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A radiológia nagy alakja

NAPLO

Emlékezés Hevesy Györgyre

1885. augusztus l-én született Budapesten. Nobel-díjas kérnikus, a hafnium felfedezője, s
a mai napig a radioaktivitás és izotópkutatás egyik legnagyobb alakja. Középiskolába a
budapesti piaristákhoz járt, a Pázmány Péter Egyetemen kezdte el tanulmányait, Berlinben
a Műszaki Főiskolán folytatta, s 1908-ban a freiburgi egyetemen szerzett doktorátussal fe
jezte be. Pályafutása alatt számos külföldi intézetben dolgozott, ami nagyban segitette
kiemelkedő képességeinek kibontakozását; módszertani és elméleti eredményei egyaránt
időt áUóak.

Zürichben csak rövid időt töltött a Műszaki Főiskola Kémiai Intézetében. Lorenzzel a
sóolvadékok viselkedését tanulmányozta, s közben nagy élvezettel látogatta Einstein elő

adásait. Munkáját Habet karlsruhei intézetében tovább bővítette, majd Ruthertord kíván-.
ságának engedve, Manchesterbe utazott.

Nagy hitű intézetbe került, az atommag felfedezésének szemtanúja lett; ő azt a feladatot
kapta, hogya joachimstali ólomból rádium-O-t izoláljon. Nem sikerült neki, a kudarc
mégis kitűnő ötletet adott a tudósnak. Ismert mennyiségű tiszta rádium-O-nek, ismert
mennyiségű ólommal való keverese után a radioaktivitás változását vizsgélta.. vagyis a
radioaktív urán bomlástermékeinek további sorsát. Angliában meleg barátságba került
Bohrral, s több alkalommal felkeresi Párizsban a Curie családot, szoros barátság fűzi mínd
három, később Nobel-dijas fizikushoz.

Két év után, 1913 januárjában a bécsi Rádium Kutató Intézetbe kerül, s Budapesten fizi
kai-kémiai magántanári habihfációt szerez, fél évig fizikai-kémiát oktat az egyetemen.
Bécsben Panethtal tisztázták az ólom-szulfid és az ólom-kromát oldódási viszonyait. S lénye
gében ekkor döbbent rá Hevesy, hogya rádium-O alkalmas lehet az ólom nyomjelzésére.
A radiobiológusok a mai napig használják a nyomjélzö (tracer) rnódszert. Az eljárás gyors,
nagyon szellemes, 'egyszerűen kivitelezhető, ezért az anyagcserefolyamatok, intermedier
vegyületek bonyolult láncszemei is .Jetényképezhetövé" válnak.

Az I. világháború alatt a Monarchia hadseregében katonai szolgalatot teljesít, 1918
öszén Eötvös Loránd kéréséte elvállalja a II. sz. Fizikai Intézet igazgatóhelyettesi állását,
fél e.víg a Pázmány Egyetemen tanit. 1919 májusában Koppenhágába emigrál, Bohr intéze
tében is kutatni kezd. A radioaktív izotópok elkülönítésének újabb eredményét érte el
1922-ben, mikor felfedezte a kálium-41 izotópot. Brönsteddel együtt frakcionált deszttllá-.
cióval higanyizotópokat választottak szét.

Még ugyanebben az évben a Bohr.féle atommodell alapján hipotetikus úton feltételezte
a 72. elem tulajdonságait, elképzelésének helyességét a Costerrel együtt végzett kisérletek
ben igazolni tudták. A církóríummaradvényokat is szennyező elem, a hafnium (72. elem)
elnevezését Koppennége latín nevéből kapta. 1926-ban pedig Hevesy György már az elemek
gyakoriságát vizsgálta a földör' fluoreszcenciás analízissel.
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1926-ban ismét 'Preiburgban dolgozik, de a fasizmus növekvő fenyegetése miatt 1934-ben
Dániába távozik, ahol csak 1943-ig lelt nyugalmat. Dánia lerohanása után Svédországba
megy, St ockholrnban a szerves kémia professzora lesz.

A radioaktiv anyagok kutatása során arra is rájött, hogy az aktivációs analizissel, a be
sugárzás következtében, rádioaktivvá tehetők az anyag egyes alkotóelemei. A keletkezett
izotópok bomlásának vizsgálatával az elemek minősége és mennyisége megállapítható.
Hevesy György radiobio~ógiaimódszereit növényeken (1923), állatokon (1934) ~ a gyógyá-
szatban is kipróbál ták. '

1934-ben I. és F. Curie felfedezte a mesterséges radioaktivitást, ami újabb lendületet
adott a radiobiológusok, fizikusok munkájának. 193.5-ben Hevesy bizonyította a pl~ izotóp
dtnamikájét patkányban. valamint a tosztetidok. az ATP és a kreatin megújulásénak meny
nyiségi viszonyait tisztázta kisérleteiben. Atennel vörös vértesteket jeleztek ID vitro kémiai
és klinikai céllal. Hahnnal pedig az ionizáló sugárzás szerepét vizsgálták a p:l~ beépülésekor
a DNS-be, valamint Euler professzorral kóros patkányokon tisztázták a foszforanyagcsere
e fontos lépését.

A legutolsó években Forssberg professzorral a bikarbonát, glükóz és zsiranyagcsere
változását kutatták az ionizáló sugárzás következtéb~n. 194J-ban megkapta a kémiai Nobel
dijat,s ezenkivül szarnos érdemérem (Copley, Faraday, Baily, Silvanus Thornas] kitüntetést
kapott, s neki ítélték oda 1959-ben az "Atommal a békéért" díjat. Számtalan tudományos
társaság tagja és egyetemek diszdoktora volt, az MTA megválasztotta tiszteletbeli tagjának.

1966. július 5-én hunyt el Freiburgban; száz éve született, és immár hatvanéves tudomá
nyos felismerései maradandónak bizonyultak, radiobiológiai módszereí ma is használatosak.
Nemes lelkű, mindig segítökész. szerény és nagy tudású kémikus volt.

Surányi Dezső

Utolsó találkozásom Hevesy Györggyel

1966 februárjában megtudtarn. hogy Hevesy György professzor állapota hirtelen válsá
gosra fordult. Rákja volt: éppen az a betegség, melynek diagnosztizálására és részbe6
kezelésére zseniális eljárást talált fel - a rádióizotópok alkalmazását a biológiában és az
orvostudományban.

Hevesy Pál A Hevesy család (Egy szegény és jeléntéktelen család kibontekoaása. vala
mint közeli és távoli elágazásai) címen megirte családjuk felemelkedését és rokoni kapcso
latait. Igy foglalja össze öccse életrajzi adatait: "György (1885-1966) öcsém kémikus-fizi
kus volt: 14 egyetemnek - köztük Budapest, London, Oxford - volt kémiai, fizikai.lorvos
tudományi, bölcsészeti és jogi tiszteletbeli doktora. 1914-ben Oxfordból hazajött és be
rukkolt katonának.1918~19-benEötvös Loránd javaslatára a budapesti egyetemen tanított.
1943-ban Nobel-díjat kapott és 1951-ben az Egyesült Államok "Atoms for Peace" kitűn

tetését nyerte el; 397 munkát, könyvet és tanulmányt irt."
Békésy Györgyhöz hasonlóan, Hevesy György sem a Nobel-díjat tartotta a legnagyobb

kitüntetésnek. Egyik beszélgetésünk alkalmával' a következöket mondta: "Tulajdonképpen
a »Foretgn Member of the Royal Society, London « kinevezésemnek és a Copley-éremmel
való kitüntetésemnek örültem a legjobban." Miközben beszélt, tévedésből egy üres hamu
tartót és egy összegöngyölitett műanyag hulladékot tett a nadrágja zsebébe. A nagy tudós ra
jellemzően nagyon szórakozott volt. Ez szamos komikus helyzethez vezetett, melyek aztán
az öt világrészben anekdoták formájában keringtek.

Egy szép áprilisi vasárnap, kora délután, miután végiggondoltuk, hogy mi is okozna-He
vesy professzornak örömet, mit enne-inna szivesen, elindultunk Freiburgba. Több üveg',
hazai módon készitett cseresznyekompótot, valamint kecskeméti barackpálinkát vittünk
magunkkal, utóbbit herendi porcelánkulacsban. Nemcsak azért, mert ezt a porcelánt annyi
ra szerette. de azért is, mert, ahogy Pali bácsi írta, apjára emlékeztette: "Atyám szenve
dél yes vadász volt és több ízben együtt vadászott Gödöllőn Ferenc József királlyal, mint
annak vendége, ugyanis szomszéd birtokosok voltak. Egyik nagyanyám bécsi, Therése von

675


