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THAN KÁROLY* 
DR VÉGH ANTAL 

Az 1896„ n1á1cius 17-i Orvoskari Tanácsülésen 
Hőgyes Endre dékán javaslatot terjesztett elő a 
millenáris ünnepségek alkalmából a tiszteletbeli 
doktoná ovatandókról Ebben a névsorban R. V ir
chow (Berlin), J Lister (London), A Retzius 
(Stockholm), G. Guido (Róma) és E .. Roux (Párizs) 
kiváló külföldi orvostudósok mellett egyetlen ma
gyar sze_repelt_és ez se1n volt orvos, hanem a buda
pesti egyetem bölcsészkarán a ké1nia tanára: 

····-··· -„-„. ··-··--„·-· --·-·-··----··„„1 

THAN KÁROLY 

Than Károly .. Hőgyes indokolásából: „ .. 1860 óta, 
35 éve11 át tesz nagy szolgálatot az orvosi tanítás
nak azáltal, hogy a hallgatókat a chemiai tudomá
nyokban fáradhatatlan szorgalommal képezi ki, és 
aki első volt országunkban, ki intézetét a modern 
orvos-természettudományok szellemében és an
nak kívánalmai szerint építette és berendezte 

.. Than tanár ezeken kívül folyamatosan fárad
hatatlanul részt vesz egyéb orvosi ügyek fejleszté
sében is, 1nint az Országos Közegészségügyi Tanács 
rendes tagja, a Magyai Gyógyszerkönyv megalko
tásában és annak 1nint a phar1nakopoeai bizottság 
elnöke, folytonos revideálásával szakadatlanul 
munkálkodik. Közreműködő tagja azonkívül a ma
gyar Orvosi Könyvkiadó társulatnak, a budapesti 
királyi Orvosegyesületenk, valamint nagy érdemei 
vannak a hazai gyógyvizek pontos elemzésében. '' 

*Megjelent az Orvostörténeti Közlemények 51-52 
kötetében (1969). 

(Orvoskari Tanács jegyzőkönyv 1895/96 556.) 
Így lett Than Károly az orvoskaron az elBő magyar 
„doctor n1edicll1ae honoris causa". 

A bölcsészkar T1u1mJ;AOJxes egyetemi tanári ju
bileuma (1902) alkalmából avatta tiszteletbeli dok
torává Inint az egyetemi ké1niai oktatás és kutatás 
1negtere1ntőjét, a 111agyar tudományos ké1nia 1neg
alapítóját. 

Than Károly nevével az 1860-as évektől kezdve 
nagyon gyakran találkozunk a magyar tudomá
nyos életben. Rendkívül aktív egyénisége minde
nütt ott található a Habsburg-abszolutizmus el
nyomása alól ébredő szellemi közéletünkben. A Ter
mészettudományi Társulat 1862-ben alelnökévé 
választotta, s Bugát Pál halála után ő lett az elnök 
(1872-1880), majd a Társulat tiszteletbeli tagja 
A Társulat alapszabályait korszerűsítette, életre 
hívta a népszerű ter1nészettudon1ányi előadóesté
ket, s nem egy új felfedezés, új tudományos ered
mény első ismertetője ő volt hazánkban Elősegí
tette a fiatal előadógárda fejlődését is .. Idejében 
gondolt a Társulat feladatainak differenciálódá
sára: megalapította a Kémiai-Ásványtani Szak
osztályt, majd n1egtere1ntette a „Magyar Chemiai 
:H'olyóiratot". 

Tudományos életünk legfelső förumán hasonló 
aktív tevékenységet fejtett ki. Már 1860-ban annak 
levelező tagja és 1870-től rendes tagja Igen büszke 
volt ana, hogy beválasztása egyhangúan történt 
Az Akadémia Igazgató Tanácsának tagja, majd a 
III. osztály (akkor a Matematikai és Természet
tudományi Osztály) elnöke, végül az Akadémia 
másodelnöke 

Az orvostudományok képviselőivel szoros kap
csolatát mindeme tevékenységek nem gátolták: 
ezért is lett 1904-ben a Kir Magyar Orvos Egyesü
let tiszteletbeli tagja 

Egyetemi pályafutását csak épp, hogy jelezzék 
a következő évszámok: 1860-ban megbízott egye
temi tanár, 1862-től haláláig, 1908-ig nyilvános 
rendes egyetemi tanár, 1866/67-ben a Bölcsészeti 
Kar dékánja, majd 1875/76-ban az Egyetem rek
tora 

A vázlatos adatokból is érezhetően igen eredmé
nyes életpálya sok kezdeti nehézséggel indult, me
lyet azonban legyőzött szívóssága, akaratereje, 
igel_l nagy tehetsége és páratlan moralitása 

Obecsén (ma Jugoszláviában Becin), 1834. de
cember 20-án született, tízgyermekes családból. 
Szüleinek mint felnövő gyermek igen sok gondot 
okozhatott, amire abból következtethetünk, hogy 
a középiskola első négy osztályát négy különböző 
városban (Szabadka, Kalocsa, Szolnok, Becskerek) 
végezte Szülei az 1848-as magyar forradalom ki
törésekor a még nem is 14 éves fiút hazavitték, de 
a nyugtalan természetű gyerek csakhamar jelent-
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kezett katonának: a honvédhadseregbe tüzérnek. 
A szabadságharcban 9 ütközetben vett részt, majd 
amikor megsebesült és felgyógyult, a gyermekifjút 
a nagyszebeni lőporgyár laboratóriumába osztották 
be szolgálatra .. Élete delén mindenőlígynyilatko-· 
zott: „Szerencse volt, hogy 13 éves koromban 
honvéd lettem, n1e1t a hadjárat érdes viszontagsá
gai a hanyag tanulásban nyilatkozó könnyelműsé
gemct jókor gyomlálták ki, jellememet megedzet
ték, és mert a chen1iához n1int tüz1nester a nagy
szebeni tüzé1labo1ató1iun1ban kaptam kedvet." 
(GYK 50, 1873) A szabadságharc elbukása után 
a haditörvényszék elbocsátotta, mert még 15 éves 
sem volt .. Az ezt követő nehéz időkben elszegénye
dett családjától semmi támogatást sem kaphatott. 
Későbbi tudományos elhivatása szempontjából 
igen érdekesen alakult a sorsa: „Tüzérkedésem 
adott legelőször alkalmat a chemia megkezdésére 
Szabadságharczunk e!Eő szakaszának elnémulása 
után Kőrös-Ladányban Lengyel barátom (Lengyel 
Béla professzor, a gyógyszerészi kémia első magyar 
egyetemi tanára. Szerk) szülőhelyén egy kis pati
kában találtam menhelyet, a hová hajlamaim kü
lönben is vonzottak, mert ieméltem, hogy ott a 
chemiával foglalkozhatom. És nem csalódtam.. . 
Kiss Ferencz főnököm jóakarata tudományos köny
veket bocsátott rendelkezésemre, sőt azok hászná
latában útmutatást is adott. Fél év múlva H. M.
Vásárhelyrn kerültem Simonidesz Ferenczhez. Ez 
felismerve törekvéseimet, a legjobb akarattal tá
mogatta a Chc1nia iránti hajlamomat J_,iberális 
módon megengedte, hogy a kísérleteimhez szüksé
ges anyagokat használliassam. Filléreimből össze
takarított kis összegen, P1ágából egy chemiai ké
szülékkel felszerelt szekrénykét szereztem be .. A 
rendes nappali kötelességek teljesítése után, több
nyüe éjjel végeztem kisérleteket Mint autodi
dakta, itt igen sokat tanultan1, az analysis eg-ysze
rűbb módszereiben n1ár ekkor egészen járt.as vol
tam De legnagyobb nyereségem abhól állott, hogy 
itt tanultam meg azt, hogy milyen sokat nem tudok 
még. Különféle egyszerű algebrai problémák meg
oldásában a siker gyönyörei keltették fel ben
nem a 1nathematika iránt való tiszteletet és tanul
mányához a kedvet. Ilyen módon a tökéletesedés 
vágyától áthatva, léptem Rohrbach Antal (szegedi 
gyógyszerész) főnököm támogatásával, a ki min
den kitelhető módon elősegítette törekvéseimet a 
chen1iában, a szegedi gy1nnasiumba tanuhnányaim 
folytatására ... (GYK 68, 1893) 

1855 r1ya1án leérettségizik, és már ősszel orvos
tanhallgatónak iratkozik be a bécsi egyetemre. Az 
1856/57 tanévben a hölcsészeti karra lép át; rész
ben, mert a nincstelen diák tanulmányai folytatá
sához itt ösztöndíjhoz juthatott, részben pedig, 
mert teljes érdeklődéssel a kémia folé fordult .. Red
te11,bacher ·volt ek:kor Bécsben a ké1nia professzora, 
aki Than szerint „a magyar ifjúságot annyira ked
velő és szeretren1éltó tanár". Redteribachernek 111ég 
a prágai egyetemen 1846/47-ben már volt egy igen 
tehetséges n1agya1 tanítványra, Görgey Arthur, aki 
kiYáló kén1ikusnak indult és akit nag3ron szeretett. 
A inagJ arok iránti rokonsze11_ve innen eredhetett. 
(Tény az is, hogy Than később itthon abba a szűk 
baráti tá1saságba tartozott, amely a visegrádi ön-

kéntes száműzetésben élő Görgeyt, az 1848/49-es ma
gyar szabadságharn volt kitűnő hadvezérét, gyak
ran felkereste ) Than csakhamar Redtenbacher ma
gánasszisztense lett és 1858-ban „sun11na cum 
laude" doktmált Munkássága - a p10fesszor tu
do1nányte1iiletének_ inegfelelően - akkor n1ég szer
ves kémiai volt (platinciánetil, krizofánsav ). Mikor 
azonban 1858/59-re ösztöndíjjal további külföldi 
tanulmányai folytatására kmülhetett sor, nem 
Giessenbe megy Liebighez, az akk01 élő legnagyobb 
szerves kémikushoz, hanem Heidelbergbe Bunsen 
Róberthez, akinél később Eötvös Loránd is tanult. 
Bunsen, aki éppen eklrorfodezte fel a spektrálana
lízist, a szervetlen ké1nia, fizikai kénlla és analitika 
korabeli legnagyobb tudósa volt Than elsősm ban 
a gázabszorpció törvényeit tanubnán-yozta nála, de 
tudományos hajlamaira jellemző az elméleti érdek
lődés; olyan kollégiumokat hallgatott, mint az el
méleti optika, differenciál-integ1ál számítás, vég
telenek analízise stb.. Az erőltett munka mellett 
módot talált arra, hogy Párizsba is ellátogasson, s 
a legnevesebb intézeteket megtekintse Ekkor köt 
életre szóló barátságot VJTurtzcel. Bécsbe vissza
térve, 1859-ben kétéves tanársegédi kinevezést kap, 
és 1860 tavaszán habilitálják „a gyóg}szerészi 
kémia és analitika" inagántanárává. l\fegpróbál a 
bécsi kereskedelmi akadémián katedrát kapni, de 
az a mi nagy szerencsénkre i1e1n sikerült 1\íá.r bécsi 
tartózkodása idején sokat érdeklődött a Termé
szettudományi Társaság inunkája iránt, n1elynek 
alapítójához, Bugát Pálhoz később szoros baráti, 
majd munkatársi kapcsolat fűzte Nyilván tőle ka
pott ösztönzést a magyar kémiai szaknyelv klala
kításához 

1860-ra an11yira szelídült az osztrák abszolutiz
mus, hogy az 1860/61 tanévben magya1 lett a ta
nítási nyelv a pesti egyete1nen A n1agya1 ul nen1 
tudó tanárok megváltak katedráiktól, így a kémia 
professzora, Wertheim - aki jónevű szerves kémi
kus volt - a gráci egyetemre távozott. Megértő 
ember volt, harag nélkül távozott és Than Károlyt 
ajánlotta utódjául. A három pályázó közül Than 
alig 26 éves ko1ában kapta meg a helyettes tanári 
megbízatást. Ebben nagy szerepe volt annak a két 
rendkívül meleg hangú ajánlólevélnek is, mellyel 
Bunsen, ill. Redtenbacher támogatták. 

Első előadását 1860 november 25-én taitotta 
Ennek bevezetőjében, miutánisn1ételten örö1nét fe
jezte ki, hogy magyarul adhat elő, az 01vostanhall
gatók felé így szólt: „Az 01vostudományok közt a 
vegytannal legszorosabb kapcsolatban van az élet
tan annyira, hogy amaz e tudo1nány alapjának a 
lényeges része, melyen épületeinek nagy része szi
lárdan nyugszik; ezen alap terjeszkedése az élettan 
fejlődésének egyik főfeltétele.. Az újabb élettan 
nagyszerű mozgalmainak törekvése leginkább oda 
van üányozva, hogy testi életünknek csodás ködbe 
rejtett törvényei e vegytani igazságokkal láthatóvá 
tétessenek. A inai élettan ne1n elégszik Jncg a külső 
for1nák és mechanikus folyan1atok ismeretével, ha
nem égető szükségét éizi az életfolyamok mélyebb, 
bensőbb vegytani felfogásának" „Okszerű gyó
gyászat már a beteg ágya mellett sem mellőzheti a 
vegytant, a gyakorló orvos nélkülözhetetlen eszkö
zévé vált az elemző vegytan a kó1is-1né11él és a be-
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tegségek kmszakának kipuhatolásában " (Orv 
Heti! 966, 1860 ) 

Than, amikor működését megkezdte, nemcsak 
azért került szo_ros kapcsolatba az orvosi fakultás
sal, mert hallgatóinak zömét medikusok képezték, 
hane1n a kén1iai intézet az Újvi)_ág utca (111a Sen1-
1nel~veis utca} és a Hatvani utca (1na Kossutl1 
Lajos u ) saikán álló mvoskari épületben volt rend
kívül szűkösen elhelyezve, a talán még mostohább 
körüln1ényekkel küzdő orvosi intézetek közé be
ékelve. 

A körübnénvek iendkív-ül szere11csés összetalál
kozása, hogy a pesti 01voskar akkori képviselői, és 
Than Károly törekvéseinek indítóoka közös volt. 
Közülük, akárcsak Tah1i, nen1 egy aktív résztve
vője volt a 48/49-es szabadságharcnak Valameny
nyien fejlett nyugati országokbaJ1 folytatták vagy 
végezték egyeten1i tanuln1ányaikat és át voltak 
hatva a sorsszerű küldetés i1agy felelősségétől, a111i 
reájuk 111int a szcllcn1i élet vezetőire hárult a ki
egyezés hajnalán Céljuk: a magyar tudományos 
élet alapbázisa, a korszerű egyete111 111cgvalósítása 
volt Than Károly csatlakozott Balassa, majd en
nek halála után Markusovszky baráti köréhez, és 
szoros kapcsolatba került Hőgyes Endrével, Balogh 
Kálrnánnal, Korányi Frigyessel és Fodor Ferenccel 

Egyetemi tanárságának 40 éves évfmdulóján 
bölcsészkari tanártásai 111ellett név szerint emléke
zett 1neg Balassáról, Se1n1nelu)eistől és külön ki
emelten JJ[arkusovszkyról. Az orvosprofesszorokkal 
való együttműködését így jellemezte: „E nagyra
becsült viszony látkörömet növelte, a gyakorlati 
élet kívánallnaival közelebbről megisn1ertetett, és 
tevékenységen1 buzdításához lényegesen hozzájá-
rult " (Orv Heti! 411, 1902) 

Bá11nennyire is egészségtelenek voltak a B}unka
viszonyok és prünitívek az eszközök az U jvilág 
utcai kén1iai iniézoth~n, „. . n1égis a :~1agyar Tu-· 
do111ányos Akadén1ia Ertesítőjében, 1najd a Ter111é
szettudo1nányi Közlönybo11 ne1nsokára dolgozatok 
jelentek n1eg előbb a professzor, 111ajd tanítványai 
tollából is." „Az e111Lertele11 kö1üln1ények között 
Than lendülete magával ragadta környezetét és 
rninde11 akadályon áttörő aka.ratereje nekik is erőt 
adott. "mondja Lengyel Béla (GYK 378, 1887.) 

Than ebben a kezdetlegesen felszerelt laborató
Jiun1ban tisztázta, hogy az an1n1óniun1kJorid gő
zének viselkedése n1iért ne1n követi az általános 
gáztörvényeket Bevezette Magyarmszágon a 
spektroszkópiát; e vizsgálatai kapcsán talált a 
bükkfa hamujában rubidíumot és fedezte fel 1867-
ben a karbonilszulfidot (COS). Ez utóbbi publiká
ciója, nevét a nyugati világ tudósai előtt is is1nertté 
tette és a bécsi akadémia az akkor elmúlt 4 év leg
nagyobb jelentőségű megállapításának minősítette. 
:Még itt, az Újvilág utcai intézetben, kezdte meg a 
1nagya1 ásványvizek rendszeres analízisét is. 

1862 őszén nevezték ki nvilvános rendes tanárrá 
és már 1863-ban javaslatot.tett a bölcsészkaron az 
ála.ttani, a vegytani és az ásványtani ü1tézetek új
jáalakítására, valamint a régi fűvészkcrt (a mai 
Trefort-kert) helyén új épület emelésére.. 1866-ban 
a helytartótanácshoz beadvánnyal fordul, melyben 
leírja a kéiniai oktatás szo111orú helyzetét. Meghall
gatásra azonban csak akkor talál, n1időn Eötvös 

J 6zsej lesz a közoktatásügyi miniszter, aki maga
mellé vette miniszteri titkárként Than kiváló ba
rátját, Markusovszky Lajost Könnyen feltételez
hető, hogy ennek döntő szerepe lehetett abban, 
hogy Eötvös teljesen magáévá tette Than elképze· 
léseit és az összes egycte1ni építkezés közül első11ek 
a kén1iai i11tézet 111egvalósítását vette pr'og1a111jába 
Biztosította a költségvetést és Thant bízta meg a 
tervezéssel. Than eddigi működése garancia volt 
erre a feladatra: gyakori külföldi útjai smán meg
isn1e1 te a korszerű intézeteket, pályaíUtása elején 
a gyógyszertári laboratóriumban eltöltött több 
mint öt év gyakorlatietzékét kifejlesztette, átfogó 
elméleti tudással, átlagon felüli akaraterővel és 
szervező képességgel rendelkezett Ezzel szen1ben 
se1n tapasztalt építészmérnök, gépész1nérnök stb. 
nem állt rendelkezésére és nem volt addíg Magyar
országon ilyen építkezés sen1 A terv-ezéstől a ki
vitelezésig jófo1111án minden Than vállán nyugo
dott; s a111í'g az intézet a nlai Trefürt közepén (ina a 
Természettudományi Kar, „B" épület) az 1869-71. 
ével;;:ben fel épült, TI-tan egészsége is erősen Ineg
rongálódott Ez az intézet a maga korában a leg· 
modernebbnek számított; olyan kiválónak bizo
nyult, hogy nagy számmal jöttek külföldiek tanul
n1ányozni és számos külföldi egyetem (.Bi1n1inghan1, 
Champaigne, Róma, Grác, Aachen) saját intézetét 
ennek a mintájá1a készítette el Az intézet terveiért 
Than egyébként 1871-ben a Londoni, és az 1873 
évi Bécsi Világkiállításon kitüntetést nyert 

}f~zzel zárult az a nehéz korszak, inelynek kezdc
té11 hiányoztak a ké111ia tanításának és kutatásá
nak feltételei, és hiányoztak, akik a kémiai kutatás· 
sal kívántak foglalkozni, dc Ilosvay Lajos szerint 
„Az ő alakilag és tartalmilag páiatlan előadásai, 
lúsérletezésben kiváló tehetsége, az emberekkel 
való érintkezésben kifejtett szeretetreméltósága 
rövid időn belül nlegváltoztatta a viszonyokat " 
(GYK 445, 1908 ) 
Főrendi házi taggá kinevezése alkalmából (1893) 

egyik beszédében önvallomásszerűe11 szólt élete 
célkitűzéseiről.. A kémiát, melynek alig van becsű· 
lete „ és 111int az aranycsinálásnak gyanús Inű
vészotét legfeljebb, mint az iparnak hasznos se· 
gédeszközét becsülték "tudománnyá akarta fej-· 
leszteni Magyarországon Ha külföldre került volna, 
elsősorban a kutatás lett volna a célja és nein az, 
hogy a kémia oktatásának alapjait mind az elmé
letben, mind a gyakorlatban megteremtse Arra 
sem törekedett volna, hogy új utakat keressen az 
oktatásban: „ .. eljárásomat sokan elérhetetlen 
rajongásnak nézték és azt mondták, hogy minden 
gyógyszerész és or vosnövendékből szaktudást akar· 
nék faragni a helyett, hogy praktikus igényeikre 
fektetném a fősúlyt Törekvésem pedíg az volt, 
hogy szoktassam őket a tudomány szellemében való 
tárgyilagos gondolkodásra. Úgy tartottam, hogy ez 
elérhető és gyakorlatra is életrevalóbb, mint agya
korlatilag fontos tényeknek összehalmozása, mely 
azonkívül, hogy elviselhetetle11 teher, 1nagában vé·ve 
csak élhetetlen, felületes tudákosságra vezet 
Szememre lobbantották, hogy nagy terjedelmű, mo· 
r1u111entális Jnunkát i1em írok, hane111 magan1 is, ta
nítványain1 is hohni apró-cseprő értekezéseket 
írunk De észjáráson1 szerint r1en1 nagy terjedehnű 
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munkára volt nekünk e téren szükségünk, hanem 
főképpen olyanokra, akik azokat megérthessék és 
folhasználhassák Ehhez képest közelebb álló ta
nítványaimat, --~kik már a tudomány alsó elemein 
túl voltak, buzdítottam, néha késztettem is az ön
álló n1unkálkodásra eredeti progra1n1no1nhoz 
lúven megelégedtem azzal, ha önökben a tudomá
nyos búvárkodás iránt élénk érdeket kelthetek, 
mert ti;dtam, hogy így ügyünknek nagyobb szolgá
latot teszek, mir1t csupán a fonyes felfedezésekkel 
Ez magam1a több dicsőséget árasztott volna, amaz 
tudományos életünknek életerősebb fejlődését 
eredményezte Ily módon saját szakom körében 
egy tudományos családot törekedtem megalapítani, 
a mely kí nem hal, hanem gyarapszik és terjed. " 
(GYK 48, 1893 . .) 

Egyetemi tanárságának 40 éves jubileumán 
(1902) mondotta a következőket: „ A labmató
riumban való gyakorlati oktatás és foglalkozás a 
tanáIIa és a tanulóra egyaránt fontos A tanítás
nak ez az alakja a valódí egyetemi tanítás, mely 
előbb-utóbb valamennyí egyetemi dísciplinát meg 
fog hódítaní, ha az egyetemek nagy hivatásuknak 
a mai értelemben véve, teljesen meg akarnak fe
lehú .. A gyakorlati tanítás a tanana nézve azért 
fontos, mert tanításának hézagait itt legközvetle
nebbül ismeri fel, azokon okulhat és javíthat. A ta
nulóra nézve pedig azért, mert itt ismereteinek hiá
nyait közvetlenül észre veszi, azokat kiegészítheti 
Ekként a tanulás nehézségei általában, a ,;:íséde
tező tanulmány nehézségei pedíg különösen meg
könnyebbülnek és azoknak sikere legjobban bizto
sítva van. A gyakori személyes érintkezés folytán 
a tanár és tanítvány egymást közelebbről ismerik 
1neg Ez alapon nen1csak az értelmi téren, hane1n 
az erkölcsi és jellembeli vonatkozásokban is, egyé
nileg megértik és megbecsülik egymást Ez a félre
értéseket elhárítja és némi jóindulat mellett mind
két részről, a tanítás és a tanulás sikerének egyik 
főbiztosítékát alkotja." (GYK 816, 1902.) 

Előadásai klasszikusan egyszerűek és meggyő
zőek voltak. „Bár hangja gyönge volt - mondja 
Ilosvay Lajos-, mégis uralkodott hallgatóin, mert 
előadásainak biztossága még a figyelmetlenségre 
hajlandókat is megihlette." (GYK 852, 1912.) 

Páratlanul ügyes kezű experimentátor volt; elő
adásain a főbb tételeket meggyőző kísérlettel ma
gyarázta, melyekhez többnyire saját konstrukciójú 
készülékeket használt (az 1900. évi Párizsi Nemzet
közi Kiállításon ezekért kítüntetést is kapott). 
Hallgatói laboratóriumi gyakmlatán rendszeresen 
részt vett és volt tanársegédje, Ekkert Lászl6 sze
rint: „ az őt jellemző előkelő nyugodtsággal és 
szelid nyájassággal érdeklődött munkájuk iránt. 
biztatóan mosolygó szeméből lényének egész va
rázsa sugárzott. Nem érezte senki a szigorú pro
fesszor jelenlétét Atyamesterüket szerették és 
tisztelték valamennyien. . " (MGYT É. 5, 1935.) 

Az orvcstanhallgatóknak kezdetben nem volt 
kémiai gyakorlatuk, de Than kezdeményezésére ezt 
a bölcsészkar 1892-ben javasolta, s az orvoskar 
1893 májusában magáévá is tette a gondolatot 

Than mint kutató, később termodínamikai vizs
gálatokkal foglalkozott, amelyek közül kíemelkc-

dők az égéshő és a reakciók szabad enmgiájának 
változásával _kapcsolatos n1érései 

Széles körű elfoglaltsága ellenére jelentős a könyv
írói munkássága is. Magát büszkén tekintette mind
végig gyógyszerésznek, s az első tankönyvét is a 
gyógyszerészek számára készítette „Feladatok a 
chemiai gyakorlatokhoz kezdők részére" (1888) cí
men, melyet mintaszerű dídaktikai érzékkel írt 
meg. Egészen kíváló s a korabeli szemléletnek meg
felelő elméleti alapokon készült „A qualitativ 
chemiai analysis" című könyve (1895) Nagyon el
húzódott általános és szervetlen kémiáról szóló 
tankönyvének megffása. (a.'1' első megbízást arra az 
MTA-tól még 1872-ben kapta), viszont a „Kísér
leti chemia elen1ei" című, kézikönyv jellegű, nagy
szabású mű I. kötete 1898-ban, a n 1906-ban meg
jelent. Kristálytiszta logikával felépített mű, ame
lyet fémjelez a több évtizedes oktatói tapasztalat 
Rendkívüli érzéke volt a rendszerezésre: analó
giákra felépítve könnyítette meg tárgyának ismer
tetését és állandó fejlődését, korszerűségét bizo
nyítja, hogy eműfelépítésében már alkalmazkodott 
Mendelejev periódusos rendszeréhez is Az első 
nagyszabású magyar kémiai könyv volt ez, amely 
a rnagyar kémiai szaknyelvet is rnegteren1tette. 

Than sokoldalúságát jellemzi, hogy nemcsak a 
kémia oktatásának és kutatásának alapjait raktit 
le, és i1emcsak a tudo1nány népszerűsítését viselte 
szívén, hanem számos olyan1nunkakör benis igénybe 
vették tudását és tapasztalatát, amilyenekkel ma 
külön bizottságok foglalkoznak Az érdekesebbek 
a következők: 

A világítógáz bevezeté8ével problén1át jelentet
tek a csőrepedés okozta balesetek. Than megálla
pította, hogy 5-20 tf% világítógáz már robbané
kony A gázömlés felisn1erésére diffusioscop-k:észü
léket is szerkesztett„ A Belügy1nüúsztérium 1neg
bízásából pi Német01szágban tanulmányozta 
(1881), hogy a színházakban milyen biztonsági in
tézkedéseket vezettek be a tűzveszély megelőzése 
érdekében 

Az 1879-es pestisveszély idején Podor J6zsejfel 
közösen kíseleteket végzett a postai levélszállít
mányok fertőtlenítésére: megállapították, hogy az 
általuk vizsgált baktériumok 137°-on csak akkor 
pusztumak el, ha kar bolsav- (fenol-) gőz is van je
len 

1860-tól állandóan foglalkozott a föváros vízel
látásának problémájával. Közreműködött pi an
nak a jelentésnek elkészítésében is Podor J6zsefjel 
és Ball6 Mátyással, amely anól szólt, hogy „Ter-
1nészetesen szüre1nkedő a vagy inesterségesen szűrt 
vizet használjon a f6város" 

A csaknem fél évszázad alatt, a1níg a n1agya1 
kémiai tudományos élet élén állott, a kémia forra
dalmi változáson ment át és ő állandóan együtt 
fejlődött tudománya előrehaladásával Az elméleti 
összefüggések keresése mellett sohasem vesztette el 
érzékét azok alkalmazási jelentősége iránt. Erről 
tanúskodík utolsó, nagyobb szabású szellemi meg
nyílvánulása is - az „Elméleti chemia újabb ha
ladásairól" szóló könyve-, mely a Markusovszky
féle „Egyetemi jubiláris előadások" c. sornzat I 
köteteként 1903-ban jelent meg 

Az Orvoskar kezdeményezésére 1896-ban létesült 
i' 
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a „}f<irkuso\,szk·y-íéle egyeten1i jubiláris alap" az
zal a céllal, hog:y· az orvos- és a vele kapcsolatos 
te1111észettudon1ányolc valan1ely jeles képviselőjét 
előadás taitására kétjék föl Erre először 1903-ban 
ke1ült sOr, s ·clőa.Q_ónak az orvoskar Than Károlyt 
\álasztotta. Hőgyes ezt így indokolta: „ a ki 
111int isn1e1etes, egyik legelsó az úttörők közül, a 
kik egyeten1ünkön szakuk ta.nítását a n1ai kor szín
vonala é1tcln1ébc11 bevezették és ineghonosították 
.A„ chen1iai, ph:ysicai búvár lat] és tanítási n1ódszerek 
az orvosi és ter111észettudon1ányi tanok között kü
lönben is ez idő sze1int a lcgfűjlcttcbbek l\íinden 
újabb haladás e tárgyak eln1életében és n1ódsze1-
tanába11 haladásra serkent a biologiábar1 és patho
logiában is E haladások inegisn1ertetésének n1ódja 
irányadóul szolgálhat a biologiai és pathologiai tu
don1ányok n1ódszertani n1egisn1ertetésének n1ód
jára is. " 

Ebbe11 a könyvében Than a l\/farkusovszky-soro
zat kapcsán tartott 1 7 , lúsérletekkol és bemutatá
sokkal egy bekötött előadását adja közre. Az elmé
leti kémia 1880-1900 közli haladását ismertette 
ekkm 5 fojezetben Ez a mű egyedülálló volt szak
i1odahnunkban tön1örségével és kristálytiszta logi
kájával Rajzokkal és leírásokkal részletesen ismer
tette az előadáson ben1utatott kísérleti eszközöket 
és kíséTleieket, n1elyek nagyobbrészt saját konst
rukciójúa.k voltak. Külön cín1szó alatt tárgyalta 
„A n1ólgáz tö1 vény jelentősége a biológiában" té-
111akört, külö11 cín1szó alatt szólt az ozn1ózisnyo-
111ásról, Jden1elve ](otányi Sándornak a vér, ill. vi
zelet fagyáspontcsökkenésével kapcsolatos n1egál
lapíiásait s ezek diagnosztikai é1 tékét Az ozn1ózis
koncentJácjó féjezetből egy é1dekes ké1niatö1téneti 
i észlct: , , A n1agyar ter n1észetvizsgálók és or
vosok vándorgyűlésén lVlarosvásárhelyt n1ár 1864-
ben, n1ielőtt tehát az clcktrolytos dissotiatióról sej
teln1ünk lett ,,olna, javaslatba hoztan1 egy új el
járást az ásványvizek analysisénck összeállítására 

A ln pothetikus sók helyett tüntessük elő a 
fén1eknek és a sa\'111a1 adékoknak összes 111ennyi
séuejt é::; azok crr\ cné1 tékeinek relati"v szán1át. Ezek t-,' '='· 
az alkatrészek azok, a1ncl:r eket n1a kationoknak és 
anionoknak nevezünk " (Az elektrolltos disszo
ciáció eln1élete 188 7-ből szá1n1azik, de Ostloald elis
n1e1 te Than prio1 iiá.sát a fenti kérdésben.) 

A katalízis cín1szó ala,,tt a platina.szol-katalizátor 
n1órgeként en1líti a HC1\T-ot és a H 2S-t Ezekről 
ug~y.an.akkor n1int \iÓrn1é1gekről cn1lékszik n1eg, 
n1ajd B'l'edig és n1ások n\,0111án, akik a fén1szolokat 
„anorganikus c1 jesztő" -i1ek nevezték el, analógiát 
tételez fel az e1jedés és a katalízis között: „ na
gyon ·valószínű, hogy e két folya111atra a tön1egha
tás törvényei l-3gyforn1án ér,;ényesek. 1Jgyan e vizs
gálatok kijelölik az utat, n1elyen a.z erjedés dyna
nlikai vizsgálatánál a jövóben haladJ1j lehet " 

Kön_J Yében n1á1 é1ü1ti a hid1ogénion-koncent-
1áció ké1dését, az indikátoreln1élctet, de a teljes 
igazsághoz hozzáta1tozik az, hogy ez idő tájt Szily 
Pál a 'ié1széru111 ké1nhatásával füglalkozva, felis
n101te annak pufferjellegét, sőt n1ár a kolorin1etriás 
pH-mérés a!'1pjai( is megvetette (Orv Heti! 509, 
1903 ) 

I(ön)'' ében külön cÍJnszó ,,.ii_z égéshő biologiája", 
és kitér a szabad energiára 'lor1atkozó tételek nagy 

füntosságára a biológiai jelenségek: értehnezésében. 
A „Befejezés" e. fejezetben a radioaktivitásról 
szól: „Egy~es búvárok azon 111erész következtetést 
tették, hogy sugárzáskor az aton1ok anyaga eleki
ronokká, vagy éppen súlytalan aetherré változik 
át A radioaktivitás 111ag:ya1ázatára többen az 
eddig változtathatatlannak tekintett elemi atomok 
dissotiatióját hajlandók elfogadni. Ha ez továbLi 
kutatások alapjár1 valónak: bizonyulna be, szédítő 
kilátások Jnutatkoznának a te1111észettudo1nárTvok 
és különösen a che111ia jövőbeni f5jlődésé1e." , 

Igazi ter 111észettudós 1Tyilatkozot t n1eg így annak 
az en1bernek ó·vat.D_§.!?ágával) aki csa.kne1n 101 év, 
százada élt együtt a n1odern ké111ia kialakulái-;ával
ugyanakkor viszont előítéletn1entes a jövő n1egál
lapításaival szen1bcn 

Than Károlyról, a hazáját lelkiisn101etescn szol
gáló tudósról alkotott képünk nagyon hiányos 
le11ne, 11a nen1 en1lítenénk ineg, hogy n1űköG.ése init 
jelentett a középiskolai ké111iai oktatás alapjainak 
lerakása szcn1pontjából 

l\fár 18i8-ban a „középtanodai" tana1vizsgáló 
blzottság, később a közoktatásügyi bizottság tag
jává nevezték ki Egyeto1ni tanársága kezdetér1 tel
jesen h.iányoztak a feltételek a kén1ia gyakorlati 
laboratóriumi oktatásához. Az 1869/71-ben épült 
új intézete ezt is biztosította. Az intézet célsz;erű 
n1egszcrvezésén túln1cnően ~;,z is nagy é1den1c Than 
]{á'l'olynak, hogy itt „n1ég a szegényebb sorsú hall
gató is 10-20 fo1lntnyi költséggel, aránylag rö,;id 
idő alatt teheti azon tanul111ánvokat, 1ncl,,eket az
előtt 100 fo1ü1tot n1cghala<ió ös~zeggel sen~ érhetett 
cl oly tökéletesen, niint jelenleg lia:::ionló taa1uh11á
nyok eszközlését a külföldi intézeteken a tanulók 
gJaluan csak 3-400 fürintnyi összeggel érhetik el 
Ily intézkedések ált"l lett lohetséges az is, hogv a 
szegényebb so1sú tanárjelöltek is gyakorlatilag ké
pezhetik ki n1agukat a vegytanban, és hog:y· a 
vegytani búvárkodás n1ódsze1ci\,el szán1osabhan 
isn1erke(lhetnek 111eg ifjaink, iníg ez elóbb egy álta
lában nem volt lehetséges " (GYK 363, 188 7 ) 

Kultú1 historikusainkra v á1 az a szép és hálás 
feladat, hogy Than J{á1oly e té1en végzett úttö1ő 
n1unkásságának n1inden fázisát - éppen úgy, n1int 
a 1nagyar szellen1i élet kialakítására g:yaJcorolt ha
tását - kellő mértékben foltá1ják 

Than Kár oly őszinte hun1anitástól áthatott egyé
niségét és oktatói lelkiis1neretosségét befejezésként 
saját szavaival jel1en1ezheijük iga,zán Az ót 
- negyven éves professzorságán;1k jubileun1a alkal
n1ából - ünneplő g:y ógy szerészeknok 111ondott kö
szönií sza,aiból idézem (GYK 815, l 902): „A jó 
akaró tanító és hálás tanít\ányok között ,,aló vi
szony az ér teln1i szférában hasonlít az at:ya és g\·e1-
111ekei között fennálló szerencsés családi kötelék
hez. Közöttünk csakugyar1 ilyen esalád] \'iszo1ry 
fCjlődött ki Ez hosszú eg)-cten1i ta11ításo111 i<leje 
alatt, évtizedeke11 át ne111csal{ fCn11111111adt, har1e111 
idővel bensőségében is fókozóclott. Ha e inegható 
kötelék eredetének lélektani okait k_uia.ton1, úg~Y 
azt, eltekint\ e szán1os, különben igen íüntos ténye
zőtől, főképpen két n1ozzanat1a tudon1 ';issza\e
zetni Az egyik, hogy pályán1at 53 Ó\'\Cl ezelőtt, 
111agan1 is 111int g;:·ógyszerész, a gyako1]at te1én 
kezdette1n n1eg A 111ásik kör üln1ény az, l1ogy 
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tanári n1űködésen1 kezdetén az egyete1nen csak
nem kizárólag a gyógyszerésznövendékek voltak 
azok, kik a chemiát nemcsak előadásokon hallgat
ták, han_~m annak tanuhnányával kötelezőleg a 
laboratórim:ni -gyakoilatokban is foglalkoztak 
A gyakorlati életből merített közvetlen tapasztalás 
fiatal koromban eleven érzéket ébresztett bennem 
az iránt, hogy az Önök tudományos kiképeztetésé
ben mire kell fektetnem a fősúlyt, hogy kiképezte
tésüknek az életben is igazi hasznát vehessék 

Részenuől hazafiúi kötelességemnek tartottam, 
hogy az Onök tanulmányait, a kezdetben kissé ne
héz hazai viszonyok közt, lehetőleg megkönnyít
sen1 és n1ennél sikeresebbé tegye1n. Athatva a 
gyógyszerészek tudományos kiképeztetésének nagy 
jelentőségétől hazánkban, tanulmányaik közben 
iparkodtam Önöket buzdítani és a tudomány egy
szerűbb igazságaival lehetőleg megismertetni. Tö
rekedtem a gyakorlati oktatás módszerét célsze
rűen újból szervezni, n1elynek segítségével a tanu-

lás intenzívebbé és anyagilag kevésbé terhessé vált. 
Az Önök labmatóriumi oktatásával magam is so
kat okultam, és ez élvezetet és megnyugvást szer
zett i1eke111." 

Than Kárnly 48 é'i professzori működés után 
74 éYes korában n:yugdíjazását kérte és pár hétre 
rá, 1908 július 5-én halt meg .. 
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BUDAPEST 

PUBLIKÁCIÓS ELŐADÓÜLÉS 

A Magya1· Gyógysze1é8zeti Tá1saság Gyógysze1analiti
kai Szakosztálya 1969„ áp1ilis 15-én publikációs előadó
ülést tartott, Ez alkalom1nal az Egye8ült Gyógysze1- és 
Tápszergyá1' 11iunkatá18ai 1észéről az alábbi előadások 
hangzottak el: 

Dr. Buda László, Sóti Ferencné· "U1egyt ne•vű új di
u1 etikurn .sp6ktrofoto1netriás vizsgálata". 

Az etakrinsav UV-spektrofoto1netriás vizsgálati rnód
szerének kidolgozása.közben a szerzők azt tapasztalták, 
hogy szokványos kísérleti körüln1ények között (etanol, 
metanol, vizes NaOH-oldatokban) a vegyület ne1n kö
veti a I~ambert-Beer-törvényt, tehát az extinkciós 
koefficiens é1 téke nem változik lint-Járisan a koncentrá
cióval; lúgos, vizes oldatban pedig időr'eakoió során vala
mely új vegyület képződik, rnely az igen híg oldatból is 
kiválik 

A kipreparált új vegyület olementár-analízise és JR
spektrun1a alapján megállapították a lúg hatására ke
letkező n1olekula szerkezetét, továbbá azt, hogy erős 
alkáliákat nem lehet sóképzéshez használni az etak1in
sav esetében. 

Miután a molekula legaktívabb centrun1aként a kar
bonilcsoporttal erős konjugációban levő, kettős kötésíí 
rendsze1·t tekinthetjük, célszeríínek mutatkozott ez 
utóbbi felszámolása, közvetlenül az UV-spektrofoto
metriás mé1és előtt. Kézenfekvő módszerként brómo
zási eljáráshoz folyau1odtak. A inérés kivitelezhetőségé
nek vizsgálata megkívánta, hogy először tisztán elő
állított dibrómszármazékból végezzenek UV-vizsgála
tokat, Az előállított és szerkezetileg igazolt termék vizs„ 
gálata azonban ne1n hozta meg a kívánt eredményt: a 
dibrómszármazék sem követte a Lambert-Beer-tör ·· 
vényt. 

Ezután csupári' a karboxilcsoport asszociációs viszo
nyainak befolyására gondolhattak a jelenséget kiváltó 
ok mérlegelésekor, a1ni viszont csak sóképzéssel szüntet
hető meg. Erre a célra erős bázisokat nen1 alkaln1azhat
tak (lásd előbbieket), ezért tri-n-propilan1in segítségével 
készítettek sót az etakrinsavból és ezt vizsgálták etano
los közegben. A vegyület ilyen körülmények között már 
követte a Lambert-Beer-törVényt, és így· lehetőség 
nyílt kvantitatív módszer kidolgozására is. 

Krasznai István: „A p1epa1-ativ réteglaomatog1'ájia 
ala.pelvei é.s alkalmazási lehetőségei a gyógy&zeripari vizs· 
gála.toknál''„ 

A gyógysze1-alapanyagok tisztaságának ellenőrzésére 
rna n1ár egyre több gyógyszer·könyv írja el6 a különböző 
vékonyréteg-kron1atográfiás módszereket, melyek té1-
hódításával egyidejűleg szükségszerűen jelentkezett az 
igény a lnegfelelő kr 01natog1'áfiá8an 1,i&zta összehasonlító 
anyag iránt is. 

Analitikai méretekben a kro1natografálandó anyag 
rnennyisége 1naxin1un1. 1-2 ing, ennek következtében 
az elválasztás során kapott anyagok n1ennyisége prepa
ratív sze1npontból nern jöhet szá1nításba„ Stahl profesr.
szo1 és 1nun.katá1 .,·ai az analitikai 1néretekben kialakított 
·vékonyrétcg-k101natográfiát tovább fejlesztett.ék oly 
1né1etűvé, hogy 100 g kiindulási anyagkeverék szétvá
lasztása is lehetővé vált. A módszer további előnye még 
az is, hogy így tJpitner Vt-Jgyületek szétválasztása is 
rnegvalósítható 

Az előadó ezután is1ne1 tette a preparatív i·étegkr'On1a
tográfia eszközeit. 

A prepa1 atív rétegkro1natográfiához két okból fontos 
a n1egfeleló futtatóclegy kiválasztása: egyrészt a ked
vező elválasztás, másrészt a többszöri futtatás n1iatt. 
(Ezen alapvető tényezőket befolyásoló faktorok pl. az 
elválasztani kívánt anyagok oldódási tulajdonságai.) 

A prepa1atív rétegk1on1atog1áfia főbb alkalmazási 
10hct6ségeit az cl6adó az alábbiakban foglalta össze: 

1. Sz0rvcs prepa1atív kutatómunkákhoz a ieakció
kinetikai vizsgálatok elvégzése 

2. Standard anyagok előállítása a k1on1atográfiás, a 
stabilitási és a fa1'1nakológia.i vizsgálatokhoz 

Simonyi I.stván : „Diklór kinolin„bi o·mid-perbi om.id al
kal·ma,zása gyógysze1 készít111ények b10·1nometriás meghatá„ 
1·ozásá1a nenivizes közegben". 

A 4, 7-diklórkinolin halogénaddíciós vegyületeinek 
vizsgálata során azt találták, hogy a 4, 7-diklóikinolin
hidrogénper br 01nid nen1v izes közegben bron101netriás 
mé1ések elvégzésére alkalmas reagens. Brómtartalma ui. 
igen állandó, és sokszorosan felüln1úlja az elemi bróm 
halogénező készségét 

„A_ reagenst szilárd állapotban, analitikai pontossággal 
mért mennyiség bon adták a vizsgálandó rninta oldatá
hoz, rna.jd feleslegét vizes káliumjodid-oldat hozzáadása 
utá.n mérték vissza. 


