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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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tes docensként, 1974-tôl címzetes egyetemi tanárként.
Kiválósága a tudományos ranglétrán is gyors elôrehala-
dást biztosított számára. 1963-ban a fizikai tudomány
kandidátusa, 1969-ben a fizikai tudomány doktora lett.
Az MTA-nak 1973-tól levelezô, 1985-tôl rendes tagja.
1976 és 1990 között Szalay Sándor utódjaként az Atom-
magkutató Intézet igazgatója volt. Nevéhez fûzôdik az
elsô magyarországi ciklotron telepítése és a pozitron-
emissziós tomográfia magyarországi meghonosítása a
Debreceni Orvostudományi Egyetem kutatóival, orvo-
saival együttmûködve. Ezeket a jö-
vôt alapozó eredményeket elsôsor-
ban az ô kitartásának, türelmének és
hatalmas szervezô munkájának kö-
szönhetjük.

A rendszerváltás elsô éveiben
1990 és 1993 között látta el az MTA
alelnöki feladatait, amely akkor sok
fantáziát és alkotóerôt igénylô, nem
szokványos feladatot jelentett. Ke-
vesen tudják, hogy az Akadémia
mai felépítésében milyen fontos
szerepet kaptak akkori kezdemé-
nyezései (például az ô eredeti gon-
dolatából született az Akadémiai
Kutatóintézetek Tanácsa). 1993-tól
1999-ig Debrecen tágabb nemzet-
közi környezetének tudományos
életét fogta össze a Debreceni Akadémiai Bizottság
elnökeként. Ekkor kötelezte el magát a határon túlra
szakadt magyarság tudományos mûhelyeinek támoga-
tása mellett. 1996 és 2006 között az Akadémia Magyar
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elsô
elnöke volt. Betöltötte a Domus Hungarica Scientia-
rum et Artium Kuratórium és a Határon Túli Magyarok
Oktatásáért Apáczai Közalapítvány Kuratórium elnöki
posztját is. Mint emeritusz professzor nyugdíjasként is
tovább dolgozott az Atommagkutató Intézetben.

Szenvedélyes közéleti ember volt. A tudományos
élet számos szervezetében viselt vezetô tisztséget. Több
nemzetközi konferenciasorozat tudományos bizottsá-
gának és nemzetközi szakmai társaságoknak volt hosz-
szabb ideig elnöke vagy alelnöke. Tagja volt a Nemzet-
közi Humanista Liga állandó bizottságának, a Mérnö-
kök és Kutatók a Globális Felelôsségért társaság taná-
csának és a Londonban székelô Európai Akadémiának.
Itthon elnöke volt a Nemzetközi Tudományos Unió
Nemzeti Bizottságának és az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulatnak, majd 2000-ben az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat tiszteletbeli elnökévé választották. A Debreceni
Egyetem alapításának 100. évfordulós ünneplését elô-
készítô Centenáriumi Bizottságot is ô vezette. Sokáig
Marx Györggyel karöltve, majd 2003–2005-ig egyedüli
fôszerkesztôként szerkesztette a Fizikai Szemlé t.

Szûkebb pátriája érdekében végzett munkájáért
Debrecen városa díszpolgárai közé választotta. Szív-
ügye, igazi édesgyermeke volt a Debreceni Szemle; a
kiadó alapítvány kuratóriumának és szerkesztôbizottsá-
gának elnökeként is dolgozott, miközben több más ku-
ratóriumnak és szerkesztôbizottságnak is tagja volt.

Berényi Dénes nagyszámú eredeti tudományos cikk
szerzôje, tudományos konferenciák és mûhelytanács-
kozások elôadója, szellemi vezéregyénisége, széles
érdeklôdési körû, igazi humanista személyiség volt.
Ismeretterjesztô munkássága a közelmúltig igen jelen-
tôs. A Természet Világa számára írt utolsó, nagy léleg-
zetû írása a folyóirat legutóbbi számában jelent meg.
Egyik kedvenc témája az utóbbi években a környezet-
kutatás és a klímaváltozással kapcsolatos modellek
kritikai elemzése. Errôl két éve könyve is megjelent.

Kutatási eredményeit, oktató és
ismeretterjesztô munkásságát, hazai
és nemzetközi szakmai, tudományos
teljesítményét két Akadémiai Díjjal,
Állami Díjjal, az MTA ezüst érmével,
valamint a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjével ismerték
el. Az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lattól fiatal korában díjat, késôbb tár-
sulati érmet és Marx György-emlék-
érmet kapott. Egyéb hazai díjai: a
Pro Renovanda Cultura Hungariae
Pázmány Péter-díja (1997), a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Pro
Universitate kitüntetése (1998), a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Emlékérme (2000), a DAB Pro Sci-
entia Érme (2000), a Debreceni

Zsidó Hitközség Tolerancia-díja (2000), a Határon Túli
Magyar Felsôoktatásért Apáczai-érme (2002), a magyar
kormány „Kisebbségekért” díja (2002), a Természet Vi-
lága folyóirat Szily Kálmán-plakettje, a Debreceni
Egyetem Díszérme. A Debreceni Agrártudományi Egye-
tem, az Ungvári Nemzeti Egyetem, az Universitatea din
Oradea (Nagyvárad) és a Babeş-Bolyai Tudományegye-
tem (Kolozsvár) díszdoktori címmel tüntette ki. Tiszte-
letbeli tagjává választotta a Horvátországi Magyar Tu-
dományos és Mûvészeti Társaság, az Erdélyi Múzeum
Egyesület pedig Gróf Mikó Imre-emléklappal és -pla-
kettel tüntette ki.

Akik a közelében élhettünk, tudjuk, hogy ez a sok
kitüntetés, elismerés is csak részben tükrözi mindazt,
amit Dénes a szakmai és a tágabb közösségért tett.
Önzetlensége, szerénysége, kedves, szeretetteljes
lénye különös fénnyel ragyogta be azokat, akik –
rendszerint sokan – vele, körülötte dolgoztunk. Ez a
munka nem volt mindig könnyû, de legkeményeb-
ben, legnagyobb kitartással ô dolgozott, ô adott pél-
dát. Talán erre a fényre akart emlékeztetni a Smithso-
nian Astrophysical Observatory, amikor róla nevezte
el az (5694)3051 P-L jelû kisbolygót.

Mi, tanítványai, munkatársai mindig csodáltuk azt a
csillapíthatatlan belsô lendületet, amellyel dolgozott:
energikusan, odaadással, derûsen és optimistán, a
fásultság látható jele nélkül, még a kényszerû, nem-
szeretem munkának is értelmet, lendületet adva.
Eközben mindvégig, mindnyájunk számára elérhetô
volt, és mi ezzel igencsak éltünk, olykor vissza is él-
tünk. Legmeggyôzôbb érve a belôle sugárzó belsô
meggyôzôdés volt, és ez kezdeményezéseinek külön
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nyomatékot adott. Ez tette ôt olyan sok program sike-
res vezetôjévé. Különös tehetsége volt arra, hogy em-
bereket gyûjtsön maga köré; mindenki érezhette a
bizalmát. Még az adott pillanatban és helyzetben re-
ménytelennek látszó vállalkozásai is sikerre voltak
ítélve, és ennek titka a résztvevôk közös akaratának
megteremtése volt.

A volt munkatársak és barátok, az ATOMKI egész
közössége, a tágabb magyar fizikusközösség és a Kár-
pát-medence magyar tudományos kutatói most elbú-
csúzunk Berényi Dénestôl, de tudjuk, hogy azoknak
az épületeknek a tégláit, amelyekben dolgozunk, jó-
részt ô rakta le. Hite, szeretete, tudósi és emberi pél-
dája nemzedékeket gazdagít, öröksége áthatja mun-
kánkat, döntéseinket, mindennapjainkat.

Lovas Rezsô, Sulik Béla

Berényi Dénes írásai a Fizikai Szemlében1

1 Összeállította Kármán Tamás.

Gamma-spektroszkópia I–II. — 1955/131, 167
Termonukleáris atommagfolyamatok és a H-bomba (Szalay Sán-

dor, Berényi Dénes ) — 1956/145
Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz — 1959/3
A pozitív béta-bomlás feltételei — 1963/263
Bujdosó Ernô, Kardoss Gilbert: Rádióizotópok aktiválási és lebom-

lási táblázata (könyvismertetés) — 1964/292
Tapasztalatok egyetemi fizikus hallgatók szemináriumi foglalkozá-

sával kapcsolatban — 1965/156
Megjegyzések a tudományos teljesítmény színvonalának objektív

felmérésérôl a fizikában — 1965/217
Gondolatok és megjegyzések egy amerikai tanulmányúttal kapcso-

latban — 1965/373
Újabb eredmények az elektronbefogással kapcsolatban —

1966/21
Az elektronbefogás jelenségérôl — 1968/352
Kutatások az alapvetô kölcsönhatásokra vonatkozóan — 1970/196
Nukleáris gyorsítók alkalmazása az atomi spektroszkópiában —

1971/199
Miért nincs ciklotron Magyarországon? — 1972/24
Mi a fizikatanításunk alapkoncepciója? — 1972/64
Kutatási irányok a pozitron szétsugárzás vizsgálatában — 1972/75
Nemzetközi munkacsoport a NAÜ keretében — 1972/252
Túlkutatott-e a magfizika? — 1973/64
Deme S.: Semiconductor detectors for nuclear radiation measure-

ments (könyvismertetés) — 1973/96
A magfizika és a nukleáris tudományok távlatairól és alkalmazásai-

ról — 1973/190
Drága-e a magfizikai kutatás? — 1973/224
Távlatok és tendenciák a magfizikai kutatásban — 1974/129
Oktatás vagy kutatás? — 1974/256
Pál Lénárd: Fizika és társadalom. Hozzászólások: Nagy Elemér,

Tarján Imre, Tihanyi Antal, Berényi Dénes, Erdey-Grúz Tibor,
Valkó Iván Péter, Kovács István, Marx György, Mezei Ferenc,
Bodor Géza, Montvay István, Keszthelyi Lajos, Lôrincz László,
Sas Elemér, Öveges József — 1975/121

Sokat költ-e a modern társadalom kutatásokra? — 1975/316
A ciklotron új szerepben — 1976/1
Szimpózium a ciklotronok interdiszciplináris felhasználásáról, Deb-

recen, 1975 — 1976/36
Újabb fizikai módszerek a szerkezetkutatásban — 1976/53
Marx György: A kimeríthetetlen anyag (könyvismertetés) —

1976/78
Alkalmazott kontra alapkutatás — 1976/80
Az erôk egyesítése vagy szétforgácsolása? — 1976/119
A magfizikai kutatás az energiatermelés szolgálatában — 1977/338
Morvay Ferenc köszöntése — 1978/78
Fizika és ipar — 1978/120

A fizikusok elhelyezkedési problémái (Angeli István, Berényi Dé-
nes, Somogyi György, Csom Gyula, Lovas Rezsô, Kiss Árpád ) —
1978/237

A magyar ciklotron beruházás — 1979/41
Elektronspektroszkópia az alapkutatásban és a gyakorlatban —

1979/174
A nukleáris környezetvédelem problémái hazánkban — 1980/34
Szilárdtestkutatás újabb eredményei (5–6): Szilárdtestfelület-vizsgála-

tok új módszerei I–II. (könyvismertetés) (B. D., K. L.) — 1980/156
„Fizika, Fémtan, Technológiai fejlesztés II.” szeminárium —

1980/276
Elektronspektroszkópia — 1980/376
Fényes Imre: A fizika eredete (könyvismertetés) — 1981/117
Ion–atom ütközésének vizsgálata napjaink fizikájában — 1981/241
Koch Ferenc: Atomfizikai alapismeretek (könyvismertetés) —

1981/320
A fizika mindenütt — 1982/37
Newton I.: A Principiából és az Optikából, Levelek Richard Bent-

leyhez (könyvismertetés) — 1982/197
Vajda György: Energetika I. Általános kérdések, primér energiahor-

dozók (könyvismertetés) — 1982/237
Fizikatanításunk koncepciójáról — 1982/391
Farkas János: A tudomány társadalmi lényege (könyvismertetés) —

1983/158
Toró Tibor: Kvantumfizika, mûvészet, filozófia (könyvismertetés)

— 1983/311
Heinrich László: Newton klasszikus fizikája (könyvismertetés) —

1983/311
Hronszky Imre, Varga Miklós: A kémia újabb eredményei (42)

(könyvismertetés) — 1984/160
Az interdiszciplináris fejlôdés (Berényi Dénes és mtársai ) —

1984/201
Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmé-

ben — 1984/326
Szalay Sándor és a debreceni kísérleti fizikai tudományos iskola —

1985/1
Friedrichs G., Schaff A.: Mikroelektronika és társadalom (könyvis-

mertetés) — 1985/360
Feynman R.: A fizikai törvények jellege (könyvismertetés) —

1985/360
Henrich László, 1910–1985 — 1986/103
Bay Zoltán: A holdvisszhangtól az új méterig (könyvismertetés) —

1986/200
Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában —

1986/360
Fizikai Centrum Debrecenben — 1987/235
Marx György 60 — 1987/358
Kutatóintézeti tudománymetria (ATOMKI 1954–1989) (Zolnai Lász-

ló, Berényi Dénes ) — 1989/285
A nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltása és ellenôrzése —

1989/336
Kovács Kálmán, 1937–1989 — 1989/389
Az atomfizika reneszánsza — 1989/445
Modern fizika a gépészmérnöki tudományokban és gyakorlatban

— 1989/465
Szaharov A. D., 1921–1989 — 1990/188
Levél az MTA elnökéhez a Dubnai Kutatóintézet ügyében —

1992/444
„A fôhivatású kutatóintézet a 20. század terméke” — 1993/60
Wiedemann László: Két esszé fizikáról, filozófiáról (könyvismerte-

tés) — 1993/384
Nemzetközi konferencia a röntgen- és belsô-héj folyamatokról,

Debrecen, 1993. július 12–16. — 1993/416
Bay Zoltán aktualitása — 1993/470
Jelölés és modell a fizikában — 1994/23
Elektron ciklotron rezonancia ionforrás I–III. (Berényi Dénes, Biri

Sándor, Pálinkás József, Vámosi János ) — 1994/89, 163, 198
A szinkrotron-sugárforrások legújabb fejlôdése — 1994/285
Röntgensugárzás és belsôhéj-folyamatok — 1994/331
Marx George: The Voice of the Martians (könyvismertetés) —

1994/378
Nemzetközi Sugárfizikai Szimpózium — 1995/72
Tóth Béla: Maróthi György (könyvismertetés) — 1995/109
Marx György (szerk.): Planet in our hands – Atoms in our hands

(könyvismertetés) — 1995/287
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Fizika az ezredfordulón — 1996/103
Penrose R.: A császár új elméje (könyvismertetés) — 1996/217
10 éves a magyar ciklotron — 1996/333
A CERN gyorsító-fizikai iskola megnyitója — 1996/364
Einstein A.: Hogyan látom a világot? (könyvismertetés) — 1996/367
A fizika helye és szerepe a tudományban és a társadalomban —

1997/139
Marx György 70 — 1997/145
Szinkrotronok a gyógyszerkutatásban — 1998/73
FIRKA (könyvismertetés) — 1998/110
Makkai László: A technika századai – válogatott tanulmányok

(könyvismertetés) — 1998/111
Levél Nagy Károlyhoz — 1998/180
Nagy Ferenc (szerk.): Magyar tudóslexikon (könyvismertetés) —

1998/214
Nagy Ferenc (szerk.): A technika magyarországi történetébôl

(könyvismertetés) — 1998/214
A modern tudomány kialakulásának rövid története hazánkban —

1998/248
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