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SZÁZÉ.VES A KÉMIAI PAVILON 

DR SZABADVÁRYFERENC 

A Pesti Egyetem vegytani intézete száz évvel ezelőtt 

épült Than Károly professzor elképzelése alaP,ján 

A cenlenárium alkalniával megtartott ün„nepi elő

adás (alábbi közlemény) eredeti újságidézettel rnu

tatja be az első kémiai egyetemi épületet, majd Than 

Károly professzor elévülhetetlen érdemeire emlékezik 

Méltatja az intézet 100 éves rnúl(ját, Winkler Lajos, 

Schulek Ekrnér munkásságát 

* 
Ebben a teremben, ahol vagyunk a gyógyszerész

hallgatók és tanárjelöltek a kémia-előadásokat 

pontosan egy évszázad óta hallgatják Ma van száz 

éve, hogy 1872. február 25-én ide először lépett be 

hallgatóság, akik azonban nem egyetemi hall

gatók voltak; azok csak másnap jöttek A Vasár

napi Újság n1ásnapi szán1a így· ír az esen1ényről: 

„Az országúton, az úgynevezett régi fűvészkert 

telkének hátterében igen díszes, de sajátságos ala

kú épület emelkedik föl. Ez épület külseje is el

árulja, hogy nem közönséges lakház, mert tetejébi51 

nagyszámú, kisebb-nagyobb, hasábos, hengeres 

stb kémény magaslik ki - Ez épület a magyar 

kir. tudo1nány-·egyeiem új vegytani intézete, 

melynek czéljáról Pest városa lakóinak nagy része 

mit sen1 tud, egy része csak sejti n1ire való, de 

azok, kik tudják és érzik, hogy ez intézetben mily 

kincse van a ne1nzetnek közvetve, és a fővárosnak 

közvetlenül, büszkeséggel tekintenek a tudomány 

e csarnokára 
Febr 25. reggel 11 órára szép közönség gyíílt 

össze az új vegytani intézet nagy előadási tern1é

ben : ott voltak az egyetemi tanárok, teljes száin

ban, a felsőház képviselői (Majláth György, gr Ká

rolyi György, Haynald érnek, b Vay Miklós, b. Lip

thay Béla stb ), Pauler miniszter, a képviselőház el

nöke Somssich Pál, és több képviselő, az akadémia 

küldöttei képviselői stb 
Toldy Ferericz, mint az egyet.einnek ez idő sze

rinti rektora szép alkalmi beszéddel nyitotta meg 

az ünnepélyt '' 
A terein azóta sen1 sokat változott Ha körül

néznek, ráismernek ma is a korabeli leírásból: 

„Az előadási terembe a hallgatók két ajtón át 

jutnak, az ülőhelyek egymás mögött meglehetösen 

meredeken emelkednek fölfelé és úgy vannak el

helyezve, hogy minden hallgató kényelmesen lát

hatja az előadó tanár kísérleteit A terem világí

tását oldalról igen nagy magasságból 10 ablak esz

közli (5-5 minden oldalról). - Than Károly a 

pompás megvilágítás kitüntetésére 5 vízzel telt 

edényben az iblany (jód) különféle vegyeit állí

totta elő a és nagy terein n1inde11 zugából könnyen 

* 19 i2. február 25·én a gyógyszo1·észhallgatóknak 

tart.ott mege1nlékezés 

meg lehetett különböztetni e különféle színeket. 

Az áteső világítást három, az előadó mögött levő 

fülkében lehet mutatni. Midőn e fülkéket eltakaró 

táblák föltolatnak, hátnlról megvilágítvá gyönyö

rűen lehet az áteső vl:lag-ossá;got látni 
Az előadókkal szemben áll a kísérleti asztal; az 

mindenféle csapokkal van ellátva, hol a gáz, hol a 

vízvezetésre. 
Ugyancsak a kísérleti asztalon elhelyezvék a 

Bunsen-féle gázlámpák, melyek segélyével még a 

platina is izzó tüzesre melegítheti5; egy, a lángba he-

1.yezett platin-rész rövid idő n1úlva vörös izzadásba 

jött; ugyanott van egy készülék a durrlégláng elő

állítására; a pinczében nag-y inennyiségű élenykész

let van elhelyezve egy gazometer ben. Ha a terem

ben egy csavar kinyitás által víz bocsáttatik a gazo

meter be, az éleny fölnyomatik egy csőbe, mely 

inásrészt a könenytartóval js kapcsolatban áll1 

egy kézmozdulattal tehát a durrláng készen van, 

n1elyen Than ü·veget és edényt olvasztott " 

A Pesti Egyetem, vegytani intézete 

Tham Kwroly a kémiai tanszék 38 éves profosz

szora (akkor még csak egyetlen kémia tanszék volt 

a Pesti Egyetemen) ezután kísérleteket mutatott 

be Nagy nap volt ez szán1ára, sokéves harc és 

munka befejezése. Elkészült az új vegytani inté

zet, amelyben végre korszerűen lehetett oktatni és 

kutatni. Az épület élenjáró korszerűségét misem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy még máig is el

látja feladatát - bár már nagyon nehezen és ko

rántse1n korszerűen. Than Károly tíz_ éve volt már 

akkor a kén1ia prof8sszo1a. Egész fiatalon nevezték 

ki; 1860-ban, amikor bevezették a magyar nyelvű 

oktatást az egyeten1en ~e 1nilyen kezdetleges volt 

a tanszék a Hatvani és Ujvilág utca - a inai Sem-

111el,veis és Kossuth J_,ajos utca - sarkán álló ósdi 

épületben A tanteremben 30 hallgató fé1 t el, a la

boratóriun1ban ~ sötét ba.rlangnak 11evezték a ko1-

táisak - legfeljebb 15 diák tudott dolgozni A kn

tatásra alig jutott hely 80 éven át működött ezek-

j 
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ben a helyiségekben ez az 1 i69-ben, még Nagy
szombaton alapított kémiai tanszék Majdnem egy 
századon keresztül az Orvoskarhoz tartozott, s a 
professzorai is mvosok voltak Winterl Jakab a 
megalakulástól 1808-ig vezette a tanszéket és a 
magyar kémikusok első gárdáját nevelte fel maga 
körül 1'anítváma, Schuster János 1838-ig állt a 
tanszék élén A Magyar Tudományos Akadé1nía 
első kémikus tagja volt Utóda, az osztrák Sangaletti 
nem sokat tett a kémia fejlesztése terén, 1848. már
cius 15-e után néhány hétre magyar nyelvű lett az 
oktatás, s a reformmozgalmakban tevékeny Nendt-
1!iCh Káioly, Schuster volt tanársegéde lett a pro
fesszor Az abszolútizinus vissiahozta Sangaletlit, 
'Lkit a szintén osztrák Weitheimkövetett Ugyaneb
ben az időben csatolták át a tanszéket az Orvos
karról a Bölcsészeti karra, ahová a felszabadulá-s 
utánig ta1 tozott 1860-ban a magyarul nem tudó 
Wertheinz a grazi egyete1nre távozott. Közel száz 
évig volta.k orvosok a ké1nia professzorai. Than, 
Károllyal kezdődően több mint száz éven keresztül, 
1964-ig gyógyszeiészek vezették a tanszéket s já
rnltak hozzá tehetségükkel alapvető módon a ma
gyar kémiai tudomány gazdag kibontakozásához 

A gyógyszerészet ősrégi mesterség. A képzés 
sokáig ezek módján folyt Az egyetem kémiai in
tézetével a gyógyszerészképzés 11azánkban azon
ban már annak keletkezésétől kezdve összefüggött, 
hiszen 1771 óta a gyógyszerészeknek vizsgát kel
lett tenniük az kémiából, megfelelő idejű gyógyszer
tári gyakornokoskodás után Valószínű, hogy 1775-
től kezdve nemcsak vizsgázni, hanem két féléven át 
bizonyos tárgyakat, többek között kémiát is 
hallgatniuk kellett A gyógyszerészképzés lényegé
ben 1940-ig ezen az elven nyugodott 2, ill 3 év 
gyakornokság (az időtartam a gimnáziumi elő
tanulmánytól függött), vizsga, majd utána 2 év 
egyetemi tanulmány szigmlatokkal. Ennek tár
gyai között 1859-től kezdve szeiepel a kémiai ana
lízis Ugyanebben az évben nyílt lehetőség hazánk
ban gyógyszerészdoktori cín1 111egszerzésére. 1940-
től kezdve szűnt 111eg az előzetes gyakornoki köve
telmény és lépett életbe a 4 éves egyetemi gyógy
szerészképzés 

Az első gyógyszerészkémikus, Than Károly 48 
é-;ren keresztül vezette a tanszéket A 1nodern ina
gyar kén1iának iskolan1estere volt 111ind oktatási, 
n1ind tudon1ányos, n1ind tudon1ányszervezési 
szempontból A XX. század első felének szinte 
111inden magyarországi ké1niaprof8sszora Than 
Kárnly tanítványa volt. A Magyar Chemiai Folyó
i1atot is ő alapította ,,~4. kísérleti che111ia ele1nei'' e 
tankönyve a száza.d elején egész Európában az 
egyik legko1szerűbb kémiakönyv volt .. A kémiai 
analízisben máig is használt faktor beállító anya
gok - a kálium-hidrogénkarbonát és káJiumbi
jodát ·- bevezetése az ő nevéhez fűződik. Ő java
solta elsőként az elemzések eredményeinek nieg
adását a ténylegesen meghatárnzott csoportok for-
1nájában, vagyis „ion" -formában hipotétikus ve
gyületek helyett, s tette ezt 20 évvel az ionelmélet 
felállítása előtt A szervetlen kémiában a karboníl
szulíid felfodezése, az általános kémiában a gázok 
mólté1fogatának pontos definiálása fűződik nevé
hez. 

Winkler Lajos, Than tanítványá, tanársegéde és 
magántanára, szintén gyógyszerész, 1908-tól 1934-
ig vezette a tanszéket A magyar analitikának első 
i1e1nzetközi lú1~1evű reprezentánsa volt. Könyvej, 
közleményei többnyire Németországban jeleiitek 
meg A klasszikus analízisnek a XX században 
talán legnagyo)lb fejlesztője volt Precíziós gravi-
1net1iás eljárása.i a 111akroanalizis szinte művészi 
tökélyű 1nódszerei. Bár a g1avimetria. a n1indennapi 
anaHtikának egy kevéssbé használt 1nód8ze1e, eta
lonokra a n1ode1n analitikai eljá1ások11ak is n1i11-
dig szüksége lesz Ezek hatóérték-beállításárn pe
dig még sokáig a nagy-pentosságú Winkler-módsze
rek fognak legmegbízhatóbban szolgálni. A vízben 
oldott oxigén, a, zsírok jód-brórn számának n1eg
hatá10zására kip_olgozott térfogatos módszerei kö
z81 egy évszázaQ_a állják a n1odern analitika verse
nyét. 

Winkler után nagyobb szabású tanszéki átszer
vezésekre került sor a Tudo1nánycgyeten1en„ Szel
lemi utódja, Szebelledy Lászl6 gyógyszerész 1944-ig 
állt az új nevén Szervetlen és analitik.ai kén1iai jn
tézetnek hívott tanszék élén. 

Szebellédy élénk füntáziá jú kutató volt, aki talán 
elsőként értette meg hazánkban, hogy az analiti
kai jövő a n)Űszeres eljálásoké„ Winkler tanítványa 
és asszisztense volt, érdeklődése n1égis letért a klasz
szikus útról, s töretlen tájak felé fordult .. Coulomet
riás titrálásos eljárása az elektro1net1iás analízis 
teljesen új módszere, melynek napjainkban már 
könyveket kitevő irodalma van. Katalitikus kro
nometriás eljárásai is alapvető jelentőségűek a 
mik10- és ultran1ikro-analízis területén 

Schulek Elernéi szintén gyógyszerész volt éR 
1964-ig vezette a tanszéket Ugyancsak Winldei 
iskolájából jött.. Érdeklődésének előterében a 
gyógyszer-analitika állt és annak fogyvertárát szá
mos szellemes módszerrel gazdagított-a; brón1ciá-
11os eljárása a halogénanalitika nagy- nyeresége 
:'.lfonkásságát a Magya1 Népköztársaság a Kossuth
dí j kétszeri odaítélésével értékelte 

Bár az intézet neve az idők fOlya1nán változott, 
épülete, tanter1ne és laboratóriun1ai azonosak a 
száz év előttivel ~ a1nit nen1 kell túl büszkén 1no11·" 
danunk, n1ert lehetne korszer ííbb is - , de szellen1e 
is, amire viszont joggal kell büszkének lennünk 
A tanszék ma is, Inint fennállása óta 1nindig, a ha
zai ké1nial kutatás él vonalában halad Bizonyos, 
hogy amit ma adnak itt elő ebben a teremben alig 
hasonlít a száz é\T előtti ké1niához. De an1it eló
adnak, 1nindig a 1nindenkori tudoinány legjava És 
végül bizonyos az is, hogv n1i11dazok, akik ebbc11 a 
teremben előadtak, korábban ott ültek ezekben a 
padokban hallgatóként, s talán ez a titka, hogy ez a 
tanszék mindig méltón tudta to,ábbfejleszteni 
gazdag tö1 ténel mi ö1 ökségét. 

.Q"-p ct>. C a 6 a .u: B a p 11: Cmo „zem xu.,uuqeoío.11y na
euAbOHY 6y0anemmclíozo ynueep.3umema 

DaBHJJbOH XJIMHtteci<oil HHCTliTYfbI ŐY;r:t;anelllICKOI 0 
~ HHBepCHTera 6hIJI nocrpoeH CIO JieT Ha3a;r:t;Ha OCHOBaHHH 
npe.n;C'ras.JJeHtt11: npo<jleccopa J{apo5I Tatt. Topmecrnetttthtit 
.n;oKna.n; (ttacT0.5II11ee cooóJlleHne) npottreHHhiií no cJ1Yttaro 
CTOJJeTH.51 U:HTaiaMH H3 üpHrHHaJibHblX raser rroKa3b!Baer 
nepBoe YHHBepcnre1Cf(Oe XHMHtteCKOe 3)J;aHH€, sareM BCTIO
MHHaeT He IlOMCPKHYEllIHe 3aCJ1~Tll npo<jleccopa l{apo5I 
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IaH. Aaiop o6cY)J{.a;aer croJ1e1ttee nporunoC ttHcrttrYra, 
,ueHTeJihHOCTb .JTattoUia BHHK.rrep, 9.rreMepa liIYJIO: 

Di. F. Szabad v á I y: The Oheniist1'y Pavilon of 
the Et;t-vös Lóiánd Universif.y of Sciences is 100 yeai.!3 old 

The buildillg-of the Depart1nent ofCheruistry erected 
a century a.go according to the instructions of the late 
Profe~sor Károly Tha.n is appraised by presenting a jour
nal report of that time, _and the history of the building 
is review8d in connection with the work of its famous 
professors Lajos Winkler and Elemér Schulek 

D1. ]' Szabad vár y: Ííundcrt Jahre Parillon 
dcs Cheniischen· T nst,ituts 

Das Pai:illon des Instituts für Chemie der Unive1sitiit 
Pest wu1de vor 100 Jahren la.ut <len Vorstellungen von 
Professo1 K„ Than e11ichtet. De1 Festvo1·t1ag anlasslioh 
<les IOO-jah1igen Bestehens gibt die erste chemische Ein-
1ichtung anhand zeitgenöi:sischer Zeitrmgsartikel be
ki:i..nnt .und hebt die einmaligen Ve1_dienste von P1ofes
sor Than besonders hervor; <les \veiteren Í"-'Ütdigt e1 dic 
100--haluige Ve1gangenheit <les Institutes, die Tatigkeit 
von L-. 1\Tinkler und E Schulek 

(Budapesti JJ1 űszaki Egyetem Általános Kémiai Tanszék Budapest XI, Gellért tér 4) 

Érkezett: 1972 V 25 

SVÉDORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYE 

0 .. Stoll. Pha1m-Ztg. 116, (40) 1443 (1971). 
Az egészségügyre vonatkozó első rendelkezést XI. 

Károly király adta ki 1688-ban. Ez a r·endelet má1 a 
gyógyszerellátásról is tartalmazott intézkedéseket. 
Ugyanebből az időből származik az első svéd gyógys'.le1-
könyv, valamint gyógyszertaxa is. 

A 18-ik században oly nagy mértékben elszaporodtak 
a titkos gyógyszerek, hogy a kormány máT az államosí
tás gondolatával fűglalkozott 

Jelenleg Svédországnak immár csaknem negyven év 
óta egyfolytában szocialista kormányzata van, melynek 
módjában volt ezek alatt az évtizedek alatt Szociális cél
kitűzéseit nyugodt politikai légkörben valóra váltani 
A munkalehetőség mindenki számára biztosítva van, sőt 
munkaerőhiány mutatkozik. Ennek ellensúlyozására a 
hivatásszerűen nem dolgozó férjes asszonyokTa - gyer-
1nekei számától függő - külön adót vetettek ki. Még 
ma is nehézségek vannak a lakáskérdés körül, aminek 
oka itt is a lakosság vá1nsokba özönlése. Az ország la
kosságának 50%-a négy_!J.agy településen él (Stockholm,, 
Göteborg, l\1almő és Oste1gotland) 

A mindenkire kiterjedő biztosítás inagában fOgJaija 
az állami betegellátást és gyakorlatilag ingyenes. A kó1 · 
házakban nincsenek osztálykategóriák; berendezésük és 
ellátottságuk korsze1'Ű, a betegellátás kiváló. Az ambu
láns betegkezelés poliklinikákon történik, ahol telefon· 
hívásra is szolgálnak tanáccsal, 2 svéd kor. fizetése elle
nében, 19 70 óta a kó1házi orvosok nen1 fűlytathatnak 
magángyakorlatot. De a legtöbb állami orvos sem foly
tathat ilyet, idő hiányában Noha a kórházak és klinikák 
kitűnően vannak felszerelve, sajnos kevés van belőlük, 
úgyhogy csak a legsürgősebb esetekben van mód a be· 
teg azonnali felvételére {baleset, szívinfa1ktus, vakbél·· 
ioham), egyébként hosszabb-rüvidebb ideig ta1 t, ainíg a 
fül vételi e so1 kerül. 

~~érfiak 65, nők 60 éves korukba.névi 5800 svéd korona 
alapnyugdíjra jogosultak, melyhez a dolgozó legutóbbi 
jövedelrne sze1int igazo<ló pótlék jár. Ezt űgy számítjál< 
ki, hogy a nyugdíj teljes összege az utolsó kereset két
ha1mada legyen. 

Svédo1szágban a gyógysz01 tá1ak részben állan1i, rész
ben 1nagánkézben vannak„ A gyógyszerészügyet a 210 
alkalmazottat szá1nláló Gyógyszerészeti Intézet irá
nyítja Stockholn1ból A gyógyszertári alkalmazottak 
fizetése egységes. A lakosság földrajzi elosztottságához 
hasonlóan egyenlőtlen a patikák sűrűsége 1969 végén 
volt: 

Stockhohnban és környékén 9 7 
Göteborgban és környékén 30 
lVIelmőben és környékén 16 
33 több gyógyszertárral bíró 
\:á1osban 104 
329 községben l~l 329 

összesen 5 7 5 g~·OgyS~ertár. 

i\. gyóg:ysze1 tárak s~emélyzetét gyógyszerészek,- re
ceptáriusok és technikusok teszik ki. A b'}-ógyszerészek 
egyetcrni tanulmányi ideje 6 év, melyhez csupán 1 hó
napos gyakorlati kiképzés járul. A -IeccptáThisok érett-

ségi után két évig gyako1nokok egy gyógyszertá1ban to: 

utána 2~3 féléven át egyetemi tanulmányokat folytat
nak Ennek elvégzése után jogosultak saját f8lelőssé
gükre gyógysze1 t készíteni és kiadni. A technikusok ki
képzése i·endszerint gyógyszertárakban történik, anli
hez esti, illetőleg levelező tanfolyamon szerzik n1eg a 
szükséges ehnéleti tudást Feladatuk gyógyszerek ki
adása gyógyszerész felügyelete alatt, valamint a tet:h· 
nikai, csomagolási és más rutinmunkák elvégzése. 

A vények 95%-ban kész gyógyszerre szólnak és csu
pán 5%-ot tesz ki a magisztrális \:ények szá1na„ A gyógy·· 
szer-alapanyagokat a patikákban azonossági gyo1svizs
gálattal ellenőrzik (04 7) 

RE 

A NÉMET szii~~x~~~Wtz':ri~sASÁGBAN 
Ref.: Pha1m. Ztg 115 (48), 1859 (1970). 
Az NSZI-C statisztikai hivatalának adatai sze1int i1z 

1970 év végén 11 526 gyógyszertár működött az ország
ban. Ez 267-Lel tül>b, 1nint az elűző év végén volt. Egy 
nyilvános gyógyszertárra átlag 5513 lakos jut, ami 74-
gyel kevesebb, mint 1969-ben és 803-mal kevesebb, mint 
1960-ban. 

A patikában 20 866 okleveles gyógysze1·ész, 22G i 
gyógyszerész-technikus és 23 8 77 főnyi kisegítő sze1nély
zet, íll.. laboráns látja el a szolgálatot. 1969-hez viszo·· 
nyítva a gyógyszerészek szán1a 715, a techn!kusoké 644, 
míg az egyéb személyzeté 293 fő gyarapodást inutat 

Részt vesznek ezenkívül a gyógyszertári munkában, 
tanulmányaikkal kapcsolatban, kandidátusok, elővizs
gázott gyógyszerészek és gyakornokok is Az elsők 
száma 2194, a inásodik csoporté 3931, a ha1n1adiké 
7234 volt. 

Egy-egy gyógyszertárban átlag 5 okleveles, ilkJtőlt:g 
kiképzés alatt álló gyógysze1ész inűködött (085). 

A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
KÜLFÖLDÖN VÉGZETT ORVOSAI 

Ref .. l'ha1m. Ztg. 116 (49), 1919 (1971) 

RE 

A Né1net Szövetségi Köztársaság egészségügyi ható
ságai az Egészségügyi V"ilágsze1 vezetnek és az Orvosok 
\Tilágszövetségének- kezdeményezésére állást foglaltak a 
fejlődésben elmaradt országokból sz;á11nazó, tanuln1á·· 
nyaikat Né1neto1szágban végzett orvosok ügyében 
Eszerint kívánatos, hogy a fiatal orvosok hazájuk egész·· 
ségügyének szolgálatára diplomájuk elnye1·ése után lehe·· 
tőleg haladéktalanul térjenek oda vissza. Ennek az elv
nek alapján· adják ki az NSZK-.ban a taTtózkodási en
gedélyt az egyetemi tanulmányaik elvégzésére oda ér
kező 'külföldi fiataloknak Az önálló orvosi nlűködéshez 
szükséges gyakorlatot saját hazájukban kell megszerez„ 
niök. SzakorvosSá vaJó továbbképzésre csak bizonJ-OS 
ideig ~artó otthoni. gya-kcil'lat után térhetnek vissza ·- az 
illető ország ajánlatára ·- Németo1szágba. 

Ezzel összefüggésben a jövőben elvileg csak azok a 
külföldi folyamodók kapnának engedélyt orvosi tanul
mányok folytatásá1a Németországban, akik kötelezik 
inagukat, tanulrnányaik befeje.zése után hazá.jukba visz-
szaté1ni (086). R B 
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