
ÉletÉnek főbb állomásai:

(1900. december 12., Budapest 
– 1995. december 2., Budapest)
• magyar születésű amerikai kutató;
• matematika–fizika szakon szerzett 

diplomát, majd Ribáry István fizikus 
professzor mellett dolgozott asszisz-
tensként és szerezett doktori fokozatot 
fizikai–kémia területen; 

• 25 évesen egy Amerikában élő rokon 
meglátogatása után döntött az emigráció 
mellett, a clevelandi Biofizikai Inté-
zetben kezdett el dolgozni egy amerikai 
sebésszel (George Washington Crile) az 
agysejtek sugárzását mérő eszközön;

• 37 évesen kapta meg az amerikai 
állampolgárságot, ugyanekkor kutató-
mérnök a Westingtonhouse Electric-nél, 
ahol olyan szerkezeteket dolgozott ki, 
amelyek a hőt elektromos energiává 
alakították;

• 39 évesen kezdett a napener-
gia-kutatással foglalkozni az MIT-n 
(Massachusetts Institute of Tech-
nology): olyan termoelektronikus 
eszközöket fejlesztett, amelyeket a 
napfény működtetett;

• a 2. világháború alatt a US Office of 
Scientific Research and Develop-
ment-nek dolgozott, ekkor találta fel a 
tengervíz-sótalanító berendezést, 
ami képes a tengervizet iható vízzé 
alakítani;

• 45 évesen az MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) professzora lett;   

• élete végéig a napenergia-kutatás 
különböző területein dolgozott, és 
több kitüntetést kapott munkája 
elismeréséért;

• 48 évesen dolgozta ki a napkollekto-
rokkal ellátott lakóházat;

• 1953-ban 45 ezer dolláros ösztöndíjban 
részesült a Ford Alapítványtól, hogy 
kidolgozza a nap energiáját felhasználó 
fűtésrendszereket, amelyek lehetővé 
teszik bármilyen körülmények között élő 
embereknek a napenergia használatát;

• olyan anyagok kidolgozását is végezte, 
amelyek az űr extrém hőingadozásait 
is képesek elviselni;

• 1980-ban a US Department of 
Energy-nek segített kidolgozni a világ 
első napenergiával működő házát 
(Carlisle, Massachusetts)

Díjak, elismerÉsek

• A New York Times 1934-ben készített 
sikeres és ismert nők listáján Telkes 
Mária szerepelt egyetlen tudósként film-
színészek, sportolók és egyéb közéleti 
szereplők mellett;

• 1952-ben elsőként kapta meg a Női 
Mérnökök Társaságának (Society of 
Women Engineers) elismerését az Achie-
vement Award-ot;

• 1977-ben az amerikai nemzeti akadé-
miától kapott díjat: National Academy 
of Sciences Building Resarch Advisory 
Board Charles Greeley Abbot Award 
(American Solar Energy Society) 

főbb találmánYai

TENGERvíz-SóTAlANíTó BERENDEzéS

A műanyag, átlátszó focilabdára emlé-
keztető eszköz belsejében volt elhelyezve 
egy fekete filcpárna, melyet a sós vízbe 
kellett mártani, és a hő hatására a gömb 
belső felületén csapódott le az édesvíz. A 
szabadalmat sorozatgyártás követte, és a 
háborúban minden pilóta felszerelésében 
elhelyeztek egy ilyen berendezést. 
(Rédey, 2009)

„NAPHÁz”

• Eleanor Raymond, amerikai építésszel 
dolgoztak együtt a világ első olyan 
házán, amelynek a fűtéséhez csupán 
napenergia szükséges;

• házat 1948-ban építették Dover, 
Massachusetts-ben;

• doboz alakú napkollektorok gyűjtötték 
össze a napfényt és melegítették a 
levegőt egy tárolóban dupla üveg és 
egy fekete acéllap között a felmelegí-
tett levegőt aztán a falakba pumpálták, 
amelyet a Glauber sóban (kristályos 
szódiumszulfát) tároltak és használtak 
fel később.
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telkes 
mária
A „Napkirálynő”

A „Napház” Dover-ben
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ÉletÉnek főbb állomásai:

(1898. febr. 11., Budapest 
– 1964. máj. 30., la Jolla)
• A magánúton végzett elemi után, 1908 

és 1916 között a kemény zsigmond 
Reálgimnáziumba járt, itt fizikatanára 
mellett famuluskodva nemcsak megis-
merkedett az előadási kísérletekkel, de 
azokból számosat önállóan is elvégzett;

• 1916-ban beiratkozott a Budapesti 
Műszaki Egyetemre, majd 1919 decem-
berében elhagyta Magyarországot és a 
berlini Műegyetemen folytatta tanulmá-
nyait;

• Berlinben Einstein, laue és Planck hatá-
sára 1920-tól a fizikus szakot választotta;

• a Ph.D. fokozatot önálló ötletére alapo-
zott hőtani munkájával szerezte meg 
1925-ben;

• eredményével elnyerte Einstein és laue 
szakmai elismerését is és ennek révén 
1925-1933-ig a berlini Egyetemen előbb 
tanársegédi, majd magántanári minő-
ségben tanított;

• kényszerűségből elhagyva Németor-
szágot 2 évig a londoni St. Bartholomew 
kórházban mint kísérleti kutató nyert 
alkalmazást;

• 1935-től 1938-ig munkahelye Oxfor-
dban a Clarendon laboratórium volt;

• 1939 és 1942 között a New York-i 
Columbia Egyetem;

• 1942 és 1946 között a Chicagói Egyetem 
Metallurgiai laboratóriumában a 
Manhattan-terv főfizikusa;

• 1946-ban a Chicagói Egyetem biofizika 
professzorává nevezték ki;

• 1964-ben, életének utolsó évében, la 
Jollába költözött, ahol a Salk Intézetben 
kezdeményezett új kutatási irányokat.

Önálló és közös szabadalmainak száma: 
102079

A bélyeget 
kass János tervezte, 300000 
példányban jelent meg 1998. 
február 11-én.

Szilárd leó nem kizárólag az atom-
energia-hasznosítás területén fejtett ki 
jelentékeny kutatói tevékenységet, hanem 
az energiaszegénység megoldására is töre-
kedett. Többek között Albert Einsteinnel 
közösen szabadalmaztatták az elektromos 
áram és forgó alkatrészek nélkül működő 
hűtőszekrényüket, amelyben folyékony 
fém elektromágneses továbbításával 
történt a hűtés:
• az Einstein-Szilárd pumpa prototípus 

mostanáig egyetlen ismert hátránya 
az, hogy óriási zajjal járt – ahogyan a 
folyékony fém végighaladt a szivaty-
tyún az üregben zaj képződött (Gábor 
Dénes szavaival élve: „üvöltött, mint a 
sakál”); később a zajjal járó kellemet-
lenségeket is kiküszöbölték;

• Einstein és Szilárd 7 évig dolgoztak 
a biztonságos hűtőszekrény kidolgo-
zásán, miután Einstein egy olyan hírről 
olvasott, amelyben egy teljes család a 
hűtőszekrény mérgező gázainak szivár-
gása következtében halt meg;

• a 7 év alatt 45 szabadalmat adtak be 
legalább 6 különböző országban;

• végül egyik tervük sem valósult meg 
teljes egészében, de különböző fejlesz-
téseiket felhasználták olyan, ma is 
ismert hűtőszekrény-gyártó cégeknek, 
mint az Electrolux vagy az A.E.G.;

• Szilárd a berlini évei alatt foglalko-
zott a hűtőszekrény-fejlesztéssel, a 
szabadalmak biztonságosabbá tették a 
háztartásokat, az értük kapott pénzből 
pedig annyit tudott spórolni, amennyiből 
az angliai útját és kutatásait finanszí-
rozni tudta;

Amikor Szilárd leó szer-
vezetét rák támadta meg, 
maga szervezte a radioló-
giai kezelést, számította a 
dózisokat. A halálos kórt 
is arra használta, hogy 
új gyógyászati eljárást 
dolgozzon ki: a rák radio-
terápiáját.

A hidegháború idején, amikor a pacifista 
elképzelések is „kommunista szimpati-
zánsként” tüntethették volna fel Szilárdot, 
gondolatait és elképzeléseit novellák 
formájában tette közzé. Ezek nem csak 
szórakoztató mesék, de történelmi kont-
extusba helyezve, allegóriákká válnak. 
Az első történetet, amit 1961-ben írt, a 
delfinekkel kapcsolatos új kutatási ered-
mények ihlették. A történet alapja az, hogy 
a delfinek sokkal okosabbak az embe-
reknél, és ezért ők kezdik el irányítani a 
politikát…

szilárd 
leó
„Szilárd Leó egy dologra ügyelt nagyon: 
hogy sose mondja azt, amit várnak tőle.”  (Teller Ede)
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oláh
györgy
„A technológia nem más, mint a tudomány megismeré-
seinek átvetítése a gyakorlatba, mely kiszélesíti lehetősége-
inket, javítja életkörülményeinket.”

ÉletÉnek főbb állomásai:

1927. május 22., Budapest –  
• amerikai magyar fizikus;
• Piarista Gimnáziumban érettségizett 

1945-ben;
• itt a fizikát az elmés kísérleteiről híressé 

vált Öveges József oktatta, de Oláht 
ekkor még inkább a bölcsészettudo-
mányok: a történelem és az irodalom 
érdekelték;

• vegyészmérnöki oklevelét a budapesti 
Műegyetemen szerezte meg, ahol le is 
doktorált;

• az egyetemen zemplén Gézának, a 
szerves kémia neves professzorának 
lett az asszisztense; 

• huszonhét éves korában megszerezte 
a kémiai tudományok doktora címet;

• 1954-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia központi kémiai kutató Inté-
zetének igazgatóhelyettese lett;

• az első emigrálási hullámmal, 1956 
decemberében feleségével és néhány 
kutatótársával először londonba majd 
kanadában emigráltak;

• felesége lengyel Judit, kémikus, első 
fiuk Budapesten, a második Sarniaban 
született;

• először a Dow  Chemical  Company  tudo-
mányos főmunkatársa lett, ahol a stabil 
karbokationokra vonatkozó kutatásokkal 
kezdett el foglalkozni; 

• 1965-től az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a Case Western Reserve 
University professzora lett;

• 1977-ben kinevezték a kaliforniai 
University of Southern California 
Szénhidrogén-kutató Intézetének tudo-
mányos igazgatójává;

• 1991-től a loker Szénhidrogén-kutató 
Intézet (los Angeles) igazgatója;

• több mint ezer tudományos publiká-
ciója, közel száz benyújtott és elfogadott 
szabadalma és tudományos szakkönyve 
jelent meg, amelyek a szerves kémi-
ának fontos területeit ölelik fel;

• a Magyar Tudományos Akadémia 1990-
ben választotta tiszteleti tagjává.

legfrisebb publikációja:

George A. Olah – Alain 
Goeppert –  G. k. Surya 
Prakash: 
Beyond Oil and Gas: 
The Methanol Economy
Wiley-vCH verlag GmbH & Co. kGaA, 2006

A könyv témája nem csupán egyszerűen 
az energia, hanem a különböző energia-
források, ill. energiafajták termelésének 
és használatának kritikai elemzése, és 
környezeti hatásuk körültekintő figyelem-
bevétele. 
„Társadalmunk szükségleteinek oly módon 
történő kielégítése, hogy közben óvjuk a 
környezetet és a jövő generációi számára 
lehetővé tegyük, hogy élhető és élvezhető 
életet éljenek a Földön, mai korunk egyik 
legnagyobb kihívása.” (Mizsey, 2007)

1994. nobel Díj

Alapvető felfedezése abban áll, hogy 
az általa előállított és általa elnevezett 
„szupersavak” segítségével protonálni 
tudja a metánt, illetve a szénhidrogéneket 
a következő reakcióegyenlet szerint: 

CH4 + H+ = CH5
+

Oláh arra törekedett, hogy a rövid életű 
karbokationoknak hosszú életet adjon, 
ezért olyan oldószereket használt, amelyek 
nagyon kevéssé nukleofil jellegűek (pl. SO2, 
SO2 ClF és SO2 F2), ezért alacsony hőmér-
sékleten (pl. –100 ºC-on) lassan reagálnak 
karbokationokkal. A karbokationok előállí-
tására ún. szupersavakat használt, amelyek 
jóval erősebbek, mint a 100%-os kénsav. 
(Szántay 2007: 141)

„a metanol-gazDálkoDás”

Oláh György új megközelítést ajánl a globális 
felmelegedés problémájának és a kimerülő 
energiaforrások (olaj, gáz és szén) megol-
dására:
• a metanol (CH3OH) mint energiatároló 

egység, megfelelő tüzelőanyag és szén-
hidrogén-forrás;

• nyersanyag a szintetikus (ember által 
előállított) szénhidrogén számára az 
etilén és propilén konverzión keresztül 
(katalitikus bimolekuláris dehidratáció 
révén lásd: 2CH3OH−>CH2=CH2+2H2O);

• mindezekből előállíthatók azok a szén-
hidrogén tüzelőanyagok és termékek 
(benzinből vagy dízelolajból létrehozott 
műanyagok, szintetikus anyagok, gyógy-
szerek stb.), amelyeket jelenleg olaj és 
természetes gázok segítségével készítünk;
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ÉletÉnek főbb állomásai:

Nagyvárad, 1907. augusztus 6. 
– Budapest, 1980. november 8.
• magyar gépészmérnök, egyetemi ta-

nár, feltaláló, a hőtan és az energetika 
tudósa;

• a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja;

• középiskolai tanulmányait Budapesten 
végezte;

• 1931-ben a zürichi Eidgenössische Tech-
nische Hochschule hallgatójaként gépé-
szmérnöki oklevelet szerzett;

• 2 évig a zürichi műegyetem egyik tan-
székén a szilárdságtan speciális terüle-
teit tanulmányozta kutatóként;

• az 1940-es években dolgozta ki az 
erőművek víz nélkül, levegővel történő 
hűtésére a „Heller-System” néven azó-
ta világszerte ismertté vált eljárást; 

• úttörő elvi munkát végzett az entrópia 
addig inkább fizikai jellegű fogalmának a 
technikai-tervezői gyakorlatba történő 
bevezetése terén és az új elvek alkalma-
zásával jelentős javaslatokat dolgozott 
ki, például atomerőművek körfolyama-
taira; 

• a hőszivattyúk alkalmazásának műszaki 
és gazdasági feltételeiről szóló doktori 
disszertációját 1948-ban védte meg a 
zürichi egyetemen, és egész életében 
az ésszerű és hatékony energiagazdál-
kodás foglalkoztatta;

• 1951-ben egyetemi tanári kinevezést 
kapott a Budapesti Műszaki Egyetemre.  

A második világháború után nemzetközi-
leg is ismert műszaki, innovációs intéze-
tet alapított és vezetett. 
A World Energy Conference magyar nem-
zeti bizottságának elnöke volt.

50 hazai szabadalma volt, 19 szabadalmi 
bejelentése az Egyesült Államokban és 5 
Svájcban.

1951-ben kossuth-díjat kapott.

Heller sYstems, Heller–
forgó-fÉle HűtőtoronY 
(1958)

• az elvet Heller lászló dolgozta ki, a be-
rendezést Forgó lászló szerkesztette;

• rendszerükkel az erőművek fontos prob-
lémáját, a takarékos vízfelhasználást 
oldották meg.;

• találmányuk lényege az volt, hogy a vá-
kuum-gőzt hideg víz befecskendezésé-
vel kondenzálták, cseppfolyósították;

• a légkondenzációs rendszer jellegzetes-
sége a keverő típusú kondenzátor és a 
szabadban elhelyezett, apróbordás ele-
mekkel rendelkező víz-levegő hőcseré-
lő berendezés;

• a hűtőtorony hiperbolikus vagy henge-
res alakú, általában vasbetonból készült 
100-120 m magas építmény;

• a torony belépőnyílásában, az alján, a 
kerület mentén függőlegesen vannak 
elhelyezve a Forgó-féle apróbordás hő-
cserélőtáblák;

• a hőcserélőtáblák merevítőrudazattal 
vannak összekötve úgy, hogy egymás 
mellett cikcakkban, egymással 60°-os 
szöget bezárva helyezkednek el;

• az apróbordás hőcserélő lehetővé teszi, 
hogy kis légellenállás és viszonylag kis 
légsebesség esetén is igen kis hőmér-
sékletkülönbségek mellett, jó hőátadá-
si tényezővel lehessen a rendkívül nagy 
hőmennyiséget átadni a levegőnek;

• szerkezeti felépítésének lényege, hogy 
a hűtővíz csöveire (99,5%-os) alumíni-
umból készült lemezeket erősítenek fel 
úgy, hogy minden olyan két cső között, 
amelyben a hűtővíz ellentétes irányba 
áramlik, a hővezetést gátló megszakí-
tás, borda van kialakítva;

• az ezekkel az apróbordás elemekkel 
felmelegített levegő nagy természetes 
huzatkülönbséget hoz létre még nyári 
viszonyok között is, ami a hűtőtorony 
természetes légellátását biztosítja;

• ha a hűtővíz lehűtéséhez szükséges 
mennyiségű atmoszferikus levegőt a 
torony kéményhatása mégsem bizto-
sítja, akkor ventilátor segítségével hoz-
zák létre a megfelelő huzatot; 

1948-tól a Heller közreműködésével ki-
dolgozott kompresszoros hőszivattyú 
áttörést jelentett a technológia történeté-
ben, a hőszivattyúk világméretű terjedé-
sével napjainkban igazolódnak gondolatai;
• a professzor elképzelései között sze-

repelt, hogy a magyar Parlamentet és 
a Műegyetemet a Duna segítségével 
hőszivattyús fűtéssel lássák el;

• tiszteletére nevezte el komlós Ferenc 
a hazánk energiamérlegének javítását 
célzó programot Heller-programnak: 
melynek lényege a megújuló energia 
hőszivattyúk segítségével való felhasz-
nálása. 

heller
lászló
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