
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. 



– Most mérjük meg egy milliméteres beosztású vonalzóval mind a két dugattyú 
I1 valamint I 2 elmozdulását. A V1 =S1 I1V2 = S1 I 2 és V1 = V 2 alapján S1 I1 = S 2 I 2 , 
amiből a hengerek keresztmetszetének aránya kiszámítható: 

1. ábra 

Ezt hasonlítsuk össze a hengerek keresztmetszeteinek előbb kiszámított S2/ S1 
arányával. A két arányt megközelítőleg egyenlőnek találjuk: 

amelyből következik, hogy ami tulajdonképpen a du-

gattyúk által a folyadékra  kifejtett  valamint p 2 = F2 / S 2 nyomások egyen-
lőségét jelenti. 

P1 =P2 

Tehát a folyadék  a nyomást egyenletesen továbbította az egyik fecskendőből  a 
másikba. 

Bíró Tibor, Marosvásárhely 

– Mindkét dugattyút állítsuk a fecskendő  közepére, majd próbáljuk az egyik 
dugattyút a másikkal benyomni (lásd az 1. ábrát). 

–Mint látni fogjuk,  a nagyobb felületű  dugattyú eltaszítja a kisebb felületűt,  mert 
rá nagyobb nyomóerő hatott. 

– Folytatjuk kísérletünket. Helyezzünk az asztalra tett gömbölyű ceruzára – 
mint forgástengelyre  – egy 40cm hosszúságú, néhány cm széles, 1 – 2 cm vastag 
falapot.  Ezután emelőnk két karját nyomjuk erősen lefelé  a fecskendők  dugattyúival 
(lásd a 2. ábrát a hátlapon!). 

A nagyobb területű dugattyú oldalán az emelő karját vegyük 5–8cm-nek, míg a 
másik oldalon, a kisebb keresztmetszetű fecskendő  dugattyújával különböző kar-
hosszaknál próbálgatjuk az emelőt kiegyensúlyozni. Ha ez sikerült, lemérjük az erő-
karokat (d1 és d2). Ezek segítségével, az emelő törvénye alapján, az erők aránya 
kiszámítható: 


