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€ A tudós és feltaláló elnevezés ha|latán általában egy nagy tiszteletet érdemlő

személyre gondolunk, aki munkásságával kisebb vagy nagyobb lépéssel előbb-

re vitte, javította az emberek életét. A felfedezések, találmányok - alkotójuktól

függetlenül - nem ritkán rossz kezekbe kerülve gyilkos eszközökké válnak, Emi-

att sok feltaláló utólag megbánja, hogy az eredetileg jó szándékú találmányát

megalkotta, Vannak olyan íelíedezések, melyek a feltalálójuk halálát okozták,

és voltak olyan tudósok, akik íelíedezéseikkel szándékosan vagy szándékuktól

függetlenül tragédiákat, haláleseteket idéztek elő,

ffi Néhány olyan feltalálót mutatok be, akik találmányaiknak kö-

szönhetően világhírnévre tettek szert. Egy részük halála a felfede-

zésükkel volt kapcsolatos. Többek esetében pedig a találmányuk

okozta sok, alkalmanként több százezer ember halálát illetve

egészségi károsodását.

ffi Marie Curie (1867-1934)

A tudósok és felfedezők közül a legnagyobbal Marie Curie-vel

kezdjük a sort. Madame Curie íérjével, Pierre Curie-vel közö-

sen kezdte tanulmányozni az uránércet és a Henri Becquerel

áItal íe|íedezett uránsugárzást. "1903-ban Henri Becquerellel
:.-:: ,:;:=,::. -;':,1;,,, megosztva íizikai Nobel-dúat kaptak a Becquerel által felíedezett sugár

zás tanulmányozásában szerzett érdemeikért, Fizikus vo|t, ő volt az első

Nobel-díjas nő a világhírű Sorbonne egyetem első női professzora, és az

első tudós, aki két Nobel-dlban is részesü|t, A mai napig egyetlen NobeI-

díjas, akinek a lánya is (lrene) Nobel díjat kapott. Marie Curie fedezte íel a

i'ádiulliot és a polóniumot, amelyek erősen radtoaktív kémiai elemek. A rarji

oaktivitás íelfedezése ide;én még nem tudtak a radioaktív sugárzás élettani

hatásairól. Végül a radioaktív sugárzás vezetett Madame Curie ha|álához.

Fehérvérűség, csontve|ő elégtelenség okozta halálát,

= 0tto Lilienthal (1B4B-l896)

.,= Német repülőgép-mérnök, feltaláló, pilóta, Mindig csodálta a madarak repü-

lését, ezért kezdett siklórepülőket tervezni és készíteni A madarak repülését
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utánzó gépeket építő Lilienthal, a repülés töriénetének úttörője. A xlx. szá-

zad végén, 1B91-96 közöti, mindenkit megelőzve több mínt kétezer sikeres

siklórepülést végzeit saját tervezésű és építésű szerkezeteivel. Munkássága

során olyan tapasztalatokat szerzett az ember levegőbe emelkedése terén,

mint előtte senki más, Lilienthalt tartják a sárkányrepülés egyik úttörőjé-

nek. Utolsó repülése'l896-ban volt Berlinben. Minden jól indult, ám egy
hirteíen széllökés miatt a gépe 17 méterről a földbe csapódott. A zuha-

nás miatt eltört a gerince, és nagy szenvedések közepette egy nap múlva

meghalt. Az utolsó szavai ezek voltak: "Opfer müssen gebracht werden",

azaz "AldozaIokra szükség van".

ffi Franz Reichelt (,lB79{912)
pi|óták számára egy hatékony mentőeszköz kifejlesztésén fáradozott, Talál-

mányát 1912-ben egy sikertelen, halálos bemutatón Párizsban próbálta ki. A
33 éves Reichelt az Eiffeltoronyból ugrott. A sikertelen és a feltaláló halálával

végződött kísérlet ellenére Reichelt szerkezetét tekinthetjük a mai "wing suit''

(szárnyas repülőruha) előfutárának.

ffi Thomas Andrews Jr. (1B73{912)

A Titanic konstruktőre, a Harland és wolff hajógyár rajzoló és tervezőrész-

legének ügyvezetője, a cég vezérigazgaIqa volt írországban, Ő tervezte és

irányította a cég kéi leghíresebb hajójának, az 0lympicnek és a Titanicnak is

a gyártását, Ő is a hajón volt, amikor a Titanic első útján, 1912. április "14-én

jéghegynek ütközött, majd elsüllyedt. Andrews nem szállt mentőcsónakba,

ugyanis képtelen volt elhagyni a hajóját.

Tekintsük át néhány olyan tudós tevékenységét, akik megbánták saját
találmányuk megalkotását

ffi Alíred Nobel (1B33{896)

Alíred Nobel svéd kémikus, íeltaláló és mérnök neve mindenki számára is-

merős, a Nobel-díj alapításának okán. Mielőtt azonban létrehozia volna a

*r,:Tás* §yul*

SeE*5*s

t'a§Éimáng,**i< :
gyi§k*s É,ri*ós**:?!

í:-4ar;e **ri*

a3ti* L§§E*c"iihai

Fia;:z **ic!:*§É





ellen, Emiatt méltatlan támadások érték, és kommunistának kiáltották ki.

Megalázott, mellőzött, megkeseredett emberként halt meg

# Fritz Haber (1868{934)

A legbonyolultabb életút

A német születésű, sziléziai zsidó családból származó kémikus a mezőgaz-

daságot átalakító, és közvetve több millió ember életét megmentő ammónia-

szintézisért 191B-ban megkapta a kémiai Nobel-dtjat. Elméletiszámításait és

laboratóriumi kísérleteit felhasználva 1913-ban Carl Bosch valósította meg a

nagynyomású ammóniaszintézist, amely során az ammónia előállítása eleme-

iből történik szintézis útján: Nr,n, + 3Hrr, = 2NHr,'

A reakciót vas katalizátor jelenlétében 400-500 'C-on és 30 MPa

nyomáson valósítják meg. Lefektette az ammónia-szintézis alapelve-

it, amelynek segítségével lehetővé vált a műtrágyagyártás, Az általa

kidolgozott Haber-Bosch eljárás manapság is a világban megtalálha-

tó termőtalaj mintegy felének niirogénellátást biztosítja. Ugyanakkor

sokan tömeggyilkosként emlegetik, nevéhez íűződik ugyanis több, a

német hadsereg által használt harci

gáz (klór, foszgén, mustárgáz) kifejlesztése, 1934-ben, néhány évvel

halála után a nácik elkezdték használn| a részben a tudós egykori

laboratóriumában kiíejlesztett növényvédő szert, a Zyklon-B gázI,

amelynek segítségével többek között Haber családjának több tagját is

elgázosították,
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