
A Nobel-díj „titkaiból" 

A legrangosabb tudományos elismerés elmúlt száz 
esztendejének első felébe már bepillanthatunk. An
nak „rejtélyes"részébe is, amely úgymond eddig nem 
volt publikus. A Nobel-díj adatbázisának 1901-1949 
közötti szakasza ma már kutatható és nem kis meg
lepetéseket tartogat. Illetékességünkből eredendően 
természetesen „ az élettani vagy orvosi" kitüntetésre 
gondolunk, ami nem jelenti, hogy adandó alkalom
mal ne tehetnénk kirándulást más területekre is. 
Mindjárt az elején megállapítható, hogy a mérvadó 
magyar orvosok (és nem intézetek) már 1901-ben a 
javaslatnál ugyancsak résen voltak. Talán hatásosabb 
lehetett volna, ha öten nem kilenc, hanem egyetlen 
személyt emelnek ki, és az indoklást jobban össze
hangolják. Persze az első díj Emil von Behring eseté
ben méltó helyre került, a rettegett diphtheriának 
szérumkezelése valóban új korszakot nyitott a gyó
gyítás történetében. Az orvostudomány nem járt 
úgy, mint a szépirodalom, ahol Sully-Prudhomme 
lett a kitüntetett, holott akkor még élt és alkotott 
Tolsztoj, Csehov, Strindberg és Ibsen. 

Első orvosi felterjesztőnk Hőgyes Endre, az általá
nos kórtan kitűnő tanára, a budapesti Pasteur Inté
zet igazgatója, aki kimutatta a félkörös ívj áratok ref
lexkapcsolatát az asszociált szemmozgásokkal, vala
mint hatásosabbá módosította a veszettség elleni vé
dőoltást. A fentieket azért említjük, mert ívjáratos 
vizsgálatai alapul szolgáltak Róbert Barany 1914. évi 
díjának, viszont akik Hogy est javasolták, csak a ve
szettség elleni munkásságát hangsúlyozták. A kettő 
együtt nyilván több lett volna. Hőgyes az akkor már 
haldokló Fodor Józsefet, a vér baktériumölő képes
ségének első leíróját javasolta, teljes joggal, de ered
ménytelenül. Második jelölőnk 1901-ből Pertik Ottó 
patológus professzor, kiszemeltje a fiatal belgyógyász 
Korányi Sándor, indoklás: a vér- és vizelet fagyás
pontcsökkenésére vonatkozó vizsgálatai és azok je
lentősége a klinikai gyakorlatban. A másik kórbonc
tan professzor, Genersich Antal ugyanakkor egy
szerre hármat is jelölt, pedig 1906-ig nem volt szo
kás a megosztott díjazás. Első helyre tette Schulek 
Vilmos tanárt az ultraibolya sugárzást kiszűrő sze
müvegért, másodikra Hőgyes Endrét a már említett 
veszettség elleni védőoltás módosításáért, harmadik
ra Fodor Józsefet a vér baktericid hatásának leírásá
ért. Tegyük hozzá utólag: a Schuleké aligha volt in
dokolt, a másik kettő viszont feltétlenül. A negyedik 
nominátor Korányi Sándor szintén Hőgyes Endrét 
javasolta. Végül ötödikként Thanhoffer Lajos hiszto-
lógus professzor már külföldieket is ajánlott. Első 
helyre Schulek „védőszemüvegét", a másodikra E. 
Roux francia bakteriológus diphtheriaellenes széru

mát, a harmadikra A. Yersin svájci professzor pestis 
elleni szérumát helyezte. A két külföldi meg is érde
melte volna. 

Nem tudni, miként gondolhatott a svéd akadé
mia, amikor a magyar fővárosból annyiféle javaslat 
érkezett! Az első évekből más érdekesség is akad. így 
pl. a brüsszeli Rommalaire professzor a kolozsvári 
egyetem büszkeségét, Apáthy Istvánt ajánlotta díja
zásra. Pavlov professzorral szemben nem volt esélye, 
de a dolognak nem is ez az érdekessége. A stockhol
mi Nobel Múzeum teljes történelmi-földrajzi tájéko
zatlanságból kitűnő idegszövettanászukat mai tér
kép alapján a román jelöltek közé sorolta. Nem is 
irántunk tanúsított figyelmetlenségből, mert ugyan
így lett a francia Nicolle professzor tuniszi, a már 
említett svájci Yersin pedig „vietnámi" illetékességű 
(!). Abban viszont igazuk van, hogy Róbert Barany 
csak a neve alapján nem került a magyarok közé. 
Ezek alapján pl. egy königsbergi kutató milyen jelzőt 
kapott volna? 

Elődeink kezdeti lendülete hamar alábbhagyott, 
mert egészen 1928-ig senki senkit nem ajánlott. Er
re sajnos nem elég magyarázat sem a közbejött há
ború, sem a trianoni trauma, mert Hőgyest 1906-ig, 
Korányit évente újrajelölhették volna. Persze az 
utókor mindig könnyen ítél, mert nem ismeri a ka
ron belüli pontos erővonalakat. Mégis utólag más
képp nézne ki, ha Genersich és Korányi együtt jelö
li Hőgyest. 

Ami 1928-at, illeti, a kezdeményező kedv vidéken 
éledt fel. Rhohrer László pécsi röntgenológus pro
fesszor a szintén pécsi Mansfeld Géza farmakológus 
tanártársát javasolta díjazásra. Megtörve ezzel a több 
mint negyedszázados csendet. Az orvostörténelem
ben kevésbé járatos talán meglepődik ezen, de nyu
godtan megállapítható: Mansfeld Géza a kornak öt
letekben egyik legcsillogóbb elméje volt. Nagy felfe
dezés ugyan nem maradt utána, de Nobel-díjhoz ve
zető kutatásokat végzett Ottó Loewi mellett, illetve 
intézetéből indult Szent-Györgyi Albert és a szintén 
kitüntetett Carl Cori, továbbá több neves hazai tan
székvezető. Rhohrer indoklásában a hasnyálmirigy 
hormonjaira vonatkozó vizsgálatai szerepelnek. Te
gyük hozzá: akkor Nicolle professzor a „kiütéses tí
fusz elleni munkásságáért" méltán lett kitüntetett és 
annyiban tuniszi, amennyiben vizsgálatait valóban 
ott végezte. 

Utána 1931-ig magyar részről újra csend, majd 
okulván a harminc évvel korábbi kudarcon, kilen
cen javasoltak jól összehangoltan egy személyt: Ko
rányi Sándort, kiemelve a vesepatológiai vonatkozá
sú eredményeit. Az ajánlók sorrendben: 1. Frigyesi 
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József nőgyógyász, 2. Hári Pál élettanász, 3. Illyés 
Géza urológus, 4. Nékám Lajos bőrgyógyász, 5. Vá-
mossy Zoltán gyógyszertanász, 6. Verebely Tibor se
bész, 7. Grósz Emil szemész, 8. Kétly László belgyó
gyász, 9. Tóth István szülész-nőgyógyász professzor. 
Az elméleti és klinikai kiválóságok egyaránt kiemel
ték a vér és vese patofiziológiájának fizikokémiai 
vizsgálatai terén elért nagy jelentőségű eredménye
it. Mint ismert, 1930-tól a díjazásnál az elméleti ku
tatók kerültek előtérbe, tehát Korányinak ezúttal 
sem volt szerencséje. Pl. a szépszámú ajánló között 
lehetett volna pár külföldi, akár „szervezés"útján is. 
Másrészt Ottó Warburg professzor korszakos felfede
zéseket tett a légzőfermentek működése terén, tehát 
a döntés jogosságát utólag sem lehet megkérdőjelez
ni. Annyira eltérő területen dolgoztak, hogy sajnos 
megosztani nem lehetett. 

Magyar részről 1934-ig majd ismét semmi, utána 
elkezdődött a számunkra oly izgalmas és kedves 
Szent-Györgyi-korszak, mert amint kiderül, az sem 
ment olyan egyszerűen. Ebben az évben a berlini 
bakteriológus Eugen von Gildemesiter két nem né
met tudóst jelölt. Az egyik Emer McCollum, a balti-
more-i Johns Hopkins egyetem biokémia professzo
ra, általában a vitaminkutatásokért, a másik Szent-
Györgyi Albert szegedi tanár a hexuronsav, illetve a 
C-vitamin-kutatás terén elért eredményeiért. Ugyan
ezt a két kutatót ajánlotta szó szerinti indoklással a 
szintén berlini Kari Thomas fiziológus tanszékvezető 
tekintély. Talán jobb lett volna, ha az egyik ajánlás 
pl. Londonból jön, de kezdetnek így is bíztató volt. 
Mint ismert, a díjat a Whipple-Minot-Murphy hár
mas kapta meg a vérszegénység elleni májterápia 
felfedezéséért. Ennek a különben jogos kitüntetés
nek létezik egy másik érzékeny magyar vonatkozá
sa. Az akkor szegedi kórélettanász Jeney Endre egy 
évvel korábban már leírta a máj etetés vérregenerá
ciós tulajdonságát, sajnos csak magyarul. Mire ango
lul is megjelent, már megelőzték. így 1934-et két
szeres kudarcként éltük meg. 

Szerencsénkre a külföldiek szívósabbak voltak. A 
következő évben a dorpati Georg Barkán farmakoló
gus, a marburgi Ernst Freundenberg gyermekgyó
gyász, a berlini belgyógyász Kretschmer és dorpati 
kollégája: Ernst Masing professzor együttesen jelöl
ték Szent-Györgyit a C-vitaminnak kémiai szerke
zetére vonatkozó vizsgálatáért. Ismét eredményte
lenül, de Hans Spemann a kitüntetését sem lehet vi
tatni. 

Az addigi sikertelenség nagyon helyesen csak fo
kozta az elszántságot, ezért 1936-ban a szegedi Baló 
József patológus, a heidelbergi Siegfried Edlbacher 
élettanász, a brüsszeli P. Gerard hisztológus, a szege
di Jankovich László kriminológus, a szintén szegedi 
Purjesz Béla és Rusznyák István belgyógyász, a far
makológus Issekutz Béla, a már Debrecenben dolgo

zó Jeney Endre, a prágai Richárd Zeynek biokémi
kus, tehát ismét kilenc professzor jelölte, csak „szé
lesebb elosztásban". Ajánlói között ekkor még nem 
volt fővárosi, de a következő évben már főszerepet 
játszottak. 

Az 1936. évi Nobel-díjat a Henry Dale-Otto Leowi 
kettős kapta, az idegimpulzusok kémiai átvitelének 
felismeréséért. 

A következő év aztán meghozta a várva várt si
kert. Igaz, Ádám Lajos sebésztanár még Korányi 
Sándor jelölésével próbálkozott, de a többiek Frigye -
si József nőgyógyász, Schaffer Károly ideggyógyász, 
Vámossy Zoltán gyógyszertanász és Grósz Emil sze
mésztanár, valamennyien Szent-Györgyi mellé tet
ték le a voksot. így a negyedik „nekifutásra", főváro
si javaslatok alapján, az aszkorbinsav és a C-vitamin 
kémiai azonosságának kimutatásáért született meg 
az első magyar orvosi Nobel-díj. 

Az adatbázisból kiderül, hogy a biológiai oxidáci
óra és a fumársav katalízisére vonatkozó eredmé
nyei nem magyar részről kerültek az indoklásba. 

Megemlíthető még, hogy a szintén magyar szüle
tésű Ph. Schwartz professzor ugyanekkor Freudot és 
Korányit javasolta. Mindketten megérdemelték vol
na - egy másik esztendőben! 

Rusznyák István szegedi professzor 1940-ben J. 
Northrop amerikai biokémikust javasolta az enzimek 
kikristályosításáért. Majd 1946-ban meg is kapta. 
Ugyanakkor másodiknak Mansfeld Gézát a pajzsmi
rigyhormonok, Kögl tanárt a tumorkutatás terén el
ért eredményeiért javasolta. Mint tudjuk, 1940-
1942 között nem osztottak ki díjat. Majd 1943-ban a 
Dam-Doisy kettős kapta meg a K-vitamin felfedezé
séért. Ugyanekkor Klaesi professzor Cerletti és Sakel 
társaságában Meduna Lászlót is jelölte a kitüntetésre. 
A schizophrenia sokkterápiájáért. 

Cerletti az elektrosokk, Sakel az inzulin-adagolás, 
Meduna a Cardiazol-kezelés kezdeményezője volt. 
Nem szívesen állítunk fel sorrendet, de ez aligha tett 
volna jót a Nobel-díj hírnevének. Persze könnyű ezt 
mondani a modern pszichofarmakonok birtokában. 

A fentiekből kiderül, hogy a magyar jelölők 1901-
ben aligha voltak tisztában a díj jövőbeli jelentőségé
vel. Valószínűleg mások sem. 

Korányi Sándornak akkor lett volna esélye, ha ki
tartóan jelölik, külföldiek segítségével. Szent-Györ
gyit egymás után négy esztendőben kitartóan ter
jesztették fel összesen tizennyolcan, fele részben 
külhoniak Amerikától Prágán át a Baltikumig. 

A második ötven évben bizonyára érdekes „ku
lisszatitkok" fognak kiderülni. A hazai ajánlottak kö
zül ifj. Jancsó Miklós és Szentágothai János neve ta
lán tudott, a többieket (ha voltak) újabb ötven évig 
fogja őrizni a stockholmi Nobel Múzeum adatbázisa. 

Szállási Árpád dr. 
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