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arl Djerassi 1923. október 29-én Bécs-
ben született Alice Friedmann oszt-

rák askenázi zsidó fogorvos és Samuel
Djerassi bolgár szefárd zsidó bőrgyógyász
szülők gyermekeként (1. kép) [1–4]. Dje-
rassi kora gyermekkorát Bulgáriában töl-
tötte, ám a szülők viszonylag hamar elvál-
tak, Carl az anyjával Bécsbe költözött, az
apa Bulgáriában maradt. Djerassi a nyári
szüneteket továbbra is Bulgáriában töltöt-
te az apjánál. Az egyik bulgáriai tartózko-
dása során a Vitosa-hegységben síbalese-
tet szenvedett, ezért hosszú ideig sántított,
gyakran mankóval, illetve bottal közleke-
dett. Középiskolai tanulmányait ugyanab-
ban a bécsi Realgymnasiumban folytatta,
ahol évekkel korábban Sigmund Freud is
tanult.

A zsidók közép-európai jelenléte jól is-
mert tény, de kevéssé köztudott, hogy a
Balkánon is számottevő zsidó diaszpórát
találhatunk [5]. A zsidóság közép-európai
ágát az askenázi zsidók alkotják (maga az
elnevezés Németországra utal), míg a sze-
fárd zsidók (az elnevezés Spanyolország
nevét rejti) a középkorban eredetileg az Ibé-
riai-félszigeten éltek. A mór uralom alatt
a félszigeten élő zsidók jelentős vallássza-
badságot élveztek, ám az Ibériai-félsziget
keresztény visszahódítása (Reconquista,
722–1492) után a katolikus uralkodók alatt
erőszakos térítésekre került sor, amely elől
előbb Portugáliába menekültek, majd a
Mediterráneum különböző országaiban
szóródtak szét. A középkori Európában je-
lentős szefárd központok jöttek létre Tri-
esztben, Thesszalonikiben és Ogyesszá-
ban, de a Habsburg Birodalom, Oroszor-
szág és az Oszmán Birodalom hódító tö-
rekvéseinek célkeresztjében levő Balkánon,
így Bulgária területén is népes szefárd zsi-
dó közösségek voltak [6]. A Djerassi-család
tehát meglehetősen kalandos úton jutott el
Bulgáriába.

Az Anschluss (1938. március 12) után
Carl nem kapott osztrák állampolgársá-
got, a szülők Carl érdekében egy időre is-
mét összeházasodtak és mindhárman Bul-
gáriában élték át a II. világháború kitöré-
sét. Bulgária hosszú ideig biztonságos or-
szágnak tűnt a háború küszöbén, mintegy
48 000 főre tehető zsidó lakossága sikere-
sen átvészelte a többi kelet-európai or-
szágban végzetes következményekkel járó
deportálásokat. Időközben Carl beiratko-
zott a szófiai Amerikai Kollégiumba, ahol
megtanult angolul, amit kezdetben termé-
szetesen akcentussal beszélt, de ez később
nagy segítséget jelentett számára amerikai
karrierje szempontjából. Édesapja tényle-
ges anyanyelvét, a ladinót (más néven dzsu-
dezmó, judeo-spanyol – archaikus, spa-
nyol alapokon nyugvó, eredetileg főleg hé-
ber betűkkel írt nyelv) nem tanulta meg,
de a sors iróniája, hogy későbbi mexikói
tartózkodása alatt elsajátította a ladinó
alapjául szolgáló spanyolt.

Az idő múlásával Bulgária is egyre ke-
vésbé biztonságossá vált, ezért Carl anyja
Londonba utazott, hogy vízumot szerez-
zen az Amerikai Egyesült Államokba, aho-
vá 1939-ben a fiával együtt kivándorolt. A

Bulgáriára érvényes szerény méretű ame-
rikai bevándorlási kvóta miatt az apa csak
1949-ben tudott emigrálni. Samuel Djeras-
si először Pennsylvaniában, majd Nyugat-
Virginiában, később a fia közelében, San
Franciscóban élt. 96-évesen, balesetben
halt meg.

Carl Djerassi jóformán pénz nélkül ér-
kezett édesanyjával Amerikába, az utolsó
húszdollárosukat egy New York-i taxis
csalta ki tőlük [4, 7]. A legtöbb kelet-euró-
pai bevándórlótól eltérően Djerassi nem a
keleti parton telepedett le; a Newark Ju-
nior College-ben (New Jersey állam) eltöl-
tött rövid idő után 16 évesen Roosevelt el-
nök feleségéhez fordult segítségért, aki el-
intézte, hogy felvegyék a Tarkio College-
be (Missouri állam), ahol korábban a tra-
gikus sorsú, zseniális Wallace Carothers
(1896–1937), a nejlon feltalálója is tanult.
Djerassi anyja New York állam északi ré-
szén dolgozott orvosi asszisztensként. Az
anya nehezen viselte az új haza körülmé-
nyeit, és gyakran fenyegetőzött öngyilkos-
sággal, ennek ellenére 91 évet élt és termé-
szetes halállal halt meg.

Ezután a Kenyon College (Ohio állam,
A. B. summa cum laude, 1942) volt Dje-
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1. kép. Carl Djerassi édesapjával (Szófia, 1939) 
és édesanyjával (New York, 1939)
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rassi tanulmányainak a székhelye. Orvosi
pályára készült, de ehhez nem volt elegen-
dő pénze, ugyanakkor a kémia iránti ér-
deklődését lelkes tanárok keltették fel (Na-
than Washton, Newark Junior College; Wal-
ter H. Coolidge és Bayes M. Norton, Ke-
nyon College). Doktori fokozatát (PhD,
1945) a Wisconsini Egyetemen szerezte
meg. Témavezetőjével (Alfred L. Wilds)
már a felvételi vizsgánál közölte, hogy két
év alatt le fog doktorálni, ami be is követ-
kezett és ezzel egy időben amerikai állam-
polgárságot kapott. Doktori munkáját a
tesztoszteron férfi nemi hormon ösztradi-
ol női nemi hormonná történő alakításá-
ból írta [2].

1945–49-ben a CIBA Pharmaceutical Co.
(New Jersey) gyógyszergyárban dolgozott.
Már korábban is dolgozott a CIBA-nál, el-
ső szabadalmát 1942–1943-ban itt adta be
egy antihisztamin hatású anyag, a Pyri-
benzamine (tripelennamin) előállításából.
Djerassi a CIBA-nál szeretett volna sztero-
idkutatással foglalkozni, de ez a cég svájci
leányvállalatának volt kijelölt kutatási te-
rülete. Ezért örömmel fogadta, amikor
1949-ben a szteroidkutatással foglalkozó
mexikói Syntex, S. A. vállalat (Mexikóvá-
ros) kutatási igazgatóhelyettesének hívták
meg. Kollégái hitetlenkedve fogadták, hogy
miért megy egy jelentéktelen mexikói gyógy-
szergyárba dolgozni, de Djerassi érezte,
hogy a megfelelő időben a megfelelő he-
lyen lesz. Az ott töltött intenzív két év alatt
mintegy 60 tudományos közlemény társ-
szerzője volt (2. kép). Djerassi kikötötte,
hogy a Syntexnél a szabadalmat követően
a kutatási eredményeket közleményekben
jelentessék meg, mert egyetemi állásra vá-
gyott.

A Syntexnél rendkívül sikeresen eltöl-
tött idő meghozta az akadémiai karrier
lehetőségét, és 1952-ben a Wayne Állami

Egyetemen (Michigan) egyetemi tanár lett
(korábban ott dolgozott a Nobel-díjas Her-
bert C. Brown is). Egyetemi karrierje mel-
lett a Syntexhez fűződő kapcsolata sem
szűnt meg, 1957-ben kétéves kutatói sza-
badságát ismét a vállalatnál töltötte. Ekkor
térdproblémáját is megoldották egy sike-
res műtéttel: a jobb combját és a lábszárát
véglegesen összeforrasztották, így ezt kö-
vetően a két végtagot csak hajlítás nélkül
tudta használni, ez azonban nem akadá-
lyozta meg, hogy egy sajátos technikával új-
ra síeljen, illetve a Himalájában túrázzon
(3. kép) [2].

1959-ben a Stanford Egyetemen (Kali-
fornia) egyetemi tanár lett (4. kép), ahol
42 évet töltött, majd ugyanott 2002-ben pro-
fessor emeritus címet kapott. Akadémiai
pályafutásával párhuzamosan a Syntex vál-
lalatnál 1957 és 1972 között különböző be-
osztásokban dolgozott, 1968 és 1972 között
kutatási igazgató volt.

1968-ban a Zoecon Corporation, egy új
típusú rovarirtó szereket gyártó cég meg-
alapítását segítette elő, a cég vezetőségé-
nek 1988-ig volt a tagja [8].

Djerassi munkásságának kétségkívül a
szteroidok kutatásával foglalkozó része a
legismertebb. Ezen vegyületcsalád bioló-
giai funkciói zavarba ejtően sokoldalúak
(1. táblázat), Djerassi életműve szem-
pontjából a férfi és női hormonokként be-
töltött szerepük a legfontosabb (2. és 3.
táblázat), és a terület jelentőségét aláhúz-
za a nem kevesebb, mint hét Nobel-díj is
(4. táblázat).

Djerassi szteroidokra irányuló kutatási
tevékenysége a Syntexnél kapott igazi len-
dületet. A szteroidok vizsgálatának hosszú

2. kép. Carl Djerassi és Arelina Gonzales
(Mexikó, 1951)

3. kép. Carl Djerassi merev lábbal, 
síelés közben (Sierra-hegység, 1990)

4. kép. Carl Djerassi és munkatársai 
(Stanford Egyetem, 1963)

Detergens funkciók

membránfelépítés (koleszterin)
zsírok emésztése (epesavak)

Szabályzó funkciók (hormonok)

anyagcsere (glükokortikoidok)
só- és vízháztartás (mineralo-kortikoidok)

nemi funkciók (férfi és női hormonok)

1. táblázat. A szteroidok legfontosabb 
biológiai funkciói

Androgén aktivitás

másodlagos nemi jelleg kialakulása
a nemi szervek kialakulása és növekedése

szexuális teljesítőképesség
ondósejtek képződése (spermatogenezis)

Anabolikus aktivitás

az izmok tömegnövekedésének elősegítése
a szövettömeg-csökkentő folyamatok gátlása

2. táblázat. A férfi nemi hormonok, 
az androgén szteroidok szerepe

Az ösztrogének élettani hatásai

reprodució, nemi szervek kifejlődése
szerep az ovulációban és a terhességben

csontsűrűség befolyásolása

A progeszteron élettani hatásai

terhesség fenntartása
a peteérés és az ovuláció gátlása

a spontán méhösszehúzódások megelőzése

3. táblázat. A női nemi hormonok szerepe
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ideig az alapanyagok szűkös hozzáférhe-
tősége volt az egyik legfontosabb akadá-
lya. Szteroidokat szinte kizárólag állati
szervekből tudtak kinyerni: a nehézsége-
ket jól mutatja, hogy 1936-ban Edward A.
Doisy (St. Louis University School of Me-
dicine; Nobel-díj, 1943) 4 tonna disznó-pe-
tefészekből csupán 25 milligram ösztradi-
olt tudott kinyerni [9]. 1942-ben az ameri-
kai Russell E. Markernek sikerült a jamsz-
gyökérben (cabeza de negro, Dioscorea
mexicana) található dioszgenin kémiai át-
alakításával öt lépésben progeszteront elő-
állítania, a Merck cég eljárása csak 36 (!)
lépésben tudta ezt megvalósítani ökörepé-
ből nyert dezoxikólsav felhasználásával.
Később Marker észrevette, hogy egy másik
jamszféleség, a barbasco (Dioscorea com-
posita) mintegy ötször annyi dioszgenint
tartalmaz, mint a cabeza de negro [10–12].
Marker nem talált támogatót az eljárás
nagyobb léptékben való alkalmazásához
az Egyesült Államokban, ezért Mexikóban
keresett nyersanyagot, és Mexikóvárosban
felajánlotta az eljárást a Laboratorios Hor-
mona nevű cégnek. Ez a felfedezés jelen-
tősen megváltoztatta az addig állati szer-
vekből izolált természetes hormonok pia-
cát, és 1944-ben Russell Marker, Emeric
Somloval és Federico (Friedrich) Leh-
mann-nal társulva megalakította a Syntex
gyógyszergyárat (a Synthesis és Mexico
szavakból) [11, 13, 14]. Marker később ösz-
szetűzésbe került az üzlettársaival, és
1946-ben elhagyta a Syntexet, kutatási
eredményeit magával vitte, ezzel a céget
igen nehéz helyzetbe hozta. A Syntex új
kutatási igazgatónak az akkor Kubában
tevékenykedő Jorge/George Rosenkranzot
(sz. 1916) kérte fel [15]. Rosenkranz 1949-
ban vette fel Carl Djerassit kutatási igaz-
gatóhelyettesnek.

Russell E. Marker (1902–1995) rendkí-
vüli tehetségű, különc vegyész volt, éle-
tét a hagyományokkal és a tekintélyel-

vűséggel folytatott állandó küzdelem jel-
lemezte. Pályája során foglalkozott szer-
ves higanyvegyületek fragmentálódásá-
val, szénhidrogének átrendeződésével,
megalkotta az oktánszám fogalmát, ta-
nulmányozta az optikai forgatóképes-
ség és a konfiguráció összefüggését,
számos szteroid izolálását és szerkezet-
vizsgálatát végezte el. Doktori fokozatot
sohasem szerzett, pedig minden adott-
sága megvolt ehhez, és elvégzett mun-
kája is alkalmassá tette volna erre, de
elutasította, hogy fizikai kémiából vizs-
gát tegyen, nem mintha ez neki nehéz-
séget jelentett volna, hanem egyszerűen
időveszteségnek érezte, mert elvonta
volna szerves kémiai kutatásaitól. 213
tudományos közleményt írt, nagyrészt
a Journal of the American Chemical So-
ciety folyóiratba; volt olyan év, amikor
34 cikke jelent meg. Egy alkalommal
németországi útja során Tübingenbe
utazott, hogy személyesen közölje a No-
bel-díjas Adolf Butenandttal (4. táblá-
zat), hogy a szarmentogenin általa ja-
vasolt szerkezete hibás volt (természe-
tesen Marker szerkezete volt a helyes)
[11]. Elképesztő munkabírással rendel-
kezett, volt rá példa, amikor egyfolytá-
ban 72 órát dolgozott a laboratórium-
ban. Munkatársaival együtt 400 mexi-
kói növény mintegy 40 000 kg-jából
vont ki és azonosított számos szteroi-
dot. Tevékenységével lehetővé tette szá-
mos szteroid alapanyag gazdaságos és
nagy léptékű előállítását, új vállalatok
létrehozásában segédkezett, miközben
szabadalmi jogdíjakra soha nem tartott
igényt. 1949-ben, némileg megkesered-

ve, a szteroidok kutatásában és fejlesz-
tésében végzett meghatározó jelentősé-
gű kémiai kutatásait abbahagyta, élete
második felében ezüsttárgyak készíté-
sével foglalkozott. 1969-ben a Mexikói
Kémiai Társaság kitüntette a mexikói
szteroidipar megteremtésében játszott
elévülhetetlen érdemeiért [14].

A Syntexnél az ipari vállalatoktól merő-
ben szokatlan módon a szabadalommal
védett eljárásaikat azonnali nyilvánosan
közölték, és ezzel jelentősen előmozdítot-
ták a kutatást: 1945 és 1959 között a
Syntexnél 192 tudományos közlemény
született szteroidkutatásból (ez akkor az
azon a területen született ipari közlemé-
nyek egyharmada volt) [16, 17]. A gyárban
nagyon lelkes munkatársak dolgoztak, de
képzettségük nem mindig volt megfelelő,
ezért Rosenkranz és munkatársai meg-
szervezték a doktoranduszképzést is a
Mexikói Egyetemen. A gyár kutatói a na-
pi munka után az egyetemen tartottak
előadást, a gyakorlati képzés a Syntexnél
folyt. A Syntexnél igazi nemzetközi kuta-
tócsoport jött össze, a vállalatnál számos
európai háborús menekült talált munkát
[18]. A társalapító, jogász végzettségű
Emeric Somlón (Somló Imre) és a kutatá-
si igazgató Jorge/George Rosenkranzon
(Rosenkranz György) kívül további ma-
gyar vegyészek töltöttek be meghatározó
szerepet a Syntexnél: Juan Pataki (Pataki
János), J. Erdos (Erdős J.) és Steve Kauf-
mann (Kaufmann István). Rosenkranz,
Pataki és Kaufmann mind a Nobel-díjas
Leopold Ružičkánál (4. táblázat) szerez-
tek doktori fokozatot. További magyar vo-

4. táblázat. A szteroidokkal kapcsolatos
Nobel-díjak. A dőlt betűvel jelöltek 
közvetve kapcsolódnak a szteroidok 
kutatásához

H. O. Wieland (kémiai, 1927)
R. Windaus (kémiai, 1928)

A. Butenandt, L. Ružička (kémiai, 1939)
T. Reichstein (orvosi, 1950)

K. Bloch (orvosi, 1964)
D. Barton, O. Hassel (kémiai, 1969)

J. Cornforth (kémiai, 1975)

5. kép. A 20 lépéses kortizonszintézist bejelentő sajtókonferencia. Középen Djerassi,
mellette az alapanyagként használt jamszgyökér (Mexikó, 1951)
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natkozás, hogy Russell Marker egyik cégét
(Botanica-mex) a Richter Gedeon gyógy-
szergyár vette meg 1946-ban [14].

A Syntexnél 1949 és 1952 között számos
szteroid mesterséges előállítását oldották
meg [16]. 1951-ben a gyulladásgátló hatású
kortizont dioszgeninből rendkívül éles ver-
senyben, napi két műszakban folytatott
munkával, ami meglehetősen szokatlan a
kutatásban, Rosenkranz, Pataki és Djeras-
si szintetizálta, és olyan nagy kutatócso-
portokat előztek meg vele, mint a Merck
gyógyszergyár, a Nobel-díjas Robert B.
Woodwards és Louis Fieser csoportjai (5.
kép). Ezen szintézisek egyike sem vált
ipari eljárássá, mert az Upjohn cég egy
fermentációs eljárással a kémiai szintézis-
nél jóval egyszerűbb megoldást talált, de
ehhez progeszteronra volt szükség, amit
megfelelő mennyiségben egyedül a Syntex
tudott biztosítani. A kortizont később a
szizálban megtalálható hekogeninből állí-
totta elő a brit Glaxo gyógyszergyár; az el-
járás a Syntexnél Djerassi, Ringold és Ro-
senkranz által kidolgozott második korti-
zon-szintézisen alapult.

A kortizon úttörő szintézisével párhu-
zamosan a Syntex-team érdeklődése új
progeszteron-származékok előállítása felé
irányult, céljuk a menstruációs zavarok ke-
zelése és a spontán abortuszok megelőzése
volt, fogamzásgátló szer készítése nem sze-
repelt a céljaik között.

A női menstruációs ciklus átlagosan 28–
35 napig tart. 
A menstruációt követően a hipofízis tü-
szőérést serkentő hormonszintje (FSH)
emelkedni kezd, és ennek hatására az
ún. gonadotróp hormonok (ösztrogén,
progeszteron) termelése is fokozódik a
petefészekben, ami az új tüsző érését
segíti (e két hormon negatív visszacsa-
tolással jelez vissza a hipofízisnek, tehát
ha emelkedik a szintjük, az gátolja az
FSH termelődését). 
Ezt követi a luteinizáló hormon (LH)
mennyiségének ugrásszerű növekedése,
ami az érett petesejt kilökődését idézi
elő. A petesejt bekerül a petevezetékbe,
a felrepedt tüszőből kialakul a sárgatest
(corpus luteum), ami a ciklus hátralévő
részében a menstruációig termeli a pro-
geszteront. Ebben az időszakban a leg-
nagyobb a megtermékenyítés esélye.
Közben a méh nyálkahártyája megvas-
tagszik, erezetté és mirigyessé válik, fel-
készül a megtermékenyített petesejt (zi-
góta) beágyazódására. 
Amennyiben ez nem történik meg, a
sárgatest elsorvad, progeszteronterme-

lése leáll és a nyálkahártya leválása vér-
zés kíséretében megkezdődik.

Ezt a ciklust gátolják az orális fogam-
zásgátlók. Pontosan a negatív visszacsa-
tolást kihasználva, a folyamatosan kis
mennyiségben adott, általában ösztro-
gén- és progeszteronhatást kiváltó kom-
bináció gátolja a hipofízis FSH-termelő-
dését, amely így nem tudja serkenteni a
tüszőérést, valamint az ovárium hor-
monürítését. Emellett (ha mégis meg-
érik) a pete beágyazódása is gátolt, mi-
vel egy olyan méhnyálkahártya képző-
dik, amely alkalmatlan a beágyazásra
(1. ábra) [19].

A progeszteron szájon át adva hatásta-
lan, mert gyorsan elbomlik, ezért nem al-
kalmazható a menstruációs ciklus befo-
lyásolására. A korábbi kutatásokból ismert
volt, hogy a progeszteron 19-es metilcso-
portjának eltávolítása növeli a progeszte-
ron fogamzásgátló hatását, illetve ameny-
nyiben a tesztoszteron a 17-es helyzetébe

etinilcsoportot visznek be, szintén fogam-
zásgátló hatású (utóbbi eredmény azért
meglepő, mert a tesztoszteron a férfi ne-
mi hormonok közé tartozik). Ezen előz-
mények után 1951. október 15-én Luis Mi-
ramontes, Djerassi és Rosenkranz irányí-
tásával, megoldotta egy progeszteronha-
tású szteroid, a 19-nor-17α-etiniltesztosz-
teron (noretindron vagy noretiszteron) elő-
állítását (2. ábra) [17, 20, 21]. Az 1951.
november 22-én szabadalmaztatott eljá-
rással védett vegyületet számos kutató-
csoporthoz elküldték biológiai vizsgála-
tokra. Edward Tyler (Los Angeles) volt az
első, aki a Syntex vegyületéről és más 19-
norszteroidról kimutatta, hogy hatásos
menstruációs rendellenességek és termé-
kenységi problémák kezelésére. 1953-ban
Frank Colton, a G. D. Searle gyógyszer-
gyárban előállította a noretindron egy izo-
merjét, a noretinodrelt (2. ábra), amely-
ről később kimutatták, hogy a gyomorban
noretindronná alakul át. A fogamzásgátló
hatással rendelkező különböző szteorid-
származékok közül a Searle céggel szerző-
désben álló Gregory Pincus (Worcester
Foundation) a noretinodrelt választotta to-
vábbi vizsgálatokra, miközben a Syntex,
megfelelő vizsgálókapacitás hiányában, a
Parke-Davis céget bízta meg a kutatások
folytatására. 1957-re érett meg a helyzet,
hogy mindkét gyógyszer piacra kerüljön
menstruációs rendellenességek kezelésére,
de a Parke-Davis vállalat hirtelen vissza-
vonta az eljárást a vallásos csoportok vár-
ható társadalmi ellenállásától tartva. Az
USA Élelmiszer- és Gyógyszerhatósága (FDA)
1960-ban adott engedélyt a noretinodrel
fogamzásgátló tablettaként való forgalma-
zására (Enovid). 1964-re három további
cég, az Ortho a Syntexszel együtt (Ortho-
Novum néven) és a véleményét időközben
megváltoztató Parke-Davis is piacra dobta
a noretindront, illetve a Syntex is forgal-
mazni kezdte saját termékét (Norinyl). A
kezdeti készítmények mesztranolt is tar-

1. ábra. A menstruációs ciklus 
(a Ködpiszkáló blog ábrája, Csupor Dezső
szívességéből)

2. ábra. A legfontosabb fogamzásgátló szteroidok. A noretindron szerkezetében 
a szteroidok szokásos számozása látható. A nyíl az eltávolított 19-es metilcsoport 
helyén található hidrogént, a bekarikázott szerkezetrész a 17α  helyzetben levő 
etinilcsoportot jelzi
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A menstruációs ciklus napjainak sémája

Ezek átlagértékek. A tényleges értékek egyénileg, sőt ugyanazon egyénnél is
ciklusonként változhatnak
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talmaztak (2. ábra). A Searle gyógyszer-
ét később a Syntex alacsonyabb dózisú ké-
szítménye teljesen kiszorította a piacról és
a ma használatos fogamzásgátló szerek a
noretindronon vagy annak módosításán
alapulnak. Az ismeretlen mexikói gyárból
ezzel szteroid-nagyhatalom lett, 1944 és
1994 között a gyár értéke 53 000-szeresére
növekedett (1994-ben beolvadt a Roche-
csoportba) [18].

A fogamzásgátlásnak hosszú története
van [21–24]. A legújabbkori fejezet méltat-
lanul elfeledett hőse a tragikus sorsú Lud-
wig Haberlandt (1885–1932) osztrák fizio-
lógus volt, aki már 1919-ben felvetette a
fogamzásgátlás lehetőségét hormonkészít-
mények alkalmazásával, amit állatkísérle-
tekkel igazolt [25, 26]. Haberlandt a csa-
ládját is érintő hatalmas társadalmi felzú-
dulás ellenére további kísérleteket terve-
zett, részben Magyarországon, a Richter Ge-
deon gyógyszergyár első hormonkészít-
ményével (Infecundin, 1930; 1966-ban ugyan-
ezen a néven jelent meg az első magyar
fogamzásgátló is – némi politikai felhang
kíséretében) [27]. A kezdeti kísérleteknek
Haberlandt öngyilkossága vetett véget, ez-
zel kutatási eredményei évtizedekre fele-
désbe merültek. Ha Djerassit a fogamzás-
gátló tabletta atyjának lehet tekinteni, ak-
kor Haberlandt joggal nevezhető a nagy-
atyjának.

Az Egyesült Államokban Margaret San-
ger és Katharine McCormick szorgalmazta
a fogamzásgátló szerek fejlesztését. Sanger
1915-ben születésszabályozással foglalkozó
klinikát nyitott, ezért letartóztatták. San-
ger és McCormick anyagi támogatást nyúj-
tott egy alapítványon keresztül Gregory
Pincusnak a további kutatásokhoz, aki
John Rockkal (Harvard Egyetem) együtt
igazolta, hogy szteroidszármazékokkal ha-
tásos fogamzásgátlást lehet elérni. A kez-
deti aggodalmak nagyrészt eltűntek, a mel-
lékhatásokat sikeresen mérsékelték az ada-
gok csökkentésével, illetve újabb készítmé-
nyek is megjelentek. 2010-ben 46 000, fo-
gamzásgátló tablettát szedő nő 39 évre ki-
terjedő vizsgálata alapján Philip Hanna-
ford (Aberdeeni Egyetem) megállapította,
hogy a tabletta szedésének nincsenek hosz-
szú távú káros hatásai, és szedése egyér-
telműen előnyös [20].

A fogamzásgátló tablettákat több száz-
millió nő használta megjelenésük óta.
Mindez nagy horderejű változást jelentett
a nők emancipációjában, hiszen egyrészt
a gyermekvállalást szinte teljesen a nők
kezébe adta, másrészt az utódnemzést és
a nemi örömszerzést a tabletta alkalmazói
körében elkülönítette egymástól, ami per-

sze számos társadalmi vita alapjául szol-
gál(t).

Mindazonáltal Djerassi korántsem a
nagy társadalmi jelentőségű fogamzásgát-
ló tabletta kifejlesztésében betöltött szere-
pét tartja a legfontosabb eredményének
[2]. Kutatásai során tizenkét különböző te-
rületen dolgozott, és a fizikai szerkezet-
vizsgáló módszerek szerves kémiai alkal-
mazására volt a legbüszkébb (tömeg-
spektrometria: 4 könyv és 270 közlemény;
optikai rotációs diszperzió: 132 közlemény;
mágneses cirkuláris dikroizmus: 70 közle-
mény). Emellett az óceánokban előfordu-
ló természetes anyagokkal is sokat foglal-
kozott (140 közlemény), és a szerves ké-
miai problémák mesterséges intelligencia
segítségével történő megoldására tett erő-
feszítései is jelentősek voltak [4]. Az ipari
munkáival sohasem hagyott fel és nagyon
éles határt vont az egyetemi és ipari kuta-
tásai közé, amelyek között soha nem volt
átfedés [28].

Azon kevesek közé tartozott, aki mun-
kájának elismeréseként egyaránt megkap-
ta az Amerikai Egyesült Államok legma-
gasabb tudományos (National Medal of
Science, 1973, a fogamzásgátlók kifejlesz-
téséért) és technológiai (National Medal of
Technology, 1991, a rovarferomonok alkal-
mazásáért a növényvédelemben) kitünte-
tését is. Az előbbi díj átvételének  érdekes-
sége, hogy Djerassi rajta volt az átadó Ni-
xon elnök feketelistáján, mert elítélte az
USA vietnami háborúban való részvételét,
de az átadás pillanatában erről egyikőjük
sem tudott… [2]. Bár szerteágazó mun-
kásságáért megérdemelte volna, Nobel-dí-
jat nem kapott. A nagy presztízsű Wolf-dí-
jat viszont elsőként kapta meg kémiából
(5. táblázat).

Carl Djerassi élete nem szűkölködött
magánéleti fordulatok sem. 1978-ban Dje-
rassi lánya, Pamela, válása után öngyilkos-
ságot követett el. Későbbi harmadik fele-
sége, Diane Middlebrook 1983-ban átme-
netileg szakított Djerassival, Djerassi ek-
kor kezdett el verseket írni. A párkapcso-
lat 1985-re állt helyre, ekkor házasságot kö-
töttek. Két hónappal a házasságkötésük
után Djerassinál vastagbélrákot mutattak
ki, és sikeresen megoperálták. 1992-ben
Djerassi befejezte kutatói pályáját (bár egy
évig még tanított), ekkor széles körű iro-
dalmi és mecénási tevékenységbe kezdett. 

Irodalmi munkássága során számos köny-
vet, színdarabot, verset és esszét írt (5.
táblázat). Népszerű műveit számos nyelv-
re lefordították (Oxygen: 16 fordítás, Cal-
culus: 5 fordítás). Új műfajokat is terem-
tett a „science-in-fiction”, a „science-in-

theatre” és a „pedagogic wordplay” meg-
alkotásával, amelyek a tudományos isme-
retterjesztést új szintre emelték (6. kép)
[29].

Djerassi Olaszországban tett látogatása
során megismerkedett a Medici-család
mecénási tevékenységével, és ekkor hatá-
rozta el Diane Middlebrookkal, hogy a köl-
tő és festő Pamela emlékére létrehoznak
egy alapítványt, a Djerassi Resident Ar-
tists Programot. A program Djerassi ko-
rábban marhatenyésztésre használt és át-
alakított farmján, a SMIP Ranchen (SMIP
= Syntex made it possible) 1979-ben in-
dult el. Az Alapítvány jelenleg az egyik
legelismertebb és legszínvonalasabb mű-
vészeti program az USA nyugati vidékén,
évente mintegy 90 művésznek biztosít al-
kotói lehetőséget és eddig több mint 2300-
an részesültek ösztöndíjban [30].

Djerassi később még a saját művészeti
gyűjteményét is eladta, hogy az Alapít-
vány tevékenységét támogatni tudja, de
egy idő után a család anyagi lehetőségei
kimerültek, és a családi alapítvány 1999-re
non-profit szervezetté alakult át, tevé-
kenysége egyre tovább szélesedik.

Hogyan foglalható össze a Djerassi-je-
lenség? Az alábbi jellemzők mindegyike
fontos Djerassi személyiségének és tevé-
kenységének megértéséhez (7. kép):

magasan kvalifikált szülők
gazdag kulturális háttér
nagyon magas életkort megélt 

felmenők
sziporkázó
munkamániás, különösen a krízisek

feldolgozása során
határokat nem ismerő intellektuális 

bátorság

6. kép. Djerassi parókában a Newtonról
szóló színházi műve előadásán (Drezda,
2004)
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nagyon különböző területeken szerzett
elmélyült tudás

kitartó és türelmetlen egyidejűleg
egyszerre üzletember, akadémikus 

kutató és művész
reneszánsz-korabeli polihisztor
nárcisztikus
(ott)hontalan
kívülálló
csábító a nőkkel szemben
kíméletlenül kompetitív a férfi 

vetélytársakkal szemben
szüntelenül elismerés után sóvárgó

Djerassi elismerés utáni vágyát legpon-
tosabban egy Francis Fukuyamától szár-
mazó idézettel támaszthatjuk alá: „(...)
mindenki arra törekszik, hogy embertár-
sai elismerjék (azaz valódi értéke szerint
becsüljék) a méltóságát. Sőt ez az ösztön
olyan mélyen gyökeredzik és olyan alap-
vető fontosságú, hogy az egész történelmi
folyamat egyik fő hajtóerejének kell tekin-
tenünk” [31]. Számos kritikusa említi, hogy
Djerassit sokszor kitüntették (5. táblázat,
8. kép) [32], tehát nem igazán panasz-
kodhat az elismerés hiányára, de saját sza-
vait idézve: „A náci idők menekültje min-
denki másnál inkább kívülállónak érzi ma-
gát”; „A kutatókban felülmúlhatatlan vágy
él, hogy a kortársai elismerjék. Semmilyen
más elismerés nem számít”; „Egyszerűen
ambiciózus voltam egész életemben, túl-
ságosan ambiciózus és túlságosan nehezen
lehetett kielégíteni” [3, 4].

Carl Djerassi már nincs közöttünk, 2015.
január 30-án, 91 éves korában, máj- és csont-
rák következtében elhunyt. Nevét egy an-
tarktiszi gleccser [33] és a Prelog–Djerassi-
lakton [34] is viseli. Ipari és akadémiai tu-
dományos kutatási eredményekben, szép-
irodalmi és mecénási tevékenységben hát-
rahagyott monumentális életműve örökre
velünk marad és alázatra késztet. ��� Köszönetnyilvánítás. Köszönöm Schneider Gyula és

Wölfling János professzoroknak a kézirat elkészítésé-
ben nyújtott segítségét.
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német nyelvű önéletrajzának is a címe)

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG

1248 tudományos közlemény  
természetes anyagok (szteroidok, alka-
loidok, antibiotikumok, lipidek, terpének) 
előállítása;
fizikai szerkezetvizsgáló módszerek 
(optikai rotációs diszperzió, optikai 
és mágneses cirkuláris dikroizmus, 
tömegspektrometria); 
mesterséges intelligencia alkalmazása
szerves kémiai problémák megoldására

146 szabadalom (WIPO Patentscope)

Több mint 300 tanítvány 52 országból

National Medal of Science (1973)
a fogamzásgátlók kifejlesztéséért

Az első Wolf-díj kémiából (1978)

National Medal of Technology (1991)
rovarferomonok alkalmazásáért a növény-
védelemben

Priestley-érem (1992)

Osztrák emlékbélyeg (2005)

IRODALMI, MECÉNÁSI ÉS EGYÉB
TEVÉKENYSÉG

271 irodalmi alkotás  
3 önéletrajz, 1 memoár, 10 órányi interjú
5 regény  
2 „science-in-fiction” mű  
11 színdarab  
2 verskötet  
3 esszékötet  
1 művészeti album Paul Klee-ről

Djerassi Resident Artists Program:
több mint 2300 művész támogatása

3 feleség  
Virginia Jeremiah (1943–1950)
Norma Lundholm (1950–1976)  
Diane Middlebrook (1977 … 1983/1985–2007)

2 gyermek a második feleségtől  
Pamela Djerassi
Dale Djerassi

1 unoka  
Alexander Maxwell Djerassi

4 lakás  
San Francisco (2)  
London  
Bécs

5. táblázat. Carl Djerassi élete számokban

8. kép. A Carl Djerassi 80. születésnapja
alkalmából, az osztrák posta által kiadott
emlékbélyeg. 
A bélyeg felirata: Carl Djerassi vegyész/
regényíró: 1923 – megszületett; 
1938 – kiűzetett; 2003 – kiengeszteltetett.
Djerassi arcképe kémiai szerkezeteket 
rejt
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Toporctól Prágáig

Görgey Artúr 1818-ban született a Szepes megyei Toporcon (ma
a szlovákiai Toporec) elszegényedett középnemesi családban.
Nem vágyott katonai pályára, a természettudományok, különö-
sen a matematika vonzotta. A lőcsei és a késmárki líceumban
töltött évek után édesapja akarata szerint, a család szűkös anya-
gi körülményei miatt, 1832-ben felvették az ingyenes matemati-
kai és fizikai oktatást is nyújtó tullni katonai iskolába [9, 14]. En-
nek elvégzése után a 60. császári gyalogezred hadapródja, később
nemesi testőr lett, 1842 és 1845 között a 12. Nádor-huszárezred-
ben a főhadnagyságig vitte.

Édesapja halálával azonban megszűnt a családi kényszer, a ka-
tonáskodással töltött 12 év után Görgey kilépett a katonai köte-
lékből, és az őt eredetileg is érdeklő természettudományokkal kí-
vánt foglalkozni. A család egy barátja, Rösler Gusztáv bányata-
nácsos beajánlotta a prágai egyetem neves vegytanprofesszorá-
nak, Josef Redtenbachernek [15, 16], és így az egyetemi hallgató-
nak már nem is annyira fiatal, 27 éves Görgey 1845-től a patinás
egyetem hallgatója lett. Először a kvalitatív, majd a kvantitatív
analitikai kurzust végezte el, részt vett a nyári szakmai gyakor-
latokon a csehországi bányákban, vasgyárakban, sőt mezőgazda-
sági mintagazdaságokban is [9]. Eleinte szűkös körülmények kö-
zött élt, eladott lovának és egyenruhájának árából tartotta fenn
magát. Közben azonban Redtenbacher felfigyelt a tehetséges és

záz éve, 98 éves korában halt meg Görgey Artúr1, az egykori
honvédtábornok. Az évforduló alkalmával több tudomá-

nyos ülés is foglalkozott Görgey személyével, szerepével [1]. Rá
emlékezve általában a szabadságharc kiváló hadvezérére gondol-
nak, esetleg politikai szereplésével foglalkoznak, remélhetőleg az
„áruló” megbélyegzés már fel sem vetődik vele kapcsolatban [2,
3,4,5]. Kevéssé ismert viszont, hogy Görgey figyelemre méltó tu-
dományos munkát végzett mint kémikus is, sőt idős korában
maga mondta barátainak: „Én katonai sikereimnek legnagyobb
részét kémiai tanulmányaimnak, a búvárkodás révén szerzett ér-
telmi fegyelmezettségemnek köszönhetem” [6]. A hiányosság ta-
lán a nem kellő tájékoztatásában keresendő, bár e folyóirat is
nemrég közölt cikket a kémikus Görgeyről [7]. A tudománytör-
ténészek értékelő munkái inkább csak a szűkebb szakma számá-
ra ismertek [8, 9, 10, 11], a kémiatanárok tájékoztatása pedig hi-
ányos [12, 13]. Indokolt tehát, hogy az évforduló kapcsán felidéz-
zük, a „vegyésztábornok” munkásságát a szabadságharc előtti
időkben, a szabadságharc alatt, a klagenfurti tényleges, majd a
kiegyezés utáni magyarországi „virtuális” száműzetésében.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Kovács Lajos: Egy ember élete: 
Carl Djerassi (1923–2015)
Carl Djerassi (1923–2015) a tudománytörté-
net egyik különös identitású és sorsú zsenije.
Neve az átlagember számára jóformán isme-
retlen, legnagyobb társadalmi hatású csele-
kedete (a fogamzásgátló tabletták kidolgozá-
sában betöltött döntő szerep) azonban min-
denki számára kézzel fogható. Ugyanakkor
munkássága nem korlátozódik csupán erre,
jelentős szerepet játszott a szerkezetvizsgáló
módszerek kidolgozásában, a növényvéde-
lem új alapokra helyezésében, de irodalmi
munkássága (színdarabok, könyvek, versek)
és mecénási tevékenysége is számottevő.

Riedel Miklós
 ELTE Kémiai Intézet 

Görgey Artúr,
a vegyész-tábornok

[34] Evans, D. A.; Bartroli, J., Stereoselective reactions of
chiral enolates. Application to the synthesis of (+)-
Prelog-Djerassi lactonic acid. Tetrahedron Letters
(1982) 23, (8), 807–810.

1 Cikkében Görgey így írta nevét [21, 22], később a korszellem hatására elhagyta a ne-
véből az y-t, és a Görgei formát használta. Görgey István y-osotította vissza a nevét a
családnév egységes használata kedvéért [14, 25]. Érdekes módon e jelentéktelennek tű-
nő részletnek kiterjedt irodalma van [44], szempontunkból azonban ez a kérdés lé-
nyegtelen. Megjegyzendő még, hogy a forrásokban a Görgey-család másik otthona és
névadó települése Görgő (ma szlovákul Spišský Hrhov) is szerepel.
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