
HÍREK – ESEMÉNYEK

KOVÁCH ÁDÁM (1933–2021)

Kovách Ádám, az ATOMKI nyugalmazott fõmunkatár-
sa, volt fõtitkára, az ELFT volt alelnöke életének 88.
esztendejében elhagyott minket. Ádám fizikusi pálya-
futása szinte teljes egészében az Atommagkutató Inté-
zethez kapcsolódik. Egész élete során mind az okta-
tás, mind a kutatás irányában mutatott elkötelezettség
jellemezte. Széles látókörû tudós volt, sokoldalú ér-
deklõdés vezette pályáján, és a tudományos közélet
fáradhatatlan munkásaként is elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett.

Kovách Ádám kitüntetéses matematika–fizika sza-
kos tanári diplomájának megszerzése után négy hó-
napig tanított a debreceni Fazekas Mihály Gimná-
ziumban, majd 1955 novemberétõl az akkoriban ala-
kuló Atommagkutató Intézet tudományos segédmun-
katársaként kezdte tudományos pályafutását. 1964-
ben doktorált, 1967-ben szerezte meg a fizikai tudo-
mány kandidátusa fokozatot, 1977-ben pedig címze-
tes egyetemi docensi címet kapott. Tudományos kuta-
tóként kiemelkedõ eredményeket ért el a magfizikai
módszerek és a tömegspektrometria geokémiai és
földtani alkalmazása területén.

Pályája elején a dunántúli kõszenek urántartalmának
felmérését végzõ csoport munkája keretében fúrásmin-
ták urántartalmának béta-sugárzásmérés útján történõ
meghatározásával foglalkozott. 1957-tõl 1966-ig az
ATOMKI-ban végzett csapadék-radioaktivitási vizsgála-
tokat irányította. Vizsgálta a Way–Wigner-formula érvé-
nyességét, valamint annak alkalmazhatóságát kísérleti
atombomba-robbantások idõpontjának meghatározásá-
ra. A folyamatosan végzett mérések alapján lehetõvé
vált a sztratoszféra és a troposzféra légrétegei átlagos
kicserélõdési arányának megbecslése is.

1967-tõl kezdve tevékenysége elsõsorban a Rb-Sr
kormeghatározási módszer alkalmazására irányult.
Hazai magmás és átalakult kõzeteink keletkezési és
átalakulási korviszonyainak tisztázásával foglalkozott.
Sok földtani feltárást látogatott meg geológuskala-
páccsal, hogy terepen is tanulmányozhassa az elõfor-
dulási környezeteket, a kõzetek állagát, szöveti bélye-
geit, mállottságát, mintázhatóságát. Igyekezett elsajátí-
tani a lényegi geológusi szempontokat, ismereteket.
Ebben az idõben a geológia megválaszolásra váró
kérdéseinek egyike volt az észak-keleti országrész
idõs kõzeteinek származása, kora, metamorfózisának
mértéke, jellege, melynek megválaszolásában Balogh
Kadosával és Sámsoni Zoltánnal vett részt. A követ-
kezõ években a Tokaji-hegység harmadidõszaki kõ-
zeteinek stronciumizotóp-tartalmát tették vizsgálat
tárgyává. Több éven át rendszeresen végeztek kor-
meghatározásokat a Mongóliában mûködõ Nemzet-
közi Földtani Expedíció részére. 1974–75-ben ösztön-

díjasként a Massachusetts Institute of Technology
(USA) földtudományi intézetében dolgozott, ahol az
Amazonas-medence (Brazília) kristályos aljzatának és
a venezuelai Andok egyes területeinek kormeghatáro-
zásával foglalkozott. 1976-tól tevékenysége ismét a
hazai területek és a környezõ országok egyes földtani
objektumai kormeghatározására összpontosult. Mun-
katársaival, többek között Sudárné Svingor Évával
együtt vizsgálatokat végzett a déli és délkeleti Alföld
kristályos aljzatának eredet és átalakulási korviszo-
nyainak tisztázására, részletesen vizsgálták a Soproni
hegység és a fertõrákosi palasziget átalakult kristályos
kõzeteit, különös tekintettel a többszörös átalakulást
tükrözõ, polimetamorf ásványképzõdés jelenségeire.
A Magyarhoni Földtani Társulat tagjaként gyakran
részt vett annak rendezvényein, ahol az új, a geológu-
sok számára érdekes és hasznos fizikai módszerekrõl,
berendezésekrõl tartott elõadásokat. Schlenk Bálint-
tal és Székyné Fux Vilmával egy érdekes kísérletet
végeztek a nagyfrekvenciás és nagyfeszültségû fény-
képezés (Kirilan-fényképezés) ásvány-kõzettani alkal-
mazási lehetõségének a feltárására.

Tudományos és egyetemi oktatói tevékenysége
mellett a magyar és nemzetközi tudományos közélet
aktív szereplõje, szenvedélyes tudománynépszerûsítõ
és tudománypolitikus volt. Meghatározóan hosszú
idõn át (1976–1981, majd 1987–2005 között) volt az
intézet tudományos fõtitkára és a Debreceni Szemle
szerkesztõbizottságának tagja. Intézményi kiadvá-
nyok szerkesztése, szabályzatok megalkotása, kollek-
tív szerzõdések elõkészítése fûzõdik nevéhez.

A társadalmi problémák iránt érzékeny, a közössé-
gért tenni akaró emberként a rendszerváltás idején
megalakuló Tudományos Dolgozók Szakszervezetének
– elsõ pillanattól kezdve – 15 éven át elnökségi tagja
volt. Munkaügyi és bérkérdésekben formálta a szak-
szervezet álláspontját, tagja volt a Költségvetési Intéz-
mények Munkaügyi Érdekegyeztetõ Tanácsának, részt
vállalt az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés megala-
pításában, kiállt amellett, hogy a kutatók közvetlen
érdekvédelme helyett a tudomány általános elismerte-
tése érdekében kell küzdeni a TUDOSZ-nak. Azon dol-
gozott, hogy az autonómia az egész tudománypolitikai
modell általános érvényû rendezõelve legyen.

Tagként, tisztségviselõként és elnökként számos
bizottság munkájában vett rész a Magyar Tudományos
Akadémia bizottságaitól az EURATOM fúziós szakte-
rületének munkabizottságán át a Science on Stage
Europe e.V. végrehajtó bizottságáig. A magyar tudo-
mányért, a magyar természettudományos oktatásért
és a magyar fizikáért legtöbbet mégis az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat kebelében tette, amelynek 1953
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óta volt tagja, és ahol rengeteg feladatot vállalt és szá-
mos vezetõ tisztséget töltött be. Elévülhetetlen érde-
meket szerzett a fiatal generációk természettudomá-
nyos képzése, nevelése érdekében kifejtett tevékeny-
ségével: huszonnégy alkalommal volt irányító szerve-
zõje a Társulat Hajdú-Bihar Megyei Csoportja és az
ATOMKI közös rendezésében megrendezett Debrece-
ni Fizikus Napok egyhetes rendezvénysorozatának.
Egy évtizeden át volt mentora a Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett Orszá-
gos Szalay Sándor Fizika Elmlékversenynek.

Három perióduson át volt az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat alelnöke (2003–2005, 2007–2011), három pe-
rióduson át fõtitkára (1999–2003, 2005–2007) és
többször volt az ellenõrzõ bizottság tagja (1995–1999,
2011–2015). Fõtitkári tevékenysége elsõ periódusá-
nak kezdetén történt meg a Társulat új alapszabályá-
nak véglegesítése és bírósági egyeztetése. Az újabb
fõtitkári megbízatás alatt készítette el a Társulat új
ügyrendjét. Fõtitkári tevékenysége során sikerült
megállítania a Társulat alaptõkéje korábban tapasz-
talt csökkenésének folyamatát, elsõsorban pályáza-
tok benyújtása révén stabilizálva a Társulat költség-
vetésének helyzetét.

A fõtitkári tevékenységbõl adódó általános felada-
tok magas szintû ellátása mellett a nemzeti szervezõ-
bizottság elnökeként 2006-ig irányította, illetve szer-
vezte a magyar küldöttség kiválasztását és részvételét
a Physics on Stage, majd az ennek helyébe lépett Sci-
ence on Stage nemzetközi konferenciákon, valamint
irányította az e programokhoz kapcsolódó, a progra-
mok által anyagilag is támogatott hazai rendezvények

szervezését. Tagja volt a Németországban bejegyzett
Science on Stage Europe e.V. nemzetközi társaság
Végrehajtó Bizottságának. Tevékeny részt vállalt az
Európai Fizikai Társulat által szervezett Science and
Society fórumok munkájában.

Kovách Ádám 2013-ban kapta meg az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Érmét. Pontosan illett rá a Társu-
lat Érméhez kapcsolódó feltételrendszer minden sza-
va: a fizika területén hosszú idõn keresztül folytatott
magas szintû kutatási, alkalmazási és oktatási tevé-
kenységével, valamint a társulatban kifejtett értékes,
sok területre kiterjedõ munkásságával valóban ki-
emelkedõen hozzájárult a fizika hazai fejlõdéséhez.
Emlékét közvetlen és társulatbéli kollégái, barátai
mellett tanárok és diákjaik, a természettudományok
szeretetére nevelt nemzedékek is õrzik.

Kovách Ádám és a Fizikai Szemle

Meteoritok, a világûr kutatásának eszközei (társszerzõk: Szalay Sán-
dor, Gyarmati Borbála, Sámsoni Zoltán) — 1961/227

Atommagfizikai módszerek a geológiai kormeghatározásban —
1962/369

Az egyesített kémiai és fizikai atomsúlyskáláról — 1963/195
Geokémiai és geológiai irányú vizsgálatok atommagfizikai módsze-

rekkel — 1964/386
GIREP szeminárium a fizika iskolai oktatásáról, 1981 — 1983/239
Ciklotron-laboratórium Debrecenben — 1986/80
Kitajgorodszkij A. I.: Fizika mindenkinek II. (könyvismertetés) —

1986/119
Tanári továbbképzés kutatóintézetben (Vitaülés) — 1986/153
Szalay Sándor, 1909–1987 (társszerzõ: Koltay Ede) — 1988/42
Lakossági sugárterhelések orvosi vonatkozásai — 1989/196
Szalay Sándor 80 éves lenne, és az ATOMKI 35 éves — 1990/29
Teller Ede Debrecenben — 1991/148

RADNAI GYULA (1939–2021)

2021. május 24-én, 82 éves korában koronavírus-fer-
tõzés következtében elhunyt Radnai Gyula, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Anyagfizikai Tanszé-
kének (korábban Kísérleti, majd Általános Fizika Tan-
szék) nyugalmazott egyetemi docense, lapunk egyik
legaktívabb szerzõje, bírálója, kritikusa. Radnai Gyula
1957-ben a Fürst Sándor Gimnáziumban érettségizett,
majd az ELTE matematika–fizika-tanári szakán folytat-
ta tanulmányait. Diplomamunkájában a színrendsze-
rek és a színérzékelés fizikájával foglakozott. A diplo-
ma megszerzése után azonnal, 1962-ben az ELTE ok-
tatója lett, ahol közel 60 éven át tanította a fizikus és
különösen a fizikatanár szakos hallgatókat. Ezalatt az
idõ alatt a fizikatanár-képzés meghatározó alakjává
vált. Oktatóként különösen a termodinamika alapjai,
a fizikatörténet és a fizikatanítás hagyományostól elté-
rõ, új módszerei érdekelték. 1990-ben nyerte el a fizi-
kai tudomány kandidátusa fokozatot, értekezésében a
fizikai szemléletmód kialakításához vezetõ oktatási
folyamat lehetõségeivel foglalkozott. A szakmódszer-
tan mellett számos kapcsolódó területen is fontos és

eredményes tevékenységet folytatott. Bár pályája
mindvégig az egyetemi oktatáshoz kötõdött, fontos-
nak tartotta a középiskolások felkészítését a továbbta-
nulásra. Azokban a boldog idõkben, amikor még fel-
vételizni kellett fizikából a mûszaki, természettudo-
mányi, sõt az orvosi egyetemi szakokra is, több tíz-
ezer diák készült a vizsgára a legendás Dér–Radnai–
Soós példatár segítségével. Hosszú ideig dolgozott az
országos fizika felvételi bizottságban, amelynek 1995
és 2004 között elnöke is volt.

Munkásságának fontos részét képezte a tehetség-
gondozás. A Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok fizika szerkesztõbizottsági elnökeként fáradha-
tatlanul dolgozott azon, hogy a megjelenõ fizikafel-
adatok színvonalasak, tanulságosak és érdekesek
legyenek. Sokezer középiskolás fiatal Radnai tanár úr
KöMaL -beli tevékenységének köszönhetõen szerette
meg a fizikát.

1988-tól 25 éven át dolgozott az Eötvös Loránd
Fizikaverseny feladatkitûzõ bizottságának elnökeként,
lényegében õ szervezte meg a versenyek lebonyolítá-
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