
A Föld átlagos = 5515 kg/m3 sûrûségét felhasz-
nálva becslést adhatunk a vonzócentrum térfogatára
is: ez 48,5 millió köbméter lesz, ami egy 226 méter
sugarú gömb vagy egy 365 méter élhosszúságú koc-
ka térfogata. A Gellérthegy meglehetõsen szabályta-
lan alakú, Eötvös késõbb ezért keresett egy szabályo-
sabb alakú hegyet az országban. A Szombathely kö-
zelében lévõ Ság-hegy csonkakúp alakja nyerte meg
tetszését, itt készült az a ma már híres fénykép, ame-
lyen a mérést végzõ Eötvös látható munkatársaival,
Tangl Károllyal, Bodola Lajossal és Kövesligethy Ra-
dóval (14. ábra ).
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BONIS BONA KITÜNTETÉST KAPOTT RADNAI GYULA

A 2020. augusztus 24-i díjátadón elhangzott laudáció alapján.

Radnai Gyula 1962-ben végzett az ELTE matematika–fizika
szakán, azóta egyetlen munkahelye az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, ahol évtizedekig foglalkozott a fizikaszakos
egyetemi hallgatók tanításával. Tanítványaiból lettek azok a
fizikát, matematikát tanító középiskolai tanárok, akik az
elmúlt fél évszázadban – a tanár úr lelkesítő példáját követ-
ve – az ország legjobb tanárai, mérnökei, kutatói, a fizika-
népszerűsítés, a tehetséggondozás elkötelezettjei lettek.

1990-ben nyerte el az ELTE doktora és az MTA fizikai tu-
domány kandidátusa címet. Hosszú ideig dolgozott az orszá-
gos fizika felvételi bizottságban, amelynek közel tíz évig el-
nöke volt. 1988-ban Vermes Miklóstól vette át, majd 25 évig
ellátta az Eötvös-verseny feladatkitűző bizottsága elnöki fel-
adatát. 30 éve meghatározó alakja, fizika szerkesztőbizottsági
elnöke a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak.

Emblematikus alakja a magyar fizikatanításnak. Bár tanár-
ként nem dolgozott a közoktatásban, munkássága révén
mégis oktatott, több középiskolai példatárával segítette fizi-
kából a tehetséggondozást és a felkészülést a továbbtanulás-
ra. Nemzedékek nőttek fel a híres Dér–Radnai–Soós-példa-

táron. Rendszeresen meghívták előadónak a vidéki és fővá-
rosi középiskolák fizika témájú rendezvényeire. Lehetővé
tette és szívügyének tekintette, hogy a fizikából legtehetsé-
gesebb magyar diákok összemérhessék tudásukat az Eötvös-
versenyen. Több ezerre tehető azon középiskolás diákok
száma, akik a KöMaL és Radnai tanár úr miatt szerették meg
igazán a fizikát. Több országos fizikaverseny zsűrielnöke,
mint a nagykanizsai Zemplén Győző, a székesfehérvári Lán-
czos Kornél és a szolnoki Tarján Imre fizikaversenyek. Az
1990-es, 2000-es években az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
főtitkár-, illetve elnökhelyettese is volt.

Több mint 100 publikációja jelent meg a Természet Vilá-
ga, az Élet és Tudomány, a KöMaL, a Fizikai Szemle és
egyéb szaklapok hasábjain, túlnyomó részük a magyar fizika
történetével és tudósaival ismerteti meg olvasóit. Ismeretter-
jesztő cikkei mindig gondos kutatómunkát követően, precíz
tényanyaggal és élvezetes stílusban készülnek. A fizika te-
hetséggondozás iránti elkötelezettségét mutatja az is, hogy
az egész országban és a határon túl is rengeteg meghívást
kap középiskolásoknak vagy tanároknak szóló előadások
tartására.

Radnai Gyulának szívből gratulálunk a kitüntetéshez.

RADNAI GYULA, CSERTI JÓZSEF: VERSENYFELADATOK AZ EÖTVÖS-INGA BŰVÖLETÉBEN – 1. RÉSZ 383
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