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SZENT-GYÖRGYI A L B E R T . I r ta : Cavallier József. 

AMIKOR ez év december tizedikén felhangzik a svéd himnusz, a «Du 
gamla, du fria . . . » a stockholmi zeneakadémia nagytermében, az 
emberi szellem válogatott képviselői sorában izig-vérig magyar 

tudós is áll, hogy átvegye az exakt tudományok világának legnagyobb díszét 
és elismerését, a Nobel-díjat. Szinte látom Szent-Györgyi Albertet ezen a 
fényes ünnepségen : egymásba font kézzel szerénykedik maga elé merengve. 
Pedig ez az ünnepség nemcsak neki, hanem a magyarságnak is ünnepe. Talán 
elsősorban éppen a mi ünnepünk. Hisz ez alkalommal történik meg először a 
Nobel-alapítvány immáron harminchét esztendős életében, hogy a magyar-
ságát valló, magyar mivoltát hirdető, a külföld gazdagságot és osztatlan 
megbecsülést biztosító csábítgatásainak ellenálló kutató kapja a díjat, az 
oklevelet és az aranyérmet Vergilius emlékezetes sorával: Inventas vitam 
juvat excoluisse per artes. 

Igaz, szoktunk volt olykor arra hivatkozni, hogy eleddig már hárman 
is ragyogtak a Nobel-díj fényében. Mindegyiknek volt is valami köze hozzánk. 
Eleik valamikor magyar levegőt szívtak, magyar kenyeret ettek, sőt kettő-
nek még magyar neve is van. Ám a sorsközösséget egy sem vállalta már 
közülük velünk, még ez sem vallotta magát magyarnak, akit ifjúságában 
erős kötelék fűzött a magyar földhöz. Csakhogy ezt nem is lehet és nem is 
szabad rossz néven venni tőlük, mert nem voltak magyarok és így mi sem 
kötötte őket hozzánk. A fajhoz való tartozást, a vele való érzést nem a név 
teszi. Nem is a vér egymagában vagy a köztünk való élés. Több kell hozzá : 
a lelki-szellemi áthasonulás, a faj gondolat- és érzelemvilágába való felolvadás. 

Szent-Györgyi Albert tudományos munkásságának világviszonylatban 
való értékeléséből nekünk, magyaroknak is dicsőség jut. Felénk fordul a 
világ figyelme, mert a világ valamennyi ujságja s tudományos folyóirata 
hírül adta, hogy az 1937. év fiziológiai s orvostudományi Nobel-díját a 
magyar Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem tanára kapta meg. 

Nobel Alfréd 1896 december tizedikén halt meg. Alapítványának vezető-
sége harmincegy millió svéd koronával 1901 január elsején kezdte meg 
működését. Az öt egyenlő részre osztott kamatokat olyan tudósoknak, író-
nak és békeapostolnak kell lehetőleg évente kiadni, akik «az emberiség leg-
nagyobb hasznára váltak». Ez az öt díj : a fizikai, a kémiai, a fiziológiai s 
orvostudományi, a szépirodalmi s a béke-díj. Szükség esetén egy díjat ketté 
is lehet osztani. A fiziológiai s orvostudományi díj odaitélése dolgában a 
stockholmi orvosi főiskola, a Karolinska Mediko-Kirurgiska Institut dönt. 
Hogy ki kapja meg, arra nézve javaslatot tehetnek: a főiskola szenátorai; 
a stockholmi Királyi Tudományos Akadémia orvosi osztályának t ag ja i ; 
ama tudósok, akik ezt a díjat már megkapták ; az uppsalai, lundi, osloi, 
kopenhágai s helsingforsi egyetemek orvosi karának tanárai. Szent-Györgyi a 
biológiai égésfolyamatokra vonatkozó felfedezéseiért kapta meg a díjat, 
különös tekintettel a C-vitaminra s a fumarsav katalizisére. 

Szent-Györgyi tulajdonképpen két nagy felfedezést tet t . Az egyik a 
sejtoxidáció felettébb bonyolult folyamatának végleges tisztázása. A másik 
a C-vitamin kristályos alakban való előállítása. 
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Az ember és állat a maga szervezetének energiaháztartását, mint tud-
juk, táplálkozással tart ja egyensúlyban. Amikor táplálkozunk, vegyülete-
ket, azaz szénhidrátokat, zsírokat és fehérjéket viszünk szervezetünkbe. 
Nagyobb részük felszívódik, kisebb részük eltávolodik. A szervezetünkbe 
került szerves anyagok kémiai átalakulása minden életjelenségünk alapja. 
Ez az átalakulás pedig különböző folyamatokban nyilvánul meg : ezek az 
oxidáció, a redukció, a hasítás és a szintézis. A szervezet a szükséges energiát 
az úgynevezett lassú égés során kapja, amikor a táplálék vegyületei oxigénnel 
egyesülve hőmérséklet-emelkedés és fény nélkül elégnek, vagyis oxidálódnak. 
A szerves anyagok lassú égésekor mindig víz és széndioxid képződik, akár-
csak a magas hőmérséklet- és fényfejlődéssel járó gyors égés esetén. Ezt az 
oxidációt légzésnek is nevezzük. Ma már tudjuk, hogy az oxidáció magában 
az élő sejtben történik. Szent-Györgyi tudományos kutatásának középpontjá-
ban a sejt oxidációja van. S az életvegytan legújabb történetében aligha van 
izgalmasabb fejezet az oxidáció mechanizmusát elleső s értelmező kísérle-
teknél. A sejt oxidációját két jól megalapozott elmélet próbálta érzékeltetni. 
Az egyik a Warburg-féle oxidációs elmélet. Warburg szerint minden sejtben 
a kémiai folyamatokat meggyorsító anyag van, a légzésfermentum. Ez veszi 
fel az oxigént és adja tovább a vegyületeknek. Ezzel szemben a Wieland-
féle dehidrálási elmélet azt mondja, hogy az oxigén nem hat közvetlenül az 
oxidáció során. Az oxidáció lényege a hidrogén elvonása, a dehidrálás. Ezt 
szintén különleges fermentumok, az úgynevezett dehidrázok végzik el. 
Az oxidációkor jelentkező folyamatok természetesen nem ilyen egyszerűek, 
ahogy mi itt erősen vázlatosan elmondtuk. Csak a részletek pontos kémiai 
ismeretével lehet megérteni, hogy hol kerül egymással szembe Wieland és 
Warburg, noha az oxidáció értelmezésében mindegyik elmélet beválik a maga 
helyén. Szent-Györgyi hosszú kutatással és kisérletezéssel megállapította 
azokat a folyamatokat, amelyek a két elméletet egésszé kapcsolják össze s 
ezáltal most már teljesen ismerjük a sejtlégzés mechanizmusát. E folyamatok 
kibogozásában a borostyánkősav vitte a főszerepet. E kémiai képletekkel 
kellően szemléltethető remek felfedezés méltatásakor mondja Issekutz profesz-
szor, hogy «teljes joggal részesült volna ő akkor is a Nobel-díjban, hogyha az 
oxidációk tanulmányozása közben az aszkorbinsavat nem fedezte volna fel». 

A C-vitamin kristályos formában való előállítása, vagyis az aszkorbin-
sav felfedezése Szent-Györgyi másik nagy alkotása. 

Újabb kutatások alapján tudjuk, hogy táplálékunkban kell bizonyos 
anyagoknak lenniök, különben zavar keletkezik életfolyamatunkban. Ezek 
a kezdetben különböző néven szereplő anyagok a vitaminok. Tanulmányo-
zásuk Eijkman holland orvos megfigyelésével kezdődik a mult század utolsó 
évtizedében. Ő ugyanis észrevette Jáva szigetén, hogy a beri-beri betegséget 
a hántolt rizzsel való kizárólagos táplálkozás okozza. A Hopkins és mások 
nevéhez fűződő vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a különféle vitaminok 
hiányában különböző hiánybetegségek (avitaminozisok) keletkeznek. Ma 
már a vitaminok hosszú sorát ismerjük, de nem igen vagyunk tisztában java-
részük kémiai szerkezetével és csak nagyon kevésnek sikerült az előállítása. 
Szent-Györgyi a skorbutellenes és a csontok anyagforgalmát szabályozó 
C-vitamint állította elő kristályos formában. 

A tudomány világában Szent-Györgyit régen hírnév és dicsőség övezi. 
A Nobel-díj révén ez a fény most a nagyvilágba is átszüremlik, ahol az élet 
lázas üteme megáll egy pillanatra s hódol a tudományos megismerés hősének. 


