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.Ekkert László (186ll-ll942) 
születésének 125. évfordulójára 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerészi Kémiai Intézete, a l\Iagyar Gyógyszeré
szeti Társasággal karöltve 1986. december 17-én, a 
gyógyszemnalitikus EHert László születésének 125. 
éuforclztlója alkalmából emlékülést rendezett. 

Az intézetvezető Szász György professzor meg
nyitóját követően a kortárs Végh Antal professzor 
színes előadásban tárta fel Ekkert László életútját, 
nrnjd Brantner Antal docens „Ekkert Lászlónak a 
szerves reakciók körében végzett n1unkásságá.ról", 
T .. JCuJzlovszky ,Jó;:sef professzor )Ja gyógyszerkönyvi 
azonossági Yizsgálatok sze1npontjairól 11 tartott 
elfütd{tst. 

.• A. 111egnyitót és az els6 két előaditst a követke
zőkben teljes terjedelemben hozzuk. Tesszük ezt 
azért is, 1nivel Ekkert Lászlóról, 111unkásságáról 
Szebellédy László az HJ42-hcn elhunyt Ekkert 
Lászlóra ernlékező nekrolögjún kívül ez ideig nern 
jelent 1neg 111éltatflB. 

A 125 énel ezelőtt született és közel '!5 éve 
( l\l42) elhunyt Ekkert László abban az I. Chemiai 
Intézetben fejtette ki értékes tevékenységét, amely 
intézetnek n C~y·ógyszerészi I(én1iai Intézet is 
egyenesági leszárn1azottjának tekinti n1agát. Talán 
nem is véletlen, hogy Ekkert László a kémia olyan 
területét tnlivelte, arnely terület n1a is Intézetünk 
profiljában szerepel. Következésképp, Ekkert Lász
ló sze1nélyét is azok közé soroljuk, aldknek ered1né
nyci szüki:iégszerűon benne foglaltatnal{ az Intézet 
tnai credrnényeiben. A1nint büszkék vagyunk 
szárinazásnnkra, büszkén tekintjük a Ciyógy-
1:;zerészi I(érniai Intézet elődjének az I. sz. Cheu1iai 
Intézetet, majd a belőle 1934-ben alakult Anali-
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tikai és Gyógyszerészi Kémiai, továbbá az 1939-ben 
létrejött Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intéze
tet, ugyanígy tisztelettel tekintjük hajdan élt 
intézeti munkatársunknak Eldrnrt Lászlót, akinek 
gyógyszeranalitikai n1unkái ne1n csupán az akkori 
intézet fejlődését mozdították elő, de egy részük 
jelenleg is a l\Iagyar Gyógyszerkönyv és a gyógy
szeranalitikai tananyag részét képezi. 

Ekkert László, an1int az a soron következő 
ünnepi inegernlékezésekből l{itűnik, igen széles
körüen foglalkozott a, gyógyszervegyületek azono
sítására alkahnazott kénliai reakciók kutatásitvaL 
I(orunkba.n, arnikor a n1líszeres anyagvizsgálat, 
ezen belül a n1űszeres gyógyszervizsgálat soha ne111 
látott n1értékbe11 hódít, és ezen a téren is sokszor a 
korszerííség jehnezébe öltözve, de lényegében 
gaztlas~gi alapokon nyugvó versen}' kezd ldala
kulni. Ug.y véle1n 1 hogy szán1unkra, ne111 rendelkez
vén a n1űszerek állandó n1egújítására szolgáló hát
térrel, különösen tanulságos a tisztázott kérniai 
folyan1atokon nyugvó, szelektív, egyszerű és gyors, 
a n1eglevő 1uűszerállo1nánnyal elvégezhető analiti
kai n1ódszerek tanuhnányozása. Ennek n1egfele
löe11 Intézetünk egyik feladatának tartjuk, hogy 
falai között folyarnatosan n1íiveljük a korszerlí 
terápiában alkahnazott gyógyszervegyületek vo
natkozásában a hatás és a ké1niai ellenőrzés szer.11-
pontjából lényeges tulajdonságok, ill. reakciók 
knta.tás1it, lefutásuk, kinetikájuk vizsgálatát. Ez· 
zel egyben őrizzUk és továbbfejlesztjük azt a kuta
tási irányzatot, atnibcn Intézet,ünkben a n1aga. 
korában jeles 1nfivel6je volt Ekkert Lúszló. 

I(ülönöscn örvendetesnek tarton1, hogy a n1eg-
01nlékezésre hivatali elf5dö1n, Intézetünk ..-olt igaz
gatója '\1 égh .tlntal professzor úr vállalkozott, aki 
1naga. is tagja volt a Gyógyszerészi I(é1niai Intézet 
olőcljének tekintett Intézetnek, és szen1élyébcn a 
~ze1ntan1í szólhat Ekkert J_Jftszlóról. tnunkássilgdról. 

Bn).!edjék inog, hogy n1ielőtt az előaclúso1nat el
kezde~1én1, ezzela csoi1ortképpel hacld e1nlékezzon1 
\Vinkler Lajos professzor társaságában az I. sz. 
Uho1niai Intézetre. :\ kép jobb szélén szerényen 
húzódik inog Ekkort László, az ünnepelt. 

:.\iikor kedves tanítványo111 és tanszéki utódou1 
Szász Ciyörgy professzor úr felvetette azt a gondo
latot, hogy Ekkert J_,ászlóról születésének 125. év
í'urclulójún enllékezzünk n1eg, 1nngúb'1l ért:etődlí 
készséggel, s<'.ít örünunel y{dlalt:aut azt a 1negtisztc}(í 
feladatot, hogy· az én kedves Laci bátyán1ról, élet
útjltról szóljak. 

;)zí\-esen vállalta1u. do uc.nu gondolt.a111. hogy 
lelkileg 1nilyen nehéz erre felkészülnö111, pedig 1020-
t(íl 1933-ig 111unkatársa voltnn1, sőt ezt rnogelözöen 
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2. dbrrr. _4.::: 1. s::. Ohernical Inté::cl, középen 
TV in!..lcr Lajos profess::orral ,· balra a n1ásodik 
/]chtdek Elcniér, a jobb s::élcn El.'/,:crt Lás::lr) 

az 192G-27. tanévben egy évig tanáro1n volt, tni
kor II. éves gyógyszerészi hallgató koron1ban ő 
volt az analitikai és a gyógyszerészi kén1iai labora
tóriurnunk vezetője az akkor I-es szá1nú kérnfrti 
intézetben, melynek Winkler Lajos volt az igazga
tója. 

Tehát éppen 60 évvel ezelőtt, amikor ő már 65 
éves volt. Most, közel két emberöltő távlatából 
en1lékehn gazdagságának zavarával küzdök, n1ert 
nyon1asztólag hat rán1 az a tudat, hogy én vagyok 
az egyetlen túlélő az egykori Winkler intézetből és 
nagy a felelősségen1, 1niként e111Iékeze111 n1eg róluk. 
(Pár hónapig velünk dolgozott Sik Károly tanár úr, 
kedves barútorn - szeretettel köszöntjük őt kö
rünkben -, aki Szebellédynek segédkezett ldsérle
teiben.) 

i\. „I!atos" volt annak az asszisztensi laboratóri
u1ni részlegnek a 1negjelölése, ahol \Vinkler akkori 
asszisztenciája. éliikön Ekkert László adjunktussal, 
dol1:wzott. Schulek Elemér ln26-ban már eltávo
zott az OKI-ba, de ott volt Szebellédy László és 
Ifegedűs 1\'Iarf!it. az egykori pénzüf!ytniniszter 
Hegedűs Lóránt lánya (akit a Tata - hisz így aposz
trofáltuk Winklert csak per a „kisasszony 
őexcellenf'iájá.-t ernlegetett). IZözéjük kerültern, 
n1int fiatnl doktorandusz. ep:-yete1ni gyakornoknak. 
Y'linkler Tata. e111berileg nehezen volt 1negközelít
hetö - tanúsíthatorn, hisz négy éven át volta1n 
sze1nélvi asszisztense-, viszont Laci bácsi az első 
pillant6..stól kezdve atyai barátként és nem n1unka
társként kezelt a nagy korkülönbség ellenére, ő 68 
éves. én pedig 2G éves voltan1. 

.A„z akkori tudon1á.nyef[Yeten1 bölcsészeti kará
i1oz tartoztak a kén1iai intézetek, n1clyek szá1na 
Than halála után rnon-ben háromra szaporodott. 
Az I-est Winlder. a II-est Bugarszky és a III-ast 
Buchböck professzorok vezették. A felsoroltak 
Than lmlála után két évtizeden át nem kreáltak 
sen1 analitikából, se1n fizikai ké111iá.ból 111agán
tanárokat. Ezt a dermedtséget Bucböck törte meg 
In30-ban. mikor Sclmy Gézát babilit{tlta, majd 
Schulek Elemér habilitására kerlilt sor 1931-ben 
Winkler részéről. de Jobann Béla nyomására. 
~4. har111incas években azután sorra következtek 
Szebellédv László. Erdey Gruz Tibor és Lernrvel 
Béla, de rllég 1ninclig neni került sor Ekkert LásZló 

habilitására. pedig ő már 1900. szept.-től a Than
féle intézet tagja volt, és 1nég Than akart belőle 
rnagántanárt kreálni; el is h1dította a folyanu1tot 
mos tavaszán, a bölcsészeti kar ehhez hozzá is 
járult, a folyamat tehát megindult, de a befejezésé
hez a, próbaelőadás, an1ire még azon év őszén sor 
keriilt volna, elmaradt, mert Than Károly időköz
ben - 1908 nyarán - meghalt. Ezután pedig nem 
vette kézbe senki Ekkert ügyét, ezzel peclig meg
RZiint, illetőleg elaludt Ekkert egyetemi karrierje 
mindaddig, amíg Szebellédy Lászlóból 1939-ben 
µrofesszor nem lett. Akkor már a Winkler, Buch
böck, Bugarszky triászból senki sem élt 1 \Vinkler 
1G30-ben halt meg. Az új professzor Szebellédy 
j'tvas!ntára azután a bölcsészkar Ekkert Lászlót 
előbb Inagántanárrá fOgaclta 1 n1ajcl a rendkívüli 
tanári círnet is n1egítélte neki. 

Ezek előrebocsátása után úgy érzem, Szebellédy 
L-ászlónaf.: kell átaclno1n a szót, ruil~or j'elolvasont 
j!JJ.:kert Lászlóról "Írt - a l\iagyar Ciyógyszerész
tudo111ányi Társaság Értesítőjében 1942. szepte1n
berében megjelent - nekrológját. (XVIII. évf. 
327-329. okl.). 

„l'\Iindnyájan őszinte szon1orüsággal fogadtuk a. 
gyászos hírt dr. Ekkert László egyet. nyilv. rk. 
tanár. a, Páz1nány Péter Tudon1{tnyegyete1n I. BZ. 
Chen1hd Intézete nyugalornba vonult labora
toriurni igazgatójának elhunytáról. N erncsa.k 1ni 
szerettük őt és ragaszf,;odtunk hozzá őszinte szívvel, 
akik a leg/,özelebbről ismertlilc 7;árat/anul i:onzó 
egyéniségét. úri gondolkodását és nemes jellemét, ha
nem elválaszthatatlan kapocs fűzte Hozzá lanitvá
n.11ainak 1uig.1,1szá1n'Ú seregét is, aki!.: ne1nzeclékel,;en 
J.;ere8ztül az Ő gondos út1nutatá.sa riyonlá.n sajátítot
tcík el a:: analytikai és gyógyszerészi chenz,ia gya./corla
tát. 

TanítV"ányainak zö1ne tt gyó~yszerészek közül 
keriilt Id. 0 maga is gyógyszerész volt, így ptí!ya
futásának n1inden szakasz1í.ban szoros kapcsolat
ban állott a gvóaVszerészettel. 

A fojérmegyeí'Adonyban született 1861. szep
ten1ber 9-én. C~hnnáziurni tnnulinánvait Buda
pesten végezte és a budapesti V. ker: álhuni fő
girnnázin111ban érettségizett. Egyeterni tanuhná~ 
nyait a budapesti Tudományegyetemen folytatta, 
n1njc1 az összes szigorlati tárgyakból általános ki
tüntetéssel rniné)sítve 1881-ben gyógyszerészi ok
levelet szerzett. Ezután katonai szolgálatra vonult 
be és 1881-82-ben n1int önkéntes teljesített szol
irálntot. Katonaéve leteltével pályánkon működött 
18n6-ig mint gyakorló gyógyszerész. llfajd újból 
beirrttkozott az eiryetemre, és 1899-ben gyógy
szerészcloktorrá avatták ))Szalicilsav jodon1etriás 
n1eghatá.rozása<1 tá.r.ayú doktori értekezése alapján. 
Ezutií.n inég egy éven át cherniai tanuhná.nyokat 
vérrzett a nftgy11evű Than Iiároly professzor illtéze
tében. Jeles képességeit felismerve, professzora 
1900. szeptember l-én intézetéhez gyakornoknak 
neveztette ki. majd 1902 szeptemberét61 1906 
nove1nberéíg előadási aisszistens volt. Ez időtől 
kezdve 1009-ig n1int laboratóriu1not vezető tan{1r
segéd m űködÖtt. Than Károly professzor halála 
után intézet,e két részre osztatott és Ekkert László 
az I. sz. ún. Szervetlen és _.:\na1vtil::ai Chen1ini 
Intézetnél n1aradt adjunctusi rninŐségben. Utóbb 
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1931-ben az Intézet Jaboratóriumvezetője lett. 
Noha 1933 júniusában hivatali működését be
fejezte és nyugalomba vonult, a tudományos 
kutató munkától nem bírt elszakadni és egész a 
legutóbbi évekig mind kísérletező, mind irodalmi 
munkásságot fejtett Id. Tudományos munkásságá
nak elismeréséül a Pázmány Péter Tudomány
egyetem elóöb magántanárrá habilitálta, majd a 
rendkívüli tanári címmel is kitüntette. 

Ekkert Lászlóval a régi híres Than Károly-féle 
iskola egyik igen érdemes tagja költözött el az élők 
sorából (1942. III. 6-án). Than Károly környezeté
ben ecryütt tevékenykedett néhai Winkler Lajos és 
Buchböck Gusztáv későbbi professzorokkal. Segéd
keztek a na,gyne-,ríi n1esterüknek n1agyar szempont
ból páratlan értékíi chemíai tankönyve n1egírásá
han, a1neivnek révén Ekkert Lászlónak is része van 
a szabadoS n1an:var chen1iai 111űnvelv n1egalkotásá
ban. A fiatalabh tudós generáci.óból mellette dol
goztak Fridli Rezső, Lotzka Alajos és Schulek 
Elen1ér kiváló vegyész-tudósaink. 1\Iindnyájan, 
akik környezetében voltunk, csodáltuk páratlan 
e1nlékezőtehetségét, kiváló n1egfigyelőképesséaét, 
Rzívós szor.gahnát és a tudo111ányos kutatásban 
talált őszinte örömét és kielégülését. Szinte csodá
latos. hogy 111int laboratóriun1vezető. oktató 1111111-
kája és nagy adminisztratiós elfoglaltsága mellett 
is képes volt intenzív tudon1á.nyos n1unkássá.rrot 1ti
fejteni. Néha még ffatalabb kollecráinak intézeti 
rnunkáját is 1nagára vállalta, jó szívvel és ne111es 
önzetlenséggel, ha ezzel tudományos kutatómun
kájuk számára lehetőséget nyújthatott és atyai 
szeretettel örült a fiatalok tudon1ánvos sikereinek. 
Nem csoda tehát, hogy mindnyájunkat meg
fogott szen1élvének varázsa és körülötte az igazi 
ko!1egialitásrnÍk olyan légköre alakult ki, amelyben 
inindnyájunknak örön1 volt doirrozni. 

A tanítvánvaival való érintkezésben a labom
torium ban sz~műzte a ridegséget. Keresetlen volt 
és közvetlen. 1\Iindenkinek az erryéni örön1e és 
bánata is érdekelte. Fárndlrntatla;,ul tanított és 
kérdezett. Ha fe1e1tetéseit néha csípős 111err.ie.rry
zésekke1 is fűszerezte, azzal csnk arrrrodahnát 
igvekezett palástolni, amel1yel a jelölt előmenetele 
iránt viseltetett és serkenteni ip:vekezett. Tanít
ványai ineg is értették Őt és nerl1 bírtak tC:He e1-
sza1tadni. Olvkor n1écr évtjzedek n1últá.n is. ha 
"._alaki közülük Pestre jutott, szeretettel felkereste 
Ot. 

Tudon1ó„nyos 111íiködésének bizonyítékai köny
vei és száznál több dolgozata. A „Quantitatív é.s 
qualitatív cheniiai analysis" e. 512 lapos rnunkája 
litografált jegyzetként 1011-ben jelent meg és a 
bölcsész-, gyógyszerész-, valamint orvostanhallga
tók laboratoriun1i ana.1ytikai rnunkálatainúl hasz
nos útmutatóul szolgált. „Gyógyszerészi chemia" 
e. könyve 1919-ben jelent meg. 

Sajnos, azóta teljesen kifogyott. Miután neve 
klilföldön is ismertté vált, W. Böttger leipzigi 
professzor, a „Di e che1nische ~<inalyse" e. n10110-
grafia-gyűjten1ény szerkesztője azt a 1negtisztelő 
felszólítást. intézte hozzá„ írjon a gyógyszerként 
használatos szerves vegyületek felis1neréséről a 
saját 1rísérleteire és 1negfigye1éseire is kiterjed{) 
könyvet. 

Ez a könyv „Erkenn:unq orqani8cher Verbinrl1l.n
gan trn besonderen von L'1rznei'fn,ittrln.1

' cín1n1e1 lfl33-
ban Stuttgartban, F. Enke kiadásáhan jelent 1neg, 
n1int a gyí1jten1ény 32. kötete .... <\. n1unka értékéről a 
könyv ismertetésével kapcsolatban Bött.ger, Ro
jahn. Zernik professzorok és n1integy harn1inc kül
földi szakfolyóirat a lerrnagyobb elisrneréssel nyi
latkoznak. Rojahn professzor szerint „das Buch ist 
eine Bereicherung unserer Literatur''. 

Dolgoz11ta.i főleg n1agyar és nén1et, a.Ikaln1ilag 
pedig olasz és angol szakfolyóimtokban jelentek 
1neg. Néhány dolgozata a quantitatív chen1iai 
nnnlysis körébe tartozik. Do1.gozatninak jnvnrészé
ben a legkülönfélébb. főképpen gyórryszerül haszná
latos szerves vegyületek általa megfigyelt qualita
tív reactióit isn1erteti, an1e1yek a n1e.gvizsgált 
v·e.gyületek ielle1nzésére és roko;1 vegyületekt{)l való 
n1egkü]önhöztetésére igen aH~rrlinasrrk. 8zftn1os 
dolgozatában a qualitatív analysis {1jahh fejlődési 
irá.ny{tnak 111egfelel6en a vegyületeknek és reactío
tern1ékeknek a. fluorescens-nnalvtikai viselkedését. 
úrrvszintén a reactiók érzékeflvsé_aének határát 
is1l1ertette. Egv-errv érdekesebb ciolaozatának 1ne_g
ielenésekor szárn~~ külföldi cherniai intézeth{)l for
C1ultak hozz{i, külön1envon1a.tért, az e1isn1erés l:-1izo
nyítéká.nl. 1\z általa iddolgozott reactiókra több 
helven hivfltkoznak nén1et és an1erikai szerz{)k is. 
1\'T Óclszerei eyakor1ati használhn.tóságára jellen1ző, 
hogy a világhírlí ]l,f ercl~ vegyészeti gv{tr álta.1 a 
n1i11denna.pi analytikrri laborn:tori11n1 l{aszn1í.lntára 
összeállított „RPrt(!enzien-VerzPi('.71nis" cín1íí kötet
ben 42 Ekkert-féle reactiót találunk. 

Nén1ely dolrrozatának eredn1énye pedig külföldi 
kutatók n1unká;á.nak kiinch1lási pontift11l szolrrá1tés 
ily rnódon tern1ékenvítőlerr hrrtott. Itféltán eln1ond
hÍltjnk tehát Ekkert J,ftszlóról. horry n111nkáss8.rrával 
a n1aftvar tndon1ánv hírét külföldön is örerrhítette, 
sajíl..t- t11arril.nak pedig el nen1 rnúló en1léket állítntt.n 

·Eddig 8zeb8llécly tncrren1 lékezése Ekkert I1ász1ó
r61. a.n1it hefAiez Ekkcrt dolgozatainak jegyzéke: 
szá.n1szerint 08 cí1n. 

1\:Iost azonban visszaveszen1 a szót SzebellédytőL 
visszn-veszetn, inert n1úsként nern derülhet Id. hogV 
tuní szép Ekkert Lászlóval élete alkonyán történt, 
azt lnind Szebeilécl\rnek köszönhette. Ln.ci hácsi 
vérrtelen szelíd tern~észetével. inint a. Trefort-kert 
örökös adjunktusa élt a. h11r1nincas évek elejéig 
teljes bizonytalansár.::han. ;\Jlrí.sát, n1int acl.innktust, 
háron1 évenként 111ei:,rújítottá-k ugyan, tohtit nz norn 
volt vég-Jeges. és ott ii.Ilt 70 éYes f6vc1 1 D31-hen 
nyurrdíj lehetősége nélkül. Ekkor lépett közbe 
Szebel1édy, akit n1ár akkor is hren sokra becsültek 
és tiszteltek eQ'.veten1i és n1iniszteriá1is körök. Fe1-
firrve1ve Ekk~r·t ritka tehetsérrére Szebellédv fel
hUSználta akkori összeköttetéseit arra, bor.::v' IJaci 
bácsit az idő tájt rendszeresített és végle.ge; állást 
jelentő laboratóriurnvezetői álJáshely egvikére ki
nevezzék. f.~tv lett azntán Ekkcrt n1'naciíiion:osult 
n.ktív szolrrálnta szinte utolsó pillana.táhm1. Szchel
léclv azonban ne1n elégedett rneg ezzel. s inihelyt 
1039-hen eQ:veten1i nvi1vános rendkívüli tanúr ~és 
tanszékvez~fti 1et.t. nÚndent elküvetet-t IA1ci l)ácsi. 
hogy ügy 1noncljan1 tsljes rehabilitációja érdeké
hen. Sikerrel ébresztette fel az 1009 óta .. ,Csip1::e
rózsika'' úlrn{tt alvó magántanári habilitúció ügyét. 
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és kezdc1ué11yezéséro az akkor 111ár tíz éve nyug
(líjas Laci bácsit több rnint húrorn évtized késéssel 
111agántanúrrá képesítették, sőt rövidesen az egye
terni uírnzetes rendkívüli tanár cirnrncl is kitiin
tették. l\Iint kortárs, sze1n- és fültanú tan{1skod
hato111 arról is. hoi!V inikor a „Dic chen1 isclic 
.:1nalyse;; köny.v s~i·ozatban \Vinkler .,.1!1tsr;c
-1ca.hlte U ntcrsuch1uiqscc1f ah rei/ f'iir rlrrs chc111 ischc 
Laboratoriu1n'' n1unkájúnak 11ie~jc!entete.:-:ót kü\·e
tően Szebellédy a sorozat szerkeszt,:íjét. J3öttger 
lipcsei professzort rábeszélte. ugyanakkor. ugyan
abban a sorozc1tha11: Ekkert László élet1nunkássú
gát reprezont:í.lú „Er!.·ennuny orr;anischcr Ticrbin
clunr1en in1 besondercn i:on _4r.:;nei'.rnUtcl" círnű 
111unkújúnak kinyorutatúsúra. 

Szobcllédynck ~·-e 1nindc11napi szo1n1nel alig lc-
1nérhotG -- hú lás szeretete l,aci búcsi iránt ott búj
k{Llt és kiérozheléi \·olt a r(Jla irt és az i111ént fel
olvasott nekroit')g szavai küzött is. \~ajon ini kész
tette 1ninderre Szehcllédyt? Eg_yrészt az c111beri 
részvét. 1nikor nap 1nint nap hítta a galan1bősz 
üreg adjunktus napjainak kilútástalansúgát, aki 
annak ellenéro, hogy a húszas években 1uúr annyirn 
ren1egett a keze, hogy írni is csak ügy tudott, hogy 
balkezével leszorította a. tintaceruzút tartó jobb
ját, n1indezek ellenére nap 111int nap sziszten1atiku
Sttn folytatta színreakcicíival kutató innnkáját. 
Ekkor iuúr kísérletezni is csak ügy volt képes, hogy 
az egyik epruvetta. szúj{tt a rnúsikhoz kellett 
szorítania. ha egy111ásba akarta önteni tartahnukat, 
s a.lig talált b~ic, nükor a szilárd anyagot bele
szórt~i. Ennek ellenére 111inclennap fára~ih'átntlanul 
dolgozott, példát adva. az önfegyele111bül nekünk, 
az akkor 1nég „jaj de11 fiataloknn.k. 

.~\ 1núsik 1111)tÍvu11111 Szehellécly rendkívüli alto
niztnusúnitk azo11ban a. hála. lcl~etett azért. hoErv 
Lac..:i bácsi színes rcakuiúival bajlódva felhíY--t~.t 
fiureliuét n kis n1cnnviségü anva.i:!;ok kitnutatúsúra. 
s:Z~bellécly ekkortól, kez'élYü ;ll~g ne111 Úllt, lllÓg 
ls~·en adta int1;ic',ü.Jj{t val. fel nc;n, fudez~,c az ,u~~ra 
11ukro n1en11v1se:rek ln1nt1tatnsara.. sot kesubb 
ine_ghatározús.ára ~l.lkn!inas aktivált katalitikus re
akcióinak rendszerét. anH::ly eljárásai érzékenysé
gével i:u111nk idején óriási feltíinést keltett, hisz 
akkor rnég sehol se1n voltak a rnai 1nüszcrcs anali
tikai lohei(:Jsé;zck. 

NyilYún ez,_it húln; is ;;ezctte Szehclléclyt és ncn1-
csak az Ekkert J„ú:;zlc'1val történt Ü!azsáQ:tnlan 
1néltúnytflhtnsrig jó,~átét:cléro .;·al(J töro!.;:vés, ..... de az 
öreg Ekkert I...-úszlö\·aI szen1ben olyan ra2vo&:ó 
pél~Íáját 111utatta a tanít,·únyi~ a.~ n1unl~~i'tá~:5i 
szeretetnek, hoo;v err(íl itt és n1ost r11cg 110111 
e1nlékczni 1negh~~11isítása lenne az akkor történt.el~ 
szollctnénck. Szebellédy r~ész rnagatartásúban az 
az crnelkc:dett etikai léi!ki.i~:· tükrözi'idik vissza, arnit 
Ekkert Lú:-;zl(i 111aza kÖrül tcrc1ntett. 

Borongós. szeles.__, 1núrcinsí délután volt 1D42~bcu, 
ainikor a, li.erepesi tcrnetűbeu utolsó útjúra kísér
tük T...-aci bác:sit. ~A halottasházhól alig horr-v el
indult a g~~úszinenet, <.'L ltl{1tyúsfóld feli)l,._nJ1oi't{kkor 
katonai repülötér volt, en:is 111otorzúgással rueg
jelent háron:1 vadúsz~repüléígép. s kürüzütt felet
tünk, 111 íg a J.:op:Jrsót ci sírba 110111 eresztették. ),kl~or 
pedig visszarepültek a raYatalozó felé, s újból 
tiszteletköröket kezdtek leírni az onnan inost in-

duló lmlottasmenet felett. amely egy hősi halált 
lrnlt pilóta lrnmrnit kísérte utolsó útjára. Szebellédy 
I.1úszló, Hegedűs I\Iargit, 1neg jón1agam az elárYtilt 
.,Hatos" asszisztensi labor egykori tagjai, szornor
k{ts 111osollyal nyngtúztuk ezt tL Laci bácsinak 
tévedésbiil adott lrntonai tiszteletadást. A pilóták 
110111 tuclhattúk, hogy nern is tévedtek olyan na
gyon. inikor egy rendkívül tiszteletrernéltó, tiszta, 
becsületes, igaz ernbcr sírja fölött keringtek. 

Laci bácsi to1netése azért is különösen szou1orú 
dáturn sztí..1no1nra, 111crt Szebellédy, Hegedüs 
JI.argit és jó1nagan1, akik a, teznetés után rnég 
ho.':iszasa11 elbeHzélget:tünk, ekkor voltunk az élet
ben fg,11 hdrn1a.sb~u1 együtt utolj{trn. IIegeclüs 
Jíargit n1ég az év nyarán öngyilkos lett. Szebelléclyt 
pedig alig két évre rá elvitte a rúk, lü·!~! janu{trjá
han. l\Iint ennek a kis kollektívának itn1nár egyet~ 
len t(ilé!iije. küszönü1u a nini n1egen1lékezés rneg
ronc.lezését és elnézést kérek, lin a térnúnak szívc111-
hez oly közelálló -rolta. rniatt sokszor és nagyon 
szuhjcktív volt a hangorn. 

E E KERT j,,\SZLÚ:S:\1\ A SZE!tVE~ 
ltE::t1.:c1óE: 1\Ültf:nEX vf:GZETT 

1rv:; I\.-\ssA n ,\. 

Ekkert L{1szló életútja és inuukássága össze
funöd()tt a. nuurvar ayóg-yszeripar kialakulásával, a. 
századforduló '({veib'én ;i, Inár klasszikusnak tekint
het() gv(Jg-y;.,;zerkincs n1egszületésével. Ekkerl 
1881-'iS~JG közötti közfor~alrnú gvógyszertári 
tcvékeny~égét nHjg az I. i\Iagyar C~yÓf:"yszerkönyv 
szentlélete határozta rueg. I\.özben a szintetikus 
gyóg_yszeripar rnegjelené~ével részese lehetett a 
gv(:1s.cyszerké1nin f'urT<tdalrni kibontakozás{u1ak. 
~~ r{,;,tal J~kkeri rrhan l(ároly irányításával ezen 
új helyzet adta igények kt~pcsán ~ fügott hozzá 
doktori disszertációs n1unkájához. _-iz I. sz. 
Chen1iai Intézet európai színvonalü, igényes kör~ 
!l)'"Ozote alakította ki azt a. készséget, a111i a 
küvelkezókbcn 1neahatározta .gondolkodását, ló
nverrló.túsút. at:; ü~~'3zefi.írr~ések0t kereső, elo111zű 
l~~·itTkus szendélotét, az e~~tonkónt éppen a n1ellé
kesnek tünöhcn rejlő ,,lényeg1

' felisrncrési kész
ségét. 

18\JD-ben be11~yújtott„ a „Salyc..:il::;ay judv1neLriús 
iuoghcttCu·ozúsa." e. doktori disszertációján kercsz
ti.H bonne egy alapos elrnéloti felkészültségü, rend
kívül precíz és korrekt kutatót isn1erhetünk n1eg. 
Ezen inunkájúba11 a. hrón1fClcsleg joclornetriás 
,-isszan1érésen a.lapuló korszerü analitikai eljtí..rást a 
gyéigyszcranyngok egyik jclontüs körére terjeszti 
ki és fejleszti a 1netodikát tovább. Ekkert tevé
kenysége. kutatási érdeklődése 11Ii11clig a 111cglévő 
prohlétnák n1egolc1úsára irányult. Doktori érteke
zése bc,·ezet6jóhon így ír: „l\Iíg 111nngynr gyógy~ 
szerkün.v1.~ (_Ph lig II) száu1os gyógyszerre vonat
kozólag n, rncnn:y-ilcgos azono::!sági pró bút írja. el6 ... 
H salicylsavr;1 vonntkozólag ilyen clőírúst a gy6gy
::;zorköny,·ben ne1u tal{dunk, úgyszintén a higany
salicy·latnál és a snlolnál sern ... f.tiivel a pheno1 
111ennj--rilcges lneghntározúsa jodo1netriús üton I(op-
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peschaar iuóclszere szerint be\·{dt, tnnulrnányai111 
<·éljául tüzte1n ki, hogy tisztúzza111, nern volna-e 
lehetséges a. salicylsa;v tartnlrnát is ilyenféle 1nóclon 
1neghatározni" fejezi be Ekkert. Ezt követően nagy 
alapossággal és körültekintéssel tanulinúnyozta, a 
kvantitatív rcakciólefutás körühnényeit, inajd 
közölte a n1óclszerét 1 i11nit végül is több inint fél 
évszázaddal a kidolgozott lehetőségek után, csak 
az \ 7 • nH1gyar gyógyszerkönyv alkahnazott. 

Ciyógyszerkincsünk gazdagodásával, a gyógyszer
analitikai fejlődésével összefüggésben a gyógyszer
könyv korszerűsítésének igénye, toYúbbá az újabb 
és újabb gyári készítrnények kapcsán a gyakorló 
gyógyszerész inunkájában fokozott11bban jelent
kező ,,gyógyszerbiztonság'' igénye, yaJarnint n 
gyúgyszerészhallgrrtók analitikai képzésének fel
adata, a probléinák iránt érzékeny- kutató figyel
rnét súlyozottabban a gyógyszeranyagok felis1neré
séro és crryrnústól való 1ncgkiilönhüztctésére alkal
inas re1~kciók tanuln1ún}"ozúsa irányába vitte. 
J~kkertnél az alaposság és a n1inclenre kiterjedő 
figyelen1, kon,zerü szerves kénliai szernlélettel 
p?t;·osuIL „:\. 111úr részleteknek tünti jelenségek tüze
tesebb tannltnúnyozásával, az is1nert reakeiók ki
egészítésével és 'toYábbfejlcsztéséYel, de sokszor 
éppen egyszcrüsítésével a. rnindennapi gyakorlat 
igénvéhez 1nódosításúYal rnutatta rncg, hogy az 
e'gys~zerlí színrea.kcicík a gyógyszerant~litik<~~ szá-
1nárn rnilvcn hasznosak lehetnek. Ekkert László 
1nár az I.~világháhorü előtt, tevékenykedett ezen a 
területen, de ekkor 1nég csak itthon isrnerhctték 
111eg. Ercchnényoit külföldön a világháború után 
t:ette küzzé, főként a nérnet szaksajtóban. r\. készü
lGhen lé•;() I\1 . n1agvar n:yógyszerkönvv idószakú
han, a 20-as évek ~<)rán~ a 30-as évelZ elején sorra 
jelcr1tck n1eg tuclo111ányos közle111é11yoi. Ekkcrt 
gyógyszeranalitikai tevékenységét férnjelzj, hogy 
\\r. Böttger professzor, a stuttgarti lTerdinanc.1 
I~nko J(iadó gondozúsáhan n1egjclenő kén1iai soro
zat szerkesztője felkérte, hogy írja inog kün:i"Yét, 
azuibcn ii:in1ortcti rcakcic'iit. YalanÜilt vizsgúlja 
újra a gyúgyszoranyagok azonosítására ez ideig le
írt és alkahnazott. klasszikusnak 1uondhatú rc
ilkciúkat. ln;,-enciózussúgúnak. kitartúsúnak, tiinJl
rnének küszönhetú, hogy a részletek nlapnsabb 
rncgfigyelésévcl, a reakciók ,,icl6be'' helyezésé1-el. 
(}? az ?gysz,erübb, l~i~gészít(~ fogúsok_ so,rún ~z 
UJabb valtozasok le1rasa„-al szarna.s. cgyebkent 1nar 
ís1nort reakció kapott kezo küzött új t:nrt:nh11nt. 1 

órtékel6clött fel, ;,-ált bizonyos vegyiiletci:ioportokra 
jellcn1ző, ;,-agy éppen u, kénüai vagy hatástani 
c:soporton belül szelektí;,- reakció;,·ú. _:\.z intézet 
kvantitatí;,- analitikai szo1nléletébtil adódóan Ek
kert az ez ideig „gyenge", ..-agy „eri.ís" jelz{lvel 
értékelt színreakeiókról, azok n1értékéröl inár 
többet is kívánt tudni. Nerncsak az üj reakcjóknúl, 
hane111 a korábban leírtaknál is elsőként vizsgúlja a 
reakciók" érzékenvségét") egyben kidoln:ozz1t 
nündcu:vikre az últilla '-hc;,-ezet~{t ,.hatúrhíui"túst': 
i;.;. ~A s~erves és gv6gyszeranalitika területén ~:égzPtt 
ilyen irúnyú n~~'uil:~tssága külfüldün is clis1n~-rést 
;,-últ:ott ki. · 

Ekkcrt I.úszló korszcríi :'-lze111lélet.ének. intuití;; 
készségének köszönhető, hogy a.z akkor rnég új
donságna.k sz{unít:ó analitikai kv<Jrclúrnpa adta. 

lehet{Jsén:ekre is felfirryelt . ..:-\ rnár korábban leírt é.s 
az üj rc«lkcióinál ruegf·igyelte. hogy azuk li\"„féu:y
ben hon:van viselkednek. Ezzel nen1csak, hot:cr 
i()kozta~{ reakció szelektivitását. de cc:yes anvagf;1~
nál 1negterc1ntette azok fluori1netri<~lS n1cgl;atúro
zúsánnl~ lehetőségét is. Ekkert I.úszló 1~1nnkúja 
korszerü ..-olt, is1nertc a í.!vógvszerkünv;,-ck azono
:;ítúst célzó 1núdszcroit. 't~·íjdl~ozott v1;·1t az alkal
n1azhat:ó reakciók körében, és tiszt:úhan 1-olt: azok 
eredetével is. _:). tújékozottsúgúht'il aclód(J alaposság 
kitünik 111incle11 küzlcn1énvéh('íl. ahol a n1cgfelcléí 
irodaln1í hiYatkozúsokkal ·utal az eklzu1én'vekre. 
rnajd {1jabb n1egúllapítúsait azzal ho2zn ü;;f;zcfiig:. 
!Zésbc. 

~:1. küí·etl-::cz{)kbcn Ekkcrt Lúszl/) néhún\-, n1ég 
nr1pjainkhan is -,,-{dt.nzatlan1Il jeient.lí;-; uy1'1;y.-:zc1'.~ 
{':-)!)Jl<1rl. kiJrúhe11 -,-ét:zett Illllllkú:-;súgún k(•n·;-;ztül 
:-:zú;1dékuznúrn érzék(·lt.etlli ötlet.(•;:;séi!éL H ll'het('j 
le.ge,i;rvszerübh inetndikai fos.::;Úsait. arni vé_u:ü! is 
jcll~l;~z{í az J~kkert.-féle szí11rci,1kciókra. 

~I\dún az en:yik lc:.rküzis111ertchh, }~kkc·rt /'cna
cetin és az l~-1~tifcl;rln savas hidrolízisét kGYclD 
k(dit11nhikro1nút.(JS oxidúción ahqn1l<'i :;zÍ11renkci/1ja. 
;1iui 1-égül is a szúrinazékok n1c2'.kiilü11bilzteté."1ére n 
!tlL\~ol<l';íst liuzta. Ezzel kapesol;lthan Ekkert i11'\:en-
1'i('1zttSSÚ!!Úra valL l:to_uv 1nint azt küzle1nt~uvében 
írja: „~-\,_phenacetin jéYlcinzésére a. para-plienÜtidin 
színroakciúi is ltasznúlhatók, n1crt hiszen a phcn
acetinból, ha azt hígított sósa>,·yaf. vagy híuít.ot:t 
kénsavval kavarya „ forraljttk. ecet:saY ·és '·para
phcnetidin keletkezik". :Ezt küvet(lt:~ll "'-izs121-1lja 
:Ekkert a ltidrolízi.s küriilinéirreit. rú11n1tat. hor..::v a. 
fenacutin kiinn\·ehhen }d<.lr(J-Üzúl. iuiut az <~<:et
:tnilicl. :\ l'í_:'a];:ci.('1t !tHÍ.l' a 1\~. 1t1a&t\'<tr !11-/1_s:yszer
kön1·v és a, D_'1._13 G alkalnutzta. E!j~ert '-~ .f(;n;tcctin 
és a~·ctn11ilicl n1c.ukiiliJnhiiztetésére a sa„·as hidrolí
zist küYet(ien 1l1é~ tovúhbi reak<:lókat i:--: leírt-. 
l~.u:vré:-;zt: a kDletk~zett aroinús 11ri111er H1nint. a 
k<')jiullálúsos renkci6 srn·ún hcbl~naftollal azof'c•s
tékké a\,1kítja út-. 1núsrö.-:zt az uro111ús prin1er ;u11in 
(·supnrthó1 fenni jeh.:nll·téhen k\{in.1s1Hé.-:szl~L ill. 
l·:l(tiro:'r\·ízzel índofcno! tí1i11sú festéket ké>pez. 1ro~ 
\·úhbú a 1ueukiilüubiizt:cté::;n: leírt iné::::: tii!lll~ny 
l:énsa-\-as színre<1k(·i('Jt is. altril ;1:-: an\-a!lut reznr
cinnal euvüt;t. nH:lcL'.Íli de iin111:1c:úl1a;Í c::;ak <\ 

i°iinl~ll}"' 'j;:.(_;!l,'itl.\"<lS n'le!e§„;_:Ít6s i:~ aJ!~';i.Jl'liiL"' !l HH:g

I.; ii lö n hii1:.t P t é.s re. 
]~kkert felfiu·velt a!Til. ho'.l\- a rrrnnrr!. 1u·nn1in(!l 

/,„ 111111i11a! (\'2."""i.:.-:;:crú !út.:rn:: ü;1;!e::zté;; n~Yt'.•n i~; n1r.1s;
kli lönhi.Jzteth~t (i Ut.!·\-n.lú.:.;t <'11. a t er111 ik n:-; honi!;ís 
;-;urán keletkez{i al~{~c-;,~in\L!·szag alrq1jún. _Ekkert a 
ltuninal ürazolúsúra leírt u_uv for1naldeltidcs tö111únv 
!·~éus;l1·;1.s· .. -.színreti!-:ci(ít i:-; .. i1.l1nl H nieh:~Ít{~·;; :-;nrún ~l 
pn1poua\11úl C':'-i<d~ .-::'Ír!'!<I szín ulakul ki. "Ekkori 
n1a~yarúzatkl~nt. ezt irj:1: .. .-\ !'Z«d,:(·i(.ll ·1::di_'•;;r:ínlí :L 
!t1utinal fenil-?yüku y{dtj<t ki." 1'-;zíntún ~L hnninúl 
fenil oldallúncúvn! (}rtel111c·zh<"i<"i l~kkert :-:ah'.ctxorn
saYrts töinény k(~!l~<tv~1:-: n«dz(·i('1jH. ahol c1z <dd;tt az 
(n-,tbls 1nelecdtés snr{u1 az 11J'(llll:'t:.: cso1H1rt u1iatt 
ih(ll\-{u.;-li(J!'\_(·iri_)s színíi k·~z. n1i!ziizb('ll n Ycronal
()ltl:;t: zi.ild szíulí. „·:\ reakci('ik Liizlil ~y1"1!.!:Y.:.;zer-
kiin\·-;,·ünk c_~\-ikc·t scni <tll;:;dn1azL1.. · · 

„:\· helyi (;r'._:;;:,..,l{)e11i!r"ílc körélir'il [i!~ldakt'.~nL hrLdd 
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primer alllin csoportjának kimutatására "'' 1930-
ban életbe lépő DAB 6 az azofesték képzésen ala
puló reakciót adja meg. Ha Ekkert_javaslatára a 
fostékképzéshez béta-naftol helyett alfa-naftolt 
alkalmazunk, a reakció érzékenyebb, 1 cg anyag
gltl is elvégezhető. Ekkert szintén a novocainnál 
javasolta még az aronzás priuzer aui·incsoport indo
fenolfesték képzésen alapuló kimutatását is, amit 
végül kloroformos kirázással egészít ki. Az etil
csoport kimutatására elsőként dolgoz ki egy jodo
form képződésen alapuló reakciót. A novocain ki
mutatására megadott még egy ZnC12-os ömleszté
sen aln..puló szí11reakciót is. Az a·naestesiri kimuta
tására kidolgozott egy klóros oxidáción alapuló 
színreakciót, a téglavörös szü1ű végterméket kloro
fürznba. rázta át. A reakcióval még 0,08 n1g anaes
tesin is kimutatható. 

A pirazolon származékok körében Ekkert azok 
megkülönböztetésére leírt egy kc.íliumbikromátos 
oxidáción alapuló színreakciót, amit csak az 
amidopyrin és piramidon ad. Emellett kidolgozott 
egy nitroprusszid nátriumos színreakciót is. Az an,ti-
11yriii azonosítására viszont parad.imetilam.ino
benzaldehides tömény kénsavas színreakciót kö
zölt. Sáfrányvörös színű végtermék keletkezik, el
térően az amidop~yrin és piro.rnidintől. 

.ii .szalicilsavszárniazékok körében megkülönböz
tetésükre nátriu1n-nitrites, tömény kénsavas szín
reakciót ad 111eg, 1ninek során a szalicilsav és az 
ace.tilszalicils'1v vörös, "s'1lol zöld sziníi végtermé
ket képez. 

Ekkert László problémák iránti érzékenységére 
vall, hogy a 30-as évek fordulóján '1 modern gyógy
szerkincsnek szárnító, szerkezetükben igen hasonló 
szterárivázas vegyülete/,; területén is keresi azok 
azonosításának és megkülönböztetésének lehető
ségeit. 

Így a cligitalisz glikozidok körében végzett vizs
gálatait, mint írja - az motiválta, hogy „a 
glykosidák nérne1y kén1szerrel szemben manapság 
a régi megfigyeléstől eltérően viselkednek, ezt elő
állításuk 1negváltozott módja teszi érthetővé ... " 
A glikozidok kimutatására kidolgozott tömény 
kénstivas fenolos reakciójának bevezetőjében ez 
olvaslrntó: „l\Iivel a glykosidák hyclrolitos bornlás'1 
során pentoza és hexozu, is keletkezik, behítható, 
hogy a glykosidák a szénhidrátok álta.lános re
akcióit, nevezetesen azokat a. reakciókat adják, 
a111elyek a phenolok és a kéns11v alkahnaztísakor 
keletkeznek." Ezekután közli Ekkert a, rezorcin
sós11vas, a vanilin-sósn,vas színreakciókat. _ti szte
ránvázas szárrnazékok körében elsőként alii:al-
111azta a diazobenzolog lúgos színreakciót, arni 
értelinezése szerint a szteránváz szekunder 
alkoholcsoportjának jelenlétére vall! A g- és k
sztofantin 1negkülönböztetésére furfurolos tömény 
kénsttvas színreukciót acl 111eg. _ti reakcióval n1ég 
O,l 111g-nál kevesebb anyag is n1eggyőzően kin1utat
lrntó. 

.ti kole8zleri-n és a ergoszterin 111egkülönbözteté
sére szintén felhasználj[t Ekkert a furfurolos tö-
1nénv kénsavas színreakciót, de furfurol 111ellett 
1nég'"' szá1nos 111ás al<lehiddel is leírta. a reakciót. 
Iviegkülönböztetésükre kidolgozott még egy kén-

savas, valamint ecetsavanhldrides-kénsavas egy
szerű színreakciót is. 

Ekkert mindig a szükséges szerveskémiai háttér 
is1neretében végezte vizsgálatait, ezt bizonyítja n, 
Lecithin-ne1 fogllLlkozó közleményében írt beveze
tője is, így a következő sorok: „Az eddig előállított 
lecithinek, u, tojáslecithln is, valószínűleg külön
féle leeithlnek keverékei. Bázisoklrnl forraláskor 
észter módjára elszappanosoch1ak. A hydrolízis 
termékei phosphorsav, glycerin, eholin és zsírs'1v." 
Ezek ntán beszámol a tojáslecithln különböző al
dehidekkel kapott tömény kénsavas színreakciójá
ról. 

Ekkert több közleményben foglalkozott '1 feno
lokkal, fenol származékokkal, főleg azok savas 
közegben aldehidek.kel kialakuló kondenzációs re
akcióival. Ekkert így ír: „Tudvalevően a phenolok 
aldehidekkel S'1vak hl1tására diphenyl és triphenyl
származékokká alakulnak. E vegyületek legtöbbje 
halochromás az erős savakkal alkotott adcliciós 
vegyületük színesek." Ekkert ezen fenol reu,kciókat 
tovább fejleszti. Előzmények nélkül alkalmazw 
tö1nény kéns<Lvas közegben a nitroprusszid-nátriu
n1ot a fenolcsoport kiu1ut11tására. 

~I1ekintette1 arra, hogy a fenol gyürűjében konju
gált 1.ettős kötéset.et tartalmaz, Ekkert invenció
zusságára vall, hogy szintén kettős kötéseket tar
talmazó „A11 -vita1nin kén1lőszeréül használt ant.i
montriklorid kloroformos old'1titt javasolja a feno
lok reagenséül. A kölcsönhatás eredményeként 
különböző, erős elszíneződéseket írt le. 

De a köYetkezőkben el kell, hogy tekintsek a re
akciók '1kár csllk felemlítésétől is. Ekkert a gyógy
szeranalitika n1ég szárnos területén alkotott. fgy 
fogllLlkozott az aromás szénhidrogének és a nagy
számú szár1nazékaik reakcióival, a terpénszárnza
zélco/, köréből az eukaliptol és a szantonin reakeiói
V'1l, az alkoholok, a többértékíl alkoholok reakcióival, 
!1 szénhidrátok köréből a pentózok, a hexozok, a di
szaharidok savas n1egbontásávul kapcsolatos re
akcióival, továbbá foglalkozott a sava!c, szerves oxi
sa·uak oxidációs, valamint tern1ikus 111egbontásával 
kapcsolatos reakcióival. Napjainkban is jelentősek 
az illóolaj területet a különböző összetevők kilnuta
tását célzó reakciói. _4...z olajok területén foglalkozott 
az oleu111 ricini és oleu1n jecoris gyógyszeranalitikai 
probléinájával. Ezen n1unk{tknál köszönettel en1líti 
\\7inkler IA1jos professzor inessze1nenő támogatását. 
Ekkert az alkaloidák reakcióiról n1ár 1006-ban tett; 
közzé tanul111ány-t. li.ésőbbi n1unkái közül ki-
0111elkedők a rnorfin- és izokinolinvázas, szá111os 
társnJknloid körében, a tropánvázas alkaloidák, a 
kinin és túrsalkaloidjai körében végzett, az azono
sítást és az egyrnústól való n1egkülönböztetést 
célzó vizsgálatai. Szá1nos rnás alkaloid azonosítá
sára, rnegkülönböztetésére dolgozott ki 1nóclszert, 
így a pilokarpin, a fizosztigrnin, az arekolin, a 
kolhicin, az efodrin, a koffein, " teofillin, teobro
n1in azonosításának gyógyszerkönyvi problérnájára 
adott vála-szt . 

A Pharm. Ztrhl.-bm1 foly'1matosan megjelenő 
közlernényeinek köszönhető, hogy 111u11kásságút 
h.ülföldön. föként a. nérnet nyelvterületen figye
lernrnel kísérhették. Eredn1ényeinek elis1neréséről 
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tanúskodik, hogy a „I\Iercks Reagenzien-verze
ichnis" hatodik kiadásában (1932) már közel fél
száz Ekkert-et idéző reakció szerepel. Bauer-Moll, 
majd Pohlouclek-Fabini és Beyrich „Die Orga
nische Analyse unter besonder berücksihtigung der 
.A.rzneistoffen" e. könyv legújabb kiadásában is 
számos helyen utalást találhatunk Ekkert mód
szerére. 

Végezetül hadd ne én méltassam Ekkert László 
111nnkásstígát, a 100-nál több. gyógyszeranalitikai 
közleményében leírt, majd 1932-ben megjelent 
könyvében összegzett hagyatékának jelentőségét, 
inkább a kortárs Böttger professzor szóljon, aki 
Ekkert ,,Erkennung organi.scher Verbinclungen 'Ínz. 
besonderen ron .tlrzneinz-itteln" e. könyvének be
vezetőjében így ír: 

„~:\ könyv szerzője, arnióta. részt -;,·ott a III. 
111agyar gyógyszerköny-;,- kérnia.i részének elő
készítő rnunkúlataibnn, n szerves vegyületek k-.-ali
tatív reakcióival foglalkozik. A rnár isrnert reak
ciók felülvizsgi.í..lata, során észleleteit nagy pontos
sággal írta le 1 közben szárnos új reakciót is fel
fedezett. E területen végzett átfogó ruunkásságá~ 
ról, ruagyar és külföldi szaklapokban rnegjelent 
tudo1nán:yos közlen1ényei tanúskodnak.-~ „könyv" 
Ekkert gazdag tapasztalatait su1nn1ázza. de e1nol
lett összefoglalj~1 és kiegészíti a korábbi kutatók 
legisn1ertebb reakcióit is. Ekkert ezzel jelentős 
szolgálatot tett 1nind a tudornánynak, rnintl pedig 
<J.Zoknak, akik ezen erechnényeket felhasznáJják. 11 

fgy 1néltatta Büttger professzor a kortárs Ekkert 
Lászlót, a, 1nagyar tudós gazdag hagyatékát. 

Legyen szabad re1nénye1n11ck kifejezést adni, 
hogy a jüvG gyógyszerészanalitikusai 1negfclclúb
hcn fognak: sáfárkodni Ekkert László ezen gazdag, 
klasszikusi hagyatékával. rnint azt nii tettük. 


