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tudod-e?
 

A Nobel-díj alapításának története 
2017-ben kik részesülnek Nobel-díjban? 

 
A világ legrangosabb tudományos kitüntetésének (díjának) 

alapítója Alfred Nobel volt. Családja Angliából származott. 
Nobilius nevű nagyapja ott volt katonaorvos, s ő változtatta 
nevét Nobelre. A 18. század elején telepedtek le Svédország-
ban. Apja, Emanuel Nobel Caroline Adriette Ahlsellel kötött 
házasságot, amiből négy fiú gyermek született: Robert Hjal-
mart (1829), Ludvig Emanuel (1831), Alfred Bernhard (1833) 
és Oscar Emil (1843). Az apa építési vállalkozó, mérnökként 
dolgozó nyughatatlan természetű ember volt, aki rendszeres 
képzést nem végzett, de számtalan vállalkozásba kezdett. 
Svédországban, Norvégiában, Finnországban dolgozott, vál-

lalkozásai fokozatosan csődbe mentek.  
Alfred iskolai tanulmányait Svédországban kezdte (1841), de apja közben Oroszor-

szágba menekült adósságai elől, ahol aknatanulmányaiért kapott pénzből gépgyárat és 
öntödét alapított. Ezért családját 1842-ben Szentpétervárra költöztette, ahol Alfred fia 
kiváló tanuló volt, több nyelvet elsajátított. 1850-ben az Egyesült Államokba utazott 
gépészmérnöki tanulmányútra, s két éven át a svéd származású J. Emerson mérnök 
mellett dolgozott. 1852-ben visszatért Európába, mert megbetegedett. Franzesbadban 
kezeltette magát, majd visszatért Szentpétervárra. Itteni ténykedése eredményeként a fi-
atal mérnök már szabadalmakat készített, pl. gázmérőre. Ez idő alatt családja lőpor és 
robbanóanyag gyárat működtetett Oroszországban, amely a krími háború (1853–1856) 
után csődbe ment, s a család visszatért Svédországba. Alfred Párizsba ment, robbanó-
anyagok (lőporféleségek) készítésével kísérletezett. III. Napoleon felismerte ezeknek 
hadászati jelentőségét, egy nagy (százezer aranyfrank) kölcsönt biztosított Alfred No-
belnek, amivel 1861 végén a Nobel család Stockholm mellett, Heleneborgban elkezdett 
robbanóanyagokat gyártani. Ez előtt nem sokkal (5 évvel) fedezte fel Ascarnio Sobrero 
a nitroglicerint (ez nem nitroszármazéka a glicerinnek, hanem salétromsavval képzett 
észtere, ezért helyes neve glicerin trinitrát). Ez a folyékony anyag nagyon instabil lévén, 
a legkisebb rázkódásra hevesen felbomlott nagyon erős robbanóhatást fejtve ki, ami 
sokkal hatékonyabb volt a puskaporénál, ugyanakkor nem volt gyúlékony, meggyújtva 
elégett robbanó jelenség nélkül. Alfred kísérleteket végzett, hogy biztonságosan kezel-
hető robbanóanyaggá alakítsa a nitroglicerint. 1863-ban szabadalmat nyújtott be, mely-
ben a folyadék nitroglicerinbe kevés higannyal töltött kis rézcsövet helyezett, s ennek el-
sütésével robbant fel az egész folyadék. Az eljárását, amit a robbanótechnikában iniciál-
gyújtásnak neveznek, a „Nobel-féle robbanó olaj” néven világszerte forgalmazták. To-
vábbi kísérleteivel a biztonságos kezelés növelésére elkészítette az úgynevezett „Nobel-
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féle gyújtót, amelyben kevés higannyal választotta el a nitroglicerint egy rézcsőbe bepré-
selt lőportól. Ezt már az ipari államok nagy részében szabadalmaztatta. A svédországi 
gyárukban 1864 őszén a heleneborgi gyár laboratóriuma felrobbant, amikor Alfred öcs-
cse és mérnök barátja is meghalt. Ez serkentette Alfredet a biztonság szavatolása érde-
kében további kísérletekre, amelyek során egy véletlennek köszönhetően feltalálta a di-
namitot. 1866-ban a Hamburg melletti laboratóriumában nitroglicerinnel dolgozva egy 
edényből kevés kiszivárgott arra a lyukacsos földre (kovaföld), amibe csomagolni szok-
ták a nitroglicerint tartalmazó edényeket. Nobel ebből a szilárd, nedves földből egy 
mintát vizsgálni kezdett, s megállapította, hogy ez is robbanékony a nitroglicerinhez ha-
sonlóan, de stabil, rázkódásra nem robban, és könnyen kezelhető (gyújtózsinórral mesz-
sziről váltható ki a robbanó hatás). Ezzel megalapozta a dinamiton alapuló robbanó-
anyag alkalmazhatóságának elterjedését útépítkezések, bányászat stb. területén. Vagyona 
rohamosan nőtt. Ebben az időben Szentpéterváron apjuk gépgyárát a két idősebb test-
vér átvette. Robert Bakuba utazott, hogy fegyvergyáruk részére diófát vásároljon. Ez al-
kalommal látta meg a lehetőséget a bakui olajmezőkben, s vásárolt egy pár olajforrást (a 
kőolajkitermelés téren is nagy hasznát vették a dinamitnak), ezekkel alapították meg a 
Nobel-olajtársaságot. A bakui (Azerbajdzsan) olajfinomítójuk rohamosan virágzó tőke-
forrássá vált. (Mind a két testvér dolgozott az irányításán, s vagyonuk 12%-át ők is a 
Nobel-alapítványnak adományozták.) 

Alfred Nobel 1875-ben Párizsba költözött, s ott folytatta kísérleteit. Itt találta fel a 
robbanózselatint (kis mennyiségű nitrocellulóz éteres oldatát nitroglicerinben oldva), 
vagy robbanógumit, amelyet alagút építéseknél tudtak alkalmazni nagy hatékonysággal. 
Ez időben párizsi ügynöksége számára több nyelvet ismerő titkárnőt keresett. Erre je-
lentkezett 1876-ban Bertha Kinsky grófnő, aki tíz évvel volt fiatalabb Nobelnél. Az ér-
telmes, művelt hölgy elkötelezett híve volt a békének (több regény szerzője, 1905-ben 
béke Nobel-díjas). Sokat vitatkozott Alfreddal, elítélve őt azért, hogy vagyongyarapítását 
pusztításra, emberek ölésére, háborús célokra alkalmas eszközök gyártásával biztosítja. 
Kapcsolatuk hosszan tartott, annak ellenére, hogy a grófnő férjhez ment ifjúkori báró 
barátjához, levelezése és látogatásai során is sokszor emlegette, hogy Alfred tehetségével 
jobban szolgálná az emberiséget, ha humánusabban, versek, regények írásával gyarapí-
taná vagyonát. 1883-ban írt leveléből: „kár hogy Ön feltaláló lett, ha nem azzá lesz, biz-
tos vagyok benne hogy híres íróvá, költővé avatták volna”. A tehetséges vegyész, mér-
nök Nobel  már 1884-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia és a Londoni Királyi 
Társaság tagja volt. Békeharcos barátnőjének bizonygatta, hogy felfedezéseivel lényegé-
ben ő is a békét szolgálja, de a tények nem voltak meggyőzőek.  

1888. április 15-én a francia lapok téves közlése jelent meg (Ludvig bátyjával tévesz-
tik össze), közölve, hogy meghalt a svéd kémikus, mérnök, a dinamit felfedezője „akit 
csak igen nehezen lehetne az emberiség jótevőjének nevezni”. Ekkor önvádjától hatva 
elhatározta, hogy az egész világnak kell bizonyítania, hogy nem gyilkos, szándékai béké-
sek, s a vagyont, amit a gyilkos találmányok révén szerzett, a béke céljaira fogja áldozni. 
Ekkor írta le végrendelete első vázlatát. 1890-ben, első végrendeletében hatalmas össze-
get hagyományozott az orvostudományi és élettani eredmények jutalmazására. Végren-
deletét többször átfogalmazta. 1895-ben a végrendelete véglegesítését végezve, Bertha 
Kinsky szavaira („Mit tett Ön a békéért? Csupán annyit, hogy újabb és újabb és mind 
tökéletesebb gyilkoló szereket adott a béke ellenségeinek kezébe”) gondolva leszögezte 
magában, hogy „Eddig nem tettem semmit, de halálommal megváltom majd mulasztá-
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somat”, s megfogalmazta végrendeletét, melyet az év november 27-én a párizsi svéd 
klubban 4 tanúval is aláíratott: 

„... értékesíthető vagyonomról a következőkben rendelkezem: a tőke, amelyet ren-
delkezésem végrehajtója biztos értékpapírokba tartozik fektetni, alkosson alapítványt, 
melynek évi kamatait, díjanként azoknak adják, akik az elmúlt évben az emberiségnek a 
legnagyobb hasznot hajtották. E kamatokat öt egyenlő részre kell osztani. Egy részt 
kapjon az, aki a fizikát a legfontosabb felfedezéssel vagy találmánnyal gazdagította, egy 
részt, aki a legfontosabb kémiai felfedezést, vagy tökéletesítést végezte, egy részt akinek 
érdeme a legfontosabb felfedezés az élettan vagy orvostudomány körében, egy részt, aki 
az irodalomban a legkiválóbb irányt képviseli, egy részt, aki a legtöbb és legjobb munkát 
fejtette ki a népek testvéresüléséért, a hadseregek megszüntetéséért vagy csökkentéséért 
és a békekongresszusok megszervezéséért. A fizikai és kémiai díj kiosztása a Svéd Tu-
dományos Akadémia kötelessége, az élettani és orvostudományi munkáét a stockholmi 
Karolinska Intézet, az irodalmiét a Stockholmi Akadémia adja ki. A békéért küzdőket 
öttagú bizottság jelöli ki, ezt a norvég Storthing választja meg. Kimondottan akarom, 
hogy a díjak kiosztásánál semmi tekintettel ne legyenek a nemzeti hovatartozásra, úgy 
hogy a legméltóbb nyerje a díjat... ” 

Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy életmű elismerésére szánta a díjat: vég-
rendelete értelmében konkrét teljesítményért, eredményért adható az érem, amit a díj 
odaítélésének indoklásában mindig le is írnak. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat.  

A Nobel-békedíj az egyetlen, amit nem csak természetes személy, hanem szervezet 
is (pl. vöröskereszt) megkaphat. A tudományok és az irodalom díjazottjai azonban csak 
magánszemélyek lehetnek.  

Az utóbbi 70 évben azonban eltérnek az eredeti gyakorlattól, 1936 óta kormánytag 
nem lehet a Norvég Nobel Bizottság tagja, 1977 óta pedig a Storting tagjai sem lehetnek 
azok, ők csak kinevezik a bizottságot. Az utóbbi évtizedekben életmű elismerésért is ad-
tak Nobel-díjat. 

1896 nyarán elhalálozott legidősebb bátyja, s egy hónappal halála előtt barátnőjének 
szívbetegségéről panaszkodott írva, hogy orvosai „szívemet kezelik azzal a szerrel 
(Angioneurosin gyógyszer, ami nem más, mint nitroglicerin), amit Ön szerint robban-
tásra, gyilkolásra használ a világ”. December 10-én szívrohamban Alfred Nobel is befe-
jezte életét San Remó-i otthonában. Stockholmban, a családi sírhelyben helyezték végső 
nyugalomra.  

A Franciaországban levő minden vagyonát megbízottja kicsempészte Svédországba, 
s a több mint 30 millió svéd korona a Nobel-Alapítvány vagyona lett. A család távolabbi 
örökösei éveken át harcoltak a végrendelet megsemmisítéséért, de végül is vegyész uno-
kaöccse, Emanuel Nobel jóvoltából teljesült Alfred Nobel kívánsága, a végrendelet szi-
gorú betartása. Az első Nobel-díj kiosztására 1901-ben került sor.  

 
2017-es Nobel-díj nyerteseinek megnevezését október 2-án kezdték az orvo-

si-élettani Nobel-díjra jelöltekkel. A stockholmi Karolinska Intézet bejelentése sze-
rint három amerikai tudós, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Michael W. Young kapta az 
idei orvosi-élettani Nobel-díjat az úgynevezett cirkadián ritmust irányító molekuláris fo-
lyamatok sejtszintű működésének tisztázásáért.  

J. C. Hall 1945. május 3-án született, genetikus szakemberré képezte magát. 
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M. Rosbash 1944. március 7-én született Kansas Cityben, kezdetben matematika 
iránt érdeklődött, majd a kaliforniai egyetemen biológiai kutatásokat végzett. 

M. W. Young 1949. március 28-án született Miamiban. Főiskolai tanulmányait Dal-
lasban végezte, a texasi egyetemen doktorált. 

 

  
 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, Michael W. Young  

 
Az már rég ismert, hogy az élőlényeknek (növények, állatok és az ember) biológiai 

ritmusa alkalmazkodik a Föld forgásához, vagyis a földi élet a bolygónk keringéséhez 
igazodik. A többsejtű élőlényeknek tehát van egy „belső órája”. A megfigyelők szerint 
ez a belső óra életünk több létfontosságú folyamatát (alvás, testhőmérséklet, anyagcsere, 
hormonszint) is szabályozza. Amennyiben a környezetünkben fellépő változások és a 
belső óránk nincs összhangban (pl. több időzónát átívelői utazás), közérzetünk rossz 
irányba változik. A belső óránk és az életritmusunk közötti komoly eltérések jelentős 
hatással lehetnek az életünkre, mert növelik bizonyos betegségek kialakulásának kocká-
zatát. A biológiai óra tehát segíti a fiziológiánk alkalmazkodását a napi fluktuációhoz, és 
ezt a rendszeres alkalmazkodást nevezik a tudósok cirkadiám ritmusnak, amely a latin 
circulus (kör) és dies, diei (nap) szavakból származik.  

Az élettani tudományok fejlődése során feltételezhető volt, hogy az élőlényekben 
kapcsolatnak kell lennie a gének és a biológiai ritmus között.  

Az 1970-es években S. Benzer és R. Konopka állatmodellként muslicákat használva 
folytattak kutatásokat a cirkadián ritmust szabályozó gének azonosítására. Megfigyelése-
ik szerint egy bizonyos génszakasz károsítása a biológiai óra működészavarához veze-
tett, a muslica életciklusa felborult. A szakaszt hordozó gént „periodnak” nevezték el, 
de nem tudták tisztázni, hogy hogyan működteti a period a cirkadián ritmust.  

1984-ben J. Hall és M. Rosbach a bostoni egyetemen sikeresen izolálta a period 
gént. Munkájukban közreműködött  M. Young is. Ezt követően Hall és Rosbach rájöt-
tek, hogy a period génről milyen fehérje íródik át. Ezt a fehérjét az egyszerűség kedvéért 
PER-nek nevezték el. Megfigyelték, hogy a fehérje nappal felhalmozódik a sejtekben, 
éjszaka pedig eltűnik onnan. Igazolták, hogy a PER protein szintje 24 órás oszcillációt 
mutat, s azt is, hogy a cirkadián ritmus változásaival szinkronban változik a fehérje 
sejtenbelüli koncentrációja is. Ezután azt kutatták, hogy mi indítja be a PER fehérje 
termelését, és mi tartja azt fenn? Hall és Rosbach elmélete szerint a PER fehérje gátolja 
a period-gén elszaporodását. A hipotézis alapja egy egyszerű negatív visszacsatolás, 
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vagyis a PER önmagát is befolyásolja. Meg tudja gátolni saját szintézisét, amivel kon-
centrációját is folyamatosan, ciklikusan szabályozza. A period-gén a sejtmagban van, 
míg a PER fehérje a sejtplazmában képződik. Az, hogy a fehérje a sejtmagba jut, nem 
kérdés, mivel jelenlétét sikerült igazolni. De továbbra is kérdés maradt, hogy miként jut 
a protein a plazmából a magba? Erre Young kutatásai adtak választ. 1994-ben Young 
felfedezett egy másik clock gént, melyet timeless-nek, magyarul „időtlennek” keresztelt. 
A timeless génről a TIM fehérje íródik át, ami szintén elengedhetetlen a normál ritmus-
hoz. A kísérletek igazolták, hogy a TIM megköti a PER-t és a két protein együtt lép be a 
sejtmagba. Ott aztán blokkolják a period-ról történő transzkripciót, így hozva létre a 
negatív visszacsatolást. A PER fehérje napszaki oszcillációja tehát igazolást nyert, azon-
ban továbbra is kérdés maradt, hogy mi szabályozza még a fehérje termelésének gyako-
riságát? Young munkája során még egy gént azonosított, a DBT (double time) fehérjét 
kódoló doubletime-ot. A DBT a PER fehérje felhalmozódását elnyújtja. Tulajdonkép-
pen ez a génszakasz a felelős a 24 órás hatásért. A belső óra működésében még számos, 
további génszakasz részvételét írták le, melyek főként a fent említett fehérjéket stabili-
zálják vagy a funkciójuk feltételeit biztosítják. A három kutató munkássága kitér a 
period-gént aktiváló fehérjékre ill. a fényhatásra, mely önmagában képes a folyamatot 
beindítani, serkenteni. Ez lehetővé teszi az egyes élet- és kórélettani folyamatokban 
ezen gének hatásmechanizmusának megismerését.  

 
Október 3-án a fizikai Nobel-díjazottakat jelentették be: 
Rainer Weiss, Barry C. Barish és Kip S. Thorne kapta az idei fizikai Nobel-díjat a LIGO 

detektorral végezett úttörő munkásságért és a gravitációs hullámok megfigyeléséért.  
 

 
Rainer Weiss , Barry C. Barish, Kip S. Thor 

 
A három tudós a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium 

(LIGO) azon megfigyelő szerkezete elméleti alapjai kidolgozásáért kaptak az elismerést, 
amellyel egy 1,3 milliárd fényévnyire lévő galaxisból érkező gravitációs hullámoknak a 
Földre való érkezése lehetővé vált, amivel az asztrofizikában a gravitációs hullámok lé-
tére közvetlen bizonyítékkal szolgáltak.  

Rainer Weiss 1932-ben Berlinben született, Cambridgeben doktorált (1962-ben), a 
Massachusetts Institute of Technology fizika professzora.  



6 2017-2018/2 
 
 
 
 

Barry C. Barish 1936-ban született Omaha-ban (USA). 1962-ben a Berkeley-
egyetemen doktorált, a californiai egyetem tiszteletbeli fizika-professzora.  

Kip S. Thorne 1940-ben született Loganban, 1965-ben a Princetoni Egyetemen 
Feynman professzornál elméleti fizikából doktorált.  

 
Október 4-én a kémiai Nobel-díjasokat nevezték meg: Jacques Dubochet, Joa-

chim Frank és Richard Henderson Nobel-díjban részesültek egy olyan krioelektron-
mikroszkóp kifejlesztéséért, amivel oldott állapotban lévő szerves molekulák (például 
fehérjék) bonyolult szerkezetét lehet nagy felbontásban tanulmányozni. Jacques 
Dubochet 1942-den Svájcban, Joachim Frank 1940-ben Németországban, Richard 
Henderson 1945-ben Skóciában született. Dubochet és Frank fizikát végeztek, Hender-
son biológiát, mindhárman biofizikába területén képezték tovább magukat. Kezdetben 
svájci, német, angol és amerikai kutatóintézetekben kutatókként, majd egyetemi tanár-
ként dolgoztak.  

  
Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson 

Az élő szervezetek fehérjemolekuláinak térbeli szerkezete hosszú időn át a kutatók 
számára nem volt látható. A mikroszkóptechnika hosszas fejlődése sem hozott sikere-
ket. Az elektronmikro-
szkópos vizsgálatok sem 
voltak alkalmazhatók, mert 
a sugárnyaláb, amivel ezek 
a szerkezetek dolgoznak, 
roncsolja az élő szöveteket. 
Joachim Frank 1975 és 
1986 között azon dolgo-
zott, hogy az elektronmik-
roszkóp zajos kétdimenziós 
képéből tiszta térbeli képet 
lehessen alkotni. Jacques 
Dubochet a nyolcvanas 
évek elején vizes vákuum-
fagyasztásos módszert dol-
gozott ki a vizsgálandó 

Fehérjemolekula elektronmikroszkópos 3D képe  
atomi felbontásokkal 2013 után 
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szerves mintákban lévő molekulák megvédésére. Richard Hendersonnak 1990-ben sike-
rült egy fehérjemolekula háromdimenziós képét megalkotnia elektronmikroszkóppal, 
így bizonyítva, hogy nem lehetetlen ez a vállalkozás. Ezen módszereket ötvözve 2013-
ban sikerült először atomi szintű képfelbontást elérni, és azóta a biokémikusok már al-
kalmazzák a krio-elektron-mikroszkópos eljárást bonyolult élő sejtben levő molekulák 
tanulmányozására atomi szinten is.  

 
Október 5-én az irodalmi Nobel-díj elnyerőjeként Kazuo Ishigurot nevezték 

meg: elismerve Ishiguro munkásságát, amiért „nagy érzelmi erejű regényeiben feltárta 
az ember világgal való illuzórikus kapcsolatának mélységeit.”  

Kazuo Ishiguro 1954-ben született Nagaszakiban (Japán), 
kisgyerekként szüleivel Nagy-Britanniába költöztek. Első regénye, 
A dombok halvány képe 1982-ben jelent meg. Ma már a brit irodalmi 
élet egyik kiválósága. Eddig nyolc regénye jelent meg. Írt film-
forgatókönyveket, színdarabokat. Ishiguro egy korábbi interjújában 
arról beszélt, hogy egy olyan regényt szeretne írni, amely arról szól-
na, hogy a közösségek hogyan emlékeznek, és hogyan felejtenek. 
Érdekesnek tartotta azt is, hogy az emberek hogyan birkóznak 
meg a kellemetlen emlékekkel, szerinte ugyanis az egyén kicsit 
másképp emlékezik, és másképp felejt, mint ahogy a társadalom 
teszi ugyanezt.  

 
Október 6-án a béke Nobel-díjat az ICAN 

atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi civil 
szervezet kapta. 

 
 

Október 9-én a közgazdaságtudományi díjat Richard H. Thalernek ítélték  a dön-
téshozatali mechanizmus viselkedés-lélektani és gazdasági aspektusai 
közötti kapcsolatok feltárásáért. Elméleti megfigyeléseivel kulcsfon-
tosságú szerepet töltött be a viselkedési közgazdaságtan egy teljesen 
új és rohamosan fejlődő területének a megteremtésében, amely már 
nagy befolyást gyakorol egyes gazdaságpolitikai és gazdasági terüle-
tekre. A korlátozott racionalitás és a közösségi igények, valamint az 
önkontroll hiányának a következményeit vizsgálva feltárta az emberi 
tényezőknek a döntésekre és piaci eseményekre gyakorolt hatását.  

 
Forrásanyag 
www.wikipedia.hu 
Pap János: 100 éve halt meg A. Nobel  
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