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2 8 0 éve, 1718-ban született Rimaszombaton Hatvani István, aki 1750-től a 
debreceni kollégiumban tartott fizikai előadásai keretében rendszeresen kémiát is 
oktatott magas színvonalon és előadásain kísérleteket is mutatott be. Az ő debreceni 
működésétől számíthatjuk a magyarországi felsőfokú kémiai oktatást. Sokat foglal
kozott kémiai analitikai kérdésekkel. Könyvet jelentett meg a nagyváradi termálvizek 
és a Debrecen körüli sókivirágzások vegyelemzéséről. 1786-ban halt meg. 

2 5 0 éve, 1748-ban született az írországi Antrimban Adair Crawford a stroncium 
felfedezője. A fajhőket és a latens hőket tanulmányozta, valamint a légzés kémiáját. 
1795-ben halt meg. 

2 4 0 éve, 1758-ban született Erdélyben Nyúlas Ferenc. Egy ideig Szamosújváron 
működött Doboka megye főorvosaként, majd Kolozsváron, mint Kolozs megye 
fizikusa. 1800-ban háromkötetes magyar nyelvű könyvet jelentett meg. Első kötete 
Az Erdély ország orvosi vizeknek bontásáról közönségesen, amelyben ismerteti a 
vízanalízis módszereit Bergman svéd kémikus munkái alapján, aki a kémiai analízis 
ma is használatos alapjait fektette le. A második kötet a Radna vidéki vasas borvizek 
bontásáról szól, a harmadik pedig e borvizek gyógyhatásáról. Ez a legelső magyar 
nyelvű komoly kémiai tárgyú mű. Kémiai szempontból legérdekesebb a második 
kötet. A vizek összetételére vonatkozó adatai nagyjából helyesek voltak és a korabeli 
felfogással sok esetben ellentétben álló nézetei közül is számos helyesnek bizonyult. 
1808-ban halt meg. 

2 1 0 éve, 1788. augusztus 2.-án született a németországi Göttingenben Leopold 
Gmelin. Az emésztés kémiájával foglalkozva kidolgozta az epesavak kimutatására 
szolgáló Gmelin próbát. Ő vezette be a szerves kémiába az észter és a keton 
elnevezést. Felfedezte a kálium ferro-cianidot, valamint azt, hogy a lítium illékony 
sói vörösre festik a lángot. 1817-ben jelent meg kétkötetes műve Az elméleti kémia 
kézikönyve, melyet a század második felében újra kiadtak 13 kötetben. Ebből alakult 
ki A szervetlen kémia Gmelin féle kézikönyve, mely a szervetlen kémia eredménye
inek ma is használt és állandóan bővített összefoglalása. 1853-ban halt meg. 

150 éve, 1848. július 27.-én született a kelet-poroszországi Guttstadt-ban Fried
r i ch E m s t Dorn. A rádioaktív anyagok vizsgálatával foglalkozott. Felfedezte, hogy 
a rádium bomlásakor egy radioaktív nemesgáz is keletkezett, amit rádium 
emanációnak nevezett el. Ez kapta később a radon nevet. 1916-ban halt meg. 

Ugyancsak 1848. július 27.-én született Budán Eötvös Loránd, báró Eötvös József 
regényíró és politikus fia. Heidelbergben Bunsen, Kirchhoff és Helmholtz tanítványa 
volt. A budapesti tudományegyetem professzoraként működött. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja, majd elnöke volt, 1894-95-ben vallás és közoktatásügyi 
miniszter. A gravitációs tér változásainak mérésére szerkesztett Eötvös-inga révén vált 
világhírűvé. A folyadékok felületi feszültségét vizsgálva felállította az Eötvös-törvényt, 
mely szerint a moláris felületi feszültség a hőmérséklet lineáris függvénye. 1919-ben 
halt meg. 

110 éve, 1888. július 22.-én született az ukrajnai Prilukában Selman A b r a h a m 
Waksman. 1910-től az Egyesült Államokban élt. A talaj mikrobiológiájával foglalko
zott, a szerves anyagok bomlásában és keletkezésében a baktériumok szerepét 
vizsgálta. Ő vezette be az antibiotikum fogalmát, és számos antibiotikumot vont ki 
baktériumtenyészetekből. Ilyenek az aktinomicin, a szterptomicin, a neomicin, az 
eritromicin stb. 1952-ben orvosi és fiziológiai Nobel-díjat kapott. 1973-ban halt meg. 
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8 0 éve, 1918. augusztus 13.-án született az angliai Rendcombe-ban Freder ick 
Sanger. A proteinek szerkezetét vizsgálva megállapította, hogy az inzulin 
molekulájában két aminosav - lánc van, az egyikben 21 a másikban 19 aminosav van, 
melyeknek sorrendjét is meghatározta. A két láncot kén hidak kötik össze. E 
felfedezéséért 1958-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Ezután a DNS szerkezetét 
vizsgálta és meghatározta egy bakteriofág génjében az azt felépítő 1360 nukleotid 
sorrendjét. Ezért 1980-ban másodszor is megkapta a kémiai Nobel-díjat. 

7 0 éve, 1928. július 12-én született a Massachusetts állambeli Methuenben Elias 
J a m e s Corey, a Harvard egyetem professzora. Századunk egyik legnagyobb szin
tetikusának tartják. Több mint száz bonyolult szerkezetű természetes anyag szintézisét 
valósította meg és egészen új módszereket dolgozott ki, mint amilyen a retroszin-
tetikus analízis. A célanyagból kiindulva először a szintézis utolsó fázisát, majd az 
azelőtti, azután az azt megelőzőt dolgozta ki, míg eljut a kereskedelemben is 
hozzáférhető nyersanyagokig. Ez a módszer lehetővé teszi a bonyolult szerkezetű 
anyagok szintézisének számítógépes megtervezését. 1990-ben kémiai Nobel-díjjal 
tüntették ki. 

5 0 éve, 1948. július 18-án született a németországi Ludwigsburgban Hartmut 
Michel biokémikus. Molekuláris membranológiával foglalkozik és a baktérium 
membránok fehérjéinek vizsgálatáért 1988-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 

Z s a k ó J á n o s 

Emlékezés a 100 éve született Szilárd Leóra 
Századunk nagy tudósnemzedékének kiemelkedő alakja, aki minden tudományos 

tevékenységi területén maradandót alkotott. Elsősorban fizikusként tartjuk számon, 
de a biológia, az informatika vagy a kémia területén is kimagasló eredményeket ért 
el. Budapesten született 1898-ban, s bár világpolgár volt aki az egész emberiségért 
felelősséget érzett, mindig büszkén vallotta magát magyar fizikusnak. 

Fantasztikus intelektussal rendelkező személyiség volt, aki ontotta magából a 
jobbnál jobb ötleteket és azokat nagy örömmel adta át barátainak, fiatalabb munkatár
sainak. Ezen ötletek nyomán nem egy Nobel-díj született. Monod és Jacob Nobel-díjas 
biológusok a díj átvételekor tartott beszédükben úgy emlékeztek meg Szilárd Leóról 
mint a molekuláris genetika szellemi atyjáról, akinek tanácsai nagyban hozzájárultak 
a molekuláris biológia kialakításához. Szilárd Leó már a 30-as évek elején kifejtette, 
hogy a modern biológiát a fizikusoknak kell létrehozni. Élete végén kutatásaival egyre 
inkább a biológia felé fordult. 

Minden munkaterületén nagyot alkotott, de számtalan nagy horderejű ötletét nem 
dolgozta ki vagy nem volt türelme befejezni. Ezt a tulajdonságát J. Monod így jellemzi: 
„Szilárdot a fantasztikus kreativitása akadályozta meg abban, hogy egy végiggondolt 
ötletét a megvalósításig végigvigye". 

Középiskoláit Budapesten végzi (1908-16) az ország akkor legmodernebbnek 
számító Kemény Zsigmond főreálgimnáziumban, ahol talán első ízben végeztek 
Magyarországon a diákok laboratóriumi gyakorlatot. Már a középiskolában megmu
tatkozik fizika iránti vonzódása - megnyeri az 19l6-ban első ízben sorra kerülő 
országos fizikaversenyt. Felsőfokú tanulmányait a Műegyetem gépészmérnöki szakán 
kezdi el (1916-19). Tanulmányait 1920-tól a berlini Műegyetemen folytatja, ahol 
Planck, Laue és Einstein hatására nem a mérnöki, hanem a fizika szakot választja. 
1925-ben védi meg doktori diszertációját, melynek irányítója Max von Laue, akivel 
ugyan egész más témában állapodott meg, de Einstein rábeszélésére végül is elfogadta 
a Szilárd saját ötletére alapozott dolgozatot, amely a termodinamika II. főtételének 
egy új megközelítését jelentette, melynek során az entrópiának egy új értelmezésére 
is rámutatott: az entrópia és az információ kapcsolatára és ezáltal a modern 
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