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Negyven éve kapott 
Nobel-díjat 
Szent-Györgyi Albert 

Az illusztris díj (sporthasonlat szerint) a tudósok 
világbajnoki aranyérme, a jogosan jóleső patrióta 
érzés nemes tápláléka. A Nobel-díj nekünk első
sorban Szent-Györgyi Albertet jelenti. Negyven 
esztendeje kapta meg, két évtizeddel az orvosi ok
levél kézhez vétele után. Harminc éve izolálta a 
hexuronsavat, 1977 tehát hármas évfordulója a 
legmagasabb elismerést elért magyar orvostudós 
életének. Az alábbi cikk nem annyira a kutatás 
többször ismételt ismertetése, nem is a sikeres pá
lyafutás újra végigkalauzolása kívánna lenni (csu
pán amennyiben szükséges), inkább a nagy tudo
mánytörténeti tény felidézése, amire oly szívesen 
emlékezünk. 

Lenhossék Mihály professzor unokaöccse a csa
ládi hagyományt folytatandó, morfológusnak in
dult. Medikus kori dolgozatai egy igényes hiszto-
lógust ígértek, a párkák azonban másképp szőtték 
élete erős fonalát. Hamar kiderült, hogy a szövet
tani metszeteknél jobban érdeklik a kémiai (pon
tosabban a biokémiai) képletek, méginkább azok 
szerepe az élettani folyamatokban, így került az 
első vesztes világháború viszontagságos körülmé
nyei közepette Mansfeld professzor mellé az 1918-
ban felállított pozsonyi egyetem gyógyszertani in
tézetébe. A lehetséges legjobb helyre. Ugyanis fő
városunk fakultásán a farmakológus Bókay Árpád 
már súlyos testi és lelki válságban volt, a követ
kező évben meg is halt. Kolozsvárt a gyógyszeré
szeket inkább az áttelepülés foglalkoztatta mint a 
kutatás. Pozsonyba viszont olyan farmakológust 
neveztek ki, aki akkorra már nagy névre tett szert, 
s nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 

Mansfeld a gyógyszertan egykori pápájának, 
Hans Horst Meyer bécsi professzornak a tanítvá
nya, a világszerte használt Experimentelle Phar-
makologie egyik legtöbbet idézett szerzője, szinte 
társszerzője volt. Mansfeld révén került Szent-
Györgyi nagyon fiatalon a híres könyvbe a Scopo-
laminnak a többi narkotikumra kifejtett erősítő 
hatásáról írott dolgozatával. Tudósjelöltünk tehát 
korán bekerült a nemzetközi f armakodinamiás ku
tatás „vérkeringésébe". 

Az egyetemet a trianoni döntés után délre, 
Pécsre helyezték, Szent-Györgyi pedig északra tar
tott. Egy ideig a prágai Károly Egyetemen tanult 
elektrofiziológiát. Majd a Farbenindustrie rohamo-
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san fejlődő jDerliní és hamburgi intézeteiben sajá
tította el az alapvető fiziko-kémiai új metóduso
kat. Első önálló állását a kis hollandiai Groningen 
egyetemén kapta, ahol rövidesen magántanár rá 
habili tálták. Fóti Mihály dr. könyve szerint itt is
mer te fel a hexuronsavat a mellékvesekéreg állo
mányában. (L. Az orvostudomány és az élettan 
Nobel-díjasai 1901—1973. Bpest, 1975. 194. old.) A 
valóságban itt csak egy redukáló anyagot talált, 
de< akkor még nem tudta mit. 

Szent-Györgyi az Orvosképzés 1932. évi jú
niusi számában azt írja, hogy Cambridge-ben fe
dezte fel mellék vesekéregből, káposztából és na
rancsból, továbbá ugyanit t kristályosan is előállí
totta. Nyilván az utóbbi a hiteles. Megállapította 
róla, hogy egy erős aciklikus organikus redukáló 
szer, amely a redukciónál maga is redukálódik. A 
Nobel-díjas Hopkins cambridge-i laboratór iumá
ba Rockefeller-ösztöndíjjal került . A hexuronsav-
ról kiderült , hogy szénhidrát, méghozzá a legreak-
cióképesebb. 

Hopkins intézetéből ismét ragyogó helyre ke
rült. Kendall (később maga is Nobel-díjas) a Mayo 
Foundation költségén meghívta Amerikába, a Min
nesota állambeli Rochester város híres klinikájára. 
Itt sikerült 25 grammnyi hexuronsavat izolálnia, 
majd visszatért Angliába, ahol a birminghami W. 
N. Hawort és Hirts tisztázták az anyag kémiai szer
kezetét. A sejtlégzés vizsgálatának és vitájának 
fénykora volt ez. H. Wieland k imutat ta , hogy a 
tápanyag oxidációja hidrogén lehasadásból ered. 
O. Warburg pedig az oxigénaktiválás mellett kar 
doskodott. 

A szembenálló elméleteket a Szent-Györgyi— 
Krebs-féle citrát-ciklus hangolta össze, amely az 
intermediaer anyagcsere-reakciók sorozata, s kul
csa a sejtanyagcserének. Bonyolult-bő ismertetését 
lásd a biokémiai tankönyvekben. A hexuronsav 
szerepe a hidrogénnek és oxigénnek az egyesítése, 
de nem közvetlenül, hanem egy ferment, a „hexo-
hydrase" közvetítésével. 

A növény- és állatvilág közti analógiát vizs
gálva kimutat ta , hogy a káposztalevél, ül. a mel
lékvesekéreg tartalmazza a legnagyobb mér tékben 
a hexuronsavat . Az állati szövet légzésében a sze
repe azonos a növényével. Megítélése szerint a 
mellékvesekéregben annyi hexuronsav lehet, mint 
a velőállományban az adrenalin mennyisége. 

Szeged tudományos élete a világot já r t tudós 
1930-ban tör tént letelepedésével alaposan fellen
dült. Különösen, amikor J. L. Svirbely segítségé
vel sikerült a hexuronsav skorbutgyógyító hatását 
bebizonyítani, továbbá, hogy a hexuronsav az 1907 
óta ismert C-vitaminnal azonos (amelyet időköz
ben antiskorbutos hatása miat t aszkorbinsav név
re kereszteltek). 

Szeged a paprikatermesztésével ideális C-vi
tamin lelőhelynek bizonyult. Sikerült az aszkor-
binsavnak egy monoaceton származékát előállítani 
kristályos formában majd visszalakítani, hogy a 
redukáló aktivi tás megmaradjon, ami kétségtelen 
bebizonyította az aszkorbinsav és a C-vitamin azo
nosságát: A növények légzési rendszerét tovább
vizsgálva kiderült , hogy a peroxidázt tar talmazó 
növények olyan enzimmel rendelkeznek, amely 

enzim oxigén jelenlétében reverzibilisen oxidálja 
az aszkorbinsavat, ugyanakkor egy másik légzési 
rendszer a hidrogént oxidálja. 

Az aszkorbinsav izolálása és a sejtlégzés tisz
tázása (különösen a fumarsav katalízisének kimu
tatása) terén kifejtett kutatásaiér t kapta meg a 
legnagyobb orvosi ki tüntetést : a Nobel-díjat. Az 
azóta eltelt négyévtizedes munkásságának ismer
tetése most nem feladatunk, néki az „üdvösséghez" 
ennyi elég. 

Végül mit mondhatnánk egy múltba tekintő 
cikk befejezéséül? 

Negyven év távlatából köszönjük, hogy sike
rével szülőhazáját is megtisztelte. Még sok te rmé
keny évet k ívánunk neki, s a minél többszöri vi-
szontlátását Magyarországon. SgáMsi ArpM 


