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ismerd meg!
 

 

Fizikai Nobel-díj 

A Nobel-díj alapításának történetéről a múlt számban részletesen írtunk. Az eddig 
odaítélt 180 fizikai Nobel-díj kiosztása is Nobel nemes akaratának megfelelően történt, 
amit az emlékéremre vésett mondat örökít meg: „Inventas vitam iuvat excoluisse per artes“ 
(Szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíteni). Végignézve az eddigi fizikai 
Nobel-díjak listáját, megállapíthatjuk, hogy a díjak nagy részét olyan, már befejezett ku-
tatásokért és fejlesztésekért kapták a tudósok, amelyek újabb, az emberiség számára je-
lentős kutatások és fejlesztések alapjául szolgálnak. 

 
Év Díjazott Díj indoklása 

1901 W. C. Röntgen a róla elnevezett sugárzás felfedezésével szerzett rendkívüli ér-
demeiért 

1902 H A. Lorentz,  
P. Zeeman a mágneses térben lejátszódó sugárzási jelenségek vizsgálatáért 

1903 
H. Becquerel,  
P. Curie, Marie 
Curie 

a spontán radioaktivitás felfedezéséért 

1904 Lord Rayleigh 
a legfontosabb gázok sűrűségével kapcsolatos kutatómunkájá-
ért és az argonnak elnevezett nemesgáz ezzel kapcsolatban álló 
felfedezéséért 

1905 Ph. E. A. Lenard a katódsugarakkal kapcsolatos munkásságáért 

1906 J. J. Thomson a gázokon áthaladó elektromosságra vonatkozó elméleti és kí-
sérleti vizsgálataiért  

1907 A. A. Michelson pontos optikai berendezéséért és az ezzel végzett spektroszkó-
piai és meteorológiai kutatásaiért 

1908 G. Lippmann az interferencia jelenségén alapuló színesfényképezési módsze-
réért 

1909 G. Marconi,  
F. Braun 

a drótnélküli távíró kifejlesztésében való érdemeik elismerésé-
ről 

1910 J. D. van der Waals a gázok és folyadékok állapotegyenletével kapcsolatos munkás-
ságáért 

1911 W. Wien hősugárzásra vonatkozó törvény felfedezéséért 

1912 G. Dalén a világítótornyok és világítóbóják gáztartályainál használható 
automatikus szabályozók feltalálásáért 

1913 H. Kamerlingh-
Onnes 

az alacsony hőmérsékletű anyagokra vonatkozó vizsgálataiért, ame-
lyek többek között a folyékony hélium előállításához vezettek 

1914 M. von Laue a röntgensugár kristályokon létrejövő diffrakciójának felfedezéséért 

1915 W. Bragg, L. Bragg a kristályszerkezet röntgensugár-módszerrel történő analízisé-
nek felfedezéséért 

1917 Ch. G. Barkla az elemek karakterisztikus röntgensugárzásának felfedezéséért 

1918 Max Planck a hatáskvantum felfedezésének a fizika továbbfejlesztésében 
való érdemeiért 

1919 J. Stark a csősugarak Doppler-effektusának és a spektrumvonalak 
elektromos térben való felhasadásának felfedezéséért 

1920 Ch. E. Guillaume a vas-nikkel ötvözetek anomáliáinak felfedezésével szerzett mé-
réstechnikai érdemeiért 
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Év Díjazott Díj indoklása 

1921 Albert Einstein érdemdús matematikai-fizikai kutatásaiért, különös tekintettel a 
fotoelektromos-effektus törvényének felfedezéséért 

1922 Niels Bohr az atomok szerkezetének és az azokból eredő sugárzásoknak 
vizsgálatáért 

1923 R. A. Millikan az elektromosság elemi töltésére és a fényelektromos hatásra 
vonatkozó munkájáért 

1924 M. Siegbahn röntgenspektroszkópiai vizsgálataiért és felfedezéséért 

1925 J. Franck. , G. 
Hertz 

az elektronok és az atomok közötti ütközés törvényeinek felfe-
dezéséért 

1926 J. B. Perrin az anyag diszkontinuus felépítésével kapcsolatos munkásságá-
ért, a szedimentációs egyensúly felfedezéséért 

1927 A. H. Compton,  
C. T. R. Wilson a róla elnevezett hatás felfedezéséért 

1928 O. W. Richardson a termikus emisszió jelenségének felfedezéséért 
1929 L. de Broglie az elektron hullámtermészetének felfedezéséért 

1930 Ch. V. Raman a fény szóródásával kapcsolatos munkásságáért és a róla elne-
vezett hatás felfedezéséért 

1932 W. Heisenberg 
a kvantummechanika megalkotásáért és alkalmazásáért, mely 
többek között a hidrogénmolekula allotróp módosulatának fel-
fedezéséhez vezetett 

1933 E. Schrödinger,  
P. A. M. Dirac az atomelmélet új megfogalmazásainak megalkotásáért 

1935 J. Chadwick a neutronok felfedezéséért 

1936 V. F. Hess,  
C. D. Anderson a kozmikus sugárzás felfedezéséért 

1937 C. Davisson,  
G. P. Thomson 

a kristályok elektronokkal való besugárzásánál fellépő interfe-
rencia jelenségek kísérleti kimutatásáért 

1938 E. Fermi 
újabb radioaktív elemek neutron-besugárzással való létrehozá-
sáért, a lassú neutronok segítségével megtörténő magreakciók 
felfedezéséért 

1939 E. Lawrence a ciklotron feltalálásáért, továbbfejlesztéséért 

1943 Otto Stern a molekulasugár-módszer kifejlesztéséért, a proton mágneses 
momentumának felfedezéséért 

1944 I. I. Rabi az  atommagok mágneses tulajdonságainak vizsgálatára kidol-
gozott rezonancia-módszerért 

1945 W. Pauli a kizárási-elv (Pauli-elv) megalkotásáért 

1946 P. W. Bridgman a rendkívüli nagy nyomások előállítására szolgáló készülékek 
feltalálásáért, a nagynyomások fizikája terén tett felfedezéseiért 

1947 E. V. Appleton  az atmoszféra ionoszféra rétegének felfedezéséért 
1948 P. M. S. Blackett magfizikai és kozmikus sugárzási felfedezéseiért 

1949 H. Yukawa a magerők elméleti vizsgálata során a mezonok létezésének fel-
tételezéséért 

1950 C. Powell a magfolyamatok tanulmányozásánál alkalmazott fényképészeti 
eljárásokért, a mezonok megismerésére irányuló munkásságáért 

(folytatjuk) 
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