
De a történet nem itt végződik. Végakaratának megfelelően
hamvait szülővárosába szállították, és ünnepélyes temetésére
2017. szeptember 19-én került sor a Kerepesi úti temetőben (8.
ábra).

Hazájából elmenni kényszerült, fiainak új hazát adott, de ő ha-
zatért.  ���
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OLÁH GYÖRGY ÖRÖKSÉGE

Nukleáris és radiokémia
(József Kónya, Noémi M. Nagy: Nuclear and radiochemistry, Elsevier, 2018)

A közelmúltban jelent meg a könyv máso-
dik kiadása angol nyelven (az első, azonos
címmel, 2012-ben került kiadásra) a nukle-
áris szakterületen vezető kiadó, az Elsevier
gondozásában. 

A kötetet a Debreceni Egyetem Fizikai
Kémiai Tanszékén működő Imre Lajos Izo-
tóplaboratórium két professzora, Kónya Jó-
zsef és M. Nagy Noémi jegyzi.

Azonos címmel eddig az alábbi kiad-
ványok jelentek meg (időrendben):

1955 – G. Friedlander, J. W. Kennedy, S. Macius: Nuclear and Radio-
chemistry (Wiley)

2001 – J. Kratz, K. H. Lieser: Nuclear and Radiochemistry: Funda-
mentals and Applications (Wiley)

2013 – G. Choppin, J-O. Liljenzin, J. Rydberg, C. Ekberg: Radioche-
mistry and Nuclear Chemistry (Elsevier)

2012, 2018 – J. Kónya, N.M. Nagy: Nuclear and Radiochemistry (Else-
vier)

A könyv első része a téma alapelveinek teljes körű áttekintése, elmé-
leti rész, a második fele pedig a szakterület gyakorlati alkalmazásainak
részletes bemutatása. 

Az elméleti rész a nukleáris és radiokémia alapfogalmait, az izotópok
tulajdonságait, a radioaktív bomlás törvényszerűségeit, az anyag és a su-
gárzás kölcsönhatásait, valamint a nukleáris reakciók típusait és kineti-
káját tekinti át. 

A második, gyakorlati alkalmazásokat magában foglaló rész a nuk-
leárisenergia-termelés elméletével és a nukleárisenergia-termelő reakto-
rok főbb típusaival, a radioaktív nyomjelzéstechnikai módszerekkel, az
izotópok előállításával, a radio- és nukleáris analitikai módszerekkel, va-

lamint az orvosi és ipari alkalmazások teljes körének bemutatásával fog-
lalkozik. 

Ez utóbbi két szakterület összefoglalását szerzők két külső szakértő-
re (Varga József, Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet és Ba-
ranyai Lajos, Izotóp Intézet Kft.) bízták. A nukleáris medicina fejezet
részletesen tárgyalja az in vitro és in vivo diagnosztikai módszereket és
a terápiás alkalmazásokat a fejlett műszerekkel együtt. Az ipari alkal-
mazásokkal foglalkozó fejezet egyrészt a nyitott izotópokkal végzett
nyomjelzések vegyipari műveleti paraméterek vizsgálatára és optimali-
zálására szolgáló módszereit tárgyalja, másrészt a zárt izotópokat fel-
használó rész a sugárzás áthatolásán és visszaszórásán alapuló mérése-
ket mutatja be, melyekkel falvastagság-, sűrűség- stb. meghatározást vé-
geznek.

A könyvet a radiokémia környezeti vonatkozásainak bemutatása, va-
lamint a radioaktivitás-detektálás és -mérés módszereinek bemutatása
és statisztikai értékelése zárja.

A könyv külön érdeme az unikális detektálási és analitikai lehetősé-
geket nyújtó radioizotópos nyomjelzéstechnika termodinamikai alapo-
kon való tárgyalása és a sokrétű nyomjelzéses alkalmazás széles körű
bemutatása.

A kötet első kiadását (2012) most a második kiadás megjelenése kö-
vette. A vevői érdeklődés mellett a második kiadás megjelenését termé-
szetesen a szakma rohamléptékű fejlődése is indokolta: az izotóptech-
nikát a nukleáris reaktorokban előállított izotópok mellett gyorsítókban
előállítható (főleg PET) izotópok sokasága jellemzi. De a detektálási
technikák széles körű és gyors fejlődése, valamint a radioaktív izotópok
környezetben játszott megváltozott szerepe is indokolta a bővítést.

A könyv az egyetemi tanulmányokat folytató hallgatóság mellett a
nukleáris és radiokémia művelőinek és kutatóinak érdeklődésére tarthat
számot. Baranyai Lajos
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