
1988. n1árcius GYÓGYSZERÉSZET 157 

Levél a szerkesztőséghez 
Oyór,yszerés::ei 32. !51-!57. l!.988, 

Than Ká!·oly tudományos munkássága egy iidegenfm.'gallmi kiadvá!:lyba!:l 

A közelmúltban egy idegenforgalmi kiadvány 
látott napvilágot, amelyet 1973-óta másodszor, 
lényegesen bővebb helytörténeti és kortörténeti 
levéltári anyagok felhasználásával jelentettek meg. 

A kiadvány címe: „Harkány fürdőtörténete 

(1823-1986)", írója dr. Szitci L!Úlzló a Baranya 
J\Iegyei Levéltár igazgatója. J\íunkájában részlete
sen ismerteti a harkányi gyógyfürdő felfedezését, 
fejlesztését a könyv 111egírá-sáig, an1ely ne111csak 
helytörténeti és kortörténeti különlegességeket, 
lu.tne1n gyógyszerésztörténeti szempontból is érde
kes - Tlnin Eárollyal kapcsol'1tos adtttolrnt tar
tahnaz. 

A harkányi gyógyfürdőt a siklósi Batthyány csa
lád birtokában a környék földbirtokosa Bat
thyány 1Táz1nér {1807-1854) Baranya megyei fő-

ispán az 1840-es években fejlesztette. Korszerű 
fürdőházat és szállodát építetett, rendezte a forrást 
illetve a fürdőhöz kijelölt parkot. 

Batthyány Kázmér résztvett az 1848-as szabad
ságharcban, és a világosi katasztrófa után mene
külni kényszerült Kossuth oldalán Törökországba. 
Az 1850-as években a Batthyány család közkegye
lemben részesült, birtokait visszakltpta, így a sik-
16si urada101uhoz t11rtozó harkányi gyóg31fürdőt is. 
Jlz irányítás BrLtthyány Káz1nér b(~tyjánnik Gusz
távnak a gyermekére Batthyári,y Udönre lll[Ll'adt, 

aki irányította és szervezte a birtokot. 
Az 1800-as években a harkányi forrá.s „hévizé

nck1' feltárására Zsigntondy T7,ilinos (1821-1888) 
bá.nyarnérnököt, a. forrásvíz tudományos elemzésé
re Tlwn Kúrolyt (183,1-1908) kérték fol. Than 
l~ároly fL vegyi elcn1zés során 18G7-ben fedezte fel 
" kcirbonilszulfidot (COS), amelynek bomlásával 
és elektrolitikus disszociációjával az ún. „elektroli
tikus disszociáció" kérdésével közel 30 évvel meg
előzte Wildhelm O.stwaldot. 

„A. szerző kie1nelte könyvében, hogy a Zsigmondy 
\Ti] n1os irányításával fúrt ártézi !~útnak és Than 
l~.ároly tudon1ányos elen1zésének híre külföldre is 
eljutott. 

l'ííegjegyezni kívánom, hogy ili'. Szita László 
a. kiadvány inegírúsa, során felhasznál tv, az 1979-ben 
a C+yógyszerészet ha.sábjain rnegjelent „Than 
l\:árols~ isrnorctlon levelein, harklinyi kénes hévíz 
felfedezésével ka.pcsolatban" e. írásonu1t isi a,mely
ben uta,lta1n rrha,!1 lntrk.ányi látogatásaira. I\1ege111-
líton1, hogy a, hel,yi gyógyszertár felvette Than 
1(áro1y nevét,, tirzik, ápolják crnlékét. 

Dr. Szita I.ltszló könyvét, kiváló kultúrtört:énoti 
és helytörténeti 111unkaként értékelhetjük. 

Dr. Lárencz László 

(7G22 Póc.s, .Jókai u. 51.) 


