
levő városok, mint Huaxyaeae (a mai Oaxaca) és Coyolapan évente húsz zsák bíborte-
tűt szolgáltatott be a fővárosnak,  Tenochtitlánnak. 

De nemcsak a régi idők fizetési  eszköze a festék.  A középkor kolostoraiban is 
fennmaradt  elég sokáig, így Regensburg és Priim bencésrendi kolostoraiban a jobbá-
gyok dézsmaként kármint (ahogyan akkor nevezték: Szent János vére, Johannesblu th) 
adtak. 

A XV–XVI. század konkvisztádorainak, gyarmatosítóinak épp az volt egyik nagy 
bűne – népek, sőt egész népcsoportok (indiánok) kiirtása mellett –, hogy számos, 
igen értékes festőanyagot  és festőanyag-forrást  örökre megsemmisítettek. 

Dr. Makkay Klára 

Arcképcsarnok, 
Tudományok története 

Szent-Györgyi Albert 
1 8 9 3 – 1 9 8 6 

Egyetlen olyan magyar származású Nobel-díjas, aki Magyarországon végzett ku-
tatásaiért, magyar állampolgárként érdemelte ki a magas kitüntetést. 

Születésének századik évfordulója  kapcsán (1993 szept. 9.) sok felé  megemlékez-
tek a neves tudós világszerte elismert tudományos teljesítményéről, példát mutató 
emberi magatartásáról és bölcs humanizmusáról. Érdeklődését kora ifjúságától  kezd-
ve élete végéig az élet problémái kötötték le. A szüntelen kíváncsisága es tenniakarása 
rendkívüli tehetségével és szervezőkészségével párosulva tették lehetővé, hogy a sze-
rény körülmények ellenére is, az emberiség számára értékes felf  edezéseket teremthe-
tett. 

Szent-Györgyi Albert életét – saját vallomása szerint – anyai öröksége határoz-
ta meg, ezen az ágon ugyanis egy természettudós család negyedik generációját képvi-
selte. Apai örökségéről viszont – mivel apját mint földbirtokost  csak a gazdálkodás 
érdekelte – úgy vallott, hogy az inkább zavarta tudományos pályafutásának  békéjét. 
E szerint ugyanis mindig azt kell tenni, amit az ember helyesnek vél. 

A gimnáziumot szülővárosában, Budapesten végzi kitűnő eredménnyel. Ezt köve-
tően a pesti egyetem orvosi karára iratkozik, ahol nagybátyja, Lenhossék Mihály, 
világhírű professzor  kórbonctani laboratóriumában végezhet kutatásokat. Ekkor je-
lenteti meg, még diákként, első hisztológiai tudományos közleményeit. 

Pályafutását  az első világháború szakítja félbe.  Katonai szolgálata alatt egy életre 
megtanulja, hogy az emberiség számára egyik legnagyobb értek a béke, és hogy az 
embereknek nem egymás ellen, hanem egymásért kell küzdeniük. 

A háború után előbb Pozsonyban, az akkor alapított egyetem tanársegédeként 
farmakológiai,  majd Prágában A. Tsermak professzor  munkatársaként elektrofizio-
lógiai tanulmányokat folytat.  Következő állomáshelyén, Berlinben Michaellis pro-
fesszor  tanszéken a pH-val kapcsolatos ismereteit gyarapítja. Ezt követően hat évet 
tölt Hollandiában, előbb két évig a leideni egyetemen, majd négy évig Groningenben 
folytat  kémiai tanulmányokat és kutatásokat. Itt kezd hozzá a biológiai oxidáció 
kutatásához azzal a meggyőződéssel, hogy a korábbi felkészülés  birtokában képes lesz 
megbirkózni ezzel a fontos  biokémiai problémával. Sikerült beleszólni abba a tudo-
mányos vitába, amely akkoriban O. Warburg és H. Wieland között folyt.  Az előbbi úgy 
vélte, hogy a légzés legalapvetőbb sajátossága az oxigén aktiválódása, míg Wieland a 



hidrogénaktiválódást helyezte előtérbe. Szent-Györgyi Albert kísérleti úton igazolta, 
hogy mindkét folyamatnak  van szerepe. E kísérletek közben fedezte  fel  a C4-dikar-
bonsavak dehidrogenezését, illetve hidrogenezését katalizáló enzimek jelentőségét a 
szöveti légzésben. Ezeket az elképzeléseket később H. Krebs egészítette ki a trikarbon-
savak szerepével, amelyek aztán az úgynevezett Szent-Györgyi–Krebs-ciklus alap-
ját képezték. A Nobel-díjat Szent-Györgyi részben a C4-dikarbonsav katalízis 
felfedezéséért  kapta. 

Ugyanitt keltette fel  az érdeklődését a növényi légzés is. Meggyőződése volt, hogy 
nem lehet alapvető különbség az állat és a növény között. Felfedezte,  hogy a peroxidázt 
tartalmazó növények egy addig ismeretlen redukáló ágenst tartalmaznak, amelynek 
a növényi légzésben kell szerepet játszania. A későbbiekben sikerült izolálnia ezt az: 
anyagot, ami aztán aszkorbinsavként vált ismertté. 

1926-ban a Stockholmi Nemzetközi Élettani Kongresszuson vesz részt, ahol F. G 
Hopkins professzor  az elnöki megnyitó beszédében Szent-Györgyi Albert nevét há-
romszor is megemlítette. Ez bátorította fel  arra, hogy az előadás után felkeresse  a 
neves cambridgei professzort,  aki további tudományos előmenetelére talán a legna-
gyobb hatással volt. Hopkins révén kapott Rockefeller-ösztöndíjat  és meghívást 

Xambridgebe. Canbridgei tartózkodása alatt vegyészetből doktori diplomát szerzett, 
és hamarosan a világ vezető biokémikusai közé küzdötte fel  magát. 

A Groningenben felfedezett  redukáló ágenst Cambridgeben, 1926-ban sikerült 
izolálnia kristályos formában  narancsból, citromból és mellékveséből. Ekkor fogal-
mazta meg azt a gondolatot, hogy az izolált anyag – amelyet előbb hexuronsavnak, 
majd a szerkezet ismeretében (1933-ban) aszkorbinsavnak nevezett el – azonos a 
C-vitaminnal. Ennek igazolására előbb megfelelő  mennyiségű kristályos anyagra volt 
szüksége. Ebből a célból fogadott  el ösztöndíjat az Egyesült Államokbeli Rockkester-
be, s ott egy év alatt marha mellékveséből 25 g hexuronsavat izolált, amelynek nagy 
részét–Angliába való visszatérése után – Haworth professzornak  ajánlott fel,  de a 
szerkezet felderítéséhez  még ez a mennyiség sem volt elegendő. 

1931 -ben megbízást kap a Szegedi Orvosi Kémiai Tanszék megszervezésére, ahol 
tehetséges, fiatal  kutatókat kapcsolt be munkájába. Itt folytatja  sikeres vizsgálatait 
az aszkorbinsav izolálására és biológiai szerepének tisztázására. Véletlen folytán  fe-
dezi fel,  hogy a szegedi paprika ennek az anyagnak értékes kincsestára. Rövid időn 
belül három és fél  kg kristályos aszkorbinsavat állított elő, amelyet azután szétküldött 
azoknak a kutatóknak, akik érdeklődést tanúsítottak az aszkorbinsav szerkezetének 
felderítésében  és szintézisében. A nemzetközi együttműködés eredménye folytán 
1933 és 1944 között igazolják a szerkezetét (Reichstein, Micheel, Hirst, Vargha L., 
Karrer) és kidolgozzák előbb szerkezetigazoló szintézisét (Reichstein, Haworth, 
Hirst), majd a glükózból kiinduló gazdaságos eljárást is (Reichstein és munkatársai). 
Az aszkorbinsavnak C-vitaminnal való azonosítását egy amerikai születésű magyar 
kutató, J. Swiberly segítségével, tengeri malacokon végzett kísérletekkel igazolta. Az 
1937-ben odaítélt fiziológiai  Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert részben a C-vitamin 
felfedezéséért,  izolálásával és azonosításával kapcsolatos kutatásaiért is kapta. 

Ezt követően úgy érezte, elég tapasztalattal bír ahhoz, hogy bonyolult biológiai 
folyamat  tanulmányozásához fogjon  hozzá. Az izomösszehúzódás kutatását tűzte ki 
célul. Munkatársai segítségével kísérleti úton igazolják, hogy az izomösszehúzódást 

végző fehérje  a miozin, csak egy másik, addig ismeretlen fehérje,  az aktin jelenlétében 
képes összehúzódni. Élete egyik legizgalmasabb mozzanatának tekintette azt a pilla-
natot, amikor az általuk izolált aktin és miozin viszkózus komplexe az–"aktomiozin" 

– adenozin-trifoszfát  kölcsönhatására összehúzódást végzett. Ezáltal sikerült az éle t 
egyik legősibb jelét, amozgást in vitro reprodukálni. 

A második világháboru befejezése  után, megbízást kapott a Budapesti Biokémiai 
Intézet megszervezésére, amelynek vezető tisztjét 1947-ig töltötte be. Ez idő alatt 
résztvesz a Magyar Tudományos Akadémia újjászervezésében, és olyan kiváló tudó-
sokat mozgosított az intézet céljainak megvalósításában, akik méltán érdemelték ki 
az Akadémia külföldön  is nagyra értékelt tekintélyét. 

A háború után kialakult nehéz gazdasági helyzetben Szent-Györgyi egyre inkább 
arra a meggyőződésre jut, hogy további tudományos működését nem tudja hazájában 



biztosítani. Ezért döntött úgy, 1947-ben, hogy az Egyesült Államokban folytatja 
tevékenységét. Woods Holeban telepedett le, ahol a tengerbiológiai laboratóriumban 
dolgozott egészen 1989-ben bekövetkezett haláláig. 

Itt dolgozta ki a biokémiával kapcsolatos alapvető munkáit és az izomösszehúzó-
dás biológiai magyarázatát, majd tudományos alkotói tevékenységének betetőzése-
ként megjelenteti híres könyvét a bioenergetikai folyamatokról.  Meggyőződése volt, 
hogy századunk a biológiai fejlődés  mélyreható forradalmának,  a kvantummechani-
kán alapuló biokémia megalapításának lesz a tanuja. 

Élete utolsó szakaszában érdeklődése a rákos megbetegedések problémája felé 
irányult. Alkotó képességét igazolja, hogy nyolcvan éves korában nyitott új utakat a 
rákkutatásban. Véleménye szerint a rák a sejtek bonyolult szabályozási mechanizmu-
sának a zavara. Ebben a mechanizmusban a fehérjék  elektron telítetlensége fontos 
szerepet tölt be. A rákos szövet fehérjéinek  kis méretű az elektron telítetlensége. E 
szabályozó mechanizmus teljes megismerése vezethet a rák gyógyításához. Sajnos, 
nem valósulhatott meg az az álma, hogy ezt a nagy kérdést tisztázza és ezáltal az 
emberiség szenvedésein segítsen. 

Szent-Györgyi Albert nemcsak kiváló tudós, de kiváló nevelő, és a szellemi sza-
badság fáradhatatlan  harcosa volt. Laki Kálmán professzor,  aki diákja és egyik legré-
gibb munkatársa volt, így emlékezik vissza a szegedi professzorára:  "Előadási 
valósággal elbűvölőek voltak. Az életfolyamatok  olyan titkait tárta fel,  amelyekről 
addig nem is hallottunk." A szegedi egyetem rektoraként a hallgatók részére pezsgő 
kulturális életet teremtett, ifjúsági  klubot, diákszínjátszókört szervezett, és rövid idő 
alatt az egyetemisták példaképe lett. 

Volt tanítványai, a későbbi kiváló szakemberek, orvosok, kutatók, azok a magyar-
országi és külföldi  tudósok, Nobel-díjasok, akikkel munkatársi és baráti kapcsolata 
volt, szertettel és mélységes hálával emlékeznek a kiváló tudósra, humanista gondol-
kodóra. 

Vargha Jenő 

Kísérlet labor, műhely 

Igazoljuk Pascal törvényét! 

Pascal törvénye szerint a folyadék  felszínére  ható nyomás az egész folyadékban 
egyenletesen tovaterjed: egyenlő felületekre  egyenlő nyomóerő, nem egyenlő felüle-
tekre a felületekkel  arányos nyomóerő hat. 

Egy pillanatok alatt összeállítható eszközzel mi is meggyőződhetünk ezen állítás 
helyességéről. Kísérletünkhöz szerezzünk be néhány, egyszer-használatos orvosi 
fecskendőt  és egy 40 cm hosszúságú vékony műanyag csövet. A műanyag csővel kös-
sünk össze két, különböző keresztmetszetű, vízzel töltött fecskendőt.  (Legegyszerűbb, 
ha az összekötés műveletét víz alatt végezzük. Lényeges a műanyag cső szoros csatla-
koztatása.) 

– Ki is próbálhatjuk a nyomás továbbítását: ha az egyik dugattyút benyomjuk, a 
másik kilökődik. 

– Olvassuk le – a fecskendők  oldalán található köbcentiméteres beosztások 
segítségével – az egyik fecskendőből  (dugattyúval ellátott hengerből) kiáramló és a 
masikba behatoló folyadék  térfogatait.  Ezeket egyenlőeknek talaljuk: V1 - V 2 . Tehát, 
a berendezésünkben levő víz térfogata  megmaradt, a víz összenyomhatatlan. 


