
I)>\ VINKLER ELEMÉR: 

Á magyar chemikusok 

Goethe a tudományok történetét nagy fugához hasonlítja, 
melyben egy másután szólalnak meg a népek hangjai, libben a 
fugában, ha nem is játszik a magyarság vezérszólamot, mégis 
a chemia történetének csaknem minden korszakában meg-
üti fiilünket a magyarság tisztán csengő hangja. En-
nek okát kutatva, megállapíthatjuk, hogy ez semmi eset-
re sem a rátermettség hiányában keresendő. Hogy erre a 
kérdésre felelhessünk, hasonlítsuk össze hazánk kulturális kö-
rülményeit az egykorú Európa művelődési viszonyaival. Meg 
kell állapítanunk, hogy kutatóinknak a külföldieknél sokkal 
mostohább viszonyok között kellett végezni vizsgálódásaikat. A 
másik okot abban kell látni, hogy a hazai közvéleményben a 
természettudományok méltatlanul nem foglalják el az őket 
megillető helyet. Nagy része van ennek a középiskolai oktatás-
nak, amely a chemia oktatását oly mostohán végzi, hogy egye-
temeken és főiskolákon a chemia ismertetését a legelemibb fo-
kon kell elkezdeni. A középiskolai chemia tanítás szomorú kö-
vetkezményeként a nyugati kulturállamokkal szemben nálunk 
a közvéleményben természettudományos tradíció nem tudott 
kialakulni. Már pedig, amint egy nemzet történeti hagyomá-
nyainak ápolása nemzeti erőforrás, úgy a tudományok törté-
netével való foglalkozás tradíciót teremtő és tudományos ku-
tatásokra serkentő hatású. 

Ha ennyi nemtörődés, gáncs, nélkülözés s gyakran meg 
nem értés közepette mégis tudtak kutatóink nagyot, szépet s 
maradandót alkotni, úgy joggal ha j t juk meg előttük az elisme-
rés zászlaját. 

Gyújtsuk meg hát az emlékezés fáklyáját . Emlékezzünk' 
Kítaibel Pál (1757—1817). Pesti egyetemen a botanika ta-

nára. Híres botanikai kutatásai mellett nagyjelentőségű chc-
miai vizsgálatokat végzett. Felfedezéseit a chemia története 
nem az ő neve alatt könyvelte el: ezeket a magyar művelődés-
történet nagy kárára nagyrészt nem publikálta s kéziratban, 
illetve magánleveleiben hagyta az utókor számára. A kálium-
ferrocyanid tisztán való előállítására ú j módszert dolgozott ki. 
Eíry Hontmegyéből származó ásványban a tellurt négy évvel 
Klaproth előtt megtalálta (1794). A chlormész felfedezésével 
Charles Tennani három évvel megelőzte (1795); felismeri en-
nek színtelenítésre való alkalmazhatóságát. A hazai ásványvi-
zeket korát meghaladó felkészültséggel rendszeres elemzésnek 
veti alá. 

dörneu Arihur (1818—1914). Szomorú emlékű, de dicsősé-
ges szabadságharcunk hadvezére chemikus volt. Rövid tudomá-
nyos munkásságának gyümölcse a kókuszdióolaj vizsgálata. 
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Kimutatta hogy a Fehling által izolált capron- és caprylsavou 
kívül a kókuszdióolaj caprinsavat is tartalmaz; főtömege pe-
dig laurinsav glycerinhez kapcsolt alakban. Sí. Eore állításá-
val szemben bebizonyította, hogy a kókuszdióolajban a cocm-
savnak nevezett vegyület nem lordul elő. A laurinsav sajátsá-
gait kimerítő részletességgel tanulmányozta. További munkás-
sága hazánk történetéé. 

Than Károly (1834—1908.) Budapesti egyetemen a chemia 
tanára. Hazánk első korszerű laboratóriumát ő rendezte be. Az 
első magyar chemiai iskola megalapítója. Mint kutatót physi-
kochemiai és analytikai chemiai problémák foglalkoztatták: am-
moniumchlorid dissociációja, kaliumbicarbonat ós- bijodat al-
kalmazása a térfogatos elemzésben, ásványvizekben felfedezi 
és mesterségesen előállítja a szénoxvsulfidot. Még az elektroly-
tos dissociacio elméletének felállítása előtt javasolja az ásvány-
vízelemzéseknél a meghatározott alkotórészek önkényes sókká 
való csoportosításának mellőzését. Az analysis eredményét egy-
szerű és összetett gyökökben, mai nyelven szólva ionokban 
ada t ja meg. — Nevéhez fűződik a magyar chemiai irodalom 
megteremtése. Több kitűnő tan- és kézikönyv megírásával tet-
te nevét emlékezetessé. 

Winkler Lajos (1865—1939.) A magyar chemiai tudomány 
prominens alakja, kinek neve mindenütt, ahol chemiát művel-
nek, ismert és elismert. — Budapesti egyetem chemia tanára. 
Mint kutató nevét az analytikai chemia művelésével tette hal-
hatat lanná. Főbb munkái : különféle gázok oldékonyságának 
és a vízben oldott oxygennek meghatározása, gőzsűrűség 
mérése, ivóvíz és olaj-zsiradékvizsgálat, a klasszikus gravime-
triának új exakt alapokra való helyezése jelölik ki hervadha-
tatlan munkásságának mérföldköveit. 

Lelki szemeink előtt felvonult kutatók munkásságát egy-
bevetve, világosan rajzolódik elénk a jövő. Hatalmas nagy utat 
tet tünk meg. A magyar chemiai tudomány megoldotta a lehe-
tetlent. Felküzdötte magát rövid néhány emberöltő alatt a leg-
elsők sorába. Hála és elismerés a magyar természettudomány 
nagy pártfogójának gróf Klebelsberg Kunónak, aki hathatós 
támogatásával lehetővé tette az ú j magyar chemikus generáció 
kialakulását s így a tudomány krónikása azzal a reménnyel te-
szi le tollát, hogy magyar chemiai tudomány „nem volt, hanem 
lesz". 

* * * 

Ez a rövid cikk teljességre természetesen nem tarthat szá-
mot. Egy töredéknek készült a magyar chemikusok történeté-
ből. A kiválogatásnál nagyrészt az a szempont vezetett, hogy 
egyrészt a chemia történetének különféle koraiban egy-egy 
magyar chemikus munkásságát vegyem szemügyre, másrészt 
bemutassam, hogv a chemia művelői milyen eltérő foglalkozási 
ágakhoz tartoznak. Igv esett a választás a botanikus Kitaibel-
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xe, a hadvezér Görgeyre és a gyógyszerész Thanra és Winkler-
re. Görgey rövid tudományos munkásságát nem annyira jelen-
tősége, mint inkább művelődéstörténeti érdekessége miatt tár-
gyaltam. 

Dr STRAUB F. BRUNÓ: 

Ipar, tudomány és vegyész 

Nem az iparról és a tudományról magáról, hanem azoktól 
az emberekről akarok megemlékezni, akik a kettő közötti kap-
csolatot megvalósítják. A tudománynak az iparban való lei-
használása eredményezte azt a technikai jólétet és azt az er-
kölcsi zűrzavart , ami mai életünk alaptónusát megadja. Ter-
mészetes, hogy egy ilyen nagyszabású és mindenkinek szembe-
ötlő tény propagandacélokra jól kihasználható. A tudomány 
emberei nem is mulasztották el ezt a lehetőséget. Sikerült sok-
szori hangoztatással elismertetni az emberekkel, hogy a tudo-
mány őérettük van és az ő javukat mozdítja elő. Miután ez a 
hit gyökeret vert, a tudomány szinte autokatalikusan terjedt 
el az iparban. 

Ennek a propagandának lett az eredménye az is, hogy a 
tudományos kutatók is elhitték azt a tételt, hogy a tudomány 
az emberiség javát szolgálja, illetőleg kell, hogy szolgálja. Ez 
pedig természetesen ellentétben volt a tudomány egész addigi 
fejlődésének, sőt bátran ál l í that juk a tudomány jelenleg sem 
ezt a célt szolgálja, sem célkitűzéseiben, sem pedig eredmé-
nyeiben. Tény azonban az, hogy az emberiség javára dolgozó 
tudomány ú j embereket nevelt magának, akik azért művelik 
a tudományt, mert az is elhelyezkedési lehetőség. Anélkül, hogy 
egyik vagy ipásik tipust értékesebbnek elismernénk, jó leszö-
gezni a különbséget ezen u j t ípus és a tudomány hatalmas ha-
ladásait elősegítő nagy kutatók között. Az ú j kutató azza! in-
dul el. hogy ígéretet tesz, előre fogja vinni az ember kényelmét, 
ezért fizetést kap és a végén tényleg ki is találja a már megis-
mert természettörvényeknek valami prakt ikus alkalmazását. 
Ezzel szemben a régi kutatók százainál lá that juk, hogy azok 
soha nem ígértek semmit embertársaiknak, megélhetést sem ku-
tatásaikkal kerestek, nem törődtek a prakt ikus alkalmazható-
sággal és nem is a természettörvények alkalmazásáról, hanem 
a törvényeknek maguknak a megismerésén gondolkodtak. 

Ha az emberiség haladása életcél, akkor mindkét tipusra 
egyformán szükség van. A tudományos kutatásnak a feladata 
mind a természettörvények felismerése, mind pedig azoknak a 
módoknak a kidolgozása, ahogyan ezeket a természettörvénve-
l<et praktikusan fel lehet használni. Nézetem szerint mindkét 
feladat kémiai vonatkozásban a végy észdoktorra vár. A ve-
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