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távlati gondolatkört mutatja be. Néhány pél-
da: gélek és  nemionos tenzidekkel történõ 
kiszorítási technológia, a gáz- és vízáramlás 
törvényszerûségei porózus közegben, az 
intenzív kitermelésnél használatos új felület-
aktív anyagok, fázisviselkedés a természetes 
olaj/gáz rendszerekben, tixotróp áramlás 
modellezése, CO

2
 - adszorpciós izotermák 

elõrejelzése, heterociklusos nitrogéntartalmú 
korróziós inhibitorok hatásmechanizmusa . 

A kitermelési technológiákkal és a kör-
nyezetvédelmi megoldásokkal kapcsolatos 
�. rész közleményei fõként magyar szer-
zõktõl származnak. A tanulmányok többek 
között foglalkoznak a nehézfémek hatásá-
nak vizsgálatával a cementgyártásában és 
felhasználásban, a fúrási iszap lerakásának 
környezeti hatásaival, pernyék felhasználá-
sával Németországban és Franciaországban, 
diaszpor bauxitok nagynyomású õrlés utáni 
poríthatóságával különbözõ közegekben. A 
szerves és szervetlen geokémiai eredménye-
ket bemutató �. rész közleményei külföldi 
kutatók munkái, akik fõként a saját országuk 

– Törökország, Szibéria, Albánia – területén 
lévõ termelõhelyek viszonyaival kapcsolatos  
új, általános érdeklõdésre számot tartó (ge-

netikai osztályozási, geokémiai) vizsgálataik 
eredményeit ismertetik.

Ennek az alig pár éve indult fluidum- és 
szilárdásvány-bányászati kémiai kiadványso-
rozatnak eme két újabb kötete – a korábbi-
akhoz hasonlóan – érdekes és új eredmé-
nyeket tár elénk. A bemutatott eredmények 
jól felhasználhatók az új fejlesztési, tech-
nológiai megoldások kidolgozásánál, és hasz-
nos, korszerû segédanyagként szolgálnak 
mind a terület tudományos kutatói, mind a 
gyakorlati szakemberek számára. 

A könyvsorozat közvetlen és elektroni-
kus terjesztésében, kiállításokon történõ 
bemutatásában az Akadémiai Kiadó mellett 
részt vesz az European Association of Geos-
cientists and Engineers (Houten, Hollandia) 
és az Amazon.com. Inc. (Seattle, USA). A 
könyvsorozat elsõ négy kötetét az Akadé-
miai Kiadó nívódíjjal tüntette ki. (Recent 
Advances in Enhanced Oil and Gas Reco
very. Budapest, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
�00�. ��0 p. – Focus on Remaining Oil and 
Gas Reserves. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
�00�. �00 p.)

Berecz Endre
professor emeritus, a kémiai tudomány doktora

Inczédy János:
Kémiai folyamatok mûszeres 
ellenõrzése

Vannak bizonyos szakterületek, melyeknek 
alakulása és haladása nemcsak mindennapi 
életünket, de sok más tudományterületet is 
jelentõsen befolyásol. Nemcsak a gyakran 
kiemelt környezetvédelem és az informatika 
ilyen, de az ipari anyagátalakító folyamatok 
minõségbiztosítására vonatkozó szakismere-
tek is. Inczédy János szakkönyve a kémiai 
folyamatok mûszeres ellenõrzésének jelen-
legi helyzetérõl ad korhû képet. Akadémi-
ánk széleskörû nemzetközi elismeréssel 
övezett tagja az analitikai kémia és a kémiai 

kinetika sikeres kutatója. Ez a kiindulási alap 
számára ahhoz, hogy a legújabb könyvében 
a rendkívül szerteágazó új analitikai eljárások 
tervezõje, valamint a folyamatos és automati-
kus elemzés hirdetõje legyen.

A szerzõ világviszonylatban is egyedülálló 
kezdeményezésére kifejlõdött tudomány-
terület, a dinamikus rendszerek analitikai 
kémiája (Process Analytical Chemistry), az 
elmúlt két évtizedben önálló diszciplínává 
vált. E tudományterület ma már a kemomet-
riai és szenzorkutatások felerõsödése révén 
jelentõsen kiterebélyesedett. Jelentõsége 
nemcsak a minõségbiztosítás és az ipari 
alkalmazások szempontjából nagy, de a 
mai közgondolkodásban és kutatásban 
központi szerepet játszó élettudományok 
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és környezetközpontú folyamattervezés 
valamennyi részterületének témakörében is 
jelentõs. A könyv elsõsorban a folyamatok, 
vagyis a dinamikus rendszerek analitikai ké-
miai alapismereteit, gyakorlati alkalmazását 
és a mûveleti áramok minõségellenõrzési 
módszereit ismerteti, másrészt összefoglalja a 
szerzõ Veszprémi Egyetemen e témakörben 
végzett több évtizedes kutatómunkájának 
jelentõsebb eredményeit. 

A korszerûen irányított kémiai folyamatok 
minõségbiztosítása a kémiai méréstechnika 
jelentõs fejlesztését igényli. Ehhez a szerzõ a 
könyvben az alapismeretek és elméleti fejeze-
tek után olyan fontos eszköztárat ismertet, 
mint a mûszerek jelének feldolgozása, az 
anyagáramok összetételének ellenõrzése, a 
korszerû folyamatos kémiai mérõeszközök, 
a dinamikus rendszerek szabályozásának 
tervezése és a mesterséges neurális hálóza-
tok. Ezt követi a jelátviteli és szabályozás 
fejezet a szabályozástechnikában fontos rend-
szerelemek mûködésének magyarázatával, 
melyet gyakorlati példákkal és alkalmazások-
kal illusztrál. A könyv a dinamikus rend-

szerek analitikai kémiájának legjavát adja, 
nemzetközi viszonylatban is kiváló mû.

Fontos munkáról van szó, amely tájékoz-
tatja mindazokat, akik a folyamatok mûszeres 
ellenõrzésével és minõségbiztosításával fog-
lalkoznak. A könyv elsõsorban a vegyész, 
vegyészmérnöki, biomérnöki, környezet-
mérnöki és rokon tanulmányokat folytató 
kollégák számára íródott, de a szerzõ arra 
is törekedett, hogy használható legyen a 
kutatásban, továbbá a termelõ és szolgáltató 
szférában dolgozó mérnökök számára is. Ez 
a könyv olyan mûszaki kémiai szakismeretû 
kollégák számára is ajánlott, akik már bizo-
nyos gyakorlattal rendelkeznek, és szeretnék 
a dinamikus rendszerek analitikai kémiája és 
általában az idevonatkozó méréstechnika 
fejlõdésében rejlõ lehetõségeket átfogóan 
látni, a folyóiratok és könyvek közleményeit 
megérteni, felhasználni és alkotó módon 
továbbfejleszteni. (Inczédy János: Kémiai 
folyamatok mûszeres ellenõrzése. Veszprém, 
Veszprémi Egyetemi Kiadó, �00�. ��0 p.)

Fonyó Zsolt
az MTA levelezõ tagja

Éva V. HusebyDarvas: Michiga
ni magyarok

Kivándorlás mindig volt: a 19. század végén 
is, 1989-ben sem szünetelt, s e recenzió 
írásakor, 2003-ban sem szünetel. Vagyis 
amerikai magyarok lesznek ezután is, de 
a 21. századi amerikai magyarok alig-alig 
hasonlítanak majd a 20. századiakra, akiket 
többek között Puskás Julianna, Albert Tezla, 
Vázsonyi Endre, Dégh Linda és Fejõs Zoltán 
örökített meg nagyszerû monográfiákban és 
dokumentumkötetekben. 

Huseby-Darvas a magyar bevándorlás hat 
hullámát tárgyalja. Az elsõ 3-4-et jól ismerik az 
amerikai magyarokat kutatók, nevezetesen az 
1880 és az I. világháború között bevándorolt 
öregamerikásokat, a két világháború között 

bevándorlókat, a II. világháborút követõen 
bevándorló dípíket (displaced persons), és az 
1956-os szabadságharcosokat. Az 5. hullámot 
„Kádár árváinak” (Kádár’s orphans) nevezi 
a szerzõ, õk a 60-as és 80-as évek között 
érkeztek Amerikába, a létezõ szocializmust 
hagyták el, de a dípíknél vagy az 56-osoknál 
általában intenzívebb kapcsolatokat tartottak 
fenn magyarországi családjukkal, barátaikkal. 
A 6. hullám, az 1989-es rendszerváltásokat 
követõ bevándorlás Magyarországról s a 
környezõ államokból, ma is tart még. Ebben 
az utolsó hullámban legalább két csoport 
tûnik azonosíthatónak: az Erdélybõl me-
nekültek és a jól képzett értelmiségiek (az 
agyelszívás részesei). Az Allen Park-i magyar 
református templomban az erdélyiek 1990-
ben Magyar Hagyományokat Ápoló Kört is 
alapítottak, ahol minden második vasárnap 

Könyvszemle


