
Az egyetemi tanár 

 

Than közel félévszázadon keresztül volt a pesti (majd budapesti) Tudományegyetem 

professzora. Tanítványai lettek a különböző egyetemek, főiskolák tanárai, kutatóintézetek 

vezetői. Hatását a hazai kémia oktatására, a kémiai kutatások fejlesztésére, és közvetve a 

hazai vegyipar kialakulására szinte nem lehet felbecsülni. Kétségtelen, hogy legtöbb időt és 

energiát az egyetemi kémiai oktatásra fordította, melybe természetesen beleértendő 

tankönyvírói munkássága, valamint az új kémiai intézet megtervezése és létrehozása is. 

Egyik legkiválóbb tanítványa, Ilosvay Lajos, így méltatja 1912. május 5-én tartott 

emlékbeszédében az előadó professzort:46 

 

„Than egyike volt azoknak a professzoroknak, a kik a tanításban gyönyörűséget 

találnak. Nagy műveltsége, széles látóköre megvédte az unalmas egyoldalúságtól. 

Tartalomban gazdagabb, alakilag kifogástalanabb előadás alig lehetett, mint a milyen az 

övé volt. Ha visszaemlékezem azokra az előadásokra, a melyeket Bécsben, 

Heidelbergben, Bonnban, Münchenben és Párisban hallottam, túlzás nélkül 

mondhatom, hogy csak Bunsen és Zittel előadásai voltak olyanok, a melyek színtáj és 

érthetőség dolgában az ő előadásaival vetekedhettek. A kísérlet nála sohasem volt a 

hasznosan szórakoztatás, hanem az igazság levezetésének eszköze és addig nem volt 

nyugta, míg a legelvontabb tétel bizonyításának alkalmas módját ki nem eszelte, a 

legalkalmasabb készüléket meg nem szerkesztette.” 

„Bár hangja gyönge volt, mégis uralkodott hallgatóin, mert előadásainak 

biztossága még a fegyelmetlenségre hajlandókat is megillette. Mondhatnám: tanított és 

nevelt. Tanított chemiára és nevelt becsületességre; mert a becsületesség feltétlenül 

szükséges, hogy a tanultakat megbízhatóan alkalmazni és a szakvélemény alapján 

itéletet hozni lehessen. És tanított azzal a türelemmel, a mely csak azoknak sajátsága, a 

kik tudják, hogy a szellem pallérozódása végtelenül lassú folyamat és az ifjúság 

tökéletesítése csak a sok szeretettel végezhető foglalkozás. Egyike volt a népszerű 

professzoroknak és különösen azok, a kik a laboratoriumban is tapasztalták, hogy 

boldogulásukat mennyire szivén viseli, mindig hálával gondoltak vissza a vezetése alatt 

eltöltött időkre.” 
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Mi sem jelzi jobban, hogy Than milyen jelentőséget tulajdonított egyetemi tanári 

működésének mint az, hogy az Akadémia rendes tagjává választása alkalmából tartott 

székfoglaló előadásának címe: ’Az egyetemi oktatás lényeges kellékeiről’. Bár az azóta eltelt 

majdnem másfél évszázadban rendkívül sokat változott az egyetemi oktatás is, számos 

megállapítása ma is érvényes, és üdvös lenne, ha azoknak megkísérelnénk érvényt szerezni. 

Az előadás 20 oldalas kivonatának néhány részletét idézzük:47 

 

„Az egyetemi tanításnak főczélja, meggyőződésem szerint: az igazságnak a tudás 

mindenkori állása szerint önmagáért való hirdetésében és ez alapon a tudomány 

szellemében való kritikai gondolkodás elsajátításában rejlik. – E czélra, különös 

tekintettel a tudomány és a gyakorlat igényeire, a fontosabb képzeleteket és tényeket az 

egyetemi tanítás, hogy úgy mondjam, inkább csak eszközül használja fel. Szóval, a 

tudományt inkább mélyében mint széltében tárgyalja. Az egyetemi tanítás főfeladata 

ennélfogva: 1) a szaktudomány főbb módszereinek kritikai tárgyalása, 2) a tények és 

eszmék önmaguk és egymás közti összefüggésének általános és szigorúan tudományos 

megalapítása, t. i. az igazságoknak bebizonyítása és pedig nem csupán azon czélból a 

mennyiben azok pusztán gyakorlati jelentőséggel birnak, hanem különösen azért is, 

mert az igazságnak bebizonyítása a tudománynak önczélja, 3) hogy e tárgyalások a 

felsőbb értelmi fejlődés feltételeinek megfeleljenek, oly szellemben kell azokat 

keresztül vinni, mely szabatos óvatossággal megkülönböztetvén a kételyen felül álló 

igazságokat, a még szigorúan meg nem állapítottaktól vagy feltevésektől, egyszersmind 

a tudomány mindenkori fejlettségének állapotát, és ezen fejlődésnek a jövőbeni 

irányzatát ismertesse meg a hallgatóval.” 

 

Részletesen foglalkozik a szakember- és tudósképzés közti különbség problémáival, ami a 

mai helyzetben elsősorban az egyetemi és főiskolai, illetve az alap (B.Sc.) és a magasabb 

(M.Sc) szintű képzés különbségeit jelenti. 
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Meghívó Than Károly negyven éves tanári jubileuma alkalmából rendezett ünnepi 

közgyűlésre 

 

„Ha elismerjük, hogy a szakemberek kiképzésénél a tudomány szellemében való 

életképes és szabatos gondolkodás átültetésének kell a lényeget képezni és feltéve, de 

meg nem engedve, hogy az egyetemeknek legfőbb hivatása az úgynevezett gyakorlati 

szakemberek tudományos kiképzése, azon kérdés merül föl: vajjon az egyetemi 

tanárnak szaktudósnak, vagy gyakorlati szakembernek kell-e lennie, hogy a felsőbb 

tanításnak azon irányt adhassa, mely egyedül felelhet meg a fönnebb kitűzött czélnak? A 

felelet erre az eddigiek szerint igen rövid. Az egyetemi tanárnak, eltekintve a kultúra 

magasabb érdekeitől, pusztán a gyakorlati szakemberek képzése érdekében is, hogy a 

fönn kitűzött czéloknak megfelelhessen, mindenek előtt tudósnak kell lennie. A tudós, 

mint fönnebb mondva volt, de a dolog természetéből önként is következik, szakmájára 

nézve szakember is.” 



Fejtegetései szerint „csak az lehet a valódi tudós, ki az uj igazságok kiaknázása 

által szünet nélkül edzi értelmi tehetségeit. Mert csak ezáltal képes a tudománynak 

valóságos szinvonalára emelkedni és azon megmaradni. A tudós csakis az új 

létrehozásában való tettleges öncselekvés által lehet képes értelmi tehetségeiben azon 

érzékeket kifejleszteni és edzeni, melyek nélkül rá nézve a mások által megállapított 

igazságok valódi értékét megitélni és a tudomány haladásának irányzatát felfogni nem 

képes. E viszonyoknál fogva a mai tudósra nézve a tudás lényege nem annyira abban 

áll, hogy a már meglévő dolgokat elsajátítsa, mint abban, hogya tudomány fejlődésének 

irányzatát, hogy úgy mondjam annak életét átértse és abban részt vegyen, minek 

elérésére az egyetlen mód, hogy a tudomány fejlesztésében tettleges és önállólag 

cselekvő részt vegyen.” 

„Oly tanárok nélkül, kik az ily értelemben vett tudós minősítvényével nem birnak, 

az egyetemi tanításnak az a feladata ez a tanulókban a tudomány szellemében való 

életerős gondolkozást létesítsen, a tudomány mindenkori állása feletti áttekintést, és a 

tudomány haladási irányzatának megismertetését eredményezze, melyeket fennebb mint 

az egyetemes tanítás feladatának legfontosabb részeit ismertünk fel, nemcsak a tudósok, 

de különösen a szakemberek kiképzését illetőleg is elérni nem lehet.” 

Fontosnak tartja, hogy az egyetemi tanár önálló kutatásokkal foglalkozzon. De 

„Téves volna azonban azt hinni, mintha az egyetemi tanárnak, mint tudósnak 

tudományos kutatásainál, a tanítás czéljaira nézve a fődolog abban állana, hogy e 

kutatásaiban nagy és feltünő positiv eredményeket hozzon létre. Ez az egyéni 

tehetségek és a kutatás tárgyától, gyakran a véletlenségtől függ; de a tudós tudományos 

életére, tehát magára a tanításra nézve is, másodrendű dolog. Mert, hogy valaki a szó 

mai értelmében tudós lehessen nem az a főkellék, hogy nagyszerű felfedezéseket 

tegyen, mi őt egyszersmind nagy tudóssá is teheti, hanem az, hogy folytonosan 

foglalkozzék a tudomány kutatási módszereinek alkalmazásával, habár csekélyebb 

jelentőségű új igazságok kiderítésére is, mi különben egyenlő körülmények mellett 

lényegileg szorgalom, fáradság és idő kérdése.” 
 

Rendkívül fontosnak tartotta a kémia oktatásában a hallgatók laboratóriumi munkájának 

fejlesztését. Előadásaiban sok kísérletet mutatott be, számosat maga tervezett. Nagy 

nehézséget jelentett a kémiai intézetnek szegényes felszereltsége és az épület teljes 



alkalmatlansága. Már 1862-tól kezdődően mindent megtett, hogy új, korszerű épületet kapjon 

a kémiai intézet. Érzékletes képet kapunk a helyzetről 1866-ban írott emlékiratából:48 

 

Emlékirat 

a m. kir egyetem újonnan épitendő vegytani intézetének érdekében. 

 

Alólirt hivatalos állásának és lelkiismeretének kötelességérzetétől áthatva 1862ik év 

Dec. 10én és 1863ik év Nov. 25én a Tek. egyetemi Tanács és a Tek. bölcsészeti kar által 

egyhangulag és melegen pártolt folyamodványokat nyujtott be a Nagyméltóságú 

magyar kir. Helytartótanácshoz, azon alázatos kérelemmel, hogy a magas kormányszék 

kegyeskedjék a magyar kir. egyetem vegytani intézetének ujjá épitését kieszközölni. A 

nagyméltóságú kormányszék a nevezett folyamodványokban foglalt sulyos és sürgető 

indokok tekintetbe vételével és miután részint az az idejü Helytartó Gróf Pálfy Móritz Ő 

excellentiája, részint pedig a magas kormányszék egyik alelnöke méltóságos Hueber 

Zsigmond és nagyságos Suhajda János Helytartósági tanácsos urak az egyetemi 

vegytani intézetnek teljes czélszerűtlenségéről személyes megjelenésük és 

megtekintésük által meggyőződtek, a Tekintetes m. kir. orsz. épitészeti hivatalt 

alolirottal kapcsolatban oda utasitotta, hogy kölcsönös tanácskozás utján állapitsák meg, 

mi módon lehetne az egyetemnek e hiányán a leggyökeresebben és leggyorsabban 

segiteni. E tanácskozások eredménye, hogy a nevezett czélt miként alólirt fönebbi 

folyamodványaiban is kijelentette, egyedül azáltal lehet elérni, ha az egyetem a külföldi 

egyetemek példája szerint, egy új a többi épületektől teljesen független, vegytani 

intézetet épittet. Az ide vonatkozó részletes épitészeti és költségvetési tervezetet az 

illetők már a magas kormányszékhez a hivatalos uton a m. kir. orsz. épitészeti 

hivatalból fel terjesztették. 

Alólirt maga részéről valamint a Tek. Bölcsészeti kar és a Tek. egyetemi Tanács 

az emlitett folyamodványokban bővebben indokolták a kérdéses épület létesitésénak 

elodázhatatlan szükségességét. Ezen alázatos emlékiratban legyen alólirtnak 

megengedve az uj vegytani épület fontosságát, a jelenleginek czélszerütlenségét 

kifejteni és végre az indokokat röviden felsorolni melyek oda utalnak, hogy e hiányokon 

egyedül az önállóan épitendő vegytani intézet által lehet segiteni. 

A.) A vegytan gyakorlati tanulmányozásának fontossága. 
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Mennyire fontos a vegytani alapos oktatás a természettudományok minden 

egyébb ágára, és ennélfogva általjában a közművelődésre, és a modern 

nemzetgazdászatra valamint a mindennapi életre, de különösen az orvos-gyógyszerész-

technicus az iparos- és a mezei gazdára nézve, amennyiben a vegytan a nevezett 

szakoknak nélkülözhetetlen segédtudományát nagyrészt pedig alapját képezi, 

europaszerte ismeretes lévén nem szükséges terjedelmesen fejtegetni. 

A vegytani oktatás azonban csak akkor lehet sikeres és a nevezett szakoknak 

mindenek előtt csak akkor lehet valódi alapja és támasza, ha az oktatás alaposan 

történhetik. Mindenütt hol a vegytudomány alapossággal és a gyakorlati igényeknek 

tekintetbe vételével tanittatik, meggyőződtek az illető szaktanárok számtalan 

tapasztálásaik által arról, hogy a vegytani oktatás a legdurvább felületességtől ment, és 

valóban sikeres csak ugy lehet, ha az nem pusztán elméletileg, hanem egyidejűleg 

gyakorlatilag is eszközöltetik. E czélból maga az általános vegytan elvont és elméleti 

tételei valamint annak minden fontosabb ténye, instructiv kisérletek által világositatnak 

fel, az előadásokban. Az ily kisérletekkel párosult előadásokból a hallgató helyes 

fogalmat merithet ugyan a vegytan alapigazságairól azonban ez korántsem elegendő 

arra, hogy a tanuló ebbeli ismereteinél fogva a vegytani tünemények önálló és helyes 

értelmezésére és a vegytani igazságok vagy csak a legegyszerűbb módszereknek 

gyakorlati alkalmazására képesültséget szerezzen. Mivel a vegytanbani oktatásnak 

valódi czélja napjainkban mind a tanárjelölt, mind az orvos-gyógyszerész technikus- 

iparos- és a mezei gazdára nézve, főképen az utóbb emlitett képességek megszerzése 

lehet, ennélfogva europaszerte minden fensőbb tanintézetben b. Liebig Justus tanár első 

példája óta – e század első negyedében – fősulyt fektetnek a vegyműterembeni – 

laboratorium – gyakorlati oktatásra, mint a mely egyedül képes az általános elméleti 

előadásokat a tanulóra nézve gyakorlati értékűvé és gyümölcsözővé tenni. 

Az ily modorban eszközlendő tanitásnak, tehát a vegytanbani alapos oktatásnak, 

mint a mondottakból önként következik, életfeltétele és főalapja egy külön e czélra 

épitett és kellőleg felszerelt vegytani intézet; mely nélkül a kitűzött czél a tanárnak 

legjobb buzgalma és a legernyedetlenebb fáradozása mellett sem érhető el a kellő 

mérvben. 

Az ily szellemben működő vegytani intézetek valódi gyupontjai az exact 

tudományok fejlődésének, mint azt Franczia- Angol- Belgium- Hollandia- Oroszország, 

de különösen Németország tanűgyeinek ujabb történetei kétségenkivül és döntőleg 

bizonyitják. Mert eltekintve attól hogy csak ily intézetekben képződhetnek magában a 



szorosabb értelemben vett vegytudományban szakemberek, a tanulóknak fönebbi 

irányban vázolt tanulmányai által ébred fel az intensiv érdekeltség a vegytannal szoros 

kapcsolatban levő, természet-mennyiségtan-föld-ásvány-növény-álattan, szóval a többi 

exact tudományokba való mélyebb behatás iránt. Kétségbe nem lehet vonni, hogy 

Németországban Liebig kezdeményezése óta a nagyszámmal és mondhatni valóban 

nagy liberalitással felállitott vegytani intézetek és pedig csaknem kizárólag az 

egyetemiek, a leghathatósabb befolyást gyakorolták a természettudományok 

elterjedésére és az exact tárgyilagos gondolkozás általánositására, melynek hiánya 

valljuk meg őszintén hazai sociális állapotaink egyik legérezhetőbb gyengéje, és mely 

kétségtelenül egyik fő tényezője azon különbségnek melylyet Europa nyugati országai 

bennünket felülmultak, és melynek eltagadhatatlan valóságát a legujabb vélemények 

fájdalom oly megdöbbentőleg bizonyitottak be. 

Eltekintve tehát az egyetem sajátszerű legközelebbi érdekeitől az uj vegytani 

intézet életbeléptetése a mondottak szerint külön országos érdekkel bir, melynek a 

tanszabadság mellett a jól felszerelt egyetemi vegytani intézet teljesen megfelelhetne. 

De kétségenkívűl legközvetlenebb befolyást gyakorolhatna ezen intézet az exact 

tudományok tan ügyének felirágoztatására is hazánkban. Mert meggyőződésem szerint 

legalább a természettudományok fejlesztésének terén a középtanodákban igen alárendelt 

fontoságu a tanrendszer alaki reformja, és ugyszolván minden a tanárok alapos, 

gyakorlatias képzettsége, melyhez a vegyműterembeni sikeres munkálkodás a fönebb 

vázlottak szerint napjainkban már nélkülözhetetlen feltétel a természettudományok 

bármely ágára nézve is. 

B.) A jelenlegi helyiség czélszerütlensége. 

Legfőbb hiánya a jelenlegi ideiglenes vegytani helyiségnek, hogy az épület (a 

Hatvani és ujvilág utcza49 sarkán levő épület 1ső emeletének udvari része) teljesen más 

czélra lévén épitve, alapjában véve rosz és a vegytani intézet legelső kellékei a 

helyiségek kellő magassága tágassága, a világosság és főképen a nélkülözhetetlen 

nagymérvű szellőztetés és a kellő padolat alatti csatornázás bennük nemcsak teljesen 

hiányoznak, hanem egyáltaljában a legnagyobb költség által sem alakithatók akként át, 

hogy a vegyműterem ezen alapigényeinek csak némileg is megfelelhessenek. 

A tanteremnek melyben 220–250 hallgató egyidejűleg hallgatja a számos 

kisérlettel felvilágositott vegytani előadásokat, valamint a dolgozó termeknek, hol 

mintegy 50–60 gyakornoknak egyidejűleg kisérleteket kell tenni, legalább másfél 



emelet magasságával és jelentékeny kiterjedéssel kell birniok, a külön e czélra épitve 

lenniők, ugy hogy bennők a lehető legtökéletesebb szellőztetés (Selbstventilirung) által 

a nagymennyiségű részben igen mérges gőzök és gázok eltávolitathassnak, valamint a 

kellő számú földalatti csatornákkal kapcsolatban kell e helyiségeknek lenni, hogy a 

folytonosan kiömlő és kiöntendő részben igen mérges és maró folyadékok szünet 

nélküli vizzeli lemosás által eltávolitassanak, ugy mint ez az uj laboratoriumi tervezet 

szerint lehetséges volna. 

Noha a tanulók és gyakornokok száma jelenleg, a fönemlitett határok között 

ingadozik, a helyiségek oly alacsonyak és oly csekély területtel bírnak hogy a 

gyakornokok számához megkivánható térfogatnak 1/7–1/6-val is alig bírnak. 

Ily szűk helyiségeknél még nagyobb fontosságu volna a szünetnélküli szellőztetés 

és jó csatornázás. Ezek azonban ugyszólván absolute nem léteznek, és az épület 

czélszerütlen volta végett e helyiségekben nem is létesíthetők. A szellőztetés azért nem 

mert a kellő nagy számú kémények, továbbá az épület oldalfalaiban valamint a padolat 

alatti légcsatornák nem léteznek, és mivel a helyiségek az első emeleten vannak épen 

ugy mint a kellő számú padolat alatti kiöntő csatornák nem is létesithetők. 

Ennek legközelebbi következménye, hogy az intézet helyiségei a gyakorlatok 

folyama alatt tul vannak terhelve mérges gőzökkel és légnemekkel, mihez járul még a 

kiöntő és kimosó csatornák hiánya végett azon körülmény hogy a deszkapadlók mérges 

anyagokkal vannak átitatva, melyek részint elpárolgás (higany s.a.t.) részint porlódás 

által folytonosan megmérgezik a helyiségek levegőjét. Innét van, hogy a gyengébb 

egészségű gyakornokok is huzamosabb behatás után, de különösen évek folyama alatt 

leginkább a tanár s az intézeti személyzet a legnagyobbrészt az épületi helyiségeinek 

czélszerűtlensége által okozott folytonos mérgezés következtében kimondhatatlanul 

sokat szenvednek. Leginkább bizonyitéka az itt emlitett kártékony hatásnak az a 

tapasztalat, hogy az alólirt tanár hat évi itteni működése óta daczára a legnagyobb 

létesithető ovatosságnak, folytonosan gyengélkedő egészségű. 

Nemkülönben a tanársegédekre nézve is alig elviselhető a kártékony befolyás. 

Nem valószínűtlen hogy alólirt elődének b. e. Wertheim Tivadar tanárnak korai halálára 

az itteni czélszerűtlen laboratoriumi helyiségek mérgező hatása befolyással volt. 

A legmélyebb alázatossággal és a legbensőbb tisztelettel bátorkodik alólirt 

ezokoknál fogva a Magas Hatóságokat a vegytanbani alapos oktatás érdekében felkérni, 

méltóztassék a nevezett hiányokon kegyesen segiteni, mert ha ez nem történhetnék meg 
                                                                                                                                                                                     
49 A mai Kossuth Lajos utca és Semmelweis utca (– a szerk. megj.) 



alólirt a legmélyebb fájdalomtól áthatva, de a körülmények kényszerűsége által 

szorítatva kénytelen kijelenteni hogy a főfontosságu gyakorlati oktatást egészségének 

megkimélése tekintetéből, az addig megkezdett belterjességgel tovább lehetetlen 

folytatnia, és kénytelen ebbeli tevékenységét legfeljebb oly mértékre leszállitani mint az 

némely más rosszul berendezett vegytani intézetekben történik, mi tekintve 

hátramaradásunkat az exact tudományok terén, talán önhittség nélkül elmondható, nem 

csekély kárára történnék tanügyünknek. 

Eltekintve a jelenlegi helyiségeknek számtalan hiányaitól, melyeket mind 

felsorolni lehetetlen, legyen szabad e helyen csak azt felemlitenem, hogy a helyiségek 

szűk volta miatt a beirott tanulóknak egy harmada a tanterembe a szó szoros értelmében 

be nem fér, és hogy a dolgozó helyiségek kicsinsége és czélszerűtlensége miatt egy 

dolgozó asztalon, melynél a jól berendezett laboratoriumban egy gyakornoknak kelenne 

dolgozni, négyen kénytelenek összeszorulni. Ennek következtében a rendetlenség és a 

figyelmetlenség a laboratoriumban évenkint igen nagy fokra hág. Mivel egyetlen jó ajtó 

és ablak a mostani helyiségekben nincsen, nem lehet megakadályozni, hogy az ártalmas 

gőzők a több ezer forint értékű finom fém és üveg eszközökig ne hatoljanak és ezeket 

néhány év alatt teljesen haszonvehetetlenné tegyék. Helyszűke miatt e helyiségekben a 

vegyészet tanár az őt minden felsőbb tanintézetnél megillető lakásból kiszoritatván, e 

felett meg kénytelen saját buvárlatait oly szobában eszközölni, mely a mérges gőzöket 

kipároló gyüjtemény szobával közvetlenül közlekedik és ugyan azon szobát irószoba 

gyanánt is használni. E szoba ezen kívűl egészen sötét mert a szomszédságban 3 öl 

tavolságban az ablak előtt egy két emeletes ház épitetett fel, a melynek rövid idő mulva 

történő teljes felépitése után az intézeti helyiségek nyugati nagyobb része teljesen 

sőtétté és hasznavehetetlenné válik. De másrészt egészségi szempontból kénytelen 

könyvtárát privat lakásán tartani, mi által buvárlataiban leirhatatlan akadályokkal és 

nehézségekkel kell küzdenie. 

Alkalmas helyiségek, melyek az épitésnél fogva állandó hőmérsékletűek illetőleg 

czélszerű fekvésüek volnának teljesen hiányozván a gázokkal eszközlendő szabatosabb 

kisérletek valamint a jelenleg igen nagy fontosságúvá lett hőmérési észleletek, 

gőzölgések, a hőség és a netaláni explosiok vagy tűzveszélyek miatt alkalmatlan volna, 

másrészt pedig laboratoriumra azért is kelemetlen, mert igy mindenféle idegenek 

részére könyebben nyitva volna belé az út, mi által nehezebb volna benne a rendet 

fentartani, és különösen a közösen használt gyakran igen értékes platin arany és ezüst 

edények elsikkasztását meggátolni és ellenőrizni. 



Hogy mennyire alkalmatlan jelenleg is az ideiglenes laboratorium a korodák 

között, a klinikai tanároknak folytonos panaszaibol eléggé kitűnik. De hogy a 

korodáknak közvetlen kárára is van, kiderül a néhány évvel ezelőtt történt esetből, 

midőn a második emeleten épen a laboratorium felett elhelyezett szülészi korodában, 

egy betegen az illetők egészen szabályellenes kórtüneteket észleltek, még végre 

véletlenül rábukkantak, hogy a laboratoriumból (nyáron át) folytonosan fütött 

kemenczének kéménye a betegágyas feje mellett menvén végig annyira megmelegitette 

feje környékét, hogy szabályellenes kórtünetek csupán ez által idéztettek elő. 

Hogy az újonnan épitendő vegytani intézet czéljának egy önálló uj épület felel 

meg a legjobban bizonyítja azon körülmény is, hogy az itt említetekkel megegyező 

indokoknál fogva, Németország minden nagyobb jelentőségű vegytani intézetei önálló 

és külön e czélra épitett épületekben vannak elhelyezve. Ilyen az egyetemek többi 

részeitől egészen külön felépitett nagyhirű vegytani intézetek Németországban 

különösen Heidelberg, Göttinga, Gieszen, München, Berlin, Bonn, Greifswald, Breslau, 

Wiesbaden, Carlsruhe, Stuttgart, Zürich, s.a.t. egyetemeinek vegytani intézetei, melyek 

mind kiválló gonddal és igen czélszerűen vannak kiállítva. 

Az alolirt és a m. kir orsz. épitészeti hivatal által tervezett vegytani intézet 

melynek költségvetése, mivel az egyetemnek bár birtokában levő telekre épitetnék, 

aránylag sokkal csekélyebb mint az emlitett német egyetemek bármelyiké volt. 

Tervezetére nézve leginkább hasonlit Bunsen tanár laboratoriumához a heidelbergi 

egyetemen. 

A fönebbiekben elősorolt indokokra támaszkodva bátorkodik alólirt az egyetem uj 

vegytani épületének ügyét, a Magas Hatóságok figyelmébe és kegyes pártfogásába azon 

alázatos kérelemmel ajánlani, méltóztassék tanügyünk és egyetemünk lényeges hiányán, 

egy a kérdéses terv szerint önállóan épitett és czélszerüen felszerelt egyetemi vegytani 

intézet létesitése által minél előbb kegyesen segiteni. 

Kelt Pesten Julius 30án 1866. 

 

* 

 

A Kézirattárban lévő példányon nincs aláírás, az bizonyára fogalmazvány, vagy másolat volt. 

1867-ben, a kiegyezés utáni első magyar kormány közoktatási minisztere Eötvös József lett, 

aki felkarolta az egyetemi építkezés ügyét, és megkezdődött a mai Múzeum körúti, illetve 



Puskin utcai intézetek építése. Than az 1871. június 19-i osztályülésen tartott előadásában50 

számolt be a tervezésről, a munkálatokról és az elkészült intézetről. Than kifejezetten az új 

intézet tervezése céljából meglátogatta a legfontosabb és legmodernebb egyetemi intézeteket. 

A lipcsei, a bonni és a berlini egyetemi kémiai intézeteket éppen akkor építették. Than 

köszönetét is fejezi ki Kolbe és Hofman professzoroknak segítségükért. Than előadása 

befejező részében a következőket mondta: 

 

„Mi az épitkezést illeti, végül meg kell jegyeznem, hogy a tervek készitését és 

mindannak kivitelét, mi az épületre vonatkozik, eszméim és adataim alapján a 

nagyméltóságu ministerium intézkedése folytán, helybeli építész Wagner János úr 

sikerülten eszközölte. A belberendezés tervezetét felfogásom és adataim szerint 

nagyobbrészt Zastrau Frigyes építész úr készitette. Maga a belberendezés felügyeletem 

alatt többnyire hazai és ezenkivül egypár hirneves német és schweiczi czég által 

létesítetett.” 

 

Egyik későbbi dolgozatában51 pedig így emlékezik a tervezés és építkezés időszakára: 

 

„Mivel a megkezdett első ilynemű épitkezésnek sikereért és a vele járó nagy 

költségekért az erkölcsi felelősség súlya egészen reám nehezedett, nem volt más mód, 

mint az, hogy a különben is terhes tanári teendőim mellett, magam vállalkozzam oly 

szerkezeti tanúlmányokra, tervezésekre és megrendezésekre – mind megannyi föladatra 

– melyekkel eddig sohasem foglalkoztam. Ez erőmet annyira kimerítette, hogy éveken 

át tartó súlyos betegség lett a vége. E bajokhoz járúlt még azon körülmény is, hogy 

némely körökben, a melyeknek erkölcsi támogatására jogosan számítottam, nem egy 

ízben kicsinyléssel, gúnnyal, sőt rosszallással is találkoztam, mert az általam 

megkezdett vállalat értelme talánynak, legalább is fölöslegesnek és legföljebb 

tudományos sportnak látszott sokak előtt. Végre nagy nehezen az intézet anyagi része 

megvalósúlt; ezután következett a czélszerű szervezés keresztülvitele.” 

 

Kétségtelen, hogy az akkori idők egyik legjobban sikerült kémiai intézetét alakították ki, 

melynek csodájára jártak külföldről is. A következő egyetemek kémiai intézeteinek építésénél 

                                                           
50 Than Károly: A m. kir. egyetem vegytani intézetének leírása. = Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. 
(1869–1872) 13 (1871) No. 3. pp. 1–17. + 5 t. és klny. 
51 Than Károly: A chemia gyakorlati tanításának módjáról. = Budapesti Szemle Vol. 66. (102) (1891) No. 172. 
pp. 44–64. 



voltak figyelemmel a Than tervezte intézetre: Birmingham, Róma, Aachen, Grác, Boston, 

Champaign (USA). 

 

 
 

Than tanulmánya az orvosnövendékek kémiai oktatásáról 



Than sokat foglalkozott a gyógyszerész és az orvostanhallgatók kémiai oktatásának 

kérdéseivel.52 Az a véleménye, hogy az oktatás fő célja: 

 

„a tények elfogulatlan és éles megfigyelésének megszerzése, és az ezekből vonható 

tényekkel ellenőrzött helyes következtetés megszokása. Csak ezen az úton lehetséges az 

általános chemiának fontosabb tényeit és törvényeit világosan átérteni. Mert minden 

egyes kisérlet alkalmat ad a tudomány szellemében való gondolkozásra; más szóval, 

pontos megfigyelés alapján a törvényeknek concret esetekre való és öntevékenységen 

nyugvó helyes alkalmazására. Ezen észjárás megszokása fődolog a leendő gyakorló 

orvosra nézve is, és sokkal fontosabb, mint az analytikai módszerek ügyességének 

elsajátítása. Ennek a pontos megfigyelőképességnek és a pontos megfigyelésből 

vonható ellenőrzött, tehát objectiv következtetés megszokásának, a betegségek gyakran 

igen bonyolódott jelenségeinek megfigyelésében, valamint a követendő eljárások 

megitélésében a betegség leküzdésére megbecsülhetetlen hasznát veszi a gyakorló 

orvos.” 

 

Görgey Artúrról írt figyelemreméltó dolgozatában53 pedig a középiskolai kémiaoktatás 

fontosságát fejtegette. Sajnos szavai ma jobban érvényesek mint akkor: 

 

„Bizonyára ennek a végzetes előítéletnek (hogy ti. a kémia nem igen alkalmas 

pedagógiai szempontból az értelem fejlesztésére) köszönjük azt, hogy Magyarországon 

a chemiát a középiskolai oktatás teréről a humanisták, a magyar kormánynak iskolai 

reformja közben, úgyszólván teljesen kiszorították. Helyes belátással pedig csak azt 

kellett volna cselekedni, hogy a chemiának rossz tanítása helyett annak jó tanítását 

létesítsék.” 

 

                                                           
52 Az orvosnövendékek chemiai kiképezése. Bp., 1906. Pesti Lloyd-Társulat. (Az Orvosi Hetilap Tudományos 
Közleményei) 
53 Than Károly: Egy magyar hadvezér mint chemikus. = Budapesti Szemle 3 (1893) Vol. 74. No. 197. pp. 161–
180. 



 



 
 

Egyetemi üdvözlet tiszteletbeli doktorrá választásakor 



 
 

Than válasz-fogalmazványa a Tudományegyetem levelére 



* 

 

1871-ben a József Politechnikum egyetemi rangot kapott. Tehát az 1860 és 1871 között 

végzett vegyészek, azok kivételével, akik külföldön szerezték diplomájukat, szükségképpen 

Than hallgatói, sokak közülük pedig tanítványai voltak. A Budapesti Egyetem pedig még a 

Műegyetem alapítása után is meghatározó szerepet játszott a vegyészképzésben. A 

Műegyetem professzorai közül is többen voltak Than tanítványai, például Ilosvay Lajos. A 

kolozsvári egyetemet 1872-ben alapították, első kémia professzora Fleischer Antal, majd 

korai halála után követője. Fabinyi Rudolf is Than tanítványai voltak. A gyógyszerészképzés 

hosszú ideig csak a Budapesti Egyetemen folyt, és Than szívügyének tekintette a 

gyógyszerészek képzését. Bizton állítható, hogy az 1860 és 1908 között végzett hazai 

gyógyszerészek Than hallgatói, illetve tanítványai voltak. A tanítványok egy része pedig 

döntő szerepet játszott a hazai gyógyszerészet fejlődésében A vezető szerepet betöltő hazai 

kémikusok közül csak Wartha Vince nem volt Than tanítvány, de őt is Than ajánlotta az 

Akadémia tagjává. Olyanokkal is találkozunk, akik bár külföldön végezték egyetemi 

tanulmányaikat, később Than intézetében oktattak és kutattak, mint például Liebermann Leó. 

Ilosvay Lajos már idézett megemlékezésében felsorolja mindazokat, akik Than gyakornokai 

(ez mai kifejezéssel, laboratóriumi asszisztenst jelent), vagy tanársegédei voltak. A névsor a 

következő: 

 

Név gyakornoki tanársegédi 

 időszak 

Springsfeld Rezső – 1860–1861 

Felletár Emil 1860–1861 1861–1862 

Lucich Géza 1864–1866 1862–1864 

Seiben Ottó 1862–1864 1864–1866 

Salamin Kelemen 1862–1864  

Lengyel Béla 1864–1866 1866–1868 

Bach József 1866  

Alföldi Dénes 1866–1867  

Csiki József 1866–1867  



Ekkert Sándor 1867–1868  

Steiner Antal 1868–1872  

Fleischer Antal 1868–1872  

Scholtz Gusztáv 1868–1869  

Fabinyi Rezső (Rudolf) 1869–1871  

Neupauer János 1869–1871  

Rohrbach Kálmán 1871–1872 1872–1875 

Rick Gusztáv 1871–1872 1872–1876 

Schopper Gyula 1872–1874  

Szmik Gyula 1872–1873  

Ring Ármin 1873–1875 1875–1877 

Ilosvay Lajos 1875–1876 1876–1880 

Vargha Imre 1875–1876  

König Gusztáv 1876–1878 1878 

Petheő József 1876–1878  

Kalecsinszky Sándor 1878–1880 1880–1883 

Liebermann Leó 1879–1880  

Molnár Nándor 1880–1881 1881–1882 

Kiss Károly 1881–1882 1882–1883 

Krécsy Béla 1881–1882  

Nuricsán József 1882–1883 1883–1889 

Karlovszky Geyza 1882–1883 1883–1892 

Mayer Lajos 1883–1886 1886–1892 

Muraközy Károly 1883–1884  

Neumann Zsigmond 1884–1886  

Winkler Lajos 1886–1889 1889–1902 

Schwicker Alfréd 1887–1889  

Buchböck Gusztáv 1889–1892 1892–1908 



Hüttl Ernő 1889–1893 1898–1908 

Matolcsy Miklós 1892–1894 1894–1907 

Moldoványi István 1892–1894  

Franfurter Ármin 1892–1897  

Pekár Dezső 1894–1895  

Lutz Ferenc 1895–1896  

Grundmann Frigyes 1896  

Weiser Izidor (István) 1896–1897  

Hérics Tóth Jenő 1897–1898  

Kármán Ferenc 1897–1899  

Griell Kálmán 1898–1899  

Szahlender Lajos 1899–1902  

Glancz Vilmos 1899  

Klein Arthur 1899–1900  

Ekkert László 1900–1902 1902–1908 

Rex Sándor 1902–1907 1907–1908 

Rotschnek Jenő 1903  

Fodor J. Kálmán 1904–1907  

Raymann János 1907–1908  

Fridli Rezső 1907–1908  
 

Lehetséges, hogy egyes nevek nem pontosan szerepelnek. Neupauer helyesen valószínűleg 

Neubauer, Salamin pedig talán Salamon. Közülük a következők játszottak fontos szerepet: 

 

Felletár Emil (1837–1914) a toxikológia és a törvényszéki kémia hazai megalapozója, az 

Országos Bírósági Vegyészeti Intézet alapítója és első igazgatója. 

Lengyel Béla (1844–1913) a Tudományegyetem második kémiai professzora, a MTA tagja, 

jelentős szervetlen kémiai felfedezések fűződnek nevéhez. 

Fleischer Antal (1845–1877) a kolozsvári egyetem első kémia professzora. 



Fabinyi Rudolf (1849–1920) a kolozsvári egyetemen Fleischer utóda, a MTA tagja, a hazai 

szerves kémia kutatások megalapozója, A ’Vegytani Lapok’, az első magyar nyelvű 

kémiai folyóirat, megalapítója, a Magyar Kémikusok Egyesülete első elnöke volt.. 

Kalecsinszky Sándor (1867–1911) a Földtani Intézet vegyészeként fontos geokémiai 

vizsgálatokat végzett, a MTA tagja, tisztázta a naptól fölmelegedő sóstavak ma igen 

fontossá vált problémáját. 

Ilosvay Lajos (1851–1936) műegyetemi tanár, a MTA tagja, jelentős eredményeket ért el az 

analitikai, a szervetlen és a szerves kémia területén. 

Kiss Károly (1858–1914) az első magyar röntgenlaboratóriumot rendezte be, egészen kiváló 

üvegtechnikus volt. Than többször is köszönetét fejezte ki munkáiért. 

Lieberman Leó (1852–1926) az Állatorvosi Főiskola, majd a budapesti egyetemen a 

közegészségtan professzora, az Országos Chemiai Intézet alapító igazgatója, fontos 

tudományos eredményeket ért el, és egy jelentős kémia tankönyv társszerzője. 

Nuricsán József (1860–1914) a magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára, a kémiai 

kísérletezésről pompás könyvet írt. 

Karlovszky Geyza (1860–1936) fontos analitikai és gyógyszerészeti kémiai eredményeket ért 

el, a magyar gyógyszerésztársadalom jelentős egyénisége, a ’Gyógyszerészeti 

Közlöny’ szerkesztője. 

Muraközy Károly (1859–1915) a Kereskedelmi Akadémia tanára, fontos gyógyszervegyészi 

kutatásokat végzett és számos jeles tankönyvet irt. 

Neumann Zsigmond (1860–1927), több fontos közlemény szerzője, törvényszéki vegyész, a 

szabadalmi hivatal hites szakértője, a ’Magyar Chemikusok Lapja’ alapító 

főszerkesztője. 

Winkler Lajos (1863–1939) Than halála után a 1. sz. kémiai intézet igazgatója, a MTA tagja, 

világszerte ismert analitikai eljárások kidolgozója. 

Buchböck Gusztáv (1869–1935) Than halála után a 2. sz. kémiai intézet igazgatója, a MTA 

tagja, a hazai fizikai kémiai kutatások kezdetének meghatározó egyénisége. 

Hérics-Tóth Jenő (1872–1949) a hazai élelmiszerkémia meghatározó egyénisége, kísérletügyi 

főigazgató, számos fontos szakkönyv szerzője. 

Rex Sándor (1881–1935) fontos eredményeket ért el, majd egyik alapítója lett a debreceni 

gyógyszergyárnak, a mai BIOGAL elődjének. Több jelentős tankönyvet írt. 

 


