
SZILÁRD LEÓ

Az egyik Amerikában élő „marslakó”, magyar származású 
fizikus, Szilárd Leó 1898. február 11-én, Budapesten született. 
Spitz Leó néven látta meg a napvilágot egy középosztálybeli 
zsidó család első gyermekeként. A fizika korán felkeltette 
érdeklődését, kamaszként elkülönített beteg testvérével saját 
készítésű, drótnélküli távíró berendezéssel kommunikált.
1916-tól a budapesti Műegyetemen tanult, következő évben 
katona volt, majd Budapesten, illetve Berlinben folytatta 
mérnöki tanulmányait. 
Berlinben olyan híres fizikusok, mint Albert Einstein, Max 
Planck, Max von Laue és Erwin Schrödinger, valamint az 
akkoriban kibontakozó atomfizika hatására abbahagyta 
műszaki tanulmányait és átiratkozott a Berlini Egyetemre 
fizikát tanulni, ahol Max von Laue mellett doktorált. 
1927-ben Einsteinnel közösen mozgó alkatrész nélküli 
elektromágneses szivattyút szabadalmaztatott. Miközben 
Berlinben egyetemi magántanárként dolgozott, 1929-ben 
megjelentette a modern információelmélet egyik alapművének 
számító dolgozatát az entrópia-elv információkra való 
alkalmazásáról. 
A nácizmus előretörése miatt 1933-ban Londonban telepedett 
le. Angliában töltött évei alatt felismerte és szabadalmaztatta 

a nukleáris láncreakció elvi lehetőségét, bevezette a kritikus tömeg fogalmát és kidolgozta a mesterséges 
radioaktív elemek szétválasztását lehetővé tevő módszert. 1935-től három évig az Oxfordi Egyetem 
Clarendon Laboratóriumának kutatója volt.
Az 1938-as müncheni egyezmény után Angliából a biztonságosabbnak ítélt 
Egyesült Államokba költözött, ahol 1943-ban kapott állampolgárságot. 
A Rochester és a Columbia Egyetemen atomfizikai kutatásokat végzett, 
később pedig az első atomreaktor tervein dolgozott Enrico Fermi olasz 
fizikussal együtt. A reaktorban 1942 decemberében valósították meg 
az első szabályozott láncreakciót a Chicagói Egyetemen. A világháború 
után az atomreaktorra Fermivel közösen megkapott szabadalmukat az 
USA kormánya jelképes 1 dollárért vásárolta meg.  
Elsőként ismerte fel az atomenergia katonai jelentőségét. 
Kezdeményezésére Einstein 1939 augusztusában levelet írt Franklin 
D. Roosevelt amerikai elnöknek, amelyben felhívta figyelmét az 
atomfegyver kifejlesztésének lehetőségére és a német kutatások 
veszélyére: a figyelmeztetés nyomán indult meg később az amerikai 
atomfegyver-program, a Manhattan-terv. A chicagói Fémfizikai 
Laboratórium fizikusaként kidolgozta a szaporítóreaktor tervét, az 
újfajta reaktorral plutóniumot állítottak elő. 1944-ben az atomenergia 
nemzetközi ellenőrzését javasolta, majd az atombomba bevetése ellen 
szervezte a tudósokat. 
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A II. világháború. után is fellépett a fegyverkezés ellenőrzéséért, az atomenergia békés célú felhasználásáért. 
Később érdeklődése a biológia felé fordult, 1946-tól a biofizika professzora volt a Chicagói Egyetemen. Az 
ő kezdeményezésére alakult meg a kaliforniai La Jollában az orvostani kutató, virológus, Jonas Salk új, a 
természet- és a társadalomtudományokkal foglalkozó kutatóintézete, amelynek Szilárd Leó tanácsadója 
volt. Közben tudományos fantasztikus novellákat és politikai szatírákat is írt.
1964. május 30-án La Jolla-ban hunyt el álmában, szívroham következtében. Hamvait 1998-ban hozták 
haza Magyarországra.
Önmagáról a következőképpen vallott: „Gyermekkoromban két dolog érdekelt: a fizika és a politika, de 
soha nem gondoltam, hogy e két terület valaha is kapcsolatba kerülhet egymással. Valószínűleg politikai 
tájékozottságomnak köszönhetem, hogy életben maradtam. (Ezért ismerhettem fel 1930-ban, hogy mi 
fog történni Németországban.) A fizikának köszönhetem, hogy érdekes az életem.” 
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