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M aj o r o s, K , M a z á k, K : The role of phar1nacists, 
Me111be1'.s of the Hungarian Acade11~y of Sciences, in the 
histo1y of chemist1y 

ln this study we present the role aj Hungarian acadenúc, 
phannacist.s in the histo1y oj che1nisily and in university 
education since the /Or1nation of the fir.st chen1istry depar flnent 
until today ~fter a short resu111e we su111111arize the teaching 
activity and n1ain research fields of each s·chola1: Pictures 
chen1ical fonnulas iníeresíing and persona! 1no1nents 
based 011 recollections o,f studenís and colleagues 1nake the 
discussion 11101-e colo1ful 

Key-wotd'ii.:· acadenlic phannacist, histo1y o,f chen1i5tly 
I71an Károly, Ilosvay Lajos, Winkler Lajos, Cholnoky László, 
Széki Ilbo1; Schulek Elen1ér, Burger Káhnán flyiredy 
--Szabolcs Tóth Klára 

Előzmények 

A magyar gyógyszerészképzés 1770-ben indult 
meg a Királyi Magyar füdományegyetem Orvos
tudományi Karán Nagyszombaton 1772-ben az 
orvosi karon felállították a Kémiai és Botanikai 
tanszéket, első professzora, a gyógyszerészek első 
oktatója Wintetl Jakab József(l739-1809) volt Winterl 
kiemelkedő oktató és világszerte ismert kutató 
egyéniség volt, de munkássága idején még nem lé
tezett az Akadémia 

Winterl Jakab halálával a Kémiai és Botanikai 
Tanszék kettévált 1810-ben megalakult a Botani
kai Tanszék Kitaibel Pál professzor vezetésével, il
letve a Kémiai Tanszék Schuster János (1777-1838) 
orvosdoktor vezetésével, aki 1831-ben a Magyar 
TUdományos Akadémia első kémikus tagja lett 

Az Akadémia, illetve korabeli elnevezése sze
rint Magyar TUdós Tár saság azzal a fő célkitűzéssel 
alakult meg 1825-ben Széchenyi felajánlása nyo
mán, hogy „a tudományok és szépművészségek 
minden nemeiben a nemzeti nyelv kimíveltetésére 
igyekezzék" Schuster professzor mindenképpen 
igyekezett ennek megfelelni, de az általa kezde
ményezett, kissé erőltetett hangzású „ vegytani 
műnyelv" használata - melyet először gyógysze-

Összefoglalás 

Jelen tanubná1~yban akadénúkus gyógy,szerészeink szerepét 
111utatjuk be röviden a kénúa n1agyar fejlődéstörténetében, 
valanliní a gyógyszerészek ké111iai oktaíásában az első kénúai 
jellegű tanszék n1egalapitá.sától napjainkig A gyógyszerész 
tudósok életútjának tárgyalása során rövid életrajzi 
áttekintés·! n_yújtunk, n1ajd kitérünk oktatói tevékenységükre, 
fő kutatási íerületeikre, kie111elve 1udon1á1~yo,s ered111ényeik 
közül néhá~3;af Mindezekeí igyekszünk képekkel, képletekkel, 
vala1nint a tanltványok kollégák vis5zaenilékezései alapján 
érdekes szen1élyes 1110111entun1okkal színesíteni 

Kulcsszavak:· akadénúkus gyógyszerész, kénlia fejlődés

történet Than Károly, Ilosvay Lajos Winkler Lajos, Cholnoky 
László, Széki Tibo1; Schulek Elen1é1; Burger Kábnán, J\Tyiredy 
Szabolcs, Töth Klára 

részhallgatók alkalmaztak - nagyon rövid életű
nek bizonyult 

A Kémiai Tanszék vezetését Schuster János ha
lála után tőbb neves tudós látta el, majd 1860-ban 
a tanszék élére Than Károlyt nevezték ki 

Gyógyszexész akadémikusok 

Than Károly 1860-tól 1908-ig állt a tanszék majd az 
intézet élén A Trefort-kertben létrehozta a korában 
egyedülállóan modern kémiai intézetet és közel öt
ven éves tevékenysége révén „ez az intézet lett az 
akkori kémiai oktatás (bölcsészek, tanárjelöltek, 
orvosok, gyógyszerészek), valamint a magyar ké
miai doktorképzés és tudományos élet központja"1 

Than Károly 

----- --i Than Kátoly (1834-1908) Óbecsén 
született Még 15 éves sem volt, 

l amikor részt vett a szabadságharc
: ban A fegyverletétel után gyógy
' szerész gyakornok lett. Visszaemlé
kezése szerint: 11a chemiához, mint 

tűzmester a nagyszebeni tüzérlaboratóriumban" 
kapott kedvet' 1855-től kezdve a bécsi egyetemen 
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1 ábra: A Ihan-féle kémiai intézet épülete egyk01011 (bal o/da/1 képen) és ma (jobb o/da/1 képen) 

tanult, 1858-ban avatták a kémia doktorává Ez
után Heidelbergben Bunsen, Párizsban Wurtz la
boratóriumában dolgozott 1860 tavaszán habili
tálják a gyógyszerészi kémia és analitika magán
tanárává Amikor 1860-ban a pesti egyetemen ma
gyar oktatási nyelvre tértek át, a 25 éves Thant 
hívták meg a kémiai tanszékre Ettől kezdve közel 
fél évszázadon keresztül vezető egyénisége volt a 
magyar kémiai életnek Tanítványaiból lettek a 
későbbi professzorok, a rohamosan fejlődő ma-

· .. gyar vegyipar irányítói 
Tervei alapján készült el 1872-ben a Ilefort

kertben az I számú Kémiai Intézet, amely a maga 
korában világszerte mintaképül szolgált Számos 
külföldi egyetem (Birmingham, Champaigne, 
Róma, Graz, Aachen) saját intézetét ennek a min
tájára készítette el Az intézet terveiért Than 1871-
ben a Londoni, majd az 1873 évi Bécsi Világkiállí
táson kitüntetést nyert 3 Az 1 ábrán látható a ké
miai intézet épülete egykoron és ma. 

A kémiai oktatás és kutatás szempontjából az 
épület, mint fizikális feltétel létrejötte fordulópon
tot jelentett Ugyanakkor Than Károly szellemisé
ge volt a másik pillére a pozitív irányú változások
nak „Az ő alakilag és tartalmilag páratlan előadá
sai, kísérletezésben kiváló tehetsége, az emberek
kel való érintkezésben kifejtett szeretetreméltósá
ga rövid időn belül megváltoztatta a viszo
nyokat " 1 - írta róla Ilosvay Lajos, aki Than 
tanítványa, majd munkatársa volt 

Mint tudós világhírre tett szert Legfontosabb 
eredményei: 1867-ben felfedezte a harkányi víz
ben a karboníl-szulfidot (COS)5

, behatóan elemez
te az ásványvizek kémiai összetétele megadásá
nak problematikáját, valamint bevezette az 
ásványvizek rendszeres analízisét A gyógy- és 
ásványvizek összetételét a kémikusok Berzelius 
dualisztikus elmélete alapján, vegyületekre átszá-

molva adták meg, jóllehet nem vegyületeket, ha
nem ionokat határoztak meg Than Károly azon
ban rájött, hogy ez a megjelölési forma önkényes, 
és már 1865-ben a következőt javasolta a Gyógy
szerészeti Hetilapban megjelent közleményében6: 

„Fejeztessenek ki minden egyes elemi alkatrészek
nek azon mennyiségei, melyek 1000 súlyrész víz
ben találtatnak, úgy mint azok az elemzés közvet
len adataiból kiszámíttatnak anélkül, hogy egy
más közt képzelt sókká lennének felosztva A va
lódi vegyalkat kifejezésére vonatkozólag indítvá
nyom abban áll, hogy az összeállításoknál az 1000 
súlyrész vízben foglalt mennyiségeken kívül fejez
tessenek ki egyszersmind az egyes elemi alkatré
szeknek viszonylagos vegyértékei " Vagyis jóval 
Arrhenius ionelmélete előtt javasolta, hogy az 
elemzések eredményét ne a vegyületekben, ha
nem a későbbi ionoknak pontosan megfelelő cso
portosításban adják meg Ő javasolta, hogy a gá
zok normáltérfogatának az egy grarnm-molekula
súlynyi (mai terminológiával: mólnyi) gáz által 1 
atm nyomáson és 0 °C-on elfoglalt térfogatot ne
vezzék, melyet ő 22,3 liternek áliapított meg 

Magyarországon elsőként használta Than a 
spektroszkópot Kimutatta, hogy a tölgyfa hamu
jában spektroszkópiásan meghatározható a rubí
dium, melyet az előző évben Bunsen fedezett fel 
A Nap és az izzó testek színképe című dolgozatában 
(Budapesti Szemle, 1863. évf) a színképelemzés új 
lehetőségeiről írt Az analitikába bevezette a rné
rőoldatok hatóértékének beállítására a kálium
hidrogén-karbonátot és a kálium-hidrogén-jodá
tot 

Than Károly a hazai kémiai oktatás és a kémiá
nak tudományként való elismertetése, társadalmi 
elfogadottsága terén is meghatározó jelentőségű 
tevékenységet végzett A gyakorlati oktatás kulcs
fontosságú szerepére mutatott rá következő sza-
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vaival: „A laboratóriumban való gyakorlati okta
tás és foglalkozás a tanárra és a tanulóra egyaránt 
fontos. A gyakorlati tanítás a tanárra nézve azért 
fontos, mert tanításának hézagait itt legközvetle
nebbül ismeri fel, azokon okulhat és javíthat A ta
nulóra nézve pedig azért, mert itt ismereteinek hi
ányait közvetlenül észre veszi, azokat kiegészíthe
ti A gyakori személyes érintkezés folytán a ta
nár és tanítvány egymást közelebbről ismerik 
meg Ez alapon nemcsak az értelmi téren, hanem 
az erkölcsi és jellembeli vonatkozásokban is "' 

Több, mint 100 közleménye, publikációja jelent 
meg A legjelentősebb kétkötetes főműve, a Kísét le
l! chemia elemei ma is figyelemreméltó, mellyel a 
magyar kémiai szaknyelvet is megteremtette Az 
1897-ben megjelent első kötete az általános kémiát 
és az elemek kémiáját tárgyalta, míg az 1906-ban 
megjelent második kötet a szervetlen és szerves 
vegyületek leírását tartalmazta 

Than Ká10ly Feladatok chemiai gyakorlatokhoz kez
dók számára címmel az egyetemi kémiai gyakorla
tokhoz jegyzőkönyvszerű feladatgyűjteményt is 
szerkesztett Ebben a hallgatóknak pontosan leúta 
az elvégzendő kísérletet, majd mellette üres helyet 
hagyott észlelés, jegyzet és magyarázatnak, ahová 
a-i,allgató a végrehajtott kísérletre vonatkozó ta-
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pasztalatait azonnal leírhatta „Felfogásom szerint 
- írja Than az Előszóban - ez a legjobb út az önálló 
tudományos gondolkozás elérésére."8 A korabeli 
feladatgyűjteményből a 2 ábrán mutatunk egy pél
dát a Than-féle feladatkiírásra és annak a hallgató 
által kidolgozott magyarázatára 

Feltűnően ügyes kísérletező volt, gyakran alkal
mazta saját készítésű eszközeit egy-egy kísérlet 
demonstrálása során Than számos termodinami
kai jellegű kutatást végzett, kiemelkedőek az égés
hő és a reakciók szabad energiájának változásával 
kapcsolatos mérései 9 

A hivatalos magyar gyógyszerkönyvek megal
kotásában is maradandó érdemei vannak Than 
Ká10lynak A szerkesztőbizottság elnökeként részt 
vett mind az 1872-ben hatályba lépett első Magyar 
Gyógyszerkönyv, mind az 1888-ban megjelent má
sodik Magyar Gyógyszerkönyv munkálataiban 

A Magyar Tudományos Akadémia 1860-ban 
Természettudományi Osztályának levelező tagjá
vá választotta, székfoglalóját Az újabb vegytan 
irányelveiről címmel tartotta. Az MTA Matematikai 
és Természettudományok Osztálya 1870-ben ren
des tagjává választotta, székfoglalóját Az egyetemi 
tanítás lényegétó1 címmel tartotta Kiváló szervező
képességét többek között a Magyar füdományos 

·------~ 
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2 ábrn.: A Than-féle feladatgyűjtemény részlete 
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ábra A Grie5s-Ilo.svay féle 11itrit-111eghatározás elve 

Akadémia alelnöki, a Természettudományi Társu
lat elnöki székében is hosszú ideig csillogtathatta 

1908-ban ment nyugdíjba, pár hét múlva, július 
5-én halt meg Budapesten. 

*** 

Than Károly számos tehetséges munkatárssal 
dolgozott együtt, és számtalan tehetséges, később a 
gyógyszerészi kémia területén tevékenykedő hall
gatója volt Többek között a gyógyszerész végzett-

··ségű Ilosvay Lajost emeljük ki, aki Than tanársegé
de volt, majd tevékenységei eredményeként az 
MTA levelező (1891) illetve rendes tagja (1905) lett 

Ilosvay Lajos 

Ilosvay Lajos (1851-1936) az erdélyi 
Désen született, Kolozsváron járt 
gimnáziumba, majd ugyanott gyógy
szerész gyakornok volt 1872-ben be
iratkozott a pesti egyetemre, ahol 
gyógyszerészi, majd középiskolai ta

nári oklevelet is szerzett, közben le is doktorált 
1875-től kezdve előbb lengyel Béla, majd Than 
Károly mellett működött tanársegédként Kiváló 
tudományos munkája miatt 1880-ban hosszabb 
külföldi tanulmányútra küldték, melynek során 
Bunsen mellett Heidelbergben, Baeyernél Mün
chenben és Berthelotnál Párizsban is dolgozott 
1882-ben a József Műegyetem meghívta az általá
nos kémiai tanszék élére. 1882-től az általános ké
mia helyettes, 1883-tól nyilvános rendes tanára 
1886-93-ig a kar dékánja, 1901-03-ig a Műegyetem 
rektora volt 

Kutatói tevékenysége főleg a szervetlen és az 
analitikai kémia területén volt jelentős Kimutatta, 
hogy a levegőben a villámlás hatására nem ózon, 
hanem nitrogén-oxidok keletkeznek Az analízis 

érdekében a Griess-féle kémszer érzékenységét 
nagymértékben fokozta A Griess-Ilosvay-féle nit
rit-kémszer egyike a legrégibb nagy érzékenységű 
reagenseknek A szulfanilsav, a-naftil-amin ecetsa
vas oldatát nevezzük Griess-Ilosvay reagensnek, 
amely még napjainkban is a nitrit meghatározásá
nak igen gyors és érzékeny reakcióját teszi lehető
vé (3 ábra) 

Rendkívül sok tudományos és ismeretterjesztő 
könyve, cikke fáradhatatlanságáról tanúskodik 
Olyan rendhagyó, bár érdekes témakörrel is fog
lalkozott, mint az ízek és a vegyületek kémiai 
szerkezete közötti kapcsolat Vizsgálódásai nyo
mán megállapította, hogy hasonló vagy teljesen 
azonos ízű vegyületek molekulaszerkezete általá
ban nagyon különböző; illetve különböző ízű ve
gyületek hasonló vagy azonos molekulaszerkeze
tűek is lehetnek 

Az MTA tagja (1891), később alelnöke, a Termé
szettudomány Társulat elnöke és több más szerv 
vezetőségi tagja volt Jelentős szerepet játszott a 
kémiai oktatás fejlesztésében Rövid ideig a köz
oktatásügyi minisztérium államtitkára is volt 

*** 
Than Károly 1908-ban bekövetkezett halála 

után az !. sz Kémiai Intézet élére Winkler Lajos 
került, aki gyógyszerész volt 1913-tól oktatta az 
analitikai és gyógyszerészi kémiát gyógyszeré
szek számára, az intézetet 1934-ig vezette 

Winkler Lajos 

Winkle1 Lajos (1863-1939) Aradon 
született Ott volt gyógyszerész-gya
kornok Rozsnyay Mátyás gyógy
szerésznél, majd gyógyszerészetet 
tanult a budapesti egyetemen Than 
Károly mellett működött mint ta-
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zása Winkler L szerint" cfrnű 
alfejezetében szerepelteti az el
járást, melyet a természetes vi
zek oxigén tartalma meghatá
rozásának legmegbízhatóbb 
módszerének tekint 11 

4 ábra.: A Winkler Lajos előadásaiból készült, kézzel frott egyetenú jegyzet részlete 

Winkler Lajos az L sz Kémi
ai Intézetben folytatta éjsza
kákba nyúló fáradhatatlan ku
tatómunkáját, amely szinte ki
zárólag a klasszikus analitikai 
kémia módszereinek fejleszté
sét és tökéletesítését szolgálta 
Legjelentősebb eredményei: a 
jód-sokszorozáson alapuló jo
did meghatározási módszere, 
vagy a bromid ionok meghatá
rozása.. Széleskörű tevékeny
séget végzett a gravimetria ún 
precíziós eljárásainak kidolgo
zása, a gázok és gőzök folya
dékokban történő meghatáro
zása, az ivóvizek és ásványvi
zek analízise terén (haloidok 
meghatározása, titrálásszerű 
összehasonlító kolorimetriás --

nársegéd, később mint magántanár 25 évesen ki
dolgozott analitikai módszerével, mely a doktori 
disszertációja volt A vizben feloldott oxigén meghatá
rozása címmel (1888), rögtön híressé vált E mód
szer máig ismeretes és használatos világszerte, 
mint a Winkler-féle vízben oldott oxigén meghatá
rozás 

A módszer lényegét a következőképpen írta le: 
„A lemért mennyiségű vízben oldott oxigénnel al
káli jelenlétében a manganohidroxidot mangani
hidroxiddá oxidáljuk Ezután a folyadékhoz jód
káliumot és sósavat vegyítünk, amidőn az oldott 
oxigénnel egyértékű jód válik ki A kivált jódot 
nátriumthiosulfát-oldattal megtitráljuk, amiből az 
ox1gen menny1sege pontosan kiszámítható " 
Winkler ezzel olyan jelentős eljárást dolgozott ki, 
melynek tökéletessége annak egyszerűségében és 
ezáltal gyakorlati alkalmazhatóságában rejlett és 
még ma is standard eljárásnak számít 

Winkler professzor előadásai nyomán 1918-ban 
megjelent A qualitatív és quantitatív chemiai analysis 
elemei című kézzel írott egyetemei jegyzetben10 

már tananyagként szerepelt a módszer (4 ábra) 
Winkler Lajos fenti eljárása a mai napig tan

anyag Barcza Lajos A mennyiségi kémiai analízis 
gyakorlati kézikönyve című analitikai alaptaríköny
vében (2005) „A vízben oldott oxigén meghatáro-

módszerek sth) Behatóan foglalkozott a gyógy
szervizsgálat általános módszereivel (jód-brórn
szám, szappa11szám, hamuszám meghatározása 
stb ) Foglalkozott más fizikai-kémiai állandók, 
köztük az olvadáspont és a forráspont meghatáro
zásával is. Méréseihez nagy pontosságú és rendkí
vüli kézügyességet igénylő készülékeket szerkesz
tett 

Mindezen tevékenységei miatt „a magyar anali
tikai kémia és a gyógyszervizsgálat alapító meste
reként"" tisztelhetjük, aki a kutatói munka mellett 
az oktatás terén is jeleskedett. Kezdt'tben a gyógy
szerészi kémia fogalomkörén belül oktatták a 
gyógyszerészek számára valamennyi kémiai isme
retanyagot Az első magyar gyógyszerkönyvek 
szerkesztésével, Than és Winkler munkásságával 
indult el a fogalom elhatárolódása. A gyógyszeré
szi kémia oktatása egyre inkább a gyógyszeranya
gok minőségére, azonosságára, előállításukra és 
tisztaságukra vonatkozó ismeretanyagra koncent
rált A gyógyszerészi kémia keretanyagát a min
denkori hivatalos Magyar Gyógyszerkönyv ké
pezte Winkler Lajos 1914-ben a Feladatok könyve a 
gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz cúnű tanköny
ve bevezetőjében a következőképpen foglalja ösz
sze a gyógyszerészi kémia illetve a laboratóriumi 
gyakorlatok feladatát: „ Tanulmányaink célja a Ma-
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gyar Gyógyszerkönyv chemiai készítményeire vo
natkozó rendelkezések alapos megismerése. E 
végből az analytikai és a gyógyszerészi chemiai is
mereteket úgy elméletileg, valamint gyakorlatilag 
is múlhatatlanul ki kell egészítenünk " 13 

Tanítványai visszaemlékezései szerint Winkler 
sokoldalú, színes egyéniség volt gyors és kiváló 
lényeglátó képességgel: „ötletessége és utolérhe
tetlen experimentális készsége bennünket tanítvá-
13yait bámulatba ejtett " 14 Az előadásait mindig 
0 személyesen tartotta, soha nem kért helyettesí
tést „Szeretett előadni, s a legkomolyabb témákat 
állandó viccelgetéssel élénkitette Egyéniségéből 
valami érdekes erő sugárzott, a hallgatók szívesen 
hallgatták még a visszatérő, s nem mindig eredeti 
szójáték-vicceit is "15 Lényegre törő logikával ve
zetett előadásaival a hallgatókat megtanította gon
dolkodni .. Valamennyi hallgatóját ő vizsgáztatta, 
amely „hallatlan ősztőnző erő volt" 16 

Meghökkentő szólásairól is híres volt Winkler 
professzor, melyekből néhányat idézünk Végh Antal 
visszaemlékezése17 alapján: 
- „ Jenő, nézze 1neg már 1ni történt ott künn, két hölgy 

beszélget, vagy száz Úr veszekszik '', 
- „szerintem kétféle laboratórium van, az egyikben rend 

van, a másikban dolgoznak"; 
- Kér dés: „ mi a különbség az egyetemi nyilvános ren

des és a nyilvános rendkívüli tanár között?" Válasz: 
„a nyilvános rendes már nem csinál semmi rendkívü
lit, a rendkívüli tanár pedig még semmi rendeset " 
Winkler Lajos publikációinak száma meghalad-

ja a kétszázat18 Főleg a Gyógyszerészi Közlöny
ben jelentette meg írásait, melynek több mint 
nyolc éven át főmunkatársa volt Tanulmányai, 
könyvei külföldön is megjelentek Rendkívül szel
lemes és pontos gyógyszeranalitikai módszereivel 
világszerte elismerést szerzett A Magyar Gyógy
szerkönyv IIL és IV kiadásának (1909, 1933) kémi
ai részét ő dolgozta ki. 

A Magyar Tudományos Akadémia Winklert 1896-
ban levelező, 1922-ben rendes tagjává választotta 

*** 

Winkler Lajosnak több tanítványa neves kémia
tudós lett Közülük Szebellédy László, Schulek 
Elemér; Végh Antal munkatársai voltak Winkler 
professzornak, majd később a Winkler-intézetből 
kialakult utódintézetek vezető egyéniségeivé 
váltak Itt térünk ki egy másik Winkler tanítvány, 
Cholnoky László akadémikus gyógyszerész te
vékenységére, aki a pécsi tudományegyetemre 
került és ott végezte tudományos munkáját 

A-vitamin 

5 ábra: Az A-vita1nin 

Cholnoky László 

Cholnoky László {1899-1967) Ozorán 
született Egyetemi tanulmányait a 
budapesti tudományegyetemen vé
gezte, ahol Winkler Lajos tanítvá
nyaként 1924-ben gyógyszerészdok

'--L~~- tori diplomát szerzett Pályáját a 
Pécsre helyezett (volt pozsonyi) Erzsébet Tudo
mányegyetem orvosi vegytan tanszékén kezdte 
Zechmeister László professzor mellett tanársegéd, 
majd adjunktus és intézeti tanár lett (1924-1940) 
Közben tanulmányúton volt Grazban, ahol Ftitz 
Pregl professzornál elsajátította a szerves anyagok 
mikroanalitikai módszereit. Visszatérve a pécsi 
tudományegyetemen megszerezte a vegyészdok
tori diplomát is 1934-ben magántanárrá habilitál
ták 1940-től helyettesként, 1946-tól rendkívüli 
egyetemi tanárként, 1948-tól kinevezett egyetemi 
tanárként haláláig vezette a pécsi tudományegye
tem kémia tanszékét 1961-től 1964-ig az egyetem 
rektora volt 

A növényi biokémia művelőjeként nemzetközi 
hírnevet szerzett Cholnoky a karotinoidokat tanul
mányozta, amelyek abban az időben a vitaminku
tatás miatt váltak fontossá Zechmeister Lászlóval 
együtt számos új, általuk izolált karotinoid festék 
szerkezetét állapították meg Munkájuk során be
vezették a szerves vegyületek vizsgálatába az osz
lopkromatográfiás módszert, melyet eredményesen 
alkalmaztak a különféle növényi szervek festék
anyagainak igazolására és szerkezetük meghatáro
zására Az oszlopkromatográfiát hatékony szerves 
kémiai elválasztó eljárássá fejlesztették Módsze
rüket Die chromatographische Adsorpt10nsmethode 
Grundlagen, Methodik, Anwendungen című könyvük
ben (1937) publikálták, ami a szakterület első nagy 
sikerű monográfiája volt 

Cholnoky későbbi kutatásai is elsősorban az 
A-vitaminhoz (képletét lásd 5 ábra), a karoti
noidokhoz kapcsolódtak; e témában 75 dolgozata 
jelent meg 1952-ben a kémiai tudományok dokto
ra lett, 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki 
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A Magyar Tudományos Akadémia 1960-ban le
velező tagnak választotta, székfoglalójában is a 
karotinoidok szerkezetéről, biogeneziséről és 
funkciójáról tartott előadást 

*** 

1934-ben Winkler professzor nyugalomba vo
nulása után Széki Tibor követte őt az I sz Kémiai 
Intézet élén Az intézet elnevezése Analitikai és 
Gyógyszerészi Kémiai Intézetre változott, majd 
még Széki Tibor vezetése alatt az 1939-es év folya
mán kettévált: Szerves és Gyógyszerészi Kémiai 
Intézetre valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Intézetre. 

A Széki Tibor vezette Szerves és Gyógyszerészi 
Kémiai Intézet elnevezése jelezte, hogy a szerves 
kémia egyre nagyobb szerepet kapott és oktatása 
megindulhatott Széki a szerves kémia iránti elkö
telezettségét a kolozsvári egyetemen Fabinyi Ru
dolf mellett szivta magába 

Széki Tibot 

1 Széki Tibor (1879-1950) Kolozsvárott 
1 született, gyógyszerész családban 
Szülővárosában szerezte meg 
gyógyszerész diplomáját 1902-ben 
doktorált gyógyszerészetből és ké
miából A kolozsvári egyetemen 
Fabinyi Rudolf tanszékén kapott ta

nársegédi állást, aki hamar felismerte a fiatal Szé
ki tehetségét és, hogy szerves kémiai ismereteit 
tovább fejleszthesse, Berlinbe küldte, ahol a világ
hírű Karl Liebermann mellett dolgozott 

Hazatérése után Fabinyi asszisztenseként dol
gozott, és ettől kezdve számíthatjuk a szerves ké
miai kutatómunka megindulását Magyarorszá
gon 1905-ben jelent meg első közös közleményük 
a Berichte der Deutscher1 Chemischen Gesellschajt 
című kiadványban, melyet még számos cikk köve
tett Széki Tibor sikeres kutatói és oktatói tevé
kenységét jelzi, hogy A benzolgyűrűs vegyületek ké
miája című munkájáért 1907-ben magántanári ké
pesítést kapott, 1917-ben egyetemi nyilvános 
rendkívüli tanárrá nevezték ki 

Az I világháború után - mivel a kolozsvári Fe
renc József Egyetem működése szünetelt - a ma
gyar kormány Szegedet jelölte ki az új egyetem 
székhelyéül Fabinyi Rudolf 1920-ban bekövetke
zett halála után Széki Tibort hívták meg az egye
tem kémiai előadói állására, 1923-tól az I sz. Vegy
tani Intézet vezetője lett Szegeden rendkívül egy-

szerű körülmények között kezdett el dolgozni. Fő 
feladatának tekintette, hogy megszerezze azokat a 
berendezéseket, amelyek a modem laboratóriumi 
munkavégzéshez elengedhetetlenül fontosak vol
tak Az első években heti 12-14 órás kurzusokat 
tartott a vegyész- és gyógyszerészhallgatók szá
mára 

1934-ben a budapesti tudományegyetem az I 
sz .. Kémiai Intézet élére hívta meg Székit azzal, 
hogy szervezze meg a szerves kémia oktatását 
Addig „rendszeres szerves kémiai elméleti és la
boratóriumi képzésben csak a műegyetem hallga
tói részesültek, de itt is csak 1912 óta, Zemplén 
Géza professzornál. Zemplén a tudományegyete
men magántanárként csak speciálkollégiumot tar
tott a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiájá
ról"19 Ezen lemaradást volt hivatott pótolni Széki, 
aki gyógyszerész lévén a szerves kémia rendsze
res oktatását 1935-től bevezette a gyógyszerész
hallgatók számára is. Akkoriban ez a lépés nagyon 
korszerűnek számított, hiszen a kémiai oktatás 
leginkább a szervetlen vegyületeket ölelte fel, és a 
Gyógyszerkönyvekben is elhanyagolható volt a 
szerves vegyületek száma 

Speciális szerves kémiai előadásain világos ké
pet adott mind a vegyész-, mind a gyógyszerész
hallgatók számára az elméleti alapokról, a kémiai 
szerkezetkutatásról és saját modelljei segítségével 
sztereokémiai problémákat ismertetett „Szenve
délyes oktató volt Mindig szabadon adott 
elő "20 Széki Tibor professzor szigorú, de igazsá
gos oktató volt, az ifjúság nagyon szerette „Széki 
meleg szfvű, igazi közösségi ember volt, 1nindig 
érződött a jóindulata. "21 

Tudományos téren jelentős munkát végzett a 
népi gyógyászatban széleskörűen használt, csípős 
ízű kapotnyak (Asarum europeum) egyik hatóanya
ga, az azaron (C

20
H

26
0

5
) kémiai átaLkításával kap

csolatban. 1934-ben az MTA levelező, majd 1945-
ben rendes tagjává választották 

Pályafutása alatt 42 publikációja és két könyve 
jelent meg. Az egyik könyve Bevezetés a térfogatos 
chemiai analysis módszereibe címmel 1918-ban jelent 
meg. A másik 1944-ben Gyógyszerészi Kémia cím
mel egyetemi tankönyvének I kötete, mely a szer
vetlen vegyületek csoportjába tartozó gyógyszer
készítményeket tárgyalta Sajnálatos módon a 
szerves vegyületekkel foglalkozó rész kiadására 
már nem került sor 

Széki Tibor az Analitikai és Gyógyszerészi Ké
miai intézet 1939-es átszervezéséből létrehozott 
Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézetet 1949-ig 
irányította 
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Még 1939-ben felállították a Szervetlen és Anali
tikai Kémiai Intézetet is, melynek alapító igazga
tója Szebellédy László lett Azonban Szebellédy 
1944-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt A Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Intézet élére Schulek 
Elemért hívták meg 

Schulek Elemét 

Schulek Elemét (1893-1964) Késmár
kon született, gyógyszerész család
ba. Gyógyszerészetet tanult a buda
pesti egyetemen, tanulmányait 4 
évre megszakította az első világhá
ború 1920-ban doktorált 1927-ig a 
budapesti egyetem kémiai intézeté

ben dolgozott, mint Winkler Lajos asszisztense 
Közben hosszabb amerikai tanulmányutat tett 
1927-ben az Országos Közegészségügyi Intézet 
Kémiai Osztályán vállalt állást, később az osztály 
vezetője lett Tevékenységével megteremtette ha
zánkban a korszerű hatósági gyógyszerellenőr
zést 1944-ben a budapesti egyetem Szervetlen és 
Analitikai Kémiai T'anszéke professzorának hív
ták meg, melyet húsz éven át, haláláig vezetett 

1941-ben a Magyar füdományos Akadémia le
velező, 1945-ben rendes tagjává választották Az 
MTA 1951-ben alakult Kémiai füdományok Osz
tályának első elnöke. 1949-ben és 1951-ben Kos
suth-díjjal tüntették ki. Számos tudományos szer
vezetnek volt tagja, különböző tudományos folyó
iratoknak (többek között az Acta Pharmaceutica 
Hungaricának) a szerkesztője 

Schulek Elemér 1919-ben került Winkler Lajos 
intézetébe, majd 1927-ben felkérést kapott az Or
szágos Közegészségügyi Intézet Kémiai Osztályának 
megszervezésére, amit tizenhét évig vezetett, je
lentős eredményeket érve el Mindeközben okta
tói munkájával sem hagyott fel, Válogatott fejezetek 
a kvantitatív analitikai kémiából címmel speciálkollé
giumot tartott, az általa kidolgozott módszereket 
kísérletileg bemutatta 

1944-ben felkérték a Szervetlen és Analitikai Ké
miai Intézet vezetésére. Sokrétű oktatói tevékeny
sége kiterjedt többek között a gyógyszerész- és a 
vegyészhallgatók általános és szervetlen kémia, va
lamint kvantitatív kémiai analízis oktatására, 
ugyanakkor meghirdette a Gyógyszerellátás ellenőr
zése című tárgyat Laszlovszky Józseffel közösen 
Gyógyszerellenőrzés címmel könyvük jelent meg 
1969-ben ebből a tárgykörből. Oktatói tevékenysé-

r.-/NH2 
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6 ábra: A p-etoxi-krizoidin 

gébe kitűnő érzékkel építette be az OKI-ban vég
zett munkájának tapasztalatait, így például foglal
kozott a mérgezések témaköreivel, melyek során 
„érdekes és néha kissé hátborzongató történeteket 
mesélt el a foszfor; arzén, cianid, higany és tallium 
mérgezésekről"22 Az újdonságnak számító szervet
len ipari kémia, komplexkémia, bioszervetlen ké
mia alapjait, tárgyköreit is beépítette előadásaiba 

Élményszerű előadásai során nagy hangsúlyt 
fektetett az anyagismeretre Az aktuális tananyag
hoz kapcsolódó kémiai anyagokat porüvegekben 
hozta be az előadásra, és szemléltetésként megrá
zogatta a porüveget az anyag jellemzése közben 
Az előadások során szinte minden analitikai mód
szert kísérletileg bemutatott, a használandó eszkö
zökkel együtt „Különösen a rendkívül esztétikus, 
filigrán, saját maga által tervezett üvegkészülékek 
felhasználásáról beszélt nagy lelkesedéssel "23 

Schulek professzor oktatói és kutatói gárdája 
nagyon fiatalnak számított A fiatalokat minden új 
gondolatukban, kísérletezéseikben támogatta, 
együtt élt a tanszékkel, a laborok munkájával Szo
kásos kérdése volt, hogy „mi újság?" Kőrös Endre, 
aki szintén igen fiatalon került a tanszékre, vissza
emlékezésében elmondja, hogy ez a kérdés min
den nap többször is elhangzott Schulek profesz
szortól és „ilyenkor persze nem az időjárásra volt 
kíváncsi, hanem arra, hogy milyen új eredmények, 
fejlemények vannak a kutaténn,mkában"24 Ha 
ene a kérdésre pozitív választ kapott, akkor min
dig nagyon örült, mert az újdonság, a fejlődés ab
szolút elkötelezettje volt 

Az analitikai kémia akkoriban művelt legtöbb ágá
ban elismert kutatási eredményeket ért el Legjobban 
a gravimetria módszerét ismerte és szerette, mely 
módszer jelentősége az új eljárások előretörésével 
egyre alárendeltebb szerepet kapott. Szomorúan bár; 
de elfogadta ermek tényét, mivel a fejlődést - mely a 
műszeres analitikai kémiai módszerek előretörését je
lentette - mindennél előbbre valónak tartotta 

Az indikátorok működésével is intenzíven fog
lalkozott, bevezette a pam-etoxi-krizoidint az anali
tikába Vegyész diákjai még a híres Vegyészopera 
egyik áriájában (közismert dallama Verdi 
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Rigolettojából származik: „Az asszony inga
tag ") is szerepeltették a vegyületet: „A lakmusz 
ingatag, nem tudni hol csap át, a fenolftalein! 
bántja a karbonát; egy indikátort használunk mi 
mind: para-etoxi-laizoidint" 25 A p-etoxi-krizoidin 
képlete a 6. ábrán látható 

Nevéhez fűződik az V, akkoriban valóban kor
szerű Magyar Gyógyszerkönyv megalkotása, mely 
nem kizárólag gyógyszerészek, gyógyszertárak, 
hanem gyógyszergyárak és ellenőrző szervek 
részére is nyújtott gyógyszervizsgálati módszere
ket A szokásos analitikai és farmakognóziai vizs
gálatok mellett a biológiai és mikrobiológiai eljá
rásokat is tartalmazta .. Ugyanakkor a gyógyszertá
rakban kőtelezően elvégzendő ún 1 ájékoztató 
gyorsvizsgálatokat is elrendelte. „Az új gyógy
szerkönyv elsőnek a világon kettéválasztotta a 
gyógyszertári és gyógyszergyári vizsgálati fel
adatköröket "26 

*** 
A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken 

1964-től 1983-ig oktatott gyógyszerészeket a neves 
gyógyszerész akadémikus, Burger Kálmán 

Bur ger Kálmán 

Burger Kálmán (1929 - 2000) Aszódon 
született. A budapesti egyetemen 
1954-ben szerzett gyógyszerész ok
levelet Ugyanezen évtől az egyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai inté
zetében Schulek professzor mellett 

kezdett el dolgozni, előbb tanársegéd, majd ad
junktus, egyetemi docens, 1968-tól egyetemi tanár 
lett 1983-1996 között a szegedi egyetem Szervet
len és Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője, il
letve 1987-90 között az egyetem rektor-helyettese 
Több külföldi egyetemen (stockholmi, stuttgarti 
műegyetemeken, Princetonban) volt vendégokta
tó Az MTA 1990-ben választotta előbb levelező, 
majd 1993-tól rendes tagjai közé 1995-ben Széche
nyi-díjat kapott A Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi Társaság alelnöki tisztjét is betöltötte 

Kutatásainak korai szakaszában elsősorban az 
interhalogének (BrCl, !Cl, IBr) analitikai kémiai al
kalmazásának lehetőségeit és ezen vegyületek 
halogenid-komplexeit tanulmányozta Ez utóbbi 
témakör irányította a figyelmét a komplex- (koordi
nációs) kémia alaposabb megismerése felé, és ennek 
a tudományágnak vált, az elkövetkezendő évtize
dek során, nemzetközileg is elismert művelőjévé 
„Kiemelkedő eredményeket ért el az analitikai ké-

mia, a koordinációs és biokoordinációs kémia terü
letén; sok dicsőséget szerzett a magyar tudomány
nak "27 

Nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerek ol
datkémiai és koordinációs kémiai alkalmazása na
gyon érdekelte, különösen sokat foglalkozott a 
Mössbauer spektroszkópiával. Akadémiai szék
foglalóját281990-ben ebből a témakörből tartotta. A 
mennyiségi analízis alapjai: kémiai és műszeres elemzés 
című tankönyve negyedik kiadásának (1992) má
sodik részében összefoglaló bemutatását adja az 
akkor már széles körben alkalmazott elektrokémi
ai és spektrokémiai analitikai eljárásoknak, vala
mint az akkoriban egyre növekvő jelentőségű 

nagyműszeres módszereknek (NMR, ESR, 
Mössbauer spektroszkópia, ESCA, PES, stb) Ezen 
a munkáján túl számos tanulmánya illetve könyve 
jelent meg, köztük nem egy nemcsak magyar, ha
nem angol és orosz nyelven is. 29 

Kutatásai mellett az egyetemi oktatás terén is 
kimagasló teljesítményt nyújtott, a budapesti 
gyógyszerészhallgatóknak 1983-ig adta elő az 
analitikai kémiát Jelentős tankönyvírói munkát 
végzett Kiemelkedő, a fentebb már említett, A 
mennyiségi kémiai analízis alapjai című elsőként 
1973-ban megjelent, majd több kiadást is megélt 
tankönyve (legutóbb Az analitikai kémia alapjai cím
mel 1999-ben) 

Nyiredy Szabolcs 

Nyiredy Szabolcs (1950-2006) 1975-
ben szerzett gyógyszerész oklevelet 
a SOTE Gyógyszerésztudományi 
Karán. A SOTE Gyógynövény és 
Drogismereti Tanszékén volt tanár
segéd, majd adjunktus Ezután, 

1983-tól a Zürichi EIH Gyógyszerc;:zeti Intézeté
ben dolgozott tudományos ösztöndíjasként, majd 
hét évig egyetemi docensként Hazatérése után 
átvette a Gyógynövénykutató Intézet Rt vezeté
sét 1990-ben igazgatói, majd 1991-től haláláig el
nök-igazgatói minőségben. Gyógyszerészdoktorá
tust 1976Cban szerzett 1984-ben nyerte el a bioló
giai tudományok kandidátusa fokozatot, 1991-ben 
a kémiai tudomány doktora címet 2004-ben vá
lasztották az MTA Kémiai Tudományok Osztály 
levelező tagjává A kémiai analitika egyik legfon
tosabb ágazatának, az ipar, így a gyógyszeripar 
és -kutatás, az élettudományok, környezetvéde
lem számos területén meghatározó jelentőségű 
kromatográfiának, és rokon módszereknek volt 
nemzetközileg is a legelső vonalba tartozó műve-
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7 ábra.: Planáris elektrokémiai glükóz szenzor vá'zlatos 
képe illetve planáris szenzor szerkezete 

lője Akadémiai székfoglaló előadásának címe is: 
Elválasztástudomány a gyógynövénykutatás szolgála
tában 

*** 

Az akadémikus gyógyszerészek szerepét tár
gyalva végezetül egy olyan tudós személyiségre 
szeretnénk kitérni, aki több szempontból különle
ges Tóth Klára jelenleg a Magyar füdományos 
Akadémia egyetlen gyógyszerész végzettségű tag
ja Pályafutása kitűnő mintapéldája annak, hogy a 
gyógyszerészi diploma mennyire más irányú to
vábbhaladást is lehetővé tesz, illetve ana is, hogy 
a gyógyszerészek a szakmájuktól távolabb eső te
rületeken is kitűnően megállják a helyüket Aho
gyan Tóth Klára fogalmaz gyógyszerészi tanulmá
nyaira visszagondolva: „a gyógyszerészképzés 
annyira összetett és annyira szép, hogy megvan-

nak benne mindennek a csírái az alapképzés kere
tében" 30 

I óth Klára 

1

, Tóth Klára (1939 - ) Nagykan.izsán 
született 1962-ben a BOTE Gyógy

: szerésztudományi Karán szerzett 

1 

ok. levelet Tanáraira visszagondolva 
így emlékszik: „Kúlön élmény volt a 

· szervetlen kémia, különösen Kőrös 
Endre előadásai. Öröm volt a Schulek-intézetben 
analitikát tanulni, a gyógyszerészi kémiát pedig 
Végh professzor úrtól hallani, ami azt hiszem 
minden gyógyszerész számára maradandó em
lék "31 Kémiai érdeklődését mégis a műszeres ana
litika keltette fel, Pungm Ernő meghívta a tehetsé
ges gyógyszerészhallgatót speciális kollégiumába 
Egyetemi tanulmányai befejezése után a Veszpré
mi Vegyipari Egyetem Pungor Ernő vezette Anali
tikai Kémia Tanszékére került oktatónak 1970-től 
a BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszékén 
adjunktus, majd docens, 1991-től egyetemi tanár 

Kutatási területe: kémiai és bioszenzor kutatás; 
kapcsolt technikák; pásztázó elektrokémiai mikrn
szkópiai módszer fejlesztése és alkalmazása; mini
atürizálás fejlesztése és a térfelbontás növelése. Fi
ziológiás kutatások szempontjából fontos, új típu
sú ionszelektív elektródokat és bioszenzorokat fej
lesztett ki munkatársaival 

A? ábrán32 planáris elektrokémiai glükóz szen
zor vázlatos képe illetve planáris szenzorszerke
zete látható a rétegek feltüntetésével. 

A kereskedelmi forgalomban lévő, személyes 
vércukormérők általában miniatürizált, planáris 
felépítésű enzimelektródot tartalmaznak mint mé
rőérzékelőt, amelyek mikrnelektronikai rétegtech
nológiával készülnek. A biokataliiikus réteg (en
zim, mediátor~ stabilizátor és rögzítő reagens) és 
az ampernmetriás elektród között található a bio
lógiai minta egyéb oxidálható anyagainak zavaró 
hatásait kizáró permszelektív membrán Az esetle
ges fehérje adszorpció! ugyancsak védő memb
rárnéteg akadályozza meg Ma már a kutatások 
rendkívül biztatóak in vivo, az élő szervezetbe be
építhető mikroglükózszenzor, illetve glükózmoni
tor-rendszer kialakítása vonatkozásában is 

A MTA 1995-ben levelező tagjai, majd 2001-ben 
rendes tagjai sorába választotta. 

Összefoglalás 

Tanulmányunkban akadémikus gyógyszerésze-
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ink szerepét tekintettük át röviden a kémia ma
gyar fejlődéstörténetében Kitértünk meghatárnzó 
szerepükre a gyógyszerészek kémiai oktatása te
rén az első kémiai jellegű tanszék megalapításától 
napjainkig 

Akadémikus gyógyszerészeink tevékenységét 
folyamatosan jellemezte és jellemzi ma is a meg
újulásra való törekvés, a fejlődésre való igény 
Mind kutatói, mind oktatói egyéniségük révén 
maradandó értékeket képviselnek a kémia fejlő
déstörténetében és a gyógyszerészképzés kémiai 
ismeretanyagának kialakítása terén 

*** 

Az akadémikus gyógyszerészek kiemelése és 
tárgyalásuk logikája Majoros Krisztina: Akadémi
kus gyógyszerészek szerepe a kémia fejlődéstörté
netében című diplomadolgozatának (Semmelweis 
Egyetem, Budapest, 2009 ) koncepciója alapján 
történt 

JEGYZETEK 

1 A kémiai intézet története, http:/ /'iv\vvv che1n elte hu/ 
tortenet 

... -iA teljes idézetet lásd Végh Antal: Than Károly című tanul
mányában. ln: Gyógyszerészet 13 426, (1969) 

3 Végh Antal: Than Károly. ln: Gyógyszerészet 13 427, 
(1969) 

'Gyógyszerészi Közlöny, 24(28) 445, (1908) 
5 Eredn1ényeit „a bécsi akadémia az akkor eln1últ 4 év leg
nagyobb jelentőségű megállapításának n1inősítette" - ol
vasható Végh Antal: Ihan Károly ln: Gyógyszerészet 13 
427, (1969) 

6 Than Károly: Az ásványvizek vegyele1nzésének összeállí
tásáról. ln: Gyógyszerészeti Hetilap 4 !, 33, 81, 87, (1865) 

'Gyógyszerészi Közlöny, 18(50), 816, (1902) 
8 Than Károly: Feladatok che1niai gyako1latokhoz kezdők 

szá1nára Il kiadás A Magyar Gyógyszerkönyv Il kiadás 
különös tekintetbevételével, Kii" Magyar Tudomány
egyete1n I. chemiai intézete, Budapest, 1898 

9 Kie1nelhető például a víz képződéshőjére vonatkozó kí
sérletsorozata E11ől lásd Than Károly: Vegye1élytani vizs
gálatok. MTA, Értekezések a Természettudomány Köré
ből 11, 4, (1881) 

10 A qualitat{v és quantitattv chuniai analysis ele111ei. E jegyzetet 
Winkler Lajos dr egyetemi ny 1 professor előadása nyo
mán beleegyezésével írta Ekke1t lászkó dr egyete1ni ad
junktus. Második átnézett és javított kiadás. Mai Hen1ik 
és fia könyvkereskedése, Budapesten, 1918 478-479 o 

11 Barcza Lajos: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézi
könyve Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, 212. o 

"Winkler Lajos 1863-1939. ln: Gyógyszerészet, 7 82, (1963) 
13 Az. idézetet lásd Brantner Antal: A budapesti Gyógyszerészi Ké-

1niai Intézet története I rész ln: Gyógyszerészet 37, 739, (1993) 
14 Schulek Elemér professzor elnöki megnyitója a Magya1 

Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztályának 1959 
évi ankétján ln: Gyógyszerészet, 5 (1961) 

15 Végh Antal: Winkler asszisztense voltam ln: Gyógy
szerészet 32. 621, (1988) 

16 Végh Antal: Winkler asszisztense voltam ln: Gyógyszeré
szet 32 621, (1988) 

17 Végh Antal: Winkler asszisztense voltam ln: Gyógyszeré
szet32. 622, (1988) 

18 Winkler Lajos irodalmi munkásságának bibliográfiája. ln: 
Gyógyszerészet, 7 85-89, (1963) 

19 Végh Antal: Megemlékezés Széki Tiborról In: Gyógysze
részet, 24 322, (1980) 

20 Végh Antal: Megemlékezés Széki Tibo1ról In: Gyógysze
részet, 24 324, (1980) 

?J Brantner Antal: A budapesti Gyógyszerészi Ké1niai Intézet 
története 1 rész. ln: Gyógyszerészet 37. 740, (1993) 

22 Kőrös Endre: Schulek Elemé1~ mint gyógyszerész és ve
gyész generációk oktatója In: Gyógyszerészet 37 754, 
(1993). 

21 Kőrös Endre: Schulek Elen1é1~ mil1t gyógyszerész és vegyész 
generációk oktatója. ln: Gyógyszerészet 37 755, (1993) 

24 Noszál Béla: Kőrös Endre akadémikus, egyetemi tanár ln: 
Acta Pha1maceutica Hunga1ica 72. 70, (2002) 

25 Kőrös Endre: Schulek Ele1nér~ mint gyógyszerész és ve
gyész gene1ációk oktatója In: Gyógyszerészet 37. 755, 
(1993) 

26 Végh Antal emlékbeszéde a Dr Schulek Eleinér (1893-
1964) című cikkben ln: Gyógyszerészet 8 363, (1964) 

27 Görög Sándor: Búcsú Burge1 Kábnántól In: Acta 
Pharmaceutica Hungarica 70, 75, (2000) 

28 Bu1ge1 Káhnán székfoglalója 1990-ben a MTA-n: Rögzttett 
folyadékok Mössbauer spektroszkópiája, új vizsgáló 111ódszet az 
oldatkinetikában 

29 Az oldószereknek a koinplexegyensúlyokra gyakorolt 
hatásáról írt könyve megjelent angolul: Solvation, Ionic 
and Conzple.x Fonnation in Non-aqueous Solutions (Ne"'\!\1 
York - Amsterdam, l 984); oroszul Moszkva, 1984; japá
nul Tokió, 1987 

30 Noszál Béla: A gyógyszerészi diplo1na sokirányú tovább
haladást tesz lehetővé. Beszélgetés fóth Klára akadémi
kus, egyetemi tanárral. In: Acta Pharma HDng 71, 387, 
(2001) 

31 Noszál, Béla: A gyógyszerészi diploma sokirányú tovább
haladást tesz lehetővé. Beszélgetés Tóth Klára akadémi
kus, egyete1ni tanárral ln: Acta Pharm. Hung. 71, 385, 
(2001). 

32 Az ábra és magyarázatának forrása.: Tóth Klára, 
CyuJcsányi Ervin Róbe1t: Sze11zo1ok az a;za/itikni kémiában 
In: Magyar Tudomány, 2002 decernber~ http:/ /epa.oszk 
hu/00700/00775/00049 /1614-1623 html 

IRODALOM 

Elektronikus források 

1 Beck, M.: Than Károly, http://\·V\V\vkfki.hu/che1non
et/hun/ teazon/ tn.2000/ than html 

2 A kén1iai intézet története, http: / / wvvw. chem elte hu / 
tortenet 

3 A Magyar Tlrdományos Akadémia honlapja, http: / / 
\V\'\1\V 111ta hu 

4 A magyar nyelvű ké1nia születése, http:/ /\V\VW tank
onyvtarhu/ main.php 'object!D~5290806 

5 A magyar vegyészet arcképcsarnoka, http: / / \VW\V 
kfki hu/ chemonet/hun/ mvm/ a.rc/index.html 

6 Móra, L, Próder~ I.: A magyar kémia és vegyipar 
kronológiája, 1800-1950 fájak-Korok-Múzeu-



92 Acta Pharmaceutica Hungarica 2010/2 

rnok Egyesület Magyar Tudománytörténeti In
tézet, Budapest-Piliscsaba, 1997, http:/ /mekoszk 
hu ! 04900 ! 04955 / 04955.pdf 

7 SOTE tölténete, http://wwwsotehu/egyetem/tmte
net.php 

8 Tóth, K., Gyurcsányi, E R: Szenzorok az analitikai 
kémiában ln: Magy. füd, 2002. december: http:/ / epa 
oszkhu/ 00700 / 00775/00049/1614-1623 html 

9 Wikipédia, http: / /huwikipedia mg 
10 Winkler La1os (1863-1939), http:/ /wwwmszhhu/felta

lalok/ winkler html 

FO(yób·atok, könyvek 

11 Barcza, L : A meru1yiségi kémiai analízis gyakorlati 
kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005 

12 Brantner, A: A Budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
története I -II. rész. ln: Gyógyszerészet 37 737-750, 
(1993) 

13 Burger, K: A mennyiségi analízis alapjai: kémiai és 
műszeres elernzés. Sernmelvveis Kiadó, Budapest, 1992 

14 Dr: Schulek Elemét (1863-1964) ln: Gyógyszerészet, 8 
361-363, (1964) 

15 Gö1ög, S.: Búcsú Bu1ger Káhnántól In: Acta Pharm 
Hung. 70, 75-76, (2000) 

16 A Gyógyszerészi Kémiai Intézet 40 éves jubileu1na ln: 
Gyógyszerészet 34 233-241, (1990). 

17 Gyógyszerészi Közlöny, 18 813-818, (1902) 
18 Gyógyszerészi Közlöny, 24 445-448, (1908) 
19 Jubileumi emlékülés Winkler Lajos születésének 

125 évfordulója alkalmából. Elhangzott előadások: 
Nikolics, K: Winkler és a magyar gyógyszerészet; Végh, 
A.: Winkler asszisztense voltam ln: Gyógyszerészet 32 
619-623, (1988) 

20 Kőrös, E: Schulek Elemér, mint gyógyszerész és vegyész 
generációk oktatója ln: Gyógyszerészet 37 753-756, (1993) 

21 Magyar Gyógyszerkönyv, Vlll kiadás. Medicina 
Könyvkiadó, Budapest, 2003 

22 Markó, L , Burucs, K, Balogh, M, Hay, D : A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002 1 -III MTA 

I ársadalomkutató Központ - I udománytár, Budapest, 
2003 

23 Noszál, B: A gyógyszerészi diplo1na sokirányú 
továbbhaladást tesz lehetővé. Beszélgetés Tóth Klára 
akadémikus, egyetemi tanárral ln: Acta Pharm Hung 
71 385-388, (2001). 

24 Noszál, B.: Kőrös Endre akadémikus, egyetemi tar1ár 
Ln: Acta Pharm. Hung 72 69-76, (2002) 

25 A qualitatív és quantitatív che1niai analysis ele1nei E je
gyzetet Winkler Lajos dr egyetemi ny. 1 professor 
előadása nyomán beleegyezésével írta Ekkert lászkó 
dr. egyetemi adjunktus Második átnézett és javított 
kiadás Mai He1uik és fia könyvkereskedése, Buda
pesten, 1918 

26 Szabadváry, F.: A magyar kémia művelődéstörténete 
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 1998. 

27 Szabadváry, F, Szőkefalvi-Nagy, Z: A kémia története 
Magyarországon Akadé1niai Kiadó, Budapest, 1972 

28 Szász, Gy.: A Gyógyszerészi Kémiai Intézet kialakulása 
ln: Gyógyszerészet 29, 201-206, (1985) 

29 Szász, Gy: A Gyógyszerészi Ké1niai Intézet 40 éve ln: 
Gyógyszerészet 34 239-241, (1990) 

30 Than,- K: Az ásványvizek vegyelemzésének összeál
lításáról ln: Gyógyszerészeti Hetilap 4, 1, 33, 81, 87, 
(1965) 

31 Than, K.: Feladatok che1niai gyakorlatokhoz kezdők 
számára. II kiadás A Magyar Gyógyszerkönyv II. ki
adás különös tekintetbevételével, Kir. Magyar Tudo-
1nányegyetem I chemiai intézete, Budapest, 1898 

32 Than, K.: Vegyerélytani vizsgálatok. MTA, Értekezések 
a Természettudomány Köréből 11, 4, (1881) 

33 Végh, A.: Megemlékezés Széki Tiborról. ln: Gyógysz
erészet, 24 321-325, (1980). 

34 Véglr, A: Than Károly ln: Gyógyszerészet 13 425-430, (1969) 
35 Végh, A, Szász, Gy, Takács, M: Gyógyszerészi kémia 

Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1972 
36 Winkler Lajos 1863-1939 h>: Gyógyszerészet, 7. 81-92, (1963) 
37 Zalai, K: A magyar gyógyszerészet nagyim, 1612-1945 

Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Köny;, l<iadó, Buda
pest, 2001 

[Érkezett: 2010 május 28 J 


