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DR SCHULEK ELEMÉR 

Közel öt évtized távlatában régi emlékeim között 
ön1nagan1at kerese1n. l\faga1n elé szeretnén1 vará
zsolrri első találkozásomat W i n k 1 e r profesz
szonal, aki akkor elsőízben vizsgáztatta a gyógy
szerészgyakornokokat Elisn1erö szavait, a tőle 
kapott értékes jutalmat. - Ez a találkozás el
határozó jelentőségű volt szá1nom1a. Magam e]é 
idéze1n az egyete1nre való v-isszatértemet az 
első vi1ágháború vérzivatarából ,A_ harctérre 
behívó paran0sra történő újbóli visszatérést 
- Milyen megnyugtató volt >életlen talál
kozásunk a1kal1nával mondott pá_r búcsúsza va : 
kegyednek akkor is aláíron1 az indexét, ha egyetle11 
előadásoinon sen1 lesz jele11 -· IVIily inagabiztosan 
térhette111 vissza intézetébe, hol erélyes utasítására 
kisebb-nagyobb hányódás után 1919 elején munka
helyet kaptain. llányszor lcísért haza a késő éjsza
kai órákban laká'so111Ja l\filyen elgondolkozva és 
n1il,yen nehezen bocsátott el új munkahelye111re 
Csak az nyugtatta meg, hogy új munkahelyemre 
osztályvezetőként távoztan1 Füle111be csengenek 
szavai : hát jói menje11 el! J{eg.',:-ed úgyis vissza 
fog jönni az egyete1nre 

Húsz évvel ezelőtt, 1939 április H-én halt meg 
\\Tin k le 1 l,ajos a Budapesti Tudon1ányeg:yeten1 
I sz. Kémiai Intézetének igazgatója, az analitikai 
és gyógyszerészi kén1iának első i1y r tanára 
W i n k 1 e r Lajos T h a n Károlynak, a magyar 
tudomán~yos kén1ia n1egalapítója iskolájának egyik 
legkimagaslóbb képviselője, akinek neve Than 
Károly közvetlen tanít\rányai közül a nen1zetközi 
kémiai irodalomban a legjobb csengésű, leggyak
rabban idézett, s :így a Jegisn1e1tebb név volt, 
és 2-0 évvel halála után az ina is. l\findezt annak 
köszönhette, hogy hű n1aradt a.zokhoz a.z eszn1ék
hez - n1a 111ár hag:yon1ányokhoz -- -, inely eket 
T' ha n l(ároly a nagy B un s e n-ta.nítvány 
hozott magával HeidelbeJgbőL s azokat tovább 
fejleszt,1e honosított meg nálunk Ezek az 
eszmék a tudomány odaadó és feltétlen szolgálata, 
a.z e1npi1iá1a legnagyobb n1értékben tán1aszkodó, 
gya.k1an a, szkepszisig. de addig a hatá1i-g vitt 

1 A ~Iag;> a1 Kémikusok Egyesület.e Analitikai 
Szakosztálvának 1959 évi ankétján taitott elnöki 
megn.}itó. "xrr. 18--án. 

kritikai szellem, mely az alkotó géniuszt még nem 
bénítja meg. Külföldi hírére, nevére jellemző, 
hogy 11émet tanártársa a neves vízl{émikus, 
K 1 u t ivóvízanalitikai könyvének egy példányát 
„De1n Altn1eister der analytiscl1en Che1nie" aján
lással küldte meg 1V i n k 1 e}-nek; vagy A n t r o
p o v-nak a neves fizilco-kén1ilcus11ak hívatkozása a 
W i n k 1 e r-féle, még 2-3 évtizeddel előbb mért 
abszorpció- és oldhatósági koefficiensekre, n1el,ye
ket a sajátjaival megegyezőnek találva, az utóbbi
akat megnyugtatónak tekintette Alig találunk 
olyan külföldi és belföldi analitikai tankönyvet, vagy 
kézikönyvet, melyben W i n k 1 e r Lajos vala·~ 
niel)·ik n1ódszerével, \Tagy arra való hivatkozással 
nem találkoz11ánk Miké11t az általános és szervet
le11 kén1iában az eltelt hosszú évtizedek miatt n1a. 
már csak közvetve ugyan, de T h a n Károly 
tanítvá11yainak vallhatjuk n1agunkat, úgy a kén1iai 
analízisben W i n kJ e r Lajost valljuk még 
s'.lámosan köz\,etlen ta.nítónknak és inesterünk
nek, kinek ötletessége és utólérhetetlen experime11-
tá1is készsége bennünllet tanítványait bámulatba 
ejtett 

.!\... tudós hatását korára korának tudon1ánvá1a. 
elért e1edn1én,yei alapján ,szokás 1en1érni. E haiá~ 
lemérésére szüks(ges az időbeli tá,,olság A 
W i n k 1 e 1 Iajos halála óta eltelt 20 esztendő 
már bőségesen elegendő e hatás 1e1né1ésére, kü]ö
nöse11 akkor, ha az elért ered1nények megszüle
tésének, publikálásának, tehát a tudományos 
világ elé tárásának időpontját is figyelembe 
vesszük. Ez a n1egen1lékezés tudósunk n1u11kássá
gát e sze111szögből kívánja 111egvilágíta11i. 

V\7 i n k 1 e r Iajos - mint a n1últ század annyi 
kiváló veg:yész tudósa - köztudomás szerint a 
gyógyszerészi pályáról indult el, hogy tudományos 
karrierjét n1h1t az analitjkai 11:émja euró11ai hírü 
n1űvel6je fussa be T ha r1 Károly felisn1e1\:e 
ki>áló képességeit, röviddel diplomájának 1885-
ben \-aló inegszerzése utá11 in1111katársáuJ hí-Y-ta. 
n1eg T h a n ICároly intézetében alckortájt a 
hazai ás\ án:y \ izek elen1zé8É\ el ige11 behatóan fog
lalkoztalc Ki.ilönöse11 az ásYán;yvizekbe11 oldott 
gázok állotta.k az érdeklődés homloktmében, 
n1iután Than I\::árol.J 1867-ben a szénoxi-



GYÓGYSZERÉSZET 5. évfoiyarrt 2. szám 

szulfidot a harkánvi gyógyfonás gázaiban fel
fedezte Különben is Robert B un s e n gazo· 
metriás vizsgálatai ezekben az időkben a gázok 
fizikai ké1niája és ana.litilzája felé irá11yították az 
érdekliídést. A fiatal, alig 23 éves W i n k 1 e r 
érdeklődése a vízben oldott oxigén meghatárnzása 
felé fordult, mert tudatában volt, milyen nagy 
füntossága van az élet szempo11tjából a_ vízben 
oldott oxigénnek E tárgyról írt német és magyar 
nyelvű 1888-ban megjelent dolgozata megala· 
pozója Winkler tudományos hírnevének és 
a11nak: a hatalmas tudományos munkásságnak, 
mely a magyat analitikai kémiának külföldön is 
általános megbecsülést szerzett. Ennek a dolga· 
zatnak az eredménye, hogy L. W W i n k le r-t 
a külföldi tudományos szakkörök Sauerstoff
W i n k 1 e r néven emlegették, és emlegetik ma 
is, hogy megkülönböztessék Clemens Winkler· 
tői a germánium nagynevű felfodezőjétől, és szin· 
tén kiváló gázanalitikustól. 2 A vízben oldott 
oxigén W i n k 1 e r-féle jodometriás meghatá
rnzása klasszikussá vált, mert 70 év gyakmlatát és 
tudományos kritikáját - pedig ilyen szép szám
mal akadt - fényesen kiállotta. Nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy a vízben oldott oxigénről és 
annak meghatárnzásáról W i n k 1 e r-rel kapcsolat· 
ban megjelent dolgozatok száma néhány százra 
tehető .. E hatalmas siker - a doktori dolgozatot 
T h a n Kárnly a Magyar Tudományos Akadémián 
is bemutatta - W i n k le r-t ana ösztönzi, hogy 
a gázok vízben és különböző folyadékokban való 
oldékonyságával behatóan foglalkozzék. Rövidesen 
kiderült, hogy a gázok Bunsen és tanítványai 
által meghatárnzott abszmpció-koefficiensei pon· 
tatlanok Ez a metodikai hibáktól eltekintve 
abban Jeli magyarázatát, hogy Bunsen az 
abszotpció-koefficiens fogalmát nem egyértelműen 
definiálta A B u n s e n füle definició ugyanis 
nyitva hagyja azt a kérdést, hogy az abszorbeált 
gáz parciális nyomása, vagy a gáz és az oldószer 
telített -gőzének együttes nyomása 760 Hg mm 
- W i n k 1 e r éppen ezért két fogalmat vezet 
be : az abszmpció-koefficiensét, mely az a normál 
ml-ekben kifejezett gázmennyiség, mely a folyadék 
1 ml-ében a megadott hőmérsékleten akkor van 
föloldva, ha a gáz parciális nyomása 760 Hg mm, 
ami azt jelenti, hogy az összes nyomásból a gőz
nyomást levonjuk Ezzel ellentétben az oldhatósági 
koefficiens definíciójában a 760 Hg mm nyomás 
a gáz és a folyadék gőzének együttes nyomását 
jelenti. W i n k 1 e r abszorpciometriás mérései· 
hez szellemes készülékeket szerkesztett, melyek 
egyszerűségükkel, különösen egyszerű használ
hatóságukkal és tetszetősségükkel, esztétikai ará
nyaikkal tűnnek ki Ez minden W i n k 1 e r
szerkesztette készülékre egyaránt vonatkozik 
W i n k 1 e r mély gondolkozását és megfontolt· 
ságát példázza mérései smán nyilvánított véle
ménye, hogy az abszmpciometriás és oldhatósági 
mérésekben a kémiai eljárások elő11yben részesí
tendők. E felfogását nyilván ama megfigyeléseire 
alapította, hogy a víz gőztenziója valamilyen 

2 Ezért szerepel Winkler Lajos L. W, Winkler néven 
a külföldi szakirodalomban, 

gáztérben nem azonos az ug:yanazo11 a hő1nérsék
lete11, de légüres térben i11ért tenzióval E kétféle 
tenziót általába11 még n1a is azonosnak tekintik 
A gázok oldhatóságának, illctlí!eg abszorpció~ 

koefficiensének különböző oldószerekben ya]ó meg· 
határozása igen nagy munkaprogramot jelentett, 
különösen akkm, mikm W i n k 1 e r Yizsgálatait 
brórn, továbbá . organikus éterek és észterek, 
illetőleg ezek gőzeinek vízben való oldékonyságárn 
is kiterjesztette. A bróm és a brómgőzök vízben 
való oldékonyságának tanulmányozása minden 
esetre arra az érdekes eredményre vezetett, hogy a 
H e n r y-D a 1 t o n-féle törvény igen jó meg· 
közelítéssel a brómgőz vízben 'aló oldhatóságára 
is érvényes, hogy a bróm vízben való oldhatósági 
adataiból s a bróm tenziójából a brómgőz abszmp· 
ció-koefficiense ige11 jó megközelítéssel kiszá1nít
ható Ez a tétel általánosítható, s ezt W i n k 1 e r 
vízzel nem elegyedő organikus vegyületek gőzeinek 
vízben való abszorpció vizsgálataival ki is n1utatta, 
ill. igazolta Winkler kereken két évtizedig 
elhúzódó gázvizsgálatainak: eredn1ényei szá1uos 
dolgozatban láttak napvilágot, s a nemzetközi 
tudomány közkincsévé ·váltak, an1iko1 a J_, a n
d o l t-B ö r n s te i n-féle hatalmas munkában 
helyet kaptak és B un s e n adatait kiszorították, 
s megbízhatóbb, pontosabb adatokkal félszázad 
elteltével sem voltak helyettesíthetők. W i n k 1 e r· 
nek e munkálatai során ter1nészetsze1űleg foglal
koznia kellett a gázok és gőzök sűrüségének: n1eg
határozásával is A D u ma s-fé!o meghatárn
zást körülményesnek találta Olyan módszert 
eszelt ki tehát, mely a problémát Jeegyszeriísíti, 
az eljárás során a baro1néte1állás gondos észlelését 
is feleslegessé teszi, ha ismert siíriíségií gáz (C02) 

azonos térfogatának azonos nyon1áson 1nért tö1nc
gét a levegő, majd az iRmeretlen gáz vagy gőz azo
nos körüln1ények között n1ért tö111egévcl hasonlítja 
össze. Ezt az eljárást hazánkban n1aid i11inden \'.e
gyész is1neri, miután kezdő főiskolai gyakorlatain
kon ezt mindnyájan el is \: égeztük. ~!\_fizikai műve
letek hibáinak kompenzációval ·rnló kiküszö· 
bölése, s ezzel a szá1nítások leegy-szerűsítése egész 
munkásságának sokszor visszatérő a.lapgondolata 
Ez a vezérlfi n1otf-yun1 gázanalitikai kéSzülékei
nek n1egszerkesztésébe11 és használatába11 is. 
Klasszikusak a különböző hőmérsékleten JovegőHI 
telített vízből fonalással kiiízött le>egő össze
tételével foglalkozó vizsgálatai, melyekben ki· 
mutatta, hogy az eredeti B un s e n-féle ada· 
tokkal ellentétben - a vízben oldott levegő 

oxigéntartalma a hőmérséklet emelésé>el csökken 
A század harmadik évtizedében W i n k le r 

gázprnblémákkal egyre ritkábban foglalkozik 
Mint fiatal tanársegéd többször előhozakodtam 

egy kéréssel : foglalkozzunk régi kedvenc témá
jával, a gázok abszmpciójával, s általában azok 
preciziós analitikájával Csak hiztatgatott : majd 
később. Szayaiból úgy vettem ki, bántotta, hogy a 
gázok oldhatóságának, a folyadékok belső súrlódá
sával való összefüggését tárgyaló dolgozatát nem 
méltányolták eléggé, bár nagy példGképe és 
professzora T h a n Kárnly : „Kísérleti kémiá" · 
jának első kötetében (169. oldal) a: ·w i n k 1 e r
féle összefüggést behatóan tárgyalja A gázok ké-
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miája és analitikája gondolatban mégis sokat fog
lalkoztatta. Ez tűnik ki a 7 3 éves tudós munkásságát 
összefoglaló második könyvének (Ausgewablte Un
tersuchungsverfahren für das chemische Labora„ 
torium Neue Folge (Zweiter Teil) Ferdinand Enke 
in Stuttgart 1936.) 52. oldalán olvasható megjegyzé
séből: „Verfasser gedenkt die Untersuchungen be
züglich der Löslichkeit 'on Gasen fortzusetzen und 
die Ergebnisse zu veröffentlichen". E megjegyzés a 
páratlan kísérletezőnek és éles megfigyelőnek a 
további, még mélyebb kutatást óhajtó vágyako
zása, melyet a vízzel i1em mh1den arányba.n ele
gyedő folyadékok oldhatóságának vizsgálata so
rán tett megfigyelése, illetőleg az abból levonható 
következtetés váltott ki belőle, mely szerint az 
ilyen anyagok oldékonysága azok gőzének tenziója 
szerint változik. Azért ·vissza-visszatér kedvenc 
111unkaterületére: s régi precíziós eljárása.it inkább 
gyors, a gyakorlat igényeit kielégítő módszerekkel 
egészíti ki. A gyakorlat igényeit tartja szem előtt 
amikor a legfontosabb fizikai állandók : a sűrűség, 
a forráspont, az olvadáspont meghatározásáról 
fejti ki nézeteit, s dolgoz ki a gyakorlat számára új, 
egyszerű eszközök: bevezetésével gyors, a szán1í
tásokat is kiküszöbölő eljárásokat (sűrűségmeg
határozás) .. 

Ugyanakkor megmutatja, hogy egyszerű esz
közei segítségével milyen pontosságot lehet el
érni a tudományos kísérletekben is. A forráspont 
n1eghatározását i1emcsak az azonosítás egyih: mód
jának tartja, de rámutat arra is, hogy megfelelő 
módon elvégezve - a hőmérő higanytartóját a 
vizsgálandó folyadékba merítve - anyagunk 
tisztaságáról is tájékozódunk 

Tudományos munkásságában a gyakorlat szem
pontjai főként két témakört érintenek Ezek 
égyike az. ivóvizek és ásvá11yvizek kémiája, a 
második a gyógyszervizsgálat. Mindkettőnek inté
zeti múltja és háttere van. W i n k 1 e r a vízben 
oldott gázok (02 , N 2, H 2S stb.) beható vizsgálata 
után a vízben oldott egyéb alkotórészek meg
határozása fGlé fordul, talán azért is, mert ezek 
egészségügyi vonatkozásokkal is kapcsolatosak. 
Vizsgálati eljárásaival külföldön is olyan nevet 
szerez magának, hogy a L un g e-Be r 1-féle 
többkötetes, nagy elterjedtségű, műszaki, kémiai· 
analitikai gyűjteményes munka ivóvíz fejezetének 
írására. őt kérik fel En11ek é1dekes előzmé11ye a 
nitrit és nit1át brucin-kénsaiv,Tal egymás n1ellett 
való kimutatásának és meghatározásának nagy 
vitája, mely W i n k 1 e r javára dőlt el. Ennek 
folyománya volt az emlitett fejezet megírásával 
való megbízatása. Vízvizsgálati módszerei közül 
a legtöbbet még ma is használják. Igen szelle-
111esek a víz esetleges nehézférn-szen11yezéseinek, 
a vasnak, ólon1nak, a réznek;. Í.ovábbá a.z amn1óniá
nak, kénhldrogénnek, ko-vasavnak, stb ún„ színre 
'aló titrálást alkalmazó eljárásai, melyeknek 
lén:yegét az képezi, 11og,y az ismert mennyiségű 
(térfogatú) YizsgiHati anyagban keresett kompo
nenssel létesített színreakciót: azo11os térfogatú ún 
ü1es k:ísérletben azonos körüln1é11~yek között, 
titrálásszerűen azonos színben és tónusban olyan 
1nérőoldatta.l állítjuk elf.í: n1el:y js1nert k:oncentrá
cióban tartal111azza a keresett komponenst, vagy 

színbe11 és tónusban inegegyező más ai:yag oldatát 
(a kovasav mérésénél K 2Cr04-oldat) .. Asványvizek 
vizsgálatával voltak kapcsolatosak a halogénekre 
vonatkozó vizsgálatai, melyekből általános vizs
gálati módszereket lehetett kifejleszteni Ez eljá
rások közül a legnagyobb sikert jodid- és bromid
meghatározásaival érte el. J odidmeghatározó el
járását sokan módosították, de a meghatározás 
alapelvét mír1denki megtartotta E módszer lé
nyege a jodidnak klórral jodáttá való oxidációja, 
s a klór feleslegének forralással való eltávolítása 
után a jodátnak jodometriás mérése, melynek 
során az eredeti jód me11nyiségének h~tszorosát 
mérjük A módszer tehát sokszorozó n1ódszer. 
Ezt az. alapelvet használták fel az organikns 
analitikusok a funkcionális inetoxi és etoxi 
csoportok meghatározására szolgáló mikrojodo
metriás módszereikben a CH3J és C2H 5J mérésére 
Nem hallgathapjuk el, hogy éppen W i n k 1 e r 
halogénmeghatározásai sikerének tudható be az, 
hogy a halogének analitikája szinte magyar téma 
lett, mert a problémával tanítványai közül sokan 
foglalkoztak A halogének egymás mellett való 
meghatározása egyes vonatkozásaiban ma is meg
oldatlan probléma Így a kismennyiségű klorid 
nagymennyiségű bromid melletti meghatározása 
inég 111a se111 kielégítő„ Vélen1é11yem szerint ma is 
W i n k 1 e r eljárásán keresztül közelíthető meg a 
kérdés legjobban. A bromidnak bromáttá való 
oxidációját (a jodid jodáttá alakításának mintá
jára) hazai és külföldi szerzők több-kevesebb 
sikenel megoldották ugyan, a kidolgozott eljárások 
azonban nehézkesek, s pontosság dolgában is sok 
kívánnivalót hagyrmk hátra. 

Halogén-vizsgálatai során \V i n k 1 e r érdek
lődéssel fordult a tengervíz jódtartalmának és 
brón1tartahnának n1eghatározása felé A tengervíz 
jódtartalmának meghatározását W i n k 1 e r vizs
gálataiban a jódnak kvalitatív kimutatásával 
kezdte meg Analitikai kritikai szemlélete e kér
désben is megnyilatkozott Sokszo10zó eljárása 
1nár akkor készen volt, s ő mégis izolálásos inód
szert használt, n1e1t a tengervíz jódját széndiszul
fidban oldva kívánta először látni - Messze 
vezetne, hogy e klasszikus vizsgálatát részletei.ben 
isme1tesse1n, csu1)á11 azt említeni ineg, hogy a 
vizsgálatol{ sorá11 eredményeit, az azok a.lapjá11 
összeállított „rllesterséges tengervízzel" is ellen
órizte Módszerének lényegét az képezte, hogy 
nagyobb tömegű tengervízből, gyengén oxidációs 
közegből a szabaddá váló jódot széndiszulfidba 
rázta át. Ugyanezt az eljárást előzetes szulfitos 
redukció után n1egis1nételte. 'Tizsgála.tai sze1int az 
Adria vize literenként kereken 0,05 mg jódot 
tartalmaz, főként jodát-ion formájában. (Az Adria 
vizéből előállított jódot széndiszulfidbanl_ oldva 
k:incsként őrizte, s látogatóiÍ1ak szívese11 meg
mutatta.) Hasonló gonddal többször is átvizsgálta 
a stassfurti kálisók jód- és brómtartalmát, mert 
ezek jódtartalmát illetően szakkörök részéről 
(K u b i e r s eh k y) kételyek merültek fel. E 
,-jzsgálatokat éyek inúl\:-a e sorok írójá-y·al is 
111egismételtette .:\ brón1 ineghatározását desz
tillációs eljá1ásá,--al 1°-égezte: mert a bró111ot, 
illetőleg annak színét látni akarta E desztillációs 
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eljá1ása sokáig az egyetlen megbízható eljárás Yolt 
keYés bromidnak sok klmid mellett való meg
l1atározására. Ig,y határozta meg elsőnek a kon~yl1a
só n:yon1okban n1indig jelenlevő bromidját l\iód
szerének -fontosságát talán azzal jellemezhetem 
legtalálóbban, hogy 1926-ban tanulmányútam 
során az Egyesült Államokban módszerét be
mutatva nag:y sikert arattam, s az eljárás be
n1utatását más ]a.borató1iu1nban is rneg kellett 
isn1éte]ne1n 

\'1r i n k le r eljárásainak azonban nemcsak az 
ivó,:íz analízise terén voltak: átütő sikerei. Gyógy
Szervizsgá,latokka.l is szívesen foglalkozott) hisze11 
a gyógyszerészi pályáról indult el, de ettől függet
lenül a gyógyszerek Yizsgálatának intézeti tradí
ciói is voltak Az l. és II. kiadású Gyógyszer
könyvek főszerkesztője T h a n Károly volt 
Egészen természetesnek é1ezzük, hogy a gyógy
szerészi képesítésű \\i i 11 lc le r-nek az 1888-ba11 
megjelent II. kiadású Gyógyszerkönyv vizsgálati 
módszereinek kidolgozásába be kellett kapcso
lódnia', és hogy a III , majd a IV kiadású Gyógy
sze1kö11yvek: kén1iai részét ő dolgozza ki. A G3Tógy
sze1k:ö11vv h:én1iai része lebegett a szeme előtt 
amikm 'olyan módszerek kidolgozásába kezdett'. 
mel,yek egészen egyszerü laboratóriumi körül-
111én:yek között is elvégezhetők A „n1inéJ eg,y
szerűbb eljárás" elvét lényegében ma is Hlljuk, 
de a ma fejlett gyógyszervegyészeti ipara nem 
nélkülözheti a modern eljárásokat. S a ma Gyógy
szerk:öny·i;;-e r1en1csak: a gyógyszerészt, de az egész 
gyógyszerészeti ipart érdeklő szabványgyűjte-
1nény \.\Ti n l{ le r csodálatosan praktikus érzél{e 
és éles kritikai szelle1ne e téren is sok maradandót 
alkotott. Praktikus érzéke az analitikus kémikus 
rnindennapi kémszerének, a kénhidrogénes v-íznek: 
kérdését gyökerében oldotta meg __ a glicerines 
nátriurnszulfid-oldat bevezetésével Otletét számos 
gyógyszerkö11yv át-vette, s ige11 sok laboratóriun1 
használja ezt az oldatot a lcö11n:yen bo111ló l{é11-
hidrogénes víz helyett. Az olajok és zsírnk jellern
zéséJe be-\;-czctctt ,,jódb1ón1szám'' meghatározó 
módszerét i1en1csak nálunk. de a külföldön is 
széltében használják„ A sz~ppa11szá111 111eghatá
rozására n-propilalkoholos kálihlgot használó n1ód
szc1é,,-el e sorok írója Leidenbe11 aratott sikert, 
n1ikor a lanolin alapa11yagú ken.őcsöt, 11elyesebben 
annak lanolinját két óra alatt elszappanosította 
Az illóolajol{ jódb1ó111szán1ának és szappanszán1á
nak meghatározását a külföldön kevéslré értékel
ték Sokan kétes értékűnek tartották A drogok 
ha1nuszámának lényegét sem értették át teljesen 
\V i n k 1 e r a han1uszán1ot a portól 111egszabadí
tott drog egyik jellemzőjének tartotta. Ugyan
akkor a gyógyszerkönyvek a ponal, homokkal 
szenns ezett drog han1uta1 talon1-határértékét kíván
ják megadni. \i' é1cmé11ye1n szerint e határértéltek 
n1egnyugtatóan csak a \i\T i n k le r szerint értel
mezett ,,han1uszán1-i11gadozások'' ismeretében álla
píthatók meg 

3 A II. kia<l&t:iú Gy ug._1. t:ize.rkön._1. \. kénliai részének 
kom1nentárjái K a I l o 1.- s z kJ ·nak, Than volt 
tanársegédjének közren1űkötlésé\,el 'y i n k le r dol
gozta ki. 

l(ü]ön emlék_ezen1 meg '' i n k 1e1 súly anali
tikai ké1niai 111u11kásságáról, inert n1unkái nagyban 
11ozzájárultak eg:y új, n1a n1ár ter1nészetesnek 
tartott kén1iai szen11é1et ···kialakítáEához Első 

súlyanaljtikai dolgozatai a szénsa\'"JJa.k i,,-ó,: ízekben, 
ásványvizekbe11J 111ajd ka.rbonátokban ,-aló n1eg
hatá10zásával foglalkoznak. A megoldás egysze1ű
sége a széndioxidnak n1agába11 a reakció-közegben 
fejlesztett H 2 gázzal való kiűzése elegáns és szel
len1es A széndioxidot a V\T i n k 1 e r-féle káli
apparátusban fogjuk fel, s annak súl5szapornlatát 
n1érjük Az i' Ó\;izek És ás,;áns··yjzck l{á.Jiu1n-, 
nátrium-: illetőleg litiun1-ta1tal1nának 111eghatá
rozására kiold~sos eljá1ást ja\-asol; n1ert dúsítás 
nélkül i1en1 ér1iet célt lVla a problé111a eg:yszerűbb 
Akkor inég a ]{va11titatív lángfoton1et1iás eljárások 
isn1eretlenelc; illetőleg nagyon is pontatlanok 
voltak. Ez irán:yú \·iz.sgálatainak 1nellékhajtása a 
víznyon1oknak az etjl- és 111etilalkoholbó1 f{n1-
l{a]ciun1os főzéssel yaló eltávolítása a 111a labo1a
tóriu1nában is gyakran használt eljárás 

A ineghatározni kívá11t kon1po11ensek oldhatat
lan csapadékok alakjában való le,,álasztása és 
súly sze1int való 111eghatározása a kén1iai analízis 
legrégibb n1ódszere. A csapadékol{ szá1ítása~ n1ajd 
izzítása azt a célt szolgálta, hogy azok megbíz
hatóan n1érhetők Iegye11ek. E n1ódszerek n1ég 
K 1 a pro t h (1743-1817) nevéhez fűziídnek 
"'!\ leválasztás n1ikéntjé11ek inódszeres felül\'izs
gálatát Winkler kezdte meg Ehhez azonban 
elsösorban a mérés tecl1nikáiát, a len1érendő 
anyag inéréshez való előkészítését: n1ásszóv a] a 
súl:yszerinti analízis alapműveleteit kellett tisz
tázni 2--3 évtized előtt, - de talán még ma is -
szokás Yolt az analitikai n1É1leg szekrén~yébc 
nyitott edén:yekben szárítóan}'agokat (\·Íz1nentcs 
kalciumkloríd, szilikagél, stb.) elhelyezni. A ceapa
dékot tartalmazó tégelyeket klórkaleiumos exszik
kátornkba helyezték W i n k 1 e r szerint éppen 
akkor vették l{i a n1érésre előkészített csa1Jadékos 
edényt a. szárítóból: inikor arra a legnag:yobb szük
ség lett volna) ti. n1érlegelés közben l{endszerében 
a szúrőt vagy tégelyt jól zárható mérőedén1 be 
helyezzük és kjhülés utá11 méTiük, üg1'el\1 C l1ogy a 
csapadék nélküli szür(j) vagy tógeJ.-y azonos 111ódon. 
azonos idő eltelte utá11 k:erüljön a i11é1leg1e„ Ezzel 
az eljárással a. 111érések repr1_ rlukálhatósága a köz
használatú analitikai 111érlegtn ± 0, 1 111g A nH~l -
legbdl tern1észetesen a szá1~tókat el kell tá\.-olítani, 
s ana kell törekedni, hogy a mérleg állapota a 
mérleghelyiség állapotával egyensúlyba jusson Ma 
ezek az e]yek te11nészetosek, 8 a inikroanalízis eliá
rásaiban a legteljesebb n1értékbe11 ér\·Én:yesü]nek 
A leírt elv a jele11 n1egeni1Ékezésbe11 n1á1 többf3zö1 
hangsúl3rozott kon1penzációs elv l És n1j],; különös~ 
"Az ala.pjába11 ,. éve hCI-yes kcn11penzációsei,- a kénliai 
műveletekben n1ilye11 eltorzultan_ jelentkezett 
Abba11 a hiszen1ben, hog~y a ko111ponensek en1lített 
leválasztása n1inden esetbe11 sztöchion1etriás, az 
észlelt hibákat ismerntlen hibával eltorzított lc
csapási eljárásokkal ig:y ekeztek kiküszöbölni. Ma 
mái \li' i n k l e r eljárásai inegg:yőző bizon):-ítékai 
annak, hogy a reprodukálható eljáráRok a kisé1leti 
;oiszonyok legszigorúbb betartását khánják 1lás
szóval, a természettudon1án:yi kutatás legfontosabb 

1 
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alaptételének a reprodukálhatóság, a „meg
ismételhetőség'' elvének az analitikai kémiai kuta
tásban is érvényesülnie kell Ennek az alapelvnek 
a kémiai analitikai kutatásban való következetes 
érvényesítése W i n k 1 e r egyik legnagyobb ér
deme Ez tette lehetővé, hogy az általa meg
szabott kísérleti föltételek mellett elvégzett analí
zisek eredményeit az álta)a megadott javító
számok fölhasználásával konigálhassuk. Kár, hogy 
\:V i i1k1 e r a ))javítószámok" i11eghatározásá11ál 
megállott, s azok, illetőleg az ezekkel javított 
hibák feltárását, magyarázatát elhagyta, pedig 
B öt tg e r professzor, akí összegyűjtött mun
káit a nDie chernische Analyse" című sorozatban 
kiadta, ene őt külön is kérte. Az ilyen megjegy
zések elől azzal zárkózott el, hogy ő nem teoretizál, 
mert, a teóriák változnak, de a helyes észleléssel 
gyiíjtött tapasztalatok, az empíria megmarad. 
Ezért mondta tréfüsan, hogy ő K o 1 t h o f f 
könyvének mottóját : „Die Temie leitet, das 
Experiment entscheidet" megváltoztatná a 
következőre : „Die Teorie leitet irre . " E 
n1ondása ne1n. volt komoly, mert maga is érezte 
és tudta, mily fontos a folyamatok elméleti és 
gyakorlati föltárása Hiszen ezt gyakorolta is 
Analitikai n1eghatározásai egyszerűek) szabatosak 
és pontosak Csodálatos, hogy tisztán empiriás 
alapon hogyan tisztázta az utólag elméletileg is 
feltárt problémákat Módszerei közül az Mg 
Mg/NH4/P04 . 6H20 alakjában való mérését, a Zn, 
Cd, Pb, a Cu stb. meghatárnzásárn szolgáló el
járásait, mint gyakorlati feladatokat végeztetjük 
hallgatóinkkal. Eljárásait egyesek, így pl. B a 1 a
r e w prnfosszor, hibás elméleti megfontolások 
alapján nem tartották helytállóknak W i n k 1 e r 
halála után e cikk szerzője cáfolta meg B a 1 a r e w 
állításait 

Ma úgy érezzük, hogy a W i n k 1 e r-fele súly
analitika a legjobbak egyike. Azóta a tények -
mivel javítószámai nem 111indig lineárisak - arra 
utalnak, hogy a kémiai folyamatok irányítása még 
mindig nem tökéletes Ez irányban még sok elmé
leti és experimentális kutatásra van szükség 

Volt szeretett professzorom munkásságát e 
rövid megemlé)rnzés keretében pontról-pontra kö
vetni és az azokban elrejtett gondolatok mélységét, 
a megoldások eredetiségét, ötletességét értékük 
szerint egyenként méltatni lehetetlen volt. 200-at 
meghaladó publikációinak és könyveinek jegy
zékét azóta ( 15 év előtt) elhúnyt kiváló tanítványa, 
~ z e b e 11 é d y László összeállította és publikálta 
Igy e kötelesség alól mentesültem 

Megemlékezésem bevezetőjében csak egy-két 
igen szubjektív ecsetrnnással vázoltam fel vV i n
k 1 e r LajoSnak, n1i1it en1bernek a portréját. 
A kép kiegészítésre szorul. Talán nem lépem túl 
az illendőség határát, ha inagá11életébe is be
pillantást adok ~W i n k 1 e r a maga tudós életét, 
megértő feleség mellett önállóan élő, gyengéd 
családapa volt, aki kisfiához egy saját rajzaival 
illusztrált német, s nagy gyengédséget eláruló 
angol verset is írt A zenét kedvelte. Egy általa 

szer~rezett v-onós11égyesbe11 csellista. Barkácsoló, 
teleszkópot építő ezermester. Önmagát egy életen 
át művelő polihisztor. Milyen volt W i n k 1 e r a 
Trefort kerti egyetemi telep nagyrabecsült tudós 
professzora? Milyen volt viszonya taná1társaihoz, 
hallgatóihoz? W i n k 1 e r egész életét a Trefort 
kerti egyetemi telepen élte. Ennek mindennapi 
életéhez hozzátartozott. Mi, akkori fiatalok, a 
telep életét jellegzetes alakja nélkül el sem tudtuk 
képzelni .. Már fiatal tanársegéd korában vezető
szerepet játszik a telep tanársegédei között, tudo
mányos vitaestéket szervez 1896-ban állandó 
jellegű összejövetelekre hívja fel negyedmagával 
(B u eh b ö e k Gusztáv, Tan g 1 Kárnly és 
P e k á r Dezső) tanársegédtársait.. Társaságukat 
az első meghívón Egyetemi Asztaltársaságnak 
nevezték, s hetenként, hétfőn esténként tartották 
összejöveteleiket, melyeknek célja tudományos 
előadások tartása, így önképzés. E ö t v ö s 
Loránd nagy szeretettel karolta föl e hétfői vita
estéket Ö maga is tartott ezeken előadást, s így 
patrónusa lett a ,)Hétfői Társaságnak)), melyet 
E ö t v ö s nevezett el Kis Akadémiának Ez az 
alapszabály nélkül működő baráti társaság egyre 
gyarapodott Tagjai neves egyetemi tanárok, 
akadémikusok lettek, már ezernél több tagot 
számlált, kiadvá1i:y~i voltak W i n k 1 e r e társa
sághoz mindvégig hií maradt. 

Érzékeny lélek volt, könnyen sértődött Min
denünnen visszavonult, csak munkájának élt. 33 
éves korában, 1896-ban lett a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 1922-ben pedig rendes tagja, 
de ülésein csak ritkán vett részt Csak laborató,i
umában érezte magát jól Éjjel dolgozott, s a nap
kelte szinte rendszeresen munkaasztalánál találta. 
Szerette a tanulóifjúságot; órája megtartását 
soha másra nem bízta, de igazán elemében akkor 
érezte magát, ha saját kutatásairól adott elő 

speciális előadásain. Néhai tanítómesterét T h an 
Károlyt határtalan tisztelettel és szeretettel emle
gette. Tudományos munkásságát összefoglaló két 
kis kötetét (Untersuchungsverfahren für das che
mische Laborntmium) a felejthetetlen professzor 
emlékének ajánlotta Az egykori T ha n-féle 
kémiai intézet (ma : Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet és Szerves Kémiai Intézet) lépcső
házában saját költségén márványtáblát helyez
tetett el „T ha n Károlynak (1834--1908) a 
magyar tudományos kémia megalapítójának emlé
kezetére". E márványtábla jobb és baloldalán 
helyeztette el a Kis Akadémia alapító tagjainak, 
a két nagy T h a n-tanítványnak : Winkler 
Lajosnak (1863-1939) és B u eh b ö e k Gusz
távnak (1869-1935) a két kémia-professzornak 
mánánytáblára erősített bronz relief-jét. A 
W i n k 1 e r-relief-et állandóan babérkoszorú díszíti, 
melyet meg-n1egújít a vissza-visszatérő tarútvá
nyok szeretetteljes emlékezése és kegyelete 

(ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet, 
Budapest, VIII. Múzeum. krt. 4/b) 
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