabb szinten való megszerve-
zése Magyarországon is komoly feladattá vált, hiszen a
részecskegyorsítók, reaktorok, izotópok használata
több mint félszáz éve mindennapos tevékenységgé lett.
Amíg korábban a radiológiai klinikákon az orvosok
maguk oldották meg a védelmet, addig az újabb, sok-
kal nagyobb sugárveszélyt jelentô eszközök mellett

már fôfoglalkozású szakértô csoportokat kellett szer-
vezni. A sugárvédelem interdiszciplináris – ismerni és
mérni kell a sugárzást (a fizikus gondja), meg kell hatá-
rozni hatását az élô szervezetekre (biológusi, orvosi
feladat), meg kell tervezni a szükséges mérôeszközö-
ket, védôberendezéseket (a mérnök reszortja), tárolni
kell az adatokat (informatikus kell hozzá) stb.

Az országban orvosi, fizikusi, mérnöki helyeken
dolgoztak sugárvédelmi csoportok az 50-es években.
Bozóky László és Fehér István felismerve, hogy célsze-
rû az ismereteket, tapasztalatokat megosztani, 1961-
ben javasolták, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társula-
ton belül alakuljon Sugárvédelmi Szakcsoport. A Szak-
csoport (elsô az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban)
1962-ben megalakult, elnöknek Bozóky Lászlót, titkár-
nak Fehér Istvánt választották. Ôk a kezdettôl 1980-ig
töltötték be ezeket a posztokat. Ekkor alakították ki
azokat a fontos tevékenységeket, amelyek a Szakcso-
port munkáját az elmúlt 50 évben oly sikeressé tették.

Itt nem lehetséges felsorolni mindazokat az ered-
ményeket, munkákat, amelyek a Szakcsoport tevé-
kenységét jellemezték – megtalálhatók a már említett
könyvecskében –, csupán néhányat említek.

A Szakcsoport alapító tagja az International Radia-
tion Protection Association (IRPA, Nemzetközi Sugár-
védelmi Társulat) szervezetnek. A Szakcsoport ered-
ményességének elismeréseként az IRPA második
európai regionális konferenciáját 1972-ben Budapes-
ten rendezték. A Szakcsoport tagjai aktív résztvevôi az
IRPA négyévenként megrendezett konferenciáinak.

A kiadványban hangsúlyosan szerepel a sugárvéde-
lem oktatása, szabályozása területén végzett munka
ismertetése. Részletes elemzés található a sugárvédel-
mi továbbképzô tanfolyamok programjáról, valamint
egy új ismereteket bemutató könyvsorozatról. Meg-
tudhatjuk, hogy Sugárvédelem címmel könyvet is
összeállítottak, amelyet a legfelkészültebb hazai szak-
értôk írtak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a hazai sugár-
védelem értô, önzetlenül dolgozó személyek kezében
volt és van napjainkban is.

Meg kell említeni az 1996-ban létesített Hírsugár el-
nevezésû kiadványt, amelynek célja a „Szakcsoport tag-
jainak tájékoztatása volt a taggyûlések közötti idôben”.
Az eddig megjelent mintegy 45 szám a hírek mellett Dé-
ri Zsolt kedves, humoros rajzait is tartalmazza.

Egyik karikatúra megérdemli, hogy itt megjelenjék
(1. ábra ), mert segítséget nyújt a záró gondolat meg-
világításához. Az idôsebb generáció nevelô, szervezô
igyekezete remélhetôen nem jut arra a sorsra, hogy
szakállas öregek legyenek a legfiatalabb kutatók, mi-
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után a többiek kiöregedtek. Kívánatos, hogy a fiata-
lok tovább vigyék a Sugárvédelmi Szakcsoport mun-
káját az elkövetkezô 50 évben. A világban megjelenô
sugárzások problémáit ismerve bizonyára lesz ele-
gendô teendôjük.

Végül köszönetet kell mondanunk Deme Sándor -
nak és Fehér Istvánnak, akik ötven éven át nemcsak
aktív tagjai voltak a Szakcsoportnak, hanem még idôt
és energiát is áldoztak a kiadvány szerkesztésére.

Keszthelyi Lajos

Inzelt György: MÉLY KÚTFORRÁSA A BÖLCSESSÉGNEK
Vegyészek és vegyületek – esszék a természettudomány világából
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012. 190 oldal, 2400 Ft

A L’Harmattan Kiadó megjelentette Inzelt György kul-
túrtörténeti könyvét, amely elsôsorban a kémia törté-
netébôl tartalmaz epizódokat 12 fejezetben. A tudo-
mánytörténeti események leírása mellett megjelenik
benne az adott korszak szellemi, társadalmi környeze-
te is, mintegy ebbe a közegbe ágyazva a tudományos
felfedezéseket, amelyek sokban hozzájárulnak mai
korunk megértéséhez. A szerzô humán beállítottságát
sok érdekes irodalmi idézet is jelzi, amellyel színesíti
az egyes fejezeteket. A könyv bevezetôje a Gilgames
eposzból származó részlettel kezdôdik, amelybôl a
kötet címe is adódott.

A kémia legfontosabb fogalmai kialakulásának tör-
ténete mellett a szerzô sok emberi sorsot is bemutat.
Ebben a széles körben ismerteken túl olyan tudósok
életébe is bepillantást enged, akikre kevésbé emléke-
zünk, pedig munkásságuk, emberi nagyságuk alapján
méltóak arra, hogy minél többen megismerjük ôket.
Az élvezetes, olvasmányos stílusban megírt könyvet
sok érdekes fénykép egészíti ki.

Az 1. fejezet Mengyelejev bemutatása, akit a szerzô a
legismertebb kémikusként állít elénk. Bemutatja gye-
rekkorát, tanulmányait, kitartó munkásságát, amely a
kémia egészét meghatározó periódusos rendszer felfe-
dezéséhez vezetett. Eközben kitér a kémia, mint tudo-
mány kialakulását és fejlôdését meghatározó 1860-ban
Karlsruhéban megrendezett nemzetközi vegyészkonfe-
renciára, amelyen a még ifjú Mengyelejev is részt vett.
A konferencia célja az volt, hogy megegyezésre jussa-
nak a legfontosabb kémiai fogalmak értelmezésében,
mint atom és molekula. Továbbá azonos álláspontot
alakítsanak ki a kémiai elnevezések és a jelrendszer
használatában, az atomsúlyfogalom értelmezésében,
amelynek alapjául akkor a hidrogént választották. Ez
alapvetô volt Mengyelejev rendszerének létrejötte
szempontjából. Nagy szerepe volt Stanislao Cannizza-
rónak, aki felelevenítette Avogadro 1811-es írását, ame-
lyet az utolsó napon osztott ki, így azt a tudóstársak
hazafelé menet tanulmányozhatták. Ez döntô jelentôsé-
gûnek bizonyult, ezért ennek elemzésére a szerzô több
fejezetben is visszatér.

Inzelt megmutatja, hogy miért Mengyelejev rend-
szere lett világhírû, miben állt felismerésének lénye-

ge. Mengyelejev nem egyszerûen csak egy rendszert
alkotott a rendelkezésére álló adatok segítségével,
hanem ezt természeti törvényként fogadta el (annak
közelebbi ismerete nélkül), amelynek alapján új felis-
merések számára nyitott utat üres helyeket hagyva a
rendszerben a felfedezésre váró új elemek számára.
Ezek várható fizikai és kémiai tulajdonságait is „meg-
becsülte” a rendszerben elfoglalt helyük alapján. Né-
melyik elemet rövidesen megtalálták az elôre meg-
adott tulajdonságokkal. Ezek a gallium, germánium és
a szkandium.

A 2. fejezetben Mengyelejev magyar kortársa, Than
Károly életét mutatja be a szerzô, mintegy összeha-
sonlítva a két tudós életútját és lehetôségeit. A fejezet-
ben röviden áttekinti a Than elôtti kémia helyzetét
hazánkban, több neves elôdjét megemlítve, mint pél-
dául Görgey Artúr t. Ezt követôen olvashatunk Than
szerteágazó tudományos, közéleti, tudományszerve-
zôi és oktatói tevékenységérôl.

A 3. fejezetben a Természettudományi Közlöny – a
napjainkban is népszerû Természet Világa címû folyó-
irat elôdje – alapításáról és az elsô kötetben megjelent
fô témákról olvashatunk. Az elsô szám 1869. január
elsején jelent meg. Ebben többek között hírt adtak a
már említett karlsruhei konferenciáról, mivel a szer-
kesztôk fontosnak tartották a „jelenleg uralkodó ato-
mistikus nézetek” bemutatását.

A 4. fejezet a legterjedelmesebb, amelyben az
atomkorszak kezdetérôl és abban a magyar kutatók
részvételérôl olvashatunk. A fejezet a radioaktivitás
jelenségének felfedezésével kezdôdik, majd a sokak
számára jelképpé lett Maria Curie-Sklodowska mun-
kásságának bemutatásával folytatódik. Megismerked-
hetünk a korabeli mérési módszerekkel, majd a té-
mával kapcsolatos magyar kutatásokkal. A hazai ku-
tatók hamar elsajátították a radioaktív mérési eljárá-
sokat, de összefoglalóan sajnos az mondható el,
hogy az itthoni viszonyok nem voltak alkalmasak
komolyabb kutatások elvégzésére. Akik mégis ilyen-
re vágytak, elhagyták az országot, mint a késôbbi
Nobel-díjas Hevesy György, illetve a kevésbé ismert
Róna Erzsébet és mások. Ahogy beszámolónk elején
említettük, Inzelt nemcsak a közismert kutatók mun-
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kásságát mutatja be, hanem a kevéssé ismertekrôl is
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megemlékezik. Nagyon szép összefoglaló található a
korszak két magyar nôi kiválóságáról, Götz Irén rôl
és Róna Erzsébetrôl, akik különbözô indíttatásokból
hagyták el az országot.

Ebben az idôben a hazai kutatások fôleg ásvány-
vizeink elemzéséhez kapcsolódtak, kiegészítve azt
radontartalom-vizsgálatokkal. Ebben a fejezetben
ismerkedhetünk meg Weszelszky Gyula két, a témá-
val kapcsolatos, kiváló, magyar nyelvû összefoglaló-
jával, amelyek azt mutatják,
hogy hazánkban minden, a
témával kapcsolatos lénye-
ges tudás ismert volt. A
többi fejezettôl eltérôen
ennek végén sok irodalmi
hivatkozást találunk, mint-
hogy azok egy része ma-
gyar nyelvû, illetve a hazai
szakkönyvtárakban megta-
lálható.

Sokunk számára kedves
lehet az 5. fejezet, amelyet
teljes egészében a tudo-
mánnyal foglalkozó nôk-
nek szentelt a szerzô. Az
ókortól kezdve napjainkig
terjed az életrajzok hôsei-
nek sora. Néhány érdekes-
ség: Cillei Borbála, mint al-
kimista; az itáliai egyetemek
néhány nôi professzora a
17. és a 18. századból; Émi-
lie du Chatelet, aki Newton
munkáját fordította franciá-
ra; Madam Lavoisier, aki
férjével közösen dolgozott,
majd az újkori orvosnôk kö-
vetkeznek. Megemlékezik
Telkes Máriá ról, akit napkirálynônek is neveztek és
szép leírást ad Chien-Shiung Wu parítássértéssel
kapcsolatos munkájáról. A sort Rachel Carson zárja,
aki a mai környezetvédelmi mozgalmak elindítójának
tekinthetô.

A 6. fejezet Avogadro 1811-es cikkének 200 éves
évfordulója tiszteletére íródott. Ebben Avogadro éle-
tét, munkásságát mutatja be a szerzô, továbbá az
1811-ben írt cikkekbôl ad áttekintést. A fejezet végén
felveti, hogy várhatóan az Avogadro-állandót is rögzí-
teni fogják, mivel évek óta folyik a vita arról, hogy az
SI-rendszer egyik alapegysége, a kilogramm definíció-
ját meg kellene változtatni.

A 7. fejezet rövidebb az eddigieknél. Ebben Inzelt a
legújabban felfedezett elemeket mutatja be és az
atomsúlyok meghatározásáról ír. A legújabb eredmé-
nyek bemutatásának szép példája a 114-es rendszámú
flerovium és a 116-os rendszámú livermorium szuper-
nehéz elemek szerepeltetése, holott az elnevezések
bejelentése csak 7 nappal a könyv megjelenése elôtt
történt. A nevek pontosan szerepelnek, nem úgy,
mint a hazai sajtóban, amely az MTI hibás jelentése
alapján fordítva adta meg a két új elem rendszámát.

A 8. fejezetben a só évez-
redes történetét mutatja be a
szerzô. Képet kaphat az ol-
vasó a sók – és nem csak a
konyhasó – kémiájáról, bio-
lógiai fontosságáról, kultúr-
történetérôl és gazdasági
szerepérôl egyaránt.

A 9. fejezetben a fokhagy-
ma kémiájáról, biokémiájá-
ról és kultúrtörténetérôl ol-
vashatunk.

A 10. fejezet a fûszerek
beszerzésének, használatá-
nak történetét és kémiáját
mutatja be a feketebors, a
szegfûszeg, a szerecsendió,
a fahéj, a paprika és a sáf-
rány példáján keresztül.

A 11. fejezet az anyagtu-
domány kezdeteinek bemu-
tatására vállalkozik a bronz-
kor példáján keresztül. Rövid
történeti áttekintés után be-
mutatja a réz, az ón és a
bronz felfedezését, megisme-
rését, alkalmazási lehetôsé-
geit a különbözô történelmi
korokban és napjainkban.

A 12. fejezetben a napjainkban egyre nagyobb sze-
repet játszó ritkaföldfémek felfedezését, elôfordulását,
elôállítási lehetôségeit és egyre fontosabb alkalmazási
területeit mutatja be a szerzô.

A könyvet magyar nyelvû irodalmi ajánlat, javasolt
webhelyek gyûjteménye és nyolc oldal terjedelmû
névmutató zárja.

Ajánlom a könyvet mindazok számára, akik nem-
csak a természettudományok, azon belül a fizika és a
kémia egyes felfedezéseinek története iránt érdeklôd-
nek, de mindezt szívesen tekintik komplex társadalmi
jelenségnek, kultúrtörténeti produktumnak.

Radnóti Katalin
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Csiszár Imre, Farkas Zsuzsa, Gyôri István,
Mezô Tamás, Molnár Miklós, Nagy Anett:
TEMATIKUS FELADATGYÛJTEMÉNY FIZIKÁBÓL
CD-melléklettel, Maxim Könyvkiadó, Szeged 2011

A Maxim kiadó színes, kísérletekkel teli, játékos, de
szakmailag magas színvonalú fizika tankönyveinek
szerzôi megjelentették a tankönyvcsalád újabb tagját,
a könyvekhez kapcsolódó feladatgyûjteményt. A szer-
zôk neve jól ismert a fizikatanárok között, sikeres
tankönyvek, módszertani munkák, érettségi elôkészí-
tô feladatsorok fûzôdnek nevükhöz.

Az érettségi jelenlegi rendszerében a törvény által
meghatározott típusú feladatok szerepelnek. Teszt-
kérdések, megoldandó (hagyományos) feladatok,
grafikonnal és táblázattal megadott adatsorok elemzé-
se. Sok eddig megjelent gyûjtemény tartalmazza eze-
ket érettségi feladatsorokba szervezve. Jelen kötetben
a szerkesztés módja más: a fizika tananyagban és a
szerzôk által megírt tankönyvekben szereplô fejeze-
tek szerint rendezi a feladatokat, ezzel könnyítve meg
a tanár mindennapi munkáját.

Következetesen megjelölték a témák mellett a fel-
adatok szintjeit is, így segítve a felhasználót. A legegy-
szerûbb gyakorló feladatoktól a versenyfeladatokig
minden nehézségi fokra találhatunk megoldandó
problémákat. A feladatgyûjtemény öt fejezetbôl áll:
mechanika, hôtan, elektromosságtan, elektromágnes-
ség, modern fizika. (Összesen több mint ezer feladat

és háromszáztíz tesztkérdés.) A mellékelt CD tartal-
mazza a részletesen kidolgozott feladatokat és a tesz-
tek megoldásait, a könyv utolsó fejezeteként pedig
megtalálhatjuk a számítások eredményeit.

A klasszikus típusfeladatok mellett sok olyat vá-
lasztottak a szerzôk, amelyek kötôdnek a mindennapi
élethez, valós mérési eredményeken alapulnak. Az
érettségi mérések közül többet feldolgoztak megol-
dandó feladatként.

Alkalmazkodva az érettségi követelményekhez,
minden fejezethez nagy mennyiségû tesztkérdés tar-
tozik. A tesztek is kapcsolódnak a való életben elôfor-
duló jelenségekhez, a szerzôk törekedtek arra, hogy
sok gyakorlati problémát fogalmazzanak meg.

A kötet nagyon szép külsôvel készült el. Az egész
sorozatra jellemzô a színes képek, jó minôségû, szel-
lemes grafikák használata. A színek és az alkalmazott
kódok emellett jelzésként is szolgálnak, a feladatok,
tesztkérdések jellegére, szintjére utalnak.

A fizikatanárok és a fizikát tanuló diákok jól hasz-
nálható, sokoldalú, a tankönyvsorozathoz és a köve-
telményekhez jól illeszkedô feladatgyûjteményt kap-
hatnak a kezükbe ezzel a kötettel.

Ujvári Sándor

HÍREK – ESEMÉNYEK

BERÉNYI DÉNES, 1928–2012

Berényi Dénes Debrecenben született. Édesapja a mete-
orológia professzora volt a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen. Az ifjabb Berényi Dénes ott szerzett fizikus
oklevelet 1953-ban, a legjobbkor ahhoz, hogy Szalay
Sándor tanítványaként alapító tag lehessen az 1954-ben
megalakuló Atommagkutató Intézet tudományos kö-
zösségében. Fiatal kutatóként az atommagokból kibo-
csátott sugárzásokat és általuk az atommagok szerkeze-
tét tanulmányozta. Ezt a területet magspektroszkópiá-
nak nevezik, és Dénes hamarosan a Magspektroszkó-
piai Osztály vezetôje lett. Az atommagok különleges
bomlási módjait tanulmányozta, többek között a radio-
aktív bomlást kísérô folytonos elektromágneses sugár-
zást, és ezekkel a kutatásokkal hamarosan komoly

nemzetközi elismerést vívott ki. Az 1970-es évektôl
fôként az atomok elektronhéjának ütközési folyama-
tokban tapasztalható viselkedése érdekelte, ami akkor
lényegében felderítetlen terület volt. Csoportjával itt is
jelentôs, nagy visszhangot kiváltó eredményeket ért el.
Azóta ez az Atommagkutató Intézet egyik fô kutatási
területe, szerteágazó témákkal és alkalmazásokkal.
Húsz éven át Debrecenben került sor azokra a nemzet-
közi mûhelytalálkozókra, amelyeket ô indított útjukra,
és amelyeket Argentínától Japánig a szakterület legran-
gosabb találkozójaként tartottak számon.

Tudományos tevékenysége mellett évtizedekig „ön-
kéntesként” oktatott a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men: 1952–54-ben tanársegédként, 1966–74-ben címze-
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