
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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informatika egyik megalapozója lett. 1925. és 33 között a berlini egyetemen dolgozik, 
ahol előbb tanársegéd Einstein mellett, majd egyetemi magántanár. 

Ebben az időben két jelentős szabadalmat nyújt be, 1927-ben Einsteinnal közösen 
egy újfajta hűtőgépet szabadalmaztat, melynek újszerű lényeges része a fém
folyadékot áramoltató elektromágneses szivattyú. Később ez a szivattyútípus a 
reaktortechnikában nyer fontos alkalmazást. 1929-ben a ciklotron-elvet szabadal
maztatja. 

1933-ban a nácizmus uralomrajutása miatt elhagyja Németországot, Angliába kerül 
és bekapcsolódik az angol tudományos élet élvonalába. Angliában ekkor Rutherford, 
a „magfizika atyja" e tudományág legfőbb szaktekintélye. Szilárd meghallgatja egyik 
előadását és kétségei támadnak Rutherford azon kijelentésével kapcsolatban, hogy a 
magenergiát a gyakorlatban sohasem lehet felhasználni. Felkeresi laboratóriumában 
Rutherfordot, elmondja ezzel kapcsolatos ellenvéleményét és felvázolja a maghasadás 
lehetséges modelljét. Ez alkalommal élénk szóváltásba kerül a nagy tudóssal, melynek 
végén Rutherford valósággal kiutasítja a laboratóriumából. Ez a kezdeti kudarca 
egyáltalán nem kedvetleníti el, sőt még inkább kutatásra ösztönzi, melynek végén 
1934-ben szabadalmaztatja ötletét, amely a neutronokkal keltett láncreakcióra és a 
kritikus tömeg modelljére vonatkozik. Londonban magreakciókkal kapcsolatos kísér
letekbe kezd. Ennek során fedezi fel a róla és Chalmersról elnevezett effektust, mely 
végül is elvezet egy új tudományág, a „forróatom-kémia" megszületéséhez. 

A nácizmus további terjeszkedése miatt jobbnak látja elhagyni Európát, áttelepszik 
az Egyesült Államokba, ahol előbb a new-yorki Columbia (1939-42), majd a chicagoi 
egyetemen (1942-46) tevékenykedik. 1938-ban Hahn és Strasmann felfedezik az urán 
maghasadását. Szilárd előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a németek előtt megnyílt a 
lehetőség egy atombomba előállítására. Meggyőzi Einsteint, hogy az általa sugalma
zott Roosevelt elnöknek szóló levelet aláírja, amelyet majd ő juttat el az elnökhöz. 
Ennek nyomán születik meg az az elnöki rendelet, melynek alapján beindul az 
atombomba gyártási folyamata. Részt vesz az atombomba előállítását célzó Manhat
tan-terv megvalósításában. Fermivel együtt dolgozza ki és valósítja meg az első 
atomreaktort, amelyet a Chicagoi Egyetemen 1942 decemberében sikerül működésbe 
hozni. 1945 májusára bevetésre kész az első amerikai atombomba, de ekkor már 
megtörténik a náci Németország kapitulációja, s bár Japánnal tovább folyik a háború 
Szilárd előtt nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen felesleges annak a Japán elleni 
bevetése. Mindent megtesz, hogy megakadályozza. Átérzi saját felelősségét ebben a 
kérdésben, hiszen az urán láncreakciójának a felfedezésétől az atombomba 
gyártásának a beindításáig mindenütt főszerepet játszott, és lényegében neki köszön
hető, hogy az atombomba program megvalósult. Ettől kezdve életének lényeges 
részét teszi ki a nukleáris fegyverkezési verseny megakadályozása és az általános 
leszerelés és fegyverzetcsökkentés érdekében kifejtett harca. Egyik létrehozója lesz 
annak a PUGWASH-mozglomnak, amely az 50-es évek közepén tevékeny szerepet 
játszott a hidegháborús hangulat felszámolásában, a nagyhatalmak közötti bizalma
sabb légkör kialakításában. 

Életének utolsó szakaszában - 1964-ben bekövetkezett haláláig - főleg biofiz
ikával foglalkozott. Úgy látta, hogy a modern biológia (molekuláris genetika), az a 
tudomány, amely az emberiség számára a jövőben a legtöbbet nyújthat. Ezenkívül 
igen élénk társadalmi tevékenységet fejtett ki a nagyhatalmak közötti ellentétek 
megszűntetése, a világbéke megteremtése érdekében. 

Szilárd Leó, születésének 100 éves évfordulójára hamvainak egy része hazakerült, 
méltó helyen nyugszik a Kerepesi temetőben, a haza nagyjainak pantheonjában, de 
nyughatatlan szelleme tovább él azokban a tudományos eredményekben, amelyekkel 
megajándékozta a világot. 

Puskás F e r e n c 

18 1998-99/1 


