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déssel. Ez később, a háború kitörése után, amikor 
szükségessé válik, cselevésre hajlandó, bátor maga-
tartásként jelent meg.

Ki volt az első, avagy  
egy tudományos krimi fordulatai

Az 1931–32-es év eseményei a Prof tudományos pá-
lyáján olyan eredményekhez vezettek, amelyek sors-
fordítónak bizonyultak. A kutatási kísérleteket már 
Szegeden, a Kálvária téri laboratóriumban folytatta. 
1931. március 10-én a Délmagyarország című lap 
munkatársa, Vér György kereste fel. Nyilatkozatá-
ban a Prof eddigi külföldi kutatásainak eredményét 
így foglalta össze:

A vizsgálatokat Hollandiában kezdtem meg majd Ang-
liában és Amerikában folytattam. A munka arra vonat-
kozott, hogy mi a mellékvese szerepe és hatását hogyan 
fejti ki. Sikerült azután egy anyagot kivonni és tiszta ál-
lapotban előállítani, amely úgy látszik az egész szerve-
zet működésében fontos szerepet játszik, amennyiben 
az égési folyamatokat közvetíti. Ennek az anyagnak a 
tulajdonságaival részben meg tudjuk magyarázni an-
nak a betegségnek a tüneteit, amit a mellékvese hiá-
nyos működése okoz… Ebben a pillanatban még a szer 
előállítása is nehéz. Nekem eddig 25 grammnyit sikerült 

Julianna
Téglalap



65

tiszta, kristályos formában kivonni és az anyag minden 
grammja mintegy 2-3 ezer pengőbe került, de van rá re-
mény, hogy olcsóban lehet előállítani.
 Másik érdekessége, az hogy jelenlétét felleljük kü-
lönböző növényeknél, így a citromnál, narancsnál és 
a káposztánál is. Ezeknél valószínűleg az ismeretlen 
anyag ugyanazt a szerepet játssza a sejt kémiájában, 
mint amilyent a mellékvese az állati testben, és így en-
nek az anyagnak az ismerete hozzájárul ahhoz, hogy 
 áthidaljuk azt a nagy űrt, ami az állati és növényi világ 
között fennáll.

1931 őszén egy fiatal kutató – aki ebből a témából 
készített disszertációjával szerezte meg doktori cí-
mét az amerikai Pittsburghben – jelentkezett nála 
Szegeden. Első külföldi gyakorlati évét, mivel édes-
apja egykor idehaza vasmunkás volt, az ő szülő-
hazájában és Szent-Györgyi mellett szerette volna 
eltölteni. Bemutatkozó találkozásuk során a tört 
magyarsággal beszélő fiatalember elmondta, hogy a 
Prof nevét amerikai tanárától, C. G. King profesz-
szortól hallotta, mert azonos anyagokat használva 
azonos témát kutatnak, de őneki mindeddig nem 
sikerült rájönnie a kristályosítás technikájára, il-
letve pontosan és részletesen meghatározni a vegyi 
összetételt és az anyag szerkezetét.
 Szent-Györgyi részletesebb érdeklődésére a korá-
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nál idősebbnek látszó, szemüveges Joseph L. Svirbely 
azzal büszkélkedett, hogy King mellett megtanulta, 
hogyan kell eldönteni, vajon egy anyag tartalmaz-e 
C-vitamint, vagy sem. A Prof számára a vitamin-
kutatás korábban nem számított különösebben 
kedvelt témának, ám a hexuronsavval végzett kí-
sérletei vezették el kutatási alapanyagként a citrus-
félékhez, a burgonyához meg az almához, végső so-
ron a C-vitaminhoz. 
 Nagyon régi, megoldatlan problémáról volt szó. 
 Már a 16. században is keresték azt az anyagot, 
amely gyógyítja a tengerészek körében elterjedt 
halálos betegséget, a skorbutot, hétköznapi néven 
bronzkórt, amely onnan kapta a nevét, hogy a beteg 
arca bronzos árnyalatot öltött. Fernando Magellán, 
a portugál tengeri világjáró, aki több expedíciót is 
vezetett, és egyebek közt felfedezte a dél-amerikai 
földrészt, az 1520-as tengeri útján a legénységének 
nyolcvan százalékát emiatt a betegség miatt veszí-
tette el. Amikor Kolumbusz Kristóf útnak indult 
Spanyolországból, megbízta kereskedőházi társát, 
Amerigo Vespuccit, hogy intézkedjen: mindhárom 
hajóján hordókban álljon a nagy mennyiségű sava-
nyúság, elsősorban káposzta formájában. Az angol 
James Lindt 1753-ban könyvének már A  skorbut 
kezelése címet adta, és gyógyításként a citrusfélék 
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levét jelölte meg. Így a 18. század végére elterjedt 
az a  tápláléklista, amelyen a citrusfélék a hosszabb 
tengeri utakon nélkülözhetetlen ételként szerepel-
tek. Tehát egyes ételek jótékony hatását már a kö-
zépkorban ismerték, de meghatározni nem tudták 
mibenlétét. 
 A 20. század második-harmadik évtizedére ezek 
a gyümölcsfélék az orvosi kutatások biokémiai 
ágával foglakozó tudósok körében olyan kutatá-
si anyaggá váltak, amelyekkel világszerte végeztek 
kísérleteket. Az e tárgykörben végzett kísérletek 
eredményei hoz ták meg a felismerést, mely szerint 
a betegségek ere dete a C-vitamin szervezetből  való 
kiürülésére vezethető vissza. A fő problémát az je-
lentette, hogy a kísérletek során a citrusfélékből 
csak néhány gramm nyit sikerült kristályos formá-
ban izolálni, így a közvetlen gyógyszeres használata 
egy időre meg való sít hatatlannak tűnt. Angliában 
a tengerimalacokon végzett kutatások vezettek el a 
20. század elején (1912) a vitamin (vita: élet, amin: 
fehérje) elnevezéshez, és a „C” a citrusfélék kezdő-
betűje alapján született meg a C-vitaminként hasz-
nálatos népszerű megjelölés. 
 Szent-Györgyi tanára, Hopkins professzor szin-
tén foglalkozott a skorbutellenes táplálkozási lehe-
tőségek keresésével, de a kutatásnak nem sikerült 
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sem a később C-vitaminnak nevezett hiány pótló 
anyag kristályos változatának e vitamint tartal-
mazó bizonyítása, sem az előállítása nagy meny-
nyiségben. Érdekes tény, hogy Szent-Györgyit  
groningeni kutatásaitól kezdve az állatokból nyert 
hormonmirigy, a mellékvese foglalkoztatta, mert 
ő egészében a hiánybetegségek ellenszerét keres-
te, természetesen ismerve a citrusfélék gyógyító 
 szerepét is. 

A vitamin olyan anyag, amely akkor okoz betegséget, 
ha nem eszik meg – határozta meg szellemesen a je-
lenség lényegét.

A Prof az amerikai Mayo Klinikáról hozatott anyag 
utolsó pár grammnyi maradékán vizsgáztatta le 
Svirbelyt. Annyi már általában ismert volt, hogy 
három élőlény nem képes önállóan a saját szerve-
zetében kitermelni az ismeretlen vegyi anyagot: 
az ember, a tengerimalac és a majom. Szent-Györ-
gyinek még volt néhány grammnyi kristályos 
hexuronsavja, amit átadott Joseph Svirbelynek, 
hogy tengerimalacokon végzett kísérletek segítsé-
gével bizonyítsa be: az valójában C-vitamin. 
 Svirbely az állatkísérletre vonatkozó megbízást 
annak köszönhette, hogy a Prof nem szívesen vég-
zett ilyen kísérleteket. Ezt így indokolta:
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Nagyon ideges leszek, ha egy állatot kell a kezembe 
venni, mivel számomra túl bonyolult biológiai rendsze-
reket képviselnek.

Svirbely a kísérletek végén magabiztosan jelentette 
ki a Profnak: 

Az Öntől kapott kristályos anyag, a hexuronsav, tiszta 
C-vitaminból áll.

Ekkor újabb ellenőrző kísérletet kért a fiatal ame-
rikai kutatótól, aki változatlan eredménnyel ör-
vendeztette meg. 1931 végére lényegében Svirbely 
segítségével a C-vitamin kutatásával kapcsolatos 
kísérleteket, amely mögött nyolcesztendős labora-
tóriumi munka állt, teljes sikerrel befejezte.
 A King és Szent-Györgyi közötti versenyfutás kü-
lönbsége abban rejlett, hogy a pittsburghi tudósnak 
nem volt olyan kristályos koncentrátuma, mint a 
Profnak. Svirbely 1932 márciusában Albert tudtával 
egy részletes és örömteli levélben megírta főnökének, 
hogy a hexuronsav és a C-vitamin lényegében egy 
és ugyanaz a vegyület. Az amerikai tudós az 1932. 
április elsején megjelenő Science című tudományos 
lapban saját felfedezéseként jelentette be ezt a tényt. 
A New York Times, szintén április elsején, az első ol-
dalon ezzel a címmel közölt cikkben tárta a világ elé: 
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A pittsburghi professzor izolálta a C-vitamint

Minderről a Prof meglepődve értesült Szegeden, 
különösen azért, mert Svirbely egy néhány nappal 
korábban érkezett levélben azt az értesítést kapta 
Kingtől, hogy még „mindig nem tudják, valójában 
mi is a vizsgált anyag”. A  szegedi eredményeket 
összefoglaló cikk 1932. április 16-án jelent meg az 
amerikai lapnál tekintélyesebb Nature című angol 
tudományos folyóiratban, a Science európai megfe-
lelőjében, amelyet a témában fontosabb orgánum-
ként jegyeztek. Elsősorban azért, mert bár Ameri-
kában a Nature-t kevesebben olvasták, Európában 
viszont mindkét lap publikációi eljutottak a jelentő-
sebb kutatási központokba.
 A Magyar Orvosi Hetilapban már 1932. március 
26-án megjelent egy írás a Prof felfedezéséről, me-
lyet egy német szaklap is közölt ebben a hónapban. 
Ennek ellenére az elsőbbségért folyó nemzetközi vi-
ta a bírósági tárgyalásig jutott, pedig Albert az első 
hazai publikáció előtt, már március 18-án a Magyar 
Királyi Orvosegyesület ülésén tartott előadásában 
bejelentette:

…a hexuronsav és a C-vitamin egy és ugyanaz a 
 vegyület.
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A tudományos világ így végül Szent-Györgyi Alber-
tet fogadja el a C-vitamin feltalálójának, de az ered-
ményhez szükség volt még a híres szegedi paprikával 
kapcsolatos szerteágazó laboratóriumi kutatásokra.
 1932 nyarára egyértelművé vált, hogy a rendkí-
vüli eredmény Szent-Györgyi Albert és munkatár-
sai nevéhez fűződik, és a tudományos világ őt fo-
gadta el a vitamin „felfedezője”-ként. 
 1932. december 17-én a Délmagyarországban pár 
soros hír szerepelt arról, hogy:

Budapesten átadták Szent-Györgyi professzornak a 
Tauszk Ferenc díjat a mellékvese működéséről publi-
kált tanulmányaiért. A  professzor mint ismeretes fel-
fedezte a hexuronsavat, amely azonosnak bizonyult 
a C-vitaminnal és ez a felfedezés világszerte elismerést 
szerzett a tudósnak.

(Az orvostudomány területén kutató tudósoknak 
alapított tekintélyes díj névadója az 1865 és 1915 
között élt nagy hírű tüdőgyógyász-professzor volt, 
aki tíz évig Korányi Frigyes közvetlen munkatársa-
ként dolgozott, és később kutatásairól közölt publi-
kációknak köszönhetően több díjat és nemzetközi 
elismertséget szerzett mint a neves gyógyintézet, a 
budapesti Irgalomkórház orvosigazgatója.)
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 Szent-Györgyi azonban nehéz helyzetbe kerül, 
mert az amerikai Mayo Klinikán (Rochesterben) 
először sikeresen elkülönített 25 grammnyi kris-
tályszerkezetű anyag Svirbely bizonyítási ellenőrzé-
sének végére teljes egészében elfogyott. 
 Kutatói pályafutásának eredményeit annak az 
alaptulajdonságának is köszönhette, hogy amíg egy 
probléma megoldásának a végére nem jutott, addig 
képtelen volt akár egy látszólagos kudarcba vagy 
csak egy ideiglenes elakadásnak tűnő holtpontba is 
beletörődni. E  makacsságszámba menő kitartásá-
nak éppen ellentmondó személyiségvonására – az 
olykor elhatalmasodó bizonytalanságra – a róla 
monográfiát író amerikai tudós, Ralph W. Moss így 
hívta fel a figyelmet:

Ha elfogadjuk, hogy a felnőtté válásban a gyermek-
kor meghatározó jelentőségű, emlékeznünk kell arra, 
hogy Albert apja elhagyta családját és nem törődött 
gyermekeivel. Híres nagybátyja nem bízott benne, és 
ami a legrosszabb, szeretett anyja kegyeiből is kiesett. 
Albert harsány önbizalmának felszíne alatt bizonyta-
lanság rejtőzött. Az alapanyag hiánya miatt továbbra 
is káposztával és citrommal próbálkozott a kristályos 
anyag elkülönítésére, de eredménytelenül, ezért felad-
ta a téma kutatását.
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Szent-Györgyiék egy vasárnap este egyik professzor-
társát és feleségét vacsorára hívták, ám tálán éppen 
a depresszióra való hajlamának köszönhetően bo-
rús hangulatban ült asztalhoz. Rosszkedvét az is 
befolyásolta, hogy a feltálalt ételek között ott virí-
tott pár darab paprika. A Profot kifejezetten bosz-
szantotta, hogy már megint az általa nem szeretett 
zöldséget kell vacsorára megennie, de ezt eddig alig 
merte elmondani feleségének. Pontosabban koráb-
ban egyszer szóvá tette, de Nagynelli csodálkozva 
hárította el morgolódását.
 – Pont itt, Szegeden mi más lehetne vacsorára, 
mint paprika? Ez a legnépszerűbb ételek egyike, és 
egészséges is.
 Később el is terjedt Szent-Györgyi híres monda-
ta, mely anekdota a paprikautálatáról, és arról szól, 
hogy Nagynelli egészséges táplálkozásával mikép-
pen járult hozzá a Nobel-díjhoz.

Így lesz egy férj gyávaságából világra szóló felfedezés! – 
szögezte le Szent-Györgyi az életre szóló tanulságot.

(Valóban! Szegeden már a 18. századtól kezdve a 
paprika – különösen a piros színű fűszerpaprika, 
amit elsősorban őrlemény formájában árultak, mi-
után a házak kerítésére felfűzve kiszárították – nép-
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szerű fűszer volt. Ekkor kezdték el még nagyobb 
mennyiségben termeszteni, de termelése ipari mé-
retűvé akkor vált, amikor a 19. század első felében 
megszületett az első paprikamalom. Majd a nagy 
árvíz után megnyílt az első fűszerüzlet, amelynek 
fő forgalma ennek eladására épült. Kialakult a fü-
zéres értékesítés, a Valéria téren nagybani piac nyílt 
dömpingértékesítésére, a Széchenyi téri kisebb pia-
con pedig hétköznapi fogyasztásra. A húszas évek 
végére, a harmincas évek elejére már az is közismert 
volt, hogy a hétköznapi, tehát étkezéshez fogyasz-
tott paprika segíti az emésztést, sőt mellőzése étren-
di zavarokat okozhat.)
 A  vendégek teát, felvágottakat, sajtot, paradi-
csomot, hagymát és a már említett tálban paprikát 
kaptak. Amikor a háziasszony magukra hagyta 
őket, hogy behozza a forró vizet a teához, a Profnak 
a tálat bámulva hirtelen eszébe jutott, hogy a papri-
ka vegyi összetételét még soha nem vizsgálta meg. 
A vendégektől elnézést kérve elbúcsúzott, felkapott 
egy húsos zöldpaprikát, és eltűnt a lakásból.
 Nagynelli, amikor visszatért, megrökönyödve ta-
pasztalta, hogy hármasban maradtak, majd men te-
ge tőz ve elmondta a vendégeknek, hogy férje gyak-
ran tölt egy-egy éjszakát a laborban, ha az éppen 
vizsgált probléma megoldatlansága nem hagyja 
aludni, vagy csupán a befejezetlenül hagyott mun-
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ka okoz benne némi belső nyugtalanságot és fe -
szültséget. 
 Mindeközben a Prof a lakásfront felől egy lép-
csőn leszaladva beviharzott a szomszédos laborató-
riumba. Az egyik fiatal fizikus munkatársa, Szalay 
András, aki e késői órán ott tartózkodott – miután 
egy tiszai csónaktúráról frissen visszaérkezve Sze-
gedre, a szabadnap ellenére benézett munkahelyére, 
ellenőrizni a hét közben végzett kísérletének friss 
eredményét – meglepődött főnöke hirtelen feltűné-
sén és látható izgalmán. Így mesélt erről:

Engem hívott segítségül. Ledaráltuk a paprikát és cent-
rifugáltunk.

Hajnali fél kettőre megszületett az eredmény. Azt 
kellett kimutatniuk, hogy a paprikában van-e redu-
káló (antioxidáns) anyag. A  vizsgálatot ma is úgy 
végzik el, hogy megállapítják: amíg a paprikalében 
van C-vitamin, az a jódoldatot redukálja, és elszín-
telenedik. Ha elfogy a redukáló anyag – ebben az 
esetben a C-vitamin –, akkor megmarad a jód, ami 
keményítővel vegyítve kék színű lesz.
 Számukra az is kiderült, hogy az eddig a kuta-
táshoz használt káposzta- és citrusfélék levénél a 
paprika nagyságrenddel nagyobb mennyiségben 
tartalmazza a keresett alapanyagot.



76

 A Prof rosszkedve szertefoszlott, és a hirtelen tá-
madt új intuíciónak köszönhetően jóslásba bocsát-
kozott:

A paprika minden bizonnyal tovább őrzi meg vitamin-
szerű tartalmát, mint a káposzta. 

Másnap reggel Nagynelli meglepődve tapasztalta, 
hogy a férjét szinte kicserélték. A  szokásosnál is 
gyorsabban végzett a reggelivel, és villámgyorsan 
átvonult a laboratóriumba. Ekkor a vitaminkutatás 
csak egy volt a munkatársak feladatai közül. A Prof 
aznap az összes többi témát leállította, és néhány 
diákot bevonva a gyűjtőmunkába, erre a célra ki-
ürített termekbe több száz kiló paprikát hozatott.
 Munkatársaival napok alatt megtervezett és ösz-
szeállított egy új gépet, a „paprikalét nyerő centri-
fugát”, amely gyakorlatilag elvégezte a nyers alap-
anyag darálását, majd a kivezető nyíláson kifolyó 
anyag már lé formájában volt összegyűjthető. Ha-
marosan katonás rendben sorakoztak a nagy, öt-
venliteres lezárt üvegballonok teli paprikalével, 
előkészítve a laboratóriumi vizsgálatokhoz, ame-
lyekhez olyan anyag volt nélkülözhetetlen, amelyet 
a kémcsövekbe kerülésig nem érhetett levegő az 
esetleges oxidáció elkerülése érdekében. Így aztán 
kétségbevonhatatlanul bebizonyosodhatott a vasár-
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napi vizsgálat eredménye. Eszerint a paprikának, 
különösen a fűszerpaprikának és a paradicsompap-
rikának a legmagasabb a vitamintartalma.
 Néhány hét alatt másfél kilónyi kristályos anya-
got sikerült izolálnia a további kísérletekhez. A té-
mával foglalkozó egyetlen tudósnak sem sikerült 
még ilyen mennyiséghez hozzájutnia. Saját maga 
számára úgy rögzítette az eredmény számszerű mé-
reteit, hogy egy darab átlagos paprikából 0,2 gramm 
C-vitamint lehet kristályos állapotban előállítani.
 A  Prof lenyűgözve tűnődött a részben szeren-
cse hozta eredményen. Annak idején Rochesterből 
visszatérve Cambridge-be az akkor mindössze 25 
grammnyi kristályos anyagból 10 grammot elkül-
dött Birminghambe a hasonló témában kutató ba-
rátjának, Norman Haworthnak, aki korábban jelez-
te neki, hogy a mellékvesekéregben egy fontosnak 
látszó aktív anyagra bukkant.
 Most is Norman Haworth volt az a személy, aki-
vel a paprikából nyert anyagot elsőként megosztot-
ta. A vártnál gyorsabban érkezett válasz. Barátja és 
tudóstársa meghatározta az új azonosított anyag 
gyűrűs szerkezetét, megerősítette savas jellegét, és 
így lett az anyag végleges neve aszkorbinsav. Egy 
olyan anyag, amely megelőzi a skorbut kialakulását.
 Az 1928 és 1932 között zajló négyéves kutatási 
eredményt egy kilencsoros, kétmondatos szakmai 
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