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Elıszó
Munkámban összefoglaltam a biológia tudományában fontos szerepet játszó nemzetközi, magyar és
ukrán tudósokat. Össze van foglalva a biológia történelme során ezen tudósok munkásságai, kutatásaik,
kísérleti eredményeik és a velük kapcsolatos érdekességekre is kitérek. Oktatási intézménytıl függtelenül
fontosnak tartom, hogy ismerjük az anyaország és államunkkal kapcsolatos tudósok nevét és a biológiában
elért sikereit. A nemzetközi tudósok dominálnak a felsorolásban, de ugyanakkor ezen tudósok közül is
megfigyelhetıek a magyar és ukrán származás.

Készítette Úr-

A
Ábrahám, Ambrus Andor Ábrahám (1893 – 1989): magyar zoológus, ideghisztológus, egyetemi tanár.
1919-ben szerzett biológia szakos tanári diplomát a budapesti tudományegyetemen, 1922-ben doktori
oklevelet kapott. 1934-tıl a szegedi tanárképzı fıiskola tanára, 1940-1967-ben a szegedi
tudományegyetem általános állattan és összehasonlító anatómia tanszékén ny. r. tanár. Idegszövettani és
idegélettani

kérdésekkel

foglalkozott,

mikrotechnikai

eljárásokat

dolgozott

ki

az

idegek

tanulmányozására. Jelentısek a vérerek beidegzıdésére, az intracardiális idegekre, a hallóidegekre
vonatkozó összehasonlító kutatásai. Számos külföldi és hazai társaság tagja volt. 1945-tıl az MTA tagja.
Adrian, lord Edgar Douglas Adrian (1889 – 1977): angol neurofiziológus. 1915-ben szerzett orvosi
diplomát a cambridge-i Trinity College-ban. Élete nagy részét kutatással és oktatással töltötte Cambridgeben. 1961 és 1965 között a Trinity College igazgatója, majd az egyetem rektora 1968-1975-ig. Sir Charles
Sherringtonnal közösen az idegsejtekkel kapcsolatos felfedezéseiért elnyerte az orvosi Nobel-díjat. 1934
után az agy elektromos mőködését kezdte vizsgálni: az ún. Berger-ritmus (vagyis az EEG-hullámok)
rendellenességeivel kapcsolatos munkája új kutatási területet nyitott az epilepszia kutatásában és az agyi
károsodások helyének meghatározásában. 1935-ben elıször észlelte a kisagy jellegzetes elektromos
aktivitását. 1950 és 1955 között a Royal Society és 1954-ben a British Association for the Advancement
of Science elnöke volt. 1942-ben lovaggá ütötték, majd 1955-ben bárói rangra emelték Elıször vezette el
a receptoroktól kiinduló érzıidegsejtekrıl az akciós potenciálokat. Megállapította, hogy a küszöbérték
alatti ingerek esetében nem vezethetı el az akciós potenciál. A küszöbingernél az akciós potenciál
megjelenik, de az inger további erısítése már nem vezet a csúcspotenciál amplitúdójának növekedéséhez.
(Minden vagy semmi törvény.) Nobel-díj, 1932.
Agassiz, Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807 – 1873): svájci származású amerikai természettudós.
Agassiz tudományos hírnevét ıskori halleletek kimeritı tanulmanyozásával szerezte meg, de a
nyilvanosság számára sokkal látványosabb cselekedete a „jégkorszakok” gondolatának népszerősítése
volt. Szülıföldjén, Svájcban otthonos volt az Alpok gleccservilágában, és kimutatta, hogy ezek a
gleccserek lassan mozognak, s eközben a gleccser aljába beágyazott kavicsok és törmelékek lecsiszolják
és kivájják azokat a sziklákat, amelyek felett elhaladnak. Agassiz olyan területeken talált kétségtelenül
gleccser által kivájt sziklákat, ahol az ember emlékezete óta sohasem volt gleccser. Az 1840-es években
arra az eredményre jutott, hogy sok ezer évvel azelıtt a gleccserek igen elterjedtek voltak. 1846-ban az
Egyesült Államokba ment elsısorban azért, hogy ott elıadásokat tartson, de az észak-amerikai szárazföld
természetrajza felkeltette érdeklıdését, és emiatt elhatározta, hogy ott telepszik le. Agassiz ott is
megtalálta a kiterjedt régi jegesedés nyomait. Tagadta az élıvilág fejlıdését. Az eljegesedéseket olyan

katasztrófák bizonyítékainak tekintette, amelyek minden élılényt kipusztítottak, és utánunk az élıvilág
újrateremtésére került sor.
Albach József Szaniszló (1795 – 1853): magyar természettudományi, földrajzi, egyházi író, botanikus,
ferencrendi szerzetes. 1810-ben belépett a ferencesek rendjébe. Székesfehérvárott bölcsészetet,
Pozsonyban teológiát tanult. Mint korának népszerő hitszónoka több helyen, 1825 és 1838 között Pesten
mőködött, késıbb Kismartonban élt. Sokat foglalkozott természettudományokkal, fıleg a botanikával.
Növénygyőjteménye és botanikai kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók. Egyházi beszédeit
tartalmazó mőveken kívül megírta és németül kiadta Magyarország földrajzát. Az elemi- és középiskolák
számára földrajzkönyvet írt, amit évtizedeken át forgattak a tanulók. Széchenyi István gyóntatója volt.
Albertus, Magnus Albertus (1206 – 1280): német tudós. Egyike volt azoknak, akik rajongtak az újra
felfedezett Arisztoteleszért. Tanítása és munkái úgyszólván teljesen arisztotelésziek voltak, és jelentős
szerepet játszottak abban, hogy a görög tudomány eredményeit újból megismerje az emberiség.
Alpini, Prospero (Alpinio, Alpin, Prosper) (1553 – 1616): olaszorvos, botanikus. Neki tulajdonítják a
kávé és a banán Európába hozatalát. Mialatt Giorgio Emónak, Velence konzuljának orvosi tanácsadója
volt Kairóban (1580-83), Alpini részletesen tanulmányozta az egyiptomi és földközi-tengeri
növényvilágot. Megállapította, hogy a datolyapálmánál, hogy hím- és nıivarú fák léteznek. Ezt kétezer
évvel korábban Theophrasztosz is észrevette, de a megállapítását elfelejtették, és általánosan elfogadott
nézet volt, hogy a növényeknek nincs nemük. Úgy tartják, hogy neki sikerült elıször datolyapálmákat
mesterségesen megtermékenyíteni. Alpinit kinevezték a Padovai Egyetem botanikaprofesszorává 1593ban, itt számos keleti növényt termesztett.
Altman, Richard Altman (1852 – 1900): német anatómus, patológus és hisztológus. 1894-ben
bioblasztok néven leírta a mitokondriumokat .
Amoszov Mikola Mihájlovics - Амосов Микола Михайлович (1913 – 2002): ukrán orvos, az
orvostudomány és a biokibernetika tudományának tudósa. A tüdő és a szív megbetegedéseinek
sebészeti úton történő gyógyításával, valamint a vér mesterséges keringetetésével kapcsolatok
kérdésekkel foglalkozott. Kiemelkedő ukrán szívsebész, az orvostudományok doktora, az Ukrán Nemzeti
Tudományos Akadémia és az Ukrán Orvostudományi Akadémia akadémikusa foglakozott. Azon a
véleményen volt, hogy mindenkinek állandóan tennie kell saját egészsége érdekében, s ez semmivel
nem pótolható.
Apáthy István (1856 – 1922): magyar orvosprofesszor, zoológus, az idegrendszer kutatója. 1885-ben
szerzett Budapesten orvosi oklevelet, 1886-89-ben a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1888-ban a

budapesti egyetemen a zoológia magántanára, 1890-tıl a kolozsvári egyetemen tanár. 1909-ben
Kolozsvárott állattani intézetet létesített. 1920-ban rövid ideig Budapesten élt, majd a szegedi egyetem
tanára volt. Tıle származik az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tana, mely szerint az
idegfibrillumok egészen a perifériáig összefüggı rendszert képeznek. Koncepciója éles ellentétben állott
Ramón y Cajal neuron-tanával. További nagy érdeme a mikrotechnika fejlesztése. Mint zoológus
megkísérelte a férgek rendszertani osztályozását. Bár magát a polyphyletikus nézet hívének vallotta,
mégis számos más kérdésben teljesen elfogadta Darwin tanait. Élesen állást foglalt az eugenika és a
hódító háborúk ellen. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal és publicisztikával,
szociológiával is foglalkozott. 1898-tól az MTA levelezı tagja volt.
Arisztotelész (ie. 384 – 322): ókori görög tudós, filozófus. Északgörög származású, aki Nagy Sándor
tanítója volt. Élete delén aratta sikereit, amikor megalapította Athénban a híres líceumot, ahol tanított.
Korának a legsokoldalúbb tudósa, filozófusa. Majdnem minden tárgyról írt (fizika, irodalom, biológia,
politika). Érdeklıdése elsısorban a biológia, különösen a tengeri állatok tanulmányozása kötötte le. Noha
késıbb rájöttek arra, hogy Arisztotelész tudományos munkái közül a biológiai könyvek voltak a
legjobbak, annak idején mégis ezek hívták fel magukra legkevésbé a figyelmet. Gondosan és pontosan
jegyezte fel az állatok küllemét és szokásit. Mővében kb. 500 félét vagy fajtát sorol fel, megállapítva a
különbségeket közöttük. A felsorolás önmagában semmit sem mond, de Arisztotelész ennél tovább megy.
Felismeri, hogy a különbözı állatok kategorizálhatóak, és a csoportosítás nem egyszerő és könnyő.
Például könnyő a szárazföldi állatokat felosztani négylábúakra, repülı, tollas teremtményekre (madarak)
és a többieket különfélékre (férgek). A tengeri lények a halak közé sorolhatók. Miután azonban ez az
osztályozás megtörtént, még mindig könnyő megmondani egy-egy állatról, hogy melyik csoportba
tartozik. A delfint például gondosan megfigyelte, és nyilvánvalóvá vált elıtte, hogy bár külsı
megjelenésében és szokásaiban halszerő állat, sok fontos szempontból egyáltalán nem olyan mint a hal
(pl. a delfinnek tüdeje van és lélegzik). Abban is egészen modern volt Arisztotelész, hogy a pikkelyes
halakat két csoportba osztotta: csontos és porcos vázúakra. Ez ismét összhangban van a mai
ismereteinkkel. Az állatok osztályozása során világos elméje felismerte a dolgok növekvı
bonyolultságának sorrendjét. Úgy látta, hogy a természet lépcsızetes állomásokon keresztül, az ember
felé halad, aki a teremtés csúcspontján áll, mivel az ember a természethez tartozik és gondolkozik. Így a
világmindenség négy fı részre osztható: a Nap, a tenger és a levegı élettelen világa, e fölött a növények
világa, még feljebb az állatok világa, és a csúcson az embereké. Az élettelen világ csak létezik, a
növények világa nemcsak létezik, hanem szaporodik is, az állatok világa nemcsak létezik és szaporodik,
hanem mozog is, végül az ember nemcsak létezik, szaporodik, mozog, hanem gondolkodik is. Szerinte
minden világon belül további felosztás lehetséges. A növények egyszerőbb és bonyolultabb növényekre
oszthatók. Az állatokat nem vörös vérőekre és vörös vérőekre lehet osztani. A vörös vér nélküli állatok a

bonyolultság növekvı sorrendjében a következık: szivacsok, puhatestőek, rovarok, rákok, polipok.
Arisztotelész véleménye szerint a magasabb rendő, vörös vérrel rendelkezık közé tartoznak a halak, a
hüllık, a madarak és az emlısök. Elismeri, hogy ezekben az „életfokozatokban” nincsenek éles határok,
és egyes fajtákról lehetetlenség pontosan megmondani, hogy melyik csoportba tartoznak, így vannak
egyszerő növényféleségek, amelyek alig mutatják az élet jeleit. Egyes igen egyszerő állatfélék (pl. a
szivacsok) a növényekhez hasonlítanak és így tovább. Olyan elképzelések nyomát találjuk nála, hogy az
élet egyik formája lassan átalakulhat más formájúvá, hogy az a teremtmény, amely az életfokozatokban
magasan van, valamelyik alacsonyabb fokozattól származhatott. Ez a felfogás a modern fejlıdéselmélet
kulcsa, de Arisztotelész nem vallotta a fejlıdés gondolatát. Az életfokozatok megállapítása azonban
múlhatatlanul elindít egy gondolatsort, amelynek a fejlıdés fogalmához kell vezetnie. Arisztotelészt
tekinthetjük a zoológia megalapítójának, de amint azt fennmaradt írásiból megállapíthatjuk, a
növényvilágra nem fektetett hangsúlyt.
Arrhenius, Svante August Arrhenius (1859 – 1927): svéd vegyész. 1908-ban a természetfeletti segítsége
nélkül próbálta az élet eredetét megmagyarázni. Azt állította, hogy a földön az élet akkor kezdıdött el,
amikor a világőrbıl spórák jutottak el bolygónkra (pánspermia elmélet). Úgy képzelte, hogy az élet
részecskei, a csillagok fényenergiájától hajtva, keresztülhatoltak a vilagőrön, közben itt és ott leszállva,
megtermékenyítik ezt vagy azt a bolygót. Arrhenius elmélete azonban a problémát nem oldotta meg. Ha
az élet nem keletkezhetett a mi bolygónkon, akkor hogyan keletkezett ott, ahonnan származik, akárhol
legyen is ez a hely?
Avery, Oswald Theodore Avery (1877 – 1955): kanadai születéső amerikai bakteriológus, orvos.
Elsısorban baktériumok szaporodását kutatta. 1943-ban emeritus státuszba került, de kutatómunkáját a
laboratóriumban továbbra is folytatta. Munkájának úttörı jelentısége volt a molekuláris biológia
megteremtésében. Legfontosabb felfedezését 67 éves korában, 1944-ben tette, amikor kimutatta, hogy az
öröklıdı anyagot nem a fehérjék hordozzák, hanem a dezoxiribonukleinsav. Ez a felfedezés teremtette
meg az alapot Watson és Crick késıbbi, korszakalkotó felfedezéséhez. Habár Averyt többször is
felterjesztették Nobel-díjra, azt sohasem kapta meg.
Avicenna (Ibn Szina) (930 – 1037): arab (üzbég) orvos, filozófus, a középkori orvostudomány egyik
legnagyobb alakja. A középkorban az európai orvosok elsısorban Avicenna mővei alapján szereztek
tudomást az ókori orvosok, például Hippokratész vagy Celsus elméleteirıl és módszereirıl. Legismertebb
orvosi könyve a Kánon volt (al-Kánún fí Tíb = Az orvoslás törvénye). Öt könyvbıl állt, minden könyv
több fejezetre oszlott. Bemutatja és elemzi az akkori tudományos orvosláshoz nélkülözhetetlen élettani és
kórtani alapfogalmakat. Szerinte az emberi szervezet egészséges, beteg vagy e kettı közötti állapotban
lehet. Az egészség alakulását véleménye szerint két ok befolyásolhatja: a „res naturales” (szervek és
testrészek) és a „res non naturales” (levegı, alvás, étel, ital, lelkiállapot stb.). Különös figyelmet szentelt a

nem természetes dolgoknak, ugyanis ezek az ember által kontrollálhatóak. De foglalkozik az idıjárás és
az évszakok emberre való hatásával is. Többféle pulzusfajtát különböztet meg: „hullámzó”, „gazella
futására

emlékeztetı”,

„féreg”,

valamint

„hangya-mozgású”.

Ezeket

különbözı

betegségek

diagnosztizálására használja. Orvosi írásaiban fontos szerepet kapnak az egészségvédelmi útmutatások;
étrendeket, tornagyakorlatokat ír elı, és pihenésre vonatkozó javaslatokat ad. Felhívja a lélektani
állapotokra is a figyelmet, amelyek különbözıképpen hatnak az egészségre. A fájdalom csillapításáról is
ír, például egy testrész érzékenysége megszüntethetı hőtéssel vagy megfelelı vegyi hatással. Erre
szerinte a kamilla, a lenolajmag, a keserő mandula, a tojásfehérje a legalkalmasabb. Minden ismert
betegségre ajánl valamilyen gyógyszert és ír azok mellékhatásairól is, hisz van, ami eleinte serkentı, de
késıbb bénító lehet. Betőrendben felsorolva több mint 800 gyógyító hatású anyagot ír le, amelyek között
egyaránt találhatók állati, növényi és ásványi eredetőek. A gennyes sebek kezelésére gombatenyészetet
használt, ami a ma ismert antibiotikum orvosságok elıdje volt. A belsı szervekrıl és azok mőködésérıl is
ír, különösen nagy figyelmet szentelt a szem betegségeinek. A betegségek tüneteirıl részletes leírásokat
ad. Foglalkozott az alvászavarokkal, az epilepsziával, az emlékezetzavarokkal, az agytályog és az
apoplexia cerebri kórformákkal is. Kitőnıek az elmekórtani leírásai. Továbbá foglalkozott szülészeti,
csecsemıgondozási (köldöklekötés, fürdetés, a testnyílások tisztítása, pólyázás stb.), nıgyógyászati
problémákkal, sebészettel, égési sérülésekkel, csontbetegségekkel, fertızésekkel, ellenmérgekkel is.
Avicenna Kánonját az európai középkorban orvosi tankönyvként használták, és ıt magát az orvosok
fejedelmének nevezték. Több mint 30 kiadásban jelent meg, egyik legjobb latin fordítása 1652-ben
készült.
B
Baer , Karl Ernst von Baer (1792 – 1876): észt származású német zoológus és embriológus. Felfedezte
az emlısök petesejtjét, valamint az állatok embrionális fejlıdésének törvényét, kidolgozta a csíralemezek
elméletét, sok szerv fejlıdését vizsgálta, így észrevette, hogy a különbözı állatok embriói fejlıdésük
korai szakaszában nagyon hasonlóak, ami történelmi rokonságukat bizonyítja.
Balassa János (1814 – 1868): orvos, sebész, egyetemi tanár. Orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be,
1839-tıl mőtıorvos a bécsi sebészeti klinikán. 1841-tıl fıorvos a bécsi közkórházban. Hosszabb külföldi
tanulmányút után 1843-1868-ig a sebészet ny. r. tanára a pesti egyetemen. 1848-1849-ben az orvosi kar
igazgatója. A szabadságharc alatt honvédkórház igazgatója, utána fogságot szenvedett, 1851-tıl
foglalhatta el ismét a tanszékét. A korszerő magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtıje. Az
éterrel való narkotizálás meghonosítója. Elsık között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést.
Úttörı jelentıségő a hasi sérvekrıl szóló munkája és a gégetükrözés felhasználása gégemőtéteknél. Nagy
számban végzett hólyagmetszést és kımorzsolást. Új megoldásokat alkalmazott plasztikai mőtéteiben.

Korát megelızte a tuberkulotikus csont- és ízületi betegségek konzervatív kezelésével és a hőtés
alkalmazásával a sebészeti gyógykezelésben. A Magyar Sebésztársaság 1906-ban emlékére "Balassa
János emlékérem" elnevezéső kitüntetést alapított. 1858-tól az MTA tagja.
Banting, Frederick Grant Banting (1891 – 1941): kanadai kutatóorvos. Foglalkoztatta az, hogyan
lehetne izolálni a hasnyálmirigy Langerhans-szigetei által kiválasztott hormont, amely a cukorbetegség
kezelését lehetıvé tenné. A Torontói Egyetemen 1921-ben John Macleodhoz, a cukorbetegség elismert
szakértıjéhez fordult, aki kutatási lehetıséget adott neki laboratóriumában. Itt Charles Best segítségével
sikerült izolálnia az inzulint, hamarosan megindulhatott az ipari elıállítás is. A felfedezésért Banting és
Macleod 1923-ban megosztva megkapták az orvosi Nobel-díjat. Banting felháborítónak tartotta, hogy
Best nem részesült a Nobel-díjban, mivel ez idıben még nem fejezte be egyetemi tanulmányait, ezért a díj
összegének rá esı részét megosztotta Best-tel. A továbbiakban a rák kutatásán is dolgozott. Az 1930-as
években Banting katonai kutatási projektekben vett részt, így foglalkozott a repülés fiziológiai
problémáival, részt vett a pilóták számára készített ún. anti-G-ruha elsı generációjának kifejlesztésében,
valamint biológiai fegyverek kutatásában is. A háború alatt katonai szolgálatba lépett, repülıbalesetben
halt meg. Nobel-díj, 1923.
Bartha Adorján (1923 – 1996): állatorvos, virológus, egyetemi tanár. 1943-1948 között az
Állatorvostudományi Egyetem hallgatója volt, 1949-ben szerzett oklevelet. 1949-tıl az Állatorvosi
Fıiskolán, illetve az Állatorvostudományi Egyetemen tanársegéd, docens, c. egyetemi tanár, 1994-tıl
kutatóprofesszor. 1975-1985-ig az MTA Állatorvostudományi Kutató Intézet virológiai osztályának a
vezetıje, 1991-1994-ig igazgató, 1994-tıl tudományos tanácsadó. Fı kutatási területe a virológia. Az
adeno-, a herpesz- és a légzıszervi betegségeket okozó vírusok kutatása területén nemzetközi hírnevet
szerzett. Az állatorvosi virológia hazai és nemzetközi iskolateremtı egyéniségének ismerik el. Elsıként
írta le a bovin adenovírusok és a Movár-herpeszvírus tulajdonságait, és szabadalmaztatta a polivalens
adenovírus vakcinát. Aktív immunizálási módszert dolgozott ki a lovak vírusos abortusza, a
szarvasmarhák fertızı rhinotracheitise és más állat-betegségek ellen. 1993-tól az MTA levelezı tagja
volt.
Bauhin, Gaspard Bauhin (1560 – 1624): svájci orvos, anatómus, botanikus. A páduai egyetemen
Aquapendentei Hieronymus Fabricius itáliai anatómus növendéke volt 1577-1578 között. Tudományos
munkássága fıként a baseli egyetemhez kötıdik, ahol 1581-ben orvosdoktor lett, majd a görög nyelv, az
anatómia, a botanika és az orvostudomány professzorává nevezték ki. Az elsık között írta le a vékony- és
vastagbél határán levı ileocoecalis (Bauhin-) billentyőt. A 16. századi itáliai botanikus, Andrea
Cesalpino botanikai osztályozásának alapelveit továbbfejlesztve Bauhin volt az elsı, aki világosan
körülhatárolta a növényfajokat és nemzetségeket (fajcsoportokat). Hírneves munkája a Pinax theatri

botanica (Növények képes bemutatása; 1623), amely a legsikeresebb korai kísérlet az összes ismert
növényfaj elnevezésére és rendszerezésére. Kb. 6000 növényfajt sorol fel és ír le, bevezetve a nemzetségés fajnév alkalmazásával történı elnevezés gyakorlatát (binominális nómenklatúra), ami késıbb a neves
botanikus John Ray és Linné munkásságával teljesedett ki.
Bayliss, William Maddock Bayliss (1860 – 1924): angol fiziológus. Starlinggal folytatott hosszú és
gyümölcsözı együttmőködése nem sokkal azután kezdıdött, hogy tanári állást kapott a londoni
University College-ban 1888-ban, ahol késıbb az általános élettan professzora lett. Bayliss és Starling
elsısorban a hasnyálmirigy emésztınedvének kiválasztását szabályozó kémiai anyag - az elsıként
felfedezett hormon (szekretint, 1902-ben) - meghatározásáról ismert. Bayliss és Starling alkották meg a
hormon kifejezést. Bayliss kimutatta, hogy a tripszin nevő enzim a vékonybélben keletkezik az inaktív
tripszinogénbıl. Vizsgálatai alapján, az 1. világháborús sebesülésekre speciális sóinjekciókat ajánlott,
számos ember életét mentve meg. Az élettan, a biokémia és a fizikai kémia területén végzett úttörı
kutatásokat.
Bárány Róbert (1876 – 1936): osztrák születéső (apja magyar születéső volt) svéd orvos. 1905-tıl a bécsi
orvosi egyetem fülészeti klinikáján dolgozott, majd 1909-tıl docens volt. Az 1. világháborúban
hadikórházi osztályvezetı orvos, a fül-orr-gégészet vezetıje. 1915-ben hadifogolyként értesült arról, hogy
neki ítélték az 1914 évi orvosi Nobel-díjat. A svéd kormány közbenjárására szabadult ki és 1916-ban
vehette át a díjat. Bécsben nem kapott tanszéket, ezért Svédországba távozott, 1926-tól haláláig az
uppsalai egyetem fül-orr-gégészeti tanszékének tanszékvezetı egyetemi tanára volt. A Nobel-díjat a belsı
fülben levı egyensúlyérzı szerv élet- és kórtanával kapcsolatos munkáiért kapta. Leírta az egyensúlyérzı
funkciók vizsgálati módszereit, valamint kidolgozta a friss lövési sérülések sebészeti ellátási módszereit.
Az idült homloküreg-gyulladás gyógyítására javasolt mőtéti eljárást, amelyet Bárány-mőtétnek neveznek.
Munkásságát több magas szakmai kitüntetéssel ismerték el. 1960-ban Bárány Társulat alakult
Uppsalában. Nobel-díj, 1914.
Barnard, Christian Neethfing Barnard (1922 – 2001): dél-afrikai szívsebész, 1967-ben végrehajtotta az
elsı sikeres szívátültetést. Apja, Adam Barnard holland protestáns lelkész volt, négy testvére közül az öt
évvel fiatalabb öccse, Ábrahám szívrohamban halt meg. Ekkor határozta el, hogy szívsebész lesz. 1940tıl a fokvárosi orvosi egyetemen tanult, 1945-ben szerzett diplomát. 1953-ban tett professzori vizsgát. A
fokvárosi Groote Suur Kórházban dolgozott, 1956 és 1958 között az Egyesült Államokban kétéves
ösztöndíjjal a Minnesotai Egyetemen fejezte be orvosi tanulmányait és vezetı szívsebészként tért haza
Afrikába. Amerikában ismerkedett meg Norman Shumway szívsebésszel, aki úttörı kutatásokat végzett a
szívátültetések terén. Barnard bevezette hazájában a nyitott szívmőtéteket, több új típusú mőszívbillentyőt
dolgozott ki és szívátültetési kísérletsorozatot végzett kutyákon. 1967. december 3-án hajtotta végre az

elsı emberi szívátültetést, húsz fıs orvosi csoport segítségével, kilencórás mőtéttel Louis Washkansky 54
éves dél-afrikai zöldségesen, akinek egy autóbalesetben elhunyt fiatal nı szívét ültette be. A mőtét sikeres
volt, de a páciens 18 nappal késıbb tüdıgyulladásban meghalt. Késıbbi mőtétei egyre sikeresebbek
voltak, sok betege hosszú évekig élt új szívvel.
Barta Imre (1899 – 1978): magyar orvos, hematológus, egyetemi tanár. 1924-ben szerezte meg orvosi
oklevelét a pécsi orvosi karon. Tanulmányai befejezését követıen a pécsi belklinikán mőködött, 1931-ben
magántanár, 1929-1931-ben a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíjasa. 1947-tıl kórházigazgató,
1960-1968-ig a pécsi I. sz. belklinika igazgatója. Elsısorban hematológiával foglalkozott, a klasszikus
hematológiai morphológia megalapozásában nemzetközileg elismert szakember. Az elsık között
foglalkozott élı emberben a csontvelı elváltozásaival, megalkotta a csontvelı-dysplasia fogalmát.
Elsıként írta le a reticulum-sejtek különbözı típusait, vizsgálta a csontvelı mikrocirkulációját,
foglalkozott a retikulózissal, számos hematológiai kórképpel.
Bartsch Samu (1845 –1895): magyar zoológus. Eperjesen teológiai, 1868-70-ben Berlinben és
Tübingenben természettudományi tanulmányokat végzett és doktori oklevelet szerzett. 1870-ben a
nyíregyházi, 1871-ben a bajai tanítóképzı tanára, 1878-ban ennek igazgatója lett. Madártani és tanügyi
cikkei szakfolyóiratokban jelentek meg. Fı kutatási területe az egysejtőek voltak, ezeken kívül a kerekes
férgek.
Beadle, George Wells Beadle (1903 – 1989): amerikai genetikus. 1926-ban végezte el a nebraskai
egyetemet, 1931-ben a Cornell Egyetemen doktorált. 1936-ig a California Institue of Technology-n
dolgozott, többek között az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) kromoszómáit vizsgálták. 1937-tıl
1946-ig a Stanford Egyetemen elsısorban Edward Tatummal együtt a Neurospora gombák
tulajdonságainak öröklıdését és mutációit vizsgálta. 1941-ben felállították az "egy gén - egy enzim"
elméletet, mely szerint egy gén egy meghatározott enzim mőködéséért felelıs. Az elmélet azóta
módosult, továbbfejlıdött, de fontos szerepe volt a molekuláris genetika tudományágának
megteremtésében. Tatummal és Joshua Lederberggel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.
Nobel-díj, 1958.
Behring, Emil von Behring (1854 – l917): német bakteriológus. Elıbb katonaorvosként szolgált, majd a
közegészségtani intézetbe került, ahol Robert Koch közvetlen munkatársaként dolgozott néhány évig.
Majd Behring a hallei egyetem közegészségügyi tanszékének vezetıje lett. Késıbb Marburgba tette át
székhelyét, ahol megalapította a késıbb világhírővé vált, antitoxint gyártó Behring-mőveket. 1891
karácsonyán egy berlini kórházban adták be az elsı injekciót, mely egy kisgyermeket gyógyított ki a
torokgyík (diftéria) betegségbıl, így felfedezte az aktív immnizálás módszerét. A diftéria elleni szérumot
1892-ben alkotta meg. Az antitoxin bevezetése után a betegség halálozási aránya átlagban 10% alá

csökkent. 1913-ban Behring már toxin-antitoxin keveréket alkalmazott, mely a betegséggel szemben
folytatott küzdelem további mérföldkövét jelentı aktív immunizálást tette. İt tekintik az immunológia
megalapítójának. 1901-ben az elsı orvosi-élettani Nobel-díjat kapta a szérumterápia kidolgozásában,
különösen a diftéria leküzdésében játszott szerepéért. Nobel-díj, 1901.
Beneden, Eduard van Beneden (1846 – 1910): belga citológus. 1887-ben két fontos körülményt állapított
meg a kromoszómákról. Elıször kimutatta azt, hogy minden egyes fajnak bizonyos számú kromoszómája
van, amely az adott fajra jellemzı. Azt is felfedezete, hogy az ivarsejtek, tehát a petesejt és a spermiumok
képzıdése során a sejtosztódás folyamatában a kromoszómák osztódását nem elızi meg a replikálódás.
Minden egyes pete- és spermasejtben tehát a szokásos kromoszómák fele van.
Berg, Lev Szemjonovics (Berg, Lev Semyonovich) – Берг Лев Семенович (1876 – 1950): orosz
geográfus, zoológus, klimatológus. A moszkvai egyetemen végzett 1898-ban. 1903 és 1914 között a
Szentpétervári Zoológiai Múzeumban dolgozott. Az ottani Földrajzi Intézet egyik megalapítója volt.
Hazájában lerakta a limnológia alapjait azokkal a rendszeres vizsgálataival, amelyeket az édesvizek,
különösen a nagy közép-ázsiai tavak fizikai, kémiai és biológiai viszonyaival kapcsolatban folytatott.
Ichtiológiai kutatásait kiterjesztette az állatföldrajz irányába. Vizsgálatai lehetıvé tették, hogy
meglehetıs pontossággal rekonstruálja az eljegesedések idejét. A paleoklimatológiai rekonstrukciók során
vizsgálta a különbözı üledékes kızetek eredetét, a talajok képzıdését. Hatékonyan ötvözte a modern
geográfia és a történeti földtan eljárásait. 1949-ben Sztálin-díjjal tüntették ki.
Berger, Hans Berger (1873 – 1941): német pszichiáter. 1929‐ben elektródokat erısített a koponyához, és
feljegyezte azokat a ritmikusan változó potenciálokat, amelyek az agytevékenységet kísérik. Az
“elektro‐enkephalogramok” (EEG) rendkívül bonyolultek és nehezen értelmezhetık. De kiterjedt
agykárosodás esetén, amikor daganat van jelen, könnyen észrevehetı elváltozások észlelhetık. Ugyanígy
a régi “szent betegség”, az epilepszia is felfedezhetı az EEG‐elváltozások alapján.
Bernard, Claude Bernard (1813 – 1878): francia élettantudós, a kísérleti fiziológia megalkotója. Legfıbb
érdeme a kísérletezı módszer tökéletesítése és elterjesztése a biológiában. Az élettan feladatának az
életjelenségek fizikai és kémiai folyamatokra való visszavezetését tartotta. Az 1850-es évek elején
tisztázta a vércukor és a glikogén jelentıségét a szervezet mőködésében és megalapozta a cukorbetegség
kutatását. 1855-ben kísérletekkel bizonyította, hogy a belsı elválasztású mirigyek közvetlenül a vérbe
továbbítják váladékukat. 1856-57 az értágítás és az érszőkítés idegi alapjait vizsgálta, és ennek hatását a
szervezet hıszabályozására. 1857-58-ban a szervezet folyadéktereivel, a belsı környezet élettanával
foglakozott. 1865-ben jelent meg „Bevezetés a kísérletes orvostudományba”. Élete végén fıképp
sebészettel, hıszabályozással és az emésztıszervek élettanával foglakozott.

Berzelius, Jöns Jacob Berzelius (1779 – 1848): svéd vegyész. Javasolta 1807-ben, hogy az élı
szervezetek által termelt anyagokat nevezzék szerves anyagoknak, s minden más anyagot szervetlennek.
Azt találta ugyanis, hogy míg a szerves anyagot könnyő szervetlenné átalakítani, addig ennek fordítottja
élıleny közremőködése nélkül lehetetlen. Ahhoz, hogy a szervetlen anyagot szerves anyaggá alakíthassuk
át, az élı sejtben mőködı „életerıre” (vis vitalis) van szükseg.
Best, Charles Herbert Best (1899 – 1978): amerikai születéső kanadai kutató. Diák-asszisztensként
csatlakozott 1921-ben Frederick Bantinghoz, aki John Macleod laboratóriumában folytatott kísérleteket a
hasnyálmirigy által termelt inzulin elıállítására. Mivel eredményeik eléggé ígéretesek voltak, Macleod
támogatta és segítette a kísérletek folytatását. 1922-ben sikerült inzulint elıállítaniuk, ezt követıen az
inzulin gyártása és alkalmazása is hamar elkezdıdött. 1923-ban Banting és Macleod kapta meg az orvosi
Nobel-díjat az inzulin felfedezéséért, Banting azonban a rá esı részt megosztotta Best-tel. Best az orvosi
diploma és a doktori fokozat megszerzése után Macleod utóda lett a Toronto-i egyetemen, 1931-ben
pedig, Banting halála után az egyetemen mőködı, Banting and Best elnevezéső orvostudományi
kutatórészleg vezetıje. Továbbra is jelentıs sikereket ért el a diabetes gyógyításában, más területeken
elért eredményei közül kiemelendı a heparin izolálása és elıállítása.
Békésy György (1899 – 1972): magyar születéső biofizikus, a modern halláselmélet megteremtıje;
tisztázta a belsı fül csigájában lévı ún. Corti-féle szerv mőködését. Vegyészmérnöki diplomáját Svájcban
szerezte, de Magyarországon, Tangl Károlynál doktorált kísérleti fizikából. Utána a Postakísérleti
Állomáson kezdett dolgozni, ahol a telefonon keresztüli hangátvitel javítása volt a feladata. Ezért kezdett
érdeklıdni az emberi hallószerv mőködése iránt. Miután megtanulta az erre vonatkozó elméleteket,
kísérleti kutatásba kezdett az elméletek ellenırzésére, majd korrigálására. 1940-ben a tudományegyetem
II. sz. Fizikai Intézetének vezetésére kérték fel, de megtarthatta mellette a Postakísérleti Állomáson
betöltött vezetı kutatói állását. A háború alatt az Állomást lebombázták, ezután az értékes egyetemi
eszközöket igyekezett menteni. A háború után elıször Stockholmban fejlesztett ki egy audiométert, majd
a Harvard Egyetemen tett tanulmányútján folytatta Budapesten megkezdett halláskutatásait. 1949-ben
itthon disszidenssé nyilvánították és kizárták arról a Magyar Tudományos Akadémiáról, melynek
nagyjutalmát nyerte el 1946-ban. Soha többé nem tért vissza Magyarországra. 1961-ben kapta meg az
orvosi-élettani
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felfedezéséért". Életének utolsó éveit Honoluluban töltötte az ottani egyetemen, ahol kutatási témáját
kiszélesítve, általában az emberi érzékelés kutatásával foglalkozott. Nobel-díj 1961.
Bichat, Marie Francois Xavier Bichat (1771 – 1802): francia orvos. Rövid életének utolsó éveiben
mikroszkóp nélkül is ki tudta mutatni, hogy a szervek különbözı formájú alkatrészekbıl állnak. Ezeket az
alkatrészeket „szöveteknek” nevezte, és ezzel megálapította a hisztologiát, a szovettant. Kiderült, hogy a

szovetfajták száma nem nagy (az állatoknál a legfontosabb szövetek a következık: hám-, kötı-, izom- és
idegszövet), és a különbözı fajok külünbözı szervei ebbıl a néhány szövetfajtából épülnek fel. Az egyes
szövetek fajok szerint nem térnek el annyira egymástól, mint maga az egész szervezet.
Binet, Alfred Binet (1857 – 1911): francia pszichológus. 1905-ben tette közé az elsı inteligenciatesztet.
Az 1900-as évek környékén vezették be a tankötelezettséget Franciaországban, de hamarosan kiderült:
nem minden gyermek képes megfelelni a tantervi követelményeknek. Binet arra kapott felkérést, hogy
hozzon létre egy egységes módszert, melynek segítségével a gyengébben teljesítı gyerekek idıben
kiszőrhetık – nem szegregációs, hanem felzárkóztató célzattal. Binet meggyızıdése volt, hogy az
intelligencia nem veleszületetten meghatározott, változtathatatlan jellemzıje a gyerekeknek, hanem
fejleszthetı. Saját módszerével, amelyet mentális orthopédiának nevezett el, sok esetben tanulni tanította
meg a gyerekeket és ennek nyomán szellemi teljesítményük javult, intelligenciaszintjük nıtt.
Intelligenciatesztjében Binet minden korcsoport számára egy feladatcsokrot állított össze. Ezt úgy kellett
alkalmazni, hogy a vizsgáló lépcsızetesen fölfelé haladt a korcsoportok feladatain – a legutolsó helyesen
megoldott feladatsor mutatta meg a gyermek mentális korát. A gyermek-intelligenciavizsgálat ma is ezen
a „lépcsıs” módszeren nyugszik. Théodore Simonnal együtt kifejlesztett kérdıíves módszerét, a StanfordBinet intelligenciaskálát (Stanford-Binet intelligence scale) átdolgozott formában még ma is alkalmazzák,
iskolára csak korlátozottan alkalmas gyermekek kiszőrése céljából. Binet tartott attól, hogy a kiszőrt
gyerekekre megbélyegzés vár, ezért hangsúlyozta: az intelligenciateszt nem tökéletes módszer, nem
helyeselte, hogy a gyermekeket gyakran egyik iskolából a másikba helyezzék, ezzel kapcsolatban így
vélekedett: „Minden elmaradottsággal gyanúsított gyerek csak akkor emelhetı ki az általános iskolából s
tehetı át speciális iskolába, ha pedagógiai és orvosi vizsgálaton vesz részt, mely megállapítja, hogy
értelmi állapota képtelenné teszi arra, hogy átlagosan profitáljon az általános iskolában folyó munkából.”
Blakeslee, Albert Francis Blakeslee (1874 – 1954): amerikai botanikus. Kimutatta, hogy a mutáció
aránya speciális vegyszerek, „mutagének” segítségével szinten emelhetı. Az ilyen mutagénekre a legjobb
példa a „colchicin”, egy alkaloida, amelyet az ıszi kikiricsbıl nyertek.
Boerhaave, Hermann Boehaave (1668 – 1738): holland orvos. Korának leghíresebb orvostudora, akit
olykor a holland Hippokratésznek is neveztek. Az ı orvostudományi könyve, amely részletesen tárgyalja
az emberi testet, azt igyekszik kimutatni, hogy annak minden mőködése a fizikai és a kémiai
törvényeknek felel meg. Ez a mechanikus szemlélet. A mechanikus felfogásúak számára, akik szerint az
élı es az élettelen világot ugyanazok a törvények szabályozzák, a mikroorganizmusoknak külön
jelentıségük van. Valósággal úgy tőnik, mintha ezek hidat képeznének az élı és élettelen között. Ha ki
lehetne mutatni, hogy az ilyen mikroorganizmusok ténylegesen a holt anyagból keletkeznek, akkor a híd
készen állna, és könnyő volna rajta keresztülmenni.

Bordet, Jules Jean Baptiste Bordet (1870 – 1939): belga bakteriológus. Jelentıs szerológus volt.
1898‐ban, amikor még Párizsban dolgozott Mecsnyikov mellett, felfedezte, hogyha a vérszérumot 55
celsius-fokon felmelegítik, az antitestek lényegében érintetlenek maradnak benne, mivel változatlanul
egyesülni tudnak bizonyos vegyi anyagokkal (“antigénekkel”), mint ahogy egyesültek a melegítés előtt. A
szérum azonban elveszti baktlriumölő képességét. Feltehetően a szérum valamilyen igen érzékeny
alkatrésze vagy alkatrészének egy csoportja úgy hat az antitestre, mint annak kiegészítő része, mielőtt az
antitest a baktériummal reakcióba tud lépni. Bordet ezt az alkatrészt “alexinnek” nevezte (de Ehrlich
egyenesen “komplementnek” mondta, és ma is így ismerik). 1901‐ben kimutatta, hogy amikor egy
antitest reagál egy antigénnel, a komplement felhasználódik.
Botkin, Szergij Petrovics - Боткін Сергій Петрович (1832 – 1889): orosz orvos. Munkáiban több
kérdéssel is foglalkozott, mint: a keringési rendszer megbetegedéseivel, májjal, a vesével, a gyógyszerek
hatásával, fertızı betegségekkel stb. Egyik célja volt, hogy javítsa a népesség egészségi állapotát.
Boyd, William Clouser Boyd (1903 – 1983): amerikai immunológus. Az 1930‐as években feleségével
együtt a föld különbözı részeire utazott a népesség vértípusainak megállapítására. Az így nyert és mások
által hasonlóan megállapított adatok alapján Boyd 1956‐ban az emberi fajt 13 csoportba tudta besorolni.
Ezek legtöbbje logikusan követi a földrajzi eloszlást. A meglepetés azonban az volt, hogy létezik egy
“korai európai” faj, amelyet az RH negatívnak nevezett vércsoport elıfordulásának szokatlanul nagy
gyakorisága jellemz. A korai európaikat a modern európaiak nagyrészt kiszorították, de maradványuk (a
baszkok) még ma is él a nyugati Pireneusok hegyeiben.
Braid, James Braid (1795 – 1860): skót sebész. Messmer módszereit tanulmányozta, vagyis a
messerizmust, amelyet hipnotizálásnak keresztelt át (“hüpnosz” – álom, görög szó után). Vizsgálatairól
racionális módon számolt be 1842‐ben, és az eljárás helyet kapott a orvosi gyakorlatban. Egy új
orvostudományi szakág jött létre, a pszichiátria, amely az elmebetegségeket tanulmányozza és kezeli.
Brjuhonenko, Szerhij Szerhijovics (1890 – 1960): orosz fiziológus. Kiemelkedı fiziológus és tehetséges
feltaláló kidolgozta az egész szervezet keringésének mesterséges fenntartását lehetıvé tevı módszert és
eszközt.
Brocca, Pierre Brocca (1824 – 1880): francia orvos. 1861-ben az emberi nagyagy bal oldali
homloklebenyének III. tekervényében lokalizálta a beszéd központját. 1840-ben egy szótlan pácienst
vettek fel a Párizs külsı területein található Bicêtre Kórházban beszédzavarral, beszédképtelenséggel.
Egyszerően csak ott tartották, állapota lassan romlott. Helyzete 1861-ben változott, amikor az egyetlen
általa kimondott szó alapján Tannak is hívott férfi Paul Broca nevő orvoshoz került. Nem sokkal a

találkozásuk után Leborgne meghalt, Broca pedig felboncolta. Egy helyen elváltozást talált. Részletes
elemzés után Broca megállapította, hogy Tan beszédzavarát az agy általa leírt területének sérülése okozta,
amely a gyakorlatban a beszédért felelıs. A beszédközpontot késıbb az orvos után Broca-területnek
nevezték el.
Brown, Robert Brown (1773 – 1858): skót botanikus. 1831-ben felfedezte a sejtekben a sejtmagot.
Orvostudományt tanult az Aberdeeni és az Edinburgh-i Egyetemen. 1798-ban egy londoni utazás során
Sir Joseph Banks, a Royal Society elnöke figyelt fel rá. Brown leginkább arról ismert, hogy ı fedezte fel
az oldatban lévı részecskék természetes, folytonos mozgását. Ezt a mozgást Brown-mozgásnak nevezték
el. Ezen kívül ı ismerte fel az alapvetı különbséget a fenyıfélék és ezek rokonai, vagyis a nyitvatermık
(gymnospermae) és a virágos növények, azaz a zárvatermık (angiospermae) között. Felfedezte a
sejtmagot, amely a legtöbb növény élı sejtjeinek állandó alkotó része, ennek az elnevezése is tıle
származik. Új nemzetségek és családok meghatározásával tökéletesítette a növények osztályozását.
Munkásságával, különösen az ausztráliai flórával foglalkozó mővével, lényegesen gyarapította a
növénymorfológiai, a növényembriológiai és a növényföldrajzi ismereteket.
Buffon, Georges Louis Leclerc Buffon (1707 – 1788): francia természettudós, matematikus, biológus,
író. Már fiatal éveit is a természettudományoknak szentelte. Herceg Kingstonnal beutazta Francia-, Olasz
és Angolországot. Visszatérte után 26 éves korában a párizsi akadémia tagja lett. Egy nagy, összefoglaló
természetrajzot dolgozott ki. Nem minden tekintetben alapos, de prózájának szépsége miatt
fölülmulhatatlan hatalmas munkája: Histoire naturelle générale et particuliére, mely 1749-1780-ig jelent
meg Párizsban s a föld keletkezésére vonatkozó elmélet mellett az ember és négylábú állatok
természetrajzát, a madarakét és ásványokét tartalmazza. E munkája több kiadást ért. A pángenezis
elvének kidolgozója. Ennek a huszadik században már túlhaladott elméletének az a lényege, hogy a test
minden sejtje, darabkája egy-egy csírát (gemmulát) termel, ami beépül az ivarsejtbe, és az illetı sejtnek,
darabnak a következı nemzedékre való másolását szolgálja.
Butenandt, Adolf Friedrich Johann Butenandt (1903 – 1995): német biokémikus. A marburgi és a
göttingeni egyetemen tanult, utóbbi helyen szerezte meg a doktori címet, 1927-ben. Ezután Göttingenben,
majd a danzigi (ma: Gdansk, Lengyelország) Mőszaki Fıiskolán tanított, és 1936-ban a Kaiser Wilhelm
Intézet (a késıbbi Max Planck Intézet) igazgatója lett. Max Planck Társaság elnöki tisztét 1960-tól 1972ig töltötte be. 1929-ben, csaknem egyidıben az amerikai E.A. Doisyval, elkülönítette a nıi ösztrogén
hormont, majd az androszteron nevő férfihormont, végül pedig a progeszteront, a terhesség hormonját.
Felfedezésével utat nyitott a fogamzásgátló tabletta megalkotása elıtt. Sok kutatást végzett a nemi
hormonok kölcsönhatásával és potenciális rákkeltı hatásával kapcsolatban. A kortizon ipari elıállítása
nagyrészt Butenandt hormonkutatásaira vezethetı vissza. Leopold Ruzickával együtt elnyerték a kémiai

Nobel-díjat a nemi hormonokkal kapcsolatos munkásságukért. Bár Butenandtot a német kormány arra
kényszerítette, hogy visszautasítsa a díjat, azt 1949-ben végül mégis átvehette. Nobel-díj, 1939.
C
Cajal, Santiago Ramon y Cajal (1852 – 1934): spanyol neurológus, patológus, hisztológus, kiváló
kézügyességő és mérnöki pontosságú rajzos. Úttörı vizsgálatokat folytatott az agyszövet mikroszkópos
elemzésével, a modern idegtudomány atyjának tartják ıt. Agysejt illusztrációi a modern orvosi
tankönyvekben is szerepelnek, melyekbıl az orvostanhallgatók még ma is tanulnak. Tökéletesítette az
idegsejtek festési módszerét és új festési eljárást is kidolgozott. Ennek alapján bizonyította a neurontan,
az ún. kontiguitás igazát. Ennek az a lényege, hogy az idegsejtek kapcsolata nem folyamatos, hanem
megszakított jellegő, közöttük kisebb-nagyobb rések vannak (szinapszisok). Orvosi-élettani Nobel-díjban részesült Camillo Golgi olasz tudóssal együtt, idegrendszer szerkezeti kutatásaikért. Nobel-díj 1906.
Calvin, Melvin Calvin (1911 – 1997): amerikai biokémikus. Radioaktív nyomjelzés, kromatográfia és
elektroforézis kombinációjával felderítette a fotoszintézis részfolyamatait. A fotoszintézissel kapcsolatos
kutatásait az 1940-es évek közepén kezdte meg. A molekulafizika és -kémia eredményeit alkalmazta az
alapvetı biológiai folyamatok vizsgálatánál. Fıleg a fotoszintézis mechanizmusával foglalkozott és
nagyban hozzájárult annak felderítéséhez. Hogy e folyamatban a közbeesı termékeket meg tudja
határozni, 14-es szénizotóppal jelezett szén-monoxidot használt. Tanulmányozta az élet eredetét és a
kémiai szelekció elméletét hirdette, valamint azt, hogy a porfirineknek elsırendő szerepük volt az élet
megjelenésében. Kémiai Nobel-díj, 1961.
Carrel, Alexis Carrel (1873 – 1944): francia származású amerikai sebész. Kutatási területei a vérerek, a
szervátültetés, a szövettenyészet, az érsebészet. A szervek életben tartásának módját a megfelelı ionokat
tartalmazó tápoldatok segítségével végezte. Csirkeembrió egy szívdarabját több mint húsz éven át tartotta
életben és növekedésben, idınként körül kellett vágni. Orvosi-fiziológiai (élettani és orvostudományi)
Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1912.
Chain, Ernest Boris Chain (1906 – 1979): német születéső angol mikrobiológus. Floreyvel együtt
izolálták a tömeggyártásra alkalmassá tették a penicillin antibiotikumot (1944). 1961-73 között a
Londoni Egyetem biokémia-professzora. Antibiotikumokkal végzett kutatásain kívül tanulmányozta a
kígyómérgeket, a szövetekben a folyadék eloszlását elısegítı enzimet és az inzulint. Nobel-díj, 1945.
Chargaff, Erwin Chargaff (1905 – 2002): osztrák származású amerikai biokémikus. Felfedezte, hogy a
DNS bázisösszetétele fajonként eltérı. 1950-ben pedig kimutatta, hogy a DNS-ben a purinbázisok
(citozin és timin) száma mindig megegyezik a pirimidinbázisokéval (adenin és guanin), valamint hogy az
adenin bázisok mennyisége a DNS-ben mindig azonos a timinekével, illetve a guanin bázisok mennyisége

mindig megegyezik a citozin bázisokéval, azaz felfedezte a DNS bázisainak komplementaritási szabályait
(elveit) (A꞊T, G≡C, A + G = T + C). Ez igen jelentıs hozzájárulás volt a DNS szerkezetének
feltárásában. A DNS "kettıs csavar" modelljének felállításáért 1962-ben Watson, Crick és Wilkins kapott
Nobel-díjat 1962-ben.
Chernel István (1865 – 1922): magyar zoológus, madárkutató. Hazánk madárvilágát tanulmányozta. A
madárvédelem lelkes terjesztıje volt. Madártani megfigyeléseit már 1877-ben (12 éves volt akkor) írt
naplójában is rögzítette. Öt évvel késıbb megjelent elsı szakcikke is a Vadász Lapban, mellyel
szakirodalmi mőködését indította el. Mivel szülei közigazgatási pályára szánták, négy évet töltött el
joghallgatóként a pozsonyi majd a budapesti egyetemen, de a jogi szakkönyvek mellett, a könyvtárban
bıszen tanulmányozta a madártani irodalmat is. Egyetemistaként gyakran idızött a Velencei-tó
környékén, de ellátogatott a Hanságba és a Kis-Kárpátokba is, ahol madártani megfigyeléseket végzett,
1887-ben pedig Erdélyben is megtehette mindezt. 1890 tavaszán pedig részt vett a Herman Ottó által
szervezett madárvonulási megfigyelésekben, ahol életre szóló barátságot kötött a polihisztor tudóssal.
Miután befejezte az egyetemet, apja kívánságára közigazgatási gyakornok lett Sopronban, de egy év
elteltével felmondott, s visszatért Kıszegre, hogy csak a madártannal foglalkozhasson. Hamarosan
országosan ismert és elismert kutató lett, 1891-ben beválasztották a budapesti II. Nemzetközi
Ornithológiai Kongresszust elıkészítı bizottság tagjai közé. Fımőve, a "Magyarország madarai különös
tekintettel gazdasági jelentıségökre" - címő munkája 1899-ben jelent meg, mely megírására a
földmővelésügyi miniszter adott megbízást. Ebben a munkában a gazdasági szakembereknek kívánt
gyakorlati tanácsokat adni. 1902-ben megalakította az Országos Állatvédı egyesület kıszegi
fiókegyesületét, melyben a gyakorlati madárvédelem (fészekodúk készítése, kihelyezése, madarak téli
etetése) volt a fı cél. Még abban az évben - az amerikai "Day Birds" mintájára - megszervezte Kıszegen
a "Madarak és Fák Napját", majd létrehozta a Vasvármegyei Múzeum természetrajzi osztályát, melynek
elsı ıre lett 1908-1912 között. Herman Ottó 1916-ban bekövetkezett halála után ıt bízták meg az
Ornitológiai Központ vezetésével. 1918-ban összeállította a magyar birodalom madarainak névjegyzékét
(Nomenclator Avium Regni Hungariae), mely még ma is fontos forrása a madártani szakmunkáknak.
Claude, Albert Claude (1898 – 1983): belga-amerikai biológus, citológus, egyetemi tanár. A Roux-féle
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sejtkivonatokat centrifugált. Elemzı munkája során felfedezte az endoplazmatikus retikulumot (sejten
belüli, hártyákból álló hálózat), továbbá tisztázta a mitokondriumok funkcióját is: igazolta, hogy ezek a
sejtlégzés központjai. 1942-ben érdeklıdése az elektronmikroszkóp alkalmazása felé fordult, amelyet a
biológiai kutatásokban addig még nem használtak. Miközben a Rockefeller Egyetem (1972-ig) és a
brüsszeli Szabadegyetem (1969-ig) professzora volt, 1948-1971-ig a Jules Bordet Intézet igazgatójaként
is dolgozott. İ fejlesztette ki az élı sejt alkotórészeinek elkülönítésére és elemzésére szolgáló alapvetı

módszereket. Ezért a munkájáért, mely a modern sejtbiológia egyik alapja, tanítványával, George Paladedal és Christian de Duve-vel megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1974.
Cohn, Ferdinand Julius Cohn (1828 – 1898): német természettudós, botanikus, zoológus, a
bakteriológia egyik elsı nagy alakja. 1866-ban megalapította a Breslaui Egyetem Növényélettani
Tanszékét, melynek 1872-ben a vezetıje lett; ez volt az elsı növényélettani tanszék a világon. Hamar
fölismerte, hogy Koch "a tudományos kutatás páratlan mestere". Koch Cohn támogatásának köszönhette
azt is, hogy kinevezték a Berlini Birodalmi Egészségügyi Hivatalhoz, ahol folytatta kimagasló munkáját.
Cohnt kortársai a világ elsı számú bakteriológusának tartották. Talán legnagyobb tudományos eredménye
a baktériumok, algák és más mikroorganizmusok életciklusának pontos és rendszeres megfigyelése volt.
1872-ben adta ki háromkötetes nagy monográfiáját a baktériumokról.
Conklin, Edwin Grant Conklin (1863 – 1952): amerikai biológus, tanár. A Princetoni Egyetemen 1908ban lett a biológia professzora, itt dolgozott nyugdíjazásáig, 1933-ig. A gerinctelen állatok
embriológiájával foglalkozott; kísérletei során nyomon követte az egyes szervek kifejlıdésének folyamatát
az embrióban. Vizsgálta a sejtosztódás mechanizmusát, és az emberi evolúció kérdéseit. Élesen bírálta
azokat a jelenségeket, amelyekkel a társadalom a fejlett technológia elterjedésére válaszolt.
Cori, Carl Ferdinand Cori (1896 – 1984): osztrák-amerikai biokémikus, feleségével, Gertry Theresa
Corival felfedezték a glükolízis részfolyamatait. A Prágai Német Egyetem hallgatójaként ismerkedett meg
Gerty Radnitz-cal. 1920-ban kapták meg orvosi diplomájukat és ugyanebben az évben össze is
házasodtak. 1922-ben kivándoroltak az Egyesült Államokba, 1922 és 1931 között mindketten egy
Buffalo-i kutatóintézetében dolgoztak. Mindvégig szorosan együttmőködtek, eredményeik közös
publikációkban jelentek meg. 1931-tıl a Washington Egyetem orvosi karának (St. Louis, Missouri)
munkatársai voltak. A szénhidrátok anyagcseréjét, a cukor tárolásának módját kutatták az emberi és állati
szervezetben. 1936-ban itt fedezték fel a cukornak azt a foszfáttartalmú vegyületét, amely alapvetı
szerepet játszik a szénhidrát-anyagcserében, ezt róluk Cori-észternek nevezik. Ennek segítségével vált
érthetıvé, hogyan szabályozza az élı szervezet a glükóz és a glikogén kölcsönös egymásba alakulását.
1947-ben megkapták az orvosi-élettani Nobel-díjat a glikogén katalitikus konverziója folyamatának
feltárásáért, Bernardo Houssay-vel megosztva. Ezen kívül is számos kitüntetést kaptak. Nevükhöz
főzıdik még a glikogén átalakulását leíró Cori-ciklus. Felesége halála után Carl Cori a glikogén tejsavvá
bontásában résztvevı enzimek fizikokémiai vizsgálatával foglalkozott.Nobel-díj, 1947.
Cori ,Gerty Theresa Cori (1896 – 1957): amerikai biokémikus, férjével, Carl Ferdinand Corival
felfedezték a glükolízis részfolyamatait. A Prágai Német Egyetem hallgatójaként ismerkedett meg Carl
Corival. 1920-ban kapták meg orvosi diplomájukat és ugyanebben az évben össze is házasodtak. 1922ben kivándoroltak az Egyesült Államokba, 1922 és 1931 között mindketten egy Buffalo-i

kutatóintézetében dolgoztak. Mindvégig szorosan együttmőködtek, eredményeik közös publikációkban
jelentek meg. 1931-tıl a Washington Egyetem orvosi karának (St. Louis, Missouri) munkatársai voltak. A
szénhidrátok anyagcseréjét, a cukor tárolásának módját kutatták az emberi és állati szervezetben. 1936ban itt fedezték fel a cukornak azt a foszfáttartalmú vegyületét, amely alapvetı szerepet játszik a
szénhidrát-anyagcserében, ezt róluk Cori-észternek nevezik. Ennek segítségével vált érthetıvé, hogyan
szabályozza az élı szervezet a glükóz és a glikogén kölcsönös egymásba alakulását. 1947-ben Gerty Cori
az egyetemen a biokémia professzora lett. 1947-ben megkapták az orvosi-élettani Nobel-díjat a glikogén
katalitikus konverziója folyamatának feltárásáért, Bernardo Houssay-vel megosztva. Ezen kívül is számos
kitüntetést kaptak. Nevükhöz főzıdik még a glikogén átalakulását leíró Cori-ciklus. Nobel-díj, 1947.
Correns, Karl Erick Correns (1864 – 1933): német természettudós, botanikus, genetikus. 1914-ben
kinevezték a berlini Vilmos császár Biológiai Intézet fıigazgatójává, haláláig itt dolgozott. 1900-ban két
másik biológussal, Erich Tschermak von Seysenegg-gel és Hugo de Vriesszel egyidejőleg, de tılük
függetlenül újra felfedezte Gregor Mendel történelmi jelentıségő dolgozatát az öröklıdés alapjairól
(1900). A Mendel-törvények kísérleti bizonyítékainak döntı részét Correns szolgáltatta, 1909-ben
közzétett eredményei nyomán az extrakromoszómás vagy citoplazmatikus öröklıdés elsı meggyızı
példájának tekinthetı. Ezzel megelızte Thomas Hunt Morgan amerikai genetikust, aki késıbb átfogó
elmélet keretében vezette be a genetikai kapcsolódás fogalmát.
Crick, Francis Harry Compton Crick (1916 – 2004): angol biofizikus, molekuláris biológus. 1951-ben
megismerkedett James Watsonnal, ettıl kezdve együtt dolgoztak a DNS szerkezetének felderítésén. 1953ban publikálták a DNS kettıs csavar szerkezetére vonatkozó elgondolásukat, azaz feldezték a DNS kettıs
spirális szerkezetét. 1962-ben Watson, Crick és Wilkins megosztott orvosi Nobel-díjat kapott a DNS
molekula szerkezetének megállapításáért és az élı anyagban történı információátadásban betöltött
szerepének feltárásáért. Modelljük egyértelmő magyarázatot szolgáltatott a DNS megkettızıdésére és az
az mRNS képzıdésének mechanizmusára. A továbbiakban biokémiával, a fehérjeszintézis problémáival
foglalkozott. Nobel-díj, 1962.
Cuvier, Georges Léopold Cuvier (1769 - 1832): francia természettudós, zoológus, ıslénykutató.
Tanulmányozta az állatok anatómiáját, gondosan összehasonlítva ıket, és módszeresen megjegyezve az
összes hasonlóságokat és különbségeket. Az összehasonlító állatszervezettan és az ıslénytan
megalapítója. Elıször hívta fel a figyelmet arra, hogy a szervezet valamely részének felépítésébıl más
részekre is következtetni lehet (korrelációtan). Tanulmányai lehetıvé tették számára, hogy megtanulja a
test valamely részének szükségszerő összefüggését a test más részeivel. Ezt annyira vitte, hogy bizonyos
csontokból következtetni tudott más csontok formájára és az izmok fajtáira, amelyek hozzájuk tapadtak és
így tovább. Az állati test néhány, kis számú részébıl is képes rekonstruálni ésszerő megközelítéssel az

egész állatot. İslénytani munkásságából azt emeljük ki, hogy észrevette, minél mélyebbrıl kerül elı és
minél régebbi egy kövület, annál inkább különbözik az élı formáktól. A kövületeket fokozati sorba
rendezte. Bár munkássága megalapozta az élıvilág fejlıdésének, maga ennek a fejlıdésnek a gondolatáig
nem jutott el, sıt a lehetıségét határozottan tagadta. Cuvier terjesztette ki Linné osztályozási rendszerét,
hozzáadva a linnéi rendszerhez a törzs kategóriát (amelyek közül ı az Állatok országában négyet is
felismert), vagyis kiszélesítette Linné rendszerét azzal, hogy osztályait még nagyobb csoportokba fogta
össze. Az egyiket „gerinceseknek” nevezte el, úgy mint ahogyan azt korábban Lamarck tette. A többieket
azonban nem vette egybe mint gerincteleneket. Ehelyett ezeket három csoportba sorolta: Articulat-ízeltek
(kemény, ízeit kültakaróval rendelkezı állatok, például a rovarok, rákok); Mollusca-puhatestőek (kemény
héjjal rendelkezı, de nem szelvényezett állatok, például kagylók és csigák); Radiata (sugaras
szimmetriájú állatok és egyéb csoportok). Ezeket a legnagyobb csoportokat törzseknek (phyla, amelynek
egyes száma: phylum, görög szó, és törzset jelent) nevezte el. Cuvier-tól kezdve a törzsek száma
megsokszorozódott, ma már vagy három tucat törzs van mind a növényekbıl, mind az állatokból.
Különösen a gerincesek törzse bıvült, mert magába foglal bizonyos gerincoszlop nélküli. Elsısorban a
halak rendszerezésével foglalkozott. Lelkes és fı hirdetıje volt a katasztrófa elméletnek, ami szerint az
élıvilágot idınként katasztrófák pusztították el, és a Földet új benépesítés követte többnyire új teremtés
következtében (vagyis nem ismerte el az élıvilág fejlıdési változásait). Kissé idısebb kortársában,
Lamarckban tudományos ellenfelet látott. Cuvier neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffeltornyon.
Cvet Mihail Szemjonovics (Tsvet, Mikhail Semyonovich, Tswett, Mikhail) - Цвєт Михайло
Семенович (1872 – 1919): orosz botanikus. Olaszországban született, ahol apja külszolgálatot teljesített.
A genfi egyetemen tanult, Svájcban, itt doktorált, majd 1897-ben visszatért Oroszországba. A
szentpétervári biológiai laboratóriumban növényanatómiával és növényfiziológiával foglalkozott. 1902ben a varsói egyetemre került, amely ekkor Oroszországhoz tartozott. A klorofill vizsgálata során
fejlesztette ki a növényi pigmentek elválasztásának céljára az adszorpciós kromatográfiát. 1906-ban
felfedezte az

oldatok alkotórészeinek
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módszert.
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"kromatográfia" elnevezést is ı alkotta meg. Az 1. világháború idején a hadi események miatt
laboratóriumával együtt több ízben kellett más-más városokba költöznie, ez kutatómunkáját
nagymértékben hátráltatta. Mivel eredményeit csak orosz nyelven publikálta, valamint a háborús és
politikai események miatt eredményei hosszabb ideig nem kapták meg a megfelelı elismerést. Német és
osztrák biokémikusoknak köszönhetı, hogy az általa kidolgozott módszerek ismertté váltak.
Czeizel Endre (1935 – ): orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora. 1973 óta végez
genetikai tanácsadást. 1984 után az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél dolgozott. Kiemelkedı
szerepet vállalt a genetikai ismeretterjesztésben. Megalapította a XIV. kerületben a Családtervezési

Központot. 1959-tıl az Országos Közegészségügyi Intézetben a Humángenetikai és Teratológiai Osztály
munkatársa lett. Mellékállásban a János Kórházban dolgozott, 1973-ig mint a szülészeti osztály
családtervezési tanácsadója, majd 1973-tól fıorvosként vezette a humángenetikai és teratológiai
laboratóriumot (1984-tıl osztályt). Ekkor lett a WHO központ igazgatója is. 1973 óta végez genetikai
tanácsadást. 1984 után egy idıben az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél (WHO) dolgozott.
Kutatásai kiemelkedı témája az öröklıdés, a genetikai ártalmak, a veleszületett adottságok vizsgálata,
valamint az epidemiológia. Kiemelkedı szerepet vállalt a genetikai ismeretterjesztésben. Hat televíziós
sorozat szerkesztı-mősorezetıje volt. İ alapította Budapest XIV. kerületében a Családtervezési
Központot. Számos tudományos társaság tagja. 1996-98-ig a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet
fıigazgatója volt, innen ment nyugdíjba. Létrehozta a veleszületett rendellenességek országos
nyilvántartását, bevezette a genetikai tanácsadás szervezett módszerét, elsıként írta le számos
veleszületett rendellenesség elıfordulási sajátosságait, kidolgozta az optimális családtervezési modellt.
Ma is az egészségmegırzı és genetikai tanácsadás népszerősítıje.
Cs
Csató János (1833 – 1913): magyar botanikus, ornitológus. Tizenhat éves korában részt vett a
szabadságharcban Bem parancsnoksága alatt. Késıbb visszavonult koncai birtokára, ahol madár- és
növénytani kutatásokkal foglalkozott. 1861-tól szolgabíró, 1873-tól Alsó-Fehér vármegye fıjegyzıje,
1874-tıl 1902-ig alispán volt. Érdeklıdése már korán a természet, különösen a madárvilág
tanulmányozása felé fordult. Bejárta Erdély botanikailag érdekes pontjait. Kutatásai eredményeit több
tucat publikációban foglalta össze. Nagy madár- és növénygyőjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak
ajándékozta.
Csetverikov Szergej Szergejevics - Четвериков Сергій Сергійович (1880 – 1959): orosz tudós, a
populációgenetika megalapítója. Kidolgozta a populációról mint az evolúció alapegységérıl szóló tant,
bevezette az élethullámok fogalmat.
Csorba József (1789 – 1858): magyar orvos. 1814-ben szerezte meg orvosi oklevelét a pesti orvosi karon.
1817-tıl Somogy vármegye fıorvosa. 1829-ben adta ki "Hygiastika, vagy is Orvosi Oktatás" címő
fımővét. Az 1831-1832. évi kolerajárvány idején minden erejét latba vetette és a védekezést megyéjében
körültekintı gondossággal végeztette. A védekezés sikeres volt, lokalizálták a járványt. 1834. május 30án eredményes gyógyító tevékenysége elismeréséül nemességet kapott I. Ferenc királytól. Érdeklıdése
kiterjedt kora influenzás megbetegedéseire is. 1846-ban megalapította a kaposvári kórházat. 1848-ban
lemondott állásáról, és Pestre költözött, tudományos munkásságára irányította a figyelmét. Néprajzzal,
ismeretterjesztéssel is foglalkozott. 1832-tıl az MTA tagja.

D
Dale, Henry Hallett Dale (1875 – 1968): angol fiziológus. A szinapszisok ingerületátvivı anyagait
kutatta. Kimutatta, hogy a serkentı szinapszisok egyik ingerületvivı anyaga az acetolkolin. 1914-ben
izolálta az acetilkolint, 1936-ban pedig Otto Loewi német farmakológussal megosztott orvosi-élettani
Nobel-díjat kapott az idegingerületek kémiai átvitelével kapcsolatos felfedezéseiért. A Royal Society
elnöke, valamint (a 2. világháború alatt) a kormány tudományos tanácsadó bizottságának elnöke volt.
1932-ben lovaggá ütötték. Nobel-díj, 1936.
Dallos József (Josef) (1905 –1979): magyar szemorvos. Budapesten szerezte orvosi oklevelét, majd
Londonban telepedett le, ahol tökéletesítette a kontaktüveget. A budapesti I. sz. szemészeti klinika
laboratóriumában végzett kísérleteinek eredménye volt az az üvegtechnikai eljárás, amely lehetıvé tette a
mintára pontosan simuló vékony üvegkagylók elıállítását. Ehhez 1932-ben alkalmas anyagot talált, a
Poller-féle negocollt, amelynek nagyüzemi elıállítását is megszervezte. 1934-ben világszabadalmat
szerzett az új kontaktüvegre.
Darwin, Charles Robert Darwin (1809 – 1882) – angol természettudós, az evolúcióelmélet kidolgozója.
Elıbb orvosnak, majd lelkésznek készült, de érdeklıdése elsısorban a természettudományok felé
vonzotta. Megismerkedett a kor legjelentısebb geológiai, növénytani és állattani felfedezéseivel. Mint
természetkutató részt vett a Beagle vitorláshajó 1831-1836 közötti, elsısorban térképészeti célú Föld
körüli útján. Az expedíció során különféle kontinensek élıvilágát és kövületeit a helyszínen ismerte meg.
Részletesen tanulmányozta például a dél-amerikai Patagónia, valamint a Galápagos szigetek, a SzentIlona sziget és számos indiai-óceáni sziget élıvilágát és kövületeit. Hazatérve Angliába Downban
telepedett le, és haláláig itt dolgozott. Korszakalkotó mővét 1859-ben adta ki „A fajok eredete” címen.
Darwin tanai a természetszemlélet alapján változtatták meg. A darwinisták és az antidarwinisták között
mintegy 80 évig tartó bita kezdıdött, s ez Darwin tanainak a gyızelmével végzıdött. A darwini evolúciós
elmélet új alapokra helyezte a biológiai tudományok egész sorát: a növény- és állatrendszertant, az
ıslénytant, az állat- és növényföldrajzot, ugyanakkor az új biológiai tudományterületek, mint a genetika
és a származástan kiindulópontjává vált. További munkái: 1868-ban „Az állatok és a növények változásai
háziasításuk során”; 1871-ben „Az ember származása és az ivari kiválasztás”
Darwin, Erasmus Derwin (1731 – 1802): angol orvos, természettudós. Terjedelmes növény- és állattani
munkát írt, amelyben Linne rendszerét fogadta el. Elismerte annak a lehetıségét, hogy a fajok a környezet
hatására megváltoznak. (Ezt a nézetet ma mar a feledés homálya borítana, ha Erasmus Darwin nem lett
volna annak a Charles Robert Darwinnak a nagyapja, akivel az evolúció elmélete elérte tetıfokát.)

Delbrück, Max Delbrück (1906 – 1981): német származású amerikai biológus, fizikus. 1930-ban
doktorált fizikából a göttingeni egyetemen, utána tanulmányutat tett Koppenhágába, ahol Niels Bohr
mellett dolgozott. 1932-37-ig Lise Meitner asszisztense volt, érdeklıdése azonban már ebben az idıben a
biológia felé is fordult. Németországból 1937-ben egy ösztöndíj segítségével kivándorolt az Egyesült
Államokba. Itt a California Institute of Technology biológiai laboratóriumában dolgozott 1937-39 között,
majd 1940-47 között a Vanderbilt Egyetemen oktatott fizikát. 1947-81 között ismét a California Institute
of Technology-n dolgozott. A bakteriofágoknak a baktériumokra gyakorolt hatását vizsgálta. 1939-ben
felfedezte, hogy a bakteriofágok szaporodása az addigi feltételezéssel szemben egy lépésben történik.
Salvador Luriával együttmőködve az ún. fluktuációs teszttel megmutatták, hogy a baktériumoknak a
bakteriofágokkal szemben való rezisztenciája véletlen mutációktól függ. Delbrück és Hershey egymástól
függetlenül felfedezte 1946-ban, a vírusok genetikus rekombinációját. 1962-ben létrehozta Kölnben
Genetikai Intézetet. A modern molekuláris biológia egyik úttörıje volt. 1969-ben Alfred Day Hersheyvel
és
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mechanizmusának és genetikai szerkezetének kutatásában elért eredményeiért. Nevéhez főzıdik a még
fizikusi pályaszakasza alatt felfedezett Delbrück-szórás. Nobel-díj, 1969.
Démokritosz (i.e. 460 - 370): ógörög filozófus. Úgy vélte, az élet az élettelen anyagból született a
napsugarak hatására. Az élılényekben szerinte az életet „tőzatomok” tartják fenn; az új fajok kölcsönös
keveredése , azaz hibridizáció folytán jelennek meg.
Descartes, René (1596 – 1650): francia természettudós, filozófus, matematikus. A pszichológiában az ı
nevéhez főzıdik a racionalizmus, úgy gondolta, a tudást, azaz a megismerést nem a tekintélyre, hanem
magára az emberi észre, rációra kell alapozni. Munkássága döntı részben hozzájárult a
természettudományos gondolkodás kialakulásához. Az emberi lélekrıl való gondolatai ma is
visszaköszönnek nemcsak a pszichológiai, hanem a hétköznapi gondolkodásban is. A modern
pszichológia szempontjából több fontos felvetése volt, például a test-lélek viszony. Descartes szerint a
test kizárólag a mechanika törvényszerőségeinek megfelelıen mőködı gép, míg a lélek a testtıl
független, a gondolkodás képességével jellemezhetı képzıdmény. Az élıvilágban egyedül az ember
rendelkezik mindkettıvel. Mivel a lélek a "gépben lakozó szellem", ezért valahogyan kapcsolatban kell
lenniük egymással. Descartes magyarázatában a testi idegek szállítják az életszellemeket. Mivel a lélek
egységes és oszthatatlan, ezért az agynak azon szervébıl kell, hogy származzon, amelybıl csak egy van.
Descartes szerint ez a tobozmirigy. Mai szemmel nézve, ha nem a konkrét magyarázatot, hanem a
feltevést vizsgáljuk, akkor Descartes valójában a reflexmőködés folyamatáról, a pszichológiai
tulajdonságok agyi lokalizációjáról, a test és a lélek egymásra hatásáról (ld. pszichoszomatika) szól, ami
mindmáig központi témája a pszichológiának. Descartes szerint az ember élményei csak önmaga számára
hozzáférhetıek közvetlenül, mások számára nem megfigyelhetıek.

d'Hérelle, Félix Hubert d'Hérelle (1873 – 1949): kanadai bakteriológus. 1917-ben felfedezte a
baktériumokat fertızı vírusokat, amelyeket bakteriofágoknak (baktlriumevıknek) nevezett el.
Diószegi Sámuel (Diószeghi Sámuel) (1761 –1813): református lelkész, botanikus, tanár. Az elsı Magyar
Füvészkönyv (1807,) sógorával,

Fazekas Mihállyal írta meg. Linné rendszerét magyar nyelven

közismertté tette és megteremtette a leíró növénytan és az alaktan magyar szaknyelvét. Orvosi
Füvészkönyv c. munkájában a magyar orvosi nyelv fejlesztésére törekedett.
Dobzhansky Theodosius (1900 – 1980): ukrán származású amerikai genetikus, zoológus, entomológus,
evolúcionista. A Kijevi egyetemen szerzett diplomát, és egy ideig ott is dolgozott. Nevéhez több felfedezés
főzıdik a mutációk és mutagenezis terén. A mikroevolúciós folyamatok alapvetı sajátosságait is kutatta.
A fenetika megalapítója. (Fenetika – fének, azaz valamely jelleg különbözı állapotainak a populációban
való megnyilvánulását és eloszlását vizsgáló tudományág.)
Dokucsájev, Vaszilij Vasziljevics - Докучаєв Василь Васильович (1846 - 1903): orosz természettudós,
talajkutató. A szentpétervári egyetemet 1871-ben fejezte be, 1883-tól az egyetem professzora. 1888-1894
években a Poltovai talajzatot, növényzetet és geológiai feltételeit vizsgálta. Nevéhez főzıdik az elsı
tudományos talajosztályozási rendszer. Az általa használt elnevezések mind a mai napig a nemzetközi
talajtani szaknyelvben megfigyelhetık. Öt talajképzı tényezıt különböztetett meg: az éghajlati, a
biológiai (flóra és fauna), a domborzati, a földtani és a talajok kora.
Domagk, Gerhard Domagk (1895 – 1969): német biokémikus, orvos. Egy festékgyár számára dolgozott,
az új festékanyagok rendszeres átvizsgálását kezdte meg, azzal a céllal, hogy kiválogassa azokat,
amelyeket esetleg gyógyszerként lehetne felhasználni. A festékanyagok egyike volt az a nemrég
szintetizált narancsvörös vegyület, amelyet kereskedelmi nyelven „prontosilnak” hívtak. 1932-ben azt
tapasztalta, hogy a festékanyag befecskendezése erıteljesen hat az egerek streptococcus fertızésére.
Gyorsan alkalma nyílt arra is, hogy a vegyületet emberen próbálja ki. Kislánya tőszúrás következtében
streptococcus fertızést kapott. Semmiféle kezelés nem használt, mire Domagk kétségbeesésében nagy
adag prontosilinjekciót adott neki. A kislány csodálatosan gyorsan rendbejött, és a világ 1935-re már
megtanulta az új gyógyszer nevét.
Donders, Franciscus Cornelis Donders (1818 – 1889): holland orvos. A Donder-féle tüdımodell
kidolgozója. A légzımozgások következményei jól megfigyelhetıek a Donders-féle tüdımodell
szemléltetésével.
Dorner József (1808 –1873): magyar gyógyszerész, botanikus, tanár. 1832-ben a bécsi egyetemen
gyógyszerészoklevelet szerzett. 1836-40-ben Pozsonyban gyógyszertára volt. 1840-tıl a Helytartótanács
egészségügyi osztályán dolgozott, 1848-49-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba került. A

szabadságharc bukása után visszavonult és botanikai tanulmányokat folytatott. 1853-tól a szarvasi, 1860tól a pesti evangélikus gimnázium tanára volt. Növényélettannal és mikroszkopikus vizsgálatokkal
foglalkozott. 1858-tól az MTA levelezı tagja.
Du Bois-Reymond Emil (1818 – 1896): német fiziológus. Az elektrofiziológia kutatás egyik úttörıje.
Alapvetı kutatásokat végzett az izom- és idegrendszerben lejátszódó biofizikai jelenségekkel
kapcsolatban. 1836-tól élete végéig a Berlini Egyetemen dolgozott, elıször Johannes Müller munkatársa
volt, 1858-ban pedig élettanprofesszorként utóda lett. Az elektrofiziológia egyik atyja; az ideg- és
izomrostok elektromos aktivitásával kapcsolatos kutatásairól ismert. Gyakran cserélt eszmét Hermann
von Helmholtz-cal, Carl Ludwiggal és Ernst von Brückével. Együttmőködésük nagy jelentıségőnek
bizonyult a német fiziológia fejlıdése és általában a biológiai gondolkodás szempontjából. Az egyetemen
közös biofizikai programot indítottak, ennek célja az volt, hogy az élettant visszavezessék az alkalmazott
fizikára és kémiára. Ez a megközelítés hatással volt Sigmund Freud pszichológiai elméleteire.
Dubos, René Jules Dubos (1901 – 1982): francia származású amerikai tudós. A talaj
mikroorganizmusaival foglalkozott. A legkülönbözıbb betegségekben elhullott állatok tetemei végül is a
talajba kerülnek, és a talaj, ritka kivételektıl eltekintve, mégsem okoz fertızést. Nyilvánvaló, hogy a
talajban antibakteriális tényezık vannak. Az ilyen tényezıket késıbb „antibiotikumoknak” neveztek el.
Dubos 1939-ben külonítette el a „tirothricint” nevezető antibiotikumot, egy talajbaktériumból.
Du Vigneaud, Vincent Du Vigneaud (1901 – 1978): amerikai biokémikus. Urbanában, az Illinois-i
Egyetemen tanult, a Rochesteri Egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1927-ben, majd a baltimore-i Johns
Hopkins Egyetemen, a berlini Vilmos Császár Intézetben és az Edingburgh-i Egyetemen folytatott
tanulmányokat. 1932-1938-ig a George Washington Egyetem orvosi karának biokémiai tanszékét vezette,
1938-1967-ig a New York-i Cornell Egyetem orvosi karának professzora és biokémiai tanszékének
vezetıje volt, majd 1967-1975-ig kémia professzoraként mőködött az ithacai Cornell Egyetemen.
Vezetésével a Cornell Egyetem laboratóriumai fontos eredményeket értek el például a penicillin
szintézisében, a biotinnak az elkülönítésében és szerkezetének meghatározásában, valamint sok egyéb
kéntartalmú szerves vegyület vizsgálatában. Nobel-díjat kapott két agyalapi hormon: a vazopresszin - a
véredények izomzatát a vérnyomás növelésére késztetı hormon - és az oxitocin - a méh összehúzódásában
és a tejelválasztásban fı szerepet játszó hormon - elkülönítéséért és szintéziséért. Nobel-díj, 1955.
Dubois, Marie Eugéne Francios Thomas Dubois (1858 – 1940): holland ıslénytantudós, orvos. Az
ember származásának kutatója. Égett a vágytól, hogy megtalálja a hiányzó láncszemet. Úgy vélte, hogy a
primitív, emberhez hasonló teremtményeket a világ ama tájain kell keresni, ahol még ma is bıven élnek
majmok. Tehát vagy Afrikában, a gorilla és ma csimpánz hazájában, vagy Délkelet-Ázsiában, az
Orángután és a gibbon hazájában. Szumátra és Jáva szigetén végzett ásatásokat és 1891-ben Jáván a Solo

folyó partján Trinil község mellett megtalálta a majom és az ember közötti „hiányzó láncszemet” a
korábban Pithecanthropus erectusnak (fölegyenesedett majomember, jávai elıember), ma Homo
erectusnak nevezett jávai embert.
Dudich Endre (1895 – 1971): magyar zoológus. Fejlıdéstörténeti állatrendszere nemzetközi jelentıségő.
A Duna-kutatás magyarországi kezdeményezıje és szervezıje. Programot dolgozott ki hazánk
állatvilágának rendszeres feltárására. Jelentısek biocönológiai és barlangbiológiai kutatásai is. Fı kutatási
területe az ízeltlábúak volt, elsısorban a bogarak, majd behatóbban a rákcsoportok. İ alkalmazta
hazánkban elıször a matematikai módszereket a rovarok variációs vizsgálatánál. İ indította meg
Mgyarországon a rendszeres állatrendszertani és állatföldrajzi egyetemi oktatást. Számos neves zoológust
indított el pályáján. 1932-tıl az MTA tagja volt. 1949-ben tanácskozó taggá minısítették vissza. 1954ben újra levelezı, majd 1964-ben rendes taggá választották, 1989-ben az MTA rehabilitálta, azaz
megsemmisítette a tanácskozó taggá való visszaminısítést.
Duve, Christian de Duve (1917 –2013): belga biokémikus, sejtbiológus volt. Kutatásai elsısorban a
sejtek biokémiai folyamataira és a sejtek, illetve a sejtszervecskék mőködésére irányultak, ı fedezte fel a
peroxiszómákat és lizoszómákat. Többek között tanulmányozta az enzimek megoszlását patkányok
májsejtjeiben, elıbbieket centrifugák segítségével vonta ki. De Duve sejtfrakcionálási kísérletei igen
hasznonak bizonyultak a sejtszervecskék funkciójának megértéséhez. A peroxiszómákat egy svéd
doktorandusz kutató, Johannes Rhodin fedezte fel, viszont de Duve tisztázta szerepüket a sejtek
mőködésében. A lizoszómákat egy szerencsés véletlennek köszönhetıen fedezte fel, amikor az inzulin
hatásmechanizmusára vontkozó kutatásokat folytatott. Egy kísérlet során észrevette, hogy a
centrifugáláshoz elıkészített, homogenizált sejtállományban a foszfatáz sav sokkal aktívabb volt, ha
elektromos mixerrel végezte a homogenizálást. Ez felkeltette a figyelmét és mint önéletrajzában írta:
"Erıt vett rajtam a kíváncsiság és emiatt sose jutottam el az inzulin hatásmechanizmusának
tisztázásához." További kísérletekkel kiderítette, hogy a foszfatázt a sejtekben egy membrán veszi körbe
és a elektromos mixerrel való munka során ez a membrán jobban felszakad. Mivel a foszfatáz savas
kémhatású, arra következtetett, hogy valamilyen emésztési szerepe van a sejten belül, míg az enzimet
tartalmazó membránt lizoszómának nevezte. Késıbb elektronmikroszkópos felvételeken sikeresen
azonosította a lizoszómát. Felfedezése után más kutatók több mint 50 különféle enzimet azonosítottak a
lizoszómán belül, illetve felfedezték, hogy milyen betegségeket okozhat a lizoszómák hibás mőködése
(többek között a gyógyíthatatlan Tay–Sachs-szindróma is erre vezethetı vissza). Munkássága hozzájárult
ahhoz, hogy az endoszimbiotikus elmélet egyre szélesebb körben elfogadottá vált. Az elmélet szerint
egyes sejtszervecskék, mint a mitokondrium, a kloroplasztisz és feltehetıen más sejtszervecskék is olyan
prokarióta élılényekbıl származnak, amelyek az eukarióta sejtek belsejében endoszimbiotikus
kapcsolatot építettek ki a gazdasejttel. De Duve felvetette, hogy a peroxiszómák lehettek az elsı ilyen
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alkalmazkodjanak a földi légkör egyre növekvı oxigéntartalmához. Mivel azonban a peroxiszómáknak
nincsen saját örökítıanyaga, ez a javaslat kevésbé valószínő, mint a mitokondrium és a kloroplasztisz
esetében. Élete vége felé egyre inkább az élet kialakulásának kérdésével foglalkozott, illetve számos
ismeretterjesztı mővet írt a sejtek felépítésérıl és mőködésérıl. Nobel-díj, 1974.
E
Eccles, Sir John Carew Eccles (1903 – 1997): ausztrál orvos, idegélettan-kutató. Fı kutatási területe a
szinapszisok szerkezetének és mőködésének a vizsgálata. Nevéhez főzıdik a mozgató idegsejtek
nyugalmi potenciáljának meghatározása, a depolarizáció tanulmányozása, a gátló szinapszisok
ingerületátvivı anyagának hatására bekövetkezı polarizációfokozódás (hiperpolarizáció), valamint a
szinapszis utáni idegsejt ingerületi és gátlási jelenségeinek a felfedezése. Kisagykutatásai is alapvetı
jelentıségőek. Nobel-díj, 1963.
Ehrlich, Paul Ehrlich (1854 – 1915): német bakteriológus. 1890-ben kezdett el együtt dolgozni Robert
Kochhal a tuberkulózis, a kolera és más betegségek vizsgálata kapcsán. Emil von Behring német
immunológussal való együttmőködése során kifejlesztett antiszérumot a diftéria ellen, amivel passzív
immunitást lehetett szerezni e súlyos fertızı betegséggel szemben. A kemoterápia megalapítója, mivel a
beteg szervezetébe juttatott vegyületekkel (gyógyszerekkel) küzdött a kórokozók ellen. Az immunológiával
való foglalkozása során kifejlesztette az immunitásnak egy elméletét is (humorális immunitás). 1910-ben
a japán Sahachirō Hata-val felfedezte a Salvarsant, a szifilisz (vérbaj) ellen hatásos arzénvegyületet.
Munkásságával jelentısen hozzájárult a kemoterápia fejlesztéséhez is. 1908-ban Ilja Mecsnyikovval
megosztva Nobel-díjat kapott a szérumkezeléssel kapcsolatosan végzett munkájáért. Nobel-díj, 1908.
Einthoven, Willem Einthoven (1860 – 1927): holland fiziológus, orvos. 1903-ban megszerkesztette az
elektrokardiográfot, amellyel regisztrálni lehet a szív elektromos potenciáljának ritmikus változásait
(EKG). Felismerte, hogy a különféle szívbetegségekrıl nyert felvételek görbéi között eltérések vannak.
1908 és 1913 között az egészséges szív tevékenységérıl készült felvételek hullámait tanulmányozta.
Továbbfejlesztette az elektródák elhelyezési rendjét. 1924-ben orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjjal
tüntették ki, annak elismeréséül, hogy felfedezte a szív elektromos tulajdonságait az általa alkotott és
tökéletesített elektrokardiográffal. Ez a mőszer, mint gyakorlati klinikai berendezés, a szívbetegségek
diagnosztizálásának fontos eszköze. Nobel-díj, 1924.
Eijkman, Christian Eijkman (1858 – 1930): holland orvos, bakteriológus. 1896-ban legyızte a pusztító
beeriberi betegséget, amely a B1 – vitamin hiányos fogyasztása miatt (avitaminózis) alakul ki. Rájött,
hogy a gabonafélék maghéja tartalmazza ezt az anyagot, ezért a hántolt rizs helyett a hántolatlan rizs

fogyasztását szorgalmazta. Eijkman tévesen azt feltételezte, hogy a hántolt rizs méreganyagot tartalmaz,
és a rizskorpában található ennek ellenszere. 1896-ban egészségi okokból visszatért Hollandiába, 1898ban az utrechti egyetem professzora volt, ahol bakteriológiai és közegészségügyi kutatásokkal
foglalkozott. Kidolgozta a róla elnevezett, a vizek szennyezettségének vizsgálatára szolgáló tesztet.
Frederick G. Hopkins angol biokémikus fogalmazta meg, hogy a beriberi betegséget valamilyen anyag
hiánya okozza. (Ezt az anyagot 1912-ben Funk lengyel vegyész izolálta és nevezte el vitaminnak.) A
beriberi a B1-vitamin hiánybetegsége. Eijkman 1929-ben orvosi Nobel-díjat kapott megosztva Frederick
Hopkins angol biokémikussal. Nobel-díj, 1929.
Enders, John Franklin Enders (1897 – 1985): amerikai mikrobiológus, virológus. Az 1960-as évek
elején Samuel Lawrence Katz-cal együtt feldezte a kanyaró elleni oltóanyagot. Korai kutatásai új és
alapvetı ismereteket nyújtottak a tuberkolózisról, a pneumococcus-fertızésekrıl és a bakteriális
fertızésekkel szembeni ellenállásról. A II. világháborúban a fertızı betegségek szakértıjeként a
Hadügyminisztérium polgári tanácsadója volt. 1946-ban alapította meg laboratóriumát a bostoni
gyermekkórházban. 1949-tıl kezdte munkatársaival, Thomas H. Wellerrel és Frederick C. Robbins-szal
kutatni a gyermekbénulást okozó vírus tömeges elıállításának módszereit. 1954-ben Robbins-szal és
Wellerrel megosztva orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat kapott a gyermekbénulás vírusának
idegszöveten kívül más kultúrán megvalósított szaporítási eljárásáért. Ez a munka lényeges lépés volt a
gyermekbénulás elleni oltóanyag kifejlesztéséhez, amelyet késıbb Salk, majd Sabin dolgozott ki. Az
1950-es évek végén a kanyaró vírusával végzett munkájuk eredménye az 1963-ban engedélyezett vakcina
lett. A gyermekbénulás-vírus különbözı szöveti kultúrákon való tenyésztési lehetıségeinek a
felfedezéséért kapott Frederick Chapman Robins-szal és Thomas Huckle Wellerrel együtt Nobel-díjat,
1954.
Eraszisztratosz (i.e. kb. 250-ben élt): . Azzal járult hozzá az agy megismeréséhez. hogy nagyagyra és
kisagyra osztotta. Különösen kiemelte az agy barázdált külsejét (agytekervényeket), és megállapította,
hogy ez az embereknél kifejezettebb.mint az állatoknál. Az agytekervényeket tehát kapcsolatba hozta az
értelemmel.
Ereky Károly (1878 – 1952): magyar polihisztor, mérnök, politikus, miniszter a Friedrich-kormányban,
gazdasági szakember. İ találta ki és vezette be a biotechnológia fogalmát, és a következıképpen
definiálta: „Biotechnológia minden munka, amellyel alapanyagokból termékeket állítunk elı élı
organizmusok segítségével.” Ezt a korát messze megelızı „jó” definíciót Ereky azzal is megtetézte, hogy
szerinte a kıkorszak és a vaskorszak mintájára majd egyszer egy biokorszak is eljön. Sokak szerint ma
már e korban élünk. Ennek megfelelıen világszerte Ereky Károlyt tekintik a biotechnológia atyjának. A
biotechnológia (német: Biotechnologie) kifejezést egy 1918-ban tartott elıadásában használta elıször,

valamint az elsı publikáció is az ı nevéhez főzıdik. Az eredeti munkát, amelynek címe Biotechnologie…
1918 augusztusában fejezte be, az akkori tudományos világ nyelvén németül, és 1919 elején jelentette
meg. A könyvbıl az akkori katasztrofális állapotok következtében alig néhány darab kerülhetett az
országba, csak két-három közkönyvtárban volt fellelhetı – teljesen ismeretlen mőnek számított. Az egyik
példány még az 1990-es évtizedben is felvágatlanul került elı.
F
Fabricius (Hieronymus Fabrizzi) (1537 – 1619): itáliai orvos. Felfedezte a vénabillentyőket, és leírta,
hogy miattuk a vér a győjtıerekben csak egy irányban áramolhat.
Fallopius (Gabriello Fallopio) (1532 – 1562): olasz orvos, anatómus. Vesalius egyik tanítványaElsıként
tanulmányozta az ember belsı nemi szerveit és felfedezte a petevezetéket. (Fallopius-féle kürt).
Fászl István Sándor (1838 – 1900): ornitológus, bencés tanár. 1861 és 1867 között Kıszegen
gimnáziumi tanár, majd 1867-1896-ig a soproni bencés fıgimnáziumban a vegytant, mennyiségtant,
rajzot, földrajzot, ásvány-, állat- és növénytant oktatta. Az iskola mintegy 1000 tételt számláló
madárgyőjteményét szinte maga győjtötte és preparálta. A Fertı madárvilágának egyik elsı, jelentıs
kutatója. Két európai hírő ornithológust nevelt: Chernel Istvánt és Csörgey Tituszt, akik tanítványai voltak
a soproni gimnáziumban.
Fazekas Mihály (1766 – 1828): magyar költı, botanikus. Az elsı Magyar Füvészkönyv (1807) szerzıje
Diószegi Sámuellel együtt.
Filatov, Volodimir Petrovics (1875 – 1956): orosz származású ukrán szemész. Szaruhártya-átültetést a
világon elıször végzett 1924-ben. Az odesszai egyetem szemklinikáján tevékenykedett (1903 – 1936),
1936-tól megszervezte és vezette az odesszai Szembetegségek Intézetét, amelyet róla Filatov Intézetnek
neveztek el.
Fischer, Emil Hermann (1852 – 1919 ): német kémikus. 1881-ben kezdett a purinokkal foglalkozni.
Meghatározta a húgysav, a xantin, a koffein, a teobromin és más rokon vegyületek összetételét és
szerkezetét. Bebizonyította hogy mind a purin nevő nitrogéntartalmú bázis származékai. 1883-ban kezdte
meg a cukorcsoport kutatását eredményei páratlanul fontosak voltak szerves kémiában. Meghatározta a
fruktóz a glükóz és sok más cukor molekulaszerkezetét bár igaz hogy a sztereokémiai viszonyok
megnehezítették a leírást. Eredményeit a vegyületek szintetizálásával igazolta. A fehérjék köztük az
enzimek kémiájához is jelentısen hozzájárult. Nobel-díj, 1902.
Fleischmann Rudolf (1879 – 1950): magyar növénynemesítı. 1919-tıl haláláig a kompolti (Heves
megye) növénynemesítı telepen dolgozott. Fıképp szárazságtőrı gabonafajták és heteróziskukorica

elıállításával foglalkozott. Híresebb fajtái: F-481 búza, F-kukorica, F-rozs. Ipari, takarmány- és erdészeti
növényfajtákat nemesített.
Flemming, Alexander Flemming (1881 – 1955): skót bakteriológus, orvos. Kutatási területe a
baktériumkutatás, az immunológia és a kemoterápia volt. 1921-ben felfedezte a lizozim nevő enzimet, és
annak antiszeptikus tulajdonságát. 1928-ban, voltaképpen véletlenül, felfedezte a penicillint baktériumölı
tulajdonságát. Elıször ismerte fel, hogy a Penicillium notatum gombafaj a gennykeltı baktériumok
szaporodását gátló vegyületet termel, amelyet penicillinnek nevezett el. A penicillinnel kapcsolatos
munkájukért Chain, Florey és Fleming 1945-ben megosztott orvosi Nobel-díjat kaptak. Nobel-díj, 1945.
Flemming, Walther Flemming (1843 – 1905): német citológus. Felfedezte a kromatinállományt, és
megfigyelte, hogy ez a sejtosztódáskor kromoszómákká rendezıdik (1882).
Florey, Howard Walter Florey (1898 – 1968): ausztráliai születéső angol mikrobiológus, patológus.
Chainnel együtt izolálták a tömeggyártásra alkalmassá tették a penicillin antibiotikumot (1944). Nobeldíj, 1945.
Fomin, Olekszand Vaszilyovics - Фомін Олександр Васильович (1867 – 1935): ukrán botanikus.
Tanulmányai és munkái után 1914-ben tér vissza Kijevbe, ahol az egyetem professzora (1914-1927).
Munkáiban a növények morfológiájával és rendszerezésével, valamint

Kaukázus, Krím, Szibéria,

Közelkelet és Ukrajna flórájával foglalkozik. 1935-ben róla nevezték el a Kijevi Botanikus kertet.
Franklin, Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958): angol biokémikus. Cambridge-ben végzett kémiai
tanulmányokat. A II. világháború alatt hadi célú kutatásokban vett részt. 1945-tıl 1951-ig Párizsban a
röntgenkrisztallográfia szakértıjévé képezte ki magát. 1951-tıl 1953-ig a londoni King's College-ben a
John Randall által vezetett laboratóriumban a DNS röntgenkrisztallográfiai vizsgálatán dolgozott. Fontos
összefüggéseket ismert fel a DNS szerkezetével kapcsolatban. Kitőnı röntgenkrisztallográfiai felvételei
alapján - melyeket Wilkins az ı tudta nélkül mutatta meg James Watsonnak - állította fel Watson és Crick
a DNS "kettıs csavar" modelljét. 1953-túl a Birkkbeck College-ben Desmond Bernal vezetése mellett a
dohánymozaik-vírus szerkezetének kutatásában ért el jelentıs eredményeket. Fiatalon, 1958-ban halt
meg. James Watson, Francis Crick és Maurice Wilkins 1962-ben orvosi Nobel-díjat kaptak a DNS
szerkezetének megállapításáért, Rosalind Franklin ekkor azonban már halott volt.
Freud, Siegmund Freud (1856 – 1939): osztrák ideg- és elmegyógyász, a pszichoanalízis (lélekelemzés)
megalkotója. Koncepciójának középpontjában személuiségtana (felettes én, reális én, ösztönös ısvalami),
ösztöntana (élet- és halálösztön) és a tudattalanra vonatkozó megállapításai állnak. Fogalomrendszerében
sarkalatos helyet foglal el az Ödipusz-komplexus, amely a különnemő családtagok szexuális vonzalmát
jelöli, ugyanakkor az apák és fiúk, illetve az anyák és lányok közötti ellentét szimbóluma. Az ember

tudattalanjában elfojtott és az ellenállás miatt felszínre nem kerülı, lelki betegségeket okozó tudattalan
vágyképzetek és ösztöntörekvések kiderítésére kidolgozta a lélekelemzés alábbi módszereit: álomfejtés,
szabad asszociáció, indulatáttétel. Elgondolása szerint ha a tudattalan tartalmakat lélekelemzéssel
tudatossá teszik, a tünetek oldódnak, majd elmúlnak. Tanai nagy hatást gyakoroltak a pszichiátria és a
pszichológia fejlıdésére.
Friedrich, Miescher

Friedrich (1844 – 1895): svájci biológus, orvos, biokémikus.. A sejtek

anyagcseréjének kutatója, a nukleinsavak felfedezője, 1869 –ben először különítette el a nukleinsavakat
a sejtmagból. 1869‐ben, amikor Ernst Hoppe‐Seyler irányításával a Tübingeni Egyetemen dolgozott,
gennyből kivont fehérvérsejtek sejtmagjaiban olyan anyagot talált, amely foszfort és nitrogént is
tartalmazott. Az anyagot először nukleinnek nevezte el, mivel úgy tűnt, hogy a sejtmagban fordul elő.
Csak 1874 után módosította az elnevezést, amikor az anyagot két további összetevőre, egy fehérjére és
egy szerves savmolekulára választotta szét. Ma dezoxiribonukleinsav (DNS) néven ismerjük. Miescher
egyetemi professzorként tért vissza Baselba, ahol sikerült nukleinsavat és protamint kimutatnia lazac
hímivarsejtekből. Ő fedezte fel azt is, hogy a légzést a vér szén-dioxid-koncentrációja szabályozza (nem
pedig az oxigénkoncentrációja). 1885‐ben ő alapította meg Svájc első élettani intézetét.
Frisch, Karl von Frisch (1886 – 1982): osztrák zoológus, etológus. Legfontosabb felfedezése a méhek
kommunikációjának

megfejtése.
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dolgozóméheknek a táplálék helyét. A közeli táplálékot körtánccal, a távolit nyolcas alakú mozgással
jelzik. Ha a táplálék 80 méternél távolabb van, megadják a pontos irányát is, azt a szöget, amelyet a
táplálék felé haladva a Naphoz viszonyítva be kell tartani. az iránymeghatározás során figyelembe veszik
a pillanatnyi szélirányt is. Foglalkozott még a méhek szín- és formaérzékével, szagérzékelésükkel. A
méhek kapcsolattartását tanulmányozva jelentısen gazdagította a rovarok kémiai és vizuális
érzékelésének ismeretét. Az állati viselkedést kutató Konrad Lorenzcal és Nikolaas Tinbergennel
megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1973.
Fritsch, Gustav Theodor Fritsch (1838 – 1891): német orvos. Az agykérgi lokalizáció egyik úttörıje.
1870-ben Eduard Hitziggel élı kutya feltárt agyát elektromos tővel ingerelték, és megállapították, hogy
meghatározott hely ingerlése meghatározott izommozgást idéz elı. A mozgatópályák keresztezıdését is
igazolták.
Funk, Kazimierz (Casimir) Funk (1884 – 1967): lengyel-amerikai biokémikus. Eijkman és Hopkins
eredményeire támaszkodva 1912-ben sikerült elıállítania rizskorpából a beriberi ellenszerét. İ alkotta
meg a "vitamin" elnevezést azokra a tápanyagokra, amelyekre a szervezet egészséges mőködéséhez az
alapvetı tápanyagokon (fehérje, zsír, szénhidrát) túl is szükség van. Az anyag, melynek hiánya a beriberit

okozza, a B1 vitamin nevet kapta. Funk feltételezte, hogy a skorbutot és a pellagrát a beriberihez
hasonlóan valamely vitamin hiánya váltja ki. Publikációi nyomán a biokémiai kutatások irányában
világszerte fontos szerephez jutott a vitaminok kutatása. 1936-ban meghatározta a thiamin molekula
struktúráját, és elsıként izolálta a nikotinsavat. Jelentıs eredményeket ért el a hormonok, a
cukorbetegség, a fekélyek és a rák biokémiájával kapcsolatos kutatásokban is.
G
Gajdusek, Daniel Carleton (1923 – 2008): magyar származású amerikai orvos. Apja szlovák, anyja
magyar születéső volt. 1943-ban végzett a Rochester-i Egyetemen. 1946-ban kapott doktori diplomát a
Harvard Egyetemen, ahol 1949-51-ig a gyermekbetegségek gyógyításával foglalkozott. Az egzotikus
népek között kialakuló fertızı betegségeket kezdte kutatni Teheránban, Indiában és más távoli helyeken.
1954-ben vendégkutató állást kapott Ausztráliában, a Melbourne-i Orvosi Kutatóintézetben. Évekig
kutatta Új-Guineá-ban egy, csak egyetlen ottani törzsben jelentkezı sajátos központi idegrendszeri
megbetegedés, a kuru terjedésének mechanizmusát. Gajdusek feltárta, hogy a betegség a törzs által még
gyakorolt kannibalizmus útján terjed. 1958-ban a Nemzeti Egészségügyi Intézetek virológiai és
neurológiai kutatólaboratóriumának vezetıje lett. Gajdusek eredményei nagy hatással voltak a szklerózis
multiplex, a Parkinson-kór, a Creuzfeldt-Jacobs-szindróma és egyéb, degeneratív központi idegrendszeri
betegségek okainak kutatására. Gajdusek foglalkozott primitív kultúrákban felnövekvı gyermekek
fejlıdésével, genetikával, immunológiával, valamint idegrendszeri minták kialakulásának a tanulásban
játszott szerepével. 1997-ben egyéves börtönbüntetésre ítélték egy gyermekmolesztálási perben,
kiszabadulása után Európában élt. 1976-ban Baruch S. Blumberg-gel megosztva orvosi-élettani Nobeldíjat kapott, az "új mechanizmus felfedezéséért a fertızı betegségek létrejöttében és terjedésében"
indoklással. Nobel-díj, 1976.
Galénosz (Galenus) (i.sz. kb. 130 – 200): kis-ázsiai származású görög orvos. Rómában praktizáló orvos,
az anatómia egyik úttörıje. Kezdı éveiben a gladiátorok sebészeként dolgozott, és ez valószínőleg
alkalmat adott neki az emberi szervezet megfigyelésére is.Mivel a római korban az emberi test boncolását
bőnnek tekintették, anatómiai kutatásait kutyák, juhok boncolására alapozta. Ha módja volt rá, makmokat
is boncolt, mivel felismerte, hogy ezek hasonlítanak az emberekhez. Mővei az emberi szervek
mőködésérıl részletes, de tudományosan kevéssé megalapozott elméleteket is tartalmaznak. Sokat írt, és
különbözı emberi szervek mőködésérıl részletes elméleteket dolgozott ki. Mivel nem volt módja magát
az emberi testet vizsgálni, és az ehhez szükséges eszközei is hiányoztak, ezért elméletei nem hasonlítanak
a ma elfogadott elmélethez. Nem volt keresztény, de erısen hitt az egy isteni létezésében. Mint Plinius ı
is úgy vélte, minden valami célból létezik, és így a testben mindenütt az isteni akarat megnyilvánulásának

jeleit látta. Ez összhangban volt az erısödı kereszténység szemléletével, innen származik Galénosz
népszerősége az elmúlt századokban.
Gall, Franz Joseph Gall (1758 – 1828): német orvos, az agykérgi lokalizáció egyik úttörıje. Rámutatott,
hogy az agykérgi központok az érzékelésen és a mozgatáson kívül az érzelmi és az indulati tulajdonságok
székhelyei. Nevéhez főzıdik a frenológia (az agykoponya dudoraiból a jellemre való következtetés)
áltudományának megállapítása.
Galton, Francis Galton (1822 – 1911): angol természettudós, antropológus, földrajztudós, meteorológus,
statiszta. Édesapja kivánságára orvosi tanulmányokat, majd 1840-1844-ig matematikai tanulmányokat is
folytatott. Tanulmányait nem fejezte be, anyagi helyzete lehetıvé tette, hogy vagyonából élve utazásokat
tegyen. 1845-1846-ban hosszabb utat tett Egyiptomban. 1850-ben csatlakozott a Royal Geographical
Society-hez, részt vett egy Afrikába induló kétéves nehéz expedícióban, amelyben a mai Namíbia
területének részeit térképezték fel. Galton polihisztorként jelentısen hozzájárult a tudomány számos
területének fejlıdéséhez. A meteorológiában az elsı idıjárási térképeket készítette. İ vizsgálta elıször
módszeresen az emberi ujjlenyomatokat, ami késıbb elvezetett a nyilvántartásokban való, és bőnügyi
alkalmazásukhoz. Az emberi tulajdonságok öröklıdését elıször vizsgálta statisztikai módszerekkel, és
megalapította a humángenetika tudományát. A statisztikában bevezette a korreláció és regresszió
fogalmát. Az eugenika megalapozója volt. Charles Darwinhoz rokonság főzte, unokatestvérek voltak.
Nevéhez főzıdik a Galton-deszka.
Galvani, Luigi Galvani (1737 - 1798): olasz orvos, anatómus, fizikus, természettudós. 1791-ben
felfedezte, hogy a felboncolt béka izmaiban elektromos ingerrel rángást lehet elıidézni. Munkássága
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Volta felfedezhesse az állandó elektromos áramot szolgáltató
áramforrást. Ez az elem, a Volta-oszlop kémiai és fizikai elvek alapján mőködik. Volta felfedezése volt az
elektromos energia korának elıfutára, de Galvani nyitotta meg az utat az izom és az ideg fiziológiájának
új kutatása és az elektrofiziológia tudománya felé is. Tisztelete jeléül Volta róla nevezte el az általa
feltalált áramforrást galvánelemnek. Galvani neve ma is él a galvanométer, galvanizálás,
galvanoplasztika, galvanikus csatolás stb. szakkifejezésekben.
Gesner, Conrad von Gesner (1516 - 1565): svájci természetkutató. A reneszánsz korban a természetrajz
legnagyobb fejlıdését Gesner által érte el. Egyetemes érdeklıdésében, hiszékeny természetéhez és abban
a meggyızıdésben, hogy a régi könyvek kivonatainak tömeges győjtése vezet el az egyetemes
megismeréshez, hasonlított Pliniushoz. Olykor a germán Pliniusnak is nevezik.
Goldberger, Joseph Goldberger (1874 – 1929): osztrák-magyar származású amerikai orvos. Az
avitaminózisok elleni küzdelem egyik úttörıje. Az orvostudomány történetében Goldbergert nevezzük az

elsı „klinikai epidemiológus”-nak. Joseph Goldberger – Goldberger József (1874 – 1929)
Magyarországon, a Sáros megyei Girálton (ma Giraltovce, Szlovákia) született. József elıbb mérnöknek
készült, majd az orvosi pályát választotta és a Bellevue Hospital Medical College-ben 1895–ben orvosi
diplomát szerzett. Néhány év praktizálás után, 1899-ben az amerikai közegészségügyi szolgálat (Public
Health Service) munkatársa lett. Elsı beosztásaként New York kikötıjében teljesített szolgálatot, ahol az
új bevándorlók egészségügyi ellenırzését végezte. 1902 és 1906 között Goldberger számos
epidemiológusi posztot töltött be. Minden állomáshelyén a fertızı betegségek – elsısorban a sárgaláz, a
dengue láz és atyphus – felderítését tekintette fı feladatának. Kutatási eredményeirıl tudományos
elıadásokban számolt be. A különbözı paraziták betegség átvivı szerepének tisztázása, az u.n.
Schamberg féle betegség (fıleg városban lakó, rossz higiénés viszonyok között élık atkák által terjesztett
betegsége) eredetével kapcsolatos kutatásai sikeresek voltak. John F. Andersonnal együttmıködésben
kutatta a kanyaró és a typhus természetét. 1914-ben, Rupert Blue, US Surgeon General (a Public Health
Servive operatív fınöke) felkérésére vizsgálatokba kezdett a pellagrával, az Egyesült Államok déli részén
endémiás betegséggel kapcsolatban. Az avitaminózisok elleni küzdelem egyik úttörıje. 1915-ben
felfedezte, hogy a pellagra (niacin B3-vitamin hiánya okozza) tej itatásával gyógyítható.
Golgi, Camillo Golgi (1843 – 1926): olasz citológus, orvos. 1873-ban itt dolgozta ki a neuronok
sejtfestési eljárását, amelynek segítségével elıször tette láthatóvá az idegsejtek fontos elemeit ezüstfestési
eljárásával. A modern neurohisztológiai technika egyik megteremtıjeként tartják számon. Kutatásai
során fıleg a sejtek és a szövetek vizsgálatával foglalkozott. Az általa kidolgozott festési eljárással
kimutatta a késıbb róla elnevezett Golgi-sejteket. Jelentıs eredményeket ért el az agyszövet kutatása
terén, élete fı mővét is az idegrendszer központi szerveinek szövettanáról írta. Ugyanakkor tévesen úgy
vélte, hogy az idegsejtek közvetlenül összekapcsolódnak, vagyis kapcsolatuk folyamatos (kontinuitás).
Az ingerület terjedésével kapcsolatban a kontinuitás elvét vallotta. Az orvostudományi Nobel-díjat
megosztva Ramón y Cajal-lal kapta meg "az idegrendszer felépítésével kapcsolatos munkásságának
elismeréséül". Nevéhez főzıdik a már említetteken kívül a Golgi-festés, a Golgi-készülék, a Golgi-axon.
1898-ban fedezte fel a róla elnevezett Golgi-készülék nevezett organellumot. Nobel-díj, 1906.
Goodpasture, Ernest William Goodpasture (1886 – 1960): amerikai orvos. 1931-ben bevezette az élı
csirkeembriók felhasználását a vírusok tenyésztésére. Ha tojáshéj tetejét eltávolítjuk, a tojáshéj
megmaradt része természetes Petri-csészéül szolgál.
Gorgas, William Crawford Gorgas (1854–1920): amerikai orvos. A szúnyogok elleni harc módszerét
alkalmazta Havannában, hogy a sárgalázat megszüntesse, majd utána Panamába vezényelték. Az
Egyesült Államok itt folytatta a csatorna építését, miután Franciaország az elızı kísérletnél kudarcot
vallott. Annyi bizonyos, hogy a mőszaki nehézségek nagyok voltak, de valójában a sárgaláz okozta magas

halálozás hiúsította meg minden igyekezetüket. Gorgas kiirtotta a szúnyogokat, a betegség megszőnt, és
1914–ben megnyitották a Panama–csatornát.
Graaf, Regnier de Graaf (1641 – 1673): németalföldi orvos. Kezdetleges mikroszkópjával elıször
vizsgálta a herék és a petefészek finomszerkezetét. Felfedezte a petefészek tüszıit (Graaf-féle tüszı).
Gray, Asa Gray (1810 – 1888): amerikai botanikus. Az Egyesült Államokban a darwinizmus legbuzgóbb
szószólója. Közismerten igen vallásos ember volt, ami nézeteinek külön erıt kölcsönzött, mert nem
intézhették el azzal, hogy ateista.
Grew, Nehemiah Grew (1641 – 1712): angol botanikus, a mikroszkopizálás egyik úttörıje. Kezdetleges
mikroszkópjával elsınek vizsgálta a növények szaporítószerveinek és a virágpornak a finomszerkezetét.
H
Haberlandt, Gottlieb Johann Friedrich Haberlandt (1854 – 1945): osztrák botanikus. Bécsi Egyetemen
1876-ban doktori fokozatot szerzett. Ezután a Tübingeni Egyetemre ment, ahol Simon Schwendener
irányítása alatt tanult. 1880-ban visszatért Ausztriába, és a grazi Mőegyetemen botanikát kezdett tanítani.
1910-ben Haberlandt követte Schwendenert a Berlini Egyetem növényélettani tanszékének élén, s
megalapította a Növénytani Kutatóintézetet. Az élettani növényanatómia egyik úttörıje, ı vizsgált elıször
növényi sejtkultúrákat.
Haeckell, Ernst Haeckell (1834 – 1919): német biológus, az evolúciós elmélet egyik legtevékenyebb
képviselıje és népszerősítıje. A különféle állatok embrióinak vizsgálata alapján megalkotta a
biogenetikai alaptörvényt.
Hales, Stephen Hales (1677 – 1761): angol fiziológus, vegyész, feltaláló. Az elsık között végzett
növényélettani kísérleteket. Foglalkozott a növények növekedési sebességével, a növényi nedvek
nyomásával, és felismerte, hogy a szén-dioxidnak valamilyen köze van a növények táplálkozásához.
Fımőve a "Statical Essays", ebben leírta növényélettani kísérleteit és fontos kísérleteket tartalmaz a
vérnyomás mechanikai viszonyaival, a véráramlás sebességével és a különféle véredények
befogadóképességével kapcsolatban. A vérnyomásmérés mérföldkövei között tartják számon, 1773-ban
kanült kötött be egy kanca artériájába, s ezáltal elsı ízben mérte meg a kispriccelı vér "erejét".
Haller, Albrecht von Haller (1708 – 1777): svájci fiziológus. Az 1760-as években kimutatta a idegizom
kapcsolat lényegét, megállapította az idegek jelentıségét az érzékelésben, illetve felismerte az agy és a
gerincvelı jelentıségét az érzékletek feldolgozásában és a válaszreakciók szervezésében. Vele kezdıdik
az iedgrendszer tudományos kutatása, 1760‐as években az emberi fiziológiáról nyolckötetetes tankönyvet
írt. E mő megjelenése elıtt az volt az általánosan elfogadott vélemény, hogy az idegek belül üresek, és

titokzatos “párát” vagy folyadékot szállítanak, körülbelül úgy, ahogy az erek a vért szállítják. Azonban
elvetette ezt a nézetet, és kísérletes alapon értelmezte az idegmőködést. Így egyebek között rájött arra,
hogy az izmok ingerlékenyek, vagyis egy izomnak adott gyenge inger erıs összehúzódást vált ki. Azt is
kimutatta, hogy az ingerre gyakorolt gyenge inger abban az izomban is erıs összehúzódást okoz,
amelyhez az ideg kapcsolódik. A kettı közül az ideg volt ingerlékenyebb, és Haller úgy ítélte meg, hogy
inkább az idegi inger, mint a közvetlen izominger az, amely szabályozza az izmok mozgását. Azt is
megállapította, hogy maguk a szövetek nem érzékelnek, hanem az idegek veszik fel és szállítják azokat
az impulzusokat, amelyek az érzetet keltik. Kimutatta továbbá, hogy valamennyi ideg az agyba és a
gerincvelıbe vezet, s ebbıl világos, hogy ott vannak az érzékelésnek és a válaszreakcióknak a központjai.
Azzal kísérletezett, hogy az állati agy különbözı részeit ingerelte vagy megsértette, és utána megfigyelte
az ily módon létrejött mozgás, vagy bénulás típusát.
Harden, Arthur Harden (1865 – 1940): angol biokémikus. Az életszıkivonatban levı enzimek
érdekelték. 1905-ben észrevette, hogy az egyik kivonat kezdetben bontja ugyan a cukrot, és gyorsan
termeli a széndioxidot, de késıbb e tevékenység sebessége csökken. Lehetségesnek látszott, hogy ennek
oka a kivonatban levı enzim fokozatos elhasználódása, de Harden kimutatta, hogy nem így van. Ha
ugyanis kis mennyiségben nátriumfoszfátot (egy egyszerő szervetlen vegyület) adott az oldathoz, az
enzim ismét mőködni kezdett, és éppen olyan jól dolgozott, mint korábban. Mivel a szervetlen foszfát
koncentrációja az enzimreakció folyamán csökkent, Harden a belıle képzıdott valamilyen szerves foszfat
utan kutatott, es ezt meg is talalta egy olyan cukormolekula formjában, amelyhez két foszfátcsoport
kapcsolódott. Ezzel kezdıdött el az „intermedieranyagcsere” tanulmányozása: azoknak a vegyületeknek a
kutatása, amelyek az élı szövetben végbemenı kémiai reakciók folyamán, mint - néha igen gyorsan
átalakuló – közbelsı termékek keletkeznek.
Harrison, Ross Granville Harrison (1870 – 1959): amerikai zoológus. A Yale Egyetemen az
összehasonlító anatómia és a biológia professzora volt 1907-38 között, s ı vezette a zoológiai tanszéket.
İ dolgozta ki az elsı sikeres állati szövettenyészeteket, és a szervátültetési módszereknek is az egyik
úttörıje volt. Sejttenyésztési módszere döntı fontosságú biológiai alkalmazások kiindulópontja lett,
felhasználták például a rákkutatásban és a gyermekbénulás elleni oltóanyag kifejlesztésében. A
szövetdarabkák kimetszésére is feltalált különbözı eszközöket, s ez lehetıvé tette számára az embriókon
végzett szövetátültetések hatásainak vizsgálatát. Harrison kísérletei fényt derítettek a gerincesek
aszimmetriájának szabályaira, továbbá bebizonyították, hogy a végtagok az embrió középsı sejtrétegébıl,
a mezodermából fejlıdnek ki. A kísérletek, ill. azok módszerei teremtették meg számos késıbbi, igen
hasznos embriológiai kísérlet feltételeit is. Miután tanári állásából nyugdíjba vonult, a Nemzeti Kutatási
Tanács elnökeként dolgozott tovább.

Harvey, William Harvey (1578 – 1657): angol orvos, a vérkeringés felfedezıje. Fabricius tanitványa volt.
Angliába valo visszatérése utan tanulmányozta a szívet, és észrevette (amit már ı elıtte is több anatómus
észrevett), hogy ott is vannak egyiranyú billentyők. A vér a vénákbólbeléphet a szívbe, de a billentyők
megakadályozzák, hogy visszamenjen a vénákba. Viszont: avér elhagyhatja a szívet az artériákon át, de
nem térhet vissza az ott lévı egyiranyú billentyők miatt. Amikor Harvey lekötött egy artériat, az a szív
fele esı részen duzzadt meg a vértıl, hapedig lekötött egy vénat, akkor a szívvel ellentetes oldalon
jelentkezett a duzzadas. Mindez azt mutatta, hogy a vér nem ide-oda, hanem örökösen egy irányban
áramlik: a vénából a szivbe, a szívbıl az artériába. Sohasem visszafele. Harvey kiszámította továbáa,
hogy a szív egy óra alatt annyi vért szivattyuz, mint amennyi az ember súlyának a háromszorosa.
Lehetetlennek látszott, hogy a vér ilyen gyorsan képzıdik, majd ismet elbomlik. Nem maradt mas hátra,
mint annak a felteváse, hogy a vár az artériaból az összekotı ereken keresztül, amelynek oly vákonyak,
hogy nem láthatók, a vénákba megy. Ha valóban léteznek ilyen összekötı erek, akkor könnyő belátni,
hogy a szív mindig ugyanazt a vért pumpálja körbe-körbe: vénak-szív-artériák, vénák-szív-artériák... így
semmi csodálatos nincs abban, hogy a szív egy óra alatt az ember testsúlyanak háromszorosát pumpálja ki
magából. Harvey 1628-ban egy kis, csupán 70 oldalas könyvben tette közze eredményeit és bizonyitékait.
Hollandiában nyomtak (sok irashibával) De Motu Cordis et Sanguinis (A szív és a vér mozgásáról)
címmel. Kis terjedelme ellenere forradalmi könyv volt, amely jól illett a korhoz.
Heim Pál (1875 – 1929): magyar gyermekgyógyász, egyetemi tanár. Gyermekgyógyászattal és
gyermekvédelemmel foglalkozott, a "kékkeresztes" védınıi szolgálat megszervezıje. Nevét kórház viseli
Budapesten. Kutatási területe a csecsemık fiziológiája és patológiája, a csecsemık táplálkozási ártalmai,
a koraszülöttek speciális gondozásának kérdései, a koraszülöttek folyadék- és ásványianyag-háztartási
zavarai, a tuberculin-allergia volt.
Helmont Joannes Baptista van (1579 – 1644): flamand természettudós, a kísérletezı növényélettan
megteremtıje,

alkimista

volt.
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hangsúlyozta

a

növények

anyaggyarapodásában, a levegıt és az abban lévı szén-dioxidot nem vette figyelembe. Van Helmont egy
meghatározott mennyiségő földben főzfát nevelt, és öt év után, amely idı alatt a fa csak vizet kapott,
kimutatta, hogy a fa 164 fonttal gyarapodott, ugyanakkor a föld súlya csak két unciával lett kevesebb.
Ebbıl azt a következtetést vonta le, hogy a fa a többletanyagot nem a földbıl vette (ez igaz), hanem a
vizbıl (ez nem igaz, legalábbis részben nem). Van Helmont, balszerencséjére, nem vette szamitásba a
levegıt, ami azert is meglepı, mert ı volt az elsı, aki a légnemő anyagokat tanulmányozta. İ találta ki a
„gáz” szót, és ı fedezett fel egy gázt, amelyet „spiritus sylvestrisnek” „erdei léleknek” nevezett el, és
amelyrıl kesıbb kiderült, hogy nem más, mint a széndioxid, amely valóban a növényeket felépítı anyag
fı forrása. Az elı szervezetek vegyi folyamatának a tanulmányozása (amit ma biokémiának nevezünk)
van Helmonttal kezdıdött, de mások kezében vált jelentıssé.

Herakleitosz, Epheszoszi (i.e. 535 – 475): ógörög filozófus. Fı mőve A természetrıl címő könyve. Úgy
vélte, hogy a világ egységes, minden változik benne és semmi nem ismétlıdik, s ez vonatkozik az élı
anyagra is. Szállóigévé vált mondás:”.. minden mozgásban van, és semmi sem marad változatlan”.
Herczel Manó (1862 – 1918): magyar orvos, sebész. Orvosi tanulmányait a bécsi, párizsi és strassburgi
egyetemen végezte. Orvosi oklevelét 1884-ben szerezte Bécsben. 1884-tıl gyakornok a bécsi, 1886-tól a
heidelbergi sebészeti klinikán. 1891-tıl Budapesten magángyógyintézeti igazgató, 1895-ben a budapesti
egyetemen magántanár. 1905-tıl a Rókus Kórház fıorvosa. Jelentısek a hasüregi sebészetre vonatkozó
elméleti és gyakorlati munkái. A modern hasi sebészet egyik nemzetközileg is elismert mővelıje. Jelentıs
iskolát nevelt fel. A féregnyúlványmőtétek magyarországi bevezetése főzıdik nevéhez.
Herophilosz (i.e. 300 körüli): alexandriai orvos. Anatómiai ismereteit tetemek boncolásával nyerte. Az
agyat már az értelem székhelyének tekintette. Megkülönböztette az érzı- és a mozgatóidegeket, illetve az
artériákat és a vénákat. Leírta a májat, a lépet, a recehártyát, a patkóbelet, a petefészket és a méhet, illetve
a dülmirigyet.
Herman Ottó (1835 – 1914): magyar természettudós, néprajzkutató, politikus és tudománynépszerősítı.
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természettudományok felé vezette és sorsdöntı volt számára Bécsben K. Brunner von Wattenwyll
irányítása, aki az entomológiában adott neki elsı indítást. 1864-ben került kapcsolatba a muzeológiával:
ekkor lett Brassai Sámuel keze alatt konzervátor Kolozsvárott és lerakta a késıbb híressé vált állattani
győjtemény alapját. A Természettudományi Társaság felfigyelt tudományos munkásságára és megbízást
adott a hazai pókfauna megírására. Ez indította alapvetı tudományos mővek megírására. 1875-ben az
Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában kapott állást, és 1877-ben megindította és tíz évig szerkesztette a
Természetrajzi Füzeteket. 1888-ban madártani tanulmányutat tett Norvégiában. 1891 után írta nagy
jelentıségő mőveinek egész sorát. Nevéhez főzıdik többek között a Magyar Ornitológiai Központ
létrehozása 1893-ban, a magyarországi ısemberkutatás megindítása, valamint az Aquila folyóirat
megindítása és a millenniumi kiállítás néprajzi anyagának rendezése. Fıbb zoológiai munkái
(Magyarország pókfaunája, 1876-79; A madarak hasznáról és káráról, 1901), illetve néprajzi és
ıstörténeti mővei (A magyar halászat könyve, 1887-88, Az ısfoglalkozások: Halászat és Pásztorélet,
1898) ma is élményt nyújtó olvasmányok.
Hermann, Paul Müller Hermann (1899 – 1965): svájci vegyész. 1935-ben elhatározta, hogy olyan
szerves vegyületet keres, amely a rovarokat gyorsan megöli, de a többi állat életét nem veszélyezteti.
1939 szeptemberében azt tapasztalta, hogy a diklór-difenil-triklóretán (DDT), amelyet elıször 1873-ban
szintetizáltak, eleget tesz a követelménynek. Ezt a vegyületet 1942-ben már ipari mértékben állították elı,
és 1943-ban már felhasználták egy tífuszjárvány alatt, amely Nápolyban tört ki, nem sokkal azután, hogy

az angol-amerikai seregek elfoglalták a várost. A lakosságot beszórták DDT-vel, ez a ruhatetőt
elpusztította, és a történelemben elıször egy téli tífuszjárványt sikerült csírájában elfojtani. Hasonló
járványt állítottak meg 1945-ben Japánban, azután, hogy az amerikai erık megszállták az országot. A II.
világháború után a DDT-t és egyéb szerves rovarirtó szereket nemcsak azért használtak a rovarok ellen,
hogy betegslget elızzenek meg, hanem azért is, hogy elhárítsák azokat a károkat, amelyeket a rovarok az
ember táplálékául szolgáló termésben okoznak.
Hershey Alfred Day (1908 – 1997): amerikai bakteriológus, genetikus. Nevét az 1952-ben Martha Chasezel közösen elvégzett ún. blendor-kísérlete tette igazán ismertté. Ezzel a kísérlettel azt mutatta ki, hogy
fertızésnél elsıdlegesen a fág DNS-e, nem pedig a fehérjéje kerül be a megfertızött sejtbe, s így
bebizonyította, hogy a fágok örökítı anyaga nem a fehérje, hanem a DNS. 1950-ben feladta professzori
állását a St. Louis-i Washington Egyetem orvosi karán, és csatlakozott a washingtoni Carnegie Institution
Genetikai Kutatócsoportjához, amelynek 1963-ban a vezetıje lett. A bakteriofágok (azaz a baktériumokat
fertızı vírusok) kutatásában végzett munkájáért Max Delbrückkel és Salvador Luriával megosztva
orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1969.
Hill, Vivian Archibald Hill (1886 – 1977): angol fiziológua. Az összehúzódó izom által fejlesztett hót
finom mőszerekkel mérte meg. 1911 és 1914 között a cambridgei egyetemen az izomszövet és az
idegszövet élettani termodinamikáját vizsgálta. Készített egy matematikai összefüggést (Hill-egyenlet) a
hemoglobin oxigénfelvételének leírására. Kutatási eredményeirıl folyamatos publikációval adott hírt.
Több szakmai könyv szerzıje, társszerzıje. 1909-ben jelent meg az elsı könyve. Otto Meyerhoffal
megosztva megkapta az élettani-orvosi Nobel-díjat az izmok hıtermelésével kapcsolatos felfedezéseiért,
melyekkel hozzájárult az izmokban oxigén hiányában, tejsav képzıdése mellett, szénhidrogének
lebontása nyomán keletkezı erı eredetének tisztázásához. Nobel-díj, 1922.
Hippokratész (i.e. 460 – 377?): az ókor hagyományteremtı görög orvosa. Az ióniai partoktól nem
messze, Kosz szigetén született és élt. Kosz szigetén volt Aszklepiosznak, a gyógyítás görög istenének a
temploma. A templom majdnem ugyanaz volt, mint ma az orvosi egyetem. Akit itt pappá fogadtak, annak
ez annyit jelentett, mint ma az orvosi diploma megszerzése. Azt tanította, hogy a gyógyulást egyetlen
isten sem befolyásolja. Nagy jelentıséget tulajdonított a szervezet gyógyulóképességének, azt tanította: az
orvos szerepe hagyni, hogy a természet maga végezze el a gyógyítást. A testnek vannak önmagát javító
eszközei, ezeknek biztosítani kell a mőködési lehetıségeket. Hippokratész olyan orvosi hagyományt
teremtett, amely halála után századokon át megmaradt. A hagyományokhoz hő orvosok írásaikra az ú
tisztelt nevét tették, és így a könyveikbıl lehetetlen megállapítani azt, hogy mi az, ami valóban
Hippokratésztıl származik. A „Hippokratészi eskü”, amelyet az orvosjelölt a diploma kézhezvételekor
még ma is letesz, minden valószínőség szerint nem tıle származik, hanem feltehetıen hatszáz évvel

halála után fogalmazták meg. Az egyik legrégibb hippokratészi munkát, amely az epilepszia betegségét
tárgyalja, valószínőleg maga Hippokratész írta. Ha ez így van, akkor ez a racionalizmus kezdetének
nagyszerő példája a biológiában.
Hitzig Eduard (1838 – 1904): német orvos, az agykérgi központok meghatározásának egyik úttörıje.
1870-ben Frisch-csel élı kutya feltárt agyvelıjét elektromos tővel ingerelték, és megállapították, hogy a
meghatározott hely ingerlése körülírt izommozgást idéz elı. Igazolták a mozgatópályák keresztezıdését
is.
Haller Albrecht von (1708 – 1777): svájci fiziológus. Az 1760-as években kimutatta a idegizom
kapcsolat lényegét, megállapította az idegek jelentıségét az érzékelésben, illetve felismerte az agy és a
gerincvelı jelentıségét az érzékletek feldolgozásában és a válaszreakciók szervezésében. Vele kezdıdik
az iedgrendszer tudományos kutatása, 1760‐as években az emberi fiziológiáról nyolckötetetes tankönyvet
írt. E mő megjelenése elıtt az volt az általánosan elfogadott vélemény, hogy az idegek belül üresek, és
titokzatos “párát” vagy folyadékot szállítanak, körülbelül úgy, ahogy az erek a vért szállítják. Azonban
elvetette ezt a nézetet, és kísérletes alapon értelmezte az idegmőködést. Így egyebek között rájött arra,
hogy az izmok ingerlékenyek, vagyis egy izomnak adott gyenge inger erıs összehúzódást vált ki. Azt is
kimutatta, hogy az ingerre gyakorolt gyenge inger abban az izomban is erıs összehúzódást okoz,
amelyhez az ideg kapcsolódik. A kettı közül az ideg volt ingerlékenyebb, és Haller úgy ítélte meg, hogy
inkább az idegi inger, mint a közvetlen izominger az, amely szabályozza az izmok mozgását. Azt is
megállapította, hogy maguk a szövetek nem érzékelnek, hanem az idegek veszik fel és szállítják azokat
az impulzusokat, amelyek az érzetet keltik. Kimutatta továbbá, hogy valamennyi ideg az agyba és a
gerincvelıbe vezet, s ebbıl világos, hogy ott vannak az érzékelésnek és a válaszreakcióknak a központjai.
Azzal kísérletezett, hogy az állati agy különbözı részeit ingerelte vagy megsértette, és utána megfigyelte
az ily módon létrejött mozgás, vagy bénulás típusát.
Hoagland, Mahlon Bush Hougland (1921 – 2009): amerikai biokémikus. A szállító RNS kis molekuláit
tanulmányozta, amelyek speciális aminosavakhoz kötıdnek, majd az aminosavakat hordozva, a hírvivı
RNS-ben levı illeszkedési helyekhez kapcsolódnak. A hátralévı fı probléma annak a megállapítása volt,
hogy a hírvivı RNS meghatározott molekulája hogyan jut kapcsolatba egy-egy meghatározott
aminosavval.
Holley Robert William (1922 – 1993 ): amerikai biokémikus. A II. világháború idején a
penicillinkutatással foglalkozott, késıbb New York állam mezıgazdasági kísérleti állomásán növényi
hormonokat, a növények nitrogén-anyagcseréjét és peptidszintézisét kutatta. A nukleinsavak vizsgálatát a
mezıgazdasági minisztérium kutatólaboratóriumában kezdte el 1957-ben, közben a Cornell Egyetemen
biokémia tanszékvezetı professzor volt. İ vezette az egyetemen a biokémiai és molekuláris biológiai

kutatásokat. Ösztöndíjasként az USA több híres kutatóintézetében dolgozott. Nevéhez főzıdik a
fehérjeszintézisben részt vevı, különbözı transzfer ribonukleinsavak szétválasztására szolgáló módszerek
kidolgozása. Az elsı szállító RNS (tRNS) molekula teljes szerkezetének felderítıje. Marshall Warren
Nirenberggel és H. Gobind Khoranával megosztott élettani és orvosi Nobel-díjat kapott a genetikai kód
megfejtéséért és a fehérjeszintézisben játszott szerepének tisztázásáért. Nobel-díj, 1968.
Holmes, Oliver Wendell Holmes (1809 – 1894): amerikai orvos, költı. Az Egyesült Államokban
körülbelül ugyanabban az idıben, mint Semmelweis Ignác, hasonlóan mozgalmat indított a szülészek
piszkos keze ellen, amivel rengeteg bajt zúdított magára.
Holodnij, Mikola Hrihorovics - Микола Григорович Холодний (1882 – 1953): orosz származású
ukrán botanikus, növény fiziológus, mikrobiológus. A diplomája megszerzése után az egyetemen maradt
tanítani (Sevcsenko Nemzeti Egyetem), ahol 40 éven keresztül mikrobiológia elıadásokat tartott. A vizek
és talajok mikroorganizmusainak tanulmányozása során saját módszereket alkalmazott, amelyeket
jelenleg is alkalmaznak a világon a mikrobiológusok. Saját hipotézise volt az élet abiogén úton való
keletkezésérıl a Földön. Olyan problémás kérdésekkel foglalkozott, mint: az ember kapcsolata a
természettel, az ember helye a kozmoszban stb. Ezeket a filozófia nézeteit könyvben foglalta össze „A
naturaliszta gondolatai a természetrıl és az emberrıl” címen. Intézményt is neveztek el róla.
Hook, Robert Hook ( 1635 – 1703): angol fizikus, polihisztor, a sejttan megalapítója. Kezdetleges
mikroszkópjával parafadugóból és bodzabélbıl készített metszeten kamrácskákat látott, amelyeket
sejteknek nevezett el. A sejteket üreseknek hitte, mert csak holt növényi részeket vizsgált. Robert Boyle
kísérleteihez asszisztensként alkalmazta 1655-ben. 1662-ben az újonnan alakult Royal Society ıt nevezte
ki a Kísérletek kurátora (Curator of Experiments) tisztségre, ı volt felelıs a Társaság ülésein bemutatott
kísérletekért. Foglalkozott mechanikával, optikával, mikroszkópos megfigyelésekkel, csillagászattal.
Rendkívül sokoldalú és invenciózus feltaláló, mőszerépítı volt.
Hopkins, Frederic Gowland Hopkins (1861 – 1947): angol biokémikus. A modern biokémia egyik
megalapítója. Elsıként hívta fel a figyelmet az esszenciális aminosavak táplálkozási jelentıségére.
Felfedezte a triptofán aminosavat, amelyet ha nem teljes értékő zein fehérje mellett etettek, a kísérleti
állat nem betegedett meg. 1901-ben elsıként izolálta a triptofán nevő aminosavat. Arra a következtetésre
jutott, hogy az állatoknak és embereknek nem elegendı, ha táplálékuk tisztán fehérjékbıl, zsírokból,
szénhidrátokból és ásványi sókból áll, egészségük megırzéséhez, megfelelı fejlıdésükhöz további
kiegészítı anyagokra is szükség van. (Ezekre a kiegészítı anyagokra 1912-ben Kazimierz Funk vezette
be a vitamin elnevezést.) 1907-ben Hopkins és Sir Walter Fletcher lefektette az izomösszehúzódás
modern kémiai magyarázatának alapjait: kimutatták, hogy a munkavégzés során tejsav halmozódik fel az

izomban. 1925-ben lovaggá ütötték. 1931-ben a Royal Society elnökévé választották. Christiaan
Eijkmannal együtt orvosi Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1929.
Houssay, Bernardo Alberto Houssay (1887 – 1971): argentin fiziológus, biokémikus. 1910-ben a Buenos
Aires-i Egyetem élettanprofesszorává, 1919-ben pedig az élettani intézet igazgatójává nevezték ki. Egyike
volt annak a 150 argentin tanárnak, akiket Juan Perón tábornok 1943-as katonai puccsa nyomán
elbocsátottak állásukból. Noha 1945-ben visszahelyezték pozíciójába, megkérték, hogy egy év múlva adja
be a lemondását. 1944-ben megalapította a Buenos Aires-i Biológiai és Kísérleti Orvostudományi
Intézetet. 1946-tól az intézet igazgatójaként mőködött. Kimutatta (1924-ben), hogy az agyalapi mirigy
kivonatának állatokba injekciózása cukorbetegséget eredményez azáltal, hogy megnöveli a cukor
mennyiségét a vérben. Késıbb kiderült, hogy egyéb fontos feladatai is vannak. Ez azt mutatja, hogy az
agyalapi mirigy által termelt hormonok az inzulinnal ellentétes hatást fejtenek ki. Gerti és Carl Corival
megosztva megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az agyalapi mirigy hormonjainak az állatok
vércukorszint-szabályozásában betöltött szerepének felfedezéséért. Nobel-díj, 1947.
Hıgyes Endre (1847 – 1906): magyar orvosprofesszor. Úttörı jelentıségő az érzékelés kutatásában. Már
1881 és 1885 között leírta az egyensúlyérzékelés reflexívét. Életét teljesen a tudományos kutatásnak, a
kísérletezésnek szentelte. 1883-ban a budapesti Tudományegyetem Orvosi Karán lett az általános kór- és
gyógytan professzora. Ekkor kapott megbízást Pasteur veszettség elleni oltási eljárásának kipróbálására,
tökéletesítette az oltási eljárását. 1890. ápr. 15-én az ı vezetésével megkezdte mőködését a budapesti
Pasteur Intézet, amelyben a veszett állatok által megmartak védıoltásban részesítése mellett az oltóanyagtermelés közvetlen feladatain messze túlnövı, jelentıs tudományos eredmények is születtek. Így terjedt el
ún. "hígításos" védıoltási módszere is, amelyet 1900-tól kezdve a világ sok más országában mőködı
Pasteur intézetek is átvettek és eredményesen alkalmaztak.
Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769 – 1859): német
természettudós, utazó. Rendkívül sokoldalú természettudós volt, a fizika, kémia, földtudományok és
csillagászat területén kívül jelentıs eredményeket ért el a botanikában, zoológiában, néprajzban és
gazdasági földrajzban is. A frankfurti, majd a göttingeni egyetemen tanult. Hamburgban nyelveket tanult.
Freibergben a bányászati akadémián geológiát hallgatott. 1792-ben bányafelügyelınek nevezték ki,
biztonságos bányászlámpát és légzıkészüléket fejlesztett ki. Jénában anatómiát és csillagászatot tanult.
Híres tanárai között volt Zach Ferenc Xavér, akitıl a csillagászati módszereket és a mőszerek használatát
sajátította el. Számos utazást tett, melyeknek igen jelentıs tudományos eredményei voltak. Ezek közül a
legfontosabb 1799 és 1804 között Latin-Amerikában tett utazása, majd pedig 1829-30-as oroszországi
útja. Az itt szerzett földrajzi, geológiai, vulkanológiai, botanikai ismereteket számos nagy jelentıségő
munkában dolgozta fel, ezek közül a legfontosabb Kosmos címő munkája, mely 1845-58 között jelent

meg. A botanika geográfia megalapítója, elsıként vizsgálta a szárazföld természeti övezetességét, a
hegyvidékek növényi övezetességeit. Kutatta az akkori Oroszország, ezen belül a mai Ukrajna állat- és
növényvilágát. İ vetette fel elıször, hogy az Atlanti-óceán partjai mentén található földrészek valamikor
összetartoztak. A hagyatékából létrehozott Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjaival sok ezren
tanulhatnak vagy kutathatnak Németországban. Róla nevezték el a Humboldt-áramlatot. A berlini
Humboldt Egyetemet 1949-ben róla és fivérérıl, Wilhelm Humboldtról, a jelentıs nyelvészrıl, az
egyetem megalapítójáról nevezték el.
Hutton, James Hutton (1726 – 1797): skót orvos, geológus. A geológia volt a kedvenc szórakozása, írt
egy könyvet a Föld elmélete címmel. Ebben újra átvizsgálta a Föld felületének azt a lassú átalakulását,
amelyet a víz, a szél és az idıjárás okoz. Hutton azt állította, hogy ezek a hatások mindig ugyanúgy és
ugyanolyan mértékben jelentkeznek. (Az egyformaság elve.) Kimutatta továbbá, hogyha olyan gigantikus
átalakulásokat veszünk, mint amilyen egy hegy keletkezése vagy egy folyó medrének a kialakulása stb.,
akkor ezekhez igen hosszú idıre van szükség. A Földnek tehát több millió évesnek kell lennie. A Föld
korának ezt az új értelmezését kezdetben ellenségesen fogadtak, de el kellett ismerni, hogy segít azoknak
a kövületeknek a megértésében, amelyek a biológusokat foglalkoztatni kezdték. A kövület (fosszília) a
latin asni szóból származik, és eredetileg mindazt jelentette, amit a füldbıl ástak ki. A kiásott anyagok
közül a legnagyobb érdeklıdést azok a kıtárgyak váltották ki, amelyek látszólag olyan felépítésőek
voltak, mint amilyenek az álı szervezetek. Teljesen valószinőtlennek tőnt, hogy ezek a kövek véletlenül
utánozzak az élet különbözı formáit. A legtöbb tudós úgy érezte, hogy ezek a kövek valamikor éltek s
valamiképpen megkövültek. Sokan azt állították, hogy ezek a kövületek az ózonvíz alatt elpusztított
teremtmények maradványai. Ha azonban a Föld olyan öreg, mint amilyennek Hutton állítja, akkor ezek
rendkívül régi maradványok lehetnek, amelyek a földben igen lassan megkövesedtek.
Huxley Thomas Henry Huxley (1825 – 1895): angol természettudós, a darwinizmus nagyhatású
népszerősítıje. 1846-1850 között egy Csendes-óceáni kutató expedícióban hajóorvosként vett részt, ez
idı alatt kiterjedt kutatásokat folytatott a tengeri élı szervezetek körében. 1854-tıl 1885-ig Londonban a
Royal School of Mines tanára volt. Darwin "A fajok eredete" c. mővének megjelenése után a darwini
elmélet egyik elsı támogatója és képviselıje lett. Fıképp a gerinces állatok és az ember összehasonlító
anatómiájával foglalkozott. Még Darwin elıtt kimutatta az ember és az emberszármazású majmok
származástani rokonságát. Számos biológiai és paleontológiai vizsgálattal támasztotta alá Darwin
elméletét. Nevezetes, nagy figyelmet keltı vitát folytatott Oxford püspökével az elméletrıl. Biológiai
kutatásainak eredménye a madarak osztályozásához való hozzájárulás. Sokat tett az oktatás
modernizálásért Nagy-Britanniában.

Hültl Hümér (1868 – 1940): magyar orvos, sebész, egyetemi tanár. 1891-ben a budapesti orvosi karon
szerezte meg orvosi oklevelét. 1910-1918-ban az István, majd a Rókus Kórház sebész fıorvosa. 1901-ben
a sebgyógyítás tana magántanára, 1917-ben a gyakorlati sebészet rk. tanára. 1935-tıl felsıházi tag, az
Orvosszövetség elnöke, az orvosi segélyegylet megszervezıje. Nevéhez főzıdik a modern sebészet több
eszközének (maszk, gumikesztyő, a bır jódozása) bevezetése. 1905-ben Fischer Péter mérnökkel
megszerkesztette a gyomorvarrógépet, amelyet 1906-ban szabadalmaztattak, 1910-ben világszabadalmat
is nyert.
I
Incze Gyula (1903 – 1955): magyar igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár. Orvosi oklevelét a
szegedi orvosi karon szerezte meg. 1926-1947-ben a szegedi kórbonctani intézetben dolgozott. 1939-ben
a törvényszéki orvostan magántanára, 1947-1955-ben a budapesti orvosi karon a törvényszéki orvostan
ny. r. tanára, a törvényszéki orvostani intézet igazgatója. Bevezette az apaság megállapításánál a
vércsoportvizsgálatot, a vízbefulladásnál a plankton-vizsgálatot. Ipari áram okozta halálos balesetekkel is
foglalkozott.
Ingenhousz, Jan Ingenhousz (Ingen-Housz) (1730- 1799): holland orvos és növényélettan-tudós. 1796ban jelent meg Londonban „A növények táplálkozásáról és a talaj termékenységérıl” címő könyve.
Ebben elıször írta le a fotoszintézist. A víz jelentıségét a fotoszintézisben még nem ismerte fel csak a
szén-dioxid fontosságát hangsúlyozta. Megállapította, hogy a fotoszintézis csak a zöld növényi részekben
játszódik le. Ingenhousz több más tudományág iránt is érdeklıdött, így például nagy teljesítményő
sztatikus áramfejlesztıt dolgozott ki, és ı végezte el az elsı mennyiségi méréseket a fémrudak
hıvezetıképessége kapcsán.
Ivánovszkij Dimitrij Joszifovics - Івановський Дмитро Йосипович (1864 – 1920): orosz botanikus.
Kimutatta, hogy a dohány mozaikbetegségének kórokozóját még az olyan legfinomabb szőrık is
átengedik, amelyek az összes ismert baktériumot visszatartják. A szőrlettel egészséges növényeket tudott
megfertızni. Így jött rá, hogy a baktériumoknál kisebb kórokozók is léteznek. Ezeket vírusoknak nevezett
el.
J
Jacob, Francois Jacob (1920 - 2013): francia biológus. 1958-ban Jacques Monod-val megalkották a
génmőködés (fehérjeszintézis) szabályozásának operon-modelljét. Nobel-díj, 1965.
Jenner, Edward Jenner (1749 – 1823): angol orvos. Passzív immunizálás úttörıje. Szőkebb hazájában,
Gloucestershire–ben az öregasszonyok arról beszéltek, hogy aki megkapja a tehénhimlıt (a marhák között

gyakori enyhe betegség, amely bizonyos mértékben hasonlít a himlıkhöz), az utána nemcsak a
tehénhimlıvel, hanem a himlıvel szemben is immunissá válik. Jenner hosszú és gondos megfigyelés után
elhatározta, hogy kipróbálja ezt. 1796. Május 14–én talált egy fejılányt, akinek tehénhimlıje volt. A
kezén levı hólyagból váladékot vett, és azt beoltotta egy fiúba,aki természetesen szintén megkapta a
tehénhimlıt. Két hónappal késıbb a fiút ismét beoltotta, de nem tehénhimlıvel, hanem himlıvel. A
legkisebb hatás sem jelentkezett. A kísérlet megismétlése után 1798–ban közreadta tapasztalatát. Eljárását
vakcinációnak nevezte el. Ez a tehénhimlı latin nevébıl „vaccinia” szóból származik, amely viszont a
latin „vacca” tehén szóból ered. A himlıtıl való rettegés oly nagy volt, hogy minden új eredményt
lelkesen üdvözöltek, és minden aggódás nélkül elfogadták. A himlıellenes oltás futótőzként terjedt el
Európában, és a betegséget legyızték. A himlı sohasem vált azóta nagyobb problémává egyetlen
egészségügyileg fejlett országban sem. Az emberiség történetében ez volt az elsı komoly betegség,
amelyet ennyire gyorsan és tökéletesen megfékeztek.
Johanssen, Wilhelm Ludwig Johanssen (1857 – 1927): dán botanikus, öröklıdéskutató. Abból
kiindulva, hogy sokkal több tulajdonság van, mint ahány kromoszóma, az egy-egy tulajdonság (jelleg)
kialakításáért felelıs kromoszómaszakaszokat géneknek nevezte el.
Jurányi Lajos (1837 – 1897): magyar botanikus, orvos, egyetemi tanár. Evangélikus lelkész édesapja, aki
a nyíregyházi gimnázium igazgatója volt, már korán bevezette ıt a botanika rejtelmeibe. Érdeklıdését
tovább erısítette eperjesi tanára, Hazslinszky Frigyes, aki a gombaflórák kutatásának volt a mestere.
Külön biológus képzés akkor még nem lévén, orvosi diplomát szerzett a pesti egyetemen, majd orvoskari
ösztöndíjjal képezte tovább magát botanikából Bécsben és Jénában. Hazajövetele után 1866-tól
rendkívüli, majd négy év múlva rendes tanára lett a pesti egyetem növénytani tanszékének. A korszerő,
mikroszkópos botanikai kutatásokat ı terjesztette el Magyarországon. A növényélettan tudományos
megalapozója Magyarországon. A moszatok és a harasztok ivaros szaporodásának feltárásával úttörı
munkát végzett. Jelentıs eredményeket ért el a növények anyagcseréjének kutatásában is.1871-ben lett az
MTA levelezı tagja, 1882-ben választották rendes taggá. A Füvészkert igazgatója volt, halála után
vörösmárvány emlékmővet állítottak tiszteletére, nem messze a pálmaháztól. Az emlékmő még ma is
megvan.
K
Kaán Károly (1867 – 1940): magyar erdımérnök. A selmecbányai erdészeti fıiskolán nyert oklevelet
1888-ban. 1889-tıl Besztercebányán állami erdész, 1907-ben erdımester, 1908-tól a földmővelésügyi
minisztériumban dolgozott, 1919-ben helyettes államtitkár és az erdı- és faügyek kormánybiztosa, 192425-ben, nyugdíjazásáig c. államtitkár. Kezdeményezı szerepe volt az Alföld átfogó fásításának
megindításában. Nevéhez főzıdik az állami erdıigazgatás újjászervezése és a természetvédelmi törvény

megalkotása. Erdıgazdálkodási programjának megalapozása s az erdıtelepítések lehetıségeinek
bizonyítása érdekében úttörı gazdaság- és erdészettörténeti kutatásokat végzett. Alapító tagja és elnöke
volt az Országos Természetvédelmi Tanácsnak és az Országos Erdészeti Egyesületnek. Forrást a Bükkben
és kilátót a Széchenyi-hegyen neveztek el róla. 1924-tıl az MTA tagja.
Káscsenko, Mikola Feofánovics - Микола Феофанович Кащенко (1855 – 1935): ukrán zoológus,
botanikus, embriológus. 1875-ben Moszkvában kezdte az orvosi egyetemet, de anyagi okok miatt a
Harkovi orvosi egyetemen kellett folytatnia (1876-tól). Tanulmányai alatt tudományos kísérleti munkát
végzett az embriológiában Sztrelycova professzor irányításával, aki mellett dolgozott is az egyetem
befejezése után (1880-tól). 1886-1888 Németországba került, késıbb pedig Olaszország Nápolyi
zoológiai állomására. Majd elkezdte érdekelni Szibéria természetvilága, fıleg faunája. Az elsık közé
tartozik, akik elkezdték tanulmányozni Szibéria faunáját. Több expedíciót is indított és közel 70 munkát
írt Szibéria faunájáról. 1900-tól kezdve elkezdte érdekelni a gyümölcsészet. Szerette volna, ha
Szibériában, ahol az éghajlati viszonyok nem kedvezıek, gyümölcsös kertet alakíthassanak ki. 1902-ben
vett egy házat és mellette kertet készített. Itt termesztett almát, szilvát, málnát, szedret, rózsákat és több
kerti növényt (paradicsomot, kukoricát, káposztát stb.). Szibéria tudományos kertészetének megalapítója.
Késıbb a kert még bıvítve volt és az állam akadémikus Aklimatizációs kertje lett. 1919-tıl az Ukrán
Tudományos Akadémia tagja. 1912-ben családjával együtt Kijevbe jöttek egészségi állapotának romlása
miatt. Tanulmányozta azokat a gyümölcsöket, amelyek Ukrajna déli területein fordulnak elı és
alkalmasak lehetnének Ukrajna északi területein való termesztéséhez (pl. a barack). Az aklimatizáció
elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazásai napjainkra sem vesztették el jelentıségüket.
Katz Samuel Lawrwence (1927 - ): amerikai mikrobiológus. Enders-szel együtt az 1960-as évek elején
elıállították a kanyaró elleni szérumot.
Kendall, Edward Calvin Kendall (1886 – 1972): amerikai biokémikus. 1914-tıl vezette a rochesteri
Mayo Klinika biokémiai osztályát, majd 1921-tıl harminc éven keresztül a Minnesotai Egyetem
élettanprofesszora volt. 1951 után a Princeton Egyetem és a vendégprofesszoraként tevékenykedett. İ
izolálta 1914-ben a tiroxint (pajzsmirigy-hormont), amely a Banting és Best által elıállított inzulin
mellett a kialakuló hormonterápia legfontosabb anyaga lett. 1930-tól a mellékvesekéreg hormonjait
kutatta. 1944-ben szintézissel elıállította a dehidrokortikoszteront és 1946-ban a gyógyászati
szempontból fontos kortizont. Philip S. Hench és Tadeus Reichstein társaságában megkapta az orvosiélettani
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Kendrew, John Kendrew (1917 – 1997): angol biokémikus, krisztallográfus. 1946-tól Max Perutz mellett
dolgozott Cambridge-ben, röntgendiffrakciós módszerekkel vizsgálták a fehérjék kristályszerkezetét,

akivel meghatározták a hemoglobin- és a mioglobinmolekulák teljes háromdimenziós térszerkezetét.
Közösen vizsgálták a hemoproteineket. Kendrew a mioglobin, Perutz a hemoglobin szerkezetét tisztázta,
az eredményeket közösen publikálták. Kendrew 1962-ben kémiai Nobel-díjat kapott Max Perutz-cal
közösen a globuláris fehérjék szerkezetének vizsgálatában elért eredményeikért. A két kutató
tevékenysége jelentısen megkönnyítette J. D. Watson és F. Crick munkáját is, akik a DNS kettıs
spirálszerkezetét fedezték fel. Kendrew 1970-tıl 1982-ig az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium
igazgatója volt Heidelbergben. Nobel-díj, 1962.
Kenézy Gyula (1860 – 1931): magyar orvos, nıgyógyász, egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte, és a diploma megszerzése után néhány évig Budapesten dolgozott. Debrecenben
elıbb gyakorló orvos, késıbb Debrecen város tiszti fıorvosa lett. Mint tiszti fıorvos megszervezte a 80
ágyas Bábaképzı Intézetet. Kiharcolta az Állami Gyermekmenhely felépítését, ahol késıbb átmeneti
elhelyezést kapott az egyetem gyermekklinikája. Az ı javaslatára hozott határozatot a Városi Tanács egy
felállítandó egyetem támogatására. 1906-ban Kenézy kezdeményezésére Egyetemi Bizottságot
létesítettek, amelynek vezetésével ıt bízták meg. Irányításával kezdıdött el a klinikák és az elméleti
intézetek tervezése és építése. Kenézy pontos tervet dolgozott ki egy négykarú egyetem szervezésére.
1914-ben pedig a Debreceni Egyetem elsı egyetemi ny. rendes tanárává nevezték ki. Az 1918/19-es
tanévben az orvoskart képviselı dékáni feladatkörrel is megbízták. Az 1919/20-as tanévben pedig a
Tudományegyetem rektora volt. 1924-ben a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorává avatták. 1930-ig
a Szülészeti Klinika igazgatója volt. 1987-ben, a klinika fennállásának 60 éves jubileumi ünnepsége
alkalmából. Róla nevezték el a DOTE könyvtárát, és 1988-ban az ı nevét vette fel a Hajdú-Bihar Megyei
Kórház is.
Khorana, Har Gobind Khorana (1922 – 2011): indiai származású amerikai biokémikus. 1950-1952
között Cambridge-ben (Nagybritannia) dolgozott, a fehérjék és nukleinsavak szerkezetét kutatta, majd
1960-ig Kanadában, a British Columbia Research Council-ban folytatta munkáját. 1960-ban a Wisconsin
Egyetem professzorává nevezték ki, 1970-tıl a Massachusetts Institute of Technology professzora volt.
Módszereket dolgozott ki meghatározott szekvenciájú, szintetikus polidezoxinukleotidok elıállítására.
Eredményei részben kiegészítették, részben megerısítették Marshall W. Nirenberg adatait. 1968-ban
Robert William Holley-vel és Marshall Warren Nirenberggel megosztva kapta az orvosi-élettani Nobeldíjat a genetikai kód megfejtéséért és a fehérjeszintézisben játszott szerepének tisztázásáért. 1970-ben
tette közzé a további vizsgálatok szempontjából felbecsülhetetlen értékő eredményét: sikerült elıállítania
az elsı mesterséges gént. 1966-ban munkacsoportjával tudományos szempontból cáfolhatatlanul
megfejtette a genetikai kódszótárt. Nobel-díj, 1968.

Kimura, Motoo Kimura (1924 - 1994): japán biológus, evolucionista. A molekuláris evolúció neutrális
elméletének megalkotója.
Kitaibel Pál (1757 – 1817): magyar természettudós, botanikus, zoológus és kémikus. Összegyőjtötte és
leírta Magyarország növényeit, kızeteit és ásványvizeit. Kora természettudományainak szinte minden
ágában dolgozott. 200 növény és állatfajt fedezett fel, ötvennél több növény viseli a nevét. A
növényökológia és a cönológia elıfutára volt Magyarországon. 1798-ban a börzsönyi ezüstércben
felfedezte a tellúrt. Nagy érdemeket szerzett a magyar ásványvizek feltárásában és elemzésében. 1807ben az Egyetemi Botanikuskert igazgatója lett. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése:
„Kit.”.Nagy lelkesedéssel lát az egyetemi botanikus kert növényanyagának gyarapításához. Élı anyagot
és magokat győjt, havi, majd évi jelentéseket küld a helytartótanácsnak, rendezi és bıvíti a herbáriumot.
Egyetemi elıadásokat sem ekkor, sem késıbb nem tartott. Kitaibel fontosabbnak ítélte a kutatást és az
irodalmi tevékenységet: felismerte a magyar föld addig ismeretlen növényi gazdagságát és a kutatás
vágyának nem tudott ellenállni. A Kárpátokkal övezett történelmi Magyarország jelentıs része akkoriban
növénytani (különösen pedig növényföldrajzi) tekintetben "terra incognita", ismeretlen föld volt, bárhova
utazott, a tudomány számára leíratlan, fel nem fedezett fajokat talált.
Knoll, Max Knoll (1897 – 1969): német villamosmérnök. Berlinben, a mőszaki egyetemen végzett és a
nagyfeszültségő hálózatok intézetében doktorált. Az elektronfizikai kutatócsoportot vezetésével bízták
meg, itt találkozott Ernst Ruskával. Néhány évi közös munka eredményeképp 1931-re kifejlesztették a
világ elsı transzmissziós elektronmikroszkópját. Ezután a Telefunkenhez ment át, ahol a német televíziórendszer kiépítésén dolgozott, amelyet mőködıképessé kellett tenni az 1936-os olimpiára. 1945 után
Münchenben végzett az elektro-enkefalogrammal (EEG-vel) kapcsolatos orvosfizikai kutatásokat, közben
1948 és 1956 között az Egyesült Államokban élt, Princetonban kapcsolódott be az ott folyó
elektronfizikai kutatásokba. Igazi kutatómérnök volt.
Koch, Robert Koch (1843 – 1910): német orvos, bakteriológus. 1862-ben kezdte az orvosi egyetemet
Göttingenben. Anatómiaprofesszora Jacob Henle volt. Wollsteinban körorvos, majd berlini egyetemi
tanár. Elsıként tenyésztette ki a lépfene bacilusokat (1876-ban izolálta a lépfene baktériumot), majd
felfedezte a tuberkulózis és a kolera kórokozóját. Tanulmányozta a gennykeltı kórokozókat és leírta a
baktériumok tenyésztésére szolgáló szilárd táptalaj elvét. Kidolgozta a baktériumok tiszta tenyészetének
elıállítási módszerét, a baktériumok tárgylemezen történı festését, meghatározta a bakteriológiai
állatkísérletek alapelveit. Felfedezte az anthrax-bacilus spóraképzését, a tuberkulózisbaktériumot 1882ben és a kolera-vibriót 1884-ben. Elsıként figyelte meg a staphylococcust és a pneumococcust. İ
javasolta elsıként a bakteriológiában a hıvel való sterilizálást, amellyel kijelölte a mai sebészeti

csírátlanításra alkalmas eljárást. Mindezzel lehetıséget teremtett sok fertızı betegség elleni eredményes
védekezésre. 1905-ben Nobel-díj, 1905.
Kornberg, Arthur Kornberg (1918 – 2007): amerikai biokémikus, orvos. A Maryland államban lévı
Bethesdában, a National Institutes for Health (NIH) munkatársaként 1942 és 1953 között az enzimekkel
és a köztes anyagcserével kapcsolatos kutatásokat irányította. New Yorkban S. Ochoával dolgozott, majd
a Washington Egyetemen a Cori házaspárral (Gerty és Carl) kutatott együtt. Ezután a Stanford Egyetem
biokémiai intézetének vezetıje lett. Behatóan foglalkozott a dezixiribonukleinsav (DNS) szintézisével.
Kornberg és Ochoa megállapította, hogy az élet fı principiumai a nukleinsavak és a fehérjék. A
nukleinsavak újraképzıdéséhez fehérjére van szükség, s a fehérjék valamennyi enzimfolyamat résztvevıi,
így minden biokémiai folyamatban jelen vannak. Kornberg és Ochoa ezeknek a folyamatoknak a
részleteit is tisztázták. Orvosi-élettani Nobel-díjat kaptak a ribonukleinsav és a dezoxiribonukleinsav
biológiai szintézise mechanizmusának felfedezéséért. Kornberg nyerte ki elıször baktériumokból DNSpolimeráz enzimet (Kornberg-féle enzim), amelynek segítségével a baktérium- vagy vírus DNS a
szervezeten kívül, kémcsıben is megkettızıdik. Nobel-díj, 1959.
Kossel, Albrecht Kossel (1853 – 1927): német biokémikus. A nukleinsavakat elıször Kossel
tanulmányozta részletesen, aki az 1880-as években és késıbb kisebb építıkövekre bontotta le ıket. Ezek
foszforsavat és egy olyan cukrot tartalmaztak, amelyet nem tudott azonoítani. Ezeken kívül két, a
„purinok” osztályába tartozó vegyületet talált. A „purinok” két összekapcsolódott győrő alakú molekulája
négy nitrogénatomot tartalmaz. Ezt a két vegyületet Kossel „adeninnek” és „guaninnak” nevezte el
(olykor egyszerően úgy hivatkozunk raáuk, mint A es G). Három „pirimidint” is talált (ezekben a
vegyületekben egyetlen győrő van, amely két nitrogénatomot tartalmaz), és ezeket „citozinnak”,
„timinnek”, valamint „uracilnak” (C, T es U) nevezte el.
Kováts Ferenc, id. (1888 – 1983): magyar orvos, tüdıgyógyász, egyetemi tanár. 1910-ben a kolozsvári
egyetemen szerzett orvosi oklevelet. 1927-tıl a szegedi egyetemen a tüdıgümıkór kór- és gyógytana
tárgykör tanára. 1927-1936-ban a városi tüdıbeteg-gondozó fıorvosa. 1927-1942-ben a budapesti Szt.
János Kórház II. sz. tüdıbeteg-osztályának a vezetı fıorvosa. 1942-tıl a szegedi egyetemen a
tüdıgyógyászat tanára, a tüdıgyógyászati klinika igazgatója. Franciaországi és németországi
tanulmányútjairól hozott új módszereket honosított meg itthon. A légmell kezelésében bevezette a Kovátsféle tőket. A tbc diagnosztikájában és kórtanában, a tbc elleni küzdelemben jelentıs eredményeket ért el.
İ írta le a paprika-feldolgozó munkások tüdıbetegségét, aminek a foglalkozási ártalmak felismerésében
volt nagy jelentısége.
Kovalevszkij Alekszandr Onufrijevics - Ковалевський Олександр Онуфрійович ( (1840 – 1901): orosz
zoológus, embriológus. Foglalkozott a biológiai evolúcióval. A Szentpétervári Egyetemen tanult. Témák,

amelyeken dolgozott: „A lándzsahal fejlıdésének történelme” (magiszteri munkája); „Phoronis
Fejlıdése” (doktori munkája). Zoológiai professzora volt a Kazáni, Kijevi, Odesszai egyetemeknek.
1892-1901 években a Szevasztopoli biológiai állomás igazgatója (jelenleg ez az intézmény az ı nevét
viseli). Összehasonlító embriológiai kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az összes
többsejtő állat egységes származású. Mecsnyikov és Kovalevszkij tette le az evolúciós embriológia
tudományos alapjait. Kovalevszkij munkájának fı következtetése, hogy a geinctelen és gerincesek
állatoknak közös a származásuk.
Kovalevszkij Vlagyimir Onufrijevics - Володимир Онуфрійович Ковалевський (1842 – 1883): orosz
természettudós, ıslénytantudós, evolúcionista, geológus. Munkáiban a patások evolúciójával foglalkozott,
amelyeknek a csontvázainak változásait az életfeltételek változásával hozta kapcsolatba. İslénytani
leleltek alapján az eredetileg ötujjú harmadkori ıslótól a mai egyujjú lóig vezette végig a lovak
fejlıdéstörténetét. 1876-ban megjelent fımővében az evolúció ıslénytani példáit írta le. Munkája
alátámasztotta Charles Darwin állításait, hogy a fajok nem mindig voltak olyanok, mint jelenleg, vagyis a
fajok változnak.
Kölliker, Rudolf Albert von Kölliker (1817 - 1905): svájci fiziológus. 1840-ben kimutatta, hogy a pete és
a spermium egyedi sejtek. A spermium és a pete egyesülésébıl keletkezik a „megtermékenyített pete”,
amely – mint Kölliker kimutatta – még mindig egyetlen sejt. Kölliker 1861-ben az embriologiáról egy
kézikönyvet írt, amelyben a sejtelmélet alapjan újraértelmezte Baer munkajat. Eszerint minden soksejtő
szervezet egyetlen sejtbıl, a megtermékenyített petébıl keletkezik. A megtermékenyített pete osztódik,
majd újraosztódik, s az így keletkezı sejtek kezdetben nem nagyon térnek el egymástól. Lassanként
azonban a sejtek különbözı iranyban specializálódnak, mindaddig, amíg végül a felnıtt forma
valamennyi bonyolult szerkezete létre nem jön. Ez nem volt más, mint a sejtekre alkalmazott epigenezis.
Kövessi Ferenc (1875 – 1945): növényfiziológus, biológus, egyetemi tanár. Tanulmányait a debreceni
gazdasági tanintézetben kezdte, majd a párizsi Sorbonne-on folytatta, ahol 1901-ben szerzett doktorátust.
Utóbb itt, majd a budapesti egyetemen fizikát, kémiát és matematikát hallgatott. Külföldi
tanulmányútjáról hazatérve szılészeti felügyelı, majd 1904-tıl a selmecbányai erdészeti akadémia
növénytani tanszékének tanára. Jelentıs érdemeket szerzett a tanszék mellett szervezett kutatóintézet
létrehozásával és Sopronba való áttelepítésével. A József Nádor Mőszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Mezıgazdasági Karának megalakításától, 1934-tıl a növényélettan és -kórtan ny. r. tanára.
Pályája kezdetén fıleg szılészeti kérdésekkel, késıbb, pedig elméleti biológiai kutatásokkal, illetve
növényfiziológiával és mikrobiológiával foglalkozott. Az életjelenségek lefolyásának matematikai
összefüggéseit kutatva a biofizika alaptörvényeinek meghatározására törekedett. Ennek során a zöld

növények és egysejtőek életjelenségeinek (táplálkozás, növekedés, szaporodás) leírására elméletileg
levezetett és kísérletileg igazolt matematikai formulákat állapított meg.
Krebs, Sir Hans Krebs (1900 – 1981): német származású angol biokémikus, fiziológus. Az intermedier
anyagcsere kutatója. Orvosi, biológiai és kémiai tanulmányait Göttingenben, Freiburgban, Münchenben
és Berlinben végezte. 1926-30 között a berlini Kaise-Wilhelm Institut biológiai részlegén dolgozott,
ezután a freiburgi egyetem belgyógyász-magántanára lett, de állását 1933-ban zsidó származása miatt
elvesztette, s kivándorolt Angliába. Cambridge-ben és Sheffieldben kutatott, majd 1967-ig, nyugdíjba
vonulásáig Whiteleyben a biokémia professzora volt és Oxfordban a Trinity College tagja. Biokémiai
kutatásainak központjában a sejteken belüli anyagcsere-kutatása állt. Legnagyobb jelentıségő a
citromsavciklus felfedezése. Ehhez a magyar Szent-Györgyi Albert alapvetı felfedezésekkel járult hozzá,
ezért a citromsavciklust szokás Szent-Györgyi – Krebs ciklusnak is nevezni. Másik nagy eredménye a
fehérje anyagcserével kapcsolatos. Megállapította a fehérjék bomlásakor keletkezı mérgezı ammónia
ártalmatlan és vizelettel távozó karbamiddá alakulásának lépéseit. Nobel-díj, 1953.
Kuljabko, Alekszej Alekszandrovics - Кулябко Алексей Александрович (1866 – 1930): orosz
fiziológus. A reanimatológia, az újraélesztés tudományának egyik megalapítója.1902-ben bebizonyította,
hogy az emberi szív mőködése a szervezettıl elkülönítve is fenntartható, és a világon elsıként élesztette
újra az szívet a halál beállta után 20 órával.
L
Lamarck, Jean Baptiste Lamarck (1744 – 1829): francia lovag, természettudós, akadémikus, Darwin
elıfutára az élıvilág evolúciós magyarázatát illetıen. İ különítette el elıször a gerincteleneket a
gerincesektıl, a tüskebırőeket a polipoktól és alapját vetette meg az állatosztályok természetes
elkülönítésének. Elméleti munkái közül nevezetes a Philosophie zoologique azaz „Állattani
filozófia”(1809). İ volt az elsı, aki szakított a régi fajfogalommal és a fajok változatlanságáról szóló
dogmával és az állatvilág keletkezését a lassú, fokozatos fejlıdéssel magyarázta és így ıt tekinthetjük a
leszármazás tanának megalapítójául, vagy a francia Darwin gyanánt. Darwin evolúciós elméletével
szemben, Lamarck úgy vélte, hogy az evolúció a környezet, és az élılény közös eredménye. Hitt a
szerzett tulajdonságok öröklıdésében, hogy az élılény a környezeti hatásra válaszul alakít ki bizonyos
vonásokat, és azt átörökíti utódaiba is. Lamarck nézetét kezdetben lelkesen fogadta a tudomány, de végül
elutasította. Waddington volt az, aki ecetmuslicákkal végzett kísérletével bizonyította, hogy Lamarck
elgondolása igaznak tőnik. Kísérletében muslicaembriókat éterbe tett. Az abnormális körülmények az
ecetmuslicák korai életszakaszában furcsa hátsó szárnyak kialakulását eredményezte. Az igazán érdekes
felfedezés az volt, hogy ez a különös hátsó szárny rendellenesség a muslicák nyolc generációján keresztül
fennmaradt, annak ellenére, hogy az utódokat már nem tette éterbe.

Landsteiner, Karl Landsteiner (1868 – 1943): osztrák születéső amerikai biológus, orvos, immunológus,
patológus. 1891-ben a Bécsi Egyetemen szerezte diplomáját, Hermann Emil Fischer tanítványa volt.
1908-ban a patológia professzor lett a Bécsi Egyetemen. Az I. világháború után Hollandiába ment. 1922ben csatlakozott a Rockefeller Intézet orvosi kutató részlegéhez New Yorkban. 1901-ben felfedezte az
emberi vércsoportokat. 1937-ben Alexander Weinerrel együtt azonosították a Rh-faktort. A
vércsoportokkal (ABO vércsoportrendszer) kapcsolatos felfedezéseken kívül Landsteiner egyéb értékes
megfigyeléseket is tett, felfedezte a szifilisz kórokozójának mikroszkópos sötét látótérben való vizsgálatát.
Már 1909-ben kísérletezett az akkor nagy járványokat okozó gyermekbénulás majmokra történı
átvitelével, s megállapította, hogy a betegséget vírus okozza. Kutatási eredményei mérföldkövet jelentett
az orvostudomány több területén. Megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat az ember vércsoportjainak
felfedezéséért. Nobel-díj, 1930.
Laveran, Charles Louis Alphonse Laveran (1845 – 1922): francia orvos, bakteriológus, a malária
kórokozójának felfedezıje. 1867-ben Strasbourgban szerezte meg orvosi diplomáját. 1878-1883 között
Algériában szolgált katonaorvosként. Az akkori gyarmati lakosság körében magas halálozással járó
fertızı betegségek pusztítottak. 1980-ban a trópusi medicinában mérföldkövet jelentett a malária
kórokozójának felfedezése. Felfedezését egy ideig kétségbe vonták, hiszen az volt a feltételezés, hogy a
maláriát baktérium okozza, s Laveran megfigyelései ezt a feltevést cáfolták. Laveran teóriája bizonyítást
nyert, amikor Camillo Golgi szövettanász 1886-ban speciális festési eljárásával mikroszkópban láthatóvá
tette a parazita protozoon emberi vörösvértestben lejátszódó fejlıdését. Nobel-díj, 1907.
Lederberg, Joshua Lederberg (1925 – 2008): amerikai mikrobiológus. Tatum irányításával végezte
tanulmányait a Yale Egyetemen, 1948-ban itt szerzett tudományos, Ph.D. fokozatot. 1947-tıl 1959-ig a
Wisconsin Egyetemen tanított, ahol orvosgenetikai tanszéket alapított. 1959-tıl a Stanford Egyetem
orvostudományi karán dolgozott, 1962 és 1978 között a Molekuláris Orvostani Laboratórium
igazgatójaként. 1978-tól New Yorkban a Rockefeller Egyetem rektora volt. Fı kutatási területe a
baktériumok genetikája. Úttörı munkásságáért, a genetikai rekombinációról és a baktériumokban lévı
genetikai anyag szervezıdésérıl tett fölfedezéseiért George Wells Beadle-lel és Edward Lawrie Tatummal
megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. Nobel-díj, 1958.
Leeuvenhoek, Antony van Leeuvenhoek (1632 – 1723): holland posztókereskedı, természettudós és
mikroszkópkészítı, a kísérleti örökléstan megalapítója. Negyvenéves koráig nem számított tudósnak, bár
elıszeretettel foglalkozott üveglencsék metszésével és csiszolásával - ez a tevékenység hamarosan a
szenvedélyévé vált. Hamarosan 160-szoros nagyítást ért el egyszerő lencséivel - ettıl kezdve életét a
mikroszkopikus tanulmányoknak szentelte. Optikai eszközeit állandóan tökéletesítette, végül 300-szoros
nagyítású, tökéletes képet adót tudott elıállítani. Találmányait rendkívül féltékenyen ırizte, nem adta el

egyetlen darabját sem, csak annyit engedett meg, hogy a kevésbé sikerülteket lakásán használhassák.
Metszeteket készített minden keze ügyébe kerülı tárgyról, élılényrıl. Felboncolta a házi légy fejét, hogy
agyvelejének alkotó elemeit tanulmányozza. Egy ebihal farkát vizsgálva megfigyelte, hogyan megy át a
vér a hajszálerekben az artériákból a vénákba, és megállapította, hogy a vérben gördülı "golyócskák",
vértestek vannak.

Tapasztalatait leírta, a látottakat lerajzolta, de csak akkor, ha már százszor is

leellenırizte azokat. Sok kiváló rajzot készített például az esıvízben lakó parányi élılényekrıl, a
mikrobákról és a bacilusokról is, amelyek közül az elsıt 1674-ben pillantotta meg. Nagyítóval végzett
megfigyeléseirıl a Királyi Tudós Társasághoz írt leveleiben számolt be, az elsıt 1673-ban keltezve.
Levelei, amelyek 1695 és 1719 között A természetnek mikroszkópokkal felfedezett titkai címmel,
összesen 4 kötetben jelentek meg, nagy érdeklıdést keltettek. Tulajdonképpen ez a munka volt a
mikrobiológia elıfutára.
Lenhossék József (1818 – 1888): magyar anatómus. Az elsık között végzett mikroszkópos anatómiai,
szövettani vizsgálatokat Magyarországon, ez irányú eredményeivel nemzetközi tudományos fórumokon is
elismerést vívott ki magának. Ugyancsak érdeme, hogy a bonctani megfigyeléseket, az egyes szervek
alaktani jellemzıit tényszerően rögzítı leíró anatómián túllépve megvetette az emberi szervezet anatómiai
sajátosságai és élettani jelenségei között kapcsolatot keresı funkcionális anatómia alapjait. Már orvosi
pályája elején elkötelezte magát az anatómiai kutatások mellett, 1841-es doktori disszertációját az emberi
szem szivárványhártyájának bonctanáról írta. A humánanatómia terén késıbb kifejtett munkássága fıként
a központi idegrendszer, elsısorban a gerincvelı és a nyúltvelı mikroszkópos szövettani vizsgálatára, a
szürkeállomány és az ideggyökök kapcsolatának funkcionális anatómiai feltérkepézésére irányult.
Nevéhez főzıdik az agytörzsi hálózatos állomány és magcsoportjainak felfedezése és elsı leírása. İ
vezette be a hálózatos állományra a formatio reticularis kifejezést, valamint a tractus solitarius terminust.
Mindezeken túl behatóan vizsgálta a gerincoszlop differenciált felépítését és mozgásának sajátosságait, a
férfi medenceöv érhálózatát, illetve a vese anatómiáját. Anatómiai, szövettani preparátumaival az 1873.
évi bécsi világkiállításon érdemérmet nyert. Élete utolsó évtizedeiben irányult érdeklıdése az
antropológia felé. A magyarországi fizikai antropológiai kutatásokat megalapozó úttörı egyéniségek
között tartják számon. Ez irányú tevékenysége homlokterében elsısorban kranioszkópiai, vagyis az
emberi koponya szerkezetére és morfológiájára vonatkozó vizsgálatai álltak. Több száz – élıkön és
halottakon elvégzett – koponyamérése, kraniometriai adatfelvétele segítségével meghatározta az agy- és
arckoponya osztályozását lehetıvé tevı viszonyszámokat. Kraniometriai eredményei és az emberi agyra
vonatkozó bonctani tapasztalatai alapján behatóan tanulmányozta a koponya- és az agynövekedés
életkorra jellemzı fázisait, egyedfejlıdéstani összefüggéseit. Nevéhez főzıdik Deák Ferenc koponyájának
tudományos igényő dokumentálása is. Emellett foglalkozott a torzított koponyák sajátosságaival, az ún.
magyar koponyatípus mutatóinak meghatározásával, és összefoglalta a Magyarország területén elıkerült

népvándorlás kori csontvázak és koponyák antropológiai jellemzıit. Jelentıs egyetemi tanári mőködése
is, közel három évtizeden át vezette a fıvárosi egyetem anatómiai tanszékét és intézetét, tanítványai közé
tartozott – fián, Lenhossék Mihályon kívül – Mihalkovics Géza, Davida Leó, Engel Gábor és Ónodi
Adolf. Az abszolutista Bach-rendszerben is kiállt a magyar nyelvő orvosi oktatás bevezetéséért, majd
fenntartásáért. A pesti egyetem anatómiaprofesszoraként korszerősítette az intézeti bonctermet, késıbb
szervezımunkájának köszönhetıen 1878-ban átadták az egyetemi bonctani intézet új, Üllıi úti épületét.
Jelentısen gyarapította az anatómiai preparátumok győjteményét, ezzel megvetette a tanszéki-intézeti
múzeum alapjait. Magyar, német és francia nyelven megjelent könyvei mellett rendszeresen publikált az
Orvosi Hetilapban és osztrák szakfolyóiratokban.
Lenhossék Mihály (1863 – 1937): magyar anatómus, orvos. 1886-ban szerzett orvosi oklevelet a
budapesti egyetemen. 1882-tıl gyakornok, majd tanársegéd a budapesti I. anatómiai tanszéken. 1889-ben
a bázeli anatómiai intézetben kórboncnok, majd 1895-ben a tübingeni anatómiai intézetben magántanár.
1899-1934-ig a budapesti I. anatómiai intézet igazgatója, 1914-1915-ig az egyetem rektora. Kiemelkedık
idegrendszeri kutatásai. Santiago Ramón y Cajal mellett az elsık között ismerte fel, hogy az
idegrendszerben az ingerület megszakításokkal, átkapcsoló állomásokon keresztül halad az idegrostokon,
ezzel megalapozták a neurontant. A neurontan, az idegsejtek közötti megszakított kapcsolat (kontiguitás)
számos bizonyítékát szolgáltatta. Ezen a téren szakmai vitát folytatott a neurofibrillum-tant hirdetı
Apáthy Istvánnal. A mikroszkóptechnika korabeli szintjén a vitát nem lehetett eldönteni, késıbb
Lenhossék álláspontja igazolódott. Számos részletet tisztázott a spinalis és az idegi dúcokkal, a
neurogliával, az állati érzékszervek összehasonlító anatómiájával kapcsolatosan. Tıle származik több
szakkifejezés, pl. az astrocyta, lemnoblast, tigroid elnevezés. Jelentısek a spermatogenesisre vonatkozó
kutatásai. Kiterjedt antropológiai kutatásokat is végzett, e tudomány tanára volt 1914-1925-ig a budapesti
egyetemen. Az Orvosi Hetilap szerkesztıje volt. 1897-tıl az MTA levelezı, 1903-tól rendes tagja volt.
Jeles barlangkutató is volt.
Leonardo da Vinci (1452 – 1519): olasz mővész-anatómus. Állatokat és embereket egyaránt boncolt. A
közönséges anatómussal szemben azzal a nagy elınnyel rendelkezett, hogy elsırendő rajzot tudott
készíteni arról, amit látott. Tanulmányozta és illusztrálta a csontok, az ízületek elhelyezkedésének módját,
ı volt az elsı, aki utalt arra, hogy a külsı különbségek ellenére, milyen hasonlóság van az emberek és a
lovak bábszárcsontjainak elhelyezkedésében is. Ezenkívül tanulmányozta és illusztrálta a szem és a szív
mőködését, rajzokat készített a növények életérıl is. Mivel egy olyan gép szerkesztésének gondolatával
foglalkozott, amely az ember számára lehetıvé tenné a repülést, nagy figyelemmel tanulmányozta a
madarakat, és rajzokat készített róluk, amint repülnek. Mindezeket a titkos jegyzetei között ırizte.
Kortársai nem tudtak errıl a munkájáról, amelyet csak késıbb fedeztek fel. Ezért a tudomány fejlıdésére
e munkája nem volt hatással.

Levene, Phoebus Aaron Theodor Levene (1869 – 1940): orosz származású amerikai biokémikus. Kossel
vizsgálatait az 1920-as és 1930-as években tovább folytatta. Kimutatta, hogy a nukleinsavmolekulában
egy foszforsav molekula, egy cukormolekula és egy pirimidin- vagy purinmolekula három részbıl álló
egységet képez, amelyet „nukleotidnak” nevezett el. A nukleinsav-molekulát e nukleotidokból álló láncok
építik fel, ugyanúgy, ahogyan a fehérjéket felépítik az aminosavakból álló láncok. A nukleotidlánc úgy
jön létre, hogy az egyik nukleotid foszforsavcsoportja a szomszédos nukleotid cukorcsoportjához
kapcsolódik. Ily módon egy „cukor-foszfát”-gerinc épül fel, egy olyan gerinc, amelybıl kinyúlnak a
purinok és a pirimidinek egyes csoportjai. Levene azt is kimutatta, hogy a nukleinsavakban található
cukormolekulák két típusba sorolhatók: „ribóz” (amely a hat szénatomot tartalmazó ismertebb cukrokkal
szemben csupán öt szénatomot tartalmaz) és „dezoxiribóz” (éppen olyan, mint a ribóz, de molekulája
eggyel kevesebb oxigénatomot tartalmaz). Minden egyes nukleinsav-molekula tartalmazza az egyik vagy
a másik típusú cukrot, de sohasem a kettıt együtt. Ilyenforman a nukleinsavaknak két típusát lehetett
megkülönböztetni (RNS és DNS). Mindkét nukleinsav-típus a purinok és pirimidinek mindössze négyféle
változatát tartalmazza. A DNS-bıl hiányzik az uracil, és megvan benne az A, G, C és T. Viszont a RNSbıl hiányzik a timin, viszont van benne A, G, C es U.
Liebig, Justus von Liebig (1803 – 1873): német vegyész. A Bonni Egyetemre iratkozott be, hogy a kor
egyik elsı számú kémikusánál, Karl Wilhelm Gottlieb Kastnernél tanuljon. Liebig az Erlangeni
Egyetemre is követte Kastnert, és ott szerezte meg doktorátusát 1822-ben. Ezután a hesseni kormány
ösztöndíjával Párizsban tanult. Alexander von Humboldt befolyása révén Joseph-Louis Gay-Lussac
magánlaboratóriumában dolgozhatott. Visszatérve, 1824-ben, a giesseni egyetemen kapott állást, itt hozta
létre az elsı olyan laboratóriumot, amelyben a fiatal vegyészeket módszeresen tanították a kémiai kutatás
gyakorlatára. A következı generáció számos neves vegyésze is itt tanult. 1852-tıl a Müncheni Egyetem
kémia professzora volt. Liebig mind a szervetlen, mind a szerves kémia számos területén tevékenykedett.
Megismerkedett Friedrich Wöhlerrel, akivel sok közös kutatást folytatott, ezek legfontosabbika a
keserőmandula-olaj (benzaldehid) vizsgálata volt: Fontos szerepet játszott a szerves kémia
rendszerezésének elsı idıszakában, a kémia biológiai alkalmazásában (a biokémiában), a kémia
tanításában és a mezıgazdasági kémia alapelveinek lefektetésében.
Lewis, Edward B. Lewis (1918 – 2004): amerikai genetikus. 1995‐ben az orvosi Nobel‐díj odaítélésével a
Nobel‐bizottság három olyan fejlődésgenetikus eredményeit ismerte el, akik úttörő munkát végeztek az
egyedfejlődés genetikai szabályozásának megértéséért: Edward Lewisnek, Christiane Nüsslein‐
Volhardnak és Eric Wieschausnak. Kimutatták, hogy a petesejtek citoplazmája több olyan tényezőt is
tartalmaz, amelyek úgynevezett anyagi hatás útján irányítják az utódok embriogenezisét.
Bebizonyították, hogy az embrióknak olyan génjeik vannak, amelyek értelmezik az anyai eredetű

üzeneteket. Igazolták, hogy az embriósejtek fejlődési programja fokozatosan, részletekben történik. A
Nobel‐díjasok munkássága alapján megértettük az atavizmus és a meddőség genetikai alapjait, és
megismertük a testszerveződést szabályozó gének jellegzetességeit. Kiderült, hogy a testszerveződés
általános jelenség, hasonlóan zajlik az élőlényekben: a muslicában, a csirkében, az egérben és az
emberben is. Ez az orvosi Nobel‐díj egyben tisztelgés az élővilág egysége előtt. Nobel-díj, 1995.
Lind, James Lind (1716 – 1794): skót orvos. A vitaminhiányból adódó ún. avitaminózisok elleni
küzdelem jeles alakja. Felfigyelt arra a tényre, hogy a skorbut az egyhangú étrend velejárója, nemcsak a
hajón, hanem az ostromlott városokban és a börtönökben is. Lind 1747‐ben skorbutos tengerészeken
különbözı élelmiszereket próbált ki, és azt tapasztalta, hogy a citrom csodálatosan jó hatású a baj ellen.
Lassanként elfogadták ezt a védıszert. James Cook kapitány, a nagy angol felfedezı 1770‐ben
csendes‐óceáni útjai alatt embereinek citromot adott, és cssak egy embert veszített el skorbut miatt. Az
angol haditengerészet 1795‐ben, a Franciaországgal folytatott háború kényszere miatt, kötelezıvé tette a
tengerészelnek a citromfélék levének fogyasztását, s ezzel a skorbutot kiküszöbölték az angol hajókról.
Mint a XX. században kiderült, a citromlé C-vitamint tartalmaz.
Linhart György (1844 – 1925): magyar botanikus, mezıgazdász, mikológus. A magyaróvári felsıbb
gazdasági tanintézet elvégzése után három évig természettudományokat hallgatott a hallei és a strassburgi
egyetemen. Hazatérése után, 1874-ben a magyaróvári gazdasági akadémia növénytantanára lett és az
1884-ben Magyaróvárott megszervezett Vetımagvizsgáló Állomás vezetıje. 1906-ban megszervezte és
1910-ig vezette a Növényélet- és kórtani Állomást. A mezıgazdasági kísérletügy terén alapvetı munkát
végzett. Korszerősítette a vetımagvizsgálat módszereit. Új csávázási módszert dolgozott ki (Linhart-féle
kosaras csávázás). Kidolgozta a répa- és burgonyabetegségek, az üszög és a rozsda elleni védekezést.
Egységesítette és átdolgozta a gazdasági akadémiák tanmenetét.
Linné, Karl von Linné (eredetileg Carolus Linnaeus) (1707 – 1778): svéd természettudós, orvos és
botanikus. Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit (a
taxonokat) és kidolgozta a modern tudományos nevezéktant, az élılényekre alkalmazta a kettıs
elnevezést tudományos névként. Alapjaiban ma is az ı elveit és eljárását használják a biológiában.
Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: „L.”. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése:
„Linnaeus”. A lundi, majd az uppsalai egyetemen vált meggyızıdésévé, hogy a virágok porzói és a bibéi
lehetnek a növények osztályozásának alapjai. 1730-tól végezte elsı saját botanikai kutatásait.
Megjelentetett egy kis írást a növények nemiségérıl ("A növények házasságának elızményei" címmel),
amelyben a virágok porzóját a vılegényhez hasonlította, a termıt pedig a menyasszonyhoz. Az 1735-ben
kiadott "Systema Naturae" címő munkájában enciklopedikusan próbálta kategorizálni a természeti világ
dolgait. Az ásványoknak csak testük van, de nem élnek és érzékelésük sincs; a növények élnek és van

testük, de nem érzékelnek; az állatoknak már érzékelésük is van, sıt, mozogni is képesek. Az ember
rendelkezik értelemmel is, fel tudja ismerni a testeket és meg tudja ıket különböztetni a nevük alapján.
Az ásványok, a növények és az állatok birodalma jól elkülöníthetı egymástól, mert elhatárolható
osztályokra (classis) bontható. Az egyes osztályokon belül rendek (ordo) különíthetık el, a rendekbe
besorolhatók a családok (familia), a családok tagjai nemekbe vagy nemzetségekbe (genus)
csoportosíthatók, és a nemeken belül élesen elhatárolódnak a legkisebb rendszertani egységek, a fajok
species). A fajokon belül megkülönböztethetık ugyan alfajok (subspecies), fajták és változatok (varietas),
de ezek csak átmeneti, nem állandó formák. A fajok száma viszont állandó, és annyi van belılük,
amennyit a Teremtı megteremtett.
Lipmann, Fritz Albert Lipmann (1899 – 1986): német származású amerikai biokémikus. A königsbergi,
berlini és müncheni egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat, majd Königsbergbe visszatérve kémiát
tanult. Berlinben doktorált 1927-ben Otto Meyerhofnál, és mellette kezdte meg kutatómunkáját. 1932-39
között a koppenhágai Carlsberg alapítvány biokémiai kutatóintézetében dolgozott. 1939-tıl az Egyesült
Államokban élt, 1949-57 között a Harvard egyetem orvostudományi fakultásán volt a biokémia
professzora. 1957-tıl kezdve New York-ban, a Rockefeller egyetemen tanított és kutatott. Elıször mutatta
ki, hogy a foszfátcsoportok alacsony és nagy energiájú kötésekben is elıfordulnak. Ez alapvetı
jelentıségő, mert a sejtekben az építı- és a lebontófolyamatok a nagy energiájú foszfátkötések révén
kapcsolódnak össze. Felfedezte a koenzim-A-t, és felismerte a közti anyagcserében való jelentıséget.
Krebs-szel megosztva elnyerte az orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjat. Nobel-díj, 1953.
Lipszkij, Volodimir Ipolitovics – Володимир Іполитович Липський (1863–1937): ukrán botanikus,
növény taxonómus. a Kijevi egyetem fizika-matematika karán tanult, ahol diák éveinek szabad idejében
Smalghauzen tanszékét látogatta, itt fıleg herbáriumokkal foglakozott. 1889-1895 években az addig
keveset
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tanulmányozta, amelybıl megjelent munkájának címe „Közép-Ázsia flórája”, ez sok tudós által használt
forrás. Ausztrália és az Antarktidon kívül mindegyik kontinensre eljutott. Foglakozott Indonézia, Tunézia,
Algéria flórájával is. 1894-tıl Szentpétervárra került. Teljes jellemezte Szentpétervári botanikus keret
fajait, valamint leírta annak történelmét. 1918-tól Kijevbe ment át, itt aktívan részt vett az Ukrán
Akadémia és a botanikus kert szervezésében, majd Odesszába kerülve az egyetem botanikus kertjének
igazgatója lett. Lipszkij sokat tett a botanikus kertek kollekcióinak bıvítéséért.
Lister, Joseph Lister (1828 – 1912): angol sebészorvos. Pasteur csíraelméleteinek hatására a múlt
század éveiben először fertőtlenítette magát a sebet vagy a sebészi metszést. Tőle telhetően mindent
elkövetett a sebészet megreformálása terén. Például az érzéstelenítést (anesthesia) Angliában ő
honosította meg a gyakorlatban. Ennek az volt a technikája, hogy a beteg éter és levegő keverékét

lélegezte be. Ettől elaludt, és érzéktelenné vált a fájdalommal szemben. Fogakat lehetett kihúzni,
műtétet lehetett elvégezni kínzás nélkül. Listert elkeserítette az, hogy még akkor is, ha műtét
fájdalommentes és sikerül, a beteg mégis meghalhat a rákövetkező fertőzéstől. Amikor hallott Pasteur
elméletéről, az a gondolata támadt, hogyha a sebet vagy a sebészi bemetszést fertőtlenítik, akkor
elmarad a fertőzés. Elkezdte használni a karbonsavat (fenol), és úgy találta, hogy hatásos. Lister
megteremtette az „antiszeptikus sebészetet”.
Loewi, Otto Loewi (1873 – 1961): német születéső amerikai orvos, farmakológus. Miután 1896-ban
orvosi diplomát szerzett a Strassburg-i egyetemen (mely akkor Németországhoz tartozott), európai
egyetemeken tanult és tanított, majd 1909-ben Grazban a gyógyszertan professzora lett. 1940-ben az
Amerikai Egyesült Államokba ment: a New York-i Egyetem Orvostudományi fakultásának professzorává
nevezték ki, ott dolgozott haláláig. Neurológiai kutatásai (1921-26) szolgáltatták az elsı bizonyítékokat
arra vonatkozóan, hogy kémiai anyagok szerepet játszanak az ingereknek egyik sejtrıl a másikra, ill.
neuronról a megfelelı szervre történı átvitelében. Sir Henry Dale-lel megosztva élettani-orvosi Nobeldíjat kapott az idegingerek kémiai átvitelével kapcsolatos felfedezéseiért. Tanulmányozta a
cukorbetegséget és a digitalis ás epinephrin gyógyszerek hatását is. Kidolgozta a Loewi-próbát a
hasnyálmirigy-betegség kimutatására. Nobel-díj, 1936.
Lorenz, Konrad Lorenz (1903 – 1989): osztrák etológus, a korszerő magatartáskutatás egyik fı
iskolájának megalapítója. Századunk húszas éveitıl tanulmányozta az állatok ösztönös cselekvéseit, és
azt tapasztalta, hogy azok a nagymértékben rögzített cselekvési sémák szerint csoportosíthatók, és e
sémákat fajlagos kulcsingerek (veleszületett kiváltó mechanizmusok) indítják meg.

Ha ezek a

kulcsingerek az állatokra hatnak, a válaszreakciók a korábbi tapasztalatok (tanulás) hiányában is
kiváltódnak. Ugyanakkor vannak olyan válaszreakciók is, amelyek csak tanulás után váltódnak ki.
Megállapítása szerint az ösztönös viselkedés valamennyi fajtájában megvan a viszonylag állandó és
összetett automatizmus magva, mint veleszületett mozgásforma. Nobel-díj, 1973.
Löffler, Friedrich August Johannes Löffler (1852 – 1915): német bakteriológus, a virológia egyik
megteremtıje. 1888-tól a Greifswaldi Egyetemen a higiénia professzora, majd ugyanott rektor volt.
1913-ban a berlini Fertızı Betegségek Robert Koch Intézetének igazgatójává nevezték ki. Edwin
Klebsszel 1884-ben fölfedezte a diftéria kórokozóját a Klebs-Löffler-bacilust. Émile Roux-val és
Alexandre Yersinnel egyidıben megállapította a diftériatoxin létezését. Kimutatta, hogy bizonyos állatok
immunisak a diftériával szemben, ennek a fölfedezésnek igen fontos szerepe volt abban, hogy Emil von
Behring kifejlesztette a diftéria-antitoxint. Löffler fölfedezte a sertésorbánc és a sertéspestis okát, majd
Wilhelm Schütz-cel együtt azonosította a takonykór kórokozóját. 1898-ban felfedezte, hogy a szájkörömfájást vírus okozza (Paul Frosch-sal) és kidolgozta a betegség ellenszérumát.

Luria, Salvador Edward Luria (1912 – 1991): olasz származású amerikai orvos, molekuláris biológus.
1935-ben szerzett diplomát a Torinói Egyetemen, s a radiológiára szakosodott. 1938-ban Franciaországba
menekült, a párizsi Pasteur Intézetben kitanulta a fágkutatás módszereit, majd 1940-ben az Egyesült
Államokba utazott. Nem sokkal megérkezése után találkozott össze Delbrückkel, és az ı révén került be
az American Phage Group tagjai közé. Luria és Delbrück együttmőködve az ún. fluktuációs teszttel
megmutatta, hogy a baktériumoknak a bakteriofágokkal szemben való rezisztenciája véletlen mutációktól
függ. 1945-ben Hershey és Luria az ilyen bakteriális mutánsok mellett a spontán fágmutációk létezését is
bebizonyították. Luria 1964-ben a Massachusetts Institute of Technology Sedgwick professzora lett.
1974-ben kinevezték a MIT-n mőködı Rákkutató Központ igazgatójává. 1947-81 California Institute of
Technology, ill. 1969-ben Max Delbrückkel és Alfred Day Hersheyvel megosztva orvosi-élettani Nobeldíjat kapott a vírusok replikációs mechanizmusának és genetikai szerkezetének kutatásában elért
eredményeiért. Jelentısen hozzájárult az ún. fággenetika fejlıdéséhez. Nobel-díj, 1969.
Lyell, Charles Lyell (1797 – 1875): skót geológus. 1830-ban három kötetes könyv publikálását kezdte el,
amelyben Hutton nézetét népszerősítette, és azt feltételezte, azt a nézetet vallotta, hogy a Föld csak
fokozatos nem katasztrófaszerő változáson ment keresztül. A kövületek tanulmányozása alátámasztották
nézetét. A földrétegekbıl kiásott kövületek sehol sem bizonyították azt, hogy minden élet elpusztult
volna. Minden olyan periódust, amelyben egy földi katasztrófát tételeztek fel, bizonyos életformák
túlélték. Egyes ma élı lények ténylegesen több millió év óta változatlanul léteznek. A katasztrófaelmélet
egy ideig még tovább élt Cuvier hívei között, különösen Franciaországban, de Lyell könyvének
megjelenése után nyilvánvaló lett, hogy az elmélet napjai meg vannak számlálva. A katasztrófa tana volt
az utolsó tudományos álláspont a törzsfejlıdés elméletével szemben, és mihelyt ez összeomlott, az
evolúció gondolatának valamilyen módon fel kellett merülnie.
M
Magendie, Francois Magendie (1783 – 1855): francia fiziológus. A fehérje jelentıségét az élet
szempontjából elsıként Magendie világította meg a maga teljességében. A napóleoni háborúk okozta
gazdasági zavarok miatt kevés volt az élelem, és a szegények helyzete a szokottnál is rosszabba vált. A
kormány ebben a helyzetben, Magendie-vel az élen egy bizottságot nevezett ki annak a kérdésnek a
kivizsgálására, vajon lehetne-e valamibıl olyan tápláló ételt készíteni, amely olcsó és annyira
hozzáférhetı, mint a zselatin. Magendie 1816-ban kutyákat tartott fehérjementes étrenden, amelyben csak
cukor, olivaolaj és víz volt. Az állatok éhen pusztultak. Kiderült, hogy a kalória egymagában nem volt
elég, a fehérje az étrend nélkülözhetetlen eleme. Továbbá, táplálkozási célra nem minden fehérje
egyformán alkalmas. A kutyák akkor is kimultak, ha csak a zselatin volt az egyetlen fehérje az étrendben.

Így jött létre a táplálkozás modern tudománya, amely az étrendnek az élettel és az egeszséggel való
összefüggését vizsgálja.
Magnus-Levy, Adolf Magnus-Levy (1865 – 1955): német fiziológus. 1893‐tól mérte az emberben az
energiatermelés, minimális sebességét („alapanyagcsere sebessége” angolul: „basal metabolic rate”
vagy „BMR”), és lényeges változásokat talált a pajzsmirigy megbetegedések esetében. A BMR mérések
ennek alapján fontos diagnosztikai eszköz lett.
Mágocsy-Dietz Sándor (1855 – 1945): magyar (ungvári születésű) botanikus, növénymorfológus,
fiziológus, egyetemi tanár. Elsősorban a növények táplálkozását, anyagcseréjét és fejlődésélettanát
kutatta. 1876‐1879‐ben a budapesti egyetemen a természetrajz‐kémia szakot végezte. 1879‐ben a
selmecbányai Erdészeti Akadémián volt tanársegéd. 1880‐1888‐ban Jurányi Lajos asszisztense volt a
budapesti egyetem növénytani tanszékén. 1886‐1887‐ben külföldi tanulmányutat tett Svájcban és
Németországban, 1888‐1897‐ben budapesti középiskolában tanított. 1889‐ben egyetemi magántanár
növénybiológiából és mikológiából, 1895‐ben újabb külföldi útján Dél‐Franciaországban és
Olaszországban

a

szőlő

betegségeit

tanulmányozta.

Tudományos

működésének

területe

a

növényfejlődés- és élettan, valamint az erdészeti növénytan volt. Jelentős tudományos ismeretterjesztő
munkássága is. 1897‐től az MTA tagja.
Magyary-Kossa Gyula (1865 – 1944): magyar farmakológus, orvostörténész. 1889‐től gyakornok, majd
tanársegéd a budapesti egyetem gyógyszertani tanszékén. 1894‐ben a méregtan magántanára. 1896‐tól
a botanika és gyógyszertan tanára az Állatorvosi Főiskolán. Tanulmányokat írt a morfinról, a mérges
növényekről, a mérgezések diagnosztikájáról, a gyógyszereknek lehűtött testrészekre gyakorolt
hatásáról. Jelentősek gazdag adatanyagot feltáró orvostörténeti kutatásai, amelyek alapján 1921‐ben az
egyetemi rk. tanári címet kapta. 1920‐tól az MTA tagja.
Malpighi, Marcello Malpighi (1628 – 1694): olasz orvos, a mikroszkópos anatómia megalapítója.
Bolognában, Európa legrégebbi egyetemén végezte orvosi tanulmányait, s lett 28 évesen ennek az
egyetemnek tanára. Később néhány évig Pisában is működött, életének utolsó három évét pedig
Rómában töltötte, XII. Ince pápa orvosaként. A mikroszkóp felhasználásával jutott a biológiai szövettan,
a hisztológia tudományában és az anatómiában fontos felfedezésekre. Ő írta le először a gerincesek
tüdejének finomszerkezetét. Békákat boncolva fedezte fel a kapilláris vérkeringést, ő írta le legelőször a
vörös vértesteket. Mikroszkópos megfigyeléseit kiterjesztette a tüdő, lép, vese, máj és bőr vizsgálatára.
Megállapította a máj mirigytermészetét. Nagy eredményeket ért el az állatok és az ember kiválasztó

szervrendszerének kutatásában is. Munkásságára emlékeztetnek a rovarok Malpighi-edényei és a
gerincesek vesetestecskéi (Malpighi-féle testecskék).
Malthus, Thomas Robert Malthus (1766 ‐ 1834): angol közgazdász. Könyve Tanulmány a népesedés
törvényéről kifejtette, hogy az emberiség mindig gyorsabban szaporodik, mint a rendelkezésére álló
élelmiszermennyiség, és ezért időként éhhalálnak, járványnak vagy háborúnak kell csökkentenie a
népesség számát.
Mathiász János (1838 ‐ 1921): magyar növénynemesítő. Elsősorban a szőlő hibridizációjával foglalkozott.
1890‐1891 között Kecskemét határában franciaországi tapasztalatait is felhasználva százával állította elő
a csemegeszőlő‐hibrideket, ezek közül 180 félét forgalomba is hozott, amelyek azután az egész világon
elterjedtek.
Matolcsi János (1923 – 1983): magyar archeozoológus. 1955‐1956 földművelésügyi miniszter volt, 1957‐
ben néhány hónapig földművelésügyi miniszterhelyettes, majd 1968‐ig a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum főigazgatója. Vezetése alatt új szemléletű állandó és időszaki kiállításokat rendeztek, elindult a
módszeres tárgygyűjtés és az agrártörténeti kutatómunka. Ez idő alatt a gödöllői Agrártudományi
Egyetemen agrármérnöki diplomát, majd egyetemi doktori címet szerzett. Létrehozta a múzeum
állattani csontgyűjteményét. Kutatási területe az oszteológiai háziállatkutatás volt. A háziasítás okozta
változásokhoz új biometriai módszereket dolgozott ki, melyeket külföldön is alkalmaznak.
Mayr, Ernst Walter Mayr (1904 – 2005): német származású amerikai biológus, zoológus. A Berlini
Egyetemen doktorált 1926‐ban, majd két év múlva az egyetem munkatársaként Új‐Guineába és a
Salamon‐szigetekre vezetett expedíciót. A fajok utódfajokká való szétválásáról, ill. a kis számú egyed
által létrehozott populációkról szóló korai tanulmánya a korszerű, szintetikus evolúcióelmélet egyik
vezető alakjává tették. Ez az elmélet már magába foglalja a génmutáció és ‐rekombináció, a
kromoszómák szerkezeti és működési változásai, a szaporodási elszigetelődés és a természetes
kiválasztódás biológiai folyamatait is. Továbbfejlesztette a faj biológiai koncepcióját, javaslatot tett a
fajképződés módjainak osztályozására. Véleménye szerint az evolúció az élőlények alkalmazkodásának
folyamata egyszerre az összes ökológiai tényezőkhöz. Erre

az elgondolásra épül az evolúciós

kompromisszum hipotézise A New York‐i Amerikai Természettudományi Múzeum madártani
részlegének kurátoraként folytatta kutatásait 1932‐53‐ig. Ebben az időszakban száznál több cikket és
könyvet írt a madárrendszertanról. 1940‐ben új faj fogalmának újfajta meghatározására tett javaslatot,
ezt tudományos körökben igen kedvezően fogadták, és alkalmazásával több, korábban ismeretlen fajt

sikerült felfedezni. 1953‐ban a Harvard Egyetem Alexander Agassiz‐állattanprofesszora lett, 1961‐ben
pedig kinevezték az Összehasonlító Állattani Múzeum igazgatójává, ahonnan 1970‐ben ment nyugdíjba.
McCollum, Elmer Vernon McCollum (1879 – 1967): amerikai biokémikus. 1913‐ban azt javasolta, hogy
a vitaminokat az ABC betőivel jelöljék, s így let, A‐, B‐, C‐ és D‐vitamin. Késıbb az E‐ és a K‐vitamin
járult ezekhez.
Mecsnyikov Ilja Iljics - Мечников Ілля Ілліч (1845 – 1916): – orosz zoológus és mikrobiológus, 1908-ban
Paul Ehrlichhel megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott azon felfedezéséért, hogy az állati
szervezetben amőbaszerű sejtek találhatók, és azok bekebelezik az idegen testeket, például a
baktériumokat. Ez a fagocitózis néven ismert jelenség az immunológia tudományának egyik alaptétele.
Odesszai Egyetemen tanított állattant és összehasonlító szervezettant (1870‐82). Az olaszországi
Messinában a tengericsillag‐lárvák emésztőrendszerének eredetét kutatta (1882‐86), s eközben
észrevette, hogy némely, az emésztéssel kapcsolatban nem álló sejtek körülvették és bekebelezték
azokat a kárminfesték‐szemcséket, amelyeket ő juttatott a lárvák testébe (sejteket fagocitának nevezte).
Életének utolsó évtizedét a tejsavtermelő baktériumok tanulmányozásával töltötte, ezektől remélte az
emberi élet meghosszabbításának lehetőségét. Főbb művei: A gyulladások összehasonlító kórtana
(oroszul; 1892); L'Immunité dans les maladies infectieuses (Immunitás a fertőző betegségekkel szemben;
1901) és Études sur le nature humaine (Tanulmányok az emberi természetről; 1903). Nobel-díj, 1908.
Mendel, Gregor Mendel (1822 – 1884): Ágoston‐rendi szerzetes, a brünni Ágoston‐rendi monostor
apátja, botanikus, a tudományos örökléstan megalapozója. Ő állapította meg az ivarosan szaporodó
populációkban a gének természetes átörökítésének törvényszerűségeit. Gyakran nevezik őt „a genetika
atyjának” is, mert a munkásságának újrafelfedezése alapozta meg az örökléstant. A leginkább arra volt
kíváncsi, hogyan tesznek szert a növények a „típus” növény jellegeitől (lásd még tipológia, faj) eltérő
tulajdonságokra.A monostor körül sétálva vette észre egy dísznövény a típusos változatát; ezt felvette,
és a kolostorkertben a típusnövény közelébe ültette. Utódaikat egymás mellett nevelte, hogy lássa, a
következő nemzedékekben közelebb kerülnek‐e a jellegeik. Főleg borsókon végzett gondos és előre
eltervezett keresztezési kísérleteiben először is előállította a „tiszta származéksorú” (vagyis homozigóta)
szülői nemzedéket (P/arentes/), amelyekben az anyai és az apai szülő egy vagy néhány jól
meghatározható tulajdonságban különbözött (például gömbölyű vagy szögletes magvú, sárga vagy zöld
magszínű). Majd ezek keresztezésével az első hibridnemzedéket (F1 /filius/), azután ezek egymás közti
keresztezésével a második hibridnemzedéket (F2) hozta létre. Megfigyelte a P szülői tulajdonságok
megoszlását az egyes (F1 és F2) nemzedékekben, és statisztikailag értékelte a tulajdonságok relatív

megoszlását. A megfigyeléseit és a következtetéseit szabályokba foglalva 1865 februárjában előadta a
Brünni Természetvizsgáló Egyesület ülésein, majd 1866‐ban publikálta is Versuche über Pflanzen‐
Hybriden címmel az egyesület évkönyvében.
Mering, Joseph von Mering (1849 – 1908): német fiziológus. Oscar Minkowski‐val együtt kísérleti
állatoknak kivágták a hasnyálmirigyét, s azt tapasztalták, hogy rohamosan súlyos cukorbetegség fejlıdik
ki náluk. Azt feltételezték, hogy a hasnyálmirigy egy olyan hormont termel, amely szanályozza a testben a
cukor lebontását. Azok a próbálkozások azoban, hogy a hasnyálmirigybıl izolálják a hormont nem jártak
eredménnyel.
Messmer, Franz Anton Messmer (1734 – 1815): osztrák orvos. Az ördögőzést a teológiából a biológiába
ültette át, aki elıször mágneseket alkalmazott a kezelésben. Késıbb ezeket elhagyta, és kezével simító
mozdulatokat tett, hogy ily módon felhasználja az úgynevezett “állati magnetizmust”. Kezelésével
kétségtelenül ért el gyógyulásokat. Azt tapasztalta, hogy gyógykezeléseivel sokkal gyorsabban ér el
eredményt, ha a beteget transszerő állapotba helyezi azáltal, hogy figyelmét valamilyen monoton ingerre
összpontosítja. Ezzel az eljárással (olykor még ma is “messnerizmusnak” hívják) a beteg elméjét a
környezet igen sok külsı ingerének hatása alól kikapcsolta, és így figyelmét a gyógykezelıre
összpontosította, A beteg tehát jobban “szuggerálhatóvá” vált. Messmernek egy idıben nagy sikere volt,
különösen Párizsban, ahova 1778‐ban érkezett. Eljárását azonban miszticizmussal vette körül, amely
kurizslásba vitte, továbbá olyan betegségeket is próbált vele gyógyítani, amelyek nem voltak
pszichoszomatikusak. Ezeket, természetesen, nem tudta meggyógyítani, és a betegek, csakúgy, mint a
konzervatívabb módszereket használó vetélytársai, bepanaszolták. Szakértıi bizottságot neveztek ki, hogy
vizsgálja meg az ügyet, és ennek jelentése kedvezıtlen volt Messmerre. Kénytelen volt elhagyni Párizst
és visszavonulni. Módszerének azonban sok értékes lényege azoban megmaradt.
Mészöly Gyula (1910 – 1974): magyar biológus, növénynemesítő. Oklevelet a budapesti Kertészeti
Tanintézetben szerzett 1935‐ben. 1936‐tól a bajai kertészeti középiskolában tanított. 1942‐ben kapott
megbízást a Kertészeti Kísérleti Telep megszervezésére, melynek csaknem 30 évig volt igazgatója. 1961‐
től a kecskeméti Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatója. 1946‐ban kezdte el a konzervipari
paradicsomfajták nemesítését. 1956‐ban sikerült előállítania Európában először a Lycopersicon
peruvianummal életképes fajhibridet. 1964‐ben a korai, exporttermesztés céljára alkalmas
fajtajelöltjeiből négyet fajtaminősítésre jelentett be. Széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki,
több tudományos bizottságnak és társaságnak volt tagja, ill. elnöke. Bács‐Kiskun megye országgyűlési
képviselője 1957‐1972‐ben. 1967‐től az MTA tagja.

Meyerhof, Otto Fritz Meyerhof (1884 – 1951): német biokémikus. 1918-ban és az utána következı
években kimutatta, hogy az izom összehúzódásakor glikogén tőnik el, és ugyanakkor megfelelı
mennyiségben tejsav jelenik meg. A folyamat során oxigén nem használódik el, vagyis oxigén nélkül
termelıdik energia. Kesıbb, amikor az izom a munkavégzés után pihent, a tejsav egy része oxidálódik
(molekularis oxigén használódott tehát el ahhoz, hogy kifizessék az „oxigénadósságot”). Az így termelt
energia teszi lehetségessé, hogy a tejsav nagy része visszaalakuljon glikogénné.
Michaelis, Leonor Michaelis (1875 – 1949): amerikai vegyész. Fizikai kémia elvei szerint értelmezte az
enzimeket. A kémiai reakciokinetika (a fizikai kémia egyik ága, amely a reakciók sebességét vizsgálja)
szabályait alkalmazta, és 1913-ban levezetett egy olyan egyenletet, amely leírja azt a módot, ahogyan
bizonyos adott körülmények között az enzim katalizálta reakció sebessége változik. Az egyenlet
felálíitásakor feltételezte, hogy az enzim és az az anyag, amelynek reakcióját katalizálja, átmenetileg
egyesül. Ez a szemláleti mód kiemelte azt, hogy az enzimek molekulák, amelyek azoknak a fizikai-kémiai
törvényeknek engedelmeskednek, amelyeknek más molekulák is alá vannak vetve.
Micsurin, Ivan Vlagyimirovics (Michurin, Ivan Vladimirovich) - Мічурін Іван Володимирович (1855 –
1935): orosz kertész, növénynemesítő. 1888‐ban kis faiskolát létesített, több mint 300 új gyümölcsfajtát
nemesített. 1899‐ben növényeit új, nagyobb területű gazdaságba telepítette át, ott folytatta kísérleteit.
Alapos megfigyelő és szenvedélyes újító volt, ismereteit autodidakta módon szerezte. Értékes alma‐ és
meggyfajtákat, sok más gyümölcs‐, szőlő‐, néhány zöldség‐ és dísznövényfajtát is előállított.
Hibridanyagából munkatársai és tanítványai további értékes fajtákat állítottak elő. 1920‐ban Lenin
megbízásából megvizsgálták módszereit, gazdaságát és laboratóriumát fontos állami intézményként
ismerték el. Elméletét a szerzett tulajdonságok átörökíthetőségére alapította, Gregor Mendel genetikai
eredményeinek figyelmen kívül hagyásával. Számos kitüntetésben részesült, működésének színhelyét,
Kozlov városát, 1932‐ben Micsurinszknak nevezték el. A Szovjetunióban az ő hibridizációs elméletét,
valamint annak Trofim Gyenyiszovics Liszenko által továbbfejlesztett változatát fogadták el az örökléstan
"hivatalos" marxista elméletének. A Mendel‐Morgan‐féle elméletet "burzsoá áltudomány"‐nak
minősítették. Elsősorban Micsurin halála után egészen 1964‐ig, Hruscsovnak a hatalomból való
elmozdításáig a Szovjetunióban és az ún. "szocialista országok"‐ban azokat a biológusokat, akik nem
fogadták el a micsurini‐liszenkói elméletet, súlyos megtorlás, állásukból való elmozdítás, sok esetben
börtön, sőt kivégzés fenyegette.
Miller, Stanley Lloyjd Miller (1930 – 2007): amerikai kémikus. 1953-ban elvégzett egy kísérletet, amely
hiressé vált. Nagy gonddal megtisztított és sterilizált víz felett hidrogénbıl, ammóniából és metánból álló
„atmoszférát” létesített. A lezárt berendezésben elektromos kisüléseket hozott létre, ezzel utánozva a nap
ultraibolya sugarainak a hatását. A kísérletet egy héten át végezte, majd a vizes oldat alkotórészeit

papírkromatográfiával szétválasztotta. Talált köztük egyszerő szerves vegyületeket, sıt még néhány
aminosavat is.
Minkowski, Oskar Minkowaki (1858 – 1931): német fiziológus. Meringgel együtt kísérleti állatoknak
kivágták a hasnyálmirigyét, s azt tapasztalták, hogy rohamosan súlyos cukorbetegség fejlıdik ki náluk.
Azt feltételezték, hogy a hasnyálmirigy egy olyan hormont termel, amely szanályozza a testben a cukor
lebontását. Azok a próbálkozások azoban, hogy a hasnyálmirigybıl izolálják a hormont nem jőrtak
eredménnyel.
Minot, George Richards Minot (1885 – 1950): amerikai orvos. Murphy-val együtt 1924-ben felfedezte,
hogy a „vészes vérszegénységben” szenvedı betegek megmenthetık, ha rendszeresen májat kapnak. Egy
vitamin jelenlétére gyanakodtak. Ezt B12-vitaminnak nevezték el, és 1948-ban végul sikerült izolálni.
Kiderült, hogy hat különbözı elem 183 atomjából felépülı, igen bonyolult molekula. (Az új fizikai
technikák és a számítógépek segítségével a vitamin részletes szerkezetét 1956-ban fejtették meg. Mivel
azt találták, hogy számos egyéb szerkezeti elem mellett, egy cianidcsoportot, egy kobaltatomot és egy
aminocsoportot tartalmaz, elnevezték „ciano-kobalaminnak”.)
Mondino de Luzzi (1275 – 1326): olasz anatómus. Ebben az időszakban a tanár előadott, de nem
vizsgálta meg a holttesteket, vajon megállapításai fedik‐e a valóságot, beosztottja (mivel a boncolást
lealacsonyító munkának tulajdonították) ugynakkor, aki maga nem volt tudós, ügyelt arra, hogy meg ne
bántsa az előadót. Így tovább élt számos tudományos tévedés. E sajnálatos helyzet alól egyedül
Mondino volt kivétel. A bolognai egyetemen maga végezte a boncolásokat, és ezek alapján 1316‐ban írt
egy könyvet az anatómiáról. Ezért úgy vált ismerté, mint az anatómia feltámasztója. Ez azonban nem
helytálló, mivel nem volt meg a bátorsága ahhoz, hogy teljesen felszámolja a múlt tévedéseit. Egyes
leírásai nyilvánvalóan inkább a régi könyvek tanításain alapultak, mint azon, amit saját szemeivel látott.
Halála után visszaállították a régi gyakorlatot, és továbbra is a beosztott boncolt.
Monod, Jacques Lucien Monod (1910 – 1976): francia molekuláris biológus. François Jacobbal együtt
úttörő munkát végzett annak felderítésében, hogy miként irányítják a gének a sejtek anyagcseréjét az
enzimek bioszintézisének vezérlése révén. A két tudós 1961‐ben vetette fel, hogy a sejtekben létezik egy
ún. hírvivő ribonukleinsav (mRNS), vagyis egy olyan vegyület, amelynek bázisszekvenciája komplementer
a sejt DNS‐ének bázisszekvenciájával. úgy vélték, hogy ez a hírvivő szállítja a DNS‐ben kódolt
"információt" a riboszómákhoz, azaz a fehérjeszintézis helyszínére, ahol a hírvivő RNS bázisszekvenciája
valami módon "lefordítódik" a fehérjetermészetű enzimek aminosav‐sorrendjévé. Az általuk operonnak
elnevezett génkomplexek fogalmának magyarázata során Jacob és Monod felvetették egy olyan
géncsoport létezésének lehetőségét, amely a hírvivő RNS szintézisének szabályozása által vezérli más
gének működését. Azóta bebizonyosodott, hogy felismerésük általában érvényes a baktériumokra.

Francois Jacobbal kidolgoztt munkájukért a (génműködés (fehélrjeszintézis) szabályozásának operon‐
modelljéért), André Lwoff‐fal megosztva orvosi‐élettani Nobel‐díjat kapotak. Nobel-díj, 1965.
Morgan, Thomas Hunt Morgan (1866 – 1945): amerikai genetikus, embriológus, zoológus. 1908‐ban,
Gregor Mendel örökléstani eredményeinek újrafelfedezésekor kezdett genetikai vizsgálatokba. Kísérleti
alanynak az ecetmuslicát (Drosophila melanogaster) választotta, vizsgálta az egyes generációkban
fellépő mutációkat. Megállapította, hogy a gének lineárisan helyezkednek el a kromoszómákon. Az általa
bevezetett új szabályok kiegészítik és pontosítják Mendel törvényeit. Felfedezte a gének
kapcsoltságának és rekombinációjának jelenségét. Elkészítette a Drosophila kromoszómáinak
géntérképét. Munkássága megalapozta a modern genetikát. A Royal Society tagja volt. 1933‐ban az
orvosi‐élettani Nobel‐díjat Thomas Hunt Morgan, az Egyesült Államokban dolgozó zoológus kapta "a
kromoszómák örökléshordozó szerepének felismeréséért". Lényegében Morgan kromoszómakutatási
eredményei alapozták meg a modern genetikai diagnózist. Az amerikai W. S. Sutton 1903‐ban felállította
azt az elméletet, hogy a párokban megjelenő kromoszómák az öröklési anyag hordozói. Thomas Hunt
Morgan amerikai zoológus a Drosophylia melnogaster (ecetmuslica) légynemzetséggel folytatott
kutatásai során erre bizonyítékot is szolgáltatott. A modern molekuláris genetika Morgan munkájának
továbbfejlesztése. Nobel-díj, 1932.
Morozov, Heorgij Fedorovics - Морозов Георгій Федорович (1867 ‐ 1920): orosz erdész, földrajztudós.
Az erdőművelés elméleti alapját, az erdő fejlődésének, növekedésének és kölcsönhatásának tudományát
teremtette meg. Műveinek és egész alkotó életének jelentőségét legjobban az erdőről alkotott akkori
nézeteinek alapján lehet megérteni. Az erdőműveléstan Morozov tudományos és pedagógiai
működésének kezdetén a következő részekre oszlott: erdősítés, erdőfenntartás, erdőbecslés és
erdőhasználat. Az akkori erdőművelést értékelve cikkeinek egyikében ("Talajtan és erdőművelés", 1899)
ezt írta: "Az erdőművelés az empirikus szabályok tarka keveréke, csak itt‐ott található benne
tudományos elem." Morozov világosan látta, hogy kora erdészeti imereteinek nincs még meg a
szükséges tudományos alapja. Ezért egész későbbi alkotó munkásságát, egész tehetségét főként az
erdőművelés tudományos alapjának megalkotására, az erdő életére és fejlődésére vonatkozó egységes
és teljes egészet alkotó elmélet kidolgozására szentelte. Az erdészeti tudomány fejlesztése terén végzett
munkásságának jelentősége felmérhetetlen. Helyesen és kiterjedten határozta meg "az erdő" fogalmát és
rámutatott annak sokféle népgazdasági jelentőségére, arra, hogy az erdő a fabeszerzés forrása, vízgyűjtő és védő
tulajdonságai vannak és több vadászott állat és madár takarmányalapja. Rámutatott arra is, hogy az erdőművelést
a jelenkori ismeretek szintjén az erdő fejlődésének, növekedésének és kölcsönhatásának ismerete alapján
lehetséges továbbfejleszteni. A Által kidolgozott elméleti tételek alapján folyik most az erdőknek

kölcsönhatásukban és a környezettel való kapcsolatukban komplex tanulmányozása, s ez a bennük végzendő
ésszerű gazdasági eljárásoknak alapja. Könyve "Az erdő élettana" .

Murphy, Parry William Murphy (1892 - 1987): amerikai orvos. Minot-tal együtt 1924-ben felfedezte,
hogy a „vészes vérszegénységben” szenvedı betegek megmenthetık, ha rendszeresen májat kapnak. Egy
vitamin jelenlétére gyanakodtak. Ezt B12-vitaminnak nevezték el, és 1948-ban végul sikerült izolálni.
Kiderült, hogy hat különbözı elem 183 atomjából felépülı, igen bonyolult molekula. (Az új fizikai
technikák és a számítógépek segítségével a vitamin részletes szerkezetét 1956-ban fejtették meg. Mivel
azt találták, hogy számos egyéb szerkezeti elem mellett, egy cianidcsoportot, egy kobaltatomot és egy
aminocsoportot tartalmaz, elnevezték „ciano-kobalaminnak”.)
Müller, Hermann Joseph Müller (1890 – 1967): amerikai genetikus. Olyan módszer után kutatott,
amellyel a mutációk gyakoriságát növelni lehet. 1919-ben azt találta, hogy a hımérséklet emelése ilyen
hatású. Továbbá, ez nem a gének valamilyen általános „felkavarásának” az eredménye. Mindig kiderült,
hogy csak egy gént érintett, míg ugyanennek a génnek a megfelelı párja a kromoszómapár másik tagján
nem változott. Müller úgy vélte, hogy molekuláris szinten bekövetkezı változásokról van szó.
Legközelebb röntgensugarakkal próbálkozott. Ezek nagyobb energiájúak, mint a gyenge melegítes, és egy
egyedi röntgensugár a kromoszómát érve, bizonyára egy ponton fejti ki hatását. Müller 1926-ban
világosan bizonyította, hogy a röntgensugarak valóban erısen növelik a mutációk arányát. Nobel-díj,
1946.
Müller, Otto Friedrich Müller (1730 – 1784): dán természetbúvár. 1748‐ban kezdte meg tanulmányait a
Koppenhágai Egyetemen, ahol előbb teológiát, majd jogot tanult. Diplomáját csak 1760‐ban kapta meg,
mert anyagi okokból 1753‐ban állást vállalt, a külügyminiszter Johan Schulin gróf fiának lett a
házitanítója és a Frederiksdali kastélyba költözött. Itt kezdte el azokat a zoológiai és botanikai
megfigyeléseket, amelyek később híressé tették a nevét. 1764‐ben kiadta első nagyobb művét a Fauna
insectorum Fridrichsdalina‐t a körzet rovarfaunájáról. Ezután az ifjú gróffal Közép‐ és Dél‐Európában
utazgatott évekig. Az alkalmat kihasználva megismerkedett a kor nevezetes természettudósaival és
felvette a kapcsolatot az európai akadémiákkal. Visszatérése után 1767‐ben kiadta Frederiksdal
növényeinek leírását a Flora Fridrichsdalina című művében. 1769‐ben állami szolgálatba lépett és előbb
tanácsos, majd 1771‐ben a norvég kamara levéltári titkára lett. Két évvel később egy vagyonos hölgyet
vett feleségül és felmondta állását, attól kezdve csak kutatásaival foglalkozott. Feleségének volt egy
birtoka a norvégiai Drøbakban, ahol Müller 1773‐78 között a Kristianiafjord gerinctelen állatait vizsgálta.
Termékeny tudományos szerző volt, számos kisebb cikke mellett 1771‐ben publikálta németül írt
könyvét a sós‐ és édesvízi férgekről (Von Würmern des süssen und salzigen Wasser) amit 1773‐ban
kiegészített a Vermium terrestrium a fluviatilium historia című művel. Utóbbiban először bontotta
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mikroorganizmusokat, többek között Dinoflagellata‐kat közölt. Kései éveiben fő művével a Zoologia
Danica‐val volt elfoglalva, amelyben Dánia és Norvégia összesen háromezer állatfajáról közölt leírást és
ábrát és amelynek kiadását az állam anyagilag támogatta. Először egy előzetest adtak ki 1776‐ban
Zoologiæ Danicae prodromus címmel, majd 1777‐ben és 1786‐ban magát a gyűjteményt is két kötetben,
mindkettőben 40 táblányi ábrával. Zoológiai munkája mellett Müller botanikával is foglalkozott, ám ezen
a téren kevésbé aratott babérokat. Tagja volt a német Academia Caesarea Leopoldina‐nak, a Svéd Királyi
Tudományos Akadémiának, a párizsi Tudományos Akadémiának és a berlini Természettudományok
Barátai Társaságnak. Taxonómiai hivatkozásoknál nevének rövidítése O. F. Müller. Először figyelte meg a
baktériumokat (1773) és leírta különféle típusaikat is.
N
Navasin Szergej Gavrilovics - Навашин Сергій Гаврилович (1857 – 1930): orosz botanikus, citológus
és növény embriológus. Lerakta a kromoszómák morfológiájának és kariorendszerének az alapjait.
Hosszú ideig élt és dolgozott Kijevben. 1894-ben felkérték dolgozni a Kijevi Egyetem rendszertani és
morfológiai tanszékére. 1894-1896 években a nyírfával kapcsolatos kísérleteket folytatott, az ebbıl
készült munkát disszertációként védte meg 1896-ban az Odesszai egyetemen. 1894-1914 években a
Kijevi egyetem botanikus kertjének igazgatójaként dolgozik. Legjelentısebb érdeme az 1898-ban a
zárvatermı (virágos) növények kettı megtermékenyítését elsıként írta le (turbánliliomnál – Lilium
martagon L.).
Nicolle, Charles Jean Henri Nicolle (1866 – 1936): francia orvos, a fertőzéses betegségek elleni küzdelem
egyik úttörője. 1920–ban kinevezték az észak‐afrikai Tuniszba, az ottani Pasteur Intézet igazgatójává. Itt
alkalma volt tanulmányozni egy veszélyes és rendkívül fertőző betegséget, a kiütéses tífuszt. Nicolle
észrevette, hogy a kórházon kívül a betegség rendkívül ragályos, viszont a kórházon belül egyáltalán nem
terjedt. A betegeket a kórházban felvétel előtt levetkőztették és megfürdették. Nicolle arra gondolt,
hogy a fertőző tényező olyasvalami lehet, ami a ruházatban van, és ezt a valamit a testről mosakodással
el lehet távolítani. A ruhatetűre gyanakodott, és állatkísérletekkel bebizonyította, hogy a betegség csak a
tetű csípése útján terjed. Nobel-díj, 1928.
Nirenberg, Marshall Warren Nirenberg (1927 – 2010): amerikai biokémikus, a genetikus. 1948‐ban a
floridai egyetemen fejezte be biológiai tanulmányait, majd a Michigani Egyetemen szerzett doktori
fokozatot 1957‐ben. Ezt követően az Országos Egészségügyi Intézetnél helyezkedett el, itt 1962‐ben a

biokémiai genetikai osztály vezetője lett. Kutatási területe a proteinszintézis, a genetikai kód, a
nukleinsavak mechanizmusai, a szintetikus makromolekulák szabályozó mechanizmusai voltak. 1961‐ben
munkatársaival hajtott végre olyan kísérletet, amely felfedte, hogy a DNS‐ben kódolt genetikai
információ miként alakul fehérjemolekulává a sejtekben. Ez a kísérlet indította meg a genetikai kód
megfejtését.
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fehérjeszintézishez, és szintetikusan előállított messenger RNS segítségével a genetikai kód bizonyos
részletei tisztázhatók. 1968‐ban Nirenberg, Robert William Holley és Har Gobind Khorana megosztott
orvosi‐élettani Nobel‐díjat kaptak a genetikai kód értelmezéséért és a fehérjeszintézisben játszott
szerepének tisztázásáért. Nobel-díj, 1968.
Northrop, John Howard Northrop (1891 – 1987): amerikai biokémikus. 1930-ban a gyomornedv
feheéjebontó enzimjét, a pepszint kristályosította ki, amelyet 1932-ben a tripszin, majd 1935-ben a
kimotripszin kristályosítása követte; a két utóbbi a hasnyálmirigy nedvében levı fehérjebontó enzim.
Ezekrıl is bebizonyosodott, hogy fehérjék. Azóta az enzimek tucatjait kristályosították ki, és mindegyik
fehérjének bizonyult. Az 1930-as évek közepétıl az enzimek problémája egyértelmően összeolvadt a
fehérjék általános problémájával.
Nüsslein-Volhard, Christiane Nüsslein-Volhard (1942 – ): német biológus. 1995‐ben az orvosi Nobel‐díj
odaítélésével a Nobel‐bizottság három olyan fejlődésgenetikus eredményeit ismerte el, akik úttörő
munkát végeztek az egyedfejlődés genetikai szabályozásának megértéséért: Christiane Nüsslein‐
Volhardnak, Eric Wieschausnak és Edward Lewisnek. Kimutatták, hogy a petesejtek citoplazmája több
olyan tényezőt is tartalmaz, amelyek úgynevezett anyagi hatás útján irányítják az utódok
embriogenezisét. Bebizonyították, hogy az embrióknak olyan génjeik vannak, amelyek értelmezik az
anyai eredetű üzeneteket. Igazolták, hogy az embriósejtek fejlődési programja fokozatosan,
részletekben történik. A Nobel‐díjasok munkássága alapján megértettük az atavizmus és a meddőség
genetikai alapjait, és megismertük a testszerveződést szabályozó gének jellegzetességeit. Kiderült, hogy
a testszerveződés általános jelenség, hasonlóan zajlik az élőlényekben: a muslicában, a csirkében, az
egérben és az emberben is. Ez az orvosi Nobel‐díj egyben tisztelgés az élővilág egysége előtt. Nobel-díj,
1995.
O
Ochoa Severo (1905 – 1993 ): spanyol‐amerikai molekuláris biológus. A Madridi Egyetemen 1929‐ben
szerzett orvosi diplomát. 1935‐ben a Madridi Egyetem Orvostudományi Kutatóintézete élettani
részlegének vezetője lett. Az Oxfordi Egyetemen eltöltött évei (1938‐41) alatt azt vizsgálta, mi a tiamin
szerepe az élő szervezetben. 1942‐ben a New York‐i Egyetem orvostudományi karának tudományos

munkatársa, majd 1946‐ban az intézmény farmakológiaprofesszora lett. 1974 és 1985 között a Roche
Molekuláris Biológiai Intézetben dolgozott, majd a Madridi Autonóm Egyetemen tanított. Orvosi-élettani
Nobel-díjat kapott, Arthur Kornberg amerikai biokémikussal megosztva. Az elismerést annak
köszönhette, hogy felfedezett egy bakteriális enzimet, amelynek segítségével ribonukleinsavat (RNS‐t)
tudott előállítani; ez az anyag központi szerepet játszik a sejtek fehérjeszintézisében. Nobel-díj, 1959
Okszner, Alfréd Mikolajovics – Альфред Миколайович Окснер (1898 – 1973): ukrán lichenológus.
Ukrajna Nemzeti lichenológiai herbáriumának alapítója. Diák éveiben megmutatkoztak a hajlama a
tudományos munkákhoz és az egyetem (Kijev) botanikus kertjének laboratóriumában dolgozott. 1920‐
1922 között természetismeretet tanított középiskolában és a mezőgazdasági technikumban Krivográd
városában. Bővebben tanulmányozta a helyi magasabbrendű növények flóráját, ennek eredményeként
írta munkát 1922‐ben Krivográg ritka és érdekes virágos növényeiről. 1935‐ben disszertációja védése
nélkül lett a biológiai tudományok doktora, amelyet a lichenológiában végzett munkájának
köszönhetett.
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eredményeként írta meg fundamentális munkáját „Ukrajna zuzmó flórája”.
Olgyay Miklós (1904 – 1958): magyar növénypatológus, mikológus, egyetemi tanár. A közgazdasági
egyetem mezőgazdasági szakán 1929‐ben szerzett oklevelet. 1934‐ben doktori oklevelet nyert a
növénykórtan tárgykörből. 1927‐től a közgazdasági, majd műegyetem mezőgazdasági karán volt
adjunktus, 1941‐1947‐ben kísérletügyi főadjunktus a Növényvédelmi Kísérleti Intézetben. 1947‐ben
egyetemi tanár lett a közgazdasági karon, 1948‐tól az Agrártudományi Egyetem Kertészeti Karán, majd
1953‐tól a Kertészeti Főiskolán. Tudományos munkássága nagyrészt a kultúrnövényeket károsító
gombák vizsgálatára terjedt ki, kísérleti és irodalmi tevékenységet egyaránt folytatott.
Orsós-Orován Ottó (1911 ‐ 1939): magyar növényélettan‐tudós, a növényi szövettenyésztés úttörője. A
Pázmány Péter Tudományegyetem Növényélettani Intézetében Paál Árpád professzor tanítványa volt,
már egyetemi évei alatt is elismerten a korszak egyik nagy jövő előtt álló növénybiológus kutatója volt.
Kutatási területe a sebhormon volt, majd az organizációs és szövettani problémákat kutatta. Orsós Ottó
Haberlandt munkájának magyarországi folytatója volt. Kutatásaiban elsőként a Haberlandt által 1922‐
ben összefoglalt sebhormon kérdést vizsgálta. Karalábé gumókból kimetszett szövetkockák
felhasználásával Petri‐csészékben agarral gélesített steril táptalajon nevelt, többfunkciós, in vitro
kalluszindukciós, valamint szervregenerációs modellt dolgozott ki. Megállapította, hogy a Haberlandt
által feltételezett „sebhormon ” és az ún.„lepton ”esetleg a tirozin lehet (1936‐ban publikálta).
Következő lépésként a karalábé gumó présnedvéből kémiai úton tisztítással „szerképző” ‐extraktumokat

állított elő. Ezeket steril táptalajhoz adta, majd a karalábé gumó‐kockák in vitro organogenezisét, és
rizogenezisét külön‐külön tudta irányítani. Ezeket szövettani vizsgálatokkal követte nyomon és
dokumentálta. Fontos megállapítása volt, hogy a hajtásképző faktorok elkülöníthetőek a
gyökérképződést és a sejtosztódást előidéző anyagoktól, és a tápanyagoktól. Módosított táptalajt
alkalmazott, az anyaszövetről leválasztott in vitro folyamatosan növő tiszta kallusztenyészetet állított elő
(1938‐as publikációja). Fontos információ még az is, hogy a hajtásregenerációt és gyökeresedést
követően teljes növényt is felnevelt. Eredményeit 1938‐ban publikálta a XXII. Berlini Kertészeti
Világkongresszuson francia nyelven („Laquestion des substances organogénes”). A publikációk alapján
valószínűsíthető, hogy Orsós volt a világon az első kutató, aki klónt állított elő differenciálatlan
szövetekből. (Ezeket a kísérleteit anatómiai fotókkal is bizonyította).
Owen, Richard Owen (1804 ‐ 1892): brit anatómus, paleontológus, zoológus. Sebésznek tanult, 1824‐től
Edinburgh‐ban folytatta orvosi tanulmányait, de 1825‐ben a londoni St. Bartholomew Kórházba
helyezték át. 1830‐ban találkozott a kor leghíresebb őslénytudósával, a francia Georges Cuvier‐vel, majd
a következő évben el is látogatott hozzá Párizsba, ahol a Nemzeti Természetrajzi Múzeumban őrzött
leleteket

tanulmányozta.

Összehasonlító

anatómiai

munkásságának

eredményeként

korának

legtekintélyesebb brit anatómusa lett. Darwin tudományos ellenfele, Angliában az evolúciós elmélet
ellenzőinek vezéralakja. A fejlődés mozgatójának a természetes szelekció helyett a belső hajtóerőt
tartotta (ontogenezis). Ezt az elméletet később a genetika ismeretanyaga megcáfolta. Darwin tanításait
elutasította, de az azt megalapozó elvek helyességét elismerte, sőt, azt állította, hogy ő mutatott rá
elsőként ezen alapelvek igazságára.
P
Paál Árpád (1889 – 1943): növényfiziológus, egyetemi tanár, a növényélettan egyik magyarországi
úttörıje. Kezdetben ingerfiziológiai vizsgálatokat végzett, majd az elsık között kezdett foglalkozni a
növényi hormonkutatásokkal. A hazai növényélettan fejlıdésében fontos periódusnak számít MágocsyDietz legjelentısebb tanítványnak, Paál Árpádnak (1889-1943), a „növesztı hormon” felfedezıjének
aktív kutatói és tanszékvezetıi idıszaka. Egyetemi évei alatt jegyezte el magát a növényélettannal
Mágocsy-Dietz általános növénytani tanszékén, ahol már ezidıtájt demonstrátorként mőködött. […]
Amikor Mágocsy-Dietz 1928-ban nyugállományba vonult, 1929. január 5-én Paál Árpád került az intézet
élére. Ettıl kezdve vált az intézet profilja egyértelmően növényélettanivá. Paál Árpád tanszékvezetıi
mőködése alatt viszonylag keveset publikált. Nagy kitartással harcolt azért, hogy a természettudományok
és ezen belül az élettan, jelentıségüknek megfelelı teret kapjanak már a középiskolai oktatásban is.
Számos új intézeti létesítmény főzıdik nevéhez, így a sötétlaboratórium, ami a fotofiziológiai kutatások

célját szolgálta, vagy a tetıüvegház és a Trefort kertben egy kísérleti kert zárt- és szabadtéri vizsgálatok
céljára. İ nevezte el az intézetet Növényélettani Intézetnek már 1929-ben, bár az elnevezést a
felsıbbségek csak 1943-ban bekövetkezett halála után hagyták jóvá. Paál Árpádnak a növekedési hormon
kutatásával kapcsolatos eredményeit méltán említik ma is korának legfontosabb, nemzetközileg is
elismert magyar tudományos sikerei között. Ez jelöli ki az ı helyét a legnagyobb magyar
növényfiziológusok élvonalában.
Pacséry Imre (1900 – 1980): magyar orvos, iparegészségügyi szakértı. Orvosi oklevelét 1924-ben
szerezte a budapesti tudományegyetemen. 1924-28-ban az OTI orvosa. 1928-29-ben Rockefellerösztöndíjjal kutatásokat folytatott a Harvard Egyetemen, ahol 1929-ben iparegészségügyi oklevelet
szerzett. 1934-ben megszervezte és vezette az Ólomvizsgáló Állomást. 1934-49-ben az általa szervezett
OTI Iparegészségügyi Osztály vezetıje. 1946-ban egyetemi magántanári képesítést szerzett a szegedi
tudományegyetemen. 1950-1972-ig az Országos Munkaegészségügyi Intézet osztályvezetıje. Fı kutatási
területe: foglalkozási ártalmak, különösen az ólom, az aromás nitro- és amino-vegyületek, foglalkozási
eredető rákmegbetegedések, iparágak egészségügye, mőanyag eredető egészségügyi ártalmak.
Szakfolyóiratokban 60 tudományos közleménye jelent meg.
Palade, George Emil Palade (1912 – 2008): Román születéső, amerikai biokémikus, citológus. 1940-ben
szerzett diplomát a bukaresti egyetem orvosi karán, majd ugyanitt hat éven át belgyógyászgyakornokként
dolgozott. 1946-tól az USA-ban, a New York-i egyetemen folytatta tanulmányait. Itt tanára volt Albert
Claude, aki meghívta a Rockefeller Intézet patológiai osztályára, ahol ı is a Claude-féle sejtfrakcionálási
módszer továbbfejlesztésén dolgozott. Tökéletesítették az elektronmikroszkópos metszetkészítés és
szövetfixálás módszerét. Palade írta le elıször a mitokondriumok és az endoplazmatikus retikulum
finomszerkezetét. İ fedezte fel azokat a citoplazmában található apró részecskéket, melyek késıbb a
riboszóma nevet kapták. Leírta a hasnyálmirigy külsı elválasztású mirigysejtjeinek mőködését. A
hatvanas évek második felében a biológiai membránok keletkezési módját kutatta. 1973-ban a Yale
Egyetem sejtbiológiai professzora lett. Itt elsısorban a szekrécióban szerepet játszó sejt alkotórészek
membránjainak kölcsönhatásaival foglalkozott. Albert Claude-dal és Christian de Duve-vel kaptak
megosztott orvosi-élettani Nobel-díjat a sejtek szervezeti és mőködési szervezıdésének területén tett
felfedezéseikért. Nobel-díj, 1974.
Palladin, Olekszandr Volodimirovics - Палладін Олександр Володимирович (1885 – 1972): ukrán
biokémikus. Az ukrán biokémiai iskola megalapítója.
Pallasz, Peter-Szimon - (1741 – 1811): német és orosz természettudós. Expedíciókat szervezett az akkori
Orosz Birodalom különbözı részeibe, s ezen belül a mai Ukrajna területére. Kutatta az állat- és
növényvilágot, fı munkája az Oroszország flórája címő többkötetes könyv (1784 - 1788). 1895-ben a

Krímben települt le, kutatta a félsziget természetvilágát, kertészeti és borászati iskolát teremtett. 1776-ban
írta le a kék szarka fajt, amely areálját tekintve honos: Kelet-Ázsiában (Kína, Korea, Mongólia), az
Ibériai-félszigeten (Spanyolország, Portugália).
Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim) (1493 – 1541): svájci orvos, a gyógyszerészet
történetének jeles alakja. Édesapja tanította a gyógyításra, de ú maga, mindent befogadó szellemi
képességei ellenére, inkább a vándoréletet kedvelte. Utazásai közben igen sok orvossággal ismerkedett
meg, amelyet otthon élő kortársai nem ismertek, és csodálatosan képzett orvosnak tűnt. Született mint
Theophrast von Hohenheim (teljes nevén Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim),
a Paracelsus nevet csak késıbb, Celsus római orvos nyomán vette fel. Elsıként rendelt a növényi eredető
orvosszerek helyett ásványi gyógyszereket. Jelentısége elméleti jellegő, mivel az alkímia alapján készített
gyógyszerei mai megítélés szerint nyilvánvalóan hatástalanok voltak. Nem látott fantáziát az
aranycsinálásban, úgy vélte, hogy az alkímia igazi rendeltetése az orvos segítése a gyógykezelésben. Azt
állította, hogy megtalálta a „bölcsek kövét”, és örökké fog élni, de még ötvenéves sem volt, amikor
baleset áldozata lett. Mivel vonzódott az alkímiához, ez arra vitte, hogy gyógykezelésének alapját az
ásványokban lássa – az ásványok voltak az alkímia alapanyagai – és lenézze a növényi orvosszereket,
amelyeket az ókoriak annyira kedveltek. Dühösen támadta a régieket. Celsus művét éppen akkor
fordították, és ez volt az európai orvosok bibliája, de Hohenheim magát Paracelsusnak (jobb, mint
Celsus) nevezte. Az utókor azután ezen a büszke néven ismerte. Paracelsus 1527‐ig Baselben volt orvos,
és nézeteinek minél nagyobb hírt verjen, a város főterén elégette Galénosz és Avicenna könyveit. Ennek
az lett a következménye, hogy a régi nézetekhez ragaszkodó orvostársai Basel elhagyására
kényszerítették, de felfogását nem változtatta meg. Paracelsus nem rombolta le a görögök tudományát,
még a görög biológiát sem, de támadása magára vonta a tudósok figyelmét. Elmélete nem volt sokkal
jobb, mint a görög elmélet, amely ellen olyan hevesen hadakozott, de akkoriban olyan idők jártak, hogy
„képrombolás” önmagában is szükséges és értékes volt. A régiekkel szembeni hangos tiszteletlensége
hozzájárult az ortodox gondolkodás pilléreinek megrendítéséhez, és bár görög tudomány az európai
gondolkodásban még egy ideig tartotta magát, uralma észrevehetıen gyengülni kezdett. Az új orvoslás
alapjait kifejtı Paragranum címő mővében az orvosi gyógyító tevékenység leírásában négy alappillérrıl
ír. Az elsı pillér a klasszikus értelemben vett filozófia, a bölcsesség szeretete, a látható és a láthatatlan
természet egységben történı kutatása. A második oszlop az asztrológia: az ókori hagyományokhoz
hasonlóan Paracelsus a Naprendszer bolygói és az emberi test szervei, szervrendszerei között
összefüggést talált (például a Napot a szívhez, a Holdat az agyhoz, a Merkúrt a tüdıhöz kapcsolta). Ezért
tartotta fontosnak, hogy az orvos legyen jártas a csillagjóslás tudományában. A paracelsusi orvoslás
harmadik pillére az alkímia, az anyag átalakításának tudománya. Az alkímiát a gyógyszerkészítés

szolgálatába kívánta állítani. Így summázta nézeteit: „Sokan mondták már, hogy az alkímia csupán aranyés ezüstcsinálásra való. Számomra nem ez a cél, hanem megfigyelni minden erényt és erıt a gyógyítás
szolgálatában.” Gyógyszerei elsısorban gyógynövényekbıl és fémekbıl készültek, amelyek közvetlenül a
természetben megtalálható formában nem használhatók gyógyításra, ezért szükség van az orvosra – mint
alkimistára –, aki belılük megfelelı fızetet, kenıcsöt készít. Az orvoslás negyedik oszlopa az orvos
jelleme: önzetlensége és erkölcsi tisztasága, ami Paracelsus szerint minden gyógyszernél hatásosabb. Azt
tanította, hogy Isten a legfıbb orvos, csak Isten képes minden betegséget meggyógyítani. Az orvosnak az
İ példáját követve, szerényen és szeretettel kell munkálkodnia.
Paré, Ambroise Paré (1510 – 1590): francia sebész. İ változtatott a régi kegyetlen gyógymódokon.
Pályáját borbélyinasként kezdte, majd a hadsereghez szegıdött borbély-sebésznek. A lıtt sebek
kezelésére kellemes kenıcsöt használt, a vérzést pedig az erek lekötésével állította el. A korábbi
kínszenvedés végtelen kis hányadával sokkal gyakrabban ért el gyógyulást, mint elıdei. Ezért gyakran
nevezik ıt a modern sebészet atyjának. Különféle mővégtagokat talált fel, javított a szülészet módszerein,
és Vesalius mővébıl francia nyelvő kivonatot készített, hogy a latinul nem tanuló borbély-sebészek
megismerkedjenek az emberi test felépítésével, még mielıtt találomra belevágnának a testbe.
Pasteur, Loius Pasteur (1822 – 1895): francia vegyész, a mikrobiológia megalapítója. Végérvényesen
megdöntötte az életerı tanát, mivel bebizonyította, hogy az alaposan felfızött, szerves anyagokat
tartalmazó folyadékban nem jelennek meg mikroorganizmusok, ha a folyadékot a levegıtıl elzárják.
1856-ban a francia bortermelés vezetıi tanácskozásra hívtak meg ıt. A bor és a sör állás közben gyakran
megsavanyodott, és ennek következtében milliós károk keletkeztek. Pasteur a mikroszkóphoz fordult.
Ugyszólvan azonnal rájött, hogy amikor a bor és a sör kellıen érett, a folyadékban apró, gömbölyő
élesztısejtek vannak. Amikor a bor és a sör megsavanyodott a jelenlevı élesztısejtek megnyúltak.
Nyilvanvalóan kétféle tipusú élesztı van: az egyik, amelyik az alkoholt hozza létre, a másik, amelyik
lassan megsavanyítja a bort. A bor enyhe melegítése megöli az élesztısejteket, és megállitja a folyamatot.
Ha ezt a megfelelı idıpontban, az alkohol képzıdése után végzik, de még mielıtt a savanyodás
megindulna, akkor minden rendben lesz. Valóban, a felteves helyesnek bizonyult. Pasteur a leírt
folyamattal kapcsolatban két dologra mutatott rá. Elıször arra, hogy az élesztısejtek élnek, mivel az
enyhe melegítes tönkreteszi erjesztıképességüket. A melegítes után a sejtek meg megvannak, egyedül a
bennük rejlı élet pusztult el. Másodszor pedig arra, hogy csak az élı élesztısejtek képesek erjedést
elıidézni, az elpusztultak nem. Felfedezte, hogy az erjedést mikroorganizmusok okozzák. Pasteur 1860ban húslevest forralt és csírátlanított, majd szabadon hagyta a levegı számára, oly módon, hogy az
üveglombik nyakára egy vékony S alakban meghajlított nyitott üvegcsövet illesztett. Így a nem melegített
levegı szabadon áramolhatott be, de minden porszemecske az S alak fenekére ülepedett, és nem került be
az edénybe. Ilyen körülmények között a húslevesben az életnek, az organizmusoknak nyoma sem

mutatkozott, de ha a lombik nyakát szabaddá tette, nyomban bekövetkezett a fertızıdés. Szó sincs tehát a
hevített és nem hevített levegı különbségérıl, elpusztított vagy el nem pusztított „életelvrıl”. Minden a
porszemeken múlik, amelyek között vannak lebegı mikroorganizmusok. Ha ezek beleesnek a levesbe,
növekedni és szaporodni kezdenek. Ha nem esnek bele, erre nem kerül sor. Kidolgozta a szervez
anyagokat tartalmazó folyadékok megromlását késleltetı hıkezelési eljárást (pasztörizálást). Az
élelmiszervegyészettıl a borászaton át a fertızı betegségek gyógyításáig számos felfedezés főzıdik
nevéhez. Kidolgozta a betegségek csíraelméletét (a betegségeket a beteg emberekrıl az egészségesekre
terjedı mikroorganizmusok okozzák). 1871-ben a porosz-francia háború idején keresztülvitte, hogy az
orvosok használat elıtt kötelesek legyenek kifızni a mőszereiket, és gızzel csírátlanítani a kötszereiket.
Jenner himlı elleni vakcinájának mintájára elkészítette a juhok lépfenéje, a baromfipestis és a veszettség
elleni szérumot. Az utóbbit ma is Pasteur-oltásnak nevezik. Mint tudományszervezı is nagy jelentıségő.
Létrehozta a ma is létezı párizsi Pasteur-intézetet, és itt maga köré győjtötte és segítette a kor
legjelentısebb mikrobiológusait.
Pauling, Linus Carl (1901 – 1994): amerikai vegyész, kétszeres Nobel-díjas. Iskoláit Oregonban és
Kaliforniában végezte több európai egyetemen tanult. 1927-ben vegyészprofesszor lett a Californiai
Mőszaki Egyetemen. A kvantumelméletet alkalmazta a kémiában. Röntgendiffrakció és modellépítés
segítségével felderítette a fehérjék α-hélix szerkezetét. 1954-ben Nobel-díjat kapott a vegyérték-kötés
elmélet terén elért eredményeiért. Molekulaszerkezet-vizsgálatai, amelyeket fıként röntgensugár-elhajlás
(diffrakció) segítségével végzett, forradalmasították mind a szervetlen, mind a biokémiát. 1955 óta viták
kereszttüzébe került mint az USA nukleáris elrettentı politikájának vezetı tudóskritikusa. Háborúellenes
tevékenységéért 1962-ben Nobel-békedíjban részesült.

İ volt az elsı, aki két teljes Nobel-díjat

mondhatott magáénak. Nobel-díj, 1954 és 1962.
Pavlov Ivan Petrovics - Павлов Іван Петрович (1849 - 1936): orosz fiziológus, pszichológus,
belgyógyász. Az ı nevéhez főzıdik a klasszikus kondicionálás jelenségének, illetve a feltételes reflex
mőködésének leírása.Elsı önálló kutatásában a keringési rendszert vizsgálta, majd 1888 és 1890 között
Szentpétervárott a szív élettanát és a vérnyomás-szabályozást tanulmányozta. Olyannyira tehetséges
sebésszé vált, hogy képes volt például fájdalommentesen, érzéstelenítés nélkül katétert helyezni egy kutya
combcsonti artériájába.1890-ben az Orvosi Akadémia élettan professzorává nevezték ki, ahol egészen az
1924-es lemondásáig dolgozott. Kiállt amellett, hogy az újonnan alapított Kísérleti Orvostani Intézetben
az állatok szakszerő mőtéti eljárásban részesüljenek.1890 és 1900 között az emésztés szekréciós
folyamatát tanulmányozta. Olyan mőtéti eljárást dolgozott ki, melynek során egy úgynevezett miniatőr
gyomrot lehet létrehozni, vagyis el lehet különíteni a gyomrot az elfogyasztott tápláléktól úgy, hogy idegi
ellátása továbbra is biztosított legyen. Ilyen módon végigkísérhette egy állat emésztését. Orvosi Nobeldíjat, 1904-ben kapott az emésztırendszerrel kapcsolatos kutatásaiért.

Perutz, Max Ferdinand Perutz (1914 – 2002 ): osztrák származású angol biokémikus. A
fehérjeszerkezet-kutatás egyik úttörıje. A hemoglobin szerkezetének meghatározásával már 1937-ben
elkezdett foglalkozni, ı készítette el röntgenkrisztallográf segítségével az elsı röntgendiffrakciós felvételt
a hemoglobin kristályairól. Perutz 1938-tól vizsgálta a gleccserek mozgását. 1947-tıl Kendrew-val
közösen vizsgálta a hemoproteineket. Kendrew a mioglobin, Perutz a hemoglobin szerkezetét
tanulmányozta, az eredményeket közösen publikálták. A két tudóst kémiai Nobel-díjjal jutalmazták
hemoglobin- és mioglobinmolekulák teljes háromdimenziós térszerkezetének meghatározásáért. A két
kutató tevékenysége jelentısen megkönnyítette J. D. Watson és F. Crick munkáját is, akik a DNS kettıs
spirálszerkezetét fedezték fel. Perutz 1954-tıl a Royal Institute Davy-Faraday kutatólaboratóriumban
dolgozott, 1963-1969 között az európai molekuláris biológiai szervezet elnöke volt. Nobel-díj, 1962.
Pettenkofer, Max von Pettenkofer (1818 – 1901): német vegyész. Pettenkofer Voit-tal együtt olyan
kalóriamétert tervezett, amely elég nagy volt állatok, sıt emberi lények befogadására is. Az általuk
végzett mérések nagyon valószínővé tették, hogy az élı szövetnek nincs más végsı energiaforrása, mint
ami az élettelen világban is rendelkezésre áll.
Petz Aladár (1888 – 1956): magyar orvos, sebész. Tanársegéd volt a budapesti I., ill. II. sebészeti
klinikán, 1922-1950-ig a gyıri kórház igazgatója. Külföldön is elismerést szerzett a hasi katasztrófákról
írt tanulmánya. Az ı módosításával kezdték használni a Hültl-féle gyomor-bélvarró gépet. A törések
kezelésére, rotoflexextensiós készülékeket szerkesztett. Kórházi statisztika részére elsıként készített
Magyarországon különbözı diagnózisokat jelzı számrendszer-kulcsot.
Pfeffer, Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer (1845 – 1920): német botanikus, növényfiziológus. A
göttingeni egyetemen doktorált 1865-ben, majd a marburgi és a bonni egyetemen folytatta tanulmányait.
Oktatóként dolgozott Bonnban, Baselban, Tübingenben és végül Lipcsében. A sejtek anyagcseréjének
tanulmányozása közben 1877-ben féligáteresztı hártyát készített, hogy annak segítségével vizsgálhassa az
ozmózis folyamatát. Kidolgozott egy módszert az ozmózisnyomás mérésére. Az ozmózisnyomás terén
végzett kutatásai a növényélettan egyik úttörıjévé tették.
Pinel, Philippe Pinel (1745 – 1826): francia orvos. İ az ırültséget lelki betegségnek és nem démoni
megszállottságnsk tartotta (mivel korában erról így vélekedtek). Véleményét meg is írta arról, amit
“szellemi elidegenedésnek” nevezett. Amikor a francia forradalom teljes lendületben volt, és a levegıben
érzıdött a változás, 1793‐ban megbízták az egyik ıröletekházának a felügyeletével. Pinel az ott ápoltak
láncait levétette, és elıször kezelték ıket úgy, mint emberi lényeket és nem mint vadállatokat. Az új
szemlélet azonban másutt cask lassan terjedt.

Pirogov, Mikola Ivanovics - Пирогов Микола Іванович (1810 – 1888): orosz sebész, anatómus, tanár.
A sebészeti mőtétek alatti érzéstelenítést elıször javasolta. 1847. február 14-én Péterváron sikeresen
hajtott végre mőtétet éterrel való érzéstelenítéssel. a neves orvos bebalzsamozott holtteste speciális
sírhelyen nyugszik Vinnyicában.
Plinius, Gaius Plinius Secundus (i.e. 23-79): ógörög természetrajz tudós. Harminchét kötetes
enciklopédiát írt, amelyben mindazt összefoglalta, amit a régi szerzık természetrajzi munkáiban csak
találhatott. Adatait legtöbb esetben mások könyveibıl merítette, és nem mindig tudott különbséget tenni a
valóság és a valótlanság között, így jóllehet könyvei tekintélyes mennyiségő tényt tartalmaznak,
amelyeket a legtöbb esetben Arisztotelésztıl vett át. A különbözı növény-és állatfajokat tárgyalva, ígen
nagy gondot fordít az egyes fajoknak az emberekhez való viszonyára. Nézete szerint semmi sincs
önmagáért, hanem vagy azért, hogy az embernek tápláléka vagy gyógyszere legyen, vagy pedig mint
veszedelem arra intsen, hogy izmainkat és jellemünket erısítsük illetve erkölcsi tanulságul szolgáljon. Ez
a szemlélet rokonszenves volt a korai keresztényeknek, összhangban állt a gondolatvilágukkal, ezért
Plinius kötetei a legújabb idıkig fennmaradtak.
Priestley, Joseph Priestley (1733 -1804): angol természettudós, teológus, fizikus, kémikus. Az oxigén
felfedezıje. 1758-ban iskolát nyitott, érdeklıdni kezdett a természettudományok iránt, és kísérleti
eszközöket készített. Londonban kiváló tudósokkal, köztük Benjamin Franklinnel találkozott. 1766-ban
tagjává választotta a londoni Royal Society (Királyi Társaság). 1767-tıl a gázokat tanulmányozta. İ volt
az elsı, aki az akkor ismert három gáz (levegı, szén-dioxid, hidrogén) mellett további gázokat fedezett fel
és különített el, köztük a nitrogén-oxidokat és a hidrogén-kloridot, valamint az oxigént. 1774-ben
Párizsban Lavoisier-val találkozott, és ismertette vele eredményeit, az újonnan felfedezett gáznak
Lavoisier adta az oxigén nevet. Priestley - felfedezése ellenére - a flogisztonelmélet híve maradt.
Bebizonyította, hogy az oxigén az élılények számára életfeltétel. Felfedezte és kísérlettel be is
bizonyította, hogy a zöld növények növelik a levegı oxigéntartalmát. Viszont arra már nem jött rá, hogy a
zöld növények csak világosban termelnek oxigént, ezért a fotoszintézis felfedezéséig nem jutott el. A
francia forradalomhoz közel álló nézetei miatt 1791 után az Egyesült Államokba kényszerült emigrálni.
Purkinje, Jan Evangelista Purkinje (1787 – 1869): cseh fiziológus, természettudós. A sejttan egyik
megteremtıje. Elıször figyelte meg, hogy a sejteket egy kocsonyás anyag tölti ki. Ezt az anyagot
protoplazmának nevezte el. 1839-ben a tojásban lévı embrionális anyagot protoplazma néven emliti
(görög szó, jelentése: „elsınek lett”).
Q

Quetelet, Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 – 1874): belga csillagász. İ volt az elsı, aki
tisztázta, hogy azok a különbségek, amelyek az egyes emberi lények között vannak, fokozatosak és nem
élesek, és inkább mennyiségiek, mint minıségiek. Statisztikai módszereket alkalmazott az emberi lények
tanulmányozására, és így ıt tekinthetjük az antropológia megalapítójának. Adatokat közölt a skót
katonák mellbıségének méréseirıl, a francia hadsereg újoncainak magasságáról és más hasonló
tényezıkrıl, és 1835‐ben kimutatta, hogy ezek az adatok éppen úgy szóródnak az átlagérték körül, mint
ahogy azt várni lehet a kockadobásbál vagy a lövedékek célpont körüli becsapódása esetében, Ily módon
a véletlenszerőség az ember borodalmában is behatolt, s ezzel eggyel több lett az a tényezı, amely azt
mutatta, hogy az élet ugyanazokat a törvényeket követi, amelyek az élettelen világot szabályozzák.
R
Ray, John Ray (1627 – 1705): angol természettudós, botanikus. A tudományos életben az osztályozást
vezette be Carl Linné-vel a 17.-18. sz. fordulóján, a biológiában. Ray a növenyekrıl 1686 es 1704 között
háromkötetes enciklopediát tett közzé, amelyben 18 600 fajt írt le. Az állatokról készített könyve nem
ilyen nagy terjedelmő, de ebben is logikus rendszer szerint próbálta csoportokba sorolni a különbözı fajú
állatokat. A csoportokat általában a labujjak és a fogazat alapján határozta meg. Az emlıs állatokat
például két nagy csoportba sorolta: az egyikbe az ujjas, a másikba a patás állatok tartoznak. A patás
állatokat egypatájú (ló), kétpatajú (marha stb.) és hárompatájú (rinocerosz) állatok csoportjára osztotta. A
kétpataju emlısöket ismét három csoportra bontotta: az egyik csoportban voltak az állandó szarvval
rendelkezı kérıdzık (kecske stb.), a másodikban a szarvaikat évenként elhányó kerıdzık (ız), végül a
harmadik csoportot a nem kerıdzı állatok (disznó) alkottak. Ray osztályozó rendszerét nem fogadták el,
de ez a rendszer azért igen figyelemre méltó volt, mert a csoportokat további alcsoportokra bontotta. Ray
osztályozását tovább fejlesztette Carl Linné.
Read, Walter Read (1851 – 1902): amerikai orvos, a fertızéses betegségek elleni küzdelem egyik alakja.
Bebizonyította, hogy a sárgaláz kórokozóját az Aedes szúnyog terjeszti. A spanyol–amerikai háború
idején az amerikai kormány különösen felfigyelt a sárgalázra, mivel Kubában sokkal több katonát öltek
meg a csírák, mint spanyol ágyúk. A háború után, 1899–ben egy amerikai katonaorvost küldött Kubába,
Walter személyében, hogy tanulmányozza a betegség terjedését. Azt tapasztalta, hogy a sárgaláz nem
közvetlen érintkezés útján terjed, ezért arra gyanakodott, hogy valamilyen szúnyog fajta, az Aedes
moszkitó terjeszti a bajt. A vele együtt dolgozó orvosok megengedték, hogy olyan szúnyogokkal
csípessék meg ıket, amelyek elızıleg fertızött embert csíptek meg. Néhányan megkapták a betegséget,és
egy fiatal orvos, Jesse William Lazear ennek következtében meg is halt.
Réamur, René Antoine Ferchault de Réamur (1683 – 1757): francia természettudós, fizikus, zoológus.
Jogot tanult, de különösen kedvelte a természettudományokat és nemsokára komolyabban kezdett velük

foglalkozni, kivált fizikával, de azonfelül még állattannal és növénytannal is. A kísérleti élettan úttörıje.
Állatélettani kísérlettel igazolta a gyomornedv emésztı mőködését.
Rédei György Pál (Redei, George P.) (1921 – 2008): magyar biológus, genetikus, agrármérnök, egyetemi
tanár. 1948-ban a magyaróvári Gazdasági Akadémián, 1949-ben az Mosonmagyaróvári Agrártudományi
Egyetemen mezıgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Mosonmagyaróváron Gyırffy Barna professzor
tanítványa volt, aki nagy hatással volt rá. 1949 és 1956 között Magyaróváron, illetve Kisvárdán
növénynemesítési intézetekben, majd Martonvásáron az MTA Mezıgazdasági Kutató Intézetében
dolgozott. 1956 után az USA-ba távozott, a University of Missouri adjunktusa, a genetika professzora,
majd emeritusz professzora volt 1991-tıl. A University of Ohio tudományos tanácsadója volt 1992-1995ig. Magyarországon fontos szerepet játszott a Triticale-program beindításában. Felismerte, hogy az
Arabidopsis (lúdfő) növényt tulajdonságai különösen alkalmassá teszik genetikai vizsgálatokra, ezzel
azonban Magyarországon az akkor uralkodó Liszenko-féle felfogás miatt nem foglalkozhatott. Az
Egyesült Államokban folytatott kitartó kutatásai vezettek ahhoz, hogy az Arabidopsis a növénygenetikai
kutatások elsı számú modellorganizmusa lett. Ez volt az elsı növény, amelynek teljes genetikai
állományát szekvenálták 2000-ben. A Genetics Society of America és az American Association for the
Advancement of Science tagja volt. Az MTA külsı tagja 1990-tıl.
Redi, Francesco Redi (1626 – 1697): olasz természettudós. Olvasta Harvey könyvét, elhatározta, a
kérdést kíserlettel tisztázza. Nyolc üvegbe különféle húsokat helyezett. Négyet lezárt, négyet a levegı
számára nyitva hagyott. A legyek csak a nyitott edényekben levı húshoz juthattak, és csak ezekben keltek
ki nyüvek. A lezárt edényben a hús elromlott, egészen elrothadt, de kukacok nem keletkeztek. Redi
megismetelte a kíserletet oly módon, hogy ólomzár helyett tüllel zárta le az üvegeket. A levegı szabadon
érhette a húst, de a legyeket távol tartotta. A kukacok megint csak nem jelentkeztek. Úgy látszott, a
kukacok nem a húsbol, hanem a legyek petéibıl fejlıdtek ki. A biologiai gondolkodás most már
elvethette volna az ısnemzes gondolatát. Redi kíserletének eredményét azonban gyengitette az, hogy van
Leeuwenhoek felfedezte a véglényeket. Hiszen a legyek és a kukacok elég bonyolult szervezetek, ha
egyszerőek is az emberhez viszonyitva. A végleny viszont nem nagyobb a légy tojásánál, ha nem éppen
akkora, és végtelenül egyszerő dolog. Ezek biztosan keletkezhetnek ısnemzésbıl. Ezt az érvelest az a
tény is alátámasztotta, hogy ha tápláló kivonatokat, amelyekben véglények nem voltak, állni hagytak, a
kis teremtmények csakhamar nagy számban megjelentek.
Regöly-Mérei Gyula (1908 – 1974): magyar orvos, anatómus, sebész, orvostörténész, egyetemi tanár.
1934-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1934-1936-ban a II. sz. sebészeti, 19361947-ben a fül-orr-gége klinikán tanársegéd, 1947-1974-ben a kórbonctani intézetben tanársegéd, docens.
1957-1964-ben az MTA Orvostörténeti Bizottság titkára, 1968-1972-ben az alelnöke. Fıleg a fül-orr-

gégebetegségek klinikumával, majd kórbonctani és késıbb elsısorban orvostörténeti kérdésekkel
foglakozott. Semmelweis betegségének kérdését paleopatológiai szempontból vizsgálta.
Remak, Robert Remak (1815 – 1865): német orvos. Nevet adott a csírarétegeknek, ezek a következık:
ektoderma – görög szó, külsı bırt jelent; mezoderma – középsı bır; entoderma – belsı bır.
Retzius, Anders Adolf Retzius (1796 – 1860): svéd anatómus. Megkísérelte az antropológiai méréseket az
emberi rasszok problémájára alkalmazni. Az agykoponya szélességének és hosszúságának a hányadosát
százzal megszorozva, elnevezte koponyaindexnek. Akinél a koponyaindex 80‐nál kisebb volt, az a
dolichocephal (hosszúfejő), míg a 80‐on felül brachicephal (szélesfejő), a mediterránok (alacsony‐ és
hosszúfejő) és az alpesiek (alacsony‐ és szélesfejő) csoportjába sorolhatta. Valójában ez nem annyira
kielégítı, mint amilyennek látszik, mivel az eltérések kicsik. Európán kívül nem jól használható, és
végülis a koponyaindex nem állandó, és emberrel vele született, hiszen a vitaminhiány és az a környezet,
amelyben a gyermek élt, módosíthatja.
Ricketts, Howard Taylor Ricketts (1871 – 1910): amerikai patológus. 1906–ban kimutatta, hogy a
Sziklás‐hegységben honos kiütéses lázat a marhakullancs csípése terjeszti.
Ringer, Sydney Ringer (1834 – 1910): angol orvos. A kísérleti állatokból kivett szívet hosszabb ideig úgy
tartotta, hogy tovább dobogjon, hogy 1880-ban olyan oldatot állított össze, amely különbözı szervetlen
sókat tartalmazott, olyan arányokban, amilyenekben azok a vérben elıfordulnak. Ez helyettesíti azt a
mesterséges keringı folyadékot, amely az elkülönített szervet egészen tekintélyes ideig életben tartja.
Rodbell, Martin Rodbell (1925 – 1998) amerikai biokémikus. A Johns Hopkins Egyetemen folytatott
biológiai és kémiai tanulmányokat. A University of Washington-on szerezte meg PhD fokozatát 1954ben. Ezután a National Institutes of Health-ben (Bethesda, Maryland) dolgozott, majd 1985-tıl
nyugdíjbavonulásáig a National Institute of Environmental Health Sciences tudományos igazgatója volt.
Rodbell azt kutatta, hogy a sejtek felszínére ható külsı anyag, pl. egy hormon, hogyan fejt ki hatást a sejt
belsejében. Feltételezte, hogy a sejtek felszínén a G-fehérjék (melyek arról kapták a nevüket, hogy a
guanozin-trifoszfátot megkötik) jelátalakítóként viselkednek: a jeleket továbbítják és modulálják a
sejtekben. Alfred G. Gilman munkatársaival izolálta a G-fehérjéket és fontos tulajdonságait derítette fel.
Ha a G-fehérjék mőködésében zavar keletkezik, betegség léphet fel. Néhány gyakori betegség, például a
kolera, cukorbetegség, rák vagy az alkoholizmus kialakulásának megértéséhez is közelebb vitt a Gfehérjék szerepének tisztázása. Rodbell Alfred G. Gilman-nal megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat
kapott a G-fehérjéknek és a sejtekben folyó jelátvitelben játszott kulcsszerepüknek a felfedezéséért.
Nobel-díj, 1994.

Ross, Ronald Ross (1857 – 1932): angol orvos, bakteriológus. Sokoldalú tehetség volt, kifejezett érzéke
volt a matematikához, de festett, verseket és színdarabokat is írt. Orvosként Indiában dolgozott, ahol a
malária-fertızés ökológiai hátterével foglalkozott. Felismerte, hogy a betegség terjedésének jellemzıi a
malária kórokozó, a közvetítı szúnyog és az ember közti kapcsolat matematikai modelljének segítségével
jól magyarázhatók. Dinamikai modelljének segítségével megmutatta, hogy a betegség csak a terjesztı
szúnyogok egy kritikus denzitása felett marad fenn tartósan, tehát a legjobb védekezés a szúnyogok irtása.
Bebizonyította, hogy a fertızı betegségek terjesztésében többsejtő állatok is közremőködhetnek mint
hordozók. 1898-ban igazolta, hogy a malária kórokozóját az Anopheles szúnyog közvetíti emberrıl
emberre. A maláriaszúnyog irtásának elrendelésével hathatósan vette fel a harcot a pusztító betegség
ellen. A maláriafertızés biológiai ökológiai hátterét felfedı kutatásait Nobel-díjjal jutalmazták. 1899-ben
visszatért Angliába és Liverpoolban a Trópusi Orvostudományi Iskolában professzori állást vállalt. 1911ben lovagi rangot kapott. Ugyan a malária gyógymódját nem találta meg, de visszaszorításában
kulcsfontosságú szerepet játszott. Nobel-díj, 1902.
Rous, Francis Peyton Rous (1879 – 1970): amerikai orvos. 1911‐ben egy csirkét tanulmányozott,
amelynek szarkómája volt. Egyebek között elhatározta, kipróbálja vajon a szarkómában van-e virus. Ezért
azt péppé ırölte és megszőrte. Azt tapasztalta, hogy a szőrlet más csirkében daganatot idéz elı. Neki
magának nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy ezt a virus felfedezésének nevezze. Körülbelül egy negyed
századig a Rous-féle csirkeszarkóma-vírus volt az egyetlen nyilvánvaló példája annak, hogy van bizonyos
fertızı tényezım, amely képes rákot elıidézni.
Rubner, Max Rubner (1854 – 1932): német fiziológus. Voit tanítványa volt, így folytatta tanítója
vizsgálatait. Megmérte a vizelet és az ürülék nitrogéntartalmát, és gondosan elemezte a kíserleti alany
által elfogyasztott táplálékot, és így mind a fehérjékre, mind a szénhidrátokra és lipidekre vonatkozóan
következtetéseket tudott levonni. 1884-re ki tudta mutatni, hogy a testnek nem a szénhidrátok és a lipidek
az egyedüli főtıanyagai. A fehérjemolekulák is szolgálhatnak főtıanyagul, azután, hogy nitrogént
tartalmazó reszük leszakadt. Figyelembe véve a fehérjét, mint főtıanyagot, Rubner sokkal pontosabbá
tette méréseit. 1894-ben kimutatta, hogy a test a tápanyagokból pontosan annyi energiát termel, mint
amennyit akkor kapnank, ha ugyanazt az élelmiszer-mennyiséget elégetnénk (ha a vizelet és az ürülék
energiatartalmát is tekintetbe vesszük). Az energia megmaradásának a törvénye az élı világra is éppen
úgy érvényes, mint az élettelen világra.
Ruska, Ernst August Friedrich Ruska (1906 –1988): német fizikus. 1925-tıl 1927-ig a müncheni, azután
a berlini mőegyetem hallgatója volt. A Siemens AG kutatómérnökeként dolgozott 1937-tıl 1955-ig, utána
a Fritz Haber intézet elektronmikroszkópos részlegének igazgatója, emellett a berlini mőegyetem
professzora lett és maradt 1972-es nyugdíjba vonulásáig. Az elektronmikroszkóp kifejlesztéséért,

elektronoptikai munkájáért kapott fizikai Nobel-díjat, 80 éves korában, megosztva Heinrich Rohrerrel és
Gerd Binniggel, a pásztázó alagútmikroszkóp kidolgozóival. Nobel-díj, 1986.
S
Sabin, Albert Bruce Sabin (1906 – 1993): lengyel származású amerikai biológus, orvos, gyerekgyógyász.
1931-ben szerzett általános orvosi diplomát a New York-i egyetemen. A New York-i Bellevue Kórházban
dolgozott, majd 1935-tıl a New York-i Rockefeller Intézet kutatóorvosa. Itt sikerült elıször a
gyermekparalízis vírusát emberi testbıl kivett idegszöveten szaporítania. 1939-ben a Cincinnati
Egyetemen a gyermekklinika fertızı betegségeket kutató részlegét vezette. A II. világháború alatt
Afrikában és a Csendes-óceán térségében eredményes küzdelmet vívott az amerikai katonák soraiban
tömegesen pusztító betegségek, a sárgaláz, a mocsárláz és a japán encephalitis ellen. Hazatérve folytatta
korábbi kutatásait, s kimutatta, hogy a paralízis elsısorban a tápcsatornán át fertız. 1957-re mindhárom
bénulást okozó vírusból sikerült olyan legyengített törzset találnia, amely már nem okozott betegséget, de
kiváltotta az immunreakciót. A Sabin-csepp használatát 1960-ban engedélyezték az USA-ban.
Magyarországon tették elıször kötelezıvé. Sabin módszere a Salk-oltást szorította ki, amelynél hosszabb
távú védelmet ad és szájon át lehet beadni a cseppeket. Sabin izolálta a B-vírust, s ı irányította a
pappataci-láz és a dengue-láz oltóanyagának kutatásait is. 1971-ben a Cincinnati Egyetemrıl vonult
nyugalomba, majd 1974-82 között a charlestoni Dél-Karolinai Egyetem kutatóprofesszora volt. 1965-tıl
az MTA tiszteletbeli tagja.
Sanger, Frederick Sanger (1918 – 2013): angol biokémikus, a fehérjeszerkezet-kutatás egyik úttörıje.
Az inzulinmolekulát részlegesen úgy bontotta le, hogy a keletkezı rövid aminosavlaácok érintetlenek
maradjanak. Ezeket a rövidláncú aminosavakat kromatográfia útján szétválasztotta, majd az egyes
láncokat

felépítı

aminosavakat

azonosította,

valamint

mindegyik

láncban

meghatározta

az

aminosavsorrendet. Ez nem volt könnyő feladat, mivel már egy neéy egységbıl állo töredék is
huszonnégy különbözı sorrendben kapcsolódhat egymáshoz, de ugyanakkor a feladat mégis
megoldhatónak látszott. Lassanként Sanger le tudta vezetni, milyen hosszabb láncokból jöhetnek létre
éppen azok a rövid láncok, amelyeket felfedezett, és nem másfélék. Lépésrıl lépésre hosszabb és
hosszabb láncok szerkezetét epítette fel, míg 1953-ban már az egész inzulinmolekulát felépítı
aminosavak pontos sorrendjét kidolgozta, azaz meghatározta az 51 aminosavat tartalmazó inzulin
szekvenciáját (aminosavsorrendjét). Nobel-díj, 1958.
Sáska László (1890 – 1978): magyar orvos, egyetemi tanár. Orvosi tanulmányait Budapesten és Bécsben
végezte, majd Isaszegen körzeti orvos lett. 1931-ben kivándorolt Afrikába, ahol Olasz Szomáliföldön
telepedett le. Az elviselhetetlen klíma miatt Abesszíniába költözött, ahol a császári család orvosa lett, és
megszervezte az abesszín hadsereg egészségügyi szolgálatát. Innen Arushába ment, ahol évtizedeken

keresztül gyógyította a maszáj és kikuju törzs tagjait, s foglalkozott a trópusi betegségek, fıként a malária
gyógyításával, valamint a rák elleni küzdelemmel.
Schilberszky Károly (1863 – 1935): magyar botanikus, növénypatológus, egyetemi tanár. 1886-ban
végezte el a budapesti egyetemen a természetrajz-földrajz szakot. 1888-94-ben Jurányi Lajos mellett volt
tanársegéd a budapesti egyetem növénytani tanszékén, 1893-ban bölcsészdoktorátust tett. 1894-tıl a
Kertészeti Tanintézet növénykórtantanára. 1904-ben a tudományegyetemen, 1911-ben a mőegyetemen,
1923-ban pedig a közgazdasági karon lett egyetemi tanár. Munkássága nagy részét a gombák, ill. a
növénykórtan területén végezte. Különösen a burgonya betegségei foglalkoztatták, ı fedezte fel a
burgonyarákot. Foglalkozott a gyümölcsfák és a szılı, valamint a gabonafélék betegségeivel is.
Ismeretterjesztı tevékenységet is kifejtett.
Schleiden, Mathias Jacob Schleiden (1804 – 1881): növénytantudós, a sejtelmélet egyik megalkotója.
Bebizonyította, hogy a növények sejtes szerkezetőek. Felismerte a sejtmag jelentıségét. Elsısorban a
virágos növények embriózsákjainak osztódó sejtjeit vizsgálta. Ezek sejtmagjaiban felfedezte a
magvacskákákat.
Schönhimer, Rudolf Schönhimer (1898 – 1941): német származású amerikai biokémikus. Az elsı, aki
nagy mennyiségben használt izotópokat a biokémiai kutatásban. A hidrogén egy ritka izotópja, a
nehézhidrogén 1935-ben már kielégítı mennyiségben állt rendelkezésre. Schönheimer arra használta fel
ezt az izotópot, hogy olyan zsírmolekulákat szintetizáljon, amelyek a nehézhidrogén- vagy „deuterium”atomot tartalmaztak a rendes hidrogénatomok helyén. Ezeket beiktatták a kísérleti állatok étrendjébe, és
az állatok szövetei a nehézhidrogén-tartalmú zsírral éppen úgy bántak, mintha rendes zsír lett volna. Az
állatok testét felépítı zsírok nehézhidrogén tartalmának elemzése az anyagcserere új és meglepı fényt
vetett. Korábban az volt a felfogás, hogy a szervezet zsírraktárai általában változatlanok, és csak éhezés
esetén kerülnek mozgósításra. Amikor azonban Schönheimer nehézhidrogén zsírral etetett patkányokat,
és utána elemezte a zsírraktárakat, azt találta, hogy négy nap utan a szöveti zsír közel a felét tartalmazta
annak a nehézhidrogén-mennyiségnek, amelyet az állattal feletettek. Más szóval, a megemésztett zsírt az
állatok elraktározták, és a már raktáron levı zsírból használtak fel. A testben gyors anyagforgalom folyik,
és az alkatelemek állandóan cserélıdnek. Schönheimer azzal folytatta kísérleteit, hogy aminosavakba 15os atomsulyú nitrogénatomot (15N) („nehéznitrogént”) épőített. Patkányokat táplált az aminosavak olyan
keverékével, amelyek közül csak az egyik fajta tartalmazott nehéznitrogént, és azt tapasztalta, hogy egy
rövid idı után a patkányban levı valamennyi különbözı aminosavban meg lehet talalni a nehéznitrogént.
Itt is állandó változásról van szó. A molekulák gyorsan cserelıdnek, és átalakulnak, még akkor is, ha a
teljes változas maga esetleg csak csekély mértékő. Elvileg a változások pontos sorrendjét követni lehetne
oly módon, hogy megkeressük azokat a különbözı vegyületeket, amelyekben az izotóp egymás után

megjelenik. Ezt legkönnyebben a radioaktív izotópokkal lehetett megtenni, ezek az atomfajták ugyanis
nemcsak súlyukat tekintve rendkívüliek, hanem azert is, mert elbomlanak, és nagy sebességő és energijú
részecskéket bocsátanak ki magukból. Ezeket a reszecskéket könnyő észlelni, úgyhogy már nagyon kis
mennyiségő radioaktiv izotóp is elegendı a kísérletezéshez.
Schwann, Theodor Schwann (1810 – 1882): német fiziológus, zoológus. A sejtelmélet egyik
megalapozója. 1839-ben megjelent fımővében bebizonyította, hogy az állatok szövetei is sejtes
szerkezetőek. Ezt megelızıen ugyanis csak a növények sejtes felépítésérıl voltak bizonyítékok.
Felfedezésével megszületett az általános sejtelmélet, amely szerint minden élılény szervezetének közös
sajátossága a sejtes felépítés, és ez alapja minden életjelenségnek.
Selye János (1907 –1982.) osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész. Komáromban nıtt
fel; róla nevezték el a komáromi Selye János Egyetemet és a Selye János Gimnáziumot. A városban
szobrot is állítottak tiszteletére, egykori lakóházán, a Határır utcában pedig emléktábla látható. Tanult
Prágában, Párizsban, és Rómában is. Prágában szerezte meg orvosi diplomáját 1929-ben, ugyanott
vegyészetbıl is doktorált.1929-1932 között a prágai egyetemen oktatott. 1932-tıl a kanadai McGill
Egyetemen volt kutató. 1945-1976 között Montréalban egyetemi tanár volt. Ugyanakkor az amerikai
hadsereg általános sebészeti tanácsadójaként mőködött. Mint a stressz kutatója szerzett világhírt. 1936ban jelent meg errıl elsı publikációja a Nature címő folyóiratban. Az Életünk és a stressz címő könyve
1964-ben jelent meg magyarul, ami azonnal hihetetlenül olvasottá és idézetté vált. Gyakran megfordult
Magyarországon, elıadásokat tartott, interjúkat adott és gyakran szerepelt különbözı televíziós
mősorokban is.
Semmelweis Ignác (1818 – 1865): magyar orvos, szülész-nıgyógyász, a fertızések elleni küzdelem
úttörıje, az „anyák megmentıje”, mivel felfedezte a gyermekágyi láz okát, és alkalmazni kezdte a
fertıtlenítést az orvosi gyakorlatban. Semmelweis megfigyelte, hogy a klinika elsı részlegében a
gyermekágyi láz miatti elhalálozás 2-3-szor magasabb volt, mint a második részlegben; a két részleg
között mindössze annyi különbség volt, hogy az elsıben orvostanhallgatókat, a másodikban bábákat
képeztek. Felvetette azt a hipotézist, hogy talán a hallgatók visznek be valamit a nıkhöz, amikor szülés
közben megvizsgálják ıket. Egyik barátja sebfertızésbe halt bele, melyet úgy kapott, hogy megvizsgált
egy gyermekágyi lázban meghalt nıt. A két eset hasonlósága is alátámasztotta Semmelweis állításait, aki
arra a következtetésre jutott, hogy mivel a hallgatók a boncterembıl közvetlenül a szülészeti osztályra
mennek, a betegségben meghalt nıktıl magukkal viszik a fertızést az egészséges anyákhoz. Elrendelte
tehát, hogy a hallgatók mossanak kezet klórozott vízben minden egyes vizsgálat elıtt. Ezzel az eljárással
a halálozási arány az elsı részlegen 18,27%-ról 1,27%-ra esett vissza, és 1848 márciusában és
augusztusában egyetlen nı sem halt meg szülés közben Semmelweis részlegében. A fiatalabb bécsi
orvosok felismerték Semmelweis felfedezésének fontosságát, és megadtak neki minden támogatást.

Felettese azonban nem értette meg. Semmelweis elméletét késıbb elfogadta az orvostudomány.
Tevékenységét, mely segítette a fertızés megértését és visszaszorítását, üdvözölte Joseph Lister, a
modern antiszepszis atyja is: "A legnagyobb elismeréssel gondolok rá és munkásságára, és örömmel tölt
el, hogy végül megkapta a neki kijáró tiszteletet." Semmelweis budai szülıházában ma orvostörténeti
múzeum mőködik; nevét a Budapesti Orvostudományi egyetem viseli.
Sherrington, Sír Charles Scott Sherrington (1857 – 1952): magyar idegélettan-tudós, a liverpooli, majd
az oxfordi egyetem élettanprofesszora. Elsısorban a reflexeket tanulmányozta, és gazdagította a
reflexívek megismerését. A reflexmőködésben hangsúlyozta a központi gátlás jelentıségét. Részletesen
foglalkozott az érzımőködésekkel, valamint a szinapszisokkal. A szinapszis elnevezés is tıle származik.
Feltárta a gerincvelı és az agytörzs szerepét a mozgatómőködések összerendezésében. Az agyvelı
törzsfejlıdését vizsgálva megállapította, hogy a fejlıdés alapja a reflexek pályájának változási lehetısége,
ami az emberben igen magas fokot ért el, és lehetıvé teszi az idegrendszer alkalmazkodóképességét.
Nobel-díj, 1932.
Siebold, Kari Theodor Ernst von Siebold (1804 – 1885): német zoológus. İ mutatta ki, hogy vannak
olyan sejtek, amelyek tényleg képesek az önálló életre. Siebold 1845-ben az összehasonlíto anatomiáról
írt könyvében részletesen foglalkozott a protozoákkal, ezekkel a kis állatkákkal, amelyeket van
Leeuwenhoek fedezett fel. Siebold nyilvánvalóvá tette, hogy a protozoákat olyan lényeknek kell tekinteni,
amelyek egyetlen sejtbıl állnak. Minden egyes protozoát sejtfal vesz körül, és azon belül megvan az élet
minden lényeges sajátossága. Táplálékot vesz fel, azt megemészti és beépíti, az elhasznált anyagot pedig
eltávolítja. Érzékeli a környezetet, és megfelelıen reagál rá. Növekszik, és osztódással szaporodik. Az
bizonyos, a protozoa általaban nagyobb es bonyolultabb szerkezető, mint azok a sejtek, amelyekbıl egy
soksejtő szervezet, amilyen az ember is, felépül.
Siekevitz, Philip Siekevitz (1918 – 2009): amerikai citológus. 1956‐ban George Palade‐gal elsőként
különítették el a riboszómákat a sejtből.
Simonkai Lajos (1851 – 1910): magyar botanikus. Borbás Vince mellett a 19. sz. második felének
legnagyobb magyar flórakutatója. Az eperjesi gimnáziumban Hazslinszky Frigyes tanítványa, ő
kedveltette meg vele a botanikát. 1870‐től a pesti egyetemen természetrajzot hallgatott, 1872‐ben
Jurányi Lajos tanársegédje a növénytani tanszéken. 1874‐ben tanári oklevelet szerzett, 1879‐ben
doktorált. 1875‐től a nagyváradi, 1880‐tól a pancsovai, 1881‐től az aradi, 1891‐től a budapesti VII. ker.
főgimnázium természetrajztanára volt. 1892‐ben a budapesti egyetemen magántanári képesítést
szerzett. A növényföldrajz mellett főleg növényrendszertani kérdésekkel foglalkozott, így megírta
Magyarország tölgyeinek, hársfáinak, zanótjainak, szilfáinak, juharfáinak, ribizkéinek stb. monográfiáit

1888‐1908 között. Ő dolgozta fel kritikailag Erdély flóráját, ez a könyve a század legjobb magyar
flóraműve. Hatalmas herbáriumát (22 000 faj és változat) a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta.
Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki.
Simson, George Simson (1902 – 1984): amerikai paleontológus, evolucionista. Megállpította, hogy a
különböző rendszertani csoportok evolúciójának sebessége a környezeti viszonyok változásának a
sebességétől függ. Vizsgálata a kiválógatódás formáit is.
Skollanics József Ferenc (1720 – 1785): magyar orvos. Orvosi oklevelét 1747‐ben Bolognában szerezte
meg. 1758‐tól Pozsony város orvosa volt. Szakmai munkájának elismeréseként, mint a Magyar Királyi
Egészségügyi Bizottság orvos tagja működött 1763‐tól, majd 1765. május 20‐án a tanácsnoki címet is
elnyerte. 1770‐ben királyi tanácsos. Az elmebajok lázkezelésének első hazai művelője. Könyvében
összeállította az orvosok, sebészek, gyógyszerészek és bábák jogait és kötelességeit.
Smalgauzen, Iván Ivánovics - Іван Іванович Шмальгаузен (Schmalhausen I. I. ) (1884 – 1963) ukrán
származású orosz zoológus‐morphológus tudós. Édesapja, Iván Fedorovics, botanikus volt a Kijevi és
Pétervári egyetem professzora, hamar meghalt. Tanulmányi évei alatt nagy hatással volt rá O. M.
Szjevercov előadásai és már diák éveiben elkezdte a összehasonlító anatómiai kísérleteit. Munkája a
kétéltűek végtagjainak fejlődéséről arany éremre volt kitűntetve. Az egyetemen megszakításokkal
tanult, először diákmegzodulásokban való részvétele miatt zárták ki, majd folytatva, újból agyahagyta a
foradalom alatt (1905 – 1907), mivel az egyetem zárva volt. 1912‐ben Szjevercov meghívta tanítványát a
Moszkvai egyetemre dolgzozni aszisztensként, majd az összehasonlítói anatómia tanszékének docense
lett. 1916‐ban doktori disszertációját megvédte, majd 1918‐1921 években Voronyizkij egyetemen
dolgozott, majd ismét a Kijevin (1921 – 1937). A 20‐30‐as években párhuzamosan dolgozott a Kijevi és
Moszkai egyetemeken. Az Ukrán Tudományos Akadémia tagja let 1922‐ben. Tanárával, Szjevercoval,
tartotta a kapcsolatot. Szjevercov halála után ő let a vezetője a Szovjet evolúciós morfológiai és
embriológiai kísérleteknek, az ilyen irányú kísérletek a Kijevi és Moszkvai egyetemen zajlottak. Az
“Evolúció tényezői” című munkája nem cask az evolúciós elmélet számára nagy érték, hanem az
evolúciós genetika terén is. Életének utolsó éveiben a biológiai kísérletek matematikai módszerének
feldolgozásával foglalkozott. Érdekelték a legújabb tudomány irányzatok, köztük a bionikával
kapcsolatos problémák. El kezdett dolgozni a biológiai kibernetikáról szóló könyvén, de már nem
érkezett befejezni.1930 és 1941 között az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Állattani intézetét
vezette, amely ma az ő nevét viseli. Közel 200 tudományos munkát írt a következőkből: evolúció
morfológia, embriológia, kísérleti biológia, ökológia, genetika, az állatok filogenezise és evolúciós

elméletek. Munkájának fő foglalkozási területei az evolúciós moprfológii, kísérleti morfológia, a
növekedés törvényszerűségeinek tanulmányozása, az állatok filogenezise stb.
Soó Rezsı (1903 – 1980) magyar botanikus, egyetemi tanár. Florisztikai, geobotanikai és cönológiai
kutatások mellett vegetációtörténettel, rendszertannal, természetvédelemmel foglalkozott. 1940-44-ben a
kolozsvári egyetemen a növényrendszertani tanszéket, a Botanikus Kertet és az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Növénytárát vezette. 1945 után egy évtizedig újra debreceni tanszékére került vissza. Ez idı alatt lett az
MTA Biológiai Osztályának elnöke, a debreceni egyetem dékánja; szerkesztette az Acta Geobotanica
Hungaricát, számos külföldi rendezvényen vett részt. Már 1952 és 1955 között is elıadó a budapesti
egyetemen, 1955-ben pedig végleg a fıvárosba került. Ettıl kezdve az ELTE növényrendszertani és
növényföldrajztani tanszékének professzora, a Botanikus Kert igazgatója. 1947-tıl az MTA tagja.
Fejlıdéstörténeti növényrendszere és növényföldrajzi munkássága nemzetközi jelentıségő volt.
Feldolgozat a Mátra, a Tiszántúl, a Székelyföld, a Bükk és a Nyírség flóráját, összeállította a Balatonvidék, a Tiszántúl és a Nyírség növényföldrajzát.
Spencer, Herbert Spencer (1820 – 1903): angol polihisztor, biológus, antropológus, filozófus,
szociológus, biológus. Eredetileg vasúti mérnök, késõbb újságíróként tevékenykedett. Egyetemi
tanulmányokat nem folytatott, hatalmas tudására önképzés útján tett szert. Darwint megelõzve hirdette az
evolúció eszméjét, ez alkotja fõ mûvének, a kilenc kötetes A szintétikus filozófia rendszerének
vezérgondolatát. Ezen belül külön köteteket szentel a biológiai, pszichológiai, szociológiai, etikai
alapelvei kifejtésének. Pedagógiai rendszert nem alkotott, nagy bölcseleti rendszerében sem szerepel
külön neveléstan, de 1854-ben, 1858-ban és 1859-ben néhány népszerû cikket írt a témával kapcsolatban.
Ezeket késõbb összegyûjtve könyv formájában is kiadta Education: intellectual, moral and physical
(Értelmi, erkölcsi és testi nevelés) címen. Mûve késõbb hatalmas népszerûségre tett szert, 20 nyelvre
lefordították. Újszerû elképzelései nagy hatással voltak az angol neveléstudomány késõbbi fejlõdésére.
Úgy vélte, hogy a környezethez való adaptációk fokozatos evolúciós folyamata nem csak az élı anyagra
jellemzı, hanem az emberi társadalomra és a világegyetem egészére is. A biológia princípiumai címő
kétkötetes mővében a darwinizmus eszméit népszerősítette, a” leginkább alkalmazkodó túlélése” fogalom
megalkotója. Spencer a kapitalizmus magas fokán álló angol burzsoázia nevelési elveinek képviselõjeként
nagy hatással volt az angolszász országok késõbbi nevelésfelfogására, és a századfordulón kibontakozó
gyermektanulmányi és reformpedagógiai mozgalom pedagógiai-pszichológiai koncepcióinak alakulására.
Stahl, Georg Ernst Stahl (1660 – 1734): német orvos. Flogisztonelmélete révén vált híressé, amely
szerint a flogiszton egy olyan szubsztancia, amely egyeb szubsztanciákban, mint például a fában, el tud
égni vagy a vasban rozsdásodni. Amikor a fa elég vagy a vas rozsdásodik, akkor - mondja Stahl flogiszton szabadul fel a levegıbe. Tekintettel arra, hogy a rozsdásodo fém súlya gyarapszik, egyes

kémikusok azt allitottak, hogy a flogiszton-nak negatív súlya van. Amikor tehát eltavozik, a fém súlya
gyarapszik. Ez az elmelet a kémikusok elıtt tetszetıs volt, és végig a XVIII. század folyaman a
legtöbbjük el is fogadta. Stahl terjedelmes munkáiban a fiziologiáról is igen jelentıs véleményt talalunk,
különösen az orvostudományról szóló könyvében, amelyet 1707-ben adott ki. Ebben egyszerően
kijelentette: az élı szervezetekre nem érvenyesek a fizikai törvények, hanem azok teljesen más tipusú
törvényeknek vannak alávetve. Véleménye szerint az élettelen világ kémiai és fizikai sajátosságainak
tanulmányozása útjan nem sokat tudhatunk meg a biologiáról.
Starling, Ernest Henry Starling (1866 – 1927): angol élettantudós. 1902-ben azt tapasztalta Bayliss‐szel,
hogy még ha el is vágnak minden ideget, amely a hasnyálmirigyhez (az emésztésben részt vevı nagy
mirigyek egyike) vezet, az továbbra is eredeti rendeltetésének megfelelıen mőködik, és emésztınedvet
választ ki, mihelyt a gyomor savas tartalma bejut a bélbe. Kiderült, hogy a vékonybél nyálkahártyája a
gyomorsav hatására egy anyagot választ ki, amelyet együtt a két fiziológus szekretinnek neveztek el, ez
volt az elsı hormon, amelyet felfedeztek. Két évvel késıbb Starling egy nevet javasolt mindazokra az
anyagokra, amelyeket valamilyen “belsı elválasztású mirigy” abból a célból bocsát a vérbe, hogy egy
másik szerv vagy szervek mőködését kiváltsa. Ez a név a “hormon” volt, amely a görög “hormao”
(buzdít) szóból származik.
Sturtevant, Alfred Henry Sturtevant (1891 – 1970): amerikai genetikus. 1913 - Sturtevant - az elsı
géntérkép elkészítése (muslicákat tanulmányozata).
Sumner, James Batcheller Sumner (1887 – 1955): amerikai biokémikus. 1962-ben felvetette annak a
lehetıségét, hogy az enzimek a fehérjékhez tartoznak. Ebben az évben Sumner babból az „ureáz”
elnevezéső enzimet vonta ki, amely a karbamidnak ammóniára és széndioxidra történı bomlását
katalizálja. A kivonás végrehajtása soran Sumner azt tapasztalta, hogy egy pontnál számos apró
kristályhoz jut. A kristályokat izolálta, majd feloldotta, és azt találta, hogy az oldatnak koncentrált ureáz
aktivitása van. Akárhogy is próbálta a kristályoktól az enzim tevékenységét elválasztani, ez nem sikerült.
A kristályok tehát azonosak voltak az enzimmel, és összes további kíserletei azt mutatták, hogy a
kristályok szintén fehérjék. Az ureáz volt tehat az elsı enzim, amelyet valaha is kristályos formában
elıállították, továbbá az elsı enzim, amelyrıl vitathatatlanul kimutatták, hogy fehérje.
Susse, Eduard Susse (1831 – 1914): osztrák biológus. İ vezette be a bioszféra fogalmát 1875-ben.
Sutherland, Earl Wilbur Sutherland (1915 – 1974): amerikai biokémikus, fiziológus. A II. világháború
idején az USA hadseregében szolgált, leszerelése után a Washington Egyetem munkatársa lett. 1953-ban
kinevezték a clevelandi Western Reserve Egyetem orvostudományi tanszékének vezetıjévé, és 1956-ban
ott fedezte fel a sejthártyában keletkezı és a hormonaktivitást szabályozó ciklikus AMP-t. 1963-ban
Nashville-ben a Vanderbilt Egyetemen az élettan professzora lett, 1973-tól a Miami Egyetem orvosi

karának munkatársa volt. Nobel-díjat kapott a ciklikus adenozin-monofoszfát nevő vegyület izolálásáért
és annak bizonyításáért, hogy az fontos szerepet játszik az állatok anyagcsere-folyamataiban. Nobel-díj,
1971.
Sutton, Walter Sutton (1876 – 1916): amerikai citológus, az öröklıdés kromoszómaelméletének úttörıje.
Kimutatta, hogy a kromoszómák a Mendel-féle öröklési tényezık mintájára viselkednek. Felfedezte a
homológ kromoszómapárokat. Kutatásai alapján világossá vált a mitózis és a meiózis kromoszomális
különbsége és a kromoszómáknak az öröklésben játszott szerepe.
Svedberg, Theodor Svedberg (1884 – 1971): svéd vegyész. 1923-ban egy igen hatásos módszert vezetett
be a fehérjemolekulák méreteinek a meghatározására. Ez az „ultracentrifuga” volt, egy forgó edény,
amelyben több százezerszer nagyobb centrifuáalis erı lép fel, mint amekkora a közönséges gravitáció.
Közönséges hımérsékleten a vízmolekulák hımozgása elég ahhoz, hogy a gravitáció vonzásával szemben
az óriási fehérjemolekulákat szuszpenzió formájában lebegésben tartsa, de ekkora centrifugális erı
ellenében, ez már kevés. A pergı centrifugában a fehérjemolekulák kezdenek kiválni, vagy „leülepedni”.
Az ülepedés sebességébıl a fehérjemolekulák molekulasúlya meghatározható. (Egy átalagos nagyságú
fehérjének, mint amilyen a vért vörösre festı anyag, a hemoglobin, a molekulasúlya 67 000. Ez 3700-szor
nagyobb, mint a vízmolekula, amelynek molekulasúlya csak 18. Egyéb fehérjemolekulák még ennél is
nagyobbak, molekulasúlyúak több százezer is lehet.)
Swammerdam, Jan Swammerdam (1637 – 1680): németalföldi (holland) természettudós, a
mikroszkopizálás egyik úttörıje. Kezdetleges mikroszkópjával elıször vizsgálta a rovarok testfelépítését
és a vér alkotóit. Felfedezte azt is, hogy a vér nem homogén voros folyadék, amint az a szemnek tőnik,
hanem számos apró testet (vörös vértestek) tartalmaz, amelyektıl színét nyeri.
Sylvius, Franciscus Sylvius

(vagy Franz de la Boë) (1614 – 1672): német származású holland

fiziológus, anatómus, kémikus. A testet vegykonyhának tekintette. Úgy vélte, hogy az emésztés vegyi
folyamat, amely hasonló azokhoz a vegyi változásokhoz, amelyek erjedés közben menne végbe. Errıl
kiderült, hogy igaz. Azt is feltételezte, hogy a testi egészség a vegyi alkatrészek megfelelı egyensúlyától
függ. Ebben is van némi igazság, de Sylvius idejében az ismeretek még olyan kezdetlegesek voltak, hogy
éppen csak az elsı lépéseket tudtak megtenni.
Sz
Szabó Lajos ( ): magyar orvos. A magyarországi PKU-szűrés elméletét és gyakorlatát alapozta meg. Az ő
emlékét ápolja az Alapítvány a Fenilketonuriás Gyermekekért kezdeményezésére létrejött Szabó Lajos Ösztöndíj,
amely a PKU‐diétát szigorúan tartó, és ezáltal jó tanulmányi eredményeket elért közép‐ és felsőfokú
tanulmányaikat folytatót diákok nyerhetnek el.

Szecsenov Ivan Mihajlovics - Сєченов Іван Михайлович (1829 -1905): orosz élettantudós,
pszichológus, a reflexelmélet egyik megalapítója. 1869‐től a Pétervári Tudományos Akadémia levelező,
majd 1904‐től tiszteletbeli tagja.1863‐ban jelent meg először nyomtatásban „Az agy reflexei” című
könyve. 1866‐ban adja ki „Az idegrendszer élettana”című munkáját. 1901‐ben lát napvilágot „Az ember
munkamozdulatainak alapelemei” című műve. Először regisztrálta a gerincvelő spontán elektromos
aktivitását. Elsőként fedezte fel, hogy a nagyagy, illetve a központi idegrendszer felsőbb területei gátló
hatást gyakorolhatnak az alsóbb központokra (központi gátlás). Felismerte, hogy a reflexek rendszere két
részre oszlik: a gerincvelői és az agyvelői reflexrendszerre, amelyek azonban még anatómiai
szempontokból sem függetlenek egymástól, mert a végső mozgatópályáik azonosak. A reflexek
vizsgálatát kiterjesztette a szellemi, érzelmi, tehát a lelki folyamatok tanulmányozására is.
Szent-Györgyi Albert (1893 ‐ 1987): magyar biokémikus, a C‐vitamin felfedezője. 1937-ben fiziológiai,
illetve orvostudományi Nobel-díjat kapott a "biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért,
különösen a C-vitamin, valamint a fumársavkatalízis vonatkozásában". A háború után aktívan
bekapcsolódott a magyar tudományos élet és az Akadémia újjászervezésébe, de 1947‐ben a politikai
terrortól tartva külföldre távozott. Közel negyven évig élt Amerikában. Elsősorban az izomkutatás és a
sejtszabályozás problémái foglalkoztatták, továbbá igen jelentős rákkutatási tevékenységet folytatott.
Több mint kétszáz tanulmányt és számos jelentős könyvet írt. Élete, tudósi és emberi tevékenysége a
pusztítással szemben az élet igenlését szolgálta. Egyik este a felesége friss paprikát rakott a vacsora
mellé az asztalra. A professzor szerette a békességet, a paprikát meg nem; egy óvatlan pillanatban a
zsebébe dugta hát. Midőn a vacsorától felkelt, akkor jutott csak eszébe, hogy szinte ez az egyetlen
növény, amit még nem próbált ki. A laboratóriuma volt a lakása is ekkoriban; éjfélre már tudta, hogy a
porlódi pirospaprika a legcsodálatosabb aszkorbinsavraktár, amely csak a világon van. Grammonként 2
milligramm C‐vitamin van benne. Rövid időn belül, két egymást követő menetben három és fél kiló
kristályos aszkorbinsavat sikerült előállítania Szent‐Györgyinek. A C‐vitamin előállításában való sikeres
munkáját, Nobel‐díjjal jutalmazták. Nobel-díj, 1937.
Szerebrovszkij, Alexandr Szergijovics - Серебровський Олександр Сергійович (1892 – 1948): orosz
genetikus, szelekcionista. Az állattenyésztésben alkalmazható új szelekciós módszereket dolgozott ki.
Kutatási területei az állatok genetikája, génelmélet, populációs genetika. Hipotéziseket állítot fel a gének
mőködésérıl, lehetségesnek tartotta a gének mérését a crossing-over egységében. Bevezette a
génállomány fogalmat. Új elvi módszereket ajánlott a rovarkártevıkkel szemben, hogy olyan tömeges
hímek kibocsátása a környezetbe, amelyek valamilyen genetikai rendellenességet tartalmaznak (1940).

Szevercov, Alekszej Nyikolajevics - Сєверцов Олексій Миколайович (1866 – 1936): orosz zoológus.
1902‐1911 a kijevi Szent Vlagyimir Egyetemen (ma Tarasz Sevcsenko Egyetem) dolgozott. A biológiai
progresszióról és elérésének módjairól (aromorfózis, idioadaptáció, degeneráció) szóló elmélet
megalkotója. Kidolgozta a gerinces állatok összehasonlító anatómiájának korszerű elméletét.
Szórády István (1926 –1990): orvos, gyermekgyógyász, farmakológus, egyetemi tanár. A szegedi
tudományegyetem orvosi karán 1950‐ben szerezte meg orvosi oklevelét. 1948‐1950‐ig az egyetem
Gyógyszertani Intézetében, utána 1964‐ig az orvostudományi egyetem gyermekklinikáján dolgozott.
1954‐ben szakvizsgát tett a csecsemő‐ és gyermekbetegségek tárgykörből. 1964‐től Szeged Város
Tanácsa Gyermekkórházának igazgató főorvosa. Tudományos munkáját a Gyógyszertani Intézetben
Jancsó Miklós, a gyermekklinikán Waltner Károly irányításával végezte. Munkásságának tárgya
kezdetben a vitaminológia volt. A hatvanas évek második felétől a klinikai farmakológia és
farmakogenetika került tudományos munkásságának középpontjába. Számos publikációja jelent meg
bel‐ és külföldön. Részt vett orvostudományi kiadványok szerkesztésében, magyar és külföldi orvosi
társaságok tagja volt. Finnországban két alkalommal hosszabb ideig mint ösztöndíjas dolgozott.
T
Takamine, Jokichi Takamine (1854 – 1922): japán származású amerikai vegyész. 1901‐ben a
mellékvesékbıl izolált egy anyagot, amelyet ma adrenalinnak beveznek, és errıl végöl is kiderült, hogy
hormone. Ez volt az elsı hormone, amelyet izoláltak, s amelynek szerkezetét meghztározták.
Tatum, Edward Lawrie Tatum (1909 – 1975): amerikai biokémikus. 1937‐1941 között a Stanford
Egyetem tudományos munkatársaként Beadle‐lel együtt a Neurospora gombák tulajdonságainak
öröklődését és mutációit vizsgálta. 1941‐ben felállították az "egy gén - egy enzim" elméletet, mely
szerint egy gén egy meghatározott enzim működéséért felelős. Az elmélet azóta módosult,
továbbfejlődött, de fontos szerepe volt a molekuláris genetika tudományágának megteremtésében.
1945‐1948 között a Yale Egyetem professzoraként sikerült baktériumokra is alkalmaznia a Neurospora
génmutációinak kiváltására és biokémiai folyamatainak tanulmányozására használt módszereit. Tatum
1948‐ban visszatért a Stanford Egyetemre, majd 1957‐ben a New York‐i Rockefeller Orvostudományi
Kutatóintézet munkatársa lett. A molekuláris genetika tudományágának megteremtéséért George
Beadle-lel és és Joshua Lederberggel megosztva ‐ orvosi‐élettani Nobel‐díjat kapott. Nobel-díj, 1958.
Thanhoffer Lajos (1843 – 1909): anatómus, szövettani kutató, egyetemi tanár. Pesten szerzett orvosi
oklevelet 1868‐ban. 1868‐tól tanársegéd az élettani tanszéken a pesti egyetemen. Ugyanakkor az élet‐,

szövettan tanára az állatorvosi tanintézetben. 1872‐ben a szövettan magántanára 1890‐1909‐ben a II.
anatómiai tanszék ny. r. tanára. Kutatásai közül kiemelkednek a zsírfelszívódásra, a szaruhártyára, a
csigolya közti dúcokra, az izomidegvégződésekre vonatkozó vizsgálatai. Egyik első szorgalmazója volt
hazánkban a mikroszkópos vizsgálatoknak és a mikrotechnikai eljárásoknak. 1880‐tól az MTA tagja.
Theiler, Max Theiler (1899 – 1972): dél‐afrikai születésű amerikai mikrobiológus, víruskutató.
Pretoriában nevelkedett, a fokvárosi orvosi egyetemen folytatta tanulmányait, s 1922‐ben szerzett
orvosi diplomát. Tanult a londoni Trópusi Intézetben, majd 1922‐től az USA‐ban dolgozott, a Harward
egyetem bostoni intézetében. 1930‐tól a Rockefeller Intézet nemzetközi egészségügyi osztályára került,
ahol végül a víruskutató laboratórium igazgatója lett. 1964‐től a Yale egyetem mikrobiológia‐ és
járványtanprofesszora. Sárgalázzal kapcsolatos kutatásait 1920‐ban kezdte el. 1937‐ben a szervezet aktív
immunizálását elősegítő oltóanyagot állította elő a sárgaláz ellen. Az 1951. évi orvosi Nobel‐díjat a
sárgaláz kutatásáért és szérummal történő gyógyításáért kapta. Ez a vírus okozta kór azóta gyakorlatilag
eltűnt. Nobel-díj, 1951.
Theophrasztosz (i.e. 373 – 288): ókori görög természettudós, filózufus. A botanika megalapítója.
Arisztotelész utóda az athéni peripatetikus iskolában, mégpedig a kortársak beszámolói szerint méltó
utóda. Tyrtamosz néven született, s később kezdték ragadványnevén („Theophrasztosz” = „Isteni
beszédű”), nevezni, a hagyomány szerint Arisztotelész nyomán, aki ezzel Tyrtamosz beszédének
eleganciájára utalt, amit az ő esetében talán nem alaptalanul tartottak a görögök az éles elme jelének.
Művében mintegy 500 addig megismert növényfajt írt le és rendszerezett. Növénytani művei miatt
szokás „a botanika atyjának” nevezni.
Tinbergen, Nikolaas (Niko) Tinbergen (1907 – 1988): holland származású angol etológus, ornitológus.
1947‐ben a leideni Zoológiai Intézet vezetője lett, 1949‐től haláláig az oxfordi Zoológiai Intézetben
dolgozott, 1966‐tól professzorként. Állatok magatartássémáit kutatta, a kulcsingerek minőségének
változásával bekövetkező magatartásjegyek változását vizsgálta. Egyik legfontosabb kutatási területe az
ösztönök vizsgálata volt. E téren több alapvető fogalmat vezetett be. Az ösztönöket hierarchikusan
szervezett idegi mechanizmusokként határozta meg. "Az ösztönökről" című könyve 1976‐ban magyar
nyelven is megjelent. 1973‐ban "az egyéni és társas viselkedésformák szerveződése és kioltódása
területén tett felfedezéseikért" Karl von Frisch‐sel és Konrad Lorenz‐cel megosztva kapta a orvosi‐
élettani Nobel‐díjat. Nobel-díj, 1973.
Todd, Robert Alexander Todd (1907 – 1997): skót kémikus. 1940‐es években szintézissel előállította a
különböző nukleotidokat. (Ezzel megerősítette Levene következtetéseit)

Tschermak-Seysenegg, Erik von Tschermak-Seysenegg (1870 – 1952): osztrák genetikus, Mendel
szabályainak egyik újrafelfedezője (1900‐ban).
Twort, Frederich William Twort (1877 – 1950): angol bakteriológus. Azt tapasztalta, hogy néhány
naktlriumtelep zavarossá válik, és azután feloldódik. Megszőrte ezeket az eltőnı telepeket, és úgy találta,
hogy a szőrletben van valami, ami a rendes tenyészetek feloldódását okozza. Kiderült, hogy maguk a
baktériumok is szenvedhetnek vírusbetegségben, és ezek a paraziták így a még kisebb paraziták
áldozataivá váltak.
Ty
Titus Lucretius Carus (i.e. 99 – 55): római költı és filozófus. Filozófiai költeményt írt A dolgok
természetérıl címmel. Úgy vélte, hogy minden test különbözı fajtájú elemi testecskékbıl – atomokból –
áll, és ezek különbözı véletlenszerő egyesülésekbıl jöttek létre. Ugyanakkor csak a leginkább
alkalmazkodott lények maradtak fenn és hoztak létre utódokat.
Tyimirjazev Kliment Arkagyevics - Тимірязєв Климент Аркадійович (1843 – 1920): orosz
növényélettan-tudós. Az elsı tudományos munkáját 25 éves korában nyomtatták ki, a következı címen
„Eszköz a szénsav összetételének tanulmányozásához”. Megállapítása szerint a fotoszintézis az energia
megmaradás törvényének megfelelıen megy végbe, valamint, hogy a fotoszintézis intenzitása szoros
kapcsolatban van a fény intenzitásával. Legfıbb érdeme a levél élettanának, és a fotoszintézisnek a
tanulmányozása. Saját készítéső mőszereivel meg tudta határozni például a Nap sugárzó energiájának azt
a hányadát, amely a fotoszintézis során felhasználásra kerül. Egy másik mőszerével százmilliomod
grammnyi pontossággal mérte a fotoszintézisben részt vevı gázok tömegét. Feltárta a zöld színtestek
mőködését és a napsugárzás jelentıségét a fotoszintézisben. Közel fél évszázadon keresztül az evolúciós
elmélet legnagyobb hatású oroszországi terjesztıje volt.
U
Uhtomszkij, Olekszij Olekszijovics - Ухтомський Олексій Олексійович (1875 – 1942): orosz
fiziológus. Felfedezte, hogy a figyelem pszichológiai alapját az agy egyik legfontosabb általános élettani
folyamata, a dominancia elve képezi. tovább fejlesztette Szecsenov elveit.
Urey, Harold Clayton Urey (1893 – 1981): amerikai vegyész. A hidrogén nehéz izotópja, a deutérium
felfedezéséért Nobel-díjjal tüntették ki. Kulcsfontosságú szerepet játszott az atombomba elıállításában, és
nagymértékben hozzájárult a Föld és más bolygók eredetét magyarázó széles körben elfogadott elmélet
kidolgozásához. Nobel-díj, 1934.
V

Vámossy Zoltán (1868 – 1953): magyar orvos, farmakológus, egyetemi tanár. Budapesten szerzett orvosi
oklevelet. A szülészeti, majd belgyógyászati klinikán való mőködése után, 1893-tól tanársegéd a
budapesti gyógyszertani intézetben. 1917-1939-ben a gyógyszertan tanára a budapesti egyetemen.
Felfedezte a phenolphtalein hashajtó hatását. Kutatásokat végzett a máj méregtelenítı hatásával, az
ópium-alkaloidokkal kapcsolatosan. Törvényszéki orvosi vizsgálati módszereket dolgozott ki. 19231944-ig az Orvosi Hetilapot szerkesztette, amelyben számos közleménye jelent meg. 1920-tól az MTA
tagja.
Varga Lajos (1890 – 1963): magyar zoológus. A kolozsvári egyetemen 1910-14-ben Apáthy István
mellett volt gyakornok. Részt vett az 1. világháborúban. 1917-ben a soproni honvéd fıreáliskolában lett
tanár, 1919-ben a szegedi egyetemen magántanárrá képesítették hidrobiológiából. 1938-tól egyetemi ny.
rk. tanár. 1957-tıl az MTA Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma soproni kirendeltségének vezetıje, az
Erdımérnöki Fıiskola tanszékvezetı tanára, 1961-ben a Hidrológiai Társaság Schafarzik Ferenc
emlékérmével jutalmazta. Külföldön is elismert kutatója volt a vizek és talajok kerekes férgeinek és
egyéb alacsonyrendő állati lényeinek. Különösen úttörı munkát végzett a Fertı tó mikroszkopikus
állatvilágának megismertetésében. 1940-tıl tagja az MTA-nak, 1949-ben kimondottan politikai okok
miatt megfosztották az akadémiai tagságtól.
Vavilov Mikola Ivanovics - Вавилов Микола Іванович (1887 – 1943): orosz botanikus (nemesítı) és
genetikus. Munkájának legfıbb célja, hogy tanulmányozza azokat a nemesített gabonaféléket, amelyet a
Föld népességének szinte egésze fogyasztja. Munkájának fıbb jelentıségei: örökletes változékonyság
homológ sorainak törvénye, kultúrnövények származási központjainak meghatározása, növények
immunitásának tanulmányozása stb. A törvény a homológ sorok viselkedését jellemzi és kimondja, hogy
a közeli rokonságban álló fajokat a genetikailag meghatározott változékonyság hasonló típusa jellemzi.
Ha ismerjük egy faj örökletes változásait akkor, elıre láthatjuk, milyen hasonló változásokat fogunk
tapasztalni a rokon fajokban. Vavilov „Az örökletes változékonyság homológ sorainak törvénye” címő
munkájában (1935) összehasonlította a pázsitfőfélék családjába tartozó kultúrnövényeket (rozs, búza,
árpa, zab, köles, cirok, rizs) egyes örökleteses változó bélyegeit (virágzat, magszemtermés és más
biológiai jellegek), és arra a megállapításra jutott, hogy többségüknél megfigyelhetı a vizsgált
örökletesen változó bélyegek jelenléte. Munkáiban a termesztett növények származási helyeként hét
földrajzi helyet jelöl meg. Ezek a géncentrumok, ahol a kiindulási fajok genetikai változatossága a
legnagyobb.
Verebély Tibor (Verebélÿ) (1875 – 1941): orvos, sebész, egyetemi tanár. 1900-ban a budapesti
egyetemen avatták orvosdoktorrá. 1900-tól a kórbonctani tanszéken mőködött, majd kórházi kórboncnok
fıorvos, ezután a sebészeti klinikán dolgozott mint tanársegéd, ill. adjunktus Budapesten. 1906-ban a

Stefánia-kórház fıorvosa, a fertızéses sebészeti betegségek tanára, 1914-ben a sebészet ny. r. tanár. A
III., majd az I. sebészeti klinika igazgatója, 1938-39-ben az egyetem rektora. 1939-tıl az egyetem
képviseletében felsıházi tag. Kutatásokat végzett a daganatok, a csontbetegségek, a lép, hasnyálmirigy,
gyomor sebészetével, az alkat sebészi vonatkozásaival kapcsolatosan. Tudományos mőködésének
középpontját a sebészi patológia megszilárdítása képezte. Jelentıs iskolát nevelt fel. 1922-tıl az MTA
tagja.
Vernádszkij Volodimir Ivanovic - Вернадський Володимир Іванович (1863 – 1945): nagy ukrán
természettudós és filozófus, aki sokat tett Ukrajna kultúrájának és tudományának fejlıdéséért. İ volt az
Ukrán Tudományos Akadémia elsı elnöke. Vernádszkij volt az elsı, aki a Földet egységes szervezetként
fogta fel. Az Föld összes élılénye alkotja a biomasszát, amelyet Vernádszkij élıanyagnak nevezett el.
Vernádszkij rámutatott arra, hogy épp a tudományos gondolkodás és az emberi munka hatására megy át a
bioszféra egy új állapotba, a nosszférába. Kezdetben a tudós a nooszférát a Föld sajátságos övének
tekintette, amely a bioszférán kívül fejlıdik. Vernádszkij szerint a nooszféra nem csak a jövıben fog
megjelenni, hanem már az elsı emberi lény tudatra ébredésétıl létezik. Vernádszkij globális ökológiai
gondolkodást fejlesztett, a bioszféra ökológiáját.
Vesalius Andreas (1514 – 1564): németalföldi orvos, a mai értelemben vett anatómia megteremtıje.
Hollandiában a galénoszi hagyományok szellemében nevelkedett, s a régi mester iránt mindvégig a
legnagyobb tisztelettel viseltetett. tanulmányainak befejezése után azonban egyszer Itáliába utazott, és ott
liberálisabb szellemi környezetbe került. Mondino de Luzzi példáját követve, ı maga kezdett el boncolni,
és nem hagyta magáét befolyásolni a régi görög nézetektıl, ha ezek nem egyeztek meg azzal, amit saját
szemével látott. A temetıkben és a vesztıhelyeken csak a legnagyobb titokban tudott boncolni. 1543-ban
adta ki „Az emberi test felépítése” (De humani corporis fabrica) címő hétkötetes mővét, amelyet Tizian
tanítványa,
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eredményeképpen megjelnt könyve az emberi test elsı pontos anatómiája volt, amelyet valaha is írtak.
Könyve két szempontból volt nagy elınyben az adigiakkal szemben. Elıször: a könyvnyomtatás korában
jelent meg, tehát sok ezer példányban terjedhetett ez Európában. Másodszor: képekkel illusztrálva jelent
meg. A képek feltőnıen szépek voltak Jan Stephan Kalkarnak köszönhetıen. Az emberi testet természetes
helyzetben mutatta, és az izmok ábrázolása különösen jól sikerült. Vesalius élete a könyv megjelenése
után szerencsétlenül alakult. Nézeteit egyesek eretneknek tartották, s nyilvános boncolásai, amelyekrıl
könyve beszámolt, törvénybe ütköztek.

1564-ben Vesalius a Szentföldre utazott zarándoklatra.

Jeruzsálemben érte utol a velencei szentátus üzenete, amelyben ismét meghívták a páduai egyetemre, ahol
az egyik professzori pozíció Vesalius barátja és tanítványa, Fallopius halálával megüresedett. A
visszaúton elıbb erıs szembeszéllel kellett megküzdeniük, majd hajótörést szenvedtek Zakynthos
szigetén. Vesalius itt halt meg, és olyan adósságokat hagyott hátra, hogy ha egy jóakarója nem fizeti ki a

temetés költségeit, akkor holtteste temetetlenül maradt volna. Halála után sokáig élt az a feltételezés,
hogy az inkvizíció elıl menekült a Szentföldre. A történet feltehetıen Hubert Languet-tıl származik, aki
szintén V. Károly szolgálatában állt, és azt terjesztette, hogy Vesallius éppen egy spanyol nemest boncolt,
amikor kiderült, hogy a szív még dobog és emiatt az inkvizíció halálra ítélte, amit II. Fülöp kegyelembıl
zarándoklatra változtatott. Vesalius modern biográfusai azonban elvetik ezt a történetet, amelynek
feltehetıen semmilyen valós alapja nincs.
Vértes László (1914 – 1968): magyar ıslénytantudós. Fıképp a Kárpát-medence területén végzett
ásatásokat. 1963 és 1965 között tárta fel a vértesszılısi emberleletet (Homo erectus), amely Európában
egyedülálló. 1945 után a MNM munkatársa volt. Elıbb a múzeum kezelésébe tartozó Barlangi
Felügyelıség vezetıje volt egy ideig, majd a Föld- és İslénytárat is vezette. Miután a Földtani Intézet
paleolitgyőjteményét átadta a Történeti Múzeumnak (1951), annak kezelését vette át. 17 évig, hirtelen
haláláig foglalkozott a paleolitos ısrégészeti győjteménnyel. 1950–52-ben barlangfeltárásokat vezetett,
ıslénytani, geológiai, morfológiai kutatásokat végzett. 1952-tıl 1955-ig a pleisztocén ısember ısrégészeti
kutatásával foglalkozott: új ásatásokkal tárta fel a régi ıskori lelıhelyeket. Matematikai módszereket
alkalmazott a leletanyag feldolgozásához. Sámuel (Samu)– az ásatást végzı munkások nevezték el így, de
késıbb már a régészek és újságírók tolla nyomán rajtaragadt a becenév – ez a bizonyos, kézikönyvekben
is polgárjogot nyert Homo paleohungaricus, félmillió esztendıvel ezelıtt Vértesszıllısön élt ısünk, az
elıember, akinek kiásott tarkócsontja perdöntı bizonyítéka az egykori emberi településnek. Az ásatásnál
elıkerült leleteket elıször nem becsülték igazán sokra: „fiatal” – ötvenezer éves – leletekben nem
szőkölködik a hazai föld. De azután hirtelen megsokszorozódott a régészek kutatási kedve, amikor
váratlanul elıkerült egy ıshód foga. Ez a csontdarab a szakemberek számára perdöntı bizonyíték volt: a
félmillió éve kihalt állatfajta névjegye végérvényesen igazolta a legelsı település korát. Az ásatásnál
kezdettıl tervszerően együtt dolgoztak a Nemzeti Múzeum régészei, az antropológusok, geológusok,
paleontológusok és paleobotanikusok is. De Vértesszıllıs gazdája, az ásatás vezetıje kezdettıl Vértes
László, a Nemzeti Múzeum régésze.
Vigneaud, Vincent du Vigneaud (1901 – 1978): amerikai biokémikus. Sanger technikáját (aki az inzulin
molekula szerkezetét fedezte fel) demonstrálta, az oxitocinra nézve Az oxitocin egy hormon, amely
csupán nyolc aminosavból épül fel. Amikor már sorrendjüket meghatározták, az a tény, hogy mindössze
nyolc aminosavról van szó, ésszerőve tette, hogy az egyes aminosavakból a vegyületet szinteéissel
elıállítsák. Ez 1954-ben megtörtént, és a szintetikus oxitocin minden tekintetben pontosan olyannak
bizonyult, mint a természetes hormon.
Vinográdszkij, Szergij Mikolájovics (Winogradsky, Vinogradsky, Sergei, Sergey Nikolaevich)Виноградський Сергій Миколайович (1856 -1953): orosz születéső francia bakteriológus. 1881-ben
szerezte meg diplomáját a szentpétervári egyetemen és néhány évig az egyetem oktatója volt. 1885-tıl a

strasbourgi egyetemen, 1887-tıl a zürichi egyetemen mőködött. 1891-1905 között a szentpétervári
Kísérleti Orvostudományi Intézet mikrobiológiai részlegét vezette. 1905 után egy idıre visszavonult a
kutatástól. 1917-ben a forradalom elıl elmenekült Oroszországból. 1922-tıl Emil Roux meghívására a
Párizs melletti Pasteur Intézetben a mezıgazdasági bakteriológiai részleg vezetıje volt. A
mikrobiológiának Pasteur és Koch mellett egyik legjelentısebb mővelıje volt. Kimutatta, hogy egyes, az
általa autotrófnak nevezett mikroorganizmusok szervetlen forrásokból nyerik az energiájukat. Felismerte
a nitrifikáló baktériumok létezését és az élıvilágban betöltött fontos szerepét. Jelentıs eredményeket ért el
többek között a talajbaktériumok, a vasbaktériumok és a cellulózbomlásban szerepet játszó baktériumok
vizsgálatában. Az általa használt ún. Vinogradszkij-oszlop a mikroorganizmusok tanulmányozásának ma
is fontos eszköze. A környezeti mikrobiológia egyik megalapítójának tekintjük.
Virchow, Rudolf Virchow (1821 – 1902): német orvos, a patológia megalapítója. A sejtelmélet egyik
megalapozója. Kimutatta, hogy a beteg szövetek is sejtekbıl állnak.
Voit, Karl van Voit (1831 – 1908): német fiziológus. Liebig tanítványa volt. Voit Pettenkoferrel együtt
olyan kalóriamétert tervezett, amely elég nagy volt állatok, sıt emberi lények befogadására is. Az általuk
végzett mérések nagyon valószínővé tették, hogy az élı szövetnek nincs más végsı energiaforrása, mint
ami az élettelen világban is rendelkezésre áll.
Vries, Hugo de Vries (1848 – 1935): holland genetikus, a Mendel-szabályok egyik újrafelfedezıje (1900).
Felfedezte e növényi mutációkat. A mutáció fogalmát ı vezette be. Egyike volt azoknak, akik az
ugrásszerően végbemenı evolúcio gondolatával foglalkoztak, egyszer átment egy nagy réten, ahol
amerikai ligetszépe (Oenothera) tenyészett. Ezeket a növényeket nemrég vitték be Hollandiába, és de
Vriesnek feltőnt, hogy a virágok közül egyesek, bár feltehetıen ugyanattól az eredeti növénytıl
származtak, mint a többiek, külsı formájukban mégis erısen elütnek tılük. Ezeket hazavitte saját
kertjébe, külön tenyésztette ıket, és lassan ugyanarra az eredményre jutott, amelyet Mendel egy
generációval korábban már elért. Úgy találta, hogy az egyedi sajatosságok generációról generációra
átmennek, anélkül, hogy keverednének és átmenetet alkotnának. S mi több, idıközönként egy új
növényváltozat jelenik meg, amely kifejezetten különbözik a többiektıl, és ennek az új változatnak a
tulajdonságai a következı nemzedékre is át öröklıdnek. De Vries „mutácionak” nevezte el ezt a gyors
valtozást (ez a szó latinul „változást” jelent), és felismerte azt a tényt, hogy itt, szemei elıtt ugrásszerő
evolúcio ment vegbe. (Valójában a ligetszépe esetében tapasztalt mutaciotípus igen egyszerő volt, olyan,
amely magukban az öröklıdési tényezıkben nem jár tényleges változással. De csakhamar igazi mutációk
tanulmányozására is sor került, amelyeknél ilyen változások végbemennek.) Az ilyenfajta jelenségeket a
pásztorok és a mezıgazdák, akik gyakran láttak már törzszülötteket vagy a típusos állatokat és
növényeket, már rég ismerték. Néhány eltérı tipust még hasznositották is. Például a rövidlábú juh (egy

mutáció) Új-Angliában 1791-ben jelent meg. Mivel a lába rövid volt ahhoz, hogy akár az alacsony
sövényt is átugorja, ezert hasznos volt, tenyesztették és fenntartották. A pásztorok azonban rendszerint
nem vonnak le megfigyeleseikbıl elméleti következtetéseket, a tudosok pedig rendszerint nem ıriznek
nyájat. A jelenség és a tudos vegül is találkozott de Vries eseteben. Amikor 1900-ban arra készülıdött,
hogy felfedezését kozzétegye, a tárgyról írt korábbi munkák átnézése közben csodálkozó szemmel fedezte
fel Mendel 34 éves tanulmányait.
W
Wagner Dániel (Wágner) (1800 – 1890): gyógyszerész, vegyész. Az elsı magyar gyógyszerészdoktor.
1821-ben gyógyszerésztanfolyamot végzett Pesten, majd tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, ahol
1825-ben a magyarok közül elsıként a gyógyszerészet doktorává avatták. 1834-ben gyógyszertárat és
kémiai laboratóriumot alapított Pesten, 1848-ban pedig egészségügyi tanácsos és a gyógyszerészeti ügyek
alapítója lett. Magyarországon ı honosította meg a törvényszéki kémiai elemzéseket. Alapító tagja volt a
Természettudományi Társulatnak.
Waksman Selman Abraham (1888 – 1973): ukrán születéső, amerikai biokémikus, mikrobiológus. 1910ben vándorolt ki az Egyesült Államokba. A Rutgers egyetem mezıgazdasági fakultásán kezdte el
tanulmányait. A PhD fokozatot a University of California-n szerezte meg, majd a Rutgers egyetemre
visszatérve tanított, itt 1930-ban a talaj-mikrobiológia egyetemi tanára, 1949-ben a mikrobiológiai intézet
igazgatója lett. Fleming felfedezése, a penicillin, ráirányította a figyelmet az antibiotikumokra. Waksman
munkacsoportja szisztematikusan kereste az antibiotikumokat a mikroorganizmusok között. Waksman
vezette be az orvosi szaknyelvbe az "antibiotikum" elnevezést. 1940-ben fedezték fel az aktinomicint,
mely daganatellenes szerként volt használható. Hatalmas szakmai elismerést váltott ki a sztreptomicin, az
elsı antibiotikum, amely a tuberkulózis kórokozója ellen hatásos, felfedezése mérföldkövet jelentett a
tuberkulózis gyógyításában. 1943-ban izolálta a sztreptomicin antibiotikumot. Felderítette a szterptomicin
hatásmechanizmusát a tuberkulózis kórokozójára. Ma már sok esetben korszerőbb antibiotikumokat
használnak, melyeknek kevesebb mellékhatása van, de a tuberkulózis ellenes küzdelemben a
sztreptomicint még ma is használják. A sztreptomicin felfedezéséért Waksman orvosi-élettani Nobeldíjban részesült. Rendkívül eredményes kutatómunkája során még mintegy húszféle antibiotikumot
fedezett fel és jelentıs eredményeket ért el a talaj mikrobiológiai összetételének felderítésében. Nobeldíj, 1952.
Waldeyer-Hartz Wilhelm Heinrich Gottfried (1836 – 1921): német anatómus, a neurontan megalapítója.
1891-ben adta közre, hogy az idegrostok az idegsejtek nyúlványai és azok elválaszthatatlan részei.
Rámutatott, hogy az egész idegrendszer neuronokból áll, és az idegsejtek nyúlványai szorosan

megközelítik ugyan egymást, de ténylegesen nem találkoznak, közöttük mikroszkopikus mérető rés van
(megszakított kapcsolat, kontiguitás).
Wallace, Alfred Russel Wallace (1822 - 1913): angol természettudós. Dél-amerikai, ausztráliai, Malájfélszigeten és Indonéziában végzett kutatásai alapján Darwinnal lényegében egy idıben jutott el a
természetes szelekció felfedezéséig.
Warburg, Otto Heinrich Warburg (1883 – 1970): német biokémikus. Lehetıvé tette azoknak a
lépéseknek a tanulmanyozását, amelyek a glikogénnek tejsavvá történı lebontása után következnek, és
oxigént igényelnek. 1923-ban módszert dolgozott ki vékony szövetmetszetek készítésére (amelyek még
élnek, és oxigént fogyasztanak) és ezek oxigénfelvételének a mérésére. Vett egy kis lombikot, amelyet
vékony U alaku csıhoz kapcsolt. Az U alaku csıbe színes oldatot öntött. A szövet által termelt
széndioxidot a lombikban levı és lúgos oldatot tartalmazó miniatőr csı nyelte el. Amint oxigén
használódott fel, de anélkül, hogy azt a csı levegıjében a széndioxid pótolta volna, a lombikban részleges
vakuum állott elı, és az U alakú csıben a folyadék felfelé, a lombik felé szívódott. A folyadék szintjében
bekövetkezett változás sebességét gondosan ellenırzött körülmények között mérve, meg lehetett
állapítani az oxigénfelvétel sebességét. Ily módon tanulmányozni lehetett a különbözı vegyületek hatását
az oxigénfelvétel sebességére. Ha egy vegyület az oxigénfelvétel sebességét annak csökkenése után újbol
helyreállitotta, akkor feltételezhetı volt, hogy az a vegyület az oxigenfelvételben szerepet jatszó reakciók
sorozataban egy közbülsı termék.
Wassermann, August von Wassermann (1866 – 1925): német bakteriológus. 1906‐ban dolgozta ki a
“Wassermann‐próbának” nevezett módszert. A Wassermann‐próba során a beteg vérszérumát
meghatározott antigénekkel reagáltatják. Ha szifiliszt elıidézı mikroorganizmus elleni antitest a
szérumban jelen van, a reakció végbemegy, és a complement felhasználódik. A complement elvesztése
tehát szifilisz jele lehet, a reakció nem megy végbe, tehát nincs szó szifiliszrıl.
Watson, James Dewey Watson (1928 - ): amerikai bikémikus. 1953-ban Francis Crickkel megfejtették a
DNS kettıs spirál szerkezetét. Modelljük egyértelmő magyarázatot szolgáltatott a DNS megkettızıdésére,
illetve a hírvívı- RNS képzıdésének mechanizmusára, és az 50-70-es évek molekuláris genetikai
kutatásainak alapjává vált. Nobel-díj, 1962.
Weismann August (1834 – 1914): német biológus, a genetika egyik úttörıje. Feltételezte, hogy az
élılények örökletes tulajdonságait az ún. csíraplazma tartalmazza, és minden öröklıdı változás alapja a
csíraplazma megváltozása. Az öröklıdés során a különféle kombinációk és két öröklési anyag
(csíraplazma) összekeveredésével alakulnak ki. Nagy hatással volt a XX. század genetikájára, mert a
csíraplazmát századunkban elıször a kromoszómákkal, majd késıbb a dezoxiribonukleinsavval
azonosították.

Wepfer, Johann Jakob (1620 – 1695): svájci gyógyszerész, farmakológus, anatómus. Gyógyszerészetet
tanult Strasbourgban, Baselben és Paduában. 1647-ben visszatért Schaffhausen-be, ahol gyógyszerészként
és orvosként, fejedelmi és fıúri családok háziorvosaként is mőködött. Elsıként vizsgálta az apoplexia
patológiai jeleit, és feltételezte, hogy azt agyvérzés okozza. Alapvetı mővében az agyi erek igen alapos
anatómiai leírását adta meg. Ugyancsak elsıként kísérletezett állatokon, hogy egy gyógyszer hatásait
vizsgálja. Jelentıs vizsgálatokat végzett mérgezı hatású növények, így a bürök és sisakvirág hatásáról. A
kísérleti toxikológia és farmakológia egyik megalapozójának is tekintik.
Wieschaus, Eric Wieschaus (1947 – ): amerikai biológus. 1995‐ben az orvosi Nobel‐díj odaítélésével a
Nobel‐bizottság három olyan fejlődésgenetikus eredményeit ismerte el, akik úttörő munkát végeztek az
egyedfejlődés genetikai szabályozásának megértéséért: Eric Wieschausnak, Edward Lewisnek és
Christiane Nüsslein‐Volhardnak. Kimutatták, hogy a petesejtek citoplazmája több olyan tényezőt is
tartalmaz, amelyek úgynevezett anyagi hatás útján irányítják az utódok embriogenezisét.
Bebizonyították, hogy az embrióknak olyan génjeik vannak, amelyek értelmezik az anyai eredetű
üzeneteket. Igazolták, hogy az embriósejtek fejlődési programja fokozatosan, részletekben történik. A
Nobel‐díjasok munkássága alapján megértettük az atavizmus és a meddőség genetikai alapjait, és
megismertük a testszerveződést szabályozó gének jellegzetességeit. Kiderült, hogy a testszerveződés
általános jelenség, hasonlóan zajlik az élőlényekben: a muslicában, a csirkében, az egérben és az
emberben is. Ez az orvosi Nobel‐díj egyben tisztelgés az élővilág egysége előtt. Nobel-díj, 1995.
Wilkins, Mauricie Hugh Frederick Wilkins (1916 – 2004): új-zélandi születéső angol biofizikus. 1945ben a skóciai St Andrews egyetemen biofizikával kezdett foglalkozni, majd 1946-tól a londoni King's
College-ben a John Randall által vezetett laboratóriumban a DNS röntgenkrisztallográfiai vizsgálatán
dolgozott. Ezzel hozzájárult a DNS molekula - elsısorban James Watson és Francis Crick által felállított "kettıs csavar" modelljének létrejöttéhez. 1962-ben Watson, Crick és Wilkins megosztott orvosi Nobeldíjat kapott a DNS molekula szerkezetének megállapításáért és az élı anyagban történı
információátadásban betöltött szerepének feltárásáért.
Wilmut, Ian Wilmut (1944 – ): angol embriológus. Skóciában 1996-ba, a Roslin intézet kutatója, hajtotta
végre kutatócsoportjával az elsı emlıs klónozását. A 6LL3 számú bárány Dolly néven vált közismertté.
Egy hatéves juh szomatikus (testi) sejtjét alkalmazták klónozás során. A testi esjtekre jellemzı a
totipotencia, azmi azt jelenti, hogy teljes génkészletük révén képesek biztosítani a szervezet teljes
egyedfejlıdését. A probélma csupán abban rejlik, hogy az egyedfejlıdés különbözı szakaszaiban más-,ás
gének aktivizálódnak. A kialakult szövetekben már csak meghatározott gének mőködnek, mások, bár
mőködıképesek – egyszerően „ki vannak kapcsolva”. Wilmut munkatársaival megtalálta a módját,
hogyan lehet rábírni a szöveti sejtmagokat arra, hogy biztosítsák az embrionális fejlıdést. A juh

tejmirigyébıl elkülönítette a sejtmagot átültették egy, korábban magjától megfosztott petesejtbe. Elızıleg
azonban a szükséges tápanyagok megvonásával „kiéheztették” a tejmirigy-sejteket, majd a tápanyagvisszaadással megindult a sejtosztódás és a gének aktiválódása. Az így mesterségesen elıállított zigótát
egy harmadik állat méhébe ültették. A megszületett kisbárány genetikailag hasonmása annak a juhnak,
amelytıl a sejtmagot vették.
Wolff, Kasper Friedrich Wolff (1733 – 1794): német természettudós, az embiológia egyik úttörıje.
Elıször írta le a házityúk embrionális fejlıdését, és bebizonyította, hogy a kiscsirke fokozatosan fejlıdik
ki. Ezzel megdöntötte az ún. preformizmustant, amelynek hirdetıi az ivarsejtekben elıre kialakult,
miniatőt, preformált élılényeket tételeztek fel.
Wundt, Wilhelm Wundt (1832 – 1920): német filozófus, pszichofiziológus. 1861‐ben egy ingaórát szerelt
be valamilyen szerkezetbe, melyet egy érdekes kísérletéhez használt fel. Az inga alá elhelyezett egy
egységekre osztott mérőskálát. Miközben az inga lengett, egy kötőtű a B vagy D pozícióba érve
megütötte a harangot. Wundt szerint, amikor egyszerre próbál meg figyelni a harangszóra és az inga
helyzetére, az inga soha nincs pontosan a B vagy D helyzetben: abban a pillanatban , mikor hallotta a
harangot, az inga mindig elhagyta a szélső helyzetét, és a közép felé lengett tovább. Úgy találta, hogy
megközelítőleg 1/10‐ed másodperc kell ahhoz, hogy figyelmét a harang megszólalásáról az inga
helyzetére fordítsa, és viszont. Az ingereket egymás után észlelte, ami azt jelzi, hogy különálló figyelmi
aktusokra volt szüksége. A vizsgálat nagy jelentőségű volt, hiszen ezáltal egy pszichológiai folyamatot
mért meg kísérleti eszközökkel. E kísérlet eredményeinek megjelentetésével egyidejűleg Az érzékszervi
percepció elmélete felé című könyvét is megjelentette. Ebben jelentette be a kísérleti pszichológia
megteremtését. Wundt egy új tudományterületként akarta elfogadtatni a pszichológiát, bár nem
szükségszerűen függetlenítve a filozófiától. Egy új gondolat is érlelődött benne: szüksége van egy olyan
folyóiratra, amelyben közzé teheti az aktuális kísérleteinek eredményeit. Így 1881‐ben újraindította a
Philosophische Studien (Filozófiai Tanulmányok) című folyóiratot, mely 20 kötetet ért meg. Az újság
címével is hangsúlyozni kívánta, hogy a pszichológia része a filozófiának. Később megváltoztatja nevét
Psychologische

Studienre

(Pszichológiai

Tanulmányokra).

1879-ben

először

alkalmazott

patkánykísérletekben ún. „útvesztő feladatokat”. Módszere az instrumentális feltételes reflexek, illetve
az opráns tanulás kutatásának alapjává vált. Például a laboratóriumi körülmények között folytak
vizsgálatok a fény‐ és színérzékelés pszichofizikájával kapcsolatban, tanulmányozták a negatív
utóképeket, a színészlelési hiányosságokat és az optikai csalódásokat. Folytattak pszichofizikai jellegű
kutatásokat a hallás és a Weber‐féle kétpont‐küszöb probléma területén is.
Z

Zabolotnij, Danilo Kirilovics - Заболотний Данило Кирилович (1866 – 1929): ukrán mikrobiológus,
epidemiológus. Kijevben a mikrobiológiai és Epidemiológiai Intézmény megalapítója. Tanulmányozta
kolerát, a pestist és más fertőző betegségeket. Orvosi disszertációját témája a kísérleti szifilisz
tanulmányozása a majmokon. Jó szervezési készségekkel rendelkezett. 1898‐ban megszervezte
Szentpéterváron az első bakteriológiai tanszéket, 1920‐ban Odesszában az első epidemiológiai
tanszéket. 1893‐ban Szavcsenkoval I. G. sikeresen hősies kísérletet hajtottak végre. A kísérlet arról szólt,
hogy magát megfertőzte kolerával, de előtte szájon keresztül immunizációt végzett elölt vibriókkal.
Speciális tudományos expedíciói alapján, amelyeket Indiában, Mongóliában, Kínában, Iránban stb.
végzett, arra a hipotézisre jutott, hogy a pestis kórokozójának hordozója és az ember fertőzésének
forrása a vadon élő rágcsálók. Könyve „Epidemiológiai alapjai” címen összegzése élete munkájának.
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