
A NOBEL-DÍJ IGAZSÁGTALANSÁGA
A Fizikai Szemle hagyományai közé tartozik, hogy az év fizikai Nobel-díjának ok-
tóberi kihirdetését követôen a lehetô leghamarabb megismertetjük Olvasóinkat a
díjjal jutalmazott eredményekkel. Novemberi számunk nyitó cikkével, Dálya Ger-
gely Újabb Nobel-díj a fekete lyukak kutatásáért címû írásával teszünk eleget e fel-
adatunknak. (Lehetne kicsit szôrszálhasogatni, hogy a 2017-es díjat valójában a
gravitációs hullámok detektálásáért adták, és az csak „mellékes”, hogy az elsô
detektálásokban feltehetôen fekete lyukak összeolvadásakor keltett hullámokat
észleltek.) Ennél sokkal fontosabb, hogy 2019 után 2020-ban is asztrofizikai
eredményeket jutalmaztak, sôt: a 21. század eddigi fizikai Nobel-díjaiból a hato-
dikat ítélték oda asztrofizikában vagy csillagászatban elért eredményekért. Ez azt
mutatja, hogy az utóbbi években az asztrofizika és kozmológia a fizika egyik leg-
dinamikusabb területe, és Dálya Gergely cikkébôl azt is megtudjuk, hogy az el-
múlt néhány évtizedben sok fizikus érdeklôdése fordult a kozmológia, különösen
a fekete lyukak felé. Ezek a titokzatos objektumok képezik az alapvetô fizika egyik
nagy kihívását: a tér, az idô és a gravitáció jobb megértését.

Láthatjuk, hogy az elméleti fizikusok egész sora foglalkozott a fekete lyukakkal,
amelyek létezését lényegében minden fizikus már jóval azelôtt biztosra vette,
hogy a csillagászok legalább egyet közvetlenül megfigyeltek volna. A kínos hely-
zet 2019 áprilisában ért véget, amikor az Event Horizon Telescope (EHT, Ese-
ményhorizont Távcsô) együttmûködés tudósai közzétették az elsô képet egy fe-
kete lyukról. Ezután már végképp nem lehetett azt gondolni, hogy a fekete lyu-
kak a teoretikusok képzeletének szüleményei: bizonyítottá vált, hogy ezek a
kozmikus tárgyak ugyanolyan valóságosak, mint az égen látható csillagok.

Bár több elméleti fizikus ért el már évtizedekkel ezelôtt fontos eredménye-
ket ezen a területen, egyikük sem kapott Nobel-díjat. Ennek oka, hogy a Bi-
zottság általában csak olyan kiemelkedô elméleteket hajlamos díjazni, amelye-
ket kísérletek igazolnak (gondoljunk csak Peter Higgs és François Englert eseté-
re, akik körülbelül 60 évet vártak a díjra). Így tulajdonképpen az EHT bizonyító
erejû felvétele jogosította fel a fizikai Nobel-díjbizottságot arra, hogy az idei
díjat (pontosabban a díj felét és a velejáró, átszámítva körülbelül 176 millió fo-
rintnak megfelelô összeget) odaítéljék a 89 éves Roger Penrose-nak, aki 55 év-
vel ezelôtt új matematikai módszerekkel bizonyította, hogy a fekete lyukak
létezése Einstein elméletének elkerülhetetlen következménye.

Egy másik szabály szerint a Nobel-díjat soha nem adhatják posztumusz.
Penrose 1965-ben egy Cambridge-ben tartott elôadása alkalmával találkozott
egy Stephen Hawking nevû doktorandusszal, akire nagy hatással volt. Hawking
PhD dolgozatának utolsó fejezetében Penrose eredményeire támaszkodva be-
bizonyította, hogy Einstein gravitációs elmélete szerint az Univerzum rendkívül
forró és sûrû állapotban kezdôdött, tökéletesen kapcsolódva ahhoz a koncep-
cióhoz, hogy a tér és az idô az ôsrobbanásban keletkezett. Penrose és Hawking
külön dolgoztak az Einstein-elmélet szingularitásának tanulmányozásán, de két
évvel késôbb összefogtak, hogy megírják korszakos tanulmányukat a Penrose–
Hawking-féle szingularitási tételekrôl. Hawking 2018 márciusában bekövetke-
zett haláláig mindenki úgy gondolta, hogy a fekete lyukak Nobel-díját Roger
Penrose és Stephen Hawking fogja kapni. Ha Hawking még élt volna idén októ-
berben, biztosan meg is kapta volna, 31 hónapon múlott. A sors és a Nobel-díj
szabályzat „igazságtalanságának” több hasonló példája ismert, gondoljunk csak
Robert Broutra, aki joggal osztozhatott volna Higgs és Englert 2013-as díjában.
Roger Penrose viszont kétségtelenül megérdemelte a díjat. A Nobel-díjas fel-
ismerésen kívül a fizika és matematika/geometria határterületén számos további
lényeges eredménye van. Egyik legismertebb a Penrose-csempézés, aminek
alapján megmagyarázható a Daniel Shechtman (kémiai Nobel-díj 2011) által
felfedezett kvázikristályok diffrakciós képe.
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