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L--- ffiffiőf
Alfrcd Nobel

Néhá'n.y évtizede még elterjedt
vo|t az az állitás . melyet mára megcá-
follak -' hogy Alfred Nobel német szír-
mazlisri lenne, de még csak nem is zsidó,
ahogyan aá sokáig hitték.

A csaljid svéd parasái súrmazá.
sú; elt'ször a 1'7. században találkoáa-
turrk velük, Nöbbelöv lakosaiként. A
nernesség ebben az időben kezdte állan-
drisítani a vezetékneveket. és ezt a szo.
kást átYették az alsóbb rétegek tudomá-
nyos pályára |épő tagiai is.
Volt egr Petrrrs olavi' o|of nevű sonei
pamszL akineh a fia az egyetemre beirat-
kozva azl tapa'sáalja, hogy több diák
hasz.rrá|ja ezt a nevet. Ezerthozzáfr:a a
szti]etési helytiról - Nöbbelövkil képzett
- Nobelius sá't. Petrus olavi volt Alfred
Nobel ükapja...
A családfában (melyet Alted nem sokra
tartott - mint d.okumentumot) továbbha-
Iadva elérkezünk egy Immanúel nevú
Nobellrez, aki nem más, mint Alfred No-
bel apja' korának kitiinő, közmegbecsü.
|ésnek örvend'5 puskaporgyárosa és had-
seregsál|ítója volt. Egy ideig jól műkö-
dő válielkozrísa alig öt év alatt csődbe
ment, es ő orc'szorságba utazott csa.
Iádjával. Sikeresen ráérzstt, hogyan lehet
oroszok kőzöf: nagy vagyonra szert ten.
ni. Eddigre mlrr rendkívül feszültté vált
orrrszország és Anglia illetve Franciaor-
ság viszonya - és a háboru rengeteg le-
hetósépt rejt magában. Szerencsecsilla-
ga f:|ragyogott, de alig húsz év utiín is-
nrét ott állt r'g]lanolyan szegényen, mint a
háboru előtt. \,isszatért Svédorságba, és
anrit ez alatt a húsz év alatt tapasztalt,
továbbadta Alhednak: minden baj ellené-
re a l;ljobb üzlet a puskaporgyártiis,
csak:^lm szabad abba a hibába esni,
hogy azember csak egy nemzetnek szál-

lít... gondolni kel| arra, hogy az ellenségnck
is vannak sztikségletei.

De kanyarodjunk végre Alfredhozl
Mikor megszületett l833. okÍóber 2l.én;
apja mar jelentős anyagi bajokkal kiiszködött.
Köáelyként csak annyit érdemes megje-
gyezni gyermekkoraról' hogy - mint a leg.
több, híressé vált ,'tudós'' . jó felfogóképes.
ségével tűnt ki, ám rossz magaviseletű volt.
Nyo|cévesen oroszorságba megy apja után,
ahol magríntanároktól tanu| testvéreivel
együtt, továbbá apja gyétrában is dolgozik, ltt
szerezie meg vegyészi képzettségének alap-
jait. Tizenhat éves korától Európában utaz.
gat, kikémleli különbtiző gyárak, üzemek
technikáit, hogy miutin visszatérve apja g.r a.
rába, saját és családja hasznrira váljók az in.
formációk birtokában. Érdemes megentlíter:i.
hogy nem válik egyoldalúvá: sokat olvas
(foleg Voltaire-t és Shelley.t)' humanisztiku.
tudomanyokkal is foglalkozik, sőt móg rer-
sekéi is ír - mélyek ejyikéből kidérül' hogl
szerelmével szeretnének összehiízasodni. ánl
amíg Alfred távol van, a lány meghal. A r t-rs
első sora így hangzik: ,'My love is with thc
death'', ami körülbelül így hangzik mag1'aru l :
a halottat szeretem. Minden viccelődés nel-
ktil: ez egy olyan megállapítiís, melyet egy'.
formán használhat egy romantikus költő és
egy dinamitgyáros is.

Semmi pontosat nem tudhatunk meg
életérőI, mert ki nem állhatja az önóletrajzo.
kat, feljegyzéseket' Még amikor az upsalai
egyetem tisáeletbeli doktorává avatta, aha-
gyományokhoz híven tartozott é|etrajút be-
nfljtani' TaIán nem is kell mondanom, nem
vitte túlásba. de legalább írt valamícskét]
Dolgozott Amerikában Ericsson mellett,
majd Parizsban Pelouze professzor meilett.
Apa és fia között megromiott a kapcsolat.
mikor Alfred a saját nevére vette a szabadal.
mat, ami a nitroglicerirrnel való kísérletezé-
seket i l lct i .
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l8ó4. szeptember 3-án felrobbant
Nobelék Stockholm melletti laboratóriu.
ma' Az áldozatok között volt egy asz-
szisztens" egy laboránsnő, egy kifutófiú,
egy véletlenül ana sétáló munkás és Emil
Nobel . Alfred öccse (ő volt a család
egyetlen elméletiIeg is képzett vegyésze,
aki |oiskolárajárt) '

Aki robbanóanyagokkal kísérlete.
zik' és ezt egész hosszú életében műveli,
annak három oka van: vagy nagyon
ór,atos. vagy nagyon szerencsés, vagy
nrássa| végezteti a veszélyesebb kísérle.
tcket. Alf|ed mindháromnak örvendlre.
tctt, így érhette meg, hogy természetes
halállal halt meg'
E'z az eset azonban felkavarta a sajtót' a
közvélernényt. Svédországban be akarták
tiltani a nitroglicerinnel történő kísér.lete-
zést. Immanuel felülkerekedett gy ásún,
és egy felterjesztést n}'\ijtott be az illeté.
kes hatóságoknak, melyben hosszasan
taglalta, hogy az ő tudatlan Emil fia dol-
gozott előVigyá zat|anu|, nem haszrrált
hónrérőt, így a keverék 180 fok ft'|é
emelkedett - aztán meg az épület is ma-
gasra emelkedett.

Alfred valóban sokat köszönhetett
családi hagyományainak, a hadiiparnak'
és mások kutatásainak. Például a dinamit
hatóanyagát, a nitroglicerint is egy olasz

tudós (Ascanio Sobrero) fedezte fel, csak-
hogl o nenr szabadalmaáatta' és a szemfiiles
Alfred lecsapott. Nobel eleinte a nitroglicerirr
felrobbantásához puskapon haszrált, kés. : ilbr
rájött' hogy higany vagy ezüst fulmináttÍll
még jobb hatríst lehet e|émi. Persze aze','üs|
és a higany fulminátot sem ó fedr:zte fe| ha-
nenl 1 799.ben egy Hower nevű angol ve-
gyész.
Nenr akaiit egy olyan anyag sem' melye{ ő
maga fedezett volna fel, mindent készen ka-
pott, de legalábbjól rakta össze a .,hozott
anyagot"!

Sokra vitte, nem tagadhatjuk, hiszen
isnrerjük a munkáját, az eredményeket. [n-
kább volt üzletember' mint tudós. Gyakorlati
tudós nrarat élete végéig' az elméleti kémiá-
hoz bámulatosan nem értett. de rt:ndkívül
szorgalmas és kitartó volt. Lelkiismerctesen
és pontosan, óvatosan dolgozott. A kémiáb:ur
nem voltak lramis elméletei, téveszméi - mert
egyáltalán nem Voltak elméletei.

Áki szerelne bővebben'is megismerkedni No.
be| rendkiv[il ,,pörgős,, életével, ,znnak
aj án I o m fi gle l mé be Vágh id i F,e re nc,' A d i n-
amit regénye . Alfred Nobel élete,' című
kanyét'

Póíó)ni
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Egy bombasztikus díj története
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188r3-l5an Alfred Nobel egy fran-
cia újságba'n a saját nekrológjiira buk-
kant. Az újség ''a halál kereskedője meg-
halt'' cínmel számolt be arrnak az em.
bemek a halálaról' aki a dinamit révén
vált gazda6iglá. A lap tévedett, hiszen nem
a dinamit írhalálója, hancm bátyja,
Ludvig hunyl l eI. A cseppet sem hízelgő
beszámoló kiivetkeztében azonban a hí-
res és sikeres üzletember megváltoztatta
végre ndeletél;.
l895. novernber 27.én At|red Nobel úgy
vógrerrdelkezett, hogy hátrahagyot1 va.
gyonából eg).alapot hozzanak 1étre; és az
ebből befolyil összegen öt egyenlő részre
osztva éventel azoknak a személyeknek
adják' akik ai,.előző évben a legkienrel.
kedőbb felÍ.etlezést tették a fizika, a ké.
nlia; az éleltan és az orvos tudomány te-
rületén, akinelk idealista irányultságú iro.
dalmi rnunkássága a legkiemelkedőbb,
i l letre annl 'k a személynek: aki a legtcib.
bet tette a ,.nt:mzetek testvériségéért'':
Nobel végren deletének megfelelően a
flzíkaí és krínliai Nobel-dijróI az |739-
ben létrehozctt Svéd Királyi Tudomá-
nyos AkadcrrLia dönt. Az orvosi és életta.
ni Nobel.díi <ldaítéléséről az l8iO.ben
aiapított . a st,'éd orvosok; fogorvosok és
pszichiáterek mintegy harmadának kép-
zésében részt vevó . KaroÍinska Intézet,
az irodalnri Nobel-díjrót pedig a svéd
nyeIv tisztaságáért és nemességéért mun.
kálkodó' IIl' (fusztáv király által alapított
Svéd Akadtlr-riia dönt' A béke Nobel.díj
odaítélésérfil r norvég parlarnent által
választott; öttagú Norvég Nobel Bizott.
ság határoz'

Alfied Nobel 1896. december l0-
én bekövetlr:ezett halála után vésrende.
Iete végrehijt'5inak mintegy haróm évébe
került, mig sillerült felállítaniuk az admi-
nisÍratív feladatokat ellátó Nobel Ala-

pítvanyt, illetve megteremteni az alapítvány
működésénekjogi és gazdasági feltételeit. A
pénz kezelésériil' a dijak odaitélésének rend.
szerértíl az alapítvá'ny alapszabá1ya rendel.
kezik' melyet a svéd kormány l900-barr, a
norvég kormány pedig l905-ben fogadott el.
Ennek megfelelóen például a fizikai és kéIni.
ai díjazon szenrélyére a Svéd Királyi Tudo.
mányos Akadémia taglai; a fizikai, illetve
kénliai Nobel.bizottság, a korábbi fizikai,
illetve kémiai Nobel.díjasok, Svédorság,
Dánia, Finnország,Í'dand és Norvégia egye-
temi tanárai és docensei, más orságok (évről
évre változó) egyetemi tanárai)' valanlint
külön meghivott tudósok tesznek javaslatot-
A jel ö léseket január 31-ig kel l  megküldeni a
Nobel-bizottságoknak. Évente általában I 00.
250 jelölés érkezik az egyes bizottságokhoz.
A bizottságok februia elsején kezdik el a be-
küldött jelölések é*ékelését, majd szeptem-
ber végén, október elején küldik el javaslatu-
kat a llíjról döntó siérvezetnek, péIdáui a
Svéd Királyi Tudományos Akadémiá'rrak,
ame|y meg)tozza a végső döntést. A díj oda-
ítélésében általában a Nobel-bizottságok ja-
vaslata érvényesül, bár néha előfordulnak
kivételek'

A Nobel-díjjal jiiró összeg már az elsj
évben impoáns volt: l50 ezer svéd korona.
amely köriilbeliil harmincszorosa volt ecr
professzor egész évi fizetésének, illetr,e ket-
szerese a Francia Tudomiírryos Akadémia
teljes költségvetésének. Ez az összeg az ér ek



során a gazdasági helyzettól fliggően
változott. A háborús évek alatt csökkent,
a második világháborut követően azon.
ban |olyamatosan nőtt. 1960.ban 22ó
ezer, I 970-ben 400 ezer, I 980-ban 880
ezer, l 990-ben négymillió' 2000.ben
pedig kilencmillió svéd korona (körül-
belül egyrni l l ió dol lár) járt a Nobel-
érerrrmel. Azoktran a ritka esetekben.
anrikor a Nobel-díjat visszautasítotttlk, de
később kiderült, hogy a díjazott politikai
nyomásra cselekedett, sámára csak az
ér.em és a dicstíség maradt, a pénz már
nem.

A díjjal járó pénz felhasználásá.
nak módja igen változó, a díjazottak sok
esetben fordídák a pénzt jótékonysági
célokra' vannak azonban bonyolultabb
helyzetek is. llyen volt Einstein, valamint
az |923-bon orvosi Nobel.díjjal kitiinte-
tettek esete. Einstein 1903-ban vette fele-
ségül Mileva Maricot, akitől azonban
l 9 l 9-ben elvált. lvíivel nagyon valószínű
volt, hogy Eirrstein előblr.utóbb elnyeri a
Nobel.díjat, a válásról szóIó okiratban
abban állapodtak meg, hogy ha ez bekö-
vetkezik; akkor a díjjaljáró összeget
Mileva Maric kapja' Ennek megfelelóen
Maric l922-ben 33 ezer dollárt kapott.
l 923-ben Frederick Banting és John
Macleod kapt'a az orvosi Nobel-díjat az
inzulin fe| fedezéséért. Á felfedezést
azonban Bonfing és diákja, Charles Best
tették, a rossz nyelvek szerint Macleod
egyedüli érdeme, hogy ebben nem aka.
dályozta nreg őket. A díjjal járó pénz rá
eső részét Banting megosztotta Charles
Besttel, és hasonlóképpen tett John
Macleod is, aki a munkába késóbb be-
kapcsolódó B" Collipnak adta a díjjaljáró
pénz felét.

Bár a Nobel-díjjal járó összeg igen
kecsegtető. különösen napjainkban -, a
Nobel-díj sikertörténete elsősorban nem
a velejáró összegnek köszönhető, hanern
annak, hogy megalapítása és kezdeti évei

egybeestek a fizika 2a. századi forradalmá-
val, valanint a modem orvostudornány ki-
alakulásával. A díjazottak . különtisen a s;zá.
zad első felében . olyan személyel'l voltak,
akiknek a felfedezései hatalmas befolyásI
gyakoroltak a világról alkotott tud,cmányos
képre, és maradandó váltoásokat okoáak'
gondoljunk csak az atombomba kifejlesztésé.
re . a világtörténelemben. A Nobel-díj töÍté-
nete tehát nemcsak tudomány., irodalonl.
vagy politikatörténet, hanem a20. százaú,
történelem speciális metszete is a lliemelkedő
irrtel lektuá[is telj esítnrények szems zögéból.

A díjazottak élete és a díjazcút munl-:..
nregsziiletésének története kiváló betekintélr
ad az adott kor t<irténelmébe. A magyar
szármaású Lénárd Fülöp (Íizika, l905) és
Johannes Stark (fizika, l9l9) példáu| a nráci
ideológia szószó[ói voltak, és dühö.Jt módon
hirdették a német fizika felsőbbrendűségé| a
zsidó fizika felett' Haragiuk elsősorban A!.
bert Einstein (fizika, 1921,) és Werrrer
Heisenberg (fizika, 1932) ellen forclulr - ez
utóbbi mellesleg nem is volt zsidó Í|úrmazá.
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sú. Még mindig eldöntetlen az a vita,
Irogy Heisenbt:rg koppenhágai látogatása
során figyelrne:ztette-e Niels Bohrt (fizi.
ka, |922) an,a, hogy a németek atom.
bombát szárrde,koznak e|őállítani. Az
atombomba';lijállításanak lehetősége
akkor került elérhetó kózelségbe, amikor
otto l]alin (kélrria' l944)' Lise Meitner
és Fritz StrassInann felfedezte a magha-
saciást. Hahn az angliai Farm Hallban
vehette át a }rlcrbel-díjat, aho| a háboru
után a szövglstigesek fogva tartottak több
híres német 1udóst, köztük Wemer
Heisenberget. valamint a
röntgendiffrakrriós kísérleteiért l 9 1 4-ben
díjazott Max von Lauét.

Hadifcg,ságban éftesült a magyar
származású l3á'rány Róbert arról, hogy ,,a
vesábulári s ap parátus (azaz az egy en.
sírly-szer.v) élettanával és kórtanával
kapcsolatos rnunkáiért'' megkapta az
l9l4-es orvc'si Nobel.díjat. Bárány Ró.
bert a svéd X'á;.oly herceg személyes
közbenjárásá.ra', a Vöröskeresá segítsé.
gével szabadult az orosz hadifogságból
l 9 l 6.ban. A dijat ugyanebben az évben
vehette át. Hasonló kalandokon ment át
Lev Landau, vtilamint Pjotr Kapica is.
Landaut (tizika' L962) kémkedés vádjá.
r,al l938-ban börtönbe vetették. onnan
csak Pjotr Kapica (fizika, 1978) közben-
járására engedték szabadon' aki azonban
később kegyvesztetté Vált, és nyolc évig
voit házi őr izetben.

A fizikai és a kémiai Nobel-díjhoz ha.
sonlóan az élettani és orvosi Nobel-díj szin-
tén korrajz. A díjat olyan személyek kaptak,
akik méltán tekinthetők a moctern orvostu-
domány és biológia megalapítóinak: Emil
Behring (190l) a diftéria elleni szérumterápi-
áért, Robert Koch (1905) a tuberkulózís ku.
tatásáért, Paul Erlich és Ilja Mecsnyikov
( l908) az immunológia területén végzett kí-
sérleteikért, Chain, Fleming és Florey (l945)
a penicillin felfedezéséért, Crick, Watson ós
Wilkins (1962) a DNS felfuezéséért.

A természettudomány Nobel.díjai
mellen némileg kisebb presztízsű az irodalnri
Nobel.díj' foként annak k<iszörrhetően' hoey
az e|ső húsz év során, valamint az elmúlt
években a nagyközönség előtt kevésbé isnrert
írók' kc'Itők kapták meg. A díjazottak listáját
áttekintve azonban a20.század legjobb íróit
találjuk: Thomas Mann (l929), Jolrn
Galsworthy (1932), Luigi Pirandelto (1934),
Ernest Hemingway (1954), Boris Pasternak
( l 958)' Johrr steinbeck ( l9ó2)' Mihail Solo.
hov ( l 9ó5)' Samuel Beckert ( l 969). Heinrich
Böll ( l 972)' Isaac Bashevich Singer ( l 978),
Gabriel Carcia Marquez (1982), Wil l iam
Golding ( I 983), Grinter Grass ( 1999). Az
irodalmi Nobel-díjat hárman utasították el:
Erik Axel Karlfeldt I 9l 8-ban, Jean Paul
Sanre 1964-ben, valamint Boris Pastemak
I 958-ban.

Lukács András, Iietek' 2002. október l 8.
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Nobel 1895. novembeI.27-én ke|t vógrendelctc

,,I]atramaradó vagr)nol,l egés:ét a követke:őképpen kelI ke:clni.' a végrendalt,ti

t'égrehajtóim áltul bi:ttls értékpctpírokba fektatett tőke egésze képez egt, etlurct'

anrcl.t,nck kanctttlit él,cnte a:ok ko:<jtr oss:ák ki díjakként' ukik a negel(íz(j c\,bcn tt

legnagobb .s:olgálutot tetrék a: cnbcrisógnek. Á jel:aÍt kttnruk;fut! öt t,,3.l'enl(i

rés:re kell .felOs:ta|ri, rlntel},eket a=ttttitt tt kővetkc:<iképpen kell negos:Ítltli'. t':|'t

reszt atttuk u s:anúlynek, aki a leglclatttiisebb felJbde:ésÍ |et|a a Ji:i,|ia taritleÍjtl,

e,cr'rés:Í attnuk a s:entéll'nek' a|ti tt lagjalattt(isebb /Ül./ade:ést te|Íc o kénia tcrti.

IaÍétl; eg.l,rés:| tttutak a s:enúlytlek, aki u Iaglelctttti.stbb.le|bde:é.st te|tc c ali't-

tan, illetve a: on'Os!udortttin;' íer|i!etét|: cgy rés.t attnak tl s:enélynel',, aki u: iru;-

dalom teriileÍélte: a lr:gkiválóbb idaa|!'s:iiltits baáIlit<ltt'stigú alkotú's'stll jcinii ltt.l:-

:ú; eg1.ré'szI pedig antttlk a s:entélvteÍt' akt a Icgtobbct, illetve a legf tsbbat t.,;a u

tlctlt:cÍck kö:öÍti LlaráÍság úgyaert, a: állandó hadsaragclt tnegs:iinÍeté^sécrt, iiIu-

ve c,silkkentéséért, a békekangress:ttsok ntegrande:ósaért és elősegíté.;éúrt. Á /i:i-

ktt i  t, 's a ktiniai t l i jukut d.s\ 'L't l  Tttt!,| lttt itttt.t l ' ,;.4kui l .It lt i tt '  u: ú!t,IIutt i , i i l . ,! l t , l l t . l . , ls i

rtíjakat a stocklpInli Karolina Inté:et,.o: inldalnti dí.iut a.stockltolni ,1kadéntitt'.,t

ltéke el(ino:dítti'yóért adundó díjat pcdig a !l,orvég St<;r|inget (Purlanant) ntgj.li.

ból vtila.s:tott, ilt s:enélyb(í| al|ó bi:rltt.stig iréli odu' Kdejc:ctt kéréscnt' Iylg.y tl

díjuk odclíté|é".énél nc ját'ss:O,l S:crepet a jclöltek ,lc!)r:eÍi llot,tűurto:ásu' /l,ttttttt

eg.|'ediil a:, hogy, tl: drr{l legérdanasabb kapja, fl'iggcrlenz'il attól, hOÍ||, skandintn,.

e vagv sent. "
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l-izikai Nobel-díj 2002
Fizikusok a neutrinók és a

kozmikus sugarak nyomában
Ko.giba Mas:utosi, Raymond Davis és ]liccardo ciaccotli nyerték e! a: ideifi:ikai Nobet.
uu(rl
SttgárÓ:Ünbcn éliink, a Földet kozmikus rés:et,skékJöIt,anla|o^s árann éri' L,antnk kö:r)Í-
ttik ol'y,unok, anrcIyekel !áthatunk is, u:Llnban t,an cllt,ut,t rés:ec,ske, antel+,úg,'halatl tit
Íc.sItinkön, hog,és:re senl vass:tik. Á: iclei Jija:ottui a vittígeg1,etentből érk'i:ő partltt.t.i
c!cnck Íulujú;nsugainak Jiltárasál,u! jelentős mjrtékben ho::iiurtt!tak a Nap' i <,sitiu.
gok, a gtlluxi,sok és a s:upernovók alaposttbb ntegisne résélrc:.

I.iosiba N,laszatosi' a .Iokiói 
E'gyetern

nlunkatársl' a ltozrrikus neutrinók kr.rta.
tl'rsirban eió rt,crecinlónyeiér.t kapta az el -
tsItrerés1. Az láItaia \'czetett kutatócsoporl
a ltíle.s Kanriokande nel,ű detcktor segít-
sógél.el i9Il7- Í.ebrrrár 23-án r:gy
szupcrtlova.rr'>[banásból szárnrazó neut.
rinókat fog.:ltl' be . Raymond Davis Jr. a
I'ennsylvaniai Bgyctenr nrrrnkatársa a
koztrriltus ne rrtr.irrók kutatásában elén
crednrén1,'eiért kapta az elistnerést. Az
áitala létre]:ollott speciális detektorral 30
év alatt két el:cr Napbóljövő neutr.inót
lbgott be.
Riccardo Giar:coni, a wasltingtoni
Associated l. l iniversit ies Inc. kutetója út-
törő jellegű' a koznliltus r.öntgensugiiLrzás
fe| Í-edezóséhez Vc7-cto VizsgálataivaI ér.
dettleltc ki a l:ilág legnlagasabb szintű
tttdontánr u:, c rját. A r öntr:eItsugár-
aSZtrorrómiiL rilegalapítója. Elsőként rrru-
la1ta ki rönt]ensugárzás forrását a Nap.
rr"tt dszeren ]i ír.,ii1.

A rarvasz ncutrinó
Az atom nla&iát alkoló protonokat és
nL'utronokat nrindenki ismcri, de az atorll
külső btrrkái alkotó e!ektrclrrok is ismer.
tck nlindenl.i ;zárnára' Á fizikusclk eze.
ken a részecsl:éken túl cgész sor más ré-
szecskót |edc:itek icl' ezek a részecskék
azonbatt rrern lállandó rószei az atornmag-
nak.

Már a béta.bom|ás kezdeti vizsgálatai során
is azt tapasztaltrik. hogy valanri nincs rend-
berr a boml/isho z tartozó energiarlérleggcl.
Az al|a-bonrl1tstól ehérően .alrol a távozó
aIÍá.részecske az illetti elcmrc jellcmzó, jóI
meghatározott nrerinyiségű enerqiái visz nra.
gával. a béta.részecskék által nraguk.l.lal vitt
energia értóke a nullától egészen naq},, ener.
giaérrékel<ig icrj ed' Az energiaértékek i lyen
nagy ntéItékű szórása nliatt |elté1elezték,
hogy iennie kel l  valamilyen részecskének,
amely a nragból az elcktronnai távozik. és
amely irtagár,al viszi az elveszettnek hitt
energianlennyisóget. A béta-bonrlás sorárr az
elektrotnos 1öltés mérleggel nincs baj, a kere.
sett rószccskének semleges töltésűnek keil
lerrnie, törnegc pedig a sejtések szerint kisebb
az elektron tönregénél.
I:nrico lrermi. al.i olasz volt, a részecskének a
neutrino, \,ag),;s "kis semleges" nevet adla. r\
neutrinó t önrege kicsi, t ö l tésc pedig semic.
ges' ígyjátszi könnyedséggel hatol át akár a
legvastagabb betor-rfalon is, Egyes számítások
szcr.int csak néhány fényév vastagságú ólonr-
réteg tudná a neutrinó sugá-zás intenzitását a
t.elóre csöl<kcnteIli. Nagyon ügyes ré-
szecsl<ék" hiszen gyorsan eltűnttek a
fizikusok szL.nle és detektorai elől, nlaeukkal
l,ive tenrrészctesen lendülettiket,
energiájukat. és lrreglelretósen nagy hiánr't
lragyl'a az eneru ianrérlegben.



Ijrrnek eIlenére kísérleti biz.onyítékot is

találtak a neutrinó létezésére. A beriliiunt
egyik nerrl stabil izotópja, gyakr.an emit.

tái egy pozitiv eleklrotrt, rrriközben ó ttte-
ga stabil lítiunrizotóppá alakul át, a kö.
vctkezo L'gyenlct s7-crint:

. i e t - + r f u t  + e ' + v
(r' jc: l ö1i a nctrtr inót).

o P t  
?  + o ; ^ , - + . i i 7  + v

Idtlnként viszont a l-cnti rcakció tönénik:

ligy negatív töltés hozziiadása a nraglioz

tlg} 3nírl. trr ittt lt:r az t ' l t 'eszlene cgy pozi-
(íV t{i1tést. Mi is t ö l1crr ik az eredeti leg
trcnl stabil atotrrnraglrclz tartozó elcktrort
bc1ilgása után? Egy neutt.inó ernittálása'
ós arrtlal< a tlragnek a l,issz-alökődésc (h!.

szen itt is igaz a lendület ntegmaradás
törvónye!), anrelyből a nerrtr inó kirepült.
A hasonló kísérlctcket ködkanrrában
r.izsgálják a llzikusok. A tleutrinó r'isztlnl'

nenl lragy nyomot a ködkarnrában, csak

azt ic lrei látni, hog;,,a bcri l l iutn atont'
rrtitrden látható ok nólkiil visszalcikőciik
Bzt ir jelerrséget meg is figyelték, és így
ez volt az eiső közvetett bizonyíték,
arnely a neutr.inó létezését alátánasztotta.
A<l<lig. amíg el nenr tudták fogrri a neut.
rirrót. nctrr volt teljes bizonyíték a neutt.i"
nil.hipotézisrc.

l955-ben niégis sikert i l t néhányat fogl1uI
cjteni, és ezz.el véget is értek a viták a
llett1ritló létezósét illetően. Reincs és
Cowan a l'os Alarrios.i kutató laboratóri.
ttnrban azt a ncutrinók és protorrok kö-
zötti ütközést hasz'rrálta fel, amelynél a
t-rctrtritró közrcniíiködésével pozitív elekt-
ron képzodik, rníg a proton neutronná
alakul át.
A liét kutató egy atomreaktor kíjzclébcrt
i '1l i tettc nrcg azt a bcrcndczóst. antc11
olyarr részecskesz'ámláló, mcly neutronok
és elektr.onok kimutatására egyaránt kó.
pcs' A reaktor nriiködése közberr, a leját.
sztidó magreakciók hatására nagyon sok

. ' ! : í , '

. , , . . .  - . . , .  : .: . . , .^ .", .

//-
--'-- eteklron' nyomu

vissia/ok ti//
rediookfu r
mag ny1ma

neutrinó keletkezett, és czek áthatoltak azon

a \/astag. Ire l róz tá lorr .  anrc ly nr i rdcrt  eg'ób

srrgárz,ást viSszatanott. Annak, lrogy az ent-

lítctt  reakció  le játszódjor l '  az '  esélyc: 1 :  l0 ' .

v iszotrt .  ha tórr1 log lejátszódik.  akkor nr i t i .

cienkrippcn eg) szel're kclctkez-ii< cgy nL-tltl'lno.

ós egy. pozitron' Az e|Í.oghatatlannak vilt

rrcutrinót vógiil silierült csapcláblr cjteni.

Super-Kamiokandc
l:z a ktilörrlegcs nlórőesz'köz- Japánban. cg1.

hcg1, bclse.jébcrl van, 40 rn átnrórőjí'i ós nta-
gassáqÍr liiggól e ges lrengtres tartály. |cltöltvc
igen tiszta víz.r,cl, A hengcr paIást-ján és alsr'
iil. Ít1ső síklapján egyeniclesr:n ]<b. l l ezer
|ényérzékelő van ellrelyezve. l{a. jönnek a

ncutrinók (a Napból, egy távoli :izupcrnova
robbarlásbóI va gy a párszáz kilo méterre
odóbb lóvő rnestcrséges treutrinó |orrásbó|
stb.). átszelve a l; ö ldct. nenre|yi}:ük nag; rn-

kárl kólcs<jnlratásba lép a tartály r,ízóvcl, I':z
gycnge |crryfelviliarrást hoz létre., aniit nlilli-
ilszorosra erosít vc rnérrlck a Íén1zérzékelók.
Oldalról, felülrőI ' 'beleláturrk., a ircngerbe. A

gyenge feIvillanásra ncm jelző fiinyérzékelíík
sz-ürkc pöttyök. A szitlcs lbltok jelzik a nrű-

ködésbe lépett érzókelőket' Min,jl nagyobli a
Íblr. annál intenzívebb volt a |ón1'(nyi lván
ez.cti tirl a perspcl<tíva miatt a rrrr:sszcbb lil,Ó
|oltok kiscbbek). - A színck az icőbc]i].:és.
lelretest jelzik. Általában a leghamarabtl mrí.
ködésbe lépett érzékeló a iila. nrajd a vörös.
nrajd a narancs stb. színt kapta. ,A külcjnbség
igcn kicsi. pár sr 'á l nanoszekutlt lunl a |....c-



!a_
ráLlbi és legkjsóbbi között. oldalt időbeli
eioszlást látun!:' lvíinél hosszabb a csík,
annál löbb etzé.kelő mért a színnek meg.
tL' Le l j k.(s ].: i t -'r.lssel. A gönrbszeru vagy
eg}'éLl jellegű fjnyfeir'illanások és a hen-

ger általában kört vagy ellipszist metsz ki.
A képek' leszámítva különleges eredetükct,
r,izuális élnrénynek sem rosszak' |oként na-
gyobb nréretberr.

Zsigó Zso|t (Sul inct. Fizika)
h t l p://\s1v.suli nc(.h u/ía rtlncikk./aVoll 0 l 37/u2002.tr t nr

Az órme
'\íindeg.vík. tii;rl,--o,, r,,, cgi'kb' 200 g sú]'t,li, 23 ktrtiros ttrunt,ból ké,s:úIt érnrcr, ntell'eket tt
':v,jd Kiról.t i i,t|tt:l'erde kis:it'
Á három tudc,nán)'os és a: irodtllmi tlíjjal emni!| tldomanlll:ot! érmet Erik Lint1berg, a
,s:ú'at|Jbrdulti j,elentos svód s:obrás:a !ert'e:íe' A 61 mm átnórőjíi érnek előtapja a:an()s.'
}jt,bel ruellképe látható rajtuk profiIból, baloldalon egl,.felit.at olvasa|ó. ÁLFi') NOI]EL'
a kóp.jtlbb ol.lalán n"obel s:úlctésének és ha|a!ának a tlúnna ta!óIható rónai s:ónokktl!
l e í r v a . it,,1 T i L Í,D C c, C / XLY l l l i o B. / M D ('- L, C,/''Y C ru .
.4lu! pedig a l:öveÍke:ő bel'ésés olvasható. E. I'INDIJERG ]902'
.4: érnn'l, ll.il.l!ialtt kfulonho:u'
A./i:iktií é.t u kéniai díjak esetében két nij alak !átható, az eg.y,ik, a tur)onány génius:Ilt
.jelképr::i) alal:t iippen afelhőkből etne ]kedik ki, és arcáröl egvfáry,lat emel Ie a núsik női
ulak. Á körira,r l;dé:e t |/ergílius Aeneisébtjl. INI/ENTAS ruTAM IUYÁT EXC)L|]IiSE
PEt| ARTES 1,,ii:ép dolog a: éleÍet ta!á!éko4) nitivésietekkcl nenesíleni,'). A /i:ikai e's a
kéntiai érnek elcÍében a két nőalak mellt,tt halró| NÁTL}RÁ, jobbró! SCIENT]Á s:avak'
alu! pedíg u: oa|aítólő testiileÍre uta!ó RIjG. ÁCÁD. SCIENT, SUEL, (Sy,éd Kiralvi Tudo.
manyos Akadétltia)' Á hátoldal alján kÁrtus van, nteb,be a díja:oít nevét vésik.
'1: éle!tani. iljeÍve orvosÍudomán1,i l79m hátoldatán ug),ancsak két nőatak van. A: egvik,
tt g.vó.q.ííafu g|1líuszát 'jelképe:ő, térdén e gy, /tiinw,g7 t(rrÍ, eg)ik karjóva| eg; szenvec1ő nő.
ll!akot karcl át, a nlásik kczében pcdig eg},c'sé.szébenÍtlrrásból csorgó vizetfogfe!, lngv
u::<tl u sze nl'edtí! nlegítas'sa. A: érem al.jón isnút a: odaíté|ő testzlletre vonalko:ó krtrral.'
ti E C' Lj N I I,, I, )? s, ] 7-Á's. nt Í, D' C H I R' C Á Ii O L o I l, a s h a t ó.
'4: jrcdalni éren eseÍében a hátoldalon ecy"fórrt eIblivijlten haltgatja és jegl:i te a Mti:stt
,::ntlkét' Á kárttn két oldalán.. ACAD, il]eh,e SUEC.felu"atok olvasharóak.
,1 bekeclíj1ul g:lclmtittt'o:tlt| érnet Gusta.f ltigelant] neves norl,óg s:obrás: !er1)e:te, cs e:l
's: érntét a: áÍaa{tis/tnak hclys:ínének negfclc!ően a norvég KiráIvi Pén:verde kés:itő. Á
iruta|dclltltt ltát ou láncol képe:ő, a te styériSége ! jelképezőfetfittlak, a körirat peclig'' PRO
PAC[: ET [,R,4I-ERNITÁE GENTIUM (Á népek békéjéért és tesh,ériségéért). E:ei a: ér.
nten ilincs kártu.s.
'4 ko:ga:dasági érenl huÍoldalának kö:épen eg.1, ötágú csiltag,fe!ettc egt, nagvobb csi!lttg'
kót ol{ta]án és a!atta pedig egy.e&y kisebb korona tathltó. Á körirat.' KIJNGLtGÁ
I,,EI.ENSKÁPi;AKADEMIEN, Ezen az értnen sincs kárlus.
'4: érnén és a p'itlzösszegen kít,i1l pedig eg,- diplomát is kap a Nobel-díjas tudós'
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Kénriai Nobcl-díj 2002

Á 2002. éyi kémiai NobeI-díjjal u kéniai s:erke:eIkuta!á,^ ktt fonÍc's |eruletétl, u

tonegspektrotnetria (John B. [,enn é.s Koichi Tanaka) és o mágneses ntagreictldtlL'iLl

tKurt |4.iithricl) terén elért erednlén1zkgr jutalna:!ák. A htiron kututó kii,|önboző n,:'4,'i-

dúsokat ÍúrI fel a biológiai ntakromoieku!ák vizsgólatáhtl:. Munkássúguk nyonán lzllt.t'-

n\,ebben és g,,orsabban tanulman1,o:ltutók a bory,olult s:erkc:ettifehérjék.

A Svód Királyi Akadérrria a 2002' évi
kónriai Nobel.díjat Jolrn B. l;enn (Virgi-
nia Nenrzelközcisségi Egyetern,
Richmond, USA), Koichi Tanaka
(Slrirnadzu Corp.' Kyoto, Japán) és Kurt
Würtrich (Svájci Szcivetségi Technológi.
ai Intézet. Zürich és Scripps Kutatóinté-
zet" La Jolla, USA) profcsszoroknak
Ítélte a biológiai makromolekulák szer-
kczetvizsgáló módszereinek kifejlesztó-
séc{rt.

A vegy iiletek,,igazoltatás:r''
-MS

A tönregspektrornelria (rör'iden: MS)
l.égóta isnlert szet.ke zetvizsgáló módszer'
Az i 934.es kénriai Nobel.díjban is nagy
sze'rcpe t',olt ennek a nódszernck. lríszcrr
scgítségével fedezle |t:l és azonosította
I Iaroid Urey a doutérirrnrot.
A tör:regspektroll]ciria lényege az, lrogy a
vizsgálandó arryag részecskéit ionizáliák'
nrajd a kapott ionokat elektromos térben
Íclg1'orsítják. A |clgyorsított ionokat az.
tátr tnágneses tórben vezetik tovább, ahol
azok tömegiiktől és töltésiiktől fuggóen
nlás és más pályán (különböző ideig)
haladrrak. IIycn módon meghatároáató
az ion tömege és így azonosítható is.

A riródszer igen kis nrennyrségű anyag escló-

bcn is alkalrrtazható. Ezért az }lS clterjedt a

dopp,ingtcsztck és a kábítószer.kirnutatásoli

területérl' de ezek a ntűszefck lreiyet kapnlrk

az űrszondákorr és az élelnriszcrvizs{ríiló llr_

boratóriunrokban is.
A vizsgálat legnehezebb része az' hogy tlt:.

ként kapunk ionokat a rlakronrolekulákb5l

1pl. fehérjékből) úgy' hogy ne :rotrcso|juk a

szerkczctükct.  A 2002. évi  kénl ia i  Nobci-

díjasok közüI kcttó éppcn czen a terti|cterl

ta lá l t  jó  rr legoldást . ,

Jolrn B. Irerur erős elcktronlos lórbc porlasz.

totla aZ ar]yaÍ:ot. így nyer1 ionc'kat. [zzcl

szenrbcn Koichi 
.fanaka 

nagy intcnzitású

lózerinrpulzusoi<kal érrc el ugyane7't.

Az ún' clektroporlasztásos módszcrt Fentl

l988-ban tette k özzé, és kísérlr: t i lcg igazrr i ta.

hogy'az cijárás alkalrnas nagyc'bb nrórctti

nrolckrrlák azonosítására. A porlasztás sortilr

az^n'.ag apró cseppek |ornrájában ker].llz

eicktromos tnezőbe. altol elveszítvc cts} .'ag}'

több elektronl, ionos fornrába l:eriil.

A '80.as évekbcn a világ másiii porrtján,.|a-

pánban hasonló cél la l  kísérlctezctt  Koichi
.|attaka 

a Slrimadzu laboratórirrmaiban' l9Íi7

bcn egy szimpóziumon jelentcltc bc' hogy a

vizsgálatlloz szükséges ionizációt lózcrfórl.t'.

riyel valósította nteg.



,12

Alkalmazisok
Mindkét eljrárást mar széles körben ai.
kalmazzrik, se:gítségükkel lendületet ka-
pott a gyógysZerkutatas, az élelmiszerek
összetételérrelt vizsgálata' a malrlria elle.
ni küzdelenr e.s az orvosi eljárásoknál
gyorsabban di.agnosaiálható például a
mellrák vagy a prosáatarák is.

A veg.yiiletek,,vallatása''
- NMR

Míg a töme13spektrometria a vegyületek
azonosításái:an játszik szerepet, addig a
mágneses rrla13rezonancia (röviden:
NMR) segítségével a szerkezet is felde-
ríthetó. MéE1 a' legnagyobb fehérjék szer-
kezete sem'larrulmányoáató nrikrosz-
kóppal' igy más, hatékonyabb módszer
után kellett né,zni.
Korábban a sllerkezet felderítésére rönt.
gensugarakat'alkalnaáak és 19ó2.ben
Max Perutz a globuláris fehérjék szerke-
zetvizsgálatáért el is nyerte a lcémiai No-
bel-díjat. A rti'ntgendiÍEakciós módszer
hátránya, hogy az arryagokat csak sziliírd
halmazíllap'ol ban lehet vizsgálni. A
biomo|ekulrik azonban többnyire folya.
dékban vanr-rak ternészetes köriilmények
között.
Felix Bloch éIi Edward Purcell az 1940-
es években |elfedeáék, hogy bizonyos
atomok magiali erős mágneses térben ké-
pesek bizonycls frekvenciájú elektromág-
neses hullárrck elnyelésére. Ezt a felfe.
dezést l952-ben fizikai Nobel.díjjal ju-
talmaáak. li ilét tudós kimutatta, hogy az
elnyelt frekvencia attól is fiigg, hogy az
adott atom l:ö;zelében milyen más atomok
vannak. Ez az űn. mágneses magrezo.
nancia, nrel;irt: ftíleg a H-atomok képe-
sek, és anrelyt:t később a svájci fuchard
Emst tökéletesített elnyerve az 1991.es
kémiai Nobr:l.'díjat' Emst u1yanazon az
egyetemen dcilgozott, mint a 2002. évi
díjazott Kurt lVüthrich (!).

A módszer azonban nehezen volt alkalmaz-
ható bonyolultabb molekutriLkra (pl. fehérjék)
a kapott jelek összetettsége miatt. Wüthrich
az l980-as években kidolgozott egy olyan
eljárást' mellyel fény derülhet egy.egy bo.
nyolult molekula haromdimenziós szerkeze-
tére.
Mrlra a fehérjék l5-20%.ának derítették íel a
térszerkezetét az NMR és Wütrich módsze-
rének segítségével. Ez tibb ezer szerkezetet
jelent. A többit röntgendifÍ}akcióval és nrás
módszerekkel sikerült felderíteni.
Alkalmazások
Az NMR' melyet a Vészhelyzel című soro.
zatban is csak MR-nek emlegetnek (az N
betű ugyanis az |jesztő hangzású,,nuclear''
rövidítése) jól kiegészíti a többi szerkezet.
vizsgáló módszerre| kapott eredményeket és
előnye, hogy oldatban levó vegyületek szer-
kezetét is meg lehet határoani. Ez a technika
tette lehetővé a nemrég felfedezett prionok
kutatását, amilyenek a Kreutzfeld.Jakob kór
okozói is. (orvosi Nobel-díj l997)
A mágneses magrezonancia alkalrnazása elő-
relépést jelentett a gyógyszerkutatásbarr,
ahogyan a DNS vizsgálatában is.

Linkek
. Nobel-dij - www.nobel.se
o Virtual Biochemistry Laboratory -

http ://www.nobel.se/chemistry/educationa llv
bliindex.html

e Molekulageometria 2.0 -
http ://caesar.elte.hu,&ation /vegrbank/molek u I
a/índex.htm

o Felületvizsgáló módszerek -
htÍp ://www.po l i.hrr/atti lalsur/

Főző Attila kemiaí@sul inet.h u

a ,, kergemarha kórért,, felelős prion szerkezeíe
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orvosi Nobcl díj 2002
Életre halva

A lrlild rnindnráig az egyetlcn helv a Vi-

lágegyetetnberr, alrol biztosan van élet.

l:rról azonban csak ai<kor tudunk nreg.
g'vóződni. lra mi nragunk is ólctben va-

gyurlk. Az enrberi élet azonbatr netr-t

végtclen történct' a születés ós a halái

kr'rctjátéka közé kell minden ter.vünknek.

örönrünkltek és bánatunknak be|enri.
Nerl csoda, ha a halálnak nincs jó híre.

Az, orvosi Nobel-díj leg|rissebb kitűnte.
tettjei a szervek képződósi fblyanlatál
r,iz-sgálva a halál eg1, nrásik arcát |edez.
ték Íbl .  A tcst  belsejóben, a sz öVetck '
sejtek szintjén is zajlik a sz[rletós és

1lusztulás körÍorgása. A hánrsejtek a nag1'
igénybevétel rrriatt nélrány naponÍa cse-

rélődnek, az izornsejtek hetekig bírjak' az

ag1'sejtjeink legtöbbje viszont egy életre

szól. Ez a Íermészetcs cserélódés tartja
állandó állapotban a szervezetet' A törté-
nct kczdele azonban kissrí bonyolultabb.
Az ivarosan szaporodó állatokban a pctc.

sejt nrcgternrékenyítése utári indul be az
a biológiai program. a:ni a faj jellcgének

nicg|elelő idő alatt felépíti a belső szer-
r,eket. Az egyedfejlődés forgatókönyve
azonbatt  n i inta, 'de javu' '  érzést jeIenítene

ncg' olyan állapotokat idéz fcl. amelyek
r'alattrikor korábban már látlratóak voltak
a törzs|ejlődésben - póldául az egy'hóna.
pos etrrberi embrión kopoltyúívek |cdez.
hetők |el. altárcsak a halivadékoknál. Az.

lrogy sztiletésünk clőtt rövidítve' egysze.
rűsítve végig kelljámunk évrrrilliók fcj-
iödési állonrásait. azéft van, nrert az
er,'cl]úció nenr úgy működik' nrint póldául

a gépkocsi modellek tervezóse. Az örö.
kítő an;.agon nenr lehctsóges a teljes tör-
lés. nem ic l ret  mindig új,  t iszta lapot eIó-
venni, csak a rnár meglévő informácíó
részbeni átírására és bővítésére van mód.
De hogyan lesz a halszenl embrióból .

ntár a nrásodik hónapban - emlrerszerti lér' .,

i{og1' ezt a kérdóst a kutatók egyáltalán lél:'' '

lressék, keresniük kellett valamit (.''agy vall.

k i t . . . ) ,  anr i  a lapr,etóen úgy működik '  miru

rr l i '  dcjóval  egyszcrt ibb és k i tarul l .ozóbb. ig"

taláIta n1eg az angol Sydncy Brenrier a

Coenor.lrabditis elegans ncvű iorrál|órget. l:z

ajószág ártalnratlan talajlakó, lta kihúzza

nragát. akkor serrl több nrint l rliil inréter. íg.l

rrcrn is gondtllhatta. hogy az l9ó0.as évck
elején koz-dődött tudon]án}'os karri erj e nri-
l1'cn magasságokba errreli, Ilhhez pcrszc |rrd.
ni is keIl. lórgecskérlk lcgnagyobb tudonu1.
nya a g)'o|s szaporodás és a te ljcs átlátszósá.lr'

ig.,- aztán a kutatók a nrikr.osz-kópjuk löIé
hajolva kilcshették nrindcn titkát (Big

Rrcnner ) .  A Coenorhabdit isen lnínt genct i .

kai nrodellcn végzctt vizsgálatokblr késóbb
sokan bekapcsolódtak, k öz ö t tük a másik ket
díjazott, az angol John E. Sulston .js aZ an]c.
r ika i  } l .  Robert l lor iv i tz .  Utóbbi  |cdczte ie l .
hog;, az állatka flliidósc során kcletkező
l090 scjtbő l  pontosan l3 l  n l inden látható ok
nélkül elpusztui, így kifcjlctt féreg teste c;ak
959 sejtbő l  á l l .  A je lcnség mindig azonos
módon játszódott le, ebből feItételr:zhetó r'olt.
hog1, valanr i lyen szabályozás áII a l rátteréi ' ' . l
l lorwitz l98ó-ban publ iká l ta is  kél:  gén, a
ced.3 ós a ced.4 |eI|cdczését. nlcl1'ek az ön.
mcgsctrrlrrisÍtó apoptózis folyamat.rt iránvít.
ják. Később kiegészült a kép a ced-9 gónncl.

anli viszont a nrásik kettőt képes gátolni' €:Z.
zel nlegakadálvozni a sc.itek öngyi[kosságát.
l la nlincicz csak a |onál|eregben rnűködne.
al<kor nenr lenrre több rrrint órdckesség.
l lorivítz kinrutatta. hogy bcnnürrk" enrbertk.
bcn is majdnenl azonos apoptózis génck ta.
lá lhatók.  Vannak olyan kórokozó ' lírusok ós
baklériunrok, arnelyek tudják eá és fel is
használják a szervezetbe hatolásu}.: során.
Más betegségekbcn. például a szíl'iní.arktus.
ban és a sztrókban (agyi keringési zavar) is
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tcjrténik önk.étrtes sejtpuszfulás' De akkor
is baj lehet, hrr nem tud végbemenni a
folyamat és ellenségessé vált sejdeink
ahelyett, ho.gy. szépen felszívódnának,
ádáz pusáításba kezdenek' Sajnos ez
történik a rák. és az autoimmun betegsé-
gek (ha önnra1gunk ellen fordul a
védekezőrerrdszer) esetében. Mivel is-

merjtik a szabályozó géneket, elvileg be tu-
dunk avatkozrri ezekbe a kórfolyamatokba,
meggátolva, vagy kiválwa a programozott
sejthalált. A jövő génterápiás gyógyászatában
Ía|án ez a módszer is segíthet. példaul a rak
gyógyításában.

Veres Gábor

A 200 agysejtes Nobel-díjas

Hog''an lehet az omosi Nobel-díj legfontosabb szereplője valaki, ha csak 200 ag,sejt1e
van? Hoglan lehet kifejezetten előny, ha valakinek csak ennyi aglsejtje van, sőt ha az
egés: élőlén1: 'csak 959 testi sejtből óll? A 2002. évi omosi Nobel-díj főszereplője pedig
egl alig l nm hosszú fonalféreg a Caenorhabditis elegans (bennfenteseknek csak C.
elegans, mé'g bennebb fenleseknek csak a kukac), mely pontosan ezekkel a tulajdonságok.
kaI bt;szlaiI!etlher.

A kezdetlek, Sidney Brenner

l 9ó2-ben eEiy a cambridge-i egyetem két
kutatója' a fritisen Nobel-díjas Francis
Crick (aki f)N'S.szerkezetének leírasáért
kapta a díjal) iés az akkor-35 éves Sidney
Brenner sokat beszélgettek arról, vajon
milyen iriányban kellene folytatrri a bio.
kémiai kutat,árrokat. Ugy vélték, a klasz-
szikus bioke.rr:'iai kérdések mindegyikére
máris megs:iiJietett, vagy hamarosan
megszületik a vá|asz, ezért a kutatások-
nak új irány. k:ellene venniük. Brenner
javasolta az e!!'y€tem fudományos taná-
csának, hogy olyanjelenségek felé for-
dítsák a figyelmüket, melyek csak sok-
sejtű élolén1'el<ben tanulmiírryozhatók,
ezek közül is |iiemelte az idegrendszer és
az egyedfejlódiés vizsgálatát. Azonnal
javasolt is er3y állatot, ami a vizsgálatok
tárgya iehetrre, ez a Caenorhaditis
briggsae nelri aprócska, talajlakó fonal-
|éreg volt.
i-{amarosan llzonban jobb állatot talált, az
előző közeli rrlkonát a C. elegans-t. Ez a
kis fonalféreg szinte mindenhol megta.
lálható a tal?{ban, fti táplálékai a baktéri.
umok. Nagyott igénlelen állat' életciklu-

sa során 4 lárvastádiumon megy át. Hínrnó.
sek és hímek fordulnak etó köatik. brír ez
utóbbiak csak 0,05%-ban. Az aprócska álla.
tok hosszú időn át eltarthatók úgynevezett
dauer-liava ál|apotban, ezt a formáÍ a bakté.
riumok spór-aképzéséhez hasonlóan akkor
veszik fel, ha a körülmények nem megfeleló.
ek szírnukra. Az állatokat mikrobiológiai
módszerekke|' pefui-csészében lehet te.
nyésáeni, táplálékuk a genetikusok korábbi
kedvence az Eischerichia coli baktérium. A
C. elegans további hatalmas előnye, hogy
petéi teljesen átlátszóak' így az embriók lej.
|ődése könnyedén szemmel követhetó.
Sidney Brerrner dolgoáa ki a módszereket a
kukac tenyésztésére, genetikai vizsgálatára'
Hamar kiderült, hogy ktilönlegesen jól vá-
lasáott, az állat alkalmas mindazokra a cé-
loka, melykre szánta. Alig 300 sejtból álló
idegrendszere jól vizsgáiható' egyedfejlodése
egyszerűen leírható és nyomon követhető.

A sejtek sorsa, John Sulston

Sidney Brenner munkatársa John Sulston volt
aa aki feltérképeáe a kukac teljes egyedfej-
lődését. Kiderült, hogy a kukacban rninden
egyes sejtnek előre meglratrírozott sorsa van.
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Az egyes sejtekből mindig
u gyarrolyarr testrészek
sejtjei alakulnak ki. Az
ilyen egyedfej lődést deter-
minisztikus vagy mozaikos
fej lődésnek nevezik' hiszen
az egyes sejtvonalak úgy
állnak össze egy képpé'
mint a mozaikkép kövecs.
kéi. Ez e|ég ritkaság az ál-
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latvilágban, de a kutatóknak kapórajött.
Azok a szervezetek, melyeken korábban
próbáltrlk vizsgálni az egyedfejlódést
(tengeri sün, gyü-mölcslégy' béka'
zebradánió) sokkal bo-nyolultabbak és
sokkal rugalmasabbak, ezér7 pont az
alapvető egyedfej lődési fo-lyamatok fel.
tarása iitközött nehézségekbe.
Sulston tárta fel azt is, hogy a kukac
egyedfejlődése során bizonyos s€jtektör.
vényszenien elhalnak. Ezt ő programo-
zott sejthalálnak nevezte el. Sulstonrrak
sikerült az első olyan mutiánsokat is izo-
lálnia, melyek az egyedfejlődésükben tér-
tek el a vad típustól. A mutáns gének ál-
talában a sejtek közöni kommunikációt
zav arték rne g, vagy valarrrilyerr' az
egyedfejlódés szempontjából lényegas
fehérjet érintettek. Brenner és Sulston
eredményei hatalmas lendületet adtak a
kukac kutatásnak. A humán Genonr Pro.
jekttel egyidőben elindult a Kukac ge-
nom Projekt is, az élesztőgomba után a
kukac lett a második eukarióta szervezet,
melynek teljes genetikai állományát feI.
térképeaék. mivel azonban sokkal egy-
szenibb lényről van szó, mint az ember a
teljes genetikai anyag ismerete azonnal
sokkal konkrétebb erednrényekkel szol-
gált, mint az emberé. Az egyik legna-
gyobb meglepetés az volt, hogy míg a
kukac csak ilyen kevés sejtből áll' csak
ötödannyi fehérjéje van, mint az ember.
nek, a gének sáma mégis 60%o-a azem-
berének. Ebből ana lehet köve&eztetni,
hogy a gének eddig sejtettnél nagyobb

2-s2
I.l

?l) valbzo

0 rrltrzo

részének vans?.abá|yozó' iranyíló szerepe. A
másik érdekes követkeáetés, hogy a kukac
jónéhrí'rry génje megegyezik az e.mberével.

Gyilkosság és öngyilkosság.
Robert Horvitz

Robert Horvitz az MIT kutatója a programo.
z-ott sejthalállal foglalkozott. Munkája soriirr
azonosítot több olyan gént, mel1,ek a se.itek
öngyilkosságáért felelősek. Talált olyanokat
is, melyek szomszédos sejtekben tudjrlk elin-
dítani az öngyilkosságot. Különtiéle mutáLtt.
sok segítségével felderítette azoJ<nak a gé.
neknek a hálózatát (kaszkádjál) iíelyek ezéd
a folyamatért felelősek.
Mindez pzonban még nem lenne elég egy
orvosi Nobel.díjhoz, hiszen az{ l<ife1ezetten
olyan kutatiísokér1 adjak' me|yelt az emberi
gyógyítás szolgálatában állnak. ,{z hogv is.
merjük egy kukac egyedfejlódésének mene..
tét, annak genetikáját' bár igen lr:nyügöző,
még nenr segítene egy betegen sem. HorviE
azonban azt is kimutatta' hogy a sejtöngyil.
kosságért (apoptózis) felelős gérrek az em.
berben is megtalálhatók. A további kutatásoll
pedig azt fedték fel' hogy nagyon fontcr, sze.
repük van a rák elleni harcban. l\ szerwzet
immunsejtjei ugyanis folyamatosan jaróröz-
nek és nregpróbáljak elkapni a riikos s$teket.
Ha idejében rájuk akadnak, öngyilkossá.l::L
kényszerítÍk őket. A sejtgyilkosság és a:L';t.
öngyilkosság pontos megértése tls orvmi Íel.
használása ma a rákkutatils egyil< legforrto-
sabb területe.

Nádori Gergely (Sulirret . Bhlógia)
http://ww.sulinet.hÚtart./ncikl./aal0/l014s/srsrt.lIm
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Irodalmi Nobel-díj 2002
Ki is az a Kertész Imre?

Az idei irodalrni Nobel.díj kiosztásáLrrak napján azt hiszem, sok ember nézett egy.
rrrásl.a értctienÍil Magyarországon azután érdeklődr,'e, hogy ki is az a Kertész Imr.e, és nri-
ér.t is kapoti ri )..lobel-díjat. Kollektív lelkiisnrer.et-íürdalást érz'ett sok magát nragyarnak
valló enrber, mert olyasvalakit tüntetett ki a svéd királyi akadéniai testület . net-ll is nra.
gyarjavaslatra -' akinek sokan még a nevét senr isnlerik. nernltogy a körryveit oll'asták
volna. Kiilön kis lanulnányt érdcnrclnc a ténra' hogy nrién is maIadt adós a nragyar iru-
<]aÍrili élet Kt:r1ész Irnre műveinek befogadásával' de mirrdenekelőtt pótoljuk a hiányossá.
goka1'. és álijorlr itt néhiirry adat arról a nrag;,ar íróról, akit eisőként lüntettek ki Nobel.
drjjal.

Ker1ész, ]lnre 1929' november 9-én született Budapesterr. tizenévesen deportálúk,
gi,erckkónt átóltc az auschwitzi haláltábor bor:.:alrnait. l948.ban I}udapesten órettsógizctt.
iljságírókónt. az 50-cs óvek elejéu gyári nlunkásként dolgoz.xt' l9j3-tól szabadlbglalko.
zásír író, nríilbl.dítti. Elsó regénye, a Sorstaianság l 975-ben készült el. de csak tcjbb évi
r 'ár.akoz-ás utín jelenhetctl nrcg l985-bcn. l iz a regény e|őször l990-bcnjclenik nreg ni-
nrctül nagv siker.i aratva a nérrret rr1'elvtcrületen. Angolul l992.tól' héberiil l994.tol' spa.
rr1tllul' 1rollandiul és dánul l99ó-tól' fi.anciául 199"|.tő| olvasható. A Sorstalarrság utárr
t öbb regényt írt Kcrtész: A nyonrkereső (l977). A kudarc ( i988), Kaddis a meg nenl
szülctet! g1'elrrrekórt ( l990)' Valaki más (l997). Elbesz,óléseit az Angol lobogó cínrű kö.
tetben l99l.L1err ' napióját Gályanapló cínlt l ic l  l992.ben jclcntette nleg' Ín tanuImányt A
holocaust lnint kultúra ( l993) cínrnrel' jelentetett nreg könyr'et EsterháZy Pétenel: Jeg;'-
zőkönyv ( l 9 )3 ). 1.ot,ábbi művei: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újra tölt
(  1 998) és A : lz iárnűzö t t  nyelv (2001).

Jelerric13 l(ertész Inrre egv
újabb rcgélr,v.elr dolgozik, arnely ei.
nrorrdása szeiill1 utolsó darabja lesz-
a lrolocaust tjnlával foglalkozó rc.
gén1''tetralógi áItalt 1 Sorstalanság,
KuclaI ' .  t :> a ] i . .dJ is a tncg nem szü.
letett gyernrekt:rt trilógia kicgészité-
seként).

Kertész Imle nemcsak íróként,
de nrűfordító]<tjnt is pótolhatatlen

szeizőjc a l l ] :1g) ar i rodalomnak'  h i .
szen az ő |0Iljl]ásáball isrncrhctjük
nreg SignrunJ 1:rcud.
LIofirnarlrrs1ahl, Nietzscire és E1ias
Canetti műr,t:i1.

(Forrás: Uj l\'lagyar Irodalmi Lexi-
kon: IJVCi ,  20()2, október I8.)

Bíró Ágota
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Sorstalanság

Néhány személyes gondolat Kertész Imre
Sorstalanság cÍmű regényéről

'.Félelmetesen maga van'
a pórusait látni,
mindene olyan óriás,
mindene oly parányi..'

(Pilinszky Janos)

2002 utrin sokan fogiák méltatni Kertész
Imre Sorstalanság c. regényét, remélhe-
tőleg törleszti maj<1 adósságát a magyar
irodalomtörténet-írás és kritika, elvégez-
tetik az a munka, amely l985 óta varat
magá'ra, megkezdődik Kertész Imre ed-
digi életművének befogadása.
Nekem szerencsém volt, mert egyete.
nistakérrt Szilágyi Akos esaéta mii-
elenrző-óráin ismerkedtem meg a re-
génnyel' l9 éves voltam, és olyan kérlel.
hetetlenül fontos kérdések megválaszolá.
sára kényszerített ez a könyv, amelyekkel
azóta is gyakran küszkiidöm. Es elsősor-
ban nem Auschwilzról beszélek' hanem a
sorstalanságról, nem a kőnyvről, hanem a
fogalomról, anól' hogy mit jelent az ern.
ber sorsa, a múltja. Mit jelent a felejtés és
az emlékezés.
A regény elbeszélójének múltja mindtisz-
sze tizennégy év' ebból egy év koncen|
rációs táborban. Kertész Imre elbeszélő-
jével ttíkéletesen teremti meg a gyermeki
nézőpontot' amely kíméletlenül követi az
események logikáját egy olyan világbarr'
alrol kis lépésekben épül fel egy könyör-
telen gépezet. olyan gépezet, amely ma.
gától értetődoen, logikusan és embertele-
nül működik, amelynek nincsenek erkö1.
csi megfontolásai. Az olvasó' 6zez 6i
mindannyian leginkább a regény utolsó
lapjain megielenő újságírónővel tudunk
azonosulni, akí azza| tudja csak meg.
nyugtatni a túlólőket, hogy felejtsék el az
átélt embertelenséget és tekintsenek a

jövő felé. Kertész Imre könyve tippen errnek
a felejtésnek az útjában akar állni. Túláőként
annak a tudásának mrivészi megformálását
nyújtja a Sorstalanság, hogy Auschwiaból
nem lehet kiszabadulni a szögesrlrótok átug.
rásával vagy a tábor felszabadításiival. Sors.
talannak lenni annyit jelent, hog.y az ember a
felejtés leplével eltakarja a múldát. A regény
ftlhőse fokozatosan, pontról ponra ismeri ki
azt a rettenetes világot' aminek er kapujában
á|I. Azért olyan elképesáően hiteles ez a
kónyv, nrert nem erós színekkel festi rneg:u
,,évszázad botranyát''' nem a horrorisaikus
elemek halmoá sa teszi igazzÁ, ltanem az
éles kontúrokkal megrajzolt elórelépegelli.; az
idóben, ahogyan percről percre több tárrii íel
a Íőhös szímara a valóságból. A gyerrneki
nézópont alkalmazása azért is lehet forÉos a
szerző szétmárai mert a gyermek még minden
lehetőséget magában hordoz, ártatlanul tekirrt
a világra- Semmit sem hallgat el', tudatanern
válik szét a kimondható és a kim'ondhatatlarr
dolgok biroda|mara. A szükségs:zerűség ne-
vében mindent elfogad" ami vele történik. Á
gyermekből a koncentrációs tábor falai kö-
zött vénember válik, bölcs, öreg és fájdalmas'
olyasmi történik vele, amire nen-r lehetctt
felkészülni, pedig kiirnyezetétől megkapja a
felnőtt életre vonatkozó intelmel.:et. Minden
mankó sánalmasnak tűnik aKZ-|ázer ár.
nyékában'
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"Az igazgatir szavai! is megjegyeztem -
tekirrtólyes', lra nrost utánagondolok' kissé
ó is paranc,srtok külsejű ember, szigorú
pápaszeirrrnc'l, szép. |ehér bajusszal. Zá-
radékul' enriékszcm, az ókor eg1,bőlcsé-
rs hivatkor.ollt: >>non scolae sed vitae
ciiscirrrus<.< .- >>nclTr az iskolának' ha.
netrr az óietnek tanulunk<<. idézte sza.
vát. Akkor lrát viszont, ez volt a nézetem,
eszerint ml ni1végig kizarólag Auschwitz.
ról kcliett '',olna tirnulrronr''' (Kertósz Inr.
r!': SorstajalrsáÍ:)

WffiMf
Az Ausclrwitzot túlélők és a regény löhóse
számára elidegeníthetetlen realitás a lágerek
valósága' Ezt a valóságot a lágerből való ha.
zatérés után egy másik valóságban nap mint
nap nrcghazudtolj ák' felÍbgiratatlannak ítélik.
pedig a túrlélók a nrúltjuk mindcn eg,ves pilla.
natának vaiódi rószesei voltak, és minden
vcgigélt etlberi sorsban |elcsiliant a boldog-
ság szikrája.
''Igen, errcll kérre' a koncentrációs táborok
boldogságáról beszélnetn nekik lcgközelt.:bb.
ha majd kérdik.'. (Kcr1ész |nire : Sorstalan.
ság)

I}író Agotlr

részlct

Csak Zeitzban láttarl be, hogy a rabságnak is
vanrtak he1tkciz-rrapjai, sőt, hogy az igazi rab-
ság csupa sztir.ke hétköznap tulajdonképpcn.
Mirrtlra már leltern volna efféle helyzetbcn,
körülbeliil; rnégpodig a vonatban egyszer,
még Auscirwitzba nrenet' ott is az időn, no
meg kinek-kinek a maga képességén múlt
minden' Csakhog5', Zeitzbul. hogy példánr-
nál nraradjak - azt kelle(t éreznctn: megállt a
vonat. Más oldairól viszottt - s cz is igaz -
nreg oly sebességgel robogott, hog1.kövctni
se bí1am a sok változást' előttem, körülöt-
tent' de nrég saját magamban is' Egy valantt
legalább elmondhatok: magam részéről a
le ljes utat nlegtettem, minden esél1t. anri
csak ezetr az úton adódlrat' becsrilettel kipr.ti'
báltanr.
N,íindcnesetrc új dologba legelsóbben nrindc.
nütt, még eg.v konccl ltrációs táborban is jó

{ szándókkal fogurrk - én lega|ább ígr,tapasz-
taltanr: egyeiórc elegendőjó rabbá válnonrl a
jövendő majd azutárr meglrozza a !öbbit .
nagyjában-eeészében ez volt a felfogásonr.
crrc alapoztant az i 'Ictvite]cnret. ug; anúgr

V/,'/,: |áttanl' Hamgr ós:aIevettem. maaától értctö-, 
dően, lrogy azok a kedvező véle'kedések,
amelyeket az Arbcitslager intézményóról
nrég Auschwitzban hallottam, némiképp bi.
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zo|1), ára túlzó értesülésekerr alapullrattak'
Már viszont etrnek a túlásnak az egész
niér.tékéről' no meg íökérrt a nrár cbbói
acl(ldó nrinclerr következtetésről is azon.
ban ncm mindjárt adtam - nem nrirrdjárl
ltdltattanr, civégre - niaganrrrak teljes
pontossággal is szántot' s tnegint csak
ugyanúgy; ahogy ezt másokon, bátran
ttlond}ratonr: nrirrdenki máson, táborunk.
lr:ik úgy irozzávetőleg mind a kétczer
tiibbi íbglyán is észleltem' az öngyilkos-
tr.t: kiV{1gl{yg1, tc{lnészetescn. l Ianenr hát
lrz ií esettik ritka volt. és senrrniképp ncnr
a szabálvos' setnnli esetre senr a pólda-
lrrlLl, nrinderrki elistnerte. Az én ftllerrrjrcz
is e l.eijutott egy.egy ilyen eserrlény lrít.c,
]rllllottanl' irntint nregvitatták' esznrót csc.
r  Ú l tck Ló|a.  nénrel1 'ek nyíl t  hel1tc lcni tés.
sel, nrások nlegórtiibbcrr, az islrrerilsök
slr.j nálkozva egószóben azonban nrindig
tllrasfélc |ormán. mint alrogy igorl ritka.
LLlLünk tiivoi esó, nónriképp neltezen ma-
i.r,arázJrató, kissé tárr könnyelniti. kissé
l l rég tán t iszte|etrc is  rnéltó '  de nl inden.
ilogy' ellran'rarkodot1 cselekedetrő1 ipar.
ilodik ítéletet formálni az ember'
',\z a fő, hogy el nc hagyjuk Inagunkat:
r liiahogy mindig lcsz, mert úgy még so-
sem volt, hogy valahogy ne letl volna -

:iilrirlt Citrom Bandi okítotl rá, s őt vi.

:Zol1t erre a bölcsessógre nrég a rrrunka.
ljbor tanította mcg. Eiső s legfontosabb
11tllog nrinden körülnrények közt a n.rosa.
|'.ldás (vályúk párhuzanros sola a kilyug.

!.atotÍ vascsöVekkel elö!; szabad ég alatt'

ll |á|ronrak az' országúI |eló eso oldaián).
t-g1'ani ly lényegbevágó .  ha van, ha

:lilics . a fejadag takarékos beosztása. A
kcnyérből. akárrni szigorba kcriiljön is

iitrtnagunknak ez a mcgrendszabáIy ozá.
sli. a másnap rcggeli kávélroz' sőt cgy
t l l rabtrak rnég'a z-sebünk fc lé vándor ló
rllirlden gondolatunk, no nreg Íöként
rrreg.meginduló kczünk kijátsáatatlan
. ' rzésóvel  -  aZ ebédszünct idcjóre is  t t ta-

radnia kell - így és csakis így keÚlhetjük

el például a kírros gondolatot: nin<;s nrit etr.
nünk. 11og1'rulratárunkban ez ideig a kapcát
véltenr zsebkendőrrek; hogy appelrn, nrcnet.
ben nrindig csak a sor közcpc a bi:rtos; hogy,
nrég lcvcs-osztásnál sem elóre. ha:enr inkább
]r/rtra kell törekednünk, ahol elórelátlratoan
nrár a kondér aliából, kör,etkezéskópp telrát ir-
siirirjéből rrrérnek; hogy kanalunk nyclérrr:k
cgyik oldalát késrrck is használhat'5 cszli.:''.:tr
kirlapálltatjuk át: rl.riIrdezt és nrég sok eg1t.
bct. csu1ra szi iksiges tudomán;'t a rabólct
terülctón, mind Citro|n t]anditól tanultal-tr
rureg, lcstcm c[ s iparkodtan'r magarn is ha-
sonlóan alkalnrazni.
Sose irittenr r,olna ugvanis, pedig hát való
tén).: selrol scÍn oly Íbntos az- élet\, itel bizo.
rlvos retrdjc, bizorryos példásság' rrrondlral.
ttárrt crén1'' nrirlt ópp a rabságban. szcntlliltl.
nri is| '  Llcgcndó csupán a i}lock I. : iájókáIl
szétrréznürrk kissé; ahol az ósiakosok laknak.
Mclliikön a sárga háromszög minclen lén.".'c-
gest' bentre az ..L.'' betű pedig még azt a kö-
rűlnrénvl árulja róluk rnellesleg el, hogy a
távoli l-ettorsztigból valók' pontos.abban i:;
I(iga városából . tudtatll qreg. Köztük látha-
tólt azok a |ura lén1,ek, akik clószt,r egy kj..
csit meg is hökkentettek. Bizonyos távolság.
bóI nézve rnind csupa vénségesen vén ag-
gastyán, s nvakukba bújtatott fejük'kel, ar.
cukból kiálló orrukkal, ftjllrúzott vállukro{
fityegő szennycs rabgúnyájukkal móg a Ieg.
Íbnóbb nyári napon is örökkörr fázós téli
varj ak-r.a entlékeztetnek, Mintlra cs ak ntirrden
t:rercv' el-elakadó lépésükkel aá kórdeznt!::
i11,erőfeszítés l'ajon megéri.e rnég voltaki-. .
a fáradságot? I]Zeket a nrozgó kérclő.jelckr:l -
nlert l.tisz még külso alakra, dc még tán szirrtr.
akár terjedelmükre se jellemcáetném őket
rnásként - isrrlerj{ik azután a koncentrácios
táborban,'nruzulmátr,' néverr; mint értesü|-
tcnr. Citronr Randi mindjárt óva intett tőlük: -
I Ia az crnber rá-juk néz, az életkedr'e is el-
mcgy - vélekcdett' s Volt is a szavában igaz-
ság, ha idővei bc is láttanr: éhhez azért nréÍ{
sok egyéb is szükségcs.



?o

Pályatársak

l Ic l lcr  Ágnles f i lozófus,  cgyctemi

tanár,  \"e lv \ 'ork
- [!og,-un lóts::ik Kertész sikere New York.
bói?
- Diákjairlr liöZött llagy most az öröm. Egyi-
ki'ik disszcrtációjában két Íejczetet is írt
Kei1észről' { g1,erekek isnlerik a nevét és
nrunkiiit is. A New York 

,I-.inres 
elsó oldalon

hozta Keíél;z]'' és hossz,an írt róla. Megjelent
angolul nind a Sorstalatlság, mind a Kaddis;
de nrindent összevetve Kcrtész rrenr isntert
Anrcrikábar r.
- í,an-e kulltir,politikai notivació eg, Nobel-
,,l íi o da í t é l ó : e ): or,!
. ivlindig varr' Ug1'anakkor számonra tcnrlé-
Szetes' hog)' h'er.tész Nobel-díjat kapottl o
ír1a az egy'et icn clly,an holokausztregén},t,
aalely az elr;ő szótól az utolsóig tökóletes.
Azt szoktart; nrondani a Solstalanságra, hogy
angyal diktáltll tollba ea a regén1't. Tudja'
igerr sck kö:ry';, regény, film született ebben
a téarában. Dt: ezek nrind határhelyzeteket
ábrázoltalt, rnind jóindulatúak voltak, s így
végüi kicsit si:irrtpos hazugság lett aZ cgész.
ból. Kertész::ril valahogy minderr összejött:
ősZinteség; igrzság, igaznrondás, irodalom,
kvalitás. Ne fr:ie itse el. hogy mi

Kertész ImrérőI

identitása. Mitól különbözik Európa az összes
többi Íöldrésztő|? Megrrrondonr magának! A

1rolokausátó1! A holokauszt Európa igazi iderr-
t i tása '  h iszerr abban nr indcn curópai  nep er intet i .
i{ogy ezért Nobel.díj jár, ez olyan ntértékbeIr
tcntrészetes és igazságos' hogy másÍéle gondo-

latot; nrotívunrot' politikát és egyebeket nem is

kelI kcrcsrri. A lrolokauszt Európa leglobb iden.
titása negatív és pozitiv értelernberr is, az erről
való megemlékezés nrinclen országot érint; és
er:ől az egyctlen tökéletes és cletrrentáris nrunkiit
Kertész Inrre irta.

Ii örsi lstr'án iró
. Lát-c idcológiai vag,, pszichikai szcmP()nlO|:dI
u díj odaítólésében.?
. Nem nagyotr. 

.tudniillik ez egy igen jó konw !

De lra nrirrdenképpcn valalnilyen pszichikai okot

keresürú . nrivel rógóta élek Németországban i."
-, akkor talán ebben a díjban kifejezödik a né.
metekben t l ra is  l t lÚ lyen rej l ö  szégyer lcrzet é"

önvád. Láton kirrt, lrogy az apák utáni nlásodik
nemzedék nem tud czzel a tudat1al együtt éhri, r;
valahogyan jóvá akarják tenni atyáik bűncit. ott
olyan mértékü az érzékenység, hogy nrár az is
antiszelnitának szánrít, aki a legkevésbé senr az
Itt egy kiváló könyv, ahot ez a biur konrprorriisz

szummentesen ki van fe-
jezve.
- Yan ebben valattl rizencl
a mag,,ar jtlbboldal feló,?
- Nenr látok ilyen motivá.
ciót. A magyarjobboldal a
vécébódé háta nlögöÍti
gödör szintjén áll! EuIópar
szemmel nózvc aiig iéte.
zik, értékellretetlen. Ezzcl
egy'csöppet senr akarotlt a
nragyar jobboldal veszó-
lyességét kisebbiteni, lri-
szen a válasáásokat is
majdnem me grryerték. De
a7} azéÍ| nem tudonl el-
képzelni, ltogy ha egy

i  f rancia zs idó NobcI.dí iat
kapna, akkor eg1' francia
honlapon egy-szer csak azl



olvashatrránk, hogy ez a díj a francia kultúra
és francia irodalorrr megalázása: I\4ég egy.
szer mondonr: ha r'alarni motiválta .őket
azoIrkívtil, hogv egy nagyszerű köriyv. talán
l bcrrnük óló igert erós szégyerrórzés.
- hIost, a díj utón a nn5y^ar közélet ós iro.
il u l n t i ó l,' t n rc g l u t á r o: ó s:e n rc l.t' i s ó ge i' í gl
on is, Ker!ész kivit!óságáról, nag,,szerűsé.
gérőI beszélnek, s a Sorstalanságot remek-
níiként em!ítik. MiérÍ nen beszéItek íg,, u
niiről és Ke|rószről tizentt vag,akár hús:
évvel ezelőtt?
' F'zta|á|t. Én is olvastam a kön)'Vet llár
jór,al kilencven clótt. A könyv akkor netrr
volt rosszatrb, és nrost nern jobb. Az az iga-
zság, hogy nrin<lnyájan' akik bárrnilyen rnó.
clon az irodalrni k<izélctet aIakítottuk, egy-
szerűetl nenr {lgvelttink Íöl rá. Vannak írók.
akik ó14izedcken át korszerűtlenrrek látsza'
n;rk. pcdig ncnr azok. KaÍka is - korszcrűt.
lennek látszott lrosszú ideig. Pedig elégjó
író vol t !

Konrátl Gyiirgy író
\ranrrak nriivek, aurel1'ek rrenr a lroni éúéke-
lés szer.int ke riilnek a világiroclalomba'

Szakonyi Káro|y író
oszirrtérr szólva jiirat}an vagyok Kertész
irodalrnában, s ezzel sokan így r'agyrnk.
I]lvonullan é|cicgél az irodalomtól, ioleg
Nérrretországbari; rnindenki tudta, hogy van'
hogy megjelent, de nemigen olvasták. Ez
azért nem Volt feltűnő; mert nagyon keveset
oivassák egyllásl az írók oriási dolog' hogy
Irragyar író kapott Nobcl-díjat. lvÍost kétsZáZ
évig valószíIliilcg ncm keriil rárrk a sor' Ez
engenl szentólyesen nenl érin1, nrivel soha
ttenl voltam és ltenr is lcszck a díj kőzeló.
berr. De érdckes lon-rre rrregkérdezni E's1er-
házyt r'agy Nádast; akik nrindketten barátai
és tisáelői Kertósznek' nrilyen érzések vagy
gon<Jolatok vibiálhatnak most bennük'
Mindkét Péter fel volt terjesztve a Nobel-
t1íjra többször is. Mindcn lrátsó gonclolat
nólkűl mondonr: bizonyos idó óta, ha nregÍi-
gyelted, a Nobcl-díj osáásában van cgy
olyan tcndencia, hogy kiilönbözó társadalIrri
kultúrpolitikai szerr-t.pontok alapján régiók.
nak adják. Adtak a cselreknek; mikor bajban

2l

voIiak; a szerbcktrek. hogy felfigyr:ljenek rájul
Kertész esetében a tórrra nrindenképpen sokat
nyonlott a latban. A némeleknek nta is borzasz|.j
leIkiisnrer.etfurdalások van. Bár a;l is igaz" hogy
sokarr ííak kiválóan a lrolokausztról . gont1olj
csak Salanron Palira vagy Ember lláriára., nrcg'
sen] jutottak e l  a v i lághír ig.  Gratulá lok Kel1ész-
nek !

Salamon l ,áI  ír .ó
Kertész díja nlost úgy miiködik' millt egyilo.
<Jalnli nagykör,et' olyan követ, ante,lyik a kiváló
rrragyar irodalonr becsülctéért kortr:skedik A
So|staIanság sikerc a nragvar iroda.lonr java ri"
szérlek; jó sorsának eló-liímöke lelret: l la nenr is
azoIulal, de a nragyar irodalonr idóvel Ineg.'.:;l'
fclérrékclijdik' így a Sorstalanság ha.rangj..j ;].|1l.
csak a sorstalatrságór1 és nclrrcsak j(enószrrl. dc
az c,:ész rrta91ar i rot l r lo ln jar 'áéf l  s lzó l .  or i :| ök t '
gratulá lok!

Zoltai GuszÍáv a NÍazsilrisz iig1'vcz.etii

igazgatója
Ugyanúgy órüliilrk Kertész Nobei.11íjának. nrint
alrog1. nrinderr nragyar állanpclgárnak öLiilnie
kcll' rrrert Szcnt.Györgyi utrin ó a rnásodik No.
bel.dijasunk, aki ittlton is ó1. Rcmélenl. Irogy cz: a
díj scgítségtink.re lesz abban a lrarr;unkban is,
anri1 a tttinderlkori kömlárlnyal fol;'tatulrk a
hoI okauszttagadás btintethctóségét i lletően.

Ke rtósz Akos írri
- Ákos, twls: ró\u, hogl a Ker!ész név nos1 an).
nv i r a {é ! é r t é ke l ődö t t, htl g, tö b b kö ry,l,es bol t b all
u tc kÓn)l,ed is tt: utolsó szálig elfag,'tltt?
. Igen' tőbbcn sztiltak, és az A1.V l'asánrapi nlü-
sorában is lrallottan-r: Erre nost nrit n;oIrdjak,
jópo|a dologl N'legjegyzern azért az':. étt nertnr i;

.1ól cseng Nérrtetországban, hárorn ltisregényent
tőbb nrint negyednlillió póldán1,barljclcnt n]eg aZ
elnrúlt ér'1izedben.
Mcg vagyok róla győzódve, hog1,azéí esc{t a
r'álasz1ás Magyarországra , meÍt az unióba ].j:.ij
tizek kcizíil keIlett választani valakit. Segítrl l
akartak a ba loldal i kormány:atnak Valószírrll lt1l
örLiInek, hogy a szélső.jobbol sikeriilt kiebruda].
n i  a par lamcntből .
. Á:í montlod, Stockilolmból tll,onc,n köve |ik tt
nag'ur belpolitikát?
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. Abszolút! Kt:rtész Imre eló volt készítve
Nénretorszá'3balr' Nérrre1-ország 1cle van
lc lk isnrerct-[u,:dc iással  a n la i  napig a
holokauszt t:s'sok nrás niiatt is. Magyaror-
szágon egy.l:ér;zt ez sokakat nenr érdekell
ntás-részt nc:tlelyek azt nrondják; hogv a
hat'sz'ázezer zsidó lralála csak rnítosz, és
varrnak' akill aá, lrogy egyáitalárr rrenr is
öltek nteg z:;idót Auschwitzban. A rrérnetek
tcljesen nláskd pp viszon1.ulnak e}rlrez'
r\rlrgllett a köll;w rragyonjó, nem tudonr,
oiVaStad'e, r'att egy hataltnas tÍouvaillc betl.
ne. IJgy tizerrhat éves fiú szenlszögóből rnu-
tatja be a sz(inryűségeket. A fiúnak ez a ter.
lnészetcs. szárrlára nenr szörrryűség. Ettol a
lc.gszörn1úb:! r\ történetek között Irincs
olyan, anriről rre hallott'ál volna tnár, de
tttindez euY,:l;ran lizenhat éves gyernrck
szctrróvel vari ]áltatva, akinek ez telnrésze.
tcs. Most idtl scdort az élct, itt kell élnenr.
Iiz rrraga az rilt:t! Ettől a |ura belenyugvástól.
enól a szinte álL.Iati aIkalnrazkodóképesség.
től a dolgok fiJlnagyítódnak, egvetentescbb
síkra kerülnt:k-jobban szíveIr ütnek Ez a
könw sikerint:k a átka.

Tanrás Gáis1rár &,{iklós filozófus
. tvÍitőI lett víli;3híríi a Sorsralanscig?
.  I .g) o i 'atr  | ,onlUn ta lá lkoz ik a magyar i ro.
clalom a viláEsikenel, ahol anól van szó,
hoer, több nlintl félrnillió horrfitársurrkat
pisszcnésúrr l l  r ró lkü l  v i t ték a halá lba '  És erró!
szól Keíész lnrre műveinek nagyobbik fele:
N1ás szerzók is írtak erről, nen.rcsak zsidó
sz.erzők, de irál ez a nrű volt az, arni legin.
kább megfop1a a világ olr,asóinak a fantázi-
áját' beleéíve l Nobel'díj Bizottság tagjait
is' Keí.ósz lrtue niajdttcm ismcretlen író
itthorr, és ernialÍ ebberr az egószberr van egy
szegyen' egy pl ronkodás, feszengés. Az
örönr nlellett. I'ler1 neIn lehet letagadni, rcrr.
geteg ember ór.ül, ós többségük boldog. De
crről a kínos érzésről persze nenl a Nobel
Bizottság tehet. iraletn történelmünk, ku1tír.
ráIrk tehet; me11 mi magunk.
- 7-c nagad ni)ior talc|Ikoztál Ket.!ész kóny-
y,évci eIőszÓr?
- Nagyon jól ernlékszern, ezt a könyvet Ko.
iozsváron l 976.ban adta kezernbe egy ked-
r'es filczófus birrátom, Elolvastaln. Azóta

soha selDnli kétségeln nenl volt azirállt, hogy eZ
remeklt]ű. Engeui nenr lcpetl meg a díj. Egy ilyen
drjnak az az értelrne' hogy az enrberek rohanrrak'
hogy elolvassák. Es úgy tudom, hogy ncmcsak
Pesten; hanent az cgész országbarr Kertészért
roltatrrozzák a könyvesbohokat.
- Ákkor a díj clétte a céIját?
Abszolút: persze! Alapvetóen arról van szó. lrog1,
egy rentek-nüvet InegérdenieIten megiutalniaz-
tak. Lehetséges' hogy ez egy új fejezetet nyit az
antiszentitiznrus. a holokauszt kérdésköreinek
órzclrni foIdolgozásában lVlagyarországon. Ennck
nyiIvárt nrindenféIe kellerrretlen aspektusai is
lehctnek, de nagyon helyesnek tanour, hogy be-
szelIrek. hcsze|jenek csak ró laI Es l ta ezerr a
színvonaiott kezderrek az embcrck gondolkodlli,
ahogY azt Kertész {eszi' az rragyorrjó. Mondhat.
nánr: rragyszeril!

Tihanyi Péter összeállítása
I{etek, 2002^ október I  8
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Nobel.békedíj 2002
Jimmy Carter

Jimmy Carter, teljes nevén James Earl
Carter (született 1 924. okóber |-jén) az
UsA 39. elnöke (l977-8l)' Befolyásos déli
tiltetvényes családMl szirmazik. Politikus.
ként a helyi törvényhoás demokÍata páÍti
képviselóje volt (l9ó3.67), majd Georgia
állam kormányzó)a(|97l.-75) lett. Az l97ó.
novemberi elnölwálaszLíson a demokrata
párt jelöltjeként legyóáe Gerald Ford addigi
elnököt.
Az USA más államokhoz fiízódő kapcsola.
taiban az emberi jogok tiszteletben tartásá.
nak kérdését emelte mértékadővá. Ez irá-
nyította a latin.anrerikai orságokkal kap.
csolatos politikáját. 1977 szeptemberében
Torrijos tábomokkal aláírta a PanaIna.
csatoma.övezetról szóló szerződést. l979-
ben megszíintette a nicaraguai Somoza-
rezsim támogatását, s ezzel hozzÁjáruÍt a
sandinista felkelés győzelméhez. Legna-
gyobb diplomáciai sikere a közel-keleti bé-
kefolyanraÍ érdekében kifejten közvetítő
tevékenysége.
l978. szeptember 5.17. között Camp
Davidben. az USA elnökeinek vidéki rezi.
denciája Washingtontól 80 km.re - Caíer
kezdeményezésére kerü|t sor Anvar Szadat
egyiptomi elncik és Meniáhem Begin izraeli
minisáerelnök találkozójára. A megbeszélés
végén aláírták a tartós közel.keleti beke
megteremtésének, iIletve az Egyiptom és
Izrael közötti békeszerződés nregkötésének
feltételeíről szóló keretegyezményeket.
Az elsó' elvi jellegir egy_ezményben Izrael
vállalta, hogy Egyiptommal, Jordániával és a
palesztin nép képviselőivel folytatott tár-
gyalássorozat és megállapodás esetén ki.
vonja katonáit és megsztinteti azizrae|í
közigazgatást Ciszjordríniában és a Gázai
övezetben. Majd a jövőre nézve egy ötéves
átmeneti periódust irányoztak elő' hogy
tisztázúk a teriilet végleges jogállását és
megleremtsék'a békét'
A 2' keretegyezményben Egyiptom és Izrael
kinyilvánította tárgyalási készségét' hogy há.
rom hónapon belül békeszerzódést kössenek

eg1rmással. Megállapodtak' hogy lz,rael kir,onja
csapatait a Sínai.félszigetról, amely visszakerült
Egyiptomhoz. Aziztae|i hajók slLmára pedig
szabad közlekedési lehetóséget bi'íosítotÍak 8
Szuezi.csatorna és az Akabai-öböJ. térségében.
A második egyezménynek megfel.:lóen l979
nrárciusában a Fehér Házban írták alá az egyip.
tomi.izÍaeli békeszerzódést.
Carter párbeszédre törekedett a szrcialista
(komnrunista) orszigokkal is' Jelentós erófisz!.
téseket tett annak érdekében, hog}' folytatodjek
az ún. enyhülési folyamat, és újablb egyemrénye-
ket sikerÜljön tetó alá hozni a tömegpusátó
fegyverek korlátoásának érdekében' Dip|omici-
ai kapcsolatokat létesített Kinával, és rendeác az
USA viszonyát a szocialista német állammal
(NDK). l978.as nigériai látogatása egyberr az
elsó olyan hivatalos út, ahol az USiA elnijke fc.
kete.afrikai orságot keresett fel.
Az l979 jtrniusában Bécsben megrendezett aÍne.
rikai-szovjet csúcstalálkozón Jimrny Carttr ési
Leonyid Brezsrryev a|áírtÁk a stratégiai uimadó
fegyverek korlátozásáról szóló második rcmnt-
közi egyezményt (t'n. SALT.II.).
Carter enyhtilési politikája a Szov;ietunió l 979-es
afganisáríni beavatkoása következtében átmy-
ra fu tott. Külpol itikai kudarcai ho:lzíjáruhak
népszerűsége csökkenéséhez, s az l 98O.as el.
nökválasááson vereséget szenvpd.etl a republi-
kánus Ronald Reagannel szemben.
Hivatali ideje lejártával emlékiráterin dolpzon, s
az atlantai eryetemen történelmet' politológiá|,
jogot és teológiát tanítotr'
Az l980.as évek második felétól ,,felhatalrnaz;is
nélküli bekekőzvetítóként'' sámo.s politikai és
katonai konfliklus megoldásában válIalt szerepet.
l989.ben az Eritreai Népi Felszabadítási fl-t..;l és
az etióp kormriny között, l 993.bat pedig a s.,-a.
dáni polgárháboruban közvetített. l 994.ben ar
észak.koreai dik1átorral, Kim Ir Szennel z
észak.koreai atomprogÍam leállíuisáról fidytatott
tárgyalásokat. 1 994.ben jelentós rrísze voh ab.
ban, hogy R. Cédras, Haiti diktátora lemmdon,
elhagla az otsúgot; ezze| az orsz:ágban sikerülr
elháritani a fenyegetó polgárhábotú veszdyét'

Lulu
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A közgazdasági Nobel-díj alapítása

1968.ban a \ivtid Bank lgazgatósága a bankfennóllásónak 300. éufordulója alkalmából
úg döntötl, t|logl a közgazdasági tudományok terén elért nagl jelentőségu eredmények
elismerésére ,l|íat alapít, és ezt a Nobel.díjak keretében hozza létre' Hosszas tárglalósok
utan a Nobel Al|api6,6ny elfugadta ezt a javaslatot, Áz első ízben I9ő9-ben kiosztásra ke-
rillt díj hivatc,la,s neve: ,,A Svéd Bank Közgazdasági Tudonlányos Díja Átfred Nobel Em-
lékére,,. Á díjat a Svéd Tudományos Ákadémia ítéti oda.

Csodálatos elmék

A lélektani és kisérleti gazdaságtan fejlesztéséért, a kbzgazdasagi kutaíasok izgalmas
megujítósóért ia|én két amerikai professzor, a 68 éves Daniel Kahneman és a 75 esztendős
Vernon Snith l</,vIa me?osztva a svéd jeglbank által alapított' egmillió dollóros közgaz.
dasági Nobel-diíat.

Kahneman az elnberi viselkedést tanulmrínyozva jutott arra a követTeaáéire ,hogy az
egyén döntései rrem feltétlenül a gazdasági racionalitás alapján születnek. Kísérletei ene
irányultak. KirJerült például,.hogy az emberek egy tizenöt dollaros zsebsaírnológépért
llépesek húsz percet is autózni, ha az egyébként is olcsó terméket öt dollrtral olcsóbban
negkapjr{k. De lrem tesák meg ugyaneá az utat' ha egy zakót vrísrírolhatrrak meg125
rlollrár helyen 120-ért. Az emberi lelktilet inkább a vesáeség elkerülésére törekszik, nem
pedig a nyeresép; feltétlen elérésére. Ez magyarár"a. hogy a részvényesek miért ragasz.
kodnak a csökkenő arfolyamú papírjaikhoz, miért fizetnek sokaÍ,azért,hogy kisebb kel-
Iemetlenségek ellen bixosítsrik magukat. Nem ő az elsó tudós, aki az egyén ésszenitlen

*Jöntéseit vizsg,á|ja, de ő foglalta először össze, hogy miképpen jeleáetö előre az irracio-
:'ális viselkedés ' és ez hogyan haszrálható fel azuz|eti életben.-Venron 

Smith-t rrz foglalkoztatta, hogy bizonyísa aközgazdasági elmélet laboratóriumi
rörűlmények köllött is érvényes. Miár a hatvanas évek elején piaci játékokba vont be em-
*ereket, és me1]fi.gyelte viselkedésüket, döntéseiket. Munkássága soran a játékebnéletet
x.jkéletesítette, anelyen egy korábbi Nobel.díjas, John Nash is dolgozott. Nash életútjá-
trak eiemeiből ki,szült a Magyarorságon is bemutatott Egy csodálatos elme cimű film'
!i'mith az árver'5sek technikáját tanulmányozta' kísérleti eredményeit felhaszná|ták Auszt.
rláliában és Ú1-Zillandon is az energiapíacok fejlesztésekor. Tesájei alkalmasak prívatizá-
sciós ügyletek előzetes kipróbálásríra is'
'liz idei Nobel-díi a figyelmet (ismét) a közgaziaságtan és a pszichológia kapcsolatára
É'anyítja.

Kö zgazdasági m unkac s opo rt



Eddig közgazdasági Nobel.díjjal dÍjazott tu.dósok

2002 Daniel Kahneman, Vemon L. Smith

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglit.z

2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

1999 Robert A. Mundell

1998 Amartya Sen

1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1996 James A. Mirrlees, William Vickey

1995 Robert E. Lucas Jr.

1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North

1992 Gary S. Becker

l99l Ronald H. Coase

1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Shape

1989 Trygve Haavelmo

1988 Maurice Al lais

1987 Robert M. Solow

1986 James M. Buiharan Jr.

1985 Franco Modigliani

1984 Richard Stone

1983 Gerard Debreu

1982 George J. Stigler

l98l James Tobin

1980 Lawrence R. Klein

1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

1978 Herbert A. Simon

1977 Bertil Ohlin. James E. Meade

l97ó Milton Friedman

1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, lalling C- Koopmans

1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1973 Wassily Leontief

1.972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1971 Simon Kuznets

1970 Paul A. Samuelson

I 969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
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Nobel díjas nők

l90l (a Nob'zl-díj megalapítósa) óta mindössze 28 vrllt nő a 634 díjazott közül, és 12 fér-
fakkal megoszna kapta a kitüntetést' Nyolc nő kapott Nobel.díjaÍ irodalmi munkóssagá-
ért és kilenc Nlbel-békedíjat. Tudományos teriilelen csak naglon kevés nő kapott elisme.
rés! - oten az orvtlstudományban, hatan a kémióban és ketten a fizikaban elért eredmé-
nyeikérL A k)zgczdasógi Nobel-díj még nemjutolt nőnek.

Nobel-békedíjart kilenc nő kapott (hárman megosztva) a nyolcr'an kiti'intetett közül:
c l905 . l}aroness Bertha von Suttner (Ausária)
. 1931 - Jane Addanrs (USA), megosztva Nicholas Murray Butler-rel
. l94ó . fimily Greene Balch (USA), megosava John R. Mott{al
. 1976. I\4airead Corrigan és Betty Williams (Nagy-Britarrnia)
c 19'79 - I\4other Theresa (India)
. 1982 . lrlva Myrdal (Svédország), megosztva Alfonso Garcia Robles.vel
. l99l - j4\ung San Suu Kyi (Myanmar)
. 1992 - FJgoberta Menchu (Guatemala)

Irodalmi Nolrel.díjjal nyolc nőt ismertek el (egy megosava) a 9l kitüntetett közül:
. l 909 - S elma Lagerlof (Svédorság)
. 1926 - (irazia Deledda (olaszország)
o 1928 - Sigrid Undset (Norvégia)
o i938 - Pearl S. Buck (USA)
o l9.l5. (iabrielaMistral (Chíle)
. l96ó - }lelly Sachs (Németország), megosztva Shmuel Y. Agnon-nal
. l991 . ltiadine Gordimer (Dél-Afrika)
o 1993 - 'I'oni 

Morrison (USA)

orvosi Nobel-dlíjat öt nő kapta (négyen megosztva) a l58 kitüntetett közül:
. |941 - Cierty T. Cori (USA)' megosáva Carl F. Cori-val és Bemardo A. Hossay-al
C 1977 - B.osalyn Yalow (USA), megosztva Roger Charles L. Guillemin.nel és And.

rew V Srchalley-vel
. 1983 - Barbara McClintock (USA)
. l986 - R'ita Levi.Montalcini (olaszorság), megosztva Stanley Cohen-nel
r l988 - C'ertrude Belle Elion (USA), megosáva Georges H. Hitchings-szel és Sir

James \\'. Black-kel

Kémiai Nobel-<líjjal négy nőt díjaztak (kettót megosava) a l2l kitüntetett közül:
o 19 1 l . Ntarie Curie (Franciaorság)
r l935 . hene Joliot-Curie (Franciaorság), megosztva Frederic Joliot.Curie-vel
. 1964 - Dorothy Crowfood Hodgliin (Nagy-Britaruria)
. 1993 - Kary B. Mullis (USA), megosztva Michael Smith-vel

Fizikai Nobel.díjat két nő kapott (mindketten megosztva) a l4ó kitiinetett közül:
r l903 - NÍarie Curie (Franciaorság), megosava Pierre Curie.vel és Henri

Becqur:rr:l-lel
. 19ó3 . |t,Íaria Goeppert.Mayer (USA)' megosztva Hans D. Jensen.nel és Wigner Jenóvel
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igNobel - Citromdíjas tudósok
Az idén is kiosztották a furcsa tudomá.
nyos eredményeknek jaró lgNobel.díja-
kat, amelyeket az Annals of Improbable
Research című rangos tudományos vicc.
Iap zsűrije ítél oda, és valódi Nobel-díja-
sok nyújtanak át. A tizenkenedik alka-
lommal odaítélt díjak mottója szerint
ezeket ''nem lehet, vagy nem kéne meg.
ismételni ' ' .
,4.2 orvosi lgNobel-t I. C. McManus
kapta a herezacskók aszimmetrikus el-
lr e ly'czkedését tesztelo kísérletsorozatá-
ért. Az már korábban köztudott volt'
hogy a jobbkezes férfiak jobboldali he-
réje magasabban van mint a baloldali,
rrrig a balkezeseknél fordított a helyzet.
]r,íindezt már nreg is énekelték egyesek.
Am az is kideriilt, hogy nenr a kettő kö.
zötti sútykülönbség okozza eá, hiszen a
rnagasabban elhelyezkedo herezacskó
gonádja a nehezebb. McManus eá elle-
nórizte olaszország különbözö múzeú-
nlaiban található l07 antik szobor eseté.
ben és arra a következtetésrejutott' hogy
a korabeli művészek valóban ajobboldali
herezacskót ábrázoltiík magasabban, vi.
szont a baloldalit nagyobbra formazták.
Ennek oka va|ószínűleg az,hogy azá|-
talánosan elfogadott nézet szerint a nehe.
zebbnek kell lejjebb lennie. Az is elkép-
zelhetó' hogy a görögök jobböal szim.
bolizmusa van a háttérben' ahol ajobb a
fi'rfiak oldala. a bal pedig a nőké. Ugy
gondolták' hogy a Íiú gyermek ajobb
oldali (és ezért magasabban lér'ő) hcréből
származik, a icány gyermek pedig a bal.
oldal iból.
A fizikai IgNobet.t David Schmidt, a
Massachusetts Egyetem professzora
kapta át zuhanyfi.iggöny beszippantódá.
sának tudományos magyarázatáért' A
professzor spray-szakértő, ezért a zu-
hanyrózsát is porlasáóként közelítette
meg. A zuhanyból kiáramló porlasztott'

rtiptében lehűlri víz mellett légörvény kelet-
kezik, amelynek közepén kialak.uió alacso-
nyabb légnyomás beszívja a zuha;ryfuggönyt,
és mivel a fiiggöny felül rögzítve van' az alja
libben befe1é.
A további díjazottak közül Lawre:rrce Sher.
man. óvodások körében vizsgáltla a hirtelerr
harrgulatváltozások, és a megmarg.yarááatat-
lan össmépijókedv eredetét. Peter Barss a
McGi|l Egyetemről ''A lehullott k.5kuszdiók
okozta sérii lésekrtil'',Chittaranj lm Andrade
indiai kutató pedig az orrpiszliálásról szóló
tanulmányával nyerte eI az orvosi lgNobelt.
A békeJgNobelt a Viliumas Malilrauskus lit-
ván építész nyerte el Saálin.parkj'áórt, amely
a baltikumi népszórakoztatás terérr a Disney.
parkok méltó versenlrírsának ígérkezik.
Ruck Wimer coloradói felta|áló az aktív
szénbetétes. szellentésálló alsónr:ntű szaba.
dalmáért kapottbiológiai IgNobe lt.
A közgazdaságtan díját Joel Slerruod és
Wojciech Kopczuk. kapta, akik L'ebizonyítot.
ták' hogy az emberek el tudjrik halasztani
haláluk idópontját, ha a későbbi dátum ala-
csonyabb örökösödési adóval kecsegtet.
Az irodalmi lgNobel-t John Richaids kapta
több éwizedes erőfeszítéseiért, ho11y nreg-
védje és népszerűsítse az aposáról.lraszná-
latát az arrgol nyelvben' a többes s:ám és a
bittokos eset jobb megktilönböaethetősége
érdekében.
A csillagászok között idén Dr. Jztclt és
Rexella Van Impe lelkésáázaspár bizonyult
érdenresnek a kitüntetésre, akik íelfedczték
hogy a rekete lyukak a pokolra vonatkozó
nrinden technikai |eltételnek me51ft:lelnek,
vagyis a pokolnak egy fekete lyukban kell
lennie.
A technológiai e|ismerést John K.eogh és az
ausztrál szabadalmi hivatal kapta a kerék
szabadalmának benyújtásáért és t:llbgadásá.
ért, megosztva'

Husár TarnlLs (Suiinet)
'rSiisobet.!]]!t!r!
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Az illrrs;,lrációk a R(ltenlő tudomrÍrlt' és a l?e|(cnIő íÓricínrű könyr,ekbiil valrik,
anrikct Jakab Eszter tanácsolt és adott kölcsön.
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