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Az írás alapja Boros László: A sugárzások csodavilága – A filatélia a
tudományos ismeretterjesztés szolgálatában (Typotex Kiadó, Buda-
pest, 2011, 468 oldal, PDF (www.interkonyv.hu) formátumú elekt-
ronikus kiadás) címû könyve.

Szerzô nem pedagógus, ezért nem akar a fizika oktatásával
kapcsolatos tanulmányok írásával didaktikai kérdésekbe belekon-
tárkodni. Több mint harminc éve él a Német Szövetségi Köztársa-
ságban, ahol sugárfizikusként dolgozott. Így nem lehet tájékozott a
hazai fizikaoktatás jelenlegi helyzetérôl és problémáiról. Mint a
sugárfizika területén nemzetközileg elismert tudományos kutató
azonban közel 60 elôadást tartott eredményeirôl és gyakorlati ta-
pasztalatairól. Korábban a SOTE Radiológia Klinikáján a radiológia
tárgy keretében rendszeresen adott elô sugárfizikai és technikai
kérdésekrôl az orvostanhallgatóknak.

Németországban vendégként több elôadást tartott a Jénai Tech-
nikai Fôiskolán sugárfizikai témában. Mindegyik munkahelyén
évente kétszer sugárvédelmi oktatásban részesítette a munkatársa-
kat. A hallgatóság egy része kötelezô elfoglaltságnak vette az elô-
adásokon való részvételt, ezért nem tanúsított érdeklôdést a téma
iránt, így nem csoda, hogy figyelmük ellankadt. Rutinos elôadóként
az az ötlete támadt, hogy a témába illô bélyegek képeinek vetítésé-
vel új színt visz az elôadásba. A hallgatóság csaknem mindig élénk
érdeklôdéssel reagált. Ezen felbuzdulva határozta el, hogy tudomá-
nyos ismeretterjesztô könyvét kizárólag bélyegekkel és egyéb filaté-
liai dokumentumokkal illusztrálja.
1 A könyv ábráit oktatási célokból engedély nélkül fel lehet hasz-
nálni és prezentációs programok segítségével a tantermi elôadáson
vetíteni.

Boros László

A neves grafikusok által tervezett mûvészi kivitelû
miniatúrák, a bélyegek, nem csak kordokumentumok,
hanem esztétikai élményt is nyújtanak. Az elektroni-
kus könyv egyik nagy elônye, hogy a bélyegképeket
a képernyôn fel lehet nagyítani és ezzel a finomabb
részletek is felismerhetôvé válnak. A könyv 204 színes
táblaképen több, mint 1500 bélyeget és egyéb filaté-
liai dokumentumot tartalmaz a gyûjteményembôl.1

Bár a könyv célja nem a bélyeggyûjtés népszerûsí-
tése volt, mégis 2012 novemberében a mainzi Nem-
zetközi Filatéliai Irodalmi Kiállításon díjat nyertem. Ez
a döntés annak ellenére születetett, hogy a nemzet-
közi zsûrinek nem volt magyarul tudó tagja, így csak
az ábrák német nyelvû szövege és a tartalomjegyzék
alapján tudták megítélni a mûvet.

Könyvemben nyolc témát tárgyalok – ezek mind-
egyike kapcsolatban van a sugárzással –, többnyire
történeti feldolgozásban. A sokszínûség a témaválasz-
tásból következik: az elektromágneses hullámok
spektruma 18 nagyságrendet ölel fel és ehhez csatla-
koznak a részecske- és a nem-ionizáló sugárzások,
mint például a hang és a neutrínó. Nyilvánvaló, hogy
mind a tulajdonságok köre, mind a felhasználási terü-
letek tárháza óriási.

Az elsô két fejezetben a sugárfizika és a csillagászat
tudománytörténetét vázolom fel. Ebben a klasszikus
fizika tárgyalását követôen olyan modern témákat is
bemutatok, mint a legújabb kvantummechanikai al-

kalmazások, a kvantum-teleportáció, a kvantum-szá-
mítógépek és -kriptográfia elve. Újszerûen tárgyalom
Einstein relativitáselméletét, majd annak csillagászati
következményeit és alkalmazásait, a gravitációslen-
cse-effektust és a gravitációs hullámok kimutatására
és csillagászati alkalmazására vonatkozó kísérleteket.

A teljes elektromágneses spektrumban végzett aszt-
rofizikai megfigyelésekkel is megismerkedhetünk. A
rádióhullámoktól az infravörös, a látható és ultraibo-
lya fényen keresztül eljutunk a spektrum nagyener-
giájú komponenseiig, mint a röntgen- és gamma-su-
gárzás, valamint az ultra nagy energiájú gamma-kitö-
rések vizsgálatáig. Ezek az Univerzum korai stádiumá-
ról nyújtanak ismereteket és olyan egzotikus objektu-
mok, mint a neutroncsillagok, a fekete lyukak, a kva-
zárok, a sötét anyag és sötét energia felfedezéséhez
vezettek. A kutatáshoz új megfigyelési technikák és
eszközök kifejlesztésére volt szükség, megjelentek a
látható, az infravörös és ultraibolya fényre, valamint a
röntgen- és gamma-sugárzásra érzékeny ûrteleszkó-
pok. A neutroncsillagászat detektorait elhagyott bá-
nyákban, hegyek alatt átvezetô autópálya-alagutak-
ban és a tenger mélyén kellett elhelyezni, hogy a za-
varó háttérsugárzást csökkentsék. Az új ismeretek új
kozmológiai modell kifejlesztéséhez vezettek. A tudo-
mányos fantasztikus irodalom a Naprendszeren kívüli
bolygók és a Földön kívüli civilizációk létezését jósol-
ta meg. Az exobolygók kutatása máris nagy sikerek-
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kel járt, a SETI-program keretében intelligens ûrlé-
nyek nyomára még nem bukkantunk. Az utóbbi két
témáról is olvashatunk a könyvben.

A harmadik fejezet a kozmoszt kitöltô sugárzás és
anyag tulajdonságaival, Földre gyakorolt hatásaival
foglalkozik. Itt fontos környezetvédelmi témákkal –
mint az üvegházhatás, a klímaváltozás és az ózon-
pajzzsal kapcsolatos problémák – is találkozunk. Eb-
ben a fejezetben ismerkedhetünk meg a napenergián
alapuló alternatív energiatermeléssel.

A negyedik fejezet bemutatja a fényforrásokat az
ôsember által csiholt tûztôl a lézerig, majd az optikai
jelenségeket, eszközöket és azok alkalmazásait a tükör-

tôl a holográfiáig. Itt csillagászati vonatkozások is fel-
bukkannak, mint a teleszkópok és planetáriumok.

Terjedelmes fejezet tárgyalja a távközlés technika-
történetét és az elektromágneses hullámok híradás-
technikai alkalmazásának módszereit és eszközeit,
valamint a szórakoztató elektronikát.

A 6. fejezet a közvéleményt legjobban foglalkoztató
és megosztó magsugárzások kutatási eredményeirôl,
az atomenergia békés és katonai alkalmazásainak a
kérdésérôl szól. Itt tájékozódhatunk a nagy európai
gyorsító berendezésekben folyó munkákról is. Ezen
költséges kutatások célja Goethe Faustja alapján „felis-
merni azt, ami a világot legmélyebben összetartja”.
Informatív az ennek ellentétével, az atombomba fej-
lesztésével és bevetésével kapcsolatos alfejezet is.
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Ezután kedvenc témám, a sugárzások gyógyászati
alkalmazása következik. Ebben bemutatom a diag-
nosztikai és terápiás módszereket a fénymikroszkóp-
tól, az ultrahang-diagnosztikán és a lineáris gyorsító-
kon keresztül az NMR-ig.

Az utolsó fejezetben a sugárfóbiát a sugárvédelmi
kérdések megvilágításával igyekszem eloszlatni. Eb-
ben nem csak az ionizáló sugárzások elleni védelem-
mel foglalkozom, hanem rámutatok a napozás és az
elektroszmog veszélyeire is. A csernobili katasztrófa
kapcsán rávilágítok a reaktorbiztonsági intézkedések
fontosságára. Ehhez kapcsolódóan a sugárbiológia
néhány kérdésével is megismerkedhetünk.

Az egyes alfejezetek önálló írásként is megállják
helyüket. A fejezeteket vezérfonálként a sugárzások
és az egységes tárgyalásmód köti össze. Az alkalma-
zások ismertetése a korábban kifejtett elméleti ala-
pokra támaszkodik.

További tájékoztatást a tartalomról a Typotex Ki-
adó honlapjáról letölthetô informatív oldalak, fôként a
részletes tartalom-, név- és irodalomjegyzék adnak.

A könyv érdemi része, a szöveg szempontjából kö-
zömbös, hogy illusztrációként fényképeket, grafikákat
és egyéb szokványos ábrákat választottam-e, vagy
pedig bélyegeket. A közölt ábrák a postaigazgatások
által kiírt pályázatok nyerteseit dicsérik. A tudósokat,

mûvészeket és egyéb híres embereket bemutató bélye-
gek kiadása többnyire évfordulókhoz kötôdnek. Több
mûvész megelégszik egy portré készítésével. Mások
olyan ábrákat rajzolnak, amelyek utalnak a személy
tevékenységére, elért eredményeire, például fizikusok
esetében egy képletre, fizikai jelenségre vagy készülék-
re. Szerzôként „mindössze” az volt a feladatom, hogy a
világon megjelent milliós nagyságrendû bélyeg közül
kiválasszam a könyv illusztrálására a legalkalmasabba-
kat. Ez sok éves munka eredménye, amely végülis egy
fizika és csillagászat témájú, minden határterületet ma-
gába foglaló több mint 27 000 bélyeg adatai tartalmazó
adatbank felépítéséhez vezetett. A kiválasztott bélyege-
ket természetesen meg kellett szerezni, ez gyakran ko-
moly idô és anyagi ráfordítással járt.

A kötetet nem tankönyvnek, hanem a középszintû
természettudományos mûveltséggel rendelkezô olva-
sóközönség ismereteinek bôvítésére szánom, ezért
fizikai képletekkel és matematikai levezetésekkel nem
teszem próbára az olvasók türelmét. A könyv ennek
ellenére alkalmas arra, hogy a középiskolások és taná-
raik számára is új ismereteket nyújtson, hiszen számos
olyan modern témával találkozhatnak, amelyek lezárat-
lanságuk miatt még nem kerülhettek be a tantervbe.
Tankönyvi kiegészítôként használva, a szakköri foglal-
kozásokon és tanulmányi versenyekre való felkészülés-
nél a diákok ismeretét aktualizálja.

A könyv terjedelme miatt nem térhettem ki az egyes
témák minden részletére, ezért tömör fogalmazásra tö-
rekedtem anélkül, hogy ez az érthetôség rovására men-
jen. Így sikerült – szakértô olvasók véleménye szerint –
olvasmányos, szórakoztató és informatív mûvet írnom.

Az olvasó, aki jobban el akar mélyülni az egyes
témákban, az ismeretek részletesebb kifejtésének bô
tárházát találja a fejezetenként csoportosított iroda-
lomjegyzékben. A felhasznált, fôként idegen nyelvû
publikációkon kívül, itt számos, az olvasó számára
könnyebben hozzáférhetô magyar közlemény is meg-
található. Az irodalmi hivatkozások egy része linkként
az internetrôl közvetlenül letölthetô. Néhányuk videó-
kat és animációkat is tartalmaz.

Úgy tûnik, hogy sikerült egyesítenem Rutherford
aforizmája, „a természettudomány vagy fizika, vagy
bélyeggyûjtés” két diszciplínáját.

A recenzióírók szerint a szerzôk ismerik legjobban
saját munkájuk erényeit és hibáit, és ôk a legalkalma-
sabbak arra, hogy ismertessék mûvüket. Természetesen
fontos, hogy ne legyenek elfogultak és mások vélemé-
nyét is figyelembe vegyék. Magam is ezt az utat követ-
tem, de tudom, hogy ez nem pótolja egy vagy több pár-
tatlan bíráló véleményét. Továbbra is nyitott vagyok
minden jó tanácsra, észrevételre és bírálatra, amelyeket
a késôbbi kiadásoknál figyelembe vehetek.
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