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Tudományos kutatásai 
 

A 19. században indult meg a kémiai kutatások rohamos fejlődése. Tisztázódott néhány 

alapvető fontosságú fogalom, mint az atom, a molekula fogalma, alapvető törvényszerűségek, 

mint az egyszerű és a sokszoros súlyviszonyok törvényének a megállapítása, és megindult a 

specializálódás, a kémia fő ágazatainak a kialakulása. Than egyetemi tanulmányai egybeesnek 

az új szerves vegyületek előállítására irányuló rendkívüli mértékű és ámulatos eredményekre 

vezető törekvésekkel. Than kutatásai az akkori kémia egészére kiterjedtek, s bár első munkái 

Redtenbacher hatására és tanácsaitól vezettetve szerves kémiaiak voltak, igazán lényeges 

eredményeit az analitikai, a szervetlen és a fizikai kémia terén érte el. Ebben nyilvánvalóan 

meghatározó jelentőségű volt Bunsennel, minden idők egyik legjelentősebb kémikusával való 

kapcsolata. Than munkásságára talán az a legjellemzőbb, hogy a legkülönbözőbb kémiai 

jelenségeket sokoldalúan közelítette meg és képes volt a nagyobb összefüggések 

fölismerésére, szigorú logikája pedig hozzásegítette a mindig, de az akkoriban különlegesen 

fontos fogalmi tisztázáshoz. 

Than első kutatásait a Redtenbacher professzortól kapott feladatok megoldása jelentette. 

Első közleménye, mai szóhasználattal egy fémorganikus, illetve koordinációs kémiai 

problémával, nevezetesen a platina-cián-etil előállításával foglalkozott. Bár ez nincs 

egyértelműen jelezve, először minden bizonnyal a kétmagvú Ag2[Pt(CN)4] komplex 

etiljodiddal való reakcióját vizsgálta. Ezek a kísérletek nem vezettek eredményre. Ezután a 

H2[Pt(CN)4 abszolut etanolos oldatát száraz HCl gázzal kezelve úgy vélte, hogy a 

(C2H5)2[Pt(CN)4].2H2O komplexet nyerte. Az adatok inkább azt valószínűsítik, hogy a 

komplexben nem alakult ki szén-platina kötés, és a komplex valójában H2[Pt(CN)4].2C2H5OH 

volt. Megelemezte a termékeket, a kristályok optikai, krisztallográfiai vizsgálatáért Grailich 

professzornak mond köszönetet. 



Második közleménye nyomban az első után következett a Bécsi Tudományos Akadémia 

Közleményeiben, melyben gondos analitikai munkával bizonyította, hogy a különböző 

szerzők által, több növényből izolált rumicin és lapatin azonos a mások által, más 

növényekből kivont krizofánsavval. Ez a két közlemény képezte Than doktori értekezésének 

az anyagát. 

Egy évvel később jelent meg a cink (továbbá a nátrium, a higany és az arzén) 

jódetilénnal való reakciójáról egy rövid közlemény. A várakozással ellentétben egyik esetben 

sem keletkezett a kérdéses fém etilénnel alkotott vegyülete. Ennek a dolgozatnak az az 

érdekessége, hogy ez Than egyetlen társzerzős közleménye. A társszerző, James Alfred 

Wanklyn angol kémikus, Frankland támogatásával töltött néhány évet Heidelbergben, Bunsen 

asszisztenseként. 

Két további szerves kémiai kutatásáról tudunk. Az egyik a kreatin, illetve a kreatinin, a 

másik pedig cukorszerű anyagok előállítására irányult. 

Az Akadémia osztályülésén 1869. május 10-én tartott előadást:15 

 

„Bocsánatot kérek tek. Akadémia… midőn két oly tárgyról bátorkodom jelentést tenni, 

melyek csak töredékek és egészen befejezetlenek. E lépésre azonban egy sajnos 

tapasztalat kényszerít, melynek ha egyéb haszna nincsen, legalább ismét egy adatot 

szolgáltat annak kiderítésére, mily sajnálatra méltó helyzetben van a magyar tudós, ha 

kedvezőtlen viszonyaink daczára mindenek előtt és kellő nyugalmat igénylő önálló 

búvárlatokkal törekszik foglalkozni. Az érintett tapasztalat ugyanis a következő: Már 

több évvel ezelőtt megállapítottam elméletileg egy módszert, melynek segélyével az 

állati szervezetben különösen az izmok nedvében és a vizeletben állandóan előforduló 

két légenytartalmú vegyületnek, a kreatinnak (C4H9NO2) és a kreatininnek mesterséges 

előállítását czéloztam. E módszer kiindulási pontját képezte azon már Liebig által 

megállapított tény, hogy a kreatin baritvízzel főzve vízfelvétele mellett sarcosinra és 

hugyanyra oszlik fel, 
 

C4 H9 N3 O2  +  H2 O  =  C3 H7 N O2   +  H4 N2 O 

kreatin  víz  sarkosin  hugyany 

 

                                                           
15 Than Károly: Előleges vegytani közlemények. = Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 3 (1869) pp. 103–
104. 



Mivel a kreatin és sarkosin képlete CN2 H2 vagyis a cyanamid elemei által különböznek 

egymástól, ez utóbbi pedig vízfelvétele által szintén hugyanynyá alakítható át, 

valószinünek látszott, hogy a sarkozin és cyanamid közvetlen egyesülése által 

kreatinnak kell létre jönni, melyből savakkali melegítés által kreatinin állítható elő. 

…Az idevonatkozó kísérletek kivitelét már két évvel ezelőtt valóban meg kezdtem, és 

az 1868 július haváig annyira vihettem is, hogy e vegyületek másodikát, a kreatinint 

sikerült az említett módszer szerint a szervezeten kívül, tehát az úgynevezett életerő 

befolyása nélkül, vegyi úton létrehozni. Mivel azonban a költséget és sok időt igénylő 

kísérlet első kivitelénél a vegyületet csak csekély mennyiségben nyerhettem, mely e 

vegyület főbb sajátságainak, továbbá a széneny- és köneny-tartalmának 

meghatározására elég volt ugyan, de belőle a légeny meghatározására és physikai 

sajátságainak szabatosabb megállapítására már nem jutott, ezen tények ugyan már 

teljesen meggyőztek arról, hogy a kérdéses módszer szerint a két test valóban 

előállítható, de a kisérletek fönnebbi hiányoknál fogva annyira befejezettek nem voltak, 

hogy közzététethettek volna. A vizsgálat teljes befejezéséhez nem kivántatott már 

semmi egyéb, mint a kísérleteket kissé nagyobb mennyiségű anyagokkal megismételni 

és kiegészíteni. Szóval semmi más, mint kissé több szabad idő. Azonban viszonyaink 

mellett igen bőségesen van arról gondoskodva, hogy a kísérleti szaktudománnyal 

foglalkozóknak az önálló búvárlatokra a kellő idő és eszközök ne álljanak 

rendelkezésére. A múltból fennmaradt, számos nyomasztó viszonyokon kivül, 

mindenféle gyűlések, ülések, birálatok, szakértői és nem szakértői véleményadások, 

hivatalos jelentések stb. annyira igénybe veszik a tényleg kisérleti szaktudománnyal 

foglalkozók idejét, hogy ezeknek mindenekelőtt bueraukratáknak, szakértőknek, 

társulati és bizottsági tagoknak kell lenni és legfeljebb tanárok lehetnek; de tudósok 

csak annyiban, a mennyiben ezen mindenféle és sok tekintetben meddő küzdelmekben 

még erejök és némi idejök marad fenn, ha még csakugyan maradhat a tudomány 

fejlesztésére. Nem tartozik e helyre e sajnálatos viszonyok okainak kutatása, de 

constatirozni kivántam azt, hogy léteznek; és nem mellőzhetem el ez alkalommal azon 

meggyőződésemet kifejezni, hogy az exact tudományok állapotának javítására 

behozandó reformok között a legfontosabbnak tartom az érintett viszonyokból származó 

akadályok elhárítását. 

Ezen viszonyoknak kell legalább nagyrészt tulajdonítanom, hogy fönnebbi 

kutatásaim, mielőtt azokat véglegesen bevégezhettem volna, úgy szólván, értéktelenné 

váltak, mert e közben, hogy úgy mondjam ugyanazon észjáráson alapuló kísérletek 



eszközöltettek Vohlhard J, által, és »Über die Synthese de Kreatin’s« czím alatt közzé is 

tétettek. 

E felfedezésben elsőbbségi jogomat kétségtelenül elvesztvén, legfeljebb azon 

tapasztalataimat fogom e tárgyra nézve talán más alkalommal közölni, melyek a 

kísérleti kivitelnek Volhardétól némileg eltérő modora által merültek fel.” 

 

Utolsó szerves kémiai munkájáról 1872-ben számolt be ’Előmunkálatok a czukor mesterséges 

összetevéséhez’ című, folytatás nélkül maradt dolgozatában.16 Glicerint ólom-karbonáttal 

dörzsölt össze és egy zárt edényben száraz klórgázzal reagáltatta. 2–3 nap alatt a klór eltűnt és 

szén-dioxid képződött. Az anyagból vizes oldás, ezt követő ezüst-szulfátos, majd kénsavas, 

továbbá telített bárium-hidroxidos oldattal való kezeléssel olyan oldatot nyert, mely 

beszárítva majd „erősebben melegítve a pörkölt czukornak jellemző szagát igen áthatóan és 

nagyon tisztán idézi elő”. Kvalitatív reakciókkal megállapítja, hogy alapos vizsgálat nélkül 

„az uj anyagot, mely chlor behatása által a glycerinre keletkezett, a szőlőczukorral azonosnak 

kellene tekinteni. Egyelőre azonban valószínűnek tartom, hogy a kérdéses test nem egyébb, 

mint a glicerinnek első aldehydje C3H6O3”. 

Megállapította, hogy a képződő anyag nem erjed és nem aktív optikailag. Ez utóbbiban 

csak az az érdekes, hogy miért képzelte egyáltalán, hogy az általa alkalmazott kísérleti 

körülmények között optikailag aktív anyagok képződhetnek. Van ’t Hoff csak két évvel 

később közölte az optikai izomerekre vonatkozó molekulaszerkezeti elképzeléseit. 

Érdekes, és Than különös érzékenységére a szellemi tulajdont illetően nagyon jellemző 

a közlemény utolsó mondata: „Ezen a tudományra nézve nagyfontosságu kérdések végleges 

megoldását, valamint az uj test tiszta állapotbani leválasztását és sajátságainak 

megállapitását, a folyamatban levő kutatásaimra nézve fentartom magamnak.” További 

kutatásokra azonban nem került sor. 

Még heidelbergi tanulmányútja alatt határozta meg a propilén elnyelési, akkori 

magyarított műszóval, felszörbölési együtthatóját vízben 1,4 és 18,3 °C 

hőmérséklettartományban. 

Pesti egyetemi tanári munkásságának első darabja ’Az elméleti vegytan föladatáról és 

jelen állapotáról’ szóló értekezése,17 illetve akadémiai székfoglaló előadása volt. Ebben 

világosan meghatározza mindazokat az alapvető fontosságú fogalmakat, melyek az elmúlt 

                                                           
16 Than Károly: Előmunkálatok a czukor mesterséges összetevéséhez. („Közlemények a Magy. Kir. Egyetemi 
vegytani intézetből”). = Értekezések a természettudományok köréből 3 (1872–73) No. 6. pp. 3–6. 
17 Than Károly: Az elméleti vegytan föladatáról és jelen állapotáról. = Magyar Akadémiai Értesítő. A 
Mathematikai és Természettudományi Osztályok közlönye 1 (1860) pp. 262–286. 



néhány évtized során alakultak ki. Az e dolgozatban foglaltak nem Than eredeti eredményei, 

de az akkor kibontakozó fizikai kémiai kutatások szemléletének nagyon pontos, egyértelmű 

meghatározásai. Néhány új magyar műszót is megpróbált bevezetni, például az atom helyett a 

parány, a molekula helyett a tömecs elnevezést, ezek azonban nem honosodtak meg. 

Dolgozata befejező része szinte prófétai előrelátást mutat: 
 

„Világos e szerint hogy az elméleti vegytan fejlődésére nem elegendő csupán a testek 

tömegére (massa) vonatkozó változások tanulmányozása, miként sokan vélik. Hogy a 

vegytan egyéb exact tudományok rangjára emelkedhessen, legsürgősebb föladatai közé 

tartozik a tömecs belsejében uralkodó erők egyensúlyi és mozgási törvényeit fölkutatni 

és tanulmányozni. Ily értelmezés szerint a láthatatlan kicsinységű parányok és tömecsek 

körülbelül olyan szerepet játszanak az elméleti vegytanban, mint az egyes égitestek és a 

fölfoghatatlan terjedelmű bolygórendszerek a csillagászatban.” (– Than kiemelése) 

 

’Az anyag benső szerkezetéről’ című, az Akadémián 1863. január 23-án tartott előadásában 

még részletesebben elemezte az akkor kialakulóban lévő kémiai termodinamika elveit, és 

megkísérelte ezeket az atomok és molekulák mozgásával kapcsolatba hozni. Az előadás, 

illetve a dolgozat18 befejező részéből kiderül, hogy az előbb prófétai előrelátásként jellemzett 

megállapítása nem egészen eredeti: 
 

„Fölfogásom szerint ezek azon elvek és eszmék, melyek az elméleti vegytant egykor 

oda fogják fejleszteni, hogy az anyag minden lehető átalakulása és sajátságainak 

módositása, mechanikai fejtmények gyanánt lesznek megoldhatók, hasonlóan ahhoz 

mint a csillagászatban történik, melyhez egy szellemdús heidelbergi tanár már több 

évtizedekkel ezelőtt hasonlította a vegytant, midőn azt állitotta, hogy a vegyészre nézve 

a csekély nagyságú parányok ugyanazok, mik a csillagászra nézve a végtelen tömegű 

bolygók és csillagok.” 

 

Az atom és molekulaszerkezet kérdése egész életében foglalkoztatták. Utolsó, 1907-ben 

megjelent közleményében,19 mely az elektrolízis elméletével foglalkozik, és amelyben 

természetesen az elektronok is szerepet kapnak, igazán prófétai előrelátásként, a következőket 

írja: 

                                                           
18 Az anyag benső szerkezetéről. (A magyar akadémia január hó 23-án tartott nagy-gyülésén előadta Than 
Károly). = Orvosi Hetilap 8 (1864) 79–85, 97–101. has. 



 

„Fel kell tennünk, hogy az atom belső positiv magvát az elektronok, legnagyobb részük 

óriási sebességgel, körülkeringik oly módon, mint azt naprendszerünkben a bolygókon 

tapasztaljuk.” 

 

Amit Than az atom szerkezetéről ír, az eltér az akkor ismert Thomson-féle modelltől, és 

lényegében megegyezik a Rutherford-féle értelmezéssel, mely azonban csak Than halála után 

látott napvilágot. Alighanem e helyen jelenik meg magyarul először az atommag kifejezés! 

Nagyon alapos, évtizedekre kiterjedő, vizsgálatokat végzett a különböző gázok és gőzök 

sűrűségének meghatározásával kapcsolatban. Az első kísérletek még a COS sűrűségére 

vonatkoztak, de Halász Ágoston a sósav gáz sűrűségét 1882-ben határozta meg irányításával. 

A molekulatérfogat egységéül azt a térfogatot javasolta, amelyet az egy hidrogénatomot 

tartalmazó gáz (a sósav vagy a hidrogén-bromid) azon mennyiségének térfogata, amely 1 g 

hidrogént tartalmaz. Az intézetében folytatott nagyon körültekintően végzett kísérletek 

alapján ez a térfogat 0 °C-on és 1 atmoszféra nyomáson 22,33 l-nek adódott. 

A gázok térfogata és molekulasúlya közötti törvényszerűségek vizsgálatával 

kapcsolatban vizsgálatokat végzett a szabályellenesen viselkedő ammóniumkloriddal 

kapcsolatban. Eredményeiről az Akadémia szakülésén számolt be. Közleményének első 

mondata:20 „Mivel én épen egy vegytudományi tankönyv kidolgozásával foglalatoskodom, 

melynek rendszere az említett térfogati törvényre van alapítva, és mivel e kérdést tudományos 

szempontból nagy jelentőségűnek tartom: érdekemben volt kisérlet által meggyőződnöm arról, 

mily hatást gyakorolnak a sósav és az ammoniák egymásra, ha elébb 350 °C-ra hevítetvén 

egymással elegyítetnek.” Nagyon gondosan végzett kísérleteivel egyértelműen bizonyította, 

hogy az ammóniumklorid gőzállapotban teljesen disszociál sósavra és ammóniára, amint azt 

több kémikus is állította. Ezek a vizsgálatok a kor egyik legjelentősebb kémikusával, Deville-

jel vezettek vitára. A kérdést Thannak Deville-ről az Akadémián 1885-ben tartott 

emlékezéséből idézve ismertetjük:21 

 

„Ez előtt mintegy 20 évvel a Tekintetes Akadémia elé terjesztettem egy értekezést, 

melyben a szalmiak gőzére vonatkozó kisérleteim eredményéből azon következtetést 

                                                                                                                                                                                     
19 Than Károly: Az elektrolysis elméletéről. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 25 (1907) No. 3. 
pp. 191–212. 
20 Than Károly: A szabályellenes térfogatu gőzökről. = Magyar Akadémiai Értesítő. A Mathematikai és 
Természettudományi Osztályok közlönye 5 (1865) pp. 171–186. 
21 Than Károly: Emlékbeszéd Sainte-Claire Deville H. felett. Bp., 1885. Akadémia. 22 p., 1 t. (A MTA elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. II. No. 9.)  



tettem, hogy e vegyület gőze, valamint az úgynevezett anomálgőzök általában nem 

homogenek, hanem bomlási terményeiknek elegyéből állanak. Ezen eredmények azért 

birtak jelentőséggel, mert ha biztosak, akkor a gáz és gőzalakú testek térfogati 

törvényének az úgynevezett Gay Lussac és Avogadró-féle törvényének, vitás kérdése 

egészen határozott értelemben meg volt általa oldva. Kisérleteim eredménye saját 

felfogásom szerint nem volt összeegyeztethető azon következtetésekkel, melyeket 

Deville hasonló kisérleteiből vont. Azon nagy tisztelet daczára, mellyel művei iránt 

viseltettem, kénytelen voltam e következtetésének ellentmondani és bizonyos 

tekintetben kisérletei föltételeinek helyességét megtámadni. Ha Deville mások 

törekvése iránt, midőn azok saját nézeteivel ellentétbe jöttek, elbizakodott, kicsinlő és 

méltatlan lett volna, úgy valószínűleg a korlátolt felfogásokat jellemző modorban 

lenézőleg és szenvedélyes kiméletlenséggel utasitotta volna vissza a támadást. Ezt 

annyival inkább tehette volna, ha megfontoljuk, hogy ekkor már világhirű tudományos 

hirnevének magaslatán állott egy ismeretlen nevű kezdővel szemben. Deville azonban 

ezen ellenvetéseket méltóknak tartotta arra, hogy saját kisérleteit javított alakban 

ismételje. Midőn ezen újabb kisérleteinek eredményét a párisi akadémiában előadta, az 

én kisérleteimről következőleg nyilatkozott:22 »Than úr nemrégiben közölte 

megfigyeléseit, amelyeket nagyon elegánsan kombinált készülékkel tett, amelynek úgy 

látszott az a feladata, hogy döntő módon megoldja a kérdést.« Később, miután az 

általam szerkesztett készüléket leirta, következő mondattal vezeti be készülékem 

hiányinak általános birálatát: »Bár e készülék nagyon szellemes, nékem úgy tetszik több 

lényeges pontban hibás.« Végül, miután kijelentette, hogy dolgozatai alapján e 

kérédések értelmezésére magának saját elméletét megalkotta, ezeket mondja: »Ez a 

teljesen tökéletlen elmélet, valamint saját munkáim a disszociációról természetes 

módon odavezettek, hogy azt higyjem a nyolc térfogatot változtató testeket képviselő 

vegyületek valójában szétesnek abban a pillanatban, amikor megmérik gőzük sűrűségét. 

De a vitathatatlan tények és amit már közöltem, sokkal óvatosabbá tettek 

következtetéseimben, mások sokkal merészebbek voltak és nem haboztak. Őszintén 

kívánom, hogy igazuk legyen; de azt kérem bizonyítsák be s akkor szívesen osztom 

véleményüket.« A kérdés azóta a tudományos közvélemény részéről és későbbi hasonló 

eredményű kisérletek alapján azon értelemben dőlt el, mint azt én föntebb érintett 

kisérleteim alapján véltem megoldottnak. Az idevágó buvárkodások közül kiemelem 

Marignac kisérleteit, melyekben kimutatta, hogy a szalmiak lépződési melege egyenlő, 
                                                           
22 Az eredeti francia szöveg fordítása. 



gőzének elpárolgási melegével. Miből következik, hogy e gőz teljesen disszociálva van. 

Ugyanezt bizonyította legujabban Isambert, Deville-nek egyik jeles tanítványa, az 

ammoniumhydrosulphidra nézve. Ezen és számos más különféle módszerek szerint 

azóta végzett buvárlatok, kétséget kizárólag igazolták 20 évvel ez előtt tett 

következtetéseim helyességét.” 

 

A Bunsen-féle jégkaloriméterrel kapcsolatban rendkívül alapos, évekig tartó vizsgálatokat 

végzett a különböző kísérleti hibák kiküszöbölésére. A hidrogén égéshőjét határozta meg zárt 

térben és rámutatott Berthelot tévedésére, aki szerint az égéshő értéke független attól, hogy a 

folyamat állandó nyomáson, vagy állandó térfogaton játszódik le. Részletesen elemezte a 

különböző módszerekkel meghatározott értékek jelentését és az összehasonlításhoz szükséges 

korrekciókat. A Schuller- és Wartha-féle jégkaloriméteres vizsgálatokkal kapcsolatban éles 

vita alakult ki közte és Schuller Alajos között, aki akkor már ugyancsak az Akadémia tagja 

volt. Itt csak Schuller utolsó közleményének23 záró mondatait idézzük: 
 

„Nem mulaszthatom el Than úrnak legerősebb ellenvetését fölemlíteni, ugyan nem 

azért, mintha szükséges volna azt megczáfolni, hanem csak annak előtüntetése végett, 

hogy milyen biztos alapon nyugszanak Than úrnak leghatározottabb állításai, 

melyekben értekezése bővelkedik. Than úr ugyanis többek közt azt mondja: »a nyomás 

a lángatmosphärában igen csekély volt, legjobban bizonyítja Schuller és Wartha urak 

következő nyilatkozata: Az oxygen lángját közelebbről megvizsgálva, a meggyújtás 

után némi idő mulva nevezetes tüneményt tapasztalunk. A közönséges, igen kis lángon 

kivül még egy második gömbalakú, gyönge fényű kékes lángot láthatunk, mely sokkal 

nagyobb a másiknál s mely, ugy látszik, nem igen meleg, mert nem izzítja sem a vékony 

platina drótokat, sem pedig az azokat körülfogó vékony üvegcsöveket, habár a lángba 

beleérnek« stb. Tehát Than úrnak »legjobb bizonyítéka« egy olyan jelenség, melynek 

lényegéről semmi sem volt ismeretes, egyedül létezéséről volt tudomásunk; az a 

tünemény, mely, mint előbbi közleményeimben kifejtettem egészen mellékes s az 

égéssel lényeges kapcsolatban sincs. Ez alapon nyugszik hosszas fejtegetése a 

tökéletlenül zárt edényben történő égésről, s ez alapon mondja, hogy saját kisérleteim 

lényegét nem fogtam föl helyesen. 

                                                           
23 Schuller Alajos: Válasz a víz képződési melegének ügyében. = Értekezések a természettudományok köréből 
11 (1881–82) No. 26. pp. 7–11. 



Than úrnak utóbbi értekezésében még több is van ilyen nyomós érve, melyek, 

valamint az itt érintettek a Tudományos Akadémia színe előtt érdemleges vita tárgyát 

nem képezhetik. Nem is kecsegtetem magam azon reménynyel, hogy Than urat 

álláspontom helyességéről meggyőzzem; a történtek után előre látom, hogy hiába 

hivatkozom külön ez alkalomból végzett kisérletemre, mely mutatja, hogy az égetőben 

általában s a láng bármely rétegében is a légkörinél nagyobb nyomás uralkodik s csak 

egy módot látok arra, hogy Than úr elismerje érveim helyességét, s ez az, hogy maga 

próbálja kimutatni a szerinte létező nyomáskülönbséget. A légköri nyomáshoz közel 

álló különbségről van szó, mit már a legdurvább kisérlet is föltüntetne. Mindaddig, míg 

Than úr e nyomáskülönbség létezését csak állítja, a nélkül, hogy kisérlettel 

kimutathatná, fenntartom minden e vitában tett nyilatkozatomat.” 

 

Nem vállalkozhatunk a vita eldöntésére, csak két körülmény megemlítésére szorítkozunk. Az 

egyik, hogy Than nem válaszolt Schuller idézett cikkére, ami azt látszik jelezni, hogy 

elfogadta a kritikai megállapításokat. A másik pedig Schuller egyidejűleg közölt másik 

dolgozatából következik, melyben kimutatja, hogy az említett érdekes jelenség, a második 

láng megjelenése, annak következménye, hogy a durranógáz égésénél H2O2 is keletkezik, s 

erre a vízképződés termodinamikai értékelésénél figyelemmel kellene lenni. Az azonban 

kétségtelen, hogy Than „vegyerélytani” vizsgálatai értékes eredményekkel gazdagították a 

korabeli kutatásokat, és az általa szerkesztett eszközök az akkor legtökéletesebbek voltak. Az 

is figyelemreméltó, hogy a hidrogén égéshőjére talált 33970 cal érték csaknem megegyezik a 

mai értékkel, ami 33871 cal, míg a Schuller és Wartha által meghatározott érték 34126 cal. 

Egész életében foglalkoztatta kémiai affinitás problémája. Erről az alapvető kérdésről 

nem alakult ki még a XIX. század vége felé sem egységes vélemény. Pinerua, a santiagoi 

egyetem professzora, 1893-ban kérdést intézett a világ vezető kémiaprofesszoraihoz az 

affinitás jelentésére vonatkozó véleményükről. A kapott válaszokat könyvben foglalta össze 

és értékelte. Than egy előadásában, illetve dolgozatában24 ismertette Pinerua munkáját, 

melyből a következő részletet idézte: 
 

„Than Károly, a budapesti egyetem tudós tanára (1893. junius 30) azt tartja, hogy az 

affinitás kérdése a legfontosabb az általános chemiában. »Meg vagyok győződve, úgy 

mond, hogy a mechanikának törvényei a legnagyobb jelentőségűek manapság a 

tudománynak minden valódi fejlesztésére, különösen pedig a chemiai affinitás nagy 

                                                           
24 Than Károly: A chemiai affinitásról. = Természettudományi Közlöny 26 (1894) Pótfüz. pp. 1–22. 



kérdésének felderítésére. A tudomány mai állásában kissé nehéz az affinitást szigoruan 

definiálni. Azt hiszem nem igen tévedek, ha azt a következő módon fejezem ki: A 

chemiai változást szenvedő testrendszer affinitása a rendszer potentiális energiájának 

az a része, mely szabad energia alakjában jelenik meg, mikor a reactió megfordítható 

módon folyik le. A szabad energia pedig az összes energiának az a része, mely az 

ilyenkor külső munkává, vagyis az energiának akármely más fajává átalakulhat. Számos 

esetben bebizonyult, hogy a chemiai hatás intensitása kizárólag a szabad energiának 

attól a maximumától függ, melyet a megfordítható átalakulás termeszt. Ennélfogva fel 

vagyunk jogosítva azt mondani, hogy a chemiai affinitás nem egyéb, mint a chemiai 

rendszernek szabad energiája.«” 

 

A többi választ is elemezve Than megállapítja, hogy „Ily szellemben, t. i. az affinitásnak 

törvényszerű összefüggéséről a megfigyelt változásokkal és az affinitás mennyiségének 

szabatos mértékéről csak négyen nyilatkoztak, ugymint Bertelot, a kihez Ditte is csatlakozik, 

továbbá Ostwald, Van ’t Hoff és én.” 

Than az analitikai kémia területén is számos, a maga korában különlegesen fontos 

eredmény ért el. Ő vezette be a sósav alkalmazását a titrimetriában. Addig a kénsavat, a 

salétromsavat és az oxálsavat alkalmazták. Érdekes, hogy Than nevét ezzel kapcsolatban nem 

említi az irodalom, pedig Than, még Thannként jegyzett közleményében, teljesen 

egyértelműen fogalmaz:25 

 

„Mindezen (t. i. az említett savak alkalmazása okozta) kellemetlenségek elháríthatók, ha 

az alkálimetriában alapfolyadékul a sósavat használjuk. Ugyanis nincs könnyebb dolog 

mint a sósavat legtisztább állapotban előállítani, vagy igen mérsékelt áron ily állapotban 

a kereskedésben kapni. – A sósav mind a három fönemlített savat tökéletesen 

pótolhatja…” 

 

A Magyar Természettudományi Társulat 1860. április 21-i szakgyűléséről pedig a következő 

feljegyzés jelent meg:26 „A másod titkár Than értekezését olvasta fel, melyben a sósavat mint 

normalsavat javasolja a térfogati elemzésben, valamint a jodometria jodoldatának tartalom 

határozását ketted jodsavas kali segélyével végzi.” 

                                                           
25 Than Károly: Térfogatos elemzési jegyzetek. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 1 
(1860) pp. 67–75. 



Than javasolta a mérőoldatok faktorának meghatározására az alkalimetriában a kálium-

hidrogén-karbonátot, a jodometriában pedig a kálium-hidrogén-jodátot, melyeket ma is 

használnak erre a célra. 

A történelmi Magyarország különösen gazdag ásványvizekben, ezért természetes, hogy 

Than és munkatársai számos ásványvíz elemzését végezték el. (Később Lengyel Béla, Than 

tanítványa, folytatta ezt a munkát és ő lett az igazgatója a Than kezdeményezésére 

megalapított ásványvíz elemző intézetnek is.) Az ásványvizek összetételét teljesen általánosan 

olymódon adták meg, hogy a „fémeket” és a savmaradékokat sókká csoportosították. Így járt 

el Than is első ilyen természetű munkáiban. 1861. július 1-jén a ’„Deák Ferencz” czimű 

ásványvíz vegyelemzése’ című előadása végén a következőket mondta:27 

 

„Az ásványvizek elemezésének eredményét, mint tudva van, akként szokták 

összeállítani, hogy az egyes fémek talált mennyiségeit, a nem fémek (savak) között 

felosztják és az eredményben mint sókat sorolták fel. Mivel azonban arról, hogy az 

egyes fémek milyen sókat képeznek az ásványvízben, épen semmi szabatos tudomásunk 

sincsen, és mivel az elemzés erről semmi felvilágosítást nem ad: igen természetes, hogy 

az említett tudományos alapnélküli felosztás, az elemző vegyész egyéni nézetétől, 

mondhatnám önkényétől függ, annyival inkább, mert fájdalom, e tekintetben semmiféle 

megállapodás (conventio) nem létezik; úgy hogy különféle vegyészek által eszközölt 

ásványvizek elemzési eredményét összehasonlítani sem lehet. Legcélszerübb volna 

tehát e tekintetben minden elemzés mellé az ásványok empirikus alkatát hozzácsatolni, 

melynek segítségével legalább vegy- és földtani szempontból az összehasonlítás 

lehetséges volna.” 

 

Ez a kérdés továbbra is nagyon foglalkoztatta, és 1864-ben a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók tizedik, Marosvásárhelyen tartott vándorgyűlésén tartott előadásában 

részletesen elemezte a problémát, és javaslatot tett az elemzési eredmények más, 

tudományosan helytálló megfogalmazására.28 Előadásának legfontosabb megállapításai alább 

következnek: 

                                                                                                                                                                                     
26 Kátai Gábor: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története alapításától fogva máig. A Társulat 
1868-dik évi február 1-sején tartott huszonöt évi jubileuma alkalmára. Pest, 1868. Természettudományi Társulat. 
p. 185. 
27 Than Károly: „Deák Ferencz” czimű ásványvíz vegyelemzése. = Magyar Akadémiai Értesítő. A Mathematikai 
és Természettudományi Osztályok közlönye 3 (1862) p. 85. 
28 Than Károly: Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. In: A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók 1864. augusztus 24. – szeptember 2. Maros-Vásárhelyt tartott X. vándorgyűléseinek 
munkálatai. Rózsay József közreműködésével szerk.: Szabó József. Pest, 1865. Emich. pp. 232–244. 



 

„Ha az ásványvizek vegyelemzésének szokásos összeállitási modorát kellő 

tárgyilagossággal bírálat alá vesszük, azon meggyőződésre jutunk, hogy ezen 

összeállítások a vizeknek valódi alkatát nemcsak ki nem fejezik, hanem e helyett oly 

képzelt alkatot tárnak elénkbe, mely a legtöbb alkatrészt illetőleg mind minőségi mind 

mennyiségi tekintetben határozottan téves. 

A szakemberre nézve alig lesz szükséges az épen emlitett állitást indokolni. A 

mennyiben azonban az ásványvizek elemzési eredménye leginkább azok használatára 

szokott a nevezett módon összeállittatni, kik a vegyészettel mint szaktudománnyal nem 

foglalkoznak, nem lesz talán érdektelen ezen állitás helyességét néhány példában 

kimutatni, mit legegyszerübben elérhetünk, ha azon eljárást, melyet az ily 

összeállitásoknál követni szoktak, kissé közelebbről szemügyre vesszük. Mielőtt ebbe 

bocsátkoznánk, czélszerü lesz a vegyület (Verbindung), keverék (Gemenge) és elegy 

(Mischung) fogalmainak szabatosabb meghatározását előre bocsátani. 

A vegysulytani törvények alapján az összetett testeket két lényegesen különböző 

nagy osztályra választhatjuk szét u.m. vegyületekre és keverékekre. 

A vegyületekre nézve jellemző, hogy benne az alkatrészek mindenkor szigoruan 

ugyanazon változatlan sulyviszony szerint foglaltatnak; továbbá, hogy sajátságai 

teljesen különbözők az alkatrészek sajátságaitól. Igy például a chlornatriumban 23 s.r. 

natriumra mindenkor 35,5 s.r. chlor foglaltatik, és a konyhasó sajátságaiban a natrium-

fém és a szabad chlor sajátságainak semmi nyomát sem találhatjuk fel. 

A keverék ellenben oly összetett test, melyben az alkotó részek tetszés szerinti, 

tehát változó súlyviszonyban foglatathatnak. A keverék sajátságai a sulyviszonynak 

megfelelőleg közösök az alkotórészek sajátságaival. Ily test például a rézvitriol és 

konyhasó keveréke, melyben a két alkotó rész változó sulyviszony szerint lehet jelen, és 

a mely mind a kettőnek sajátságaival bir. 

A keverékek közül azokat, melyekben a különnemü részeket érzékileg meg nem 

különböztethetjük, elegynek (Mischung) nevezzük. Ilyen elegy például a konyhasó viz-

oldata. 

Ilyen elegyek maguk az ásványvizek is, a mennyiben azok különnemü sóknak 

elegyült vizoldatai. 

Minden só vegyület, melyben legalább egy fémelem és legalább egy vagy több 

nemfémelem (Metalloid) foglaltatik. 



Oly elemzési módszerek eddigelé nem létezvén, melyeknek segitségével az 

ásványvizben elegyedve levő sókat, ezen sóknak vegybomlása nélkül egymástól szét 

lehetne választani, a vegyelemzés által ez idő szerint átaljában véve csak az egyes elemi 

alkatrészeknek minőségét és mennyiségét lehet kisérletek által biztosan kimutatni.” 

„Ámbár tehát az elemzés által az egyes elemi alkatrészek minőségét és 

mennyiségét pontosan meglehet határozni, sőt azt is ellehet dönteni, hogy átaljában 

miféle savaknak megfelelő sók jönnek elő valamely ásványvizben; mind a mellett az 

elemzés a fölött, hogy az egyes fémek mily sulyviszony szerint vannak ezen különböző 

sókban szétoszolva, a kisérlet fölvilágositást nem ad. 

Más szóval szabatosan kisérletileg nem lehet kipuhatolni, hogy valamely 

ásványvizben, milyen mindenféle só és az egyesekből mily mennyiség fordul elő. 

Mind e mellett is, miután az elemzésnél az egyes elemi alkatrészek mennyisége 

kisérletek által meghatároztatott, ezen alkatrészeket egymás közt ugy szokás felosztani, 

hogy az eredmény összeállításában bizonyos számu sók és ezeknek mindegyikéből 

bizonyos mennyiség fordul elő. 

Az alkatrészek ezen felosztásánál azon nem indokolt föltevésből indulnak ki, 

hogy az egyes meghatározható alkatrészek ugynevezett rokonságaik v i s z o n y l a g o s  

f o k a  és a k é p z e l h e t ő  s ó k  o l d é k o n y s á g i  v i s z o n y a i  szerint vannak a 

vizben egymással egyesülve. Ennek megfelelően az elemzés összeállitásánál először a 

vegyileg legerélyesebb fémeket a legerélyesebb nemleges elemekhez, vagy a régibb 

vegyészeti nyelven a legerősebb aljakat, legerősebb savakhoz kapcsolják; azután a 

gyengébb erélyüeknek tartott részeket egymásközt osztják be, ugy azonban, hogy a 

különben egyenlő körülmények mellett mindig a legnehezebben oldható vegyületek 

állítatnak össze. Az ezen eljárásnál kiindulási pontul választott föltevésnek (hypotheisis) 

két sarkalatos hiánya van. Az egyik, hogy valamely meghatározott elven nem nyugszik. 

A másik, hogy következményei a tényekkel ellentétben vannak. E két vád mindenesetre 

legsulyosabb, mit valamely föltevés ellenébe föl lehet hozni. 

Nem nyugszik az emlitett föltevés valamely határozott elven, mert azt hiszem 

elvnek tekinteni nem lehet, hogy a sók oldott elegyeiben aaz alkatrészek rokonságaik 

viszonyos foka szerint foglaltatnának, mert nem létezik eddigelé oly törvény, melyböl 

ezen elvet észtanilag elvonni lehetne. A határozottság pedig szóba sem jöhet, ha 

megfontoljuk azt, hogy az alkatrészek rokonságának viszonyos foka vagy nagysága oly 

határozatlan elavult kifejezés, melyről senki sem tudja bizonyosan mit értsen alatta, 

legalább tudtommal szabatosan formulázni azt ez idő szerint nem lehet. 



A szabatos elvnek ezen hiánya okozta azt, hogy a szokásos föltevés évtizedeken át 

nemcsak az ásványvizek valódi alkatának ismeretét fel nem deritette, de még azon 

szerény eredményre sem vezethetett, hogy az elemzések összeállitása legalább valmiféle 

megegyezés utján összhangzólag történt volna. Ugy hogy ezen összeállitások mainapig 

kisebb-nagyobb mérvben az illető vegyész egyéni önkényétől függtek. 

Innét származik, hogy eddigelé két ásványviz vegyalkatának összehasonlitása 

mint maga az összeállitás is csak illusorius, és voltaképen tehát legalább a nem 

szakértőre nézve lehetetlen volt. Hasonlóképen ennek következtében történhetett, hogy 

egy és ugyanazon viz alkata teljesen egyenlő elemzési eredmények mellett is, két 

különféle vegyész által össze állitva, annyira különbözőleg tüntek fel a nem 

szakértőnek, mintha az két különféle ásványviz lett volna előtte. Az elemzés kisérleti 

adatai pedig ezen összeállitások által annyira álcázva voltak, hogy a szakértő is csak 

hosszas visszaszámitások után találhatta azokat meg és csak akkor eszközölhette a 

szabatos összehasonlitást egyéb vizekkel.” 

 

Ezután Than ismerteti Graham 1861-ben közölt diffúziós kísérleteit, melyek szerint a 

nátrium-kloridból és kálium-szulfátból az egyenérték súlyoknak megfelelő arányban készített 

oldatának diffúziós viselkedése nem különböztethető meg a kálium-kloridból és nátrium-

szulfátból hasonló módon készített oldatának viselkedésétől. Majd így folytatja 

meggondolásait: 
 

„Ha megfontoljuk, hogy a különféle sóknak átömlési gyorsasága mennyire különböző, 

egy pillanatig sem kételkedhetünk a fölött, miszerint az épen leirt tünemény oka egyéb 

nem lehet, minthogy a fönnemlített eredetileg két különböző sókeveréknek vizbeni 

felbomlásánál, az alkatrészek kölcsönös cserebomlása következtében azonos oldott 

elegyek keletkeztek. Mert ha az elegyitett sók változatlanul foglaltatnának az 

oldatokban lehetetlen, hogy az illető sók különféle átömlési gyorsasága mellett az 

átömlés eredményei különbözők ne lennének.” 

„Az eddigiekben kimutattuk, hogy az ásványvizek elemzésének szokásos 

összeállitása, sem az elemzésnek fáradsággal gyüjtött tényleges adatait, sem pedig a 

valódi vegyalkatot ki nem fejezi. Az elsők benne csak el vannak rejtve, és ennélfogva a 

különféle elemzéseket összehasonlitani lehetetlen. A valódi vegyalkatot pedig nemcsak 

föl nem tárja, hanem, mint láttuk, kétségkivül tévesen tünteti elő. E két oknál fogva az 



ásványvizek elemzésének eddig használatban volt módja teljesen nem felel meg a 

czélnak. 

Mily módon lehet az elemzési eredményeket ugy összeállitani, hogy e hiányoktól 

mentek legyenek, a következendőkben fogjuk fejtegetni. 

Felfogásom szerint ugyanis az ásványvizek elemezésének czélja ismereteink 

mostani állásánál kétféle lehet, u.m. 

1-ör hogy általuk a különféle ásványvizekben foglalt alkatrészek mennyiségei 

összehasonlitathasanak. 

2-or hogy az elemzések alapján az ásványvizek valódi vegyalkata felderitessék. 

Mint épen láttuk az elemzéseknek eddig szokásban volt összeállitása e kettős czélt 

meg sem közelitette, sőt annak elérését a legtöbb esetben lehetetlenné tette. 

Az a kérdés, hogy ismereteink jelen állásánál, átaljában lehetséges-e az 

elemzéseket ugy összeállitani, hogy e czélok teljesen el legyenek érve? Erre nézve a 

felelet egyszerü, mert az első czél tökéletesen elérhető; a második pedig ha teljesen el 

nem érhető is, legalább oly módon megközelithető, mely a valóságnak jobban megfelel 

az eddigieknél. 

E kettős kivánalomnak pedig azonnal megfelelünk, ha elvül fogadjuk el; h o g y  

a z  ö s s z e á l l i t á s o k  á l t a l  c s a k  a n n y i t  a k a r u n k  k i f e j e z n i , m e n n y i t  

a z  e l e m z é s i  k i s é r l e t e k  t é n y l e g  b i z o n y i t a n a k . Szóval ha ezen 

összeállitásoknál tárgyilagosak maradunk, és nem nyulunk föltevésekhez. 

Mivel oly módszereink nem léteznek, melyeknek segitségével, az ásványvizekben 

foglalt egyes sókat vegybomlás nélkül elválaszthatnók, és egyenként mennyiségileg 

meghatározhatnók; az épen emlitett elv szerint legelöször is le kell arról mondanunk, 

hogy az elemzések összehasonlitásánál az alkatrészeket minőségi és mennyiségi 

tekintetben sók alakjában közöljük. Erről annyival inkább le kell mondanunk, ha a 

tévedések tengeréből ki akarunk menekülni, mert a sókká összeállitást az emlitett 

elemzési módszerek hiányában, jelenleg elméletileg sem eszközölhetjük biztosan. És 

pedig azért nem, mert ez idő szerint még ugyszolván teljesen ismeretlenek azon 

törvények, melyek szerint a vizben oldott elegyitett sók egymásra vegyi hatást 

gyakorolnak. 

Nézetem szerint az ide vonatkozó tények kideritésére legközelebbi eszközül 

szolgálhatnának az egyszerü és elegyitett sók oldékonyságának meghatározása, továbbá 

az ezen sóoldatokkal párhuzamosan teendő fajsulymeghatározások és átömlési 

kisérletek. E tények, melyek az emlitett cserebomlási törvények felkutatására 



megkivántatnának, jelenleg még nagy részben hiányzanak, de azt tartom, hogy ha 

egykor kisérletileg meg lesznek állapitva, belőlük a más tekintetben is nagyfontosságú 

és érdekes törvények levezetése sikerülni fog. 

Előre látható azonban, hogy ezen törvények felfedezését, még ha a tudomány ez 

irányban jelentékenyen is haladna elő, csak hosszabb idő lefolyása után lehet remélni. 

Én addig is tanácsosnak sőt czélszerünek tartom, hogy az ásványvizek elemzésének 

összeállitása az utóbb emlitett elv szerint eszközöltessék. 

Az összeállitásnál követendő eljárás részletei a következendőkben vannak 

kifejtve. 

Már fönnebb láttuk, hogy midőn a vegyész valamely ásványviznek elemzését 

eszközli, az eddig ismert módszerek segitségével egyebet nem tehet, mint hogy minden 

egyes elemi alkatrésznek azon összes mennyiségét, mely a különböző sókban jelenleg 

ki nem puhatolható sulyviszony szerint van feloszolva, szabatosan meghatározza. Igy 

például ha valamely ásványviz különböző fémek sóit tartalmazza és ezek között 

különféle kaliumsók is fordulnak elő, az elemzésnél a kaliumra nézve egyebet nem lehet 

kisérletileg bizonyitani, mint azt, hogy ezen különféle sókban együttvéve mekkora a 

kalium mennyisége. Különösen pedig nem lehet szabatosan megállapitani, hogy a 

kalium össszes mennyiségének mily részlete foglaltatik a vizben, mint chlor, brom vagy 

jodvegyület, vagy pedig mint kénsavsó sat.; a mennyiben a kalium ezen különféle 

sóinak mindegyikében a kémszerekre mindenütt ugyanazon hatással van. Elegyekben 

kémszerek által tehát csak a kalium jelenléte és annak összes mennyisége határozható 

meg, de sóinak minősége és mennyisége nem. 

Ezen okoknál fogva a fönnebb kitüzött elv alapján tehát indítványozom, hogy az 

elemzések összeállitásánál: Fejeztessenek ki minden egyes elemi alkatrésznek azon 

mennyiségei, melyek 1000 (vagy 10000) sulyrész vizben foglaltatnak, ugy mint azok az 

elemzés közvetlen adataiból kiszámittatnak, a nélkül hogy egymás közt képzelt sókká 

lennének felosztva. 

A mely elemi alkatrészekél a vegyület alakját mennyiségileg ki lehet mutatni, ott 

ezen alkatrészek összetartozó mennyiségei egymás alá irassanak s zárjelek által 

kapcsoltassanak össze, mely elé a vegyület alakja feliratott.” 

„Az ekként eszközölt összeállitás által minden ásványviz elemzési eredménye az 

első pillanatra szabatosan összehasonlitható; mert az adatok, melyek az ily összeállitást 

képezik, az elemzés közvetlen tényei és minden föltevéstől függetlenek, bármily 



módszerek szerint lettek is megállapitva. Ez által a fönnebb kitüzött czélok egyike, az 

elemzések összehasonlitásának lehetősége teljesen el van érve. 

Mi a második czélt, azaz a valódi vegyalkat, vagyis az elemi alkatrészek 

egymásközti csoportosulásának kifejezését illeti, a már többször emlitett okoknál fogva, 

ez idő szerint e kérdést teljesen megoldani lehetetlen. Azonban azt tartom, hogy a 

következő eljárás szerint e czélt legalább megközelithetjük. A mennyiben ennek 

nyomán bármely ásványviznek vegyjelleméről oly tiszta fogalmat szerezhetünk, mely 

felfogásom szerint legalább is biztosabb felvilágositást ad az ásványviz valódi 

vegyalkatáról, mint az eddig szokásos összeállitások, melyekről kimutatható, hogy nem 

a valóságos, hanem egy nem létező képzelt vegyalkatot tárnak előnkbe.” 

„Az összeállitás ezen neménél az elemi alkatrészek mennyiségei az elemzés 

közvetlen adatai, mint ilyenek épen oly mértékben helyesek és megdönthetetlenül 

valósak, mint maguk az elemzési módszerek, a melyek által meghatároztattak. E szerint 

ezen mennyiségek minden föltevéstől és egyéni nézettől teljesen függetlenek, úgy, hogy 

az ily módon eszközölt összeállitásoknál elő nem fordulhat azon eset, hogy ugyanazon 

viznél, mely két különféle vegyész által egyenlő eredménnyel vizsgáltatott, a megfelelő 

alkatrészek mennyisége az összeállitásban különböző lenne; mi a régibb 

összeállitásoknál gyakran megtörtént. 

Természetes, hogy egy pillantás által e számokból azonnal szabatosan megtudjuk, 

hogy bármely elemi alkatrész mily mennyiségben foglaltatik a vizben. Ez a régibb 

összehasonlitásoknál hosszas számitás nélkül lehetetlen volt, mert az egyes elemi 

alkatrészek egy vagy több sóban voltak felosztva, és csak ezeknek súlya volt az 

összehasonlitásban kifejezve. Igy péld. a régibb összeállitások szerint sohasem lehetett 

közvetlenül tudni, mennyi jod foglaltatik valamely vizben, mer ez majd jodmagnesium, 

majd jodkalium, majd jodnatrium alakjában volt felirva; már pedig ismeretes, hogy a 

testeknek ugyanazon súlymennyiségében teljesen különböző jodmennyiségek 

foglaltatnak. 

Ennél fogva nagy előnye ezen összeállitásnak a régiek fölött, hogy általa két 

különféle ásványvizben a közös elemi alkatrészek absolut mennyisége, tehát az 

elemzések adatai közvetlenül összehasonlithatók. 

De kétségkivül legnagyobb előnye az összeállitás fönnebb vázolt módorának, 

hogy általa bármely ásványviz vegyjellem az eddigieknél nagyobb szabatossággal 

szintén, egy pillanatra megitélhető, és a különféle ásványvizeknél a vegyjellem 

összehasonlitható.” 



 

Noha Than előadása magyarul és németül is megjelent, csak a hazai elemzések során, és itt 

sem mindig adták meg a fémes és a nemfémes alkotórészek mennyiségét, hanem a 

meghatározott anyagokat „sókká csoportosítva” közölték. Annak illusztrálására, hogy milyen 

könnyen félreértették Than zseniális megállapításait, álljon itt egy idézet 1936-ból:29 „Még a 

mult század második felében is általánosan elfogadott vélemény volt, hogy a természetes 

ásványvizeket a vegyelemzéssel meghatározott alkotórészekből mesterségesen is elő lehet 

állítani. A pesti egyetem kiváló kémia-tanárának, Than Károlynak érdeme, hogy a világot e 

vélemények téves voltáról meggyőzte.” Valójában pedig Than megállapításaiból az 

következik, hogy egy adott összetételű ásványvizet mesterségesen többféle módon is elő lehet 

állítani. Egyébként mind Than, mind pedig munkatársai az elemzési eredményeket sókká 

csoportosítva is megadták. 

26 évvel később ismét előadást tartott az ásványvizek összetételével kapcsolatban, ez 

alkalommal az Akadémia III. Osztályán.30 Először eredeti javaslatának alapelveit ismertette, 

majd így folytatta: 
 

„Mint minden régi előitélet, ugy ez a szokás (t.i. az elemzési eredményeket »sókká 

csoportosítva« megadni) annyira gyökeret vert, hogy ha javaslatomat egyesek kivált 

hazánkban követték is, egészben véve a régi szokás fönnmaradt. A nagyobb rész 

javaslatomat bár helyeselte, leginkább azért nem tartotta elfogadhatónak, mert a 

gyakorló orvos kevésbé tud elbánni a natrium meg magnesium mennyiségével, mint a 

tőle jobban ismert natriumchlorid és magnesiumsulfát mennyiségeivel. Ezt ugyan 

megengedem; de a tudományban nem a gyakorlat kényelme, hanem a valóság lehet csak 

az irányadó. Az ezelőtt 25 évvel tett javaslatomnak jogosultságát, a legujabban történt 

nagy tudományos felfedezések fényesen és minden kétséget kizáró módon igazolták. 

Javaslatomat eredetileg csak a tárgyilagosság és az analysisek összehasonlításának 

érdekében tettem. Az említett nagy felfedezések, melyek kivált az elméleti chemia terén 

egyelőre megmérhetetlen horderejűek, azt derítették ki, hogy javaslatom nemcsak a 

föntebbi szempontokból czélszerű; hanem hogy egyuttal az ásványvizek legnagyobb 

részének valódi chemiai constitutióját is szabatosan kifejezi, a mit akkorában magam 

sem mertem remélni.” 

                                                           
29 Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos István élete és alkotásai. 1800–1895. 2. kiad. Győr, 2000. Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium. pp. 72–73. 
30 Than Károly: Az ásványvizeknek chemiai constitutiójáról és összehasonlításáról. = Értekezések a 
természettudományok köréből 20 (1890) No. 2. pp. 1–47.  



„A kérdés érdekességénél és a tárgy fontosságánál fogva, legyen szabad az 

idevágó felfedezéseknek lánczolatát röviden előtüntetnem. Ezeknek lényegét 

ismertetve, úgy hiszem sikerül kimutatnom azt, hogy javaslatom ma már nemcsak 

czélszerű conventio, hanem az ásványvizek legnagyobb részére a tudomány által 

jogosan követelt eljárás a vizek constitutiójának kifejezésére is.” 

 

Részletesen foglalkozik az oldatok ozmózisnyomására és a fagyáspontcsökkenésre vonatkozó 

törvényszerűségekkel, különösképpen van ’t Hoff munkásságával. Rámutat arra, hogy ezek a 

törvények szigorúan csak a nemelekrolitekre érvényesek, az elektrolitekre olyan korrekciós 

tényezőt kell alkalmazni, melynek értéke általában 1 és 4 között ingadozik. Utal az Avogadro 

törvényre, ami azt jelenti, hogy ezek a mennyiségek az oldott anyagok moláris 

koncentrációjától, tulajdonképpen az oldott anyagok részecskéinek számától függenek. Majd 

a következőképpen folytatja: 
 

„Hasonló kivételeket az Avogadro-féle törvény alól a gőzöknél már régen tapasztaltak, 

és ezeket anomál gőzöknek nevezzük. Ilyen volt az ammoniumchloridnak, a kénsavnak, 

az ammoniumcarbonatnak meg a phosphor-pentachloridnak a gőze s még több. Az 

ammonumchlorid gőzével végzett kisérleteim alapján én már 25 évvel ezelőtt 

kimondottam a m. tudományos Akadémiában előadott értekezésemben, hogy az 

úgynevezett anomál gőzök eltérésének oka a gáztörvényektől abban van, mert 

kisérleteim szerint ezek a vegyületek mikor gőzzé változnak, a magas hőmérséknek 

szétbontó hatása folytán teljesen dissociálódnak közelebbi alkatrészeikre. 

Kisérleteimnek közvetetlen eredményén kívűl, hathatósan támogatta ezt a felfogást az a 

tény is, hogy a molekulatérfogatokban nyilvánuló eltérés minden esetben épen akkora 

volt, mint az alkatrészekre való disssociationak megfelelt. Így az ammoniumchloridnak 

molekulatérfogata látszólag kétszer akkora, az ammoniumcarbonáté háromszor akkora 

volt, mint a normális gőzöké. Ennek oka felfogásom szerint abban rejlik, hogy az 

ammoniumchlorid hevítéskor egy-egy molekulatért betöltő két gázra t.i. sósavra és 

ammoniakra, az ammonium-carbonát pedig 1 térfogat széndioxydra és 2 térfogat 

ammoniára dissociál. E magyarázattal az Avogadro-féle törvény kivételei megszűntek, 

és ezt, mivel más oldalról is tények támogatták, azóta a chemiában általánosan 

elfogadták.” 

„Egészen hasonló eszmemenettel sikerült Svante Arrheniusnak megmagyarázni 

azt, mi az oka annak, hogy az elektrolytek a Van ’t Hoff-féle törvény alól kivételt 



képeznek. Kiinduló ponttul a Clausius-féle partiális electrolytikus dissociatio eszméjét 

fogadta el, és azt tapasztalta, mint már az előbb Kohlrausch, hogy a higítással a 

molekulasúlyra vonatkoztatott elektromos vezetőképesség növekszik, míg végre egy 

maximumot ér el. Ez olyan higítású oldatokban áll elő, melyekben a Van ’t Hoff-féle 

törvénynek i coefficiense épen valami egyszerű egész szám, tehát 2, 3, vagy 4. Ezek a 

számok minden esetben az ionok számának feleltek meg. Ebből Arrhenius jogosultan 

azt következtette, hogy az ilyen higításokban az oldott electrolytok nemcsak partialisan, 

mint Clausius feltette, hanem teljesen ionokra vannak dissocialva; épen úgy mint az 

anomál gőzök is teljesen vannak dissociálva közelebbi alkatrészeikre.” 

 

Érdekes, de tulajdonképpen megválaszolhatatlan kérdés, hogy Than miért nem jutott a teljes 

elektrolitikus disszociáció felfedezésére, hiszen kísérletesen bizonyította egyes anyagok teljes 

és reverzibilis termikus disszociációját, és az ásványvizek összetételének általa megadott 

módja is lényegében ezt juttatja kifejezésre. Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy 

következtetéseiben nagyon mértéktartó volt. Érdemes arra is emlékeznünk, hogy Arrhenius 

elmélete még évekig nagy ellenzésre talált, és azt kifejtő doktori értekezését alig akarták 

elfogadni. Ostwald, akit magát is nyomban meggyőzött Arrhenius elmélete, 1894-ben, éppen 

harminc évvel Than eredeti előadása, illetve dolgozata után, javasolta, hogy az ásványvizek 

elemzésében ne a sókká csoportosított ionok, hanem maguknak az ionoknak a mennyiségét 

adják meg:31 

„Ebből (t. i. Arrhenius elméletéből) következik, hogy az elemzési eredmények 

megadásának legegyszerűbb és legjobb módja az egyes elemeknek rendelkezésre álló 

mennyiségben való feltüntetése…” 

„Legjobb az ionokat mennyiségük szerint megadni anélkül, hogy azzal fáradoznánk, 

hogy összekössük őket egymással.” 

Ostwald nem ismerte Than dolgozatát, de amikor erről tudomást szerzett, könyvének 

negyedik kiadásában, 1904-ben elismerte Than elsőbbségét. 

Than heidelbergi tanulmányútja szinte egybeesett Bunsen és Kirchhoff korszakalkotó 

felfedezésével, a spektroszkóp alkalmazásával az elemek meghatározására. Bunsen és 

Kirchhoff e módszer alkalmazásával új elemeket, mint a rubídium és a cézium is felfedeztek. 

Than felismerte a spektroszkópia rendkívüli jelentőségét, és nagyon alapos ismeretterjesztő 

                                                           
31 Ostwald, W.: Wissenschaftliche Grundlagen der analytischen Chemie. Leipzig, 1894. W. Engelmann. p. 186. 
(4. kiad.: 1904. p. 202.) 



dolgozatot írt róla a Budapesti Szemlében.32 Ő maga is foglalkozott a módszerrel és a tölgyfa 

hamujában megállapította a rubídium nyomnyi mennyiségének jelenlétét. 

Bunsen 1866-ban vetette meg az abszorpciós spektroszkópia alapjait, Than 1871-ben 

közölte egy akadémiai előadásában, hogy a vér színképében a dohányfüst ugyanazokat az 

optikai változásokat idézi elő, mint a „közönségesen széngőznek nevezett szénéleglég, azaz a 

szénmonoxid.. Fölösleges tiszta levegő behatása által füsttel telített véroldatra a vér eredeti 

sajátságai ismét előállnak.” E munkáról azonban csak egy rövid ismertetés jelent meg.33 Még 

egy abszorpciós spektroszkópiai munkája volt, melyről ugyancsak egy akadémiai előadásában 

számolt be.34 Meghatározta az akkor általa felfedezett szén-oxid-szulfid hatását a vér 

abszorpciós spektrumára. Megállapította, hogy „A szénélegkéneg tehát úgy látszik, igen 

állandó vegyületet képez a hamoglobinnal, hasonlóan a szintén mérgező hatású kéksavgőz és 

a szénéleghez.” Ezek a vizsgálatai kapcsolódnak azokhoz a kísérletekhez, melyeket Balogh 

Kálmán a COS élettani hatásának vizsgálatával kapcsolatban folytatott.35 

Foglalkozott a világítógáz meghatározásával a levegőben. Meghatározta a 

gyúlékonyság, illetve a robbanási összetételek alsó és felső határát. Rámutatott arra, hogy 

ezek a sajátságok jelentősen függenek a világító-gáz összetételétől 

A hetvenes évek végi oroszországi pestisjárvány adta a fontos gyakorlati vonatkozású 

kérdés vizsgálatát, nevezetesen, hogy mennyire hatásos a hevítéssel való fertőtlenítés. A 

vizsgálatok során a bakteriológiai kísérleteket Fodor József, a neves orvosprofesszor végezte. 

Kiderült, hogy a hosszabb ideig tartó 137 °C-on tartás nem pusztítja el valamennyi baktérium 

fajtát, de ha egyidejűleg karbolsav gőzöknek is kitették a fertőzött papírokat, akkor teljes volt 

a fertőtlenítés.36 Ezekért a vizsgálatokért Tisza Kálmán miniszterelnök köszönetét fejezte ki. 

A szervetlen kémia területén a szén-oxid-szulfid felfedezése a legjelentősebb 

eredménye. Idézzük az Akadémia 1867. július 8-i ülésén elhangzott előadásának 

bevezetőjét:37 

                                                           
32 Than Károly: A Nap és az izzótestek színképe. = Budapesti Szemle Vol. 17. (1863) No. 56–57. pp. 327–341. 
33 Than Károly: Adatok a vér színképének ismeretéhez a dohányfüst behatására vonatkozva. = A Magyar 
Tudományos Akadémia Értesítője 5 (1871) p. 88. (Négysoros kivonat) 
34 Than Károly: Előleges vegytani közlemények. = Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 3 (1869) pp. 103–
107. 
35 Balogh Kálmán: Kisérleti tanulmányok a mérgek hatásáról az állati szervekre. = Orvosi Hetilap 12 (1868) 
727–728. has. 
’A kisérleti chemia elemei’ 2. kötetében a később idézett részben nem pontosan hivatkozik Balogh Kálmán 
munkájára. Balogh közleményében utal Than közreműködésére a COS előállítását illetően, de a közleménynek ő 
az egyedüli szerzője. 
36 Than Károly: A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása szerves testekre. = Értekezések a 
természettudományok köréből 9 (1879–80) No. 20. pp. 1–18. 
37 Than Károly: A szénéleg-kénegről. = Értekezések a természettudományok köréből 1 (1867–70) No. 7. pp. 1–
12.  



 

„Van szerencsém a tek. akademiának egy általam újonnan fölfedezett légnem 

sajátságairól jelentést tenni. E légalakú vegyület egy parány széneny, egy parány éleny 

és egy parány kénből áll, képlete COS. Vegyjelleménél fogva úgy tekinthető, mint a 

szénéleg-gyöknek (CO) kénvegyülete, miért is magyarul szénélegkénegnek neveztem. E 

név azért is indokoltnak tekinthető, mivel a kérdéses vegyület a szénenynek élege és 

kénege is egyszersmind. Német neve a divatozó nevezéktan elvei szerint 

Kohlenoxydsulphid. 

A vegyértékek törvényének alapján és a szénenynek négyvegyértékű 

természetéből már rég sejtettem, hogy ezen vegyület létezhetik, annyival inkább, 

minthogy a kérdéses légnem vegyalkatára nézve, a már ismeretes szénsav CO2 és 

szénkéneg CS2 között áll, és olyannak tekinthető mint a szénsav, melyben a második 

élenyparány kén által van helyettesítve. Már pedig a tapasztalat szerint a kén, miként az 

éleny, két vegyértékü, és azon felől e két elem vegyjelleme igen hasonló, tehát a 

fenérintett törvény értelmében egymást parányonkint helyettesíthetik. 

Már mintegy másfél év előtt tettem kisérleteket a gáz előállítására, melyek 

legalább részben igazolták sejtelmemet, azonban egyéb teendőim halmaza miatt, 

kénytelen voltam e kísérleteket félbeszakítani, míg a koronázási szünnapok sikeres 

folytatásukat ismét megengedték.38 

Az első módszer mely szerint e gázt előállítanom lehetett, abban állott, hogy tiszta 

szénéleget CO és felesleges kéngőzt igen gyengén izzó porczellán-csövön át vezettem. 

Tudván, hogy a szénéleg élenynyel hevítve egy parány éleny fölvétele által szénsavvá 

változik, azt hittem, hogy az élenyhez annyira hasonló vegyjellemű kénnel, az említett 

körülmények között, a kérdéses vegyület fog képződni. A tapasztalás csakugyan 

igazolta ezen nézetemet, mert e kisérletnél valóban képződik szénélegkéneg közvetlen 

egyesülés utján, következő egyenlet szerint CO + S = COS. Azonban ezen eljárás által 

lehetetlen volt a gázt egészen tiszta állapotban nyernem, mert mindig igen sok 

szénéleggel elegyülve maradt, melytől elválasztani nem sikerült. A későbbi 

vizsgálatokból kiderült, hogy a szénélegkéneg izzítás által viszont szénélegre és kénre 

bomlik fel, mely sajátsága a gáznak teljesen megmagyarázza, hogy az érintett eljárás 

szerint lehetetlen azt egészen tisztán, azaz szénéleg nélkül nyerni. 

A módszer megállapításánál, a mely szerint végre a gázt tisztán leválasztani 

sikerült, a következő szemlélődésekből indultam ki. Ismeretes tény, hogy a 



cyansavhydrát higított savak által olyan bomlást szenved, melynél a víz elemeinek 

fölvétele által szénsav és ammoniak képződnek. E bomlást legtermészetesebben lehet a 

cyansav egyéb sajátságaival kapcsolatban oly módon értelmezni. Hogy e savban a 

szénéleget gyöknek tekintjük, és az átalakulást a következő egyenlet által fejezzük ki: 

(CO)HN + H2O = H3N + (CO)O. 

szóval, ha ezen átalakulást úgy fogjuk fel, hogy a cyansavban foglalt 

kétvegyértékü szénéleg-gyök a vízben foglalt két könenyparány által helyettesíttetik, 

minek következtében a cyansavból ammoniak, a vízből szénsav keletkezik. 

Ha ezen értelmezés helyes, akkor felfogásom szerint a kéncyansavnak víz által 

hasonló cserebomlásutján a következő egyenlet szerint kell elbomlani 

(CS)HN + H2O = H3N + CSO 

azaz, a fönebbivel hasonló folyamat által, ammoniaknak és a kérdéses 

szénélegkénegnek kell képződni. A kisérlet fényesen bebizonyította ezen okoskodás 

helyességét, a mennyiben kéncyankálium kissé higított kénsavval csakugyan 

szénélegkéneget fejleszt ki. 

E folyamatnál azonban a kéncyansav nagyobb része felkéncyansavvá alakul át, 

mely sárga csapadék alakjában válik ki. Hogy ebből kiválasztható-e a kérdéses légnem, 

vagy hogy lehetséges-e ennek képződését megakadályozni, későbbi kisérletek által 

szándékozom eldönteni.” 

 

Az előállításra legalkalmasabbnak bizonyult eljárás leírása után ismerteti az új vegyület 

fizikai és kémiai tulajdonságait: 
 

„Az ekként leválasztott légnem szintelen, szaga a szénsavéhoz némileg hasonló, 

melyen azonban kénkönenyre emlékeztető, de nem kellemetlen gyantás zamat vehető 

észre. Leginkább hasonlítható e zamat azon szénsavban dús kénes vizekéhez, melyet 

például a harkányi és parádi ásványvizeknél, azonban csak a forrásból közvetlenül 

merített vizen veszünk észre. De nem hasonlítható e zamat azon bűzhöz melye a 

nevezett ásványvizek a forrásból történt merítés után néhány óra mulva tüntetnek elő, 

mely bűz határozottan a kénköneny szaga. 

Tiszta víz a gázból körülbelöl egyenlő térfogatot nyel el és ez által a gáz zamatját 

veszi fel. A vízoldat íze eleintén határozottan édes, nyomban erre azonban sajátságos 

csípős kénzamat tünik elő, mely részint a kénköneny részint kénessav szagára 
                                                                                                                                                                                     
38 I. Ferenc József és felesége koronázására 1867 junius 8-án került sor. 



emlékeztet. E zamat valószinüleg onnét származik, hogy a nyál befolyása alatt a gáz 

elbomlik. A vízoldat nehány óra lefolyása után az alább érintett vegybomlás 

következtében tiszta kénköneny-szaggal bír, mint a harkányi és parádi vizek. 95 %-os 

borszesz a gázból mintegy 4 térfogatot nyel el. A nem vulkanizált kaucsuk 3–4 annyit 

nyel el a gázból mint saját térfogata tesz. 

A gáz sűrűsége kétszer akkora (2,1046) mint a levegőé, e szerint s szénsavnál 

(1,5) jóval sűrűbb, és egy edényből a másikba mint valamely folyadék könnyen 

átönthető. Tehát 22,3 cc. sulya = 0.060 gr. 

A lakmuszfestvényt a gáz gyöngén, úgyszólván csak ibolya pirossá változtatja, 

tehát igen gyöngén savanyú hatású. 

A szénélegkéneg meggyújtva szép kék szinü lánggal ég el szénsavvá és 

kénessavvá, mely utóbbinak ismert fojtó szaga az égés alkalmával igen eősen tünik elő. 

Gyulékonysága igen nagy, mert a meggyújtás nemcsak gyertyaláng, hanem parázszsal 

pislogó gyúszál által is azonnal eszközölhető. 

Ha a gáz meggyújtatik, az edény nyilását lefelé tartva nagy sűrűségénél fogva 

kifolyik és teljesen elég. Nyilásával fölfelé fordított hengerben égő gyertyát merítve a 

gázba, szintén meggyullad, míg maga a gyertya elalszik, de miként könenygázban, a 

kiemelés alkalmával az égő réteggel érintkezvén ismét meggyúlad. Ha az égő gázt 

üveglappal befödve eloltjuk, az alsó gázréteg bomlás nélkül marad az edény fenekén és 

ismét meggyújtható, mely kisérlet az üveghengerben foglalt gázzal több izben 

ismételhető. E kisérletnél a tökéletlen elégés miatt kénvirág válik ki, mely az edény 

fölületére rakodik. 

A finom nyílású csövön kitóduló gáz szintén folytonosan ég; ha az így keletkezett 

lángot száraz lombikkal vagy hengerüveggel leborítjuk, az teljesen száraz marad és a 

víznek legkisebb nyoma sem képződik. 

1 térfogat gáz 11/2 térf. élenynyel elegyítve oly durrléget ad, mely meggyújtva 

durranással és vakító kékes fehér fénynyel lobban fel. Hét térfogat levegővel elegyítve a 

gáz begyullad és csendesen ég le durranás nékül. 

Kaliumhydrát és az égvény-fémek hydrátjai általában kissé lassan de igen nagy 

mennyiségben nyelik el a szénélegkéneget. Az oldat teljesen szagtalan higított 

kénsavval sok kénkönenyt és szénsavat fejleszt, mi valószínüvé teszi, hogy a gáz 

kaliumhydrát által a következő egyenlet szerint bomlik fel: 

COS + 4 KHO = K2CO3 + K2S + 2H2O 

vagyis, hogy az elnyelés alkalmával szénsavas kalium és kénkalium képződnek. 



A kalioldat légenysavas ezüsttel és felesleges ammoniakkal sok fekete csapadékot 

adott, az erről leszűrt folyadék légenysavval megsavanyítva nem adott fehér csapadékot, 

mi bizonyítja, hogy a gázban chlor vagy cyan nem foglaltatik. A vasélecséleg oldattal 

való kémlés szintén azt bizonyította, hogy cyan nincsen a gázban.” 

 

Ez a dolgozat Than közleményei közül azon kevesek egyike, melyben Than köszönetét fejezi 

ki őt segítő munkatársainak. Ugyanis Than dolgozatainak kísérleti munkáját is általában 

teljesen maga végezte. Itt a köszönetnyilvánítás a következő: 

„Végre köszönetemet fejezem ki b. Eötvös Lóránd és Lengyel Béla uraknak azon szives 

fáradozásukért, melylyel a kisérletek kivitelében segítségemre voltak, és a mely lehetővé tette, 

hogy számos foglalatosságaim daczára e vizsgálatok aránylag rövid idő alatt eszközöltettek.” 

A szénoxiszulfid felfedezését a bécsi Cs. és kir. Tudományos Akadémia azzal ismerte 

el, hogy a Lieben-féle jutalom felét, 450 forintot ítélt neki oda. 

Szerepet játszott Thannak a COS előállítására irányuló megfontolásaiban az, hogy 

ásványvízelemzései során találkozott a jellegzetes illatú és ízű kéntartalmú ásványvizekkel. 

Közleményének befejező részében írja: 
 

„A mi a gáz előfordultát illeti, úgy látszik, hogy ez a természetben igen el van terjedve, 

mivel azonban vízzel oly könnyen felbomlik szénsavra és kénkönenyre, valószinű, hogy 

már több alkalommal a gáz ezen bomlási terményeivel tévesztetett össze. Eddigi 

vizsgálataim szerint úgyszólván biztosnak mondhatom, hogy e gáz a harkányi 

hévvízben benfoglaltatik; úgy látszik, hogy a parádi vízben is előfordul, és hogy ezen 

víz kénes szagát e gáz bomlása által keletkező kénkönenynek köszöni, mi által nagyon 

magyarázható volna, hogy a parádi víz a forrásnál nem mutatja azon határozott 

kénköneny szagot mint a már egyideig állott víz. Nem tartom valószinütlennek a kénes 

savanyú vizek sajátságainak alapján, hogy e gáz számos más kénes vizekben is 

előfordul, és alig kételkedhetni a felett , hogy a vulkánok kéntartalmú gázai között, sőt 

talán a rothadó szervi anyagok gázai között is előfordul. Az erdélyi Büdöshegy 

barlangjában előforduló kéntartalmú gáz sajátságai is oda mutatnak, hogy a szénsav 

mellett ezen új gáz foglaltatik benne.” 

 



Alig egy évvel a szén-oxid-szulfid előállításával foglalkozó előadása után ’A harkányi kénes 

hévvíz vegyi elemzése’ címmel tartott előadást az Akadémián. Ebből idézünk:39 

 

„Különös érdekkel birt rám nézve ezen forrás elemzése, mivel benne egy uj, eddigelé 

épen nem ismert kéntartalmú légnem: a szénélegkéneg foglaltatik, mely körülmény 

legalább közvetve alkalmat szolgáltatott arra, hogy a nevezett szénélegkéneg gázt 

felfedezzem. Minthogy 1866 elején, tehát jóval a víz vizsgálata előtt, tisztán 

tudományos érdekből igyekezvén a szénéleg kéneget előállitani, e czélra több kisérletet 

tettem, melyek közül az egyik abban állott, hogy tiszta szénéleget és felesleges kéngőzt 

gyengén izzó porczelláncsövön vezettem át, mi által a következő egyenlet értelmében 

C O + S = C O S 

csakugyan képződött ezen légnem, azonban semmikép sem sikerült azt a felesleges 

szénélegtől elválasztanom. Hogy fönebbi kisérletnél a szénélegkénegnek képződnie 

kellett, az által győződtem meg, hogy az említett módon kezelt szénéleg sajátságos 

zamatot mutatott, melyet, vizzel érintkezvén, ez utóbbival is közlött. Elégetés 

alkalmával a gáz kénessavat képezett, mi határozottan valamely kéntartalmú gázra utalt. 

A víz, mely e gázzal összerázatott, savanyú ezüstoldattal nem adott csapadékot, de 

ammoniával elegyitett ezüstoldattal fekete csapadékot hozott létre, a mészvizet 

megzavarta, végre a gázzal érintkezésben volt víz 5–6 óra lefolyása után kénköneny 

szagot vett fel. Mindezen sajátságok kétségtelenné teszik, hogy a fennebbi kisérletnél, 

szénélegkéneg képződik, mint ez a tiszta szénélegkénegnek későbben megállapitott 

sajátságaiból szükségképen következik. Egyébb teendőim nagy halmaza miatt azonban 

egyelőre felhagytam azon kisérlettel, hogy e gázt tiszta állapotban állitsam elő. 1866-ik 

oktober havában a vegyi vizsgálat előmunkálatainak eszközlése végett leutazván 

Harkányba, nem csekély meglepetéssel tapasztaltam, hogy a forrásból kirohanó gáz, 

valamint a hevenyében lehütött forrásviz, daczára kéntartalmának, savanyu ezüst-

cadmium és ólom oldatokkal csapadékot nem idéz elő, mely hidegen mindig csak az 

esetben jött létre, ha a nevezett fémoldatok égvényes oldatban alkalmaztattak, a vizben 

úgy miként a fejlődő gázban. Eleintén zavarban voltam e sajátságos jelenségek miatt, és 

miután a gáznak kénköneny szaga sem volt, nem tudtam mily vegyület alakjában lehet 

jelen a kén a forrásban és a gázokban. Ekkor sejtelemként jutottam azon ötletre, mintha 

a kén szénélegkéneg alakjában lehetne jelen, mit azon körülmény is támogatott, hogy a 

                                                           
39 Than Károly: A harkányi kénes hévvíz vegyi elemzése. = Értekezések a természettudományok köréből 1 
(1867–70) No. 14. pp. 1–31.  



gáz és a víz zamatja hasonló volt ahhoz melyet a fönnebb leirt kisérletnél észleltem, és 

miután segédem Lengyel Béla úr, ki a forrásnál és a fönebbi kisérleteknél is jelen volt, 

szintén biztositott erről, feltettem magamban, hogy a szénélegkénegnek tiszta állapotban 

előállitására czélzó kisérleteimet ismét folytatni fogom. E vizsgálataim eredményét, 

mely a szénélegkéneg gáz felfedezésében és föbb sajátságainak megállapitásában állott, 

mult évi jul. 8-án volt szerencsém a tek. osztály elé terjeszteni. Miután ekként az új gáz 

sajátságai és meghatározásának módszerei meg voltak állapitva, könnyü volt annak 

jelenlétét a harkányi forrásban az alább közlendő eljárás szerint bebizonyitani és azt 

mennyiségileg a vizben valamint a forrásból kiömlő gázokban meghatározni; mely 

utóbbi czélból f. év april havában ismét lerándultam e forráshoz.” 

 

Elvégezte a víz részletes minőségi és mennyiségi elemzését. A COS meghatározására két 

módszert is alkalmazott: 

 

„A vizben oldott szénéleg kéneg (COS )meghatározására a forrásból meritett meleg viz 

egy nagy palaczkba betöltetvén jól bedugaszolva azonnal lepecsételtetett. A víz teljes 

kihülése után (mintegy 1 óra mulva) a kéntartalmu gáz, 1/100 normál jódoldatnak 

megfelelő jodsavas kaliumoldattal határoztatott meg. A módszer arra van alapitva, hogy 

a kérdéses gáz hideg oldata a szabad jód által a következő egyenlet szerint bomlik fel 

COS + H2O + J2 = CO2 + 2 HJ + S 

hogy e bomlás híg oldatokban csakugyan ezen egyenlet értelmében megy véghez, külön 

kisérletek által puhatoltatott ki. 

Hogy ezen elemzésnél összevágó eredményeket nyerjünk, szükséges előbb 

előleges kémlés által közelitőleg kipuhatolni, mennyi jódsavas kali oldat kivántatik meg 

a gáz felbontására, és a végleges kisérleteknél a kémszer nagyobb részét egyszerre a 

folyadékba adni, hogy a kisérlet nagyon soká ne tartson, mert különben a gáz diffusiója 

által lényeges veszteség mutatkozik. Ennek megfelelőleg a meghatározások 

következőképp eszközöltettek a forrásnál. Egy hengerüvegbe tiszta jodkalium oldat, 

sósav és a jódsavas kalium oldatnak oly mennyisége, mely közelitőleg 200 k.c. viznek 

felel meg, összeelegyittettek. Ez által a szétbontáshoz közelitőleg megkivántató jód 

mennyiség szabad állapotban kivállott. Ekkor 200 k.c. a fönn leirt módon kihütött 

vizből a kivállott jódhoz adatott. A jód ez által azonnal eltünt, és most nehány csepp 



keményitő oldat beelegyitése után addig adatott a folyadékba jódsavas kalium oldat, 

mig az állandó kék szint vett fel. 

I) 200 k.c. vizhez kivántatott összesen 15,1 k.c. századnormál jódsavas kalium. 

II) 200 k.c. vizben uj kisérletnél 15,05 k.c. ugyanazon oldatból. 

Mivel minden k.c. 1/100 jódoldatnak 0,0003 gr. szénélegkéneg felel meg, ennél fogva 

1000 rész vizben van oldott állapotban COS = 0,0226 

Mivel azonban a módszer helyessége kevéssé volt ellenőrizve, nagyobb biztosság 

okáért a szénéleg kéneg, illetőleg mivel más alakban kénvegyület nem volt jelen, a víz 

kéntartalma következőleg is meghatároztatott. 

Egy üvegdugós üvegben 1120 gr. vizhez a forrásnál fölösleges ammoniával 

elegyitett légenysavas ezüst adatott, és légzárólag lepecsételtetett. A keletkezett barnás 

fekete csapadék leszüretvén, a kimosás után kevés sósav és chlorsavas kaliummal 

élenyittetett. A teljes élenyülés után leszürt folyadékban, a származott kénsav 

chlorbariummal választatott ki. Ez által keletkezett 0,105 gr. kénsavas barium. Mi 

megfelel COS = 0,0241.” 

 

Than később már nem foglalkozott a szén-oxid-szulfid vizsgálatával, de munkatársai közül 

többeket is ösztökélt ilyen kísérletekre. Az eredmények egy része dolgozatok formájában is 

megjelent, ezek közül többet Than mutatott be akadémiai osztályüléseken, mások csak 

doktori értekezésként láttak napvilágot. Than ’A kisérleti chemia elemei’ 1906-ban megjelent 

második kötetében részletesen foglalkozik a COS kémiájával, és ezen belül az intézetében 

folytatott kísérletekkel. Ezeket már csak azért is érdemes idézni, mert tükrözik az időközbeni 

nyelvi változásokat. 

„Chemiai sajátságok. A carbonylsulfid erős vörös izzáson megfordítható módon 

szénoxydra és kéngőzre bomlik. Elektromos szikrák hatására sárgás füst alakjában kén 

válik ki belőle és egyenlő térfogat szénoxyd marad hátra. E sajátsága alapján 

összetételét ugyanazon készülékkel bizonyíthatjuk be, melyet már a hydrogensulfidnál 

leírtunk (248. l.). Nagy sűrűségénél fogva egyik hengerből a másikba átönthetjük, mint 

a széndioxydot. Azon csekély számban ismeretes gázokhoz tartozik, melyek parázzsal 

égő gyujtószállal meggyujthatók. Ha az edény nyílásához parazsat közelítünk, a gáznak 

az izzó parázzsal érintkező része elbomlik, a kiválott kén meggyúllad és egyúttal a gázt 

is meggyujtja, mely kék lánggal széndioxyddá és kéndioxyddá ég el. A magas 

égéshőmérsék következtében a gáz el is bomlik és kén válik ki, mely részben elég, 



részben pedig a henger falára rakódik. Másfél térfogat oxygen-gázzal való elegye fényes 

kék lánggal és heves robbanással ég el: 

COS + 3O = CO2 + SO2 + 1310 K. [THM.]. 

Nitrogenoxyddal (NO) a carbonylsulfid nem képez meggyujtható elegyet, mint a 

széndisulfid. Vizes oldatban a carbonylsulfid már közönséges hőmérsékleten lassacskán 

széndioxydra és hydrogensulfidra bomlik. Valószínű, hogy e reactio két szakaszban 

történik, hogy t. i. a carbonylsulfid egy része a vizes oldatban thioszénsav alakjában 

van: 

COS + H + + OH –⇌ HS . CO . OH  

mely azután mérhető sebességgel a 

HS . CO . OH = H2S + CO2 

egyenlet értelmében hydrogen sulfidra és széndioxydra bomlik. BUCBÖCK GUSZTÁV e 

reactio sebességét tanulmányozva megállapította, hogy az elsőrendű reactiók 

sebességének törvénye szerint folyik le, és hogy a hőmérséklettel e reactio sebessége a 

Van ’t Hoff-féle törvány értelmében növekszik. Savak és sók katalyzáló hatást 

gyakorolnak e reactio sebességére, a katalyzáló hatás, úgy látszik, első sorban az 

oldatok belső súrlódásától függ. 

A lúgok vizes oldata csak lassan nyeli el a carbonylsulfidot; az elnyelt rész 

azonban gyorsan carbonattá és sulfiddá változik: 

COS + 4KOH = K2CO3 + K2S + 2H2O. 

Ebből érthető, hogy a friss savanyú oldatokban a carbonylsulfid ezüstnitrattal, 

cuprisulfattal, vagy ólom acetattal nem ad csapadékot, de lúgos oldatban azonnal 

barnásfekete sulfid válik ki. E reactióval a carbonylsulfid a hydrogensulfidtól 

megkülönböztethető. A gáz ammóniás oldatának bepárologtatásakor ureum és 

thioureum maradnak hátra. Alkoholos ammonia-oldat igen gyorsan nyeli el a gázt; az 

oldatból nagy kristályok válnak ki, melyek ammoniumthiocarbamátból (H4N) S . CO . 

(NH2) állanak. A nyitott edényben eltartott borszeszes oldatból huzamosabb idő multán 

oxydatio folytán kristályos kén válik ki; az erről leszűrt oldat bepárologtatásakor 

carbonylamid (ureum) kristályosodik ki: 

(H4N) S . CO . (NH2) + O = H2O + S + (H2N) . CO . (NH2). 



Rozsnyai József kisérletei szerint, ha carbonylsulfidot ammóniás zinksulfat-oldatba 

vezetjük, zinksulfid kiválásával közvetlenül carbonylamid és ammoniumcrbonat 

képződnek. Kaliumhydroxyd alkoholos oldata a gázt szintén gyorsan nyeli el, ez 

oldatból kritályos kaliumaethylthiocarbonat válik ki: 

COS + KOH + C2H5 . OH = H2O + KS . CO . O . (C2H5); 

e kristályok csekély mennyiségű víz hozzá elegyítésekor feloldódnak, higított savakkal 

pedig ismét carbonylsulfidot fejlesztenek. 

Weiser Isidor bebizonyította, hogy a natriumamid és carbonylsulfid magasabb 

hőmérsékleten natriumsulfiddá és carbonylamiddá változnak: 

COS + 2Na . NH2 = Na2S + CO (NH2)2 

Forrásig hevített aromás aminekből carbonylsulfid hatására Weiser kisérletei szerint 

hydrogensulfid fejlődése közben a megfelelő carbonylamid-származékok keletkeznek. 

Így pl. az anilinból diphenylcarbamid képződik: 

COS + 2C6H5 . NH2 = H2S + CO (NH . C6H5)2 

Hofmann szerint a carbonylsulfid a triaethylphosphinra nincs hatással; e kémlőszerrel 

tehát a széndisulfidtól könnyen megkülönböztethető és elválasztható e gáz. 

A carbonylsulfid magasabb hőmérsékleten kisérleteim szerint a higanyaethyl 

gőzével igen hevesen alakul át; az üveg falára szürke por alakjában fémhigany rakódik, 

az edényben pedig Rik Gusztáv és Rohrbach Kálmán vizsgálatai szerint propan-gáz és 

egy kéntartalmú folyós szénvegyület van, mely valószínűleg (CH2  . CO)S összetételű. 

E sajátságos reactio tehát valószínűleg a következő módon folyik le: 

COS + Hg(CH2 . CH3)2 = Hg + CH3 . CH2 . CH3 + CH2 . CO 
  \  / 
   S  

 
Tömény kénsav, vagy saléromsav, úgyszintén chlor közönséges hőmérsékleten nem 

hatnak a carbonylsulfidra. Ellenben izzó csövön chlorgázzal átvezetve kénchlorid S2Cl2 

és carbonychlorid képződnek, Az összes leírt reactiók szerint a szénoxysulfidot a 

carbonyl-gyök kénvegyületének kell tekintenünk. Szerkezeti képlete e szerint CO:S; 

úgy is foghatjuk fel, mint széndioxydot, melyben az egyik oxygent a kétvegyértékű kén-

atom helyettesíti, a szénoxysulfid tehát valójában anhydrosav. 



A carbonylsulfid levegővel belélegezve néhány másodpercz multán szédülést és 

fülzúgást okoz. Huzamosabb ideig belélegezve a gáz nagy méreg; a tüdőben és az 

agyban vérbőséget, a hörgökben vérkiömlést és nemsokára halált okoz. A 

carbonylsulfiddal telített véroldat sajátságai és absorptio-spektruma a szénoxyddal és a 

hydrogensulfiddal telítettéivel megegyeznek. 

Képződés. A carbonylsulfid képződik, ha szénoxyd és kéngőz elegyét gyengén 

izzócsövön vezetjük át: 

CO + S  ↔  COS [Than], 

továbbá a széndioxyd hatásakor forró kénre: 

2CO2 + 3S = SO2 + 2COS [Cossa], 

valamint, ha 200–280º-on a carbonylchlorid gőzét cadmiumsulfidon átvezetjük 

(Nuricsán): 

COCl2 + CdS = CdCl2 + COS. 

Carbonylsulfid képződik széndisulfidból is, ha ennek gőzét kéntrioxiddal, vagy 

chlorsulfosavval (ClSO3H) 100º-on melegítjük, ezenkívül számos kéntartalmú carbonid 

melegítésekor. 

Előállítás. A carbonylsulfidot legczélszerűbben kaliumthiocyanatból állíthatjuk 

elő mérsékelten higított kénsavval; ekkor hydrogenthiocyanat, majd ebből 

ammoniumhydrosulfat és carbonylsulfid kepződnek (l.thiocyansav): 

HNCS + H2O + H2SO4 = (H4N)HSO4 + COS [THAN]. 

A biztosítócsővel ellátott lombikba öntött 400 gr víz és 520 gr (290 cm3) tömény kénsav 

elegyéhez 50 cm3 hidegen telített kaliumthiocyanat-oldatot keverünk. A keverékből 

eleinte már hidegen (20º-on), később enyhe melegítésre fejlődik gáz melyet megtisztítás 

végett 33%-os kálilúgot tartalmazó b mosóüvegen, majd a kis mennyiségben képződött 

széndisulfid visszatartására búzaszemnagyságú izzított faszéndarabkákkal megtöltött c 

csövön vezetünk át. A széndiszulfidtól tökéletesebben megtisztíthatjuk a gázt, ha a c cső 

helyett kis épszögűleg meghajlított csövet alkalmazunk, melynek görbületét 1–2 cm3 

triethylphosphinnal töltöttük meg. A d mosóban foglalt tömény kénsav a gáz 

megszárítására, illetőleg a triethylphosphin gőzének visszatartására való. Közönségesen 

higany-gazométerben gyüjtjük össze a gázt, czélszerűbben azonban szilárd széndioxyd 

és borszesz keverékkel hűtött csőbe vezetjük, melyben megfolyósodik. A cső keskeny 

nyakát beforrasztván, a vegyület tetszésszerinti ideig eltartható. Használatkor a csövet 



az említett keverékben lehűtjük, majd felnyitjuk és kaucsukcső segítségével 

gázvezetőcsövet illesztünk reá; ha az edényt a hűtőkeverékből rövid időre kiemeljük, 

tetszésszerinti gázmennyiséget bocsáthatunk ki belőle, melyet felfoghatunk, a csövet 

pedig újból beforraszthatjuk.” 

 

 
A carbonylsulfid előállítása 

a: biztosítócsővel ellátott lombik, b: kálilúgot tartalmazó mosóüveg, c: izzított 

faszéndarabkákkal megtöltött cső, d: tömény kénsavval töltött mosó, e: hűtött cső 

 

A COS iránt a múlt század ötvenes éveiben rohamosan növekedett az érdeklődés. Ezt tükrözi 

a követező ábra, melyen a Chemical Abstracts-ben évenkint kivonatolt, e vegyülettel 

foglalkozó dolgozatok száma van feltüntetve az évek függvényében. 

Az érdeklődésnek ez a rendkívüli növekedése a következőkkel magyarázható:40 a) A 

három különböző atomból álló háromatomos molekula ideális a spektroszkópiai 

vizsgálatokra. b) Ugyanezért reakcióinak, természetesen fotokémiai reakcióinak is a 

tanulmányozása lehetőséget kínál e reakciók mechanizmusának mélyebb értelmezésére. c) Az 

érzékeny analitikai eljárások nyomán kiderült, hogy szinte mindenütt megtalálható: ipari 

hulladékgázokban, a cigaretta füstjében és biológiai folyamatok termékeként. d) Ami talán a 



legfontosabb: széleskörűen alkalmazható alapanyag gyakorlatilag fontos anyagok 

előállítására. 

 
 

A COS-el foglalkozó dolgozatok a Chemical Abstracts-ben 

(közölt kivonatok száma / év) 

 

A COS előállítására eljárásokat szabadalmaztattak a Than által először alkalmazott 

módszer továbbfejlesztett változataira. Az egyik eljárás szerint41 CO-t olvasztott kén és 

nátrium- vagy kálium-szulfid 300–400 ºC hőmérsékleten tartott elegye fölött. A termelés 

meghaladja a 95%-ot. A másik eljárás42 szerint CO-t buborékoltatnak át a 300–440 ºC 

hőmérsékletű kénolvadékon, majd a hőmérsékletet 510–650º-ra emelik. Az el nem reagált kén 

eltávolítása után még az előbbinél is jobb termeléssel nyerik a COS-t. 

                                                                                                                                                                                     
40 Mihály T. Beck – George B. Kauffman: COS and C3S2: The discovery and chemistry of two important 
inorganic sulfur compounds. = Polyhedron Vol. 4. (1985) Issue 5. pp. 775–781. 
41 Kanazawa, S., Ogawa, S., Matsui, S. and Shimizu, M, Ihara Chemical Industry Co. Ltd, Japanese Patent 
7227632 (1970–1972); Chemical Abstracts 78 (1973) 60314 
42 Hirao, K., Matsui, S., Shimizu, M. and Takahashi, N.; Ihara Chemical Industry Co. Ltd, U. S. Patent 4250156; 
Chemical Abstracts 94 (1981) 177530 



Than halálával szinte egyidőben jelent meg Weiser István (azonos a korábbi Weiser 

Izidorral) és Wolf Emil, a Chinoin gyár későbbi alapítójának közleménye43 a COS és a benzil-

amin reakciójáról: 

COS + 2 C6H5CH2NH2 = CO 

A közlemény záró mondata: „Vizsgálataink azt mutatják, hogy a COS-ban nagyon reakczióra 

alkalmas vegyülettel rendelkezünk, mely azonban a lehetőségig még távolról sincs 

kihasználva”. Ma már a COS számos gyakorlatilag fontos vegyület előállításának alapanyaga. 

1901-ben kísérleteket végzett a szénmonoszulfid előállítására, de ezeket a befejezetlen 

kutatásokat csak 1903-ban hozta nyilvánosságra. Az MTA ülésén 1901. február 25-én „a 

főtitkár jelenti, hogy Than Károly rt. január 29-én egy lepecsételt levelet adott át a főtitkári 

hivatalnak az elsőbbség megőrzése végett”.44 1903. március 16-án került sor a lepecsételt 

levél felbontására. Ekkor derült ki, hogy Than a CS előállítására vonatkozó kísérleteivel 

kapcsolatban kívánta az elsőbbségét biztosítani. A Magyar Természettudományi Társulat 

chemia-ásványtani szakosztályában 1903. április 28-án tartott előadásáról kivonatos 

ismertetés jelent meg:45 „Than Károly a szénmonoszulfid előállítására vonatkozó 

tanulmányairól számolt be. Bár kutatásait még nem fejezte be, szükségét látta a meglévő 

adatokat előterjeszteni, hogy Thomsen-nel szemben elsőbbségi jogát biztosítsa. A 

szénmonoszulfidot legjobban egy olyan thioformiatból sikerült előállítania, melyben a fém 

ólom, vagy higany, és a fém a thiohangyasavban a közvetlenül szénhez kötött hidrogént is 

helyettesíti. Az átalakulást legegyszerűbben a következő egyenlet fejezi ki: CS2Pb = PbS + 

CS. A szénmonoszulfid színtelen gáz.” Érdekes, hogy Than könyve sem a CS-ot, sem pedig a 

Lengyel Béla által 1894-ben felfedezett C3S2-ot meg sem említi. 

Than munkatársai közül többen foglalkoztak a tiociánsav származékok kémiájával, 

köztük Fleischer Antal, az 1872-ben alapított kolozsvári egyetem első kémia professzora. 

Végigtekintve Than Károly kutatási eredményein, arra az érdekes megállapításra jutunk, 

hogy legfontosabb eredményeit egyetemi tanári működésének első néhány évében érte el. Az 

ásványvizek összetétele megadásának új módszere, és a szénoxidszulfid felfedezése alapvető 

fontosságú eredmények voltak, melyeket a kortársi irodalom nem értékelt a maga 

jelentőségének megfelelően. Az ásványvizek összetételére vonatkozó munka esetében ez 

valószínűleg annak tudható be, hogy – bár dolgozata mind magyar, mind német nyelven is 

                                                           
43 Weiser István – Wolf Emil: A carbonylsulfid egy uj reakcziójáról. = Magyar Chemiai Folyóirat 14 (1908) pp. 
134–136. 
44 Akadémiai Értesítő 12 (1901) p. 144. 
45 Természettudományi Közlöny 35 (1903) p. 632. 



megjelent – a folyóirat nem volt jól ismert. A COS esetében pedig, bár az első közlemény a 

’Liebigs Annalen Supplements’-ében jelent meg, a további vizsgálatokat tanítványai csak 

magyar nyelven, egy részüket pedig csak doktori értekezés formájában közölték. Igazán 

jelentős volt a molekulatérfogat fogalmának tisztázása, de ezt már tulajdonképpen a 

karbonilszulfiddal kapcsolatos vizsgálatai során, még 1867-ben megtette, és az 1888-ban 

megjelent közleményeiben csak részletesebben fejtette ki megfontolásait. 

Valószínűleg lényeges szerepet játszott a kutatások elhalványosodásában az, hogy – 

mint erre sok írásában keserűen utal – rendkívül sok időt kellett adminisztrációs ügyekkel, 

különböző bizottságok ülésein való részvétellel töltenie, továbbá, hogy 1860 óta állandóan 

foglalkoztatta tervezett tankönyvének megírása. Az új egyetemi intézet tervezésének és 

építésének munkái éveken keresztül minden erejét és idejét igénybe vették. Mégis nehezen 

érthető, hogy ilyen körülmények között még a nyolcvanas években is miért fordított oly sok 

erőt a különböző ásványvizek elemzésére. 

Mint arra már rámutattunk, kutatásainak szinte a kezdetétől foglalkoztatták a kémia 

legalapvetőbb kérdései, köztük a vegyérték problémája. Voltak akik a legkisebb, mások a 

legnagyobb vegyértéket tekintették valós állandónak. A vegyérték és a kémiai szerkezet 

problémáinak valós megoldásában csak egy teljesen uj szemlélet, az atomok 

elektronszerkezetének felderítése alapján lehetett előrejutni. Bár erre vonatkozóan Thannak 

voltak megdöbbentő sejtései, ő nem juthatott el a tényleges felfedezésekig. 

Kétélű fegyvernek bizonyult a MTA német nyelvű természettudományi folyóiratának a 

megindulása. Ez ugyanis egyrészt több lehetőséget nyújtott a hazai kutatóknak eredményeik 

szélesebb körű megismertetésére, másrészt azonban ez a szélesebb kör nagyon viszonylagos 

volt, hiszen a folyóirat nem volt igazán elterjedt a különböző országokban. Than is legtöbb 

eredményét német nyelven ebben a folyóiratban közölte. 

 

 


