
sát és értékelését. Ezen a versenyen a fizikából legte-
hetségesebb középiskolás és elsõéves egyetemista
diákok mérhetik össze tudásukat. Az ünnepélyes
eredményhirdetésekre Radnai tanár úr évrõl évre
meghívta a 25 vagy 50 évvel korábbi gyõzteseket,
akikbõl nagyon sokan jelentõs tudósokká váltak. Az
Eötvös-versenyen kívül is zsûrielnöke volt több orszá-
gos fizikaversenynek, így a nagykanizsai Zemplén
Gyõzõ, a székesfehérvári Lánczos Kornél és a szolno-
ki Tarján Imre fizikaversenynek.

Az 1980-as években kezdett el mélyebben foglal-
kozni fizikatörténettel, különösen a fizika magyaror-
szági legjelentõsebb alkotóinak munkásságával és
életével. 1988-ban az Európai Fizikai Társulat Kon-
denzáltanyag Divíziója Budapesten tartott konferen-
ciájának alkalmából a North Holland kiadó megjelen-
tette Physics in Budapest: A Survey címû, Kunfalvi
Rezsõvel közösen írt könyvét. Ugyancsak számos fo-
lyóiratcikke jelent meg a 19. és 20. század kiemelke-
dõ fizikatanárairól, bemutatva egyebek között a
nagyhatású tanárok és a legeredményesebb tanítvá-
nyok közötti szoros kapcsolatot. Fizikatörténeti kuta-
tásairól 100-nál több publikációja jelent meg. La-
punknak is rendszeres szerzõje volt. 2017-ben Cente-
náriumi megemlékezések 2016 címû négyrészes
cikksorozatával elnyerte a Fizikai Szemle nívódíját.
Írásaival – folyóiratunkat több mint negyvennel aján-
dékozta meg –, bírálói tevékenységével és a legutol-
só ideig hónapról-hónapra közölt kritikai megjegyzé-
seivel jelentõsen hozzájárult a Fizikai Szemle színvo-
nalának megõrzéséhez. Cikkeit körültekintõ, alapos
kutatómunka alapján élvezetes stílusban írta meg. Az
egész országban és a határon túl is rengeteg elõadói
meghívásnak tett eleget.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1990–93-ig és
1996–99-ig fõtitkár-helyettese, 1999–2003 között el-
nökhelyettese volt.

Munkásságát több kitüntetéssel jutalmazták, így
elnyerte a Prométheusz-érmet (1989), a Zemplén
Jolán-emlékérmet (1989), az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Érmét (1994) és legutoljára a „Bonis Bona – A
nemzet tehetségeiért” életmûdíjat (2020).

Radnai Gyula cikkeivel és a História tudósnaptár-
beli szócikkeivel is segített megõrizni a hazai fizikai
kutatás és oktatás jelentõs alakjainak emlékét. Szomo-
rú, hogy most már õ is bekerült azok közé, akiknek
emlékét nekünk, az utódoknak kell ápolunk.

Lendvai János

Radnai Gyula és a Fizikai Szemle
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Hogyan vezette be Clausius az entrópiát? — 1984/91
A Joule–Thomson-effektus — 1985/306
Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából. Kvan-

tumstatisztikák — 1986/263
Csekõ Árpád 85 (társszerzõ: Kunfalvi Rezsõ) — 1987/269
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Vermes Miklós, 1905–1990 — 1990/257
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Fizikai Lapokban — 1994/29
A hatás megsokszorozása — 1995/424
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Közszolgálati dolgok 2000-ben — 2000/180
Képriport a 2004. évi Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdeté-

sérõl (társszerzõ: Harkai Zsolt) — 2005/79
Vermes Miklós és az Egyetem — 2005/166
Száz éve született Vermes Miklós — 2005/441
A rugalmas fonalú ingáról – mai szemmel (társszerzõk: Gruiz Már-

ton, Tél Tamás) — 2006/337
Wigner Jenõ iskolás évei — 2007/62
Perdületes paradoxonok, (a)vagy: paradoxonok a perdületre (társ-

szerzõ: Tichy Géza) — 2007/244
Séta az Aulában — 2009/190
Mayer Farkas (1929–2010) — 2010/104
Nobel-díjas családok – I–II. — 2010/300, 343
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rész, termodinamika; III. rész, elektrosztatika; IV. rész, elektro-
mos áram — 2012/313, 383, 417, 2013/18

Száz éve történt: hazai tudósítás Laue briliáns ötletérõl — 2013/311
A kétszáz éves Brewster-törvény — 2015/83
Fizikus tehetségpont a két háború között — 2015/249
Einstein Nobel-díjáról négy tételben — 2015/410
Inspiráció a tudományban — 2016/83
Centenáriumi megemlékezések, 2016 – 1–4. rész — 2016/266, 311,

336, 378
A másképp gondolkodás bûvöletében — 2017/429
Feynman Magyarországon — 2018/154
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zõ: Cserti József) — 2020/375, 403

MEZEI FERENC KAPJA A 2021. ÉVI LISE MEITNER-DÍJAT
A Göteborgi Fizikai Központ bejelentette, hogy a
2021. évi Lise Meitner-díjat Mezei Ferenc professzor
kapja. Az indoklás szerint Mezei Ferenc találmányai, a
neutron spin echo módszer és a szupertükör áttörést
jelentettek a neutronszórási módszerek területén. Az
indoklás kiemeli a hosszú impulzusú neutronforrás
koncepciót is, amely a Lundban (Svédország) jelenleg
épülő Európai Spallációs Forrás alapját jelenti. Mezei

professzor neutronfizikai felfedezései a neutronos
anyagvizsgálati módszerek új területeit nyitották meg
sebességük és pontosságuk javításával. Mezei profesz-
szor jelenleg – egyebek mellett – új típusú nagyinten-
zitású kompakt neutronforrások kifejlesztésén is dol-
gozik, amelyekről lapunk tavaly januári számában írt
(Fejlõdõ perspektívák a neutronnyalábok széleskörû
használatában. Fizikai Szemle 70 (2020) 6–9.).
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