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Than Károly több könyvet is írt. Az 1897-ben és 1906-ban két vaskos kötetben megjelent ’A 

kisérleti chemia elemei’ című munkája egészen rendkívüli jelentőségű. Megírásának és 

kiadásának körülményei olyan jellemzőek Than jellemére is, hogy először ezzel foglalkozunk. 

Thant tanári kinevezése óta foglalkoztatták a kémia oktatásának, a különböző szakágak 

– vegyész, orvos, gyógyszerész – számára tartott előadásainak problémái, és az első évektől 

kezdve szándékozott tankönyvet írni. Már 1860 decemberében azzal hárítja el a 

Természettudományi Társulat titkárává jelölését, hogy „sok teendői miatt aligha teljesíthetné 

titkári kötelességeit, főleg most, midőn minden erejét s idejét tankönyv irásra akarja 

összpontositni”.54 1872-ben az Akadémiától is felkérést kapott a könyv megírására, de még 

majd húsz évig nem jutott el a kézirat befejezéséig. Pedig erre nagyon nagy szükség lett 

volna, hiszen nem állt rendelkezésre korszerű, magyar nyelvű tankönyv. Írásaiban gyakran 

találkozunk a tankönyvírásra való utalásokkal. 1880-ban megjelent életrajzában55 – valójában 

önéletírásában – található a következő megállapítás: „Hazai irodalmunkra és a tudományra 

nézve átalában nagy nyereség lenne, ha hosszabb idő óta munkában levő vegytani kézikönyve 

megjelenhetnék, minek fő akadálya az hogy a tanítás, kivált a gyakorlati oktatás és az 

állásával kapcsolatos egyéb teendők a rendkivül terhes adminisztrativ munkák, számos ülések, 

és különböző hatóságok által igényelt véleményadások idejét elforgácsolták, és oly mérvben 

igénybe veszik, hogy részére ilyen nagyobb szabású művek keresztülvitelét tudományos 

irodalmunk és tanügyünk nagy kárára csaknem lehetetlenné teszik”. 

Addig halogatta a könyv megírását, hogy Lengyel Béla, akkor már professzortársa, 

1888-ban kiadott egy tankönyvet ’Chemia. Tankönyv felső tanintézetek számára’ címmel. 

Tiszteletpéldányt küldött Thannak, akitől a következő levelet kapta.56 

 
„Béla barátom! 

Átküldött tankönyvedet, mely az idén Eggenbergeréknél jelent meg átnéztem és nagy 

meglepetéssel láttam, hogy csekély nem épen előnyös módositásokkal előadásaimat 

adtad ki, és pedig beleegyezésem de tudtom nélkül is. 
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56 A Lengyel-család levéltára, a család tulajdonában. Köszönetemet fejezem ki dr. Lengyel Bélának – Lengyel 
Béla dédunokájának – a kéziratos forrásokért. 



Talán nem ismeretlen előtted, hogy az 1884ik évi XVI.. s. cz. 6 § ok 2ik kikezdése 

a szerzőjogról így hangzik: 

6 § A szerzőjog bitorlásának tekintetik: 

1) (…) 

2) Közzététele az oktatás czéljából tartott előadásoknak szerző beleegyezése 

nélkül. 

Ha e törvény czikk horderejéről és következményéről kellőleg tájékozodtál, akkor 

határozz következő kivánságom iránt: mely ebben áll: eszközöld ki hogy e munka 8 nap 

alatt a forgalomból visszavonassék, mert külömben oly lépésekre kényszeritesz, 

melyeket szavamra mondom nem szivesen tennék meg, de a melyekre kívánságom 

megtagadása esetén megtennem erkölcsi és becsületbeli kötelességem, hogy miért azt 

hiszem te legjobban érzed, 

jóakaró barátod 

Than Károly” 

 

Nincs tudomásunk Lengyel válaszáról, de az ’Egyetértés’ című napilap 1889. február 14-i 

számában a következő írás jelent meg: 

 

Thán Károly egyetemi tanár úr a következő sorok közlésére kért fel bennünket: 

„E napokban az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadásában a következő czimü 

munka jelent meg ’Chemia, tankönyv a felső tanintézetek számára, irta dr. Lengyel Béla 

egyetemi r. ny. tanár 1889’, melynek eredeti előszavában (mert időközben a mű egy 

módosított előszóval láttatott el) ez áll: »Than Károly tanártársam és barátom tanitványa 

lévén, nagyon természetes, hogy egészben véve a tőle követett rendszert – leszámitva 

egyes didaktikai szempontból tett változásokat – én is elfogadtam és e könyv 

megirásában követtem is.« E rendszerem, melyre Lengyel tanár úr hivatkozik, husz évi 

beható tanulmány és tapasztalás eredménye, melynek lényege nemcsak a tananyag uj 

csoportositásában, hanem ezenkivül az alapfogalmaknak és tételeknek uj, az 

eddigieknél szabatosabb s nagyobbrészt általánosabb érvényü fogalmazásában áll. E 

rendszer a tudomány mai állásának megértését és áttekintését a hypothézisek 

mellőzésével, aránylag rövid idő alatt, a kezdő tanulóra nézve is, az emlékező tehetség 

tulterhelése nélkül lehetővé teszi. Ily értelemben véve e rendszer tisztán szellemi 

sajátom, melyet kéziratban részben már meglevő munkámban szándékom közzé tenni. 

Az idézett mű előszavában érintett didaktikai változtatások azonban, kivált az általános 



rész tökéletlensége és definiczióimnak homályos, gyakran téves formulázása, 

rendszeremet annyira megcsonkitották, hogy meggyőződésem szerint az abban 

kontemplált tanczélt e hiányok miatt elérni nem lehet. Minthogy előadási rendszerem 

eddig nyomtatásban nem jelent meg, a fönebbi könyvben pedig tudtom és 

beleegyezésem nélkül az emlitett módon használtatott fel, később megjelenendő müvem 

több-kevésbé ugy tünhetnék elő, mintha én saját didaktikai rendszeremnek utánzója, 

vagy legföljebb tökéletesitője lennék. Ennélfogva szerzői jogom megóvása érdekében 

egyelőre kénytelen vagyok ezen nyilatkozatot közzétenni, azon kijelentéssel, hogy a 

Lengyel B.tanár urnak »chemiájában« előforduló fogyatkozásokért, melyek 

egyáltaljában nem rendszeremnek kifolyásai, a szerzői felelősséget vele meg nem 

oszthatom.” 

 

Két nappal később az ’Egyetértés’-ben a következő közlemény jelent meg: 

 

Lengyel Béla egyetemi tanár a következő sorok közlésére kért fel bennünket: 

„az Egyetértés tegnapi számában Than Károly egyetemi tanár úr szükségesnek látta, 

hogy »Chemia, tankönyv felső tanintézetek számára« czimű munkám megjelenése 

alkalmából nyilatkozzék. Than tanár úr különösen hangsulyozza, hogy a rendszer, mely 

szerint az egyetemen tanit 20 évi tanulmány eredménye és kizárólag az ő szellemi 

tulajdona. Én – az ő tanitványa – ezt könyvem első előszavában is – mint a 

nyilatkozatban idézett passzus is bizonyitja – készséggel elismertem, és mert az idézett 

passzus némelyek részéről eléggé világosnak nem találtatott, a módositott előszóban, 

hogy a félreértésnek lehetősége is elkerültessék, még jobban kiemeltem. Ezzel ugy 

hiszem, az ő prioritási igényeinek teljesen megfeleltem, s ezt mint egykori tanitványa a 

legszivesebben tettem meg. Egyébiránt a fenforgó esetben prioritási kérdés azért sem 

állhat elő, mert a Than tanár urtól a mult évben megjelent »Feladatok a chemiai 

gyakorlatokhoz« czimű művében ha az előadásaiba felvett anyag nem is egészen, de a 

tanitásban követett rendszere szerint van kinyomtatva, s ezzel is meg van óva a rendszer 

prioritása. Ezek szerint a szerzői jog megvédése czéljából teljesen fölösleges volt a 

nyilatkozat, mert a szerzőijog semmiképen sem sértetett meg. A mi pedig azt illeti, hogy 

könyvemben a tárgyalási sorrend megállapitására mások rendszerét (nem csak Thanét) 

felhasználtam, s azokból a magam könyve számára a rendszert megállapitottam, azt 

jogosan tehettem, s erre valakitől külön engedelmet kérni szükséget nem találhattam. 

Hogy tankönyvem jó-e vagy rossz, azt nem én, hanem az elfogulatlan biráló van hivatva 



megitélni. Nyilatkozatában Than tanár úr kiemeli, »hogy a Lengyel B. tanár urnak 

Chemiájában előforduló fogyatkozásokért…. a szerzői felelőséget vele meg nem 

oszthatom«. Erre csak azt jegyzem meg, hogy ezt Than tanár urtól nem is kértem, nem 

is szándékoztam kérni, s azt mással megosztani nem is kivánom. Ezzel részemről a 

hirlapi nyilakozást befejezettnek nyilvánitom.” 

 

Fabinyi Rudolf, akkor már a kolozsvári egyetem professzora, maga is Than tanítványa és 

nagy tisztelője, az ’Orvosi Hetilap’-ban igen elismerő ismertetést írt a könyvről. 1879. február 

24-i levelében pedig ezt írja Lengyel Bélának:57 

 

„Engedje meg legelőbb, hogy mély sajnálatomnak adjak itt kifejezést , de nem Collega 

úr irányában, mert ezzel megbántanám, hanem ama nyilatkozat szerzője iránt, a kit egy 

szerencsétlen pillanatban indulata elragadt, hogy tollával, melyet mindenki tisztelt, 

megfoghatatlan és megokolhatatlan módon saját egyéniségének nymbuszát, a 

legkegyetlenebb módon megtámadja. 

Megvagyok arról győződve, hogy e véleményt táplálja minden a tárgyról 

elfogulatlanul gondolkozó. Ezt tapasztalással is megerősíthetem, itteni collegáim mind 

egyhangúlag elítélik az eljárást.” 

 

Érdemes megemlíteni, hogy 1894-ben Than rendes tagnak ajánlotta Lengyel Bélát, az 

ajánlásban Lengyel munkásságát méltatva, a négy évvel korábban megjelent könyvet is 

felsorolja.58 Than temetésekor pedig Lengyel Béla mondott emelkedett hangú búcsúbeszédet. 

 

* 

 

’A kisérleti chemia elemei’ egészen kitűnő munka. A kortársaktól is a legnagyobb 

elismerésben részesült, az utókor is bámulattal ír róla. Az azonban bizonyos, hogy nem 

tankönyv, hanem a maga idejében páratlanul kiváló, és ma is haszonnal forgatható kézikönyv. 

A könyvnek 896 oldalas kétrészes első kötete 1897–98-ban, 1065 oldalas második kötete 

pedig 1906-ban jelent meg az Akadémia kiadásában. Az első kötet előszavában köszönetét 

fejezi ki Szily Kálmánnak a „magyar tudományos műnyelvre” vonatkozó tanácsaiért, és 

Winkler Lajosnak a sajtó alá rendezésben nyújtott segítségéért. A második kötetben a sajtó alá 

                                                           
57 A Lengyel-család levéltára.  
58 MTA tagajánlások. Bp., 1884. Akadémia. p. 24. 



rendezéshez nyújtott segítségéért Buchböck Gusztávnak és Ekkert Lászlónak, a rajzok 

elkészítéséért pedig Neumann Zsigmondnak és Morelli Károlynak mond köszönetet. 

E munka alapvető jelentősége miatt azt részletesen ismertetjük. Talán az lesz a 

leghelyesebb, ha ezt Than Károly az Akadémián 1897. január 18-i, 1898. március 14-i, 

valamint 1906. február 19-i ülésein elhangzott előadásainak59 közreadásával tesszük.60  
 

„A kisérleti chemia elemei” első könyvének bemutatása 

(Előterjesztette Than Károly rt. január 18-ikán) 

 

A M. Tud. Akadémia már 1872-ben és azóta ismételten megtisztelő felszólítást intézett 

hozzám a kisérleti chemia megírására. E kitüntető buzdítás tette főképen lehetővé, hogy 

túlságos elfoglaltságom mellett, ily nehéz munkára vállalkozni mertem, és hogy annak 

egyik része, hosszú idő multán, megjelenhetett. De éppen ezért kedves kötelességemnek 

tartom e buzdítás viszonzásaul, hogy a tekintetes Akadémiának, köszönetem 

kifejezésével, a munka megjelent részéről beszámoljak. 

Mindenek elött azt kell megokolnom, miért tartott e könyv megírása oly hosszú 

ideig. Mivel a munkát új és nem a szokásos conceptio szerint írtam, a „nonum prematur 

in annum” elvét sokszorosan igénybe kellett vennem, főképen azért, mert a tanítás 

szempontjából a chemiával eddig nagyon mostohán bántak el. E végből az 

alapfogalmak, tételek és törvények új formulázásával és ezeknek anyanyelvünkön való 

helyes és jól érthető kifejezésével sokáig kellett foglalkoznom, míg a kielégítő alakot 

megtaláltam. Ezen kívül saját felfogásom tanítási sikerét magamnak kellett évek során 

át hosszas tapasztalás útján ellenőrizni, több új tanúságos kisérletet kieszelni és 

czélszerű didaktikai alakjukat megtalálni. Nehezítette a munka megírását az is, hogy 

noha főképen az egyetemi hallgatók igényeit vettem tekintetbe, mégis egészen különféle 

készültségű olvasókra kellett figyelemmel lennem. A különben rám nehezedő teendők 

mellett, lehetetlen volt összefüggésben huzamosabb időszakokat e munkának 

szentelnem. De az ilyen irodalmi tevékenységnek óriási baja, hogy az egyes részek 

elavulnak és egymással nincsenek összhangban, ennek pedig a következménye, a 
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chemia rohamos fejlődése mellett, hogy a befejezés 4–5-ször annyi munkát kiván, mint 

kedvezőbb viszonyok között. A föntebbi classikus mondás tehát hazai viszonyaink 

mellett a kisérleti tanítással foglalkozónak áldozatába kerül, melyet csaknem az életről 

való lemondás árán lehet megszerezni. 

Ez szolgáljon mentségeül annak, hogy a munka oly sokáig készült és hogy e 

miatt nem egy tekintetben fogyatékos. 

A munka megírásában az irányadó szempontok között első volt: a tanítás 

igénye. 

Lehető egyszerű eszközökkel kivihető új kisérleteket állapítottam meg, 

melyeknek nagyobb része mennyiségi természetű és tanulságos. 

A számadatokat az áttekintés és általánosítás kedveért gyakran táblákba állítottam 

össze. Közlöm a szabatos értékeket, de a szövegben többnyire a kikerekített értékeket 

használom. 

Elméleti fejtegetésekben a megértés könnyítésére néha eszményi kisérletek 

leírását alkalmaztam. A mathematikai levezetésekben lehetöleg az elemi 

mennyiségtanra szorítkoztam, 1–2 esetben, a hol elkerülhető nem volt, a differentialis és 

integralis számítás legegyszerűbb műveleteit csillag alatt iparkodtam az e téren nem 

gyakorlottakkal megértetni. Ez eljárás, úgy hiszem, alkalmas arra, hogy a kezdő 

chemikust a mathematika fontosságáról a chemiában meggyőzze. Ez esetekben 

egyébiránt többnyire eszményi kisérletek leírásával, vagy diagramokkal világosítottam 

fel a tárgyat. 

A rajzok mind vázlatos átmetszetek, melyekben a lényegtelen külsőségeket a 

világosság kedvéért mindenütt mellőztem. E rajzokat természet után való photografiák 

alapján dr. Neumann Zsigmond úr készítette és Morelli tanár úr metszette fára. 

A stílusban arra törekedtem, hogy magyaros, érthető és világos legyen. A 

tudományos műnyelv tekintetében sokat köszönők Szily Kálmán barátom szíves 

tanácsainak. A sajtói elrendezésben és a nyomdai javításokban dr. Winkler L. úr igen 

nagy segítségemre volt, miért e helyen is köszönetemet fejezem ki. Hivatkozás főképen 

a magyar tudományos dolgozatokra történt, a külföldi szerzőktől származó fontos 

eredmények közlésekor a szerző neve meg van említve. Az utolsó fejezetben áttekintést 

adtam a nemzetközi irodalomról, és itt utasítást közöltem arra nézve, hogy találhatók 

meg a fontosabb eredeti dolgozatok. Ugyan e helyen csillaggal vannak megjelölve azon 

könyvek, melyeket e munka kidolgozásakor használtam. Könnyen érthető okokból 



nagyobb részt a nemzetközi nomenclaturát használtam, és pedig hogy az czéljának 

valóban megfeleljen, nem phonetikus, hanem etymologiai helyesírással. 

A munka nyomdai részét a Franklin-társulat a szokott csínnal és ízléssel 

állította ki. Úgy hiszem a kiállítás a hygiene igényeit is kielégíti. 

A munka I. könyve az általános chemiát XVII fejezetben tárgyalja. E 

fejezetek közül az első a physikai alapfogalmakat vázolja, a második „általános 

energetika” czímmel, az energia megmaradása törvényét és az energia-átváltozás 

törvényeit fejtégeti, különös súlyt fektetve a thermo-dynamika megértésére, 

tekintettel a nem mathematikus olvasóra. Mind a két fejezet a a bevezetéshez 

tartozik. A szorosabb értelemben vett általános chemia két főrészre oszlik. Az első 

rész czíme: „A testek chemiai szerkezete” 8 fejezetben. A második rész czíme: „A 

testek chemiai átváltozása”, mely 5 fejezetre terjed. Végül a XVI-ik fejezet a chemia 

történetének vázlatát, a XVII-ik A chemiai irodalom áttekintését foglalja magában. 

A testek chemiai szerkezetéről szóló I. rész nyolcz fejezetének rövid 

összefoglalása a 271. lapon van, míg a testek chemiai átváltozására vonatkozó II. rész öt 

fejezetének összefoglalása a 451. lapon található. 

Van szerencsém ezen rövid összefoglalásokat felolvasni, melyek a munka két 

főrészének tartalmáról világos áttekintést adnak. 

„A testek chemiai szerkezetére vonatkozó, eddig tárgyalt ismereteinket 

röviden a következőkben foglalhatjuk össze: Azt tapasztaltuk, hogy a 

vegyületekben az elemi alkatrészek nem tetszés szerinti, hanem csak határozott 

mennyiségek viszonya. szerint lehetnek egyesülve; ez az állandó súlyviszonyok 

törvében (Proust törvénye) nyert kifejezést. Ez állandó mennyiségek minden elemi 

alkatrészre nézve jellemző számoknak, az atomsúlyoknak, egész számú 

sokszorosai, mint azt a sokszoros súlyviszonyok törvényéből (Dalton törvénye) 

tudjuk. Tapasztaltuk továbbá, hogy mikor homogen testek egymásra hatnak vagy 

egymásból keletkeznek, ez is egészen határozott mennyiségek sokszorosai szerint 

történik, mint az a Richter-féle törvényben van kimondva. E mennyiségeket a testek 

molekulasúlyának neveztük; a molekulasúly a homogen testet alkotó elemi 

alkatrészek atomsúlyainak összegével egyenlő (Dalton II. törvénye). A 

molekulasúlynyi mennyiségek ugyanazon hőmérséken és nyomáson gáz alakban 

vagy híg oldatokban egyenlő tért töltenek be. Gázalakú testekre nézve ez 

összefüggést a Gay-Lussac és Avogadro-féle törvény, híg oldatokra nézve a Van ’t 

Hoff-féle törvény fejezi ki. A vegyületek alkatrészeinek minősége és mennyiségük 



viszonya, valamint a molekulasúlynyi mennyiségtől betöltött tér közötti 

összefüggés áttekinthető symbolikus kifejezést nyer a vegyületek tapasztalati 

képletében. 

Az alkatrészek azonosságának és különféleségének tanulmányában tapasztaltuk, 

hogy az alkatrészek, minőségük és tömegük megmaradásával, változatlanul vihetők át 

chemiai átalakuláskor egyik vegyületből a másikba. Ezzel felismertük az alkatrészek 

megmaradásának tételét, melynek alapján a gyök fogalmát általános érvényű alakban 

állapítottuk meg. Az egyenérték és a gyöksúly összehasonlításából eljutottunk a 

vegyérték fogalmára és azt mint az osztatlan gyök egyenértékeinek számát fejeztük ki. 

E fogalmak definitiójának folyománya volt a vegyértékek tétele, a mely szerint minden 

jól ismert valódi vegyületben a gyökök egyenlő számú vegyértékek szerint vannak 

egymással közvetlenül egyesülve. A vegyérték tétele korlátozza a sokszoros 

súlyviszonyok törvényét és szabatosabban állapítja meg, hogy a valódi vegyületek 

közül, melyek létezhetnek. E tétel a valódi vegyületek áttekintését nagy mértékben 

megkönnyíti. A különféle gyökök ugyanazon másik gyökkel való vegyületeinek 

sajátságait összehasonlítva, e sajátságok eltéréséből megállapítottuk a különféle gyökök 

jellemét. Az alkatrészek megmaradásának tétele s a vegyértékek tétele alapján, a testek 

chemiai átalakulásainak kisérleti tanulmányozásával, eljutottunk a testek chemiai 

szerkezetének ismeretéhez, mely felvilágosítást nyújt arról, miféle egyszerű és összetett 

alkatrészekből áll a vegyület és hogy chemiai átalakuláskor miféle részekre hasad szét, 

továbbá milyenekből tehetö össze. Ugyane tanulmányok alapján ismertük fel az 

isomeria fogalmát. Mindezek a tételek tapasztalati kifejezést nyernek a vegyületek 

szerkezeti képletében, melyek első sorban vannak hivatva arra, hogy a testek chemiai 

lényegéről felvilágosítást adjanak. 

A különféle elemek atomsúlyának növekedését egybevetve vegyértékükkel és 

jellemükkel, megismertük a periodusos rendszer lényegét, mely a chemiai systematika 

alapjául szolgál. Kimutattuk, hogy a hasonló jellemű gyökök megfelelő szerkezetű 

vegyületei hasonló chemiai magaviseletűek. Ennek alapján a vegyületeket fontosabb 

fajaik szerint osztályoztuk. 

Tanulmányaink folyamán felismertük a különbséget a homogen testek vagy 

vegyületek és az elegyek s keverékek között. Ezekből folyólag ismeretlen összetett 

testek chemiai vizsgálatában első feladatunk, hogy az elegyekből és keverékekből. 

homogen vegyületeket állítsunk elő. A gázelegyekben az egyes alkatrészeket 

alkalmas kémszerekkel lehet elnyeletni és így őket elválasztani. Illékony 



folyadékoknál a szaggatott destillatio, kristályos testeknél az oldékonyság 

különfélesége és az ezen alapuló ismételt átkristályosítás alkalmazható az 

elegyrészek elválasztására. A homogen testek sűrűsége, oldékonysága, forráspontja 

és olvadáspontja állandó lévén, e sajátságok felhasználásával ellenőrizhetjük, hogy 

az elválasztott elegyrészek homogenek-e vagy nem. 

Ha homogen testet állítottunk elő, további feladatunk elemi alkatrészeinek 

minőségét az elemzés módszereivel megállapítani. Ebből megítélhetjük, vajjon 

egyszerű vagy összetett testtel van-e dolgunk. Ennek kiderítése után meg kell 

határoznunk az elemi alkatrészek viszonyos mennyiségét. E mennyiségeket az illető 

atom-súlyokkal osztván, a hányadosok adják az atom-mennyiségek viszonyos 

számát, melyet a kísérletileg meghatározott molekulasúlylyal egybevetve, 

levezethetjük a vegyület tapasztalati képletét. A test chemiai átalakulásának 

föntjelzett kísérleti tanulmányából pedig megállapíthatjuk szerkezeti képletét. A 

gyökök jelleméből és a vegyület szerkezeti képletéből meghatározzuk a vegyület 

chemiai jellemét, és ez alapon megállapítjuk, hogy a vegyületek melyik fajához 

sorozhatjuk. Ekkép a chemiai búvárkodásnak egyik legfontosabb feladatát, a chemiai 

szerkezet kipuhatolását, befejezettnek tekinthetjük. 

Az általános chemia II. részében először is a chemiai átváltozás egyszerű alakjait 

tanulmányozván, azokat közös alapra vezettük vissza. Ez alapon a chemiai átváltozás 

szabályait állapítottuk meg. Ugyanitt ismertettük a chemiai átváltozás feltételeit. 

A termochemiai módszerekkel megismerkedvén, tapasztalati alapon levezettük a 

thermochemia főtételét, mely szerint a valódi reactiohő csupán a kezdet- és 

végállapottól függ. Megállapítván a vegyületek képződési hőjének fogalmát, 

kimutattuk, hogy ez adatokból bármely reactio-hő értéke kiszámítható. A 

thermochemiai energetika czímű szakaszban kifejtettük, hogy a thermochemiai főtétel 

az energia megmaradása törvényének közvetlen folyománya. 

Elektrochemiai tanulmányaink alapján tudjuk, hogy az ionok chemiai jellemükkel 

ellentétes elektródon válnak ki. Megismertük azután Faraday törvényeit, melyek szerint 

az áramkörben kiválott ionok absolut mennyisége az áram erősségével, relativ 

mennyiségük pedig chemiai aequivalenseikkel arányos. Az elektrolysis törvényeiből 

következtettük, hogy a folyós elektrolytokban különvált ionok vannak, miből 

megállapítottuk az elektrolytos dissociatio fogalmát és törvényeit. Az elektrochemia 

fejezetben végül a vegyületek újabb elektrochemiai elméletét vázoltuk. 



Ezután áttértünk a chemiai mechanika alaptörvényeinek ismertetésére. E 

törvények közül a reactio-sebesség törvénye megszabja, hogy bármely reactio sebessége 

minden pillanatban a vegyülő testek concentratiójával arányos. Mcgállapítottuk, hogy 

egyensúlykor ugyanazon rendszerben az összetartozó concentratiók szorzatának 

viszonya ugyanazon hőfokon állandó. Az előbbi törvény a reactiók időbeli lefolyását, az 

utóbbi pedig a vegyületek mennyiségi megoszlását szabja meg egyensúlykor. A chemiai 

mechanika törvényeit a tömeghatás törvénye egyesíti. E törvényt egyes tanúságos 

esetekre alkalmaztuk és helyességét kisérleti adatokkal ellenőriztük, továbbá vele a 

fontosabb reactiók teljességének feltételeit értelmeztük. A tömeghatás törvényének 

felhasználásával kimutattuk, hogy a vegyületek reactió-képessége dissociatiójuk fokával 

arányos és így a reactió-képesség valódi mértéke: a dissociatio egyensúlyi állandója ; ez 

állandó összefügg a vegyületek chemiai szerkezetével. 

Az utolsó fejezetben megismerkedtünk a szabad és kötött energia fogalmával. 

Igazoltuk, hogy önként csak oly folyamatok mennek végbe, melyek értékesíthető 

munka csökkenésével járnak. 

Miután a thermodynamika második főtételét a szabad energia fogalmával új 

alakban formáztuk, a chemia mechanikára alkalmaztuk. Ilyen módon elméleti úton is a 

tömeghatás törvényére jutottunk és azt ebergetikai alapon megokoltuk. Kimutattuk az 

összefüggést az egyensúlyi állandónak a hőfokkal való változása és a reactio-hő között, 

melyből Van ’t Hoff egyenlete szerint a reactio-hőt kiszámíthatjuk. Végül az 

előzmények alapján meghatároztuk a chemiai rokonság fogalmát.  

A mondottakból kiviláglik, hogy a vegyületek chemiai összetételének és 

szerkezetének megállapítása után, mily irányban foglalkozik a buvárkodás manapság, a 

végből, hohy a testek chemiai átváltozásainak törvényeit földeritse.” 

Ez összefoglalások számot adnak a most megjelent általános rész tartalmáról. 

Nem lehet e helyen hivatásom, a munka előnyeit kiemelni, de legyen szabad azt 

megjegyeznem, hogy benne a chemia alapfogalmai és tételei szabatosabban vannak 

kifejezve, mint eddig szokásos volt. Úgy hiszem továbbá, hogy a didaktikai felfogás és 

kidolgozás tekintetében is a munka egészen új álláspontot foglal el, mely czéljának jól 

megfelel.  

Hogy e munkának fogyatkozásai és gyenge oldalai is vannak alig szükséges 

mondanom, ezek nélkül a chemia mostani fejlettségén ilynemű munkát megírni alig 

lehetséges. Ilyenek például a következők.  



Az energetikát tárgyaló szakaszok (a II., XII. és XV. fejezetekben) néha kissé 

hosszadalmasak, de ezt indokolja egyrészt a tárgy fontossága, másrészt az a körülmény, 

hogy e részek nem mathematikusok számára vannak írva.  

A chemia összetétel tanában (III. fejezet), melylyel a szorosabb értelemben vett 

általános chemia kezdődik, a dolog természetéből és az elfogadott didaktikai elvekből 

folyólag, nagyobb számú kisérlet leírását voltam kénytelen fölvenni. Ez az előadások 

hallgatása nélkül, e fejezet áttekintését kissé nehézkessé teszi. De úgy hiszem az a jó 

oldala megvan, hogy a kezdő a chemia alapfogalmait és alaptörvényeit nem 

dogmaszerűleg sajátítja el, hanem a tények és a közöttük fennálló összefüggés 

megismerése alapján érti meg. E módszer egyszersmind jó alkalmat nyújt arra, hogy a 

tanuló már kezdetben chemiai gondolkodásra szokjék.  

A vegyérték tétele (VIII. fej.), valamint a gyökök chemiai jelleme és a velök 

összefüggő fogalmak és szabályok új, de bizonyos tekintetben conservativ alakban 

vannak formulázva. Didaktikai tekintetből itt, mint sok más helyen is, a kritikai 

tárgyalást, a mennyire lehetett mellőztem, nehogy zavart okozzak vele. Az eltérő 

felfogások megvilágosítása inkább a részletes chemiába tartozik, a hol a fontosabbakat 

tekintetbe fogom venni.  

A testek chemiai átváltozását tartalmazó fejezetek, nem szigorúan, olyan 

modorban vannak tárgyalva, mint az első fejezetek. Ezt egyrészt a tárgy természete 

követelte, másrészt az előzmények után ez már kevésbbé is volt szükséges. 

Kiemeltem bemutatott munkámnak némely gyengéit, a. mennyire azt magam 

megítélhetem. Ezek nagyobb része a didaktikai szempont előtérbe helyezésére 

vezethetők vissza. Tudom, hogy ezeken kívül a nagyon szigorú kritika sokkal 

többet is találhat, de azt hiszem, hogy a munkában sok eredeti és jó van, azt pedig 

határozottan állíthatom, hogy szándékom és törekvésem a legjobb volt. A sok 

gondot és fáradságot igénylő munka legszebb jutalmazásának tekinteném, ha 

törekvéseimmel a hazai cultura érdekeit sikerülne előmozdítanom és ha ennek 

megfelelően szerencsés voltam kartársaim helyeslését kiérdemelni, különösen pedig 

a tekintetes Akadémia intentiójának és megtisztelő felszólításának eleget tenni. 

 

* 

 



A kisérleti chemia elemei 

(Bemutatta Than Károly rt. a márczius 14-iki ülésen) 

 

E mű I-ső kötetének első könyvét, mely az általános chemiát tárgyalja, már a mult év 

január 18-iki ülésen bemutatta a szerző, most csak a teljesség kedveért ismerteti meg 

röviden ennek is a főbb tartalmát. Az első könyv a bevezetés után az I-ső fejezetben, a 

fontosabb physikai alapfogalmakat ismerteti, a II-ik fejezetben az általános energetikát 

kiváló részletességgel, világosan és érthetően fejti ki. Az elméleti fejtegetésekben a 

megértés könnyítése végett szerző, egyes esetekben eszményi kisérletek leírását 

alkalmazza. A. levezetésekben lehetőleg az elemi mennyiségtanra szorítkozik, a hol 

pedig elkerülhetetlen a differencziál- és integrálszámítás, ennek legegyszerűbb 

műveleteit csillag alatti jegyzetekben iparkodik a kevésbbé járatosakkal megértetni. 

Ezen még a bevezetést: kiegészítő fejezetek után az első könyv szorosabb értelemben 

vett tartalma két részre oszlik. 

Az első rész A testek chemiai szerkezete czímen a chemiai szerkezet törvényeit 

nyolcz fejezetben tárgyalja. A III-ik fejezetben igen tanulságos, nagyobbrészt egyszerű 

és eredeti kisérletek alapján, minden hypothesis mellőzésével, tisztán tapasztalati úton 

vezeti le a chemiai összetétel (stöchiometria) törvényeit és a vele kapcsolatos 

fogalmakat. A IV-ik fejezetben az előbbitől teljesen különválasztva ismerteti az atóm- 

és molekulahypothesist, melyek segítségével a chemiai összetétel törvényeit elméleti 

alapon magyarázza meg. Az V-ik fejezet az elegyeknek és keverékeknek van szánva. A 

VI-ik fejezet, „Az alkatrészekről” czímen, az alkatrész és gyök fogalmát fejtegeti és az 

alkatrész megmaradásának törvényét állapítja meg. A VII-ik fejezet terjedelmesen 

foglalkozik, mindig kisérleti alapon, az egyenérték és a vegyérték fogalmával, és ezeket 

didaktikai szempontból nagy ügyességgel értékesíti. A VIII-ik fejezet a „gyökök 

chémiai jellemének” van szánva. A IX-ik fejezet kisérleti alapon ismerteti azon 

módszereket, melyek a testek chemiai szerkezetének megállapítására szolgálnak, és 

kifejti a szerkezeti képleteknek valódi jelentőségét. A X-ik fejezet „A chemia 

systematikája” czímmel a periodusos rendszer lényegét ismerteti és ez alapon kifejti a 

vegyületeknek közös chemiai sajátságaik szerint való osztályozását. A kezdőre való 

tekintettel, e fejezetek mind érthető modorban, de az eddigi hasonló könyvektől 

eltérőleg, részletesen és szabatosabban vannak megírva. 

Az első könyv második része „A testek chemiai átváltozásaival” foglalkozik. 

Előbb a XI-ik fejezetben a chemiai átváltozások egyes alakjait és az átváltozás 



tapasztalati szabályait és feltételeit megismertetvén, a XII-ik fejezetben áttér a 

thermochemiára, ezt előbb tisztán tapasztalati alapon fejti ki, azután energetikai alapon 

értelmezi. A XIII-ik fejezet elektrochemia czimén főképen az elektrolysis törvényeit és 

azután az elektrolytikus dissociatiót ismerteti. A XIV-ik fejezet czíme: „A chemia 

mechanikai elemei”.61 Itt általános alakban vannak a tömeghatás, a reactio-sebesség és a 

chemiai egyensúly törvényei kifejtve. Ezzel kapcsolatban a reactio-képesség fogalmát 

és a reactiók teljességének feltételeit fejtegeti. Végül a XV-ik fejezet a chemiai 

mechanika törvényeinek energetikai megokolásával foglalkozik, továbbá ez alapon 

modern értelemben megállapítja a chemiai rokonság fogalmát és jelentőségét. Az első 

könyv befejezését képezi a XVI-ik fejezetben a chemia történetének vázlata és a XVII-

ik fejezetben a chemiai szakirodalom áttekintése és használatának módja. 

Az I-ső kötet most megjelent második könyve, mint az általános chemia 

kiegészítő részét „Az elemi testek leírását” tartalmazza. 

A bevezetésben szerző az elemeket chemiai hasonlatosságuk és különbségeik 

alapján két nagy részre, a fémekre és a nemfémekre választja szét. E két részen belül 

az elemeket öt nagyobb osztályra és 22 kisebb csoportra osztja be. Függelékképen 

az ismeretlen jellemű két új elem, a helium és az argon, az utóbbiról elnevezett 23-

ik csoportba van állítva. 

A beosztás alapját a periodusos rendszer képezi, a 476-ik lapon kifejtett 

lényeges módosításokkal. Ezek hivatva vannak arra, hogy elhárítsák azon didactikai 

nehézségeket, melyek a periodusos rendszernek változatlan alkalmazásával járnak. 

E czélra szerző az elemi gyökök isomeriájának fogalmával törekszik a nehézségeket 

elhárítani és kimutatja, hogy némely elemnek egyes isomeralakjait teljes joggal 

külön osztályokba lehet és kell sorozni. 

A fémek első osztályába tartoznak a chemiai értelemben vett valódi fémek. Ez 

elemek vegyértéke többnyire állandó, ezért vegyületeik egyszerűbbek. 

Legjellemzőbb vegyületeikben, a sókban positiv alkatrészek; mint elemi gyökök 

mindig kationok. Ide tartoznak a legnagyobb potentialú fémek. Amphidvegyületeik 

bázisok; haloid-sóik és amphid-sóik állandóak, mind jó elektrolytok. Vegyületeik 

többnyire szintelenek. 

A fémek második osztályába foglalt platinoid-fémek változó vegyértékűek. 

Kisebb vegyértékű alakjukban egyszerű kationokat képeznek, potentialjuk kisebb, 

                                                           
61 Sajtóhiba a szerző 1898-as közleményében. Helyesen: A chemiai mechanika elemei. (– a szerk. megj.) 



mint a valódi fémeké. Igen állandó halogen-sóikban a savmaradék alkatrészei; 

fémammin-vegyületeket alkotnak. Vegyületeik többnyire szinesek. 

A nemfémeknek az oxigenoidok osztályába tartozó csoportjai, a chlorcsoport 

és az oxygencsoport. Kisebb vegyértékű alakjukban, mint haloidok, illetőleg 

amphidok, a legnegativabb elemi gyökök; a savmaradékoknak ezek az elemek 

kölcsönzik a negativ jellemet és elemi anionokat is alkothatnak. Nagyobb 

vegyértékű alakjukban, magukkal az amphidokkal vegyülve, a savmaradékok 

alkatrészei; tehát ez alakjukban a metalloidokhoz sorozandók. 
A negyedik osztályt képezik a metalloidok, mely elnevezés az eddiginél korlátoltabb jelentőségű. Az 

oxygenoidokkal vegyülve, kivált nagyobb vegyértékű alakjukban mindig a savmaradékok alkatrészei; kivéve 

a nagy atomsúlyú tagokat, melyek kisebb vegyértéké alakjukban (UI, BiIII SnII) fémtermészetűek és az 

átmenetet közvetítik a fémekhez. Alkylokkal igen positiv összetett kationokat képeznek, de 

fémamoninvegyületeik62 nincsenek. 

Az ötödik osztályban a szén egymaga van. Ez állandóan négy vegyértékű elem; az oxygenoidokkal 

savmaradékot alkot, ennélfogva metalloid. Külön osztályba csak azért van téve, hogy igen számos és nagy 

változatosságú vegyületeit a részletes chemiában, a többi vegyülettől elkülönítve, összefüggésben 

tárgyalhassuk. 

Az elemek e beosztása áttekinthető módon a 479. lapon táblázatba van 

összeállítva. 

Az ugyanazon csoportba foglalt elemi gyökök jelleme hasonló; vegyértékük 

és ennek esetleges változása megegyező; ezért az analogia alapján a tanulás 

czéljainak megfelelő. 

A föntebb ismertetett beosztásnak megfelelőleg a második könyv két nagy 

részre oszlik; az első rész a fémek leírását, a második rész a nemfémekét 

tartalmazza. 

Az első rész kezdete a fémek fontosabb közös physikai és chemiai 

sajátságainak áttekintésével foglalkozik. Ezt követi a fémek elektrochemiai 

jellemének elmélete. Kiindulva a Volta-féle elemek osmosis-elméletéből, a mint azt 

Nernst kifejtette, a fémek absolut potencziálját ismerteti és ennek, valamint a férnek 

ionosodás-hőjének jelentőségét emeli ki. 

Az elemek leírása a 479. lapon előtüntetett sorrendben öt osztályba és 23 

csoportba beosztva történik. Ilyen módon nemcsak a leghasonlóbb elemek, hanem e 

sorrend alapján a megjelenendő II-ik kötetben a vegyületek részletes ismertetésekor 

is a leghasonlóbb vegyületek kerülnek egymás mellé és így az emlékezet 
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túlterhelése nélkül világosan ismerhetjük fel az elemek s a vegyületeik sokaságában 

a hasonlóságot és a különféleséget. 

Az egyes elemi test leírása előbb a legfelötlőbb külső sajátságokat közli; 

ezután az elemre vonatkozó egészen megbízható és szabatos physikai állandók 

táblázatosan vannak összeállítva. Ezt követik az elemi test physikai sajátságaiból 

vonható fontosabb következtetések. 

A chemiai sajátságok czímén az elemi test magaviseletét tárgyalja más 

testekkel szemben; kiváló gondot fordít e helyen a gyakorlatilag is legfontosabb 

jelenségekre, melyeket nagyobbrészt egyszerű kisérletekkel világít meg. Az elem 

chemiai jellemének megítélésére szolgál az illető elem legfontosabb vegyületeinek 

táblázatos összeállítása; melyben e vegyületek legkiválóbb sajátságai néhány 

vonással vannak jellemezve. Ez adatok után következik az elem chemiai jellemzése, 

melynek helyes átértése, ez adatok áttekintésével, a kezdőre nézve is biztos alapra 

van fektetve. Az adatok e táblázatos összeállítása természetesen nem a 

megtanulásra. van szánva, hanem csak arra, hogy .a jellemzés megértésére és 

bizonyítására szolgáljon. A physikai állandókra és a vegyületekre vonatkozó adatok 

a legmegbízhatóbb észlelések eredményei lévén, e munka mint kézi könyv is igen, 

jól használható. 

A fontosabb elemek leirásakor megismerteti előállításukat, analytikai 

meghatározásukat és szennyezéseik felismerésének módját. Tekintettel van a 

természetben való előfordulásra. Végül néhány sorban az elemre vonatkozó ismereteink 

fejlődésének történetét vázolja. A gyakorlatilag fontosabb elemeknél közönségesebb 

alkalmazásaikat is megemlíti. 

Minden egyes elem leírása ily szellemben van tartva; a fontosabbaké 

természetesen részletesebben, a kevésbbé fontosaké rövidebben. Az elemcsoportok 

egyes tagjainak leírása után következik az illető elemcsoport rövid jellemzése, mely az 

összetartozó-elemek legkiválóbb közös sajátságait előtüntetve, a tanulást és az 

áttekintést kivált a kezdőnek nagyon megkönnyíti. 

A gyakorlatilag is nagyobb fontosságú testeket vagy tüneménycsoportokat, 

milyenek pl. a levegő; a vas kohászata; a spectrumanalysis; az égés; a mérgek 

törvényszéki kimutatása stb., a munka alkalmas helyeiken beiktatva, többnyire külön 

czikkekben ismerteti. A második könyv befejezése mintegy nyolcz lapra terjedő, az 

elemek osztályainak és csoportjainak áttekintő összefoglalása. A munkának most már 

teljesen megjelent I-ső kötete a tartalomjegyzékkel együtt 56 ívre terjed, 114 vázlatos 



rajzzal és egy szines spectrumtáblával ellátva, a Franklin-Társulattól csinosan van 

kiállítva. A hasonló terjedelmű második kötet első könyve az inorganikus63 vegyületek 

leírásának, a második könyv-a szénvegyületek áttekintő ismertetésének van szánva. 

 

* 

 

A kisérleti chemia elemei 

(Bemutatta Than Károly r. t. az 1906 február 19-én tartott ülésen) 

 

E mű első kötetének első és második könyvét, melyek az általános chemiát, illetőleg az 

elemek leírását tartalmazzák, szerző az 1897 január 18-iki és az 1898 márczius 14-iki 

üléseken mutatta be az Akadémiának. A most megjelent második kötet egyik – az egész 

munkának harmadik könyve, mely az ú. n. anorganikus vegyületeket, szerző szerint a 

„törzsvegyületeket” tárgyalj a. 

E harmadik könyvben a szerző rövid bevezetés után, melyben a 

törzsvegyületek elnevezését indokolja, az általános chemiának néhány tételét 

fejtegeti. Ezután áttér a könyv főtárgyára, a törzsvegyületek leírásának rendszerére. 

A munkában követett ezen új és több tekintetben eredeti rendszer lényegét a szerző 

művének 36-ik lapján a következőképpen ismerteti. 

„A chemia elemi tankönyveiben eddig didactikai szokás szerint a tárgyalást, 

rövid, általános bevezetés után valamely fontosabb test, pl. az oxygen vagy hydrogen 

leírásával kezdték meg és a következö elemeknél az előzőkkel való vegyületeket 

ismertették. Alkalmas helyeken concret példákon megmagyarázva beiktatták az 

általános chemiának egyes fontosabb tételeit. Kétségtelen, hogy e módszernek megvan 

a maga jó oldala ; de az is kétségtelen, hogy az ilyen tárgyalással a hallgatóknak az a 

nagy zöme, kik a chemia tanulására, más terjedelmes tárgyak mellett rendesen két 

félévet fordíthat, csak igen töredékes ismereteket szerezhet. A kik idő dolgában 

kedvezőbb helyzetben vannak, az emlékező tehetség megfeszítése mellett és 

laboratoriumi gyakorlatok segítségével is, csak nagy idő és szorgalmas munka árán 

szerezhetnek rendszeres áttekintést a chemia tapasztalati tényeinek és tételeinek 

sokasága felett. Ez eljárás felfogásom szerint egyáltalában nem mondható 

gazdaságosnak, de tudományosnak sem. Ezért már több mint harmincz évvel ezelött 

megkisérlettem a chemia tanítását szigorúbb rendszeres alapra fektetni, melyet e 
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munkámban is elfogadtam. Tapasztalásom szerint, úgy hiszem, hogy e rendszer a 

didactikai és a tudományos igényeknek is az eddiginél jobban felel meg. 

A tanulásban e rendszer csak úgy értékesíthető, ha az általános chemia 

ismertetését olyan modorban bocsátjuk előre, mint azt e munka I. kötetében 

megkisérlettem. A kezdő már az általános részben, a tételek és fogalmak megalapítása 

alkalmával a kutatás fontosabb módszereivel és a legfontosabb testek kiválóbb 

sajátságaival kisérleti alapon ismerkedik meg. Ez a föltétele annak, hogy az itt 

követendő rendszer alapján a tanuló a részletes chemia fölött aránylag könnyű szerrel 

világos áttekintést szerezhessen. E rendszernek feladata, hogy az analogiák 

felhasználásával az áttekintést megkönnyítse.” 

A rendszer méltánylására figyelembe veendő, hogy a szerző a fémelemeket úgy 

mint a nemfémelemeket is két-két osztályra különíti el (I. k. 479-481. 1.). A fémek ez 

osztályai „a valódi fémek” és a „platinoid” fémek, a nemfémeknél az osztályok „az 

oxygenoidok” és „a metalloidok”. 

E munkában a törzsvegyületek leírásának alapját az egyes vegyületek chemiai 

szerkezetének hasonlatossága alkotja. A nagyobb részekre és osztályokra való beosztást 

a nemfémelemek nagy osztályainak, az oxygenoidoknak és metalloidoknak sorrendje (I. 

479) szabja meg. Ez alapon az összes törzsvegyületek négy nagy részre vannak 

elkülönítve. Az első részhez tartoznak: a fémek egyszerű vegyületei a nemfémekkel, a 

másodikhoz a nem-fémek vegyületei egymással, a harmadikhoz a fémek vegyületei 

metalloidos savmaradékkal, végre a negyedik rész a platinoidfémek complex 

vegyületeit foglalja magában. Minden rész osztályokra van felosztva, melyeknek 

sorrendjét ismét a nemfémelemek természetes csoportjai állapítják meg ; úgy hogy az 

egyes osztályok a hasonló jellemű positiv gyököknek az egymás közt szintén hasonló 

jellemű negativ gyökökkel való vegyületeit foglalják magukban. Ez osztályozást a 

következő összeállitásból tekinthetjük át: 

 

A törzsvegyületek rendszerének áttekintése. 

Első rész: A fémek egyszerű vegyületei nemfémekkel. 

I. osztály: A fémhaloidok. 

II. osztály: A fémamphidok. 

III. osztály: A fémmetalloidok. 

Második rész: A nem fémek vegyületei egymással. 

IV. osztály: A metalloidhaloidok. 



V. osztály: A metalloidamphidok. 

VI. osztály: Az amphidsavgyök-haloidok. 

VII. osztály: A metalloidmetalloidok. 

Harmadik rész: A fémek vegyületei melalloidos savmaradékkal. 

VIII. osztály: Oxy-sók. 

IX. osztály: Thio-sók. 

X. osztály: Nitrid-sók. 

Negyedik rész: A platinoidfémek complex vegyületei. 

XI. osztály: Complex-halogensók. 

XII. osztály: Complex-amminvegyületek. 
 

Ez egyes osztályok csoportokra oszlanak, melyeknek sorrendjét a negativ alkatrész 

vegyértéke és jellemerőssége föntebb említett sorrendje (I, 479), tehát egészben véve a 

periodusos rendszer természetes csoportjainak sorrendje szabja meg. Így az első osztály 

öt csoportja a következő sorrendben van leírva. 1. csoport: Fémfluoridok MFl. 2. 

csoport: Fémchloridok MCl. 3. csoport: Fémbromidok MBr. 4. csoport: Fémjodidok MJ. 

5. csoport: Fémcyanidok M(CN). Ha a positiv alkatrész ugyanazon negatív alkatrészszel 

különféle összetételű vegyületeket alkot, úgy e vegyületeket külön sorokra osztjuk. Így 

pl. a II. osztályban a fémek oxydjainak csoportja öt sorból áll, ú. m.: 1 α sor: 

Fémoxydok M2O. 1 β sor: Fémhydroxydok MOH. 1 γ sor: Vegyes fémoxydok MMIIIO2. 1 

δ sor: Fémhyperoxydok M2O2. 1 ε sor: Fémsuboxydok M4O. 

A csoportokon és sorokon belül az egyes vegyületek sorrendjét a positiv alkatrész 

vegyértéke jelöli ki és pedig úgy, hogy a hydrogennel kezdve az egyvegyértékű positiv 

elemek hasonlóságuk és jellemerősségük sorrendjében következnek. Az egyvegyértékű 

positiv gyököket követik a két, három, négy stb. vegyértékű positiv gyökök vegyületei 

ugyanazon negativ gyökkel. A vegyületek sorrendjének áttekintése végett például ide 

iktatjuk a fémchloridok csoportjának tagjait merőleges szakaszokban felírva: 

A fémchloridcsoportok tagjainak sorrendje: 

 



 

a  b  c d 

︷ ︷   

HCl LiCl CaCl2 BeCl2 CrCl2 AlCl3 PtCt4 

KCl NaCl SrCl2 MgCl2 MnCl2 TlCl3 PdCl4 

RbCl CuCl BaCl2 ZnCl2 FeCl2 CrCl3  

CsCl HgCl PbCl2 CdCl2 CoCl2 MnCl3  

(H4N)Cl AgCl RaCl2 SnCl2 NiCl2 FeCl3  

(H4P)Cl AuCl   CuCl2 AuCl3  

TlCl    HgCl2   

    PtCl2   

    PdCl2   
 

Az egyenlő vegyértékű positiv gyökök vegyületeit ugyanazon negativ gyökökkel 

(pl. KCl és RbCl), a szénvegyületek példájára homologok-nak nevezzük; míg a 

különböző vegyértékű positiv gyökök vegyületeit ugyanazon negativval (p1. (KCl és 

CaCl2) isologok-nak mondjuk. 

Ekként a homolog tagokból álló isolog szakaszokban egymás mellé jutnak a 

leginkább hasonló vegyületek, melyeknek physikai és chemiai sajátságai, a sorrendben 

előrehaladva, fokozatosan és többnyire szabályszerűen változnak. 

A különféle vegyületfajok isolog szakaszaiban ez hasonló módon ismétlődik. 

Ilyen módon az emlékező tehetség túlterhelése nélkül, aránylag könnyű szerrel kapunk 

áttekintést a különféle vegyületfajok hasonlósága és különfélesége fölött. Ez áttekintést 

még az is megkönnyíti, hogy az egy osztályba tartozó vegyületfajok csoportjai analogok 

lévén, egymáshoz is hasonlítanak. Ha ekként a tanuló a tizenkét osztályt alkotó 

csoportok és sorok chemiai fogalmával tisztába jött, a törzsvegyületek minden 

fontosabb fajának leglényegesebb sajátságait ismeri. 

A mondottakból már tehát kidomborodik e rendszer előnye a tanulás és 

áttekintés szempontjából. 

Az egyes csoportok, illetőleg sorok leírása után az azokba tartozó vegyületek 

leglényegesebb physikai és chemiai sajátságainak rövid jellemzése következik (l. pl. 



a II. k. 270. lapján a fémhydroxydok jellemzését). Ebben a vegyületfajok kölcsönös 

átváltozását, tehát genetikai viszonyaikat is tekintetbe vesszük. 

E szerint a tanulás anyagának zömét a bevezető áttekintések és vegyületfajok 

összefoglaló jellemzése képezik. Ezek felhasználásával, az előadások és 

gyakorlatok szorgalmas látogatása mellett, a chemiai gondolkodás elsajátítása 

elérhető. A föntebb vázolt rendszer és a leírás következetes sorrendje könnyűvé 

teszi az illető vegyület gyors felkeresését, ennélfogva e munka a tanulás kényelme 

mellett, mint kézikönyv is jól használható. 

A könyvet a törzsvegyületeknek összefoglaló áttekintése fejezi be, mely 

mintegy 20 lapra terjed ki. Ebben az összes 12 osztályt, azok csoportjaiban és 

soraiban leírt fontosabb vegyületfajtáinak legkiemelkedőbb sajátságai röviden fel 

vannak említve (az összefoglalás modorát illetőleg lásd pl. a 1015. lapon a INT. 

osztály vagyis metalloidhaloidok vázlatát, mely mintegy 26 sort tesz ki). A kezdő, 

ki a munkát tanulmánya közben használta, ez összefoglalásban az emlékezet 

elkerülhetetlen munkájának lényeges megkönnyebbítését fogja találni. Ez foglalja 

magában mindazt, a mit a törzsvegyületekről a kezdőnek is főképpen érdemes 

emlékezetében megtartani. Ezzel az összes törzsvegyületek áttekintése felett kellő 

tájékozást szerezhet. 

A könyv, miután igen sok kézikönyv jellegű adatot tartalmaz, a kezdő tanuló 

kedvéért felvett jellemzésekkel és összefoglalásokkal együtt kissé terjedelmessé vált, 

mert 67 ívet tölt ki. A szöveg felvilágosítására a könyv 88 vázlatos és világos 

fametszettel van ellátva. Kiállítása a Franklin-Társulat nyomdájának becsületére válik, 

úgy a nyomtatás tisztaságát, mint a nagyszámú chemiai symbolumok szabatos szedését 

illetőleg. 

 

Tervezte a szénvegyületek kémiájával foglalkozó harmadik kötet megírását is, de erre már 

nem került sor. A Magyar Vegyészeti Múzeumban őrzik a tervezett könyv első fejezetének 

kéziratát. A 293 oldalas kézirat címe: ’A kísérleti chemia elemei. II. kötet. 2. Rész: A 

carbonidok (organikus chemia)’. A kézirat első oldalát alább mutatjuk be:64 

 

                                                           
64 A tervezett könyv első oldala. Köszönetemet fejezem ki dr. Próder Istvánnak, a Magyar Vegyészeti Múzeum 
igazgatójának a kézirat másolatáért. 



 
 

A kísérleti chemia elemei. II. kötet. 2. Rész: A carbonidok (organikus chemia) kéziratának 

első oldala 



Röviddel a nagy munka első kötetének megjelenése előtt 1895-ben adták ki a ’Magyar 

Chemiai Folyóirat’ első mellékleteként ’A qualitativ chemiai analysis elemei’ című könyvét. 

Bevezetésképpen az analitikai műveleteket ismerteti, majd részletesen foglalkozik a 

különböző kémlőszerek készítésével, és alaposan tárgyalja a fémalkotórészek és a 

savmaradékok kimutatásának módszereit. A 232 oldalas hézagpótló könyvnek, melyben 

Winkler Lajosnak mond köszönetet segítségéért, 1904-ben jelent meg a kissé átdolgozott 

kiadása. A 239 oldalas könyvben ezúttal Buchböck Gusztáv, Matolcsy Miklós és Hüttl Ernő 

munkatársai segítségét köszönte meg. Érdekes, hogy ebben már kationokat ír a 

fémalkatrészek, és anionokat a savmaradékok helyett. 

Ezt a könyvet megelőzte a ’Vázlatok a minőleges vegytani elemzés gyakorlati 

tanúlmányozásához’ című könyvecskéje, mely 1862 és 1899 között hat kiadásban jelent meg. 

Érdemes összevetni az első és a hatodik kiadás előszóit: 
 

1862. „E vázlatoknak czélja, hogy a minőleges vegytani elemezés gyakorlati 

tanulmányozásánál a vegyműteremben, a magyarázat mellé útmutatóúl szolgáljanak. 

Azon jegyzetek, melyeket a tanulók az elemező vegytani előadásokból összeállitanak, 

tapasztaláskint rendesen hibásak, nem eléggé rendszeresek és rövidek arra, hogy az 

elemezés menetét áttekinthetővé tegyék.65 E vázlatok a vegyelemezésnek csupán 

tanulmányozására lévén szánva, csakis a leggyakoribb anyagok vannak bennük 

tekintetbe véve, miáltal ugy hiszem a czélnak legjobban felelnek meg, mert a ki e 

bennük foglalt elemezési elvekkel elméletileg és gyakorlatilag alaposan 

megismerkedett, akármely terjedelmesebb elemezési kézikönyv segítségével képes lesz 

bonyolodottabb feladatokat is megfejteni. 

A tárgy fontosságánál fogva és mivel irodalmunkban az elemező vegytan még 

épen nincs képviselve kivánatos volna egy tökéletes vegyelemezési kézikönyv 

megjelenése. Addig is, míg e kívánság beteljesedhetik, a legégetőbb hiányt e téren, ezen 

vázlatok kiadásával óhajtottam pótolni, melyek a vegyműteremben használatra lévén 

szánva, annál könnyebben pótolják a nevezett hiányt, mert a vegytani elemezés 

gyakorlati természeténél fogva ugy sem könyvből, hanem egyedül gyakorlatilag, 

tapasztalt egyének vezetése alatt sajátítható el.” 

                                                           
65 Már az 1860-as években készültek előadásai alapján kőnyomatos jegyzetek, 1875-ben adták közre az általános 
vegytani előadásából Nyitó Sándor által készített előadási kivonatot (86 p.). Egy nagyobb jegyzet az 1891/92-es 
tanévben tartott előadása alapján jelent meg, 1905-ben a szénvegyületek kémiája témakörében tartott 
előadásairól készített jegyzetet Stern Jenő (179 p.), s ugyanő adott közre kőnyomatos jegyzetet Than előadásai 
alapján ’Anorganikus vegyületek chemiája’ címmel (Bp., 1907. 192 p.) – a szerk. megj.  



1899. „E vázlatok czélja, hogy a minőleges chemiai elemezés gyakorlati 

tanulmányozásánál a magyarázat mellé utmutatóul szolgáljanak. Azon jegyzetek, 

melyeket a tanulók az elemző chemiai előadásokból összeállítanak, tapasztaláskint 

rendesen hibásak, nem elég rendszeresek, és nem eléggé rövidek arra, hogy az elemzés 

menetét áttekinthetővé tegyék. E vázlatok a chemiai elemezésnek csupán 

tanulmányozására lévén szánva, csakis a leggyakoribb anyagok vannak bennük 

tekintetbe véve, ekképen ugy hiszem a czélnak legjobban felelnek meg, mert a ki e 

bennük foglalt elemezési elvekkel elméletileg és gyakorlatilag alaposan 

megismerkedett, akármely terjedelmesebb kézikönyv segitségével képes lesz 

bonyolódottabb feladatokat is megfejteni. 

E vázlatok helyes alkalmazására nélkülözhetetlen valamely rendszeres qualitativ 

analytikai munka alapos tanulmányozása. Ilyenek »A qualitativ chemiai analysis 

elemei«, irta Than Károly, Budapest 1895. A magyar chemiai folyóirat 1-ső 

évfolyamának mellékletei; továbbá »Minőleges analytikai vegytan« – írta Pillitz 

Vilmos, Budapest 1881, s több más analytikai munkák.” 

 

A Kir. Magyar Tudományegyetem Chémiai Intézete kiadásában több érdekes és jelentős 

könyv jelent meg, melyek arra voltak hivatva, hogy segítsék a hallgatók elmélyült 

laboratóriumi munkáját. Ezek közül kettőnek Than Károly volt a szerzője. 1888-ban jelent 

meg a ’Feladatok a chémiai gyakorlatokhoz kezdők számára’ című könyve. Fontos a cím 

alatti megjegyzés: „A Magyar Gyógyszerkönyv II. kiadásának különös figyelembevételével”. 

A terjedelmes, 541 oldalas könyv tulajdonképpen laboratóriumi jegyzőkönyvként szolgált, 

melyben a szerző, az első oszlopban pontosan meghatározza a feladatot, a hallgató pedig az 

„Észlelés”, és az azt követő „Megjegyzés” rovatokban rögzíti munkáját. Az első oldal 

lábjegyzeteként a következőket írja Than: 
 

„A jegyzőkönyv megszerkesztésének a módja a következő. Minden föladat mellé, 

alkalmas kézikönyvekből megszerzett tanulmány alapján leirjuk a föladat minden egyes 

mondatának az értelmezését, magyarázatát. Az »Észlelés« rovatába gondos megfigyelés 

alapján bejegyezzük mindazokat a tüneményeket és változásokat amelyeket a kisérlet 

véghezvitelekor észreveszünk. Mennyiségi kisérleteknél a kinyert számadatokat is ide 

irjuk be. A »Jegyzet« rovat a tévedések helyreigazítására és egyéb megjegyzésekre 

való.” 

 



 
 

Than ’Az elméleti chemia ujabb haladásáról’ c. tanulmánya az ’Orvosi Hetilap Tudományos 

Közleményei’-ben 



Az előszóban Karlovszky Geyzának fejezi ki köszönetét, és megjegyzi, hogy „A várható 

jövedelmet az egyetem chémiai laboratoriuma javára, és pedig a kezdő gyakornokok 

eszközkészletének tökéletesítésére szántam.” Ez a könyv elsősorban a gyógyszerészhallgatók 

számára nyújtott segítséget. 

A könyvnek 1898-ban jelent meg a második kiadása, mely csak kissé különbözik az 

elsőtől. Ebben Matolcsy Miklósnak mond köszönetet a sajtó alá rendezésben nyújtott 

segítségéért. Ezek a könyvek elsősorban a gyógyszerészhallgatók számára nyújtottak 

segítséget. 

1904-ben jelent meg egy jellegében hasonló, bár kiváltképp a vegyészhallgatók számára 

készült munka, a ’Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz. A qualitativ és quantitativ chemia-

analysis elemei’ című könyv, melyet „Dr. Than Károly intézeti igazgató megbízásából 

összeállította Dr. Winkler Lajos egyet. ny. rk. tanár.” Nem kétséges, hogy ezek a könyvek 

jelentősen hozzájárultak a hallgatók elmélyültebb elméleti és gyakorlati munkájához. 

Than Károlyt nevezték ki a ’Magyar Gyógyszerkönyv’ kidolgozására alakított bizottság 

elnökévé. Az első kiadás 1871-ben,66 a második pedig 1888-ban jelent meg. Kétségtelen, 

hogy Than több fontos fejezettel gazdagította mindkét kiadás magyar és latin nyelven 

megjelent köteteit, de nem derül ki, hogy mely részeknek volt a szerzője. 

Bár már 1892-ben létrehozták a Markusovszky-féle egyetemi jubiláris alapot elsősorban 

magas szintű, az orvostudományok körébe tartozó, vagy azokkal szoros kapcsolatban álló 

tudományos eredményeket taglaló előadások támogatására, az első előadás megtartására csak 

1903. február 11-én került sor. Az elnöklő Hőgyes Endre a következő szavakkal kérte fel 

Than Károlyt előadása megtartására:67 

 
„Ez első előadás megtartására, a mely az elméleti chemia újabb haladásait fogja 

megismertetni, az orvostanártestület Than Károly tanártársunk ő méltóságát kérte fel és 

nyerte meg, egyfelől azért, mert ő a legelsők közé tartozik, a ki e tudományos irányt 

országunk kulturájába átültette és azt hosszú és áldásos tanítói és búvárlati életpályáján 

szakirányban kitartó szorgalma és fáradozása által meghonositotta, másfelől azért mert 

az összes orvosi és vele kapcsolatos természettudományok között a chemiai tudomány 

egyike azoknak, a melyeknek tanítási és búvárkodási módszerei leginkább kifejlettek, a 

mely tudomány előrehaladásának módszertani tárgyalásmódja mintául fog szolgálni a 

többi tudományok előhaladásának hasonló irányú jövendő tárgyalásánál is. 

                                                           
66 Lásd annak az interneten elérhető változatát: http://mek.oszk.hu/11800/11892/index.phtml  
67 Orvosi Hetilap 47 (1903) pp. 428–429. 

http://mek.oszk.hu/11800/11892/index.phtml


Bátor vagyok azért a budapesti orvostanártestület és a megjelent nagyszámú 

szakközönség nevében felkérni ő méltóságát nagyérdekű előadásainak megkezdésére; 

mi a tudomány áhitatával fogjuk azokat hallgatni és szellemi vezetése mellett buzgóan 

igyekezni fogunk az összes biologiai, pathologiai és therapeutikai természetjelenségek 

magyarázatában mai nap olyan domináló helyet elfoglaló chemiai 

gondolkozásbirodalmának körvonalait, a mennyire tehetni fogjuk, áttekinteni.” 

 

Az eredetileg tíz előadásra tervezett sorozat végül is 17 előadásból állt. Az előadások ötven 

oldalas összefoglalója az ’Orvosi Hetilap Tudományos Közleményei’-ben, teljes szövege 

pedig ’Az elméleti chemia ujabb haladásáról’ című könyvben jelent meg. A 206 oldalas 

könyv az elhangzott 17 előadás anyagát öt fejezetben foglalja össze. Az első három fejezet a 

gázok törvényeit, az elektrolízis jelenségeit és törvényeit, valamint a tömeghatás törvényét 

tárgyalja. A negyedik fejezetben a termodinamika első, az ötödikben pedig a második főtétele 

törvényszerűségeit tárgyalja. Röviden érinti a radioaktivitás felfedezését, és egyértelműen 

jelzi annak beláthatatlan horderejét. Egészében véve ez a könyv pompás összefoglalását 

nyújtja a fizikai kémiának. 

 


