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l. SZÁM 

THAN KÁROLY 
DR NYIDASI JÁ1v08 

T h a n 1834 decemberében született Óbecsén ; 
atyja a tiszavidéki koronamadalom tiszttartója. 
Édesanyja Petényi: Ottilia. A gyermek értel-
1nénel{ ébredése azokra az évekre esik, an1idő11 
az elnyomott ne1nzet szabadságá11ak l{ivívását 
rnár csak fCgyverrel ren1éll1ette 

Tizennégy éves, a1n-ikor Jnegkezdődik: a szabad
~.ágharc nagy drámája. Háro1n bátyja azonnal 
ne1nzetőrnek áll, neki, a g3rern1eknek az iskoJában 
éis- ottl1on a 11elye, A szüJővárosába11 táborozó 
honvédcsapatok s a családi házba bejárntos 
Böhm Vilmos tüzérszázados mély hatást gyako
rolnak: rá, végül szülei megengedik, hogy a tizen
négy éves legényke, B ö hm oltalma alatt, maga 
;.., zászló alá álJjon 

A honvédsereg talán legifjabb katonája végig
iiarcolja az 1848-49-i erdélyi téli hadjáratot 
Pártfogója B ö h 111, nemsokára elesil{~ i11agá1a 
hagyatva kell megállnia helyét A szenvedésekből, 
•negpróbáltatásokból bőséges osztályrésze jut ; 
a·.vízalcnai ütközetben, 1849. januá1 4-én, n1egsebe
sijl és fogságba ke1ül. Fogságából B e m folszaba
dító seregt\nek hadmozdulatai mentik ki, Nagy
szebenbe jut, és az ottani kezdetleges liípmgyár
ban talál foglalkozást A szabadságharc az év 
(')szén elbukik, a legifjahb honvéd is Jcteszi feg~y-
'yerét Zsibón. Később haditfüvényszék elé állít
:"Ják, ez ·azonhan ifj{1 kora iTlia,tt büntetlenül 
:•,]bocsátja. 
· A nemzet nagy tragédiája sokak személyes 
tiagédi_ájának is okozója. Betegen, Jüngyosan jut 
el Kőrösladányba, a rokon Lengyel család
h;)z ---Le 11 gy e J Béla kés6bb eg·yeten1i ta.ná.1-
tar~a lesz-,~ s ott szerez csak_ tudon1áRt édesanyja 
h~laláiól s anól hogy atyja állás és anyagiak 
nel~ül maradt Más lehetőség híján a kőrösladányi 
,g:yogyszert.árba áil be, .s 1853-han vizsgát is tesz 
l<ésé)bb Szegeden , g_yógyszerész-gyakornok ; 
R o h 1 b a eh Antal gyógyszeréöZ - atyja he

Jy;tt atyja - _lehetlivé teszi a tehetséges ifjú 
.:szarnára, hogy Obecsén 111egkezdett ta11uln1á11yait 
,Szegeden befejezhesse, s 1855-hen érettségit is 
,.-tehei;;sen. , 

?:'.·. ?~rógyszerész-gyako111ok éYei alatt, 11én1i pénzt 
\::S~YllJthet össze, s n1ost, inár érettségi bizon.yítvány 

'\ 
IL 

birtokában Bécsbe utazik, s még 1855-ben be is 
iratkozik orvostanhallgatónak.. De 111ivel inin_t 
bölcsészkari hallgató évi 400 forint ösztöndíjat 
n:yeJhet el, erre a karra jratkozil{ át, s ott is szen
vedélyesen foglalkozik az annyira kedvelt kémiá
val. Eredményei egyik po1fesszmát, Red te n
b a eh e 1-t aJra késztetik, hog:y 1nagánassziszte11-
sévéfogadja 1858ljúliusában tanulmányait befejezi, 
és elnyeri a kéinia dokto1a cünet. Röviddel ezután 
tek:intélyes összegű ösztöndíjat k:ap azzaJ a célJal, 
hogy a külföldi egyetemek valamelyikén elrnélyít
hesse tudását. Than Heidelberget Yálasztja, 
tekintettel nag:yhírű k_é1nia rn"Ofesszorára B un
s e i1:.re. l(ésőbb, n1int ta.ná1segéd, visszakerül 
a bécsi eg:yete1nre; 1860-ban szerzi meg m,agá·n
tan.ári képesítését 

Ezután erndrnénytelenül pályázik a bécsi l<eres
kedeJn1i Akadémia vegyészetj ta11székére ; ezt 
követőe11 visszatér Pestre, ahol 1860-ban, az 
akl{or 25 éves T h a i1-t helyettes tanú11·á nevezik k.i. 
Ezt követi 1·erides tanrí1i lcin.evezése 1862-ben 

A szabadságharcot a kegyetlén elnyomás sötét 
évei ls:övették. B a e h és huszá1 jai korán felis-
1ncrik, hog,y a tudás : hatalon1. l\.fa.g~yaro1szág 
l{özolcta.tását ter,-szcrüe1l \· issza.feilesztik. Ennek 
lt~tt eie<l1né..nye, hogy a pesti egyete1nnek alig' 
n1a.radt hallgatója ~l'udon1á11yos bú\Tárkodásról 
H7'Ó sen1 lehetett 

Azonban az oszt1ák elnvo1nók haszta.lanul küz
denek a n1a.g:yar nép, a n1U:gyar n:yelv ellen. A sza.-· 
badsághare leve1·ése után jó évtizeddel a pesti 
eg_yeten1en bevezetik el()bb a l{ettds, inajd kizáró
lag a n1agyar n~yelvií ol{tatást A taná1ok11ak válasz
ta11jok _kell kated1ájuls: és a inag,yar nyelv l{özött 
.EkkoT táyozik (J1áeha ,,.; e 1 t h e i in, al{i egyéb
ké11t ki\:-áló sze1ves kén1ikus "iolt s aki 1854-től 
német nyeJ,re11 oktatta Pesten a. kén1iát. J-3 un s e•n, 
]~e dt en b a c,he1 és \'Ter t hei1n eg:yaránt 
Than 1(árolyt ajánlják a n1egüresedő tanári 
állásra. Igy esett a választás há1om pályázó 
közül 1~ h a 11-ra. 

l{endkl'vülj képességei inost arra lzésztetik: 
hog:;, feladatát az o1J"épzclhctf) logtc]jcsebben fOgai
n1a.zza és oldja n1eg. S ez ha.tárta.]an i1ehézségelz 
elé állítja T ha n elsi5 laborntfaiurna a Hatvani 
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(ma Kosuth Lajos) utca és Újvilág (ma Semmel
weis) utca sarkán _álló épületbe11 \Tan, an1el;r az 
orvosi karhoz tartozik Alig néhány helyiségből 
áll, felszerelése elképzelhetetlenül kezdetleges 
Itövidesen be kell látnia, hogy itt lehetetlen meg
oldania a felada.tokat, a1nel:yekre géniusza készteti 
A fiatal tanár tanít, kutató1nunkát végez, ugya11-
akkor megkezdi harcát intézete megfelelő elhelye
zéséért. Néhány év után 1866-ban a Helytartó 
Ta11ácshoz intézett előte1jesztésébe11 leúja. a kémiai 
oktatás n1ag:ya101szági szon1orú helyzetét, süige
tően új, megfelelő intézet építését javasolja. Ezt 
a ja·vaslatát Eötvös József kultuszminiszter 
kon1ol;:l 111egfűntolás1a inéltatja', 1övidese11 n1eg
inditja az előkészítő munkákat, és költségvetési 
fedezetekréíl gondoskodik. 

\Talan1ely különleges irányú lcutatóh1tézet 111eg
t.ervezése n1a. 111egfelelő dokun1entációs anyag 
hirtokáhan sokkal kevésbé bonyolult feladat, mint 
az el111últ század hatva11as éveiben volt. A terve
zés, a v-égreha.itás ellenőrzése úg,yszólvá11 egészé
ben T ha 11-t terheli, rninteg:y inellékesen, na.pi 
feladatainak ehégzésén kívül Than és munka
tá1sai érde]ne, hogy a viszonylag rövid idő után, 
1872-ben elkészült, berendezett és használatba vett 
kémiai intézet az első ol:yan tudományos ltutató
ü1tézetünk, an1ell:yel n1éltán büszkélkedhetünk, 
1nagas ]tultúrális színvona.la, ko1sze1ű volta n1iatt 
Ez az intézet 111inta lett Európa szá1ná1a is! Tud
juk, hogy később Angliában, Olaszországban, 
Ausztriában és Ammikában felépített több hasonló 
építn1én:y szán1á1a szolgált ltövetendő példaként 
T ha n-nak intézete felépítésével szer:;ett érde
n1eit nagy i1e1nzetk:özi kiállítások is elisn1e1ték, 
díszoklevelek, kiállítási é1n1ek ado1nányozásával 

J\iíg sok tanár szívese11 zárltózik el laboratóriu-
111ának „szentélyében", Than_ intézetének labo-
1ató1iumai között ne1n voltak ilye11 értelen1ben 
vet,t falak Az oktatás örömteli munkáját szen
vedélyes oda.adással végzi, n1ind előadásain, i11ind 
a hallgatói számára létesített nagy laboratórin
n1okban, s ezerszer megisn1ételt, oktató jellegű 
kísérletek útján igyekszik hallgatóit megtanítani 
a megfigyelés művészetére. Oktatási módszerei 
utat mutattak, iskolát alapítottak 

Than, a kutató, elméleti és szervetlen k_é111iá
val foglalkozott elsősorban. Még bécsi évei alatt 
állítja elő a platinciánetilt, vizsgálja sajátságait 
Ugyanitt foglalkozik az érdekes szerkezetű chrizo
fánsavval is. B un s e n laboratóriumában folya
dékok gázelnyelésének törvényeit tanulmányozza 
Pesti kuta.tón1unkáinak első tárgya a.z arn11ion
klorid gőzsűrfiségének meghatározása : megálla
pította, hogy magasabb hőmérsékleten ammoniára 
és sósav1 a bon1Jik ·- ez az oka annak, hogy ne1n 
követi az általános gáztörvényt Spektroszkópiai 
vizsgálatai során fedezi fel a fahamuban jelenle>Ő 
ritka földíémet a céziumot. Ez időtájt végzett 
elméleti kutatásainak talán legjelentősebbje a 
karbonilszulfid (COS) fölfedezése Ez a felfedezés 
módot nyújt a gáz alakú vegyület szintetikus elő
állítása. útjá11 a11nak bizo11,yítására, 11ogy a ké11 és 
oxigén ké111iai viselkedése igen sok rokon vonást 
mutat.. A Bécsi Akadémia e felfedezéséért pénz
,j n ta101n ban réRzesítj 

E munkáihoz, s azok továbbfejlesztéséhez addig 
ismeretle11 pontosságú gázeleniző /:,ész.üléket és n1ód
sze1t dolgoz ki. Bebizonyítja, hogy a nitrogén
oxid ug:yanúgy táplálja a.z égést: inü1t az oxigén 
Az akkortájt elterjedií gázvilágítás - gázömlések 
miatt - számos balesetet idéz elő .. Than gya
korlati érzékére inutatJ hog:y a problémával azo11-
nal foglalkozik, megállapítja a világítógázból és 
levegőből álló gázelegy 10bbanási határait, majd 
ön1nűködő, „diffúziószkóp"-nak nevezett sze1-
kezetet készít, amely alkalmas ana, hogy a gáz
ömlést idejében jelezze. 

Eljárást dolgoz ki analítikai mériíoldatok készí
tésére, a jodo111etriába bev~ezeti a bizo11~ytalan 
titer(í jódoldat helyett a máig is használt bijo
dátot. Igen érdekelte hazni ásványv-izeink összeté
tele, s az e v-izekben előforduló alkatrészek kén1iai 
értékelésére új utat jelölt ineg. Szeri11te az a11ali
tikai Jelet sen1n1iképpen ne1n alkahnas aJJ:a, 11og)' 
n1egn1011dja, 111il:,ye11 sökat tartahnaz a 1neg·vizs
gált víz, csupán arra jogosít, hogy kijelentsük 
milyen alkatrészeket (anionokat és kationokat) 
tartal1naz, s azoltat milye11 i11ennyiségben Sókk:á 
alakítás helyett tehát az alkatrészek egyenérték
százalékát kell megadnunk T h a n e felfogása 
tökéletesen fejezi ki a sokkal később megismert 
elekt>olitos-disszociáció elmélet gyakorlati következ-
111é~1yeit 

Asványvíz-ele1nzései közben_ találja 1neg ismét 
a ha1ká11yl, városligeti és 1nargitszigeti kénes 
vizekbe11 a ka1 bonilszulfidot, s az e vizek tartal
mazta kénbidrngént az említett vegyület bomlás
te11nékének n1inősíti 

rraJá11 nem különösebben fűntos, de mégis éxde
ltes, hogy egy akkor rendltívül jelentősnek 111inő
sített közegészségügyi problé1na 1ncgoldásánál is 
ott találjuk a kiváló .Fodor József oldalán. 
Az 1879-ben Oroszország keleti határszélein kitört 
pestis rniatt az on11ét érkező postai és n1ás szállít
mányokat fo1 tőtleníteni kellett Than megálla
pította, hogy a magas hőmérs<'klet önmagában 
]1e1n alkahnas a baktériun1ok te1ies és biztos elö1é
sére, és sterilekké e tárgyak csak akkor váh1a.k, 
ha egyidejűleg karbolsavgéízök is élik azokat 

Than már 1870-tlíl tagja, később másodel-
11öke a l\fagyar Tudo111án~ros .Akadémiának-.- Ez a 
inegtiszteltetés se111 jár n1u11katár~ai és ha1Jgatói 
szán1ára az „elefántcsonttoronybal1" való elzár
kózás veszélyével Jelentős irodaln1i tevéken:ységet 
fol:,ytat, s a gyógyszerészek szán1á1a - ina.gát is 
büszkén tekintette mindvégig annak - megírja 
„Feladata/e a chemiai gyakorlatokhoz kezdők ré
szé1 e" című kitű11ő oktatókönyvét. Később a 
Tern1észettudon1ányi Tá1 su1at kiadásába.n 1neg
jelenik „A qua.litatív chemiai analysis elemei" 
-eímen írt kiváló, 111á1 egészen eln1életi alapon 
álló könyve. 

A Magyar Tudományos Akadémia még 1872-
ben felszólítja egy elméleti kémiai munka 1negírá
sára Ennek _a kötelezettségének azonba.n csak 
több évtizeddel később tehet eleget. 1898-ban, 
illetve 1906-ban jeleník meg „A kísbleti chemia 
e.leniei" című nagyszabású n1űvének első:. inajd 
másodík kötete. E, sajnos befejezetlenül maradt, 
nagy munkájában az elemeket M e n gy el e j e v 
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periódusos rendszere alapján tá.1g,yalja ugyan, a 
veg:yületeket azon ba11 ~- n:yilván didaktikus szem
pontból - homológiájuk alapján A mű nagy
szán1ú kísérlet leírása m~llett, a kísérleti és_ fizikai 
kémia egész területét feldolgozza, s közli a kíséi -
leti 1nunkál1oz i1élkülözl1etetle11 fizikai és kémiai 
á1Ia11dókat is Sajnos a 1nunka szerves kémiai 
részével nlindörökre adósu11k 111aradt. 

„Az elméleti cheinia újabb haladá8áról ' írt 
munkája J 904-ben jelenik meg, s ene a tárgykörre 
vonatkozó előadásait füglalja össze. l\-:--agyszán1ú 
kisebb k:özlemén·yét, an1e1ye1{ a kén1iai tudon1ány 
széles te1ületeinek egyes érdek:es prob1én1áit ·vetí
tik elénk, itt csak említhetjük, jelentős érdemei 
mellett, amelyeket az első és második „Magyar 
Gyóg:yszerkö11yv'' szerkesztésében való részvételével 
szeJzctt.. Itt is alka,Jom nyílt, hogy új módszerek 
bevezetésével tegye gazdagabbá ezt az oly fontos 
1nűvet 

Nagy lelkének kincseit azo_nban leginkább a 
tanítás területén szórja szét. ot,T0ll esztendŐll át 
tanít, 1nódszerei11 ismét és is1nét javít: csiszol 
Nagy tanítványok egész sorát neveli feJ, iskolájá
ból kerül ki - hogy csak nébány nevet említ
sünk - B u ch b ö e k Gusztáv, Felletár 
Emil, I 1 o s v a y Lajos, Kar 1 o v sz k y Géza, 
Leng y e J Béla, L i e b e r m a n n Leó, N u r i
c s á n József, Rex Sándor, Winkler Lajos ; 
isn1ert és n1éltá11 tisztelt tudósok nevének gazdag 
so1ozata 

Egyik nagy tanítványa, I l o s v a y Lajos 
műegyetemi tanár, egyideig közoktatásügyi állam
titkár írja róla : „Az, aki folső tanügyünknek és 
tudományos életünknek lassú, nehézkes fejlődését 
is111e1i, elképzelheti, mekkora lehetett ügyszeretete 
és önf61áldozása, hog,y azzal a csekély a11yagi 
eszközzel, 1nel1:yel sok éven át rendelkezett, rop
pant nagy munkakörét dicsiíséggel töltötte be 
]\fe1t neki nen1 csak szaktudon1ányát közö]nj, 
továbbfejleszteni, a fejlesztés eszközéről gondos
kodni, hanem egész sereg olyan munkát kellett 
végeznie, melyekre ma (1902) az állam több külön
leges szakerőt és laboratóriumot vehet igénybe 
.,::\._ fe]s{) éH ]zözépső tanügy, közegészségügyi, sőt 
még műszaki föladatok is, ha nem jobban, legalább 
is éppen annyira elfüglalták, mint ta11széke.'i 

Másutt így ír I l o s v a y : „Megjelenése komoly 
volt, mü1t az o1,yan férfiúé szokott lenni, aki érzi 
a kötelesség és felelősség súlyát ; de szavaiból 
kiérzett a tanít,Tány sorsát irá.nyító tanár jóakaratú 
n1elegsége, aki ne1n 1nü1t f6ljebbvaló, hanen1 n1int 
~~:yai barát k:özli bháló és tájékoztató észreYételeit 
Unnepélyes Yolt, hidegség nélkül, és tartózkodó, 
nagyképűség nélkül.. Nagy általános müveltségé
nél fogva széles látókörrel ítélt dolgaiban Tanító-
1nester \:-olt szÍV\iel-lélekke1, aki az en1be1iség inííve: 
lődésének történetéből és saját állapotaink' mérle
geléséből világosan látja, hogy közmfü elé'dési 
feladatainkat hogyan valósíthatjuk meg leg
jobban." 

Than Károly nem csak látja, hogy a mrnzet 
fEile111elke<léBéhez a tudáson át vezet az út. de ha1-
col is e nézetéért akkor is, ha a korncánypolitika 
ellen kell fordulnia. Szenvedélyes szavakkal mutat 
HÍ : hiába hirdet a kormányzat iparfejlesztést, 

ha a középiskolai természettudományi oktatást 
egyre mostohábban kezeli, olykor akár a holt 
nyelvek javára is Akadémiai székfoglalója tár
gyául is a ne1nzeti rnűvelt8ég enielésénelc szüksé
gességét és annak módját választja A Tudo-
111ányeg:yete111 rektori széké11ek eifüglalásakor taJ
tott beszédének kimagasló része, a1nidőn ián1utat : 
az egyetem elvégzésének legfontosabb célja hogy 
a hallgatók azt a gondol/ccdá;,médot is elsajátítsák, 
an1el:y i1élkül J1e1n lehet a tudomá.ny-t fejleszteni 

Rendkhül sokoldalúak és értékesek a Természet
tudományi Társulattal nló ka pesolatai is Ennek 
111unkájában 1860 óta vett részt Ha1na1osan 
alelnöke a Társulatnak, majd a Tárnulat alapítója 
B u g á t Pál halála után elnöke lesz 

Bugát Pál ez a harcos, demokratikusan gon
dolkozó tudós orvos, aki megvetette a inagya1 
nyelv természettudo1nányos szókincsének alap
jait, az általa később oly nag:y1abecsü]t 'J' ha n 
Károlyt n1ü1t serdülő ifjút már a szabadságharc 
idején megiEn1erte. B u g á t js népe szolgálatába 
állítja életét, a fonadalom idején természetes Yolt, 
hogy Kossuth mellé álljon, aki őt Jlfayyrn
ország főo1vosának" nevezi ki 

rJ ha Jl helyesen_ látta meg; hogy a rre1n1észet
tudo1nányi Társulat alap,rető n1unka elvégzésé1c 
hivatott a te1n1észettudomán.yok 11épsz.e-rúsítéi-:,C' 
terén. Aprólékos gonddal végzett szervezd Jnu11ká
va1: érdekes és nagysikerű előadások- n1egta1tásá
val áldozott ezen a. te1ületen is. ]-{e11dkí\;ül sok
irányú elfoglaltsága n1iatt az elnöki tisztről ké
sőbb le kellett köszönnie, azonban ezntá11 j-„ 
komoly támasza rna1adt a Tá1sulat11alc, s odaadóan 
támogatja az annak lrnLclében megalakult fi3tal 
ké111ia-ásványtalli szakosztál)'t .Jc_lcntős n1agá11-
adományával lehetővé tette a „Magyar Ohemiai 
J?ol:y ói1 at '' n1egindítását. 

Huszo11ötéves) de külö11öse-J1 JJegyvenévc& iuhi
leun1a a1:kaln~ábó1 111eleg ünneplésbe11 részesítette 
a tudon1ányos világ s _különösen eg)kori ta11ít
ványai. A gy6,~ryszc1 éf!zck tízezer koronás alapít
·ván.v 1étesítéséYel hódoltak nag:y mestc1ük11ek 
_A.z alábbiakban az üd\-özlő lief'zédekre aclott 
\·álaszáhó1 idézünk néhány e]gondolkoztató,: szinte 
ö11va1lo1nás jeilEgíí n1ondatot · 

"A jóaka1 atú tanító és a hátás tanítv-á11.)rok 
között v-aló jó viszony az értehni szfCráhan hapon
lít az atya és a, gyer111ekei között fennálló sze1en
csés családi kötelékhez Ez ho~szú eg~yete1ni taná1-
Bágon1 ideje alatt é-vtizedekEr1 át ncn1 cEak fenn
n1a1adt, hanen1 idő,·el l1e11s(íi:égben is fükozó
dott A gyakmlati életből rneiített könetlen 
tapaszta.]ás fjata1 ko1on1han ele\'e11 é1zéket éb-
1e:-:ztett hen11en1 az iránt, hog·y az önök: tudo111áIJ:yos 
kiképzésében müe kell fektetnem a fő súlyt, hogy 
kiképzésükDek az életben is igazi hasznát vehessék 

Önök átérezték a kén1ia fo11tosságá_t éiet
feladatuk hazafias és céltudatos ncegoldácának 
sikeré1e Ez ké1:ezte Eg:yetEn1i tanu!n1án:yaik a]att 
kitartó Szo1galn1uknalc buzgóságu111ak és kon1oly· 
tanulási vágyvknak Fzilá:td e-rköl(si alapját 
-~- gyakori :::zí-yéJ:yEs é1intlrcz6s fOJ:yttn a tc.11;i:;_ 
és a ta11Ít\-áll)' eg3,aránt közelebbről iE111e1i i11eg 
egyn1ást ez ala1Jo11 nen1 ci:ak az ÉrteJrnj tÉlen, 
hanE111 az e1kölcsi és jelJE1nLeli voratkozáEl:a11 is 
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egyénileg n1egé1tik és 1negbecsülik egyn1ást 
~i\z önök 1abo1atóriuu1j ta11ításával 1nagam is 
sokat okulta111 és ez örömet és rneg11yugvást 
szerzett számomra, s arra késztetett, 11og,y a gya
korlati tanítás inódszerét célszerűen újhóJ szer-
vez„ve, a ta1útás inte11zívebbé Táljék " 

Elete alkonyán, a ,befutott pályára visszate
kintő bölcs fé1 fi eg:yszerű sza·va.i és 111él;y go11dolatai 
ezek Tanúsága annak, hogy ez a 11ag~y neveH5 
nerncsaI( sza.ktudon1ánvát kívánta továbbadni 
ta11ítvá11yainak, ha11en1„ egyben gyén1ántköszö1űs 
is volt,/türelemrnel és szeretettel csiszolta. tanít
Yányainak jellernét is, a becsületes 111unkát rnin
dennél fontosabbnak taitotta: a szilárd alapnak, 
n1elye11 egyén és haza sorsa nyugszik 

Hosszadaln1as le1111e előso1olni az egyesületek, 
külföldi társaságok neveit, amelyek tiszteletbeli 
tagjuknak hívták meg, s szükségtelen felsornlni 
kitüntetéseit. Mindezt külső dísznek tekintette 
csupáli: és i1yilván nen1 adta volna inindezért 

cse1 ébc azokat a jeleket a.1nelyek tanítván;yainak 
hccsiiléséből és szeretet

1

éből ~redtek 'E szeretet 
és n1egbecsülés 111egható jele volt, hog·y szü1te az 
egész ország Iész\réte övezte koporsóját, an1eJ~yben 
- a Aíagyar Tudo1ná11:yos .t\.kadén1ia oszlop
csa111okából --- örök pihenő1e helyezték a. Kerepesi 
temetőben, 1908, július ,5-én 

T ha n Károllyal úttörl) nagy magyar vegyész 
szállt sír ha, akinek sze1le1ne oJv sok évtized 
után is, ta11ítványaü1ak tanítványain át 
talán anélkül, 11ogy felisn1ernők - életművén 
át változatlanul hat, biztosítva magánaJ{ azt 
a halhatatlanságot, a.111el,yet n1unkásságáYal 
megszolgált 

(Eötvös Lói únd 1'udoinányegyetem Általános és 
Szeiveflen Kém.foi Intézet, Budape8t VIII JJ1územn 

körút 6) 
A közle1nén:; n1egjelent a 'J er1nészettudornán) i 

l(özJöny lf!Ul évi 6 számában. 

PSZICHOTROP ANYAGOK 
SZENTMIKLÓSI PÁL 

A l(özponti idegrendszer a n1agasabbrendű 
élőlények életműködéseinek legföbb irányítója 
A külvilág inge1cinek felvételével, feldolgozásával, 
az azokra ada11dó vá]aszok: kidolgozásával és a 
kivitelező szervnek való továbbításával az élő-
szervezet élettani eg;yensúlyát tartja fen11. 

Az idegrendszer no1n1ális n1űködése nag:yszá111ú 
anatómiai egység bonyolult együttműködésének 
eredője„ Ezek koo1dinációját az en1ber k:özpo11ti 
idegre11dsze1ében az agykéreg és a k.özvetle11iil 
alárendelt terület n1agcsoportjai szervezik. Az 
ember központi idegrendszere nemcsak folépített
ségében, de funkciójában is a legdiffrnenciáltabb és 
a k.ülvilág ingereinek feldolgozásakor nen1 csupán 
feltételes, hanem feltétlen rnflexek kialakítására is 
képes A tudat és 1negnyilvánulási fü1111ái, sajá
tosságai (beszéd, emlékezés, ehonatkoztatás stb) 
a külvilági i11gerekre adott 111aga.salJb1endü vála
szok, 111elyek az agykéreg n1űködéséhez kötöttek 
(Pavlov második jelzőrendszere) 

A külső ingerek, ill belső ingerületek a köz
ponti ideg1e11dsze1be11 csak abba11 az esetben \;ál
ta11ak ki reakciókat, ha. ü1tenzitásuk a felvevé5 
központ ingerküszöbét meghaladja. A központi 
idegrendszer működését az jellemzi, hogy első
so1 ba11 a szervezet e1Je11 jrányu]ó s túlzott n1eg
terhelést vagy áitalrnat jelentő ingereket igyek
szik elhárítani, ill kornpenzáhü (pl. reflexmozgás 
intenzív meleg- vagy hideghatás elhárítására) 
A kevésbé gyors vagy kevésbé ártalmas ingeiek 
feldolgozása i11á1 i1e1n reflexes, hanem 111ás, rész
ben tudatos úton töiténik Arnikm az idegrendszer 
jól n1egsze1vezett egyensúlya bá1111ilye11 oknál 
fogva eltolódik, a válaszreakciók nem a megszo
kott módon következnek be 

Lassú, hiányos: n1egkésett ·vá.!aszok, iH túlzott 
és heves válaszok egyaránt az jdeg1e11dsze1 funk
cionális zavara.i1a utalnak. A neurózisok különhö1.J} 
forn1áiban a tudat és ítéletalkotás egészében ép. 
az cgyé11 cl tudja lát.ni 111unkáját, az idegrendszeri 
reak.ciól{észség túlzott vagy csökke11t volta azon
ban olyan tünetekkel jár) a111elyek a környezettel 
,-a.ló súrlódáshoz vezetnek .Az ún. nyílt pszichózi
sokban (elmebaj) a beteg tudata többé-kevésbé el
szakad a külvilág valóságától) válaszreakciói a 
külső behatásoktól g}akrnn függetlenek 

.A. központi idegrendszer gyógyszeres kezelése 
n1eRsze visszan::y úlik a 1núltba A fennmaradt fel
jegj-zéselz tanúsága szerint szán1os i1övényi anyag 
(elsősorban: Opiurn, A tropa belladonna, A tropa 
rnand1u(Jota) alkaln1azását k:ísérelték: 111eg. E sze
rek igén.ybevétele azonba11 puszta e1npi1ián a.la.pult 
és a fejlődés útjában csaknem a századfordulóig 
az a. ~ze.111Jé]et állott, hog:y a köz11onti idegrendszer 
súlyosabb megbetegedései gyógyszeres úton nem 
gJógyítbatók. 

Az ideggyógyászati gyakorlatban alkalmazott 
első nen1 nÖ\'én:yi eredetű g;yóg·yszerek a bro111i<lok 
(Beh r e n d 186}) továbbá a klorálhidrát 
(L i eh i e i eh, 18fi9) parnldehid (0e1>e11 o, 
1882), az uretán (S eh mi e de be I g, 1885), a 
szulfonál (B re u rn a n n, 1888). Ezek, a b1ómsók 
l;:i1; étel év el: ol:·ya11 hipnoszcda.ti"\'·umok, 111el:yek
nek nyugtató és altató adagjaj csak.nem a.zo11osak 
s ezért pusztán szedatív l{eze.lés céljára gyako1]a
tilag alkalmatlanok 

A század elején felfedezett bar hiturál (Fi
s e 11e1 és i\í e ring, 19ú4), ina.jd a ftno1Ja1bi
tmál (Fische1 és ~lering 1912) annyiban 
jelentettek nagy haladást, hogy - különösen az 


