
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
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Mayer-Gunthof (1816-1906), a másik nagyanyám tóvárosi Fischer Johanna (1927~18981

volt, az 1826-ban alapított és ma is virágzó Herendi Porcelángyár egyik megalapitójának .
Fischer Mórnak (1799-1880) a leánya." Innen eredhetett Hevesy György szeretete a heren
di porcelán iránt. Ugyancsak magunkkal vittük Hevesy György egyik újabb, tiszteletbel!
kinevezésének.oklevelét, melyet betegségére való tekintettel hozzám küldtek, valam int az
általam szerkesztett s a' New York-i Academic Press kiadásában megjelent Nuclear Hema
totoqv című könyvet; ennekelőszevét ugyanis Hevesy György irta.

Érkezésünkkor Hevesy György szobája - Heilmeyer professzor .maganosztályán -- üres
volt. [Heilrneyer volt az első azok kőzül. -akik Hevesy eljárását a hematológiában alkal
mazta.) A betegszoba és az előszoba ajtaja is tárva-nyitva volt, s barátságosan tűzött be
a nap. Hevesy professzor írásai a fehér teritővel fedett asttalon pihentek. Ez á meg vetett
ágy mallett állott, hogy így itt is dolgozni tudjon. Az asztalra helyeztük a cseresznye
kornpótos üvegeket és még néhány kisebb dolgot, melyet egykori közős "fIlagyar világunk
ból" hoztunk. Az írásaiból régi ismerősként üdvözöltek Hevesy markáns, jellegzetes betűi.

Igy vé laszolta meg, többnyire k~zzel, azonnal, minden levelét, kivéve élete utolsó hónap
jaiban, amikor egyes leveleí géppel.Irodtek. Nagy kár, hogyaválaszadás után a leveleket
egy-kettő kivételével apapírkosárba dobta.

Vizsgálataíhoz, melyekben a tej alkotó részeit analizálta kecskeken. nagyobb mennyi
ségű radíofoszforra volt szüksége. Szerencsére akkor kezdték el Berkeley-Cyclotronnal
a pJ2, azaz a radiofoszfor előállítását. "Ernst Lawrence ~ mondta -, akinek részben 'az
említett készülék szerkesztését is köszönhetjük, nemcsak nagy személyiség és zseniális
fizikus. hanem bőkezű, segítőkész ember is volt. Ö küldött nekünk ismételten p.l"-vel jel
zett nátriumfoszfort. Ezek légipostai levelekkel érkeztek. Hogy a küldemények valarm
rendkívülit tartalmaznak, csak azon lehetett látni, hogy törékennyé vált az a papiros, mely
be a készítményt csomagolták: valószinűleg az ózon hatására, melyet a készítményböl ki
vetitett súgérzés termelt. Ma azonban nem lenne lehetséges egy radioaktiv anyagot ilyen
egyszerűen csomagolva küldeni."

Egy másik kísérletsorozatnál eg)' kandúrnak adtak injekcióban p'12_t. Sajnos azonban az
állat a kísérlet megkezdése után rövidesen megszökött az intézetből. Hevesy hiába vizs
gálta meg a környéken elérhető összes hasonló macskát. Ezért Amstrong professzor kisére
tében húsdarabokkal és Geiger-Müller-készülékkel felszerelve elindult a koppenhágai
macskavadászatra. Sem-a parkban játszó gyermekek, sem az arra járó felnöttek nem tud
ták megérteni, hogya két komoly úr rni járatban van. De ők a csúfolkodó kiáltások és a
macskakarmolások ellenére 'sem adták fel a harcot mindaddig, mig végre egy bokor alatt'
rá nem találtak a keresett "tudományos munkatárs'i-ra. "Elég volt - mesélte Hevesy
György - egy nyálcseppben megmérni az aktivitást, hogy megbizonyosodjunk arról: az
intézet tagjával állunk szemben." E történetet is derűs rnosollyal mesélték egymásnak a
világ különbözö pontjain a kutatólaboratóriumok munkatársai.

Amikor a kórházban visszatértünk sétánkról, felesége és leánya nagyon kedvesen fogad·
tak. Hevesy éppen a cseresznyekompótot kóstolgatta. Azonnal kijött elénk hézikebátjéban.
Lésovényodott, de szemében a régi. jól ismert tűz lobogott. "Szép ország ez a Baden" rnond
ta. Vele csak magyarul, feleségével és leányával németül beszélgettünk. Hevesy különben
öt nyelven beszélt nagyon választékosan, alig érezhető akcentussal. "Valóban nem jól ér
zem magam - mondta, mintha megérezte volna" mire gondolok -, alig várom az estét,
amikor morfiuminjekcióval megszebadítenak a fájdalomtól." Ezután tovább beszélt velünk,
részben magánügyekröl, .gyermekeiről, részben tudományos munkáiról és azokról az elő

adásokról, malyeket én odaát Amerikában tartottam helyette. A nyitott ajtón és az elő

szobán keresztül, mint egy ünnepi tűzijáték fényei, áradtak felénk a lemenő nap sugarai.
Éreztük, hogy ez az utolsó találkozés Hevesy Györggyel. felesége hosszan és bánatosan
nézett ránk. Ekkor egyikünk sem tudta ki-kibuggyanó könnyeit visszatartani ...

Hevesy György abban az időben halt meg. amikor Amerikában voltam. Talán éppen
abban az órában, amidőn az ottani egyetemek egyikén az ő munkáját olvastam fel.

XXIII. János pápa 1961-ben meghivta Hevesy Györgyöt a Vatikánba, de a Szentatya
közben megbetegedett. VI. Pál pápa azonban 1965 végén megújitotta e meghívást, és He
vesy György hat héttel halála előtt meglátogatta Öszentségét, aki "beszélni akart vele". A
halálosan beteg tudós; felesége és orvosa kíséretében még el tudott utazni Rómába. Soha
sem mondta el senkinek sem, hogy miröl folyt a beszélgetés. Mint jó katolikus halt meg.
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A németországi Freiburgban temették el, abban a városban, melynek diszpolgára volt.
Halála alkalmával VI. Pál pápa a következő részvéttáviratot küldte:

"Hevesy özvegyének. Freiburg
A Szentatya fájdalommal értesült az On férjének, Hevesy Györgynek, a Pápai Akadémia

tagjának elhunytáról. akinek lelkét a Mindenhatónak ajánlja és imába foglalja Ont és csa
ládját.

CICOGNANI bíboros
. vatikáni államtitkár"

Hevesy György halála után a tudományoknak egy névtelen svájci barátja több százezer
frankot adományozott azzal a céllal, hogy minden évben a több tízezer svájci frankot kitevő

.Hevesy-díjet" itéljék oda az atomi orvostudomány legki'válóbb rnűvelőjének,bárhol dolgoz
zék is a világon. Kikötötte, hogya díjnyertes nem lehet negyvenévesnél idősebb és mun
kája nem lehet hosszabb 10 gépelt oldalnál. Ezt a tudományágat Hevesy alkotta meg, bár
nem volt orvos. A freiburgi egyetemnek azt az intézetét, mely ezt a tudományágat ápolja,
róla nevezték el HEVESY INSTITUT-nak. A Frankfurt mellett i Dietzertbach városában
pedig utcát neveztek el róla. Munkáinak nagy része megtalálható a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, valamint a buda
pesti és szegedi egyetem könyvtáraiban, összes müveit azonban Koppenhágában őrzik a
Niels Bohr Intézetben.

Szirmai Endre

j IRODALOM

IIlyés Gyula Emlékkönyv

Az í ró müveiben él leginkább, s a földről való távozása után is élnek müvei; hatnak, sugá
roznak az eszméi. Mégis kötelesség - becsület és hüség sugallja -'-, hogya nagy eltávozot
taknak külön könyvben is ál~tsanak emléket a továbbélők. a rokon eszmék jegyében mun
kálkodók; visszavonhatatlan tisztelgésként. Ezért is született emlékkönyv Babits Mihályról
és Móricz Zsigmondról, ezért fontak koszorút Veres Péter emléke köré. S ezért jelentet
hette meg a Szépirodalmi Könyvkiadó most - régebbi nemes hagyományt felújitva - az
Illyés Gyula Emlékkönyvet is.

Csodálatosan gazdag ez az Emlékkönyv: századunk egyik legnagyobb alkotójáról ad
képet, s a század sok-sok irodalmunkat, történelmünket mozgató gondjába enged egy-egy
pillantást. Az emlékkönyv első darabja egy levélrészlet, 1927-bőL Füst MÚán ajánlja benne
Gellért Oszkár figyelmébe <;l fiatalembert, akit személyesen még nem is ismer, de akit,
versei alapján, "rendkívül tehetséges, eszes és rokonszenves" embernek vél, aki "nagy
szerüen tud magyarul s rendkívüli a kifejező ereje". Az Emlékkönyv utolsó darabja egy
Weöres Sándor-vers (Hommage éi Illyés) 1983-ooL A vers arról beszél, hogy Illyés Gyula
már úgy létezik

... A mennybolt hágóiban,
a csillagfény iszalag jaiban,
mindíg il jan, sose vénen,
mint egy Arpád-házi király,
magyar jainak szívében.
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