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Glässer erik

THAN KÁROLY ÉLETE ÉS EMLÉKEZETE1

Than Károly (Carl von Thann) – a kémiatörténet kiemelkedő alakja, a 19. század 
végi modern egyetemi kémiaoktatás nyugati mintájának magyarországi megterem-
tője – azon személyek közé tartozik, akik a 19. században fontos szerepet töltöttek 
be a magyar tudományosság kialakulásában. Óbecse nagy szülöttére pályája csúcsán 
mind városa, mind pedig Bács-Bodrog vármegye büszkeséggel tekintett. Tanulmá-
nyom célja egyrészt Than Károly életútjának áttekintése, másrészt a sajtóforrások 
tükrében a róla alkotott korabeli kép bemutatása.

A Thann család Elzászból települt Magyarországra a 16. században. Felső-
Elzászban azonos nevű település is található. Nemesi rangot Szepes megyében ka-
pott. A 19. század elején hivatalnok családként tűnt fel. Óbecsére 1826-ban került.2 
Az édesapja3 a Tiszai korona-kerület tiszttartója lett, ezt megelőzően Budán, majd a 
kamarai diósgyőri uradalomban mérnök volt. A családfő az anyakönyvek tanúsága 
szerint ágostai hitvallású, míg az édesanya valószínűleg névmagyarosított római ka-
tolikus német családból származott.4

1 A tanulmány alapjául szolgáló azonos című pályamű a szabadkai Magyar Főkonzulátusnak a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából meghirdetett 2008. évi pályázatán második helyezésben, valamint a 
Természet Világa 2008. évi diákpályázatán 3. díjban részesült. Az itt közölt tanulmány bővített és átdol-
gozott változatát képezi a Természet Világa 2009. novemberi számának mellékletében megjelent azo-
nos című írásnak. A kutatást a Pro Renovanda Cultura Hungariae támogatta az SZTE-BTK Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék Óbecse-kutatásának keretében. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a munkám során nyújtott segítségért Kormányos Róbertnek, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimná-
zium és Kollégium tanárának, dr. Barna Gábornak az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszék tanárának, valamint a rendelkezésemre bocsátott illusztrációs és forrásanyagokért a Magyar 
Kémikusok Egyesülete részéről dr. Tömpe Péternek, illetve dr. Rokay Zoltánnak, egykori óbecsei es-
peresnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyeteme Hittudományi Kara Filozófia Tanszéke tanárának. – A 
közölt írás, Than Károly élete és emlékezete címmel a Bácsország 2009/4. számában, 125–133. oldalon 
megjelent tanulmány bővített változata. – Szerk.
2 Beck 2008. 14.
3 Beck 2008. 14.
4 Szabadváry Ferenc névmagyarosítást feltételez, idézi Beck 2008. 14. Az édesanyát az óbecsei római 
katolikus egyházi anyakönyvben Than Mórnál Otilia Setényiként, míg Than Károlynál Ottilia Setény-
ként jegyezték be. MKR 034, F.551.03 Bečej-Rimokatalička crkva, Matična knjiga krštenik 1797-1828, 
710., MKR 035, F.551.04 Bečej-Rimokatolička crkva, Matična knjiga krštenik 1829-1852, 168. Nagy 
Iván szerint az édesanya neve Schrott Julia volt, Beck 2008. 15. Beck Mihály csetényi Schrott Ottiliát 
és Petényi Ottiliát említ, valamint megjegyzi, hogy az édesanya testvérét Schrott Ágnesnek hívták. 
Beck 2008. 14.
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Apja Than János5. jövedelmét gyermekeinek6 iskoláztatására fordította.7 Ez 
az áldozathozatal a későbbiekben meghozta gyümölcsét, ugyanis gyermekei közül 
ketten is bekerültek a magyar pantheonba.8 Károlyon kívül testvére Than Mór is 
elismert szakmai munkásságot fejtett ki, és emellett szerepet vállalt a magyar kultu-
rális életben. Károly kémikusként került be a nemzet nagyjai közé, míg bátyja, Mór 
festőként töltött be meghatározó szerepet a 19. századi nemzeteszme kialakitásában, 
mivel a korabeli elit – az irodalom mellett – a festészetet is önkifejezése eszközének 
tekintette. Than Mór történelmi eseményeket megörökítő képeivel jelentős hatást 
gyakorolt a nemzet önképének alakulására.

Apáti9 Than Károly Bácsmegyében Óbecsén született 1834. december 20-
án. Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán kezdte, majd Kalocsán, Szolnokon és 
Nagy-Becskereken folytatta az 1848-as forradalom kitöréséig. A szülei, hogy bizton-
ságban tudhassák gyermeküket, hazahozatták fiukat a családi házba. Ennek ellenére 
még az év októberében, 14 évesen beállt tüzérnek10 az Óbecse határában állomásozó 
honvédséghez.11 Innen csakhamar az erdélyi hadsereghez került, ahol főlövészként, 
majd pedig tűzmesterként Bem mellett részt vett az erdélyi hadműveletekben. Har-
colt a vizaknai csatában, ahol meg is sebesült, valamint a szászsebesi éjjeli támadás 
alkalmával elfogták, de Bem gyorsan ki is szabadította. A medgyesi csatában, ami-
kor hátvédként két ágyújával túllövetett és csaknem elfogták, maga Bem kergette 
vissza, lovas ostorával megfenyítve a meggondolatlan gyereket a fősereghez. A ké-
sőbbiekben, Nagyszeben bevételét követően az ottani lőporgyárban és ágyúöntödé-
ben dolgozott. Az erdélyi csapatok zsibói fegyverletétele után a nagyváradi császári 
királyi haditörvényszéken életkora miatt hamar szabadon bocsátották. Nagyváradról 
gyalog tette meg az utat Körösladányba, ahol újra találkozhatott a rokonokhoz mene-
kült családtagjaival.12 Édesanyját azonban már nem láthatta viszont, mivel a család 
második menekülésének idején Gyulán meghalt.13 Apja időközben elvesztette óbe-

5 A latinul vezetett, óbecsei római katolikus egyházi anyakönyvben Joannes Thán néven szerepel Than 
Mór és Than Károly esetében is. MKR 034, F.551.03 Bečej-Rimokatalička crkva, Matična knjiga krš-
tenik 1797-1828, 710., MKR 035, F.551.04 Bečej-Rimokatolička crkva, Matična knjiga krštenik 1829-
1852, 168. Nagy Iván szerint János-Kerestély volt a keresztneve, hivatkozza Beck 2008. 14–15.
6 Nagy Iván által közölt családfa szerint a Than családnak összesen tíz gyermeke volt. Közülük hét fiú 
és három lány. A gyermekeik közül mindössze 5 fiuk és két lányuk érte meg a felnőttkort. Hivatkozza 
Beck 2008. 15.
7 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413–414. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
8 SzaBadváry 1998. 181.
9 Kalapis Zoltán szerint a család az 1840-es évek derekán az Apáti nevet vette fel. Erről azonban más 
életrajzírók nem tesznek említést. kalapiS 2004. 144. Az apáti előnévként több helyütt később is sze-
repel.
10 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
11 Beck Mihály által idézett Than Károly életrajz szerint a Böhm Vilmos távoli szepességi rokonuk 
csapatai által helyben improvizált tüzérségi bemutató hatására döntött, úgy hogy beáll tüzérnek, még ha 
szülei ellenezték is ezen döntését. Emellett addigra az idősebb bátyjai már mind a magyar seregekben 
szolgáltak. Beck 2008. 17. Than belépését a magyar honvédseregbe értelmezhetjük az ifjonti hév és az 
idősebb testvérek példájának összefonódásaként. Ezt igazolják Ilosvay Lajosnak 1912-ben az MTA-n 
felolvasott megemlékezése is, amelyben kiemelte: „Szülői ellenezték szándékát; minthogy azonban 
Böhm megigérte a szülőknek, hogy a még gyermekhonvédnek gondját viseli, elhatározásának útjába 
akadályt nem gördítettek.” iloSvay 1912. 2.
12 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
13 cennerné WilhelmB 1982. 5.
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csei állását és csak 1851-ben talált új állásra a zombori adóhivatalban. Károlynak új 
megélhetés után kellett néznie. A tűzszerészség alatt felkeltette érdeklődését a kémia 
tudománya. Gimnáziumi tanulmányait abbahagyva 1849-ben beállt gyógyszerész-
gyakornoknak a kőrösladányi Kiss Ferenc patikájába, majd tovább gyakornokosko-
dott a hódmezővásárhelyi Szimonidesz gyógyszertárában. Három év gyakornokság 
után 1853-ban Hódmezővásárhelyen gyógyszerészvizsgát tett. Később munkáját a 
szegedi Rohrbach Antal gyógyszertárában folytatta. Mindkét munkaadója lehetővé 
tette számára, hogy alaposan elsajátítsa a lehető legtöbb kémia ismeretet, valamint 
engedték, hogy kísérletezzen.14 Ő pedig az összes szabadidejét és szerény jövedel-
mét a kémiai kísérleteire fordította. A szorgalmas önfejlesztő tevékenység mellett 
észrevette, hogy a kémia művelése a természettudományok alaposabb ismerete nél-
kül nehezen kivitelezhető. Ezért nekilátott ismeretei kiegészítésének, és két év ki-
tartó tanulással 1855. augusztus 6-án a szegedi Főgimnáziumban kitűnő eredmény-
nyel érettségi vizsgát tette.15 Ennek elvégzését bátyja, Than Ferenc tiszaszabályozási 
mérnök támogatása tette lehetővé.16 A sikeres érettségi után még ebben az évben 
lehetősége nyílt, hogy beiratkozhasson a bécsi egyetemre orvostanhallgatónak.17 A 
bécsi egyetemi felvételnek azonban egy fontos kritérium volt, hogy ne terhelje a for-
radalomban és a szabadságharcban való részvétel. Than értesülései szerint Óbecsén 
is érdeklődtek 48-as múltja felől, azonban szülővárosában jóindulatúan nyilatkoztak 
felőle 48-as múltját elhallgatva.18

Az egyetemi tanulmányai alatt visszatért az eredeti családnév használatára 
és nevét Carl von Thannként írta egészen az 1860-as évek elejéig.19 Than meglehető-
sen jó intézménybe került, ahol a kor nagyjaitól tanulhatott. Akkoriban még a kevés-
bé felszerelt, provinciális jellegű pesti egyetemen is német nyelven folyt az oktatás. 
A későbbiekben, 1856 és 1858 között átiratkozott az egyetem bölcsészkarára, mivel 
akkoriban itt folyt a kémiai képzés.20 Egyetemi éveit Josef Redtenbacher professzor 
vezetése alatt a kémia művelésére fordította. Kiváló munkásságával tanára támo-
gatását is kiérdemelte, akinek közbenjárásával két évig évi 600 forint ösztöndíjban 
részesült. 1858-ban a kémia tudományok doktorává avatták. A Dr. Chemie cím a 
korabeli gyógyszerészeket illette meg. Ekkor két önálló dolgozatát: az „Über das 
Platin-cyanaethyl” és a „Rumicin” című írását külföldi folyóiratokban jelentették 
meg. A kitartó munkásságának, kutatási eredményeinek köszönhetően és tanárának 
közbenjárására – aki az egyetemi levéltár iratanyagának tanúsága szerint sorsát ké-

14 Részletesebben lásd: SzaBadváry 1998. 181-183.; markó láSzló et al. 2003. 1295–1296.
15 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
16 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 350. Dr. Than Károly életrajza, ill. Beck 2008. 17.
17 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
18 Beck 2008. 17.
19 Lásd a bécsi egyetemi levéltár anyagában: UAW, Phil. Personalakt 5298 Carl von Thann, ill. Beck 
2008. 14.
20 SzaBadváry 1998. 183. Az 1855/56. tanév téli szemeszterétől az 1857. év nyári szemeszteréig a 
Bécsi Egyetem Orvosi Karán tanult gyógyszerészetet. Az 1857/58. tanév téli szemeszterétől az 1858. 
év nyári szemeszteréig pedig a Bölcsészkaron vegyészeten zárta tanulmányait. UAW, Studienkataloge 
der Medizinischen und Philosophisen Fakultät, Rigorosen-Protokoll Med. 12.1, 1821-1871 und Med. 
Promotionsprotokoll M3, 1854-1865 der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. (Ferentzi Mó-
nika szíves közlése nyomán.)
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sőbb is szívén viselte21 – a kormánytól egy éves külföldi ösztöndijat nyert el. Ebből 
kifolyólag a heidelbergi egyetemen gyarapíthatta ismereteit,22 ahol Robert Wilhelm 
Bunsen vezetése alatt kémiát tanulhatott, és az itt végzett kutatásainak eredményeit 
publikálhatta. Emellett a kor olyan nagy szaktekintélyeitől hallgathatta a természet-
tudományokat, mint Gustav Robert Kirchoff, Ludwig Otto Hesse, Moritz Benedikt 
Cantor és Hermann von Helmholtz. Külföldi tanulmányai során felkereste Párizs 
nevezetesebb oktatási intézményeit, ahol megismerkedett a kor szaktekintélyeivel. 
1859 őszén Bécsbe visszatérve az egyetemen tanársegédként alkalmazták, majd 
egyetemi magántanárként dolgozott. Kutatásairól eközben sem feledkezett meg, és 
számos dolgozatát hazaküldte a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának. Munkássága okán mindkét szerve-
zet beválasztotta rendes, illetve levelező tagjai közé.23

1860 novemberétől 1862 októberéig a pesti egyetem bölcsészkarán helyet-
tes kémiatanáraként dolgozott, majd attól fogva mint az intézmény rendes tanára.24 
A felvétel kritériuma a magyar nyelv tökéletes ismerete volt, mivel már magyar 
nyelven folyt az egyetemi oktatás. Than Károly megfelelt ennek a feltételnek, sőt, 
ő maga is azon az állásponton volt, hogy az egyetem magyar tannyelvű legyen.25 Ki-
nevezésében nagyban közrejátszott heidelbergi és bécsi tanárainak – Bunsen és Red-
tenbacher – ajánlása és szakmai elismerése, valamint elődjének, a távozó Theodor 
Wertheimnek a támogatását is élvezte26. Oktatói és kutató munkásságának köszönhe-
tően 1861 decemberében a Királyi Magyar Természettudományi Társulat alelnökévé 
választották. A következő évben már a tanszék rendes tanáraként dolgozott.27

Egyetemi munkássága során sokat tett a magyarországi kémiaoktatás és ku-
tatás fejlesztése érdekében. Than Károly azon a véleményen volt, hogy a külföld szá-
mára a természettudományok önálló művelésével bizonyíthatjuk általános kulturális 
és tudományos értékeinket. Diákjaiban ezért igyekezett felébreszteni a kutatási vá-
gyat és „önálló búvárlatokra” ösztökélte tanítványait. Tanári pályafutása alatt sokat 
tett az oktatási körülmények javítása érdekében. Tudatában a hazai egyetem szűkös 
viszonyainak, hiányos és régi felszereltségének, valamint a kellő szakemberek hiá-
nyának, minden erejével a jobb oktatási feltételek biztosításán fáradozott. Ekképpen 
egy új Kémia Intézet megteremtésére törekedett. Felterjesztési terveket is beadott az 
illetékes hivataloknak egy nagyobb és jobban felszerelt intézmény megteremtésé-
re.28 Az iskolarendszer fejlesztésre szorult, amihez hozzájárult, hogy az abszolutiz-
mus éveiben bevezettették a kötelező általános iskolai oktatást. Emellett az egységes 

21 Lásd a bécsi egyetemi levéltár anyagában: UAW, Phil. Personalakt 5298 Carl von Thann.
22 Heidelbergben – az egyetemi hallgatói jegyzék szerint – előbb a Leopold Strasse 35. alatt lakott, 
majd Grabengasse 2-be költözött. Verzeichnis der sämmtlichen Studenten der Universität Heidelberg 
im Wintersemester 1855/1856 bis Sommersemester 1860: Adreβbuch der Ruprecht-Karls-Universität 
in Heidelberg… Seite 1858WS_20, Seite 1859_20.
23 Részletesebben lásd: Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly. – dr. 
Szigeti és Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
24 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly. – dr. Szigeti.
25 SzaBadváry 1998. 108.
26 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 351. Dr. Than Károly életrajza, és Beck 
2008. 21.
27 SzaBadváry 1998. 183.
28 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
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birodalom megteremtése szempontjából megpróbálták az osztrák rendszert adaptálni 
Magyarországra. Ez a gazdaságra, a középiskolára és a felsőoktatásra is kihatással 
volt, és részben elősegítette a fejlődést. Ettől függetlenül a pesti egyetemnek szüksé-
ge volt újabb fejlesztésekre is.

Intézetalapításra csak az 1867-es kiegyezés után kerül sor,29 amikor báró 
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter személyében az ügy jó pártfogóra 
talált30. Ezt a kort a polgárosodás és az ipari fejlődés jellemezte. Már a reformkori 
liberális nemesség is törekedet az angliai ipari forradalom eredményeinek adaptálá-
sára. Az ipari forradalom és a polgárosodás kiteljesedésére – a 19. század általános 
európai gazdasági fellendülésének keretében – Magyarországon az állami befekte-
tésekkel a Korona és a nemzet kiegyezését követően került sor. A polgárosodásra 
és az ipar fejlődésére nagy hatással volt az angliai minták átvétele. Ez a gazdaság 
fejlesztése mellett a városképek kialakításában, az építészetben is tetten érhető. A 
fővárosban lendületes építkezés folyt. Különösen a pesti oldalon. A 19. századi mig-
rációval és a tőke beáramlásával a német nyelvű városi polgárság körében megindult 
az iparosodás. A birodalom más részein felhalmozott családi tőkékből nyugati példát 
követve üzemek, gyárak épültek. Ennek a gazdasági fellendülésnek és az új társa-
dalmi változásoknak köszönhetően 1868-ban megkapta a kellő támogatást, amivel 
megkezdődtek a munkálatok az új tanszék kiépítésére. Tervezésénél az építők igény-
be vették Than Károly külföldön szerzett tapasztalatait, mivel a hazai építők nem 
ismerték az épület elrendezésének követelményeit. A tervezésben, az építkezésben 
és laboratóriumi felszerelések megvételében is segített. Kitartó munkája meghozta 
gyümölcsét, 1872-ben a Trefort-kertben felépült a modern kémia tanszék.31 Az új 
épület volt az első korszerű egyetemi intézménye Magyarországnak32. Emellett még 
olyan sikeresnek számított, hogy Birminghamben, Rómában, Aachenben, Grácban, 
Bostonban, és Champaignben a későbbi egyetemi intézmények tervezésekor is fi-
gyelembe vették a tapasztalatait.33 Than Károly iskolaalapító munkájával lefektette a 
magyar tudományos kémia alapjait. Ebből a tanszékből nőtte ki magát a mai magyar 
kémia. Ezáltal is szerepet vállalt a társadalom és természettudományok előrelendí-
tésében. Ezen a tanszéken tanultak a 19. és 20. század jeles szakemberei és tudósai. 
Az intézményből kikerült tanítványai a későbbiek során az ipari termelésben és az 
oktatásban elhelyezkedve hozzájárultak a gazdasági, társadalmi és tudományos fej-
lődés előmozdításához.34 A Monarchia keretében az iparosodó országrésznek szük-
sége volt a jól képzett szakemberekre és értelmiségiekre, akik elősegítették a cégek 
versenyképességét. Gazdasági szempontból fontosak voltak még az általuk felfede-
zett innovációk is.

29 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N. és SzaBadváry 1998, 
105–106.
30 Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 23. sz., 363. Dr. Than Károly életrajza (vége).
31 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3.sz., 38. Than Károly. – N.N., és SzaBadváry 1998. 
108–110., 183–185.
32 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 340. Than Károly. – N.N.
33 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., ill. Beck 2008. 74. Ezt 
szakmai oldalról a gyógyszerészi közlöny méltatja. Lásd Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 
23. sz., 363. Dr. Than Károly életrajza.
34 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., és SzaBadváry 1998. 
108–110., 183–185.
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A szakmai élet fáradhatatlan munkásaként dolgozott az első és a második 
Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának élén, valamint a kémia oktatásá-
hoz szükséges tankönyvek kidolgozásán. Emellett kezdeményezte az első magyar 
kémiai folyóirat létrehozását, és az első szám megjelentetéséhez ösztönzéskép anya-
gi támogatást is nyújtott. Így jött létre 1895-ben a Magyar Chemiai Folyóirat. Ezen 
kívül gyakorta szívesen részt vett a közművelődési célú dolgok anyagi előmozdí-
tásában. Dolgozott Budapest vízellátásán is, valamint az orosz pestis megelőzése 
érdekében kidolgozott egy új fertőtlenítési módszert, amit a bécsi járványügyi ha-
tóság is elfogadott. Az általános kulturális értékek terjedése érdekében különböző 
tudománynépszerűsítő előadásokat tartott.35

A társadalmat közvetlenül érintő munkásságán kívül számos tudományos 
kutatást végzett és új felfedezéseket tett a kémia legkülönfélébb területein és tanítvá-
nyait is a kutatásra ösztökélte. Behatóan foglalkozott a magyarországi ásványvizek 
elemzésével. Kísérletezés közben, évekkel Arrhenius előtt rájött, hogy az oldatok 
összetételét célszerűbb a benne található vegyületek koncentrációja helyet az oldat-
ban előforduló ionok koncentrációjával kifejezni. Ezért javasolta, hogy az ásványvíz 
vegyi összetételét is ionos formában adják meg. Ennek emlékére még ma is vise-
li nevét a később róla elnevezett Than-féle egyenérték. Ma is ebben fejezik ki a 
gyógyfürdők vízösszetételét. A kor közkedvelt fürdőinek gyógyvizeit analizálva, a 
harkányi vízben felfedezte a karbonil-szulfidot vagy más néven a szénoxoszulfidot 
(COS). Később kémiai szintézissel előállította saját laboratóriumában is. Felfedezé-
sével egyben magyarázatott adott az egyes források kénhidrogénes, záptojásszagára, 
ami a karbonil-szulfid bomlástermékeként keletkezik.

Javasolta a gázok normáltérfogatának bevezetését, és az általa meghatáro-
zott érték megközelítőleg megegyezik a napjainkban használatos értékkel. Fontos 
eredményei közt említhető még a kálium-hidrogén-karbonát acidometriai és a káli-
um-hidrogén-jodát jodometriai mérő oldtatok hatóértékének beállítására tett javasla-
ta, valamint a víz képződéshőjével kapcsolatos megfigyelései.36

Tudományos és kulturális munkássága nem maradt elismerés nélkül. Mun-
katársai kétszer is megtisztelték azzal, hogy 1867-1868-ban a bölcsésztudományi 
kar dékánjává, majd 1875-1876-ban az egyetem rektorává választották. A Magyar 
Természettudományi Társulatnak 1862-től 1871-ig alelnöki, majd 1872-től 1879-ig 
elnöki feladatait látta el. 1879-től rendes tagja volt az Országos Közegészségügyi 
Tanácsnak, valamint az Országos Közoktatási Tanácsnak is. 1896-tól a Pesti Egye-
tem tiszteletbeli doktorává avatták. 1870-ben a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagjává választotta. 1887-től tíz évig az MTA III. osztályának elnöki tisztségét 
töltötte be, majd 1907-től haláláig a Magyar Tudományos Akadémia alelnökeként 
dolgozott. Emellett tiszteletbeli tagjává választotta a budapesti orvosegyesület, a 
Magyarországi Gyógyszerész Egylet, az Allgemeiner Oesterreichischer Apotheker 
Verein, a Jász-Kun Kerületi Orvos és Gyógyszerész Egylet. Levelező tagjává válasz-
totta a külföldi Societé Nationales Sciences Naturelles de Cherbourg is.

Munkásságát hivatalos díjakkal és kitüntetésekkel is elismerték. A korbeli 
sajtóban gyakran feltűnt a neve, munkássága és elismerései kapcsán. Mindemellett 

35 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly – N.N., és SzaBadváry 1998. 
185.
36 Részletesebben lásd: Beck 2008. 32–34., 36–47. és markó et al. 2003. 1296.
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a Korona többször is elismerte érdemeit. Számos polgári kitüntetésben részesült. 
1872-ben az új kémiai intézet elkészültekor királyi tanácsos címmel, 1873-ban pedig 
III-ad osztályú vaskorona rendjellel tüntették ki. 1890-ben a „Pro litteris et artibus” 
rendjellel jutalmazták, később 1892-ben a főrendiház örökös tagjává választották, 
majd 1902-ben megkapta a Ferenc József-rend nagykeresztjét, valamint 1903-ban 
az Akadémia Nagyjutalmát is magáénak tudhatta.37

Nem csak tudományos és társadalmi elismerésnek örvendett. A korbeli saj-
tóból is meggyőződhetünk, hogy tanítványai is nagyra becsülték odaadó munkájáért 
és körükben nagy tiszteletnek örvendett. Talán ez volt az, ami legjobban jelezte taná-
ri munkája eredményességét.38 Az 1887. évben, Than Károly tanárságának 25. évfor-
dulójára a vegytani intézetben szervezett ünnepséget. Than kérésére az ünnepséget 
zártkörűen és szerény keretek között rendezték meg, a családtagok, tanítványok és 
a jó barátok részvételével. Tanítványai egy díszes albummal lepték meg, mely egy 
címlapból és négy aquarell festményből állt. A díszes címlapon arcképe volt talál-
ható, a négy képen pedig életének jeles eseményei: a vízaknai csata jelenete, a régi 
laboratóriuma és az új intézet egy része, a harkányi fürdő, valamint a margitszigeti 
vízesés. Ezek vízelemzéseihez kötődnek. Az album fennmaradó részét Dr. Ilosvay 
Lajos, a híres magyar kémikus üdvözlő irata és 900 aláírás töltötte be. A Than-album 
üdvözlő iratának alábbi részlete híven tükrözi a Than Károlyt övező nagyrabecsü-
lést, s foglalja össze érdemeit.

„Állami életünk jobb sorsra fordultával esik össze az az idő, a mely-
ben Nagyságod megkezdette tanári működését. Akkor a pesti kir. 
magyar tudományegyetemen a természettudományok annyira neve-
zetes ága, mint a khemia, nélkülözte a tanítás eszközeit, nélkülözte 
az elvet, mely a tudományos működésnek irányt szab, sőt kimond-
hatjuk egyenesen, hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat igényeinek 
megfelelő mívelésben nem részesült. Nagy érdeklődés a szaktárgy, 
határtalan lelkesedés a nemzeti közmívelődés iránt, és feltétlen bi-
zalom a helyzet megváltozásában voltak mozgató erői Nagyságod 
tevékenységének a kezdet nehéz éveiben. És a kitartó fáradozás nem 
volt sikertelen. Huszonöt év alatt megérte Nagyságod, hogy a khe-
mia hazánkban az első, szakoktatásra és tudományos munkálkodásra 
egyaránt kitűnően alkalmas intézetbe Nagyságod vezetése alatt vo-
nult be; megérte, hogy vezetése — vagy példaadásának hatása alatt 
a khemia fejlesztése lendületet nyert, s az orvosi és gyógyszerészi 
szakképzésben az érdekelt körök előtt tekintélyre emelkedett. Igaz, 
hogy a khemia tanítása érdekében nem minden irányban sikerült 
Nagyságodnak óhajtását megvalósítani. Azonban a kik szándékát 
közelebbről ismerik, tudják, hogy a sikertelenség nem saját közö-
nyösségén múlt.
Huszonöt év hosszú idő az ember — de rövid a nemzetek életében. 
Az utóbbi huszonöt év azonban örökre nevezetes a magyar nemzet 
történetében. Ez alatt az idő alatt közmívelődésünk minden ága olyan 

37 Részletesebben lásd: Beck 2008. 22., markó et al. 2003., 1295–1296., és Vasárnapi Ujság 1888. 
jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., és Melléklet a „Budapesti Hirlap” 359. számához 
Az új főrendek. – N.N.
38 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 414. Dr. Than Károly. – dr. Szigeti.
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rohamosan fejlődött, milyenhez hasonlóan történetünk egyetlen kor-
szakában sem. Nagyságod abban a ritka szerencsében részesült, hogy 
éppen ennek az eredményteljes korszaknak derék-hadában küzdhet-
te át tért hódító kulturharczunkat, és küzdött annak a nagy eszmének 
diadalra jutásáért, a melynek neve: Magyar nemzeti míveltség.”39

Az ünnepségről beszámolt a Gyógyszerészi Közlöny is, melyben K. Kar-
lovszky Geyza így írt az ünnepeltről:

„Than urat jellemzi még az igazi tudósok csaknem állandó charac-
teristieuma: a hiuság és hivalkodás hiánya, mondjuk: szerénység. 
Czimei közül, melyekkel fél lapot tölthetnénk meg, nagyon ritkán 
használ csak egyet is. A laikus szemében talán legtetszetősebb „ki-
rályi tanácsos” és „vaskorona rend lovagja” czimeket sohasem látni 
neve után függesztve. Nem dicsekszik azzal sem, hogy a m[agyar]. 
tud[ományos]. akadémiának igazgatósági tagja, pedig itt csaknem 
mind főurak, miniszterek és bíboros főpapok a társai. Sőt a Dr. czi-
met is minduntalan elhagyja. Az ő valódi czime csak az ami, czik-
künk homlokán olvasható: az egyszerű név.”40

Than Károly évek múltán is az egyetem közkedvelt és nagyra becsült taná-
ra maradt. Tanárságának – a Tudományegyetem dísztermében 1902. június 15-én 
megtartott – 40 éves jubileumi ünnepségén a tudományegyetem a főiskolákkal, a 
kormány, az ország és a külföld is kivette a részét. A nagy tudóst levélben üdvözölte 
Darányi Ignác, Láng Lajos és Wlassics Gyula miniszter, Zsilinszky Mihály államtit-
kár, Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia, a kolozsvári egyetem, a 
pápai és nagykörösi főgimnáziumok és még sokan mások.41

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ünnepelthez intézett 
levele a dualizmus nemzeteszméjének jegyében méltatta az elzászi származású csa-
lád sarjának érdemeit.

„Méltóságos uram! Egyetemi rendes tanári működésének 40 eszten-
dős fordulóján nagy lelki örömmel és meghatottsággal üdvözlöm 
méltóságodat.
Ez az utolsó négy évtized fölöttébb fontos korszak a magyar tudo-
mányosság történetében s e korszak egyik legkimagaslóbb alakja 
méltóságod, aki mint az alapvetés fáradhatatlan munkása s mint a 
magasra szárnyaló szellemi törekvések vezérfiai, a csöndes munkál-
kodásból és a nehéz küzdelmekből egyaránt kivette a részét.
A tudomány emberének munkája elé nem szabnak korlátokat az or-
szág politikai határai, de igazi tudóssá csak az válhatik, ki munkájá-
hoz az erőt a nemzeti érzésből meríti. Igy lett méltóságod is világhírű 
tudóssá, megmaradva lelkes magyarnak.
Az a lángoló hazaszeretet, amely már mint gyermekifjut a harcme-
zőre hivta, bevilágitotta egész pályáját,-s mikor ma az egész művelt 
külföld meghajtja méltóságod előtt az elismerés zászlaját: a mi örö-

39 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
40 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 340–341. Than Károly. – N.N.
41 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N., és Óbecsei Hirmon-
dó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
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münk, a mi lelkesedésünk kétszeres, mert méltóságod kétszeresen a 
mienk!
Mint a tudomány lánglelkű vezérét s mint édes hazánk hű fiát, szi-
vem legmelegebb érzésével köszöntöm méltóságodat s kérem fogad-
ja szivesen igaz nagyrabecsülésem kifejezését.

Wlassics s. k.42”

Majd az ünnepelt elé járultak a kolozsvári Ferenc József Egyetem, a József 
Műegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat, az 
Országos Középiskolai Tanár-Egyesület, a királyi orvosegyesület, az ünnepelt régi 
tanítványai, az egyetemi ifjúság, a magyaróvári gazdasági akadémia és az ünnepelt 
asszinstenseinek küldötségei. Ezután Bókay Árpád orvoskari dékán köszöntötte 
Than Károlyt, mint az orvosi kar egyetlen belföldi díszdoktorát, minek utána Med-
veczky Frigyes bölcsészkari dékán üdvözlő beszéde következett.43

Az ünnepeltet táviratban köszöntették a bécsi, prágai, brünni, londoni, lip-
csei, genfi, hallei, oxfordi, braunschweigi, pisai, páduai, messinai, zágrábi, innsb-
rucki, grazi, csernovitci, brüsszeli, stuttgarti, strassburgi, odessai, belgrádi, milánói, 
krakkói és még más egyetemek is.44 Than Károly üdvözlőknek mondott beszédében 
szerényen így jellemezte addigi munkásságát:

„Hogy ez az ünnepélyes elismerés érdemeimet meghaladja, nem ál-
szerénységből mondom. Hosszú időn át egyszerűen kötelességemet 
iparkodtam a tanítás és a tudomány művelése terén tőlem telhetőleg 
teljesíteni és ez által hazámat tisztességesen szolgálni...”45

Ebből a mondatból is jól kitűnik Than Károly nagy jelleme, amely hűen 
szolgálta és segítette céljai elérésében.

Szülővárosa ez alkalomból méltón emlékezett meg. A negyvenéves sikeres 
tanári és kutatói pályafutásának alkalmából Óbecse nagyközség közgyülésén 1902. 
június 28-án dr. Grünbaum Pál ügyvéd – az Óbecse és Vidéke hetilap alapítója és 
felelős szerkesztője – községi képviselői indítványában46 rámutatott arra, hogy a kö-
zség mulasztást követett el, amikor nem üdvözölte nagy szülöttét jubileuma napján. 
A mulasztás jóvátételeként indítványozta47 Than Károly díszpolgárrá avatását, amit 
a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.48

A képviselőtestület emellett egyhangú lelkesedéssel határozatilag elfogadta 
Kovács Ferenc alsóvárosi római katolikus plébános, községi képviselő azon indítvá-
nyát, miszerint Than Károly szülőházának utcáját, a város akkori Szép utcáját, Than 
utcára nevezzék át. Az indítványozó felterjesztése szerint

„..azon okból, hogy a késő utókor is elismeréssel adózzék a község 
nagyszülötte nemes erényeinek, hogy példája buzdítólag hason a kö-

42 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N.
43 Óbecsei Hirmondó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
44 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N., és Óbecsei Hirmon-
dó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
45 Vasárnapi Ujság 1902. jún. 22., XLIX. évf. 25. sz., 393–394. Thán Károly. – N.N.
46 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
47 Óbecse és Vidéke XV. évf. 26. sz., 1902. jún. 29., 2–3. Than díszpolgár. – N.N.
48 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
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zség közlakosságára, hogy neve a kegyelet babérjaival legyen körít-
ve időtlen időkig”49

Végezetül dr. Tripolszki János birtokos, községi képviselő indítványára kije-
lölték az óbecsei küldöttség tagjait, hogy személyesen vigyék fel és nyútsák át Than 
Károlynak a diszpolgári oklevélül szolgáló jegyzőkönyvi kivonatot. A küldöttséggel 
megbízott képviselőtesületi tagok között volt Paukovits Ottó nyugalmazott táblabíró 
nagybirtokos, dr. Grünbaum Pál ügyvéd, Kovács Ferenc alsóvárosi római katolikus 
plébános, Vrbaski István községi biró és Mihály Sándor községi járási közigazgatási 
jegyző, valamint a küldöttség vezetője, dr. Balaton Gyula járási főszolgabiró. A kép-
viselő testület száz korona összeget különített el a községi házipénztárból a díszes 
oklevél beköttetési költségeire.50

Lévai Lajos óbecsei nyomdájában elkészült, dúsan aranyozott, bőrkötésű 
díszpolgári oklevelet a küldöttség tagjai – megváltozott összetételben: dr. Balaton 
Gyula, dr. Grümbaum Pál, Paukovits Ottó, Galambos Sándor, Kovács Ferenc, dr. 
Mikló Vilmos és Mihály Sándor – vitték fel. Az idős tudós 1902. szeptember 19-én 
délután 5 órakkor hivatali szobájában fogadta az óbecseieket.51

Erről az óbecsei olvasóknak az Óbecsei és Vidéke, valamint a szakmának a 
Gyógyszerészi Közlöny eképpen tudósított:

„A díszmagyarba öltözött főszolgabíró a szeretet melegétől áthatott 
és ritka szónoki tűzzel előadott beszédében méltatván az ünnepelt 
érdemeit, a küldöttség tagjainak lelkes éljenzése közben nyújtotta 
át az ünnepeltnek a díszpolgári oklevelet. Than Károly mélyen elér-
zékenyülve válaszolt a küldöttségnek. Elmondta, hogy állandóan a 
legkedvesebb emlékek kötik szülővárosához, a hol 67 évvel ezelőtt a 
napvilágot megpillantotta, s a hol életének legboldogabb 14 eszten-
dejét töltötte. Ekkor azonban a hazára nagy esemény következett be. 
Mint gyermeknek, hazája védelmére kellett sietni, s e küzdés vége 
úgy Óbecsének, mint családjának siralmas pusztulása lett. Az ezután 
bekövetkezett keserves időkben sokat szenvedett, de a szenvedések-
nek sokat köszönhet. Magára hagyatva, küzdelmekben megerősö-
dött, jelleme megedződött, s amit az életben elért, azt bizonyára a 
megpróbáltatás iskolájában szerzett tulajdonságoknak köszönheti. 
Nem nyomhatja el elérzékenyülését midőn ma éppen annak a kiváló 
embernek az unokája üdvözli őt a küldöttség élén, aki neki nem-
csak kedves tanítója, de atyai barátja és nevelője volt, s akinek irá-
nyában tanúsított jóindulatát soha elfeledni nem fogja. Szülővárosa 
már akkor is megtisztelte őt, amikor évekkel ezelőtt Őfelsége kegye 
a magyar főrendiház tagjává kinevezte. De a mai megtiszteletetés 

49 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
50 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
51 Minderről a helyi sajtó folyamatosan tudósított: Óbecse és Vidéke XV. évf. 26. sz., 1902. jún. 29., 
2–3. Than díszpolgár. – N.N., Óbecse és Vidéke XV. 29. sz., 1902. júl. 20., 2. Díszokmány. – N.N., 
Óbecsei Hirmondó I. évf. 14. sz. 1902. szept. 21., 2. Díszpolgári oklevél átadása. – N.N., Óbecse és 
Vidéke XV. évf. 38. sz., 1902. szept. 21., 3. Díszpolgári oklevél átadása. – N.N., Óbecse és Vidéke XV. 
évf. 38. sz., 1902. szept. 21., 4. Than-utcza. – N.N., Óbecse és Vidéke 1902. szept. 28., XV. évf. 39. sz., 
1–2. Thán Károly. – N.N., Melléklet az Óbecse és Vidéke [XV. évf.] 39-ik számához, 1902. szept. 28., 
3. Óbecse küldöttsége Than Károlynál. – N.N.
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jóval nagyobb. Nem tagadja, hogy az életben őt ért kitüntetések fo-
kozták erejét és munkakedvét; de ez a kitüntetés, amely szülővárosa 
részéről érte, kedélyére és szívére hatott mélyen. Ha a vele szemben 
nemrégiben több oldalról megnyilatkozott elösmerést mintegy baráti 
szeretet kifolyásának tekinti, akkor szülővárosa megtiszteltetését az 
anyai szeretetből folyónak kell és akarja tekinteni. Kéri a küldöttsé-
get, hogy fejezzék ki küldőik a képviselőtestület előtt legőszintébb 
háláját és köszönetét. – Az élénk éljenzéssel fogadott beszéd után a 
küldöttség tagjai bemutatkoztak, s hosszasabban elbeszélgettek az 
ünnepelttel, ki estére az Országos Kaszinó éttermébe vacsorára hívta 
meg a küldöttséget.”52

A korabeli szokásnak megfelelően több Than-alapítvány is létrejött a tehet-
séges hallgatók megsegítésére. Az első ilyet 1876-ban maga Than Károly hozta létre, 
amelyet 1887-ben a 25 éves tanári jubileumát ünnepelve újabb pénzösszeggel gyara-
pított.53 1902-ben kollégái és tanítványai a tágabb szakmát bevonva újabb alapítvány 
hoztak ajándékul Than Károlynak, amelynek célja a szegény sorsú budapesti gyógy-
szerészhallgatók támogatása volt. Az alapító oklevelet a magyar gyógyszerészi kar 
által rendezett Than-jubileumi ünnepségen adták át.54

Than érdemeire később is büszkeséggel tekintett Óbecse és Bács-Bodrog 
vármegye dualizmuskori elitje. A Zombor és Vidéke 1903-ban így írt a Thannak ítélt 
akadémiai nagyjutalom kapcsán:

„Midőn Thán Károlyt nagy munkájáért – melyben egy egész ember-
élet ész és idegsorvasztó munkássága van befektetve, az Akadémia 
nagy jutalmalommal kitüntet, fény sugárzik Bács-Bodrogh várme-
gyére is és üdvözöljük Óbecsét, mely a nagy tudóst nekünk adta!
A büszkeség egy neme tölti el valónkat – hogy Thán Károly a mi-
enk, bácskaiké, ki nagy elméjével, mély tudásával bearanyozta édes 
anyavármegyénk hírét, dicsőségét”55

Bárói rangra emelését már nem érhette meg, így azt helyette fiai56 kapták ér-
demei elismeréséül.57 Élete utolsó évében érelmeszesedésben szenvedett. Negyven-
hat évi fáradságos munka után önként vállalta nyugdíjaztatását, minek után pár héttel 
1908. július. 5-én szívszélhüdésben meghalt. Utolsó heteit családjával a svábhegyi 

52 Gyógyszerészi Közlöny 1902. szept. 21., XVIII. évf. 38. sz., 1-2. Óbecse küldöttsége Than Károly-
nál. – N.N., és Melléklet az Óbecse és Vidéke [XV. évf.] 39-ik számához, 1902. szept. 28., 3. Óbecse 
küldöttsége Than Károlynál. – N.N.
53 Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 23. sz., 382. Alapítvány. – N.N.
54 Lásd: Gyógyszerészi Közlöny 1902. jún. 29., XVIII. évf. 26. sz., 440. Than-alapítvány. – N.N., Gyógy-
szerészi Közlöny 1902. júl. 20., XVIII. évf. 29. sz., 478-479. Felhívás a Than Károly-alapítvány ügy-
ében. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. júl. 20., XVIII. évf. 29. sz., 487. Adományok Than Károly 
jubileumi alapítványára. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. nov. 30., XVIII. évf. 48. sz., 793. Nagy 
adomány a Than-alapítványra – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 7., XVIII. évf. 49. sz., 805. 
Than jubileum. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 14., XVIII. évf. 50. sz., 813-818. A magyar 
gyógyszerészi kartól rendezett Than-jubileum. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 21., XVIII. 
évf. 51. sz., 831-832. A Than Károly jubileumi alapítvány alapító oklevelének szövege. – N.N.
55 Zombor és Vidéke 1903. máj. 10., XXII. évf. 38. sz., 1. Óbecse. – N.N.
56 Than Károly és Kleinschmidt Erwina házasságából öt gyermek született: Jolán, Károly Péter, Albin 
Péter Ádám, Ervin és Erzsébet. Beck 2008. 21.
57 SzaBadváry 1998. 185.
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nyaralójában töltötte. Halálhírét országos részvét övezte. Több intézményben is ki-
tűzték a gyászlobogót, mint például az Akadémia, a Természettudományos Társulat, 
az Egyetem és a Főrendiház épületére is. Ravatalozását a Magyar Tudományos Aka-
démia oszlopcsarnokában szervezték meg. Temetéséről az Akadémia és az Egyetem 
gondoskodott. Az épületet rendőri kordonnal vették körül, ahol huszárok és az aka-
démiai szolgák felügyeltek a rendre. Emellett a ravalon 48-as honvédek valamint az 
egyetem pedellusai állták a sorfalat. A ravatal előtt megtelt a terem, ahol jelen voltak 
az akkori magyar közélet előkelőségei. Számos intézet, tudományostársulat, tudós, 
poltikus rótta le kegyeletét és helyezte el koszorúját a ravatalon. A halott beszente-
lése és a búcsúztatók után megindult a gyászmenet a Kerepesi úti temetőbe, ahol a 
főváros által bizosított díszsírhelyben helyezték örök nyugalomra.58 A síremléke ma 
is áll.

Szülővárosa, Óbecse is méltóan lerótta kegyeletét. A város elöljárósága érte-
sülvén az elhalálozásról az özvegyhez küldött táviratában fejezte ki részvétét, vala-
mint a városháza erkélyére kitűzték a gyászlobogókat,59 ahogyan azt régebben Than 
Mór halálakor is megtették.60 Emellett a városi elöljáróság gondoskodott a ravatalra 
szánt díszes koszorú elhelyezéséről is. A századfordulón Bács-Bodrog vármegyét 
szoborállítási hullám jellemezte. Budapesten közvetlenül Than Károly halála után 
már akadtak képviselői a budapesti szoborállítási mozgalomnak, akikről az óbecse-
iek is példát véve elindították saját helybéli kezdeményezésüket. Az óbecsei Than-
szobor ügye máig nem valósult meg.61

Than Károly ma is él a magyarok emlékezetében. Mi sem jelzi ezt jobban 
a róla elnevezett utcáknál, utaknál, középiskoláknál, gyógyszertáraknál, civil szer-
vezeteknél és díjaknál. A Magyar Kémikusok Egyesülete 1955 óta osztja ki a tiszte-
letére alapított Than Károly emlékérmet. A magyar gyógyszerész szakma a Magyar 
Gyógyszerkönyv kiadásának centenáriumára készülve több cikkben emlékezett meg 
Than Károlyról,62 elevenen tartotta Than kultuszát,63 és több tudománytörténeti cikk-
ben ismertette munkásságát.64 Ma Budapesten a XI. kerületben található a Than Ká-

58 Budapesti Hirlap 1908. júl. 7., [XXVIII.] (162. sz.), 1–2. Than Károly. – Ilosvay Lajos, PestiHirlap 
1908. júl. 7., 7–8. Than Károly meghalt – N.N., Pesti Hirlap 1908. júl. 8., 11. Than Károly temetése. – 
N.N., és Budapesti Hirlap [XXVIII.] (162. sz.) 1908. júl. 7., 4–5. Than Károly halála. – N.N.
59 Óbecse és Vidéke 1908. júl. 12., XXI. évf. 28. sz., 1–2. „Szobrot Than-nak!” – N.N.
60 Óbecse és Vidéke 1899. márc. 19., XII. évf. 12. sz., 2. Than Mór. – N.N.
61 Óbecse és Vidéke 1908. júl. 12., XXI. évf. 28. sz., 1–2. „Szobrot Than-nak!” – N.N.
62 Gyógyszerészet 1969. nov., 13. évf. 11. sz., 425–426. A gyógyszerészet történetéből. Than Károly. 
– Dr. Végh Antal.; Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 108–111. Emlékezés Than Károlyra a 
Magyar Gyógyszerkönyv centenáriumán. – Dr. Zalai Károly.
63 Gyógyszerészet 1959. dec., 3. évf. 12. sz., 477. Évfordulók. – Dr. Halmai János.; Gyógyszerészet 
1972. márc., 16. évf. 3. sz., 112–113. Than Károly síremlékének koszorúzása. – Dr. Vincze Zoltán.; 
Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 114. Vas megye – Fiatal gyógyszerészek [Than Károly] 
klubja. – Grabarits István.; Gyógyszerészet 1978. márc., 22. évf. 6. sz., 221–223. A magyar gyógysze-
részet pantheonjának története – Dr. Hegedűs Lajos.
64 Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 87–91. A Magyar Gyógyszerkönyv kémiai vonatkozá-
sai. – Dr. Vastagh Gábor.; Magyar Kémikusok Lapja 1972. 4. sz., 191–192. Than Károly magántanári 
habilitációja a Bécsi Egyetemen. – Zalai Károly.; Gyógyszerészet 1972. dec., 17. évf. 12. sz., 464–468. 
A gyógyszerészet történetéből. Than Károly külföldi tudományos kapcsolatai. – Dr. Zalai Károly és 
Hubasek Mária.; Gyógyszerészet 1974. jún., 18. évf. 6. sz., 223–226. A gyógyszerészet történetéből. 
Adatok a francia–magyar gyógyszerészeti kapcsolatokhoz. – Dr. Zalai Károly.
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roly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, ahol Than-szobor is áll. Emellett 
az ELTE Természettudományi Karának aulájában is helyet kapott a híres magyar 
tudósok szoborcsarnokában. A várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumban szintén 
megtalálható a mellszobra. Gyöngyösön és Óbecsén emléktábla,65 Sopronban pedig 
gyógyszertár viseli nevét. Budapesten, Gyöngyösön, és szülővárosában, Óbecsén 
ismét utcát neveztek el róla. Ez utóbbiban áll a Than fivérek szülőháza.66 Nevét viseli 
továbbá az óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör is.

A Kárpát-medencében Than Károly neve összeforrott a tudománnyal, a ké-
miával, a pedagógiával, de a hazafiassággal, az emberi értékekkel és a társadalmi 
szerepvállalással is. Áldozatos munkájával elősegítette kulturális és tudományos 
életük felvirágzását.

65 Az óbecsei emléktábla-avatásról lásd: Bečejski Mozaik br. 485. 18. dec. 2009., 3. Spomen-ploča 
Karolju Tanú. – B. M., ill. Bečejski Mozaik br. 485. 18. dec. 2009., 8. A községházán emléktábla Than 
Károlynak. – Ricz Róbert.
66 Bácsország 2012/1. sz., 132. Újjáépül a Than fivérek szülőháza. – Varnyú Ilona.
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Ерик ГлЕсЕр

ЖИВОТ И ДЕЛО КАРОЉА ТАНА
Карољ Тан (Than Károly, Carl von Thann) је истакнута личност историје 

хемије. Он је један од утемељивача модерне универзитетске наставе хемије 
крајем 19. века и спада у ред најзначајнијих личности у формирању мађарске 
научне мисли у 19. веку. Како је Бечеј као родно место, тако је и Бачко-бодрошка 
жупанија са поносом пратила успон његове каријере. Циљ овог прилога је 
сагледавање животног пута и презентовање лика Кароља Тана кроз написе у 
тадашњој штампи.

Поред непосредне друштвене активности, бавио се научним истражи-
вањем, открио је значајне новине у разним сегментима хемије и подстицао 
студенте на истраживачки рад. Темељно се бавио анализом минералних вода 
у Мађарској. Бавећи се експериментима, пре Архениуса (Arrhenius) је открио 
да је целисходније изразити састав раствора помоћу јонске концетрације, 
него концетрацијом једињења у раствору. Зато је предложио да би састав 
минералних вода требало изразити у јонској форми. За изражавање хемијског 
састава лековитих вода и данас се користи тзв. Танов еквивалент. Испитујући 
састав лековитих вода тада најпопуларнијих бања, у харкањској води открио 
је карбонил-сулфид (COS), који је касније синтетичким путем произвео у 
сопственој лабораторији. Предложио је увођење нормалне запремине гасова, 
а њена вредност, по његовом прорачуну, приближно је идентична вредностима 
које се данас примењују. Међу значајним резултатима треба споменути  његов 
начин подешавања вредности ацидометријских и јодомтријских мерних раство-
ра (калијум-водоник-карбонат и калијум-водоник-јодат).

Карољ Тан је годинама био веома популаран и цењен професор 
универзитета. Поводом 40-годишњице наставног рада, 15. јануара 1902. године 
одржана је свечаност у свечаној сали универзитета, којој су присуствовали 
представници универзитета и виших школа, а узела је учешћа и влада као и 
неке земље из иностранства.

Поздравни телеграм су упутили универзитети из Београда, Беча, Брина, 
Прага, Лондона, Лајпцига, Женеве, Халеа, Оксфорда, Брауншвајга, Пизе, 
Падове, Месине, Загреба, Инсбрука, Граца, Черновица, Брисела, Штутгарта, 
Стразбура, Одесе, Милана, Кракова и других градова.

Родни град Кароља Тана је, такође, достојно обележио 40-годишњицу 
његовог успешног научног и наставног рада. На седници Скупштине града Бечеја, 
дана 28. јуна 1902. године оснивач и одговорни уредник локалног недељника 
„Óbecse és Vidéke”, уједно начелник јеврејске црквене општине и одборник, 
адвокат др Гринбаум Пал (dr. Grünbaum Pál), указао је на пропуст скупштине, 
како поводом значајног јубилеја није упутила честитку великом сину града. Да 
би исправила грешку, Скупштина је једногласно усвојила предлог да се Карољу 
Тану додели титула почасног грађанина Бечеја, а  улица у којој се налази родна 
кућа Кароља Тана, некадашња Лепа улица названа је по њему.

Након смрти европски познатог научника, планирано је подизање 
споменика и у Будимпешти и у Бечеју. Та идеја у Бечеју није остварена ни до 
данас.
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Than Károly fölvételi oklevele a bécsi tudományegyetem orvostudományi karára
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Redtenbacher ajánlólevele
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1859. július 25. Wien, Josef Redtenbacher egyetemi tanár bizonyítványa Than Ká-
roly tudományos készültségéről

Zeugniss

Herrn Doctor Carl von Thann kenne ich seit einer Reihe von Jahren zuerst als Stu-
dierender der Chemie als welcher er sich durch seine ausgezeichneten Fortschritte 
und grosse Gewandtheit in chemischen Versuchen vor seinen Kollegen so hervoren-
gehend zeigte daβ ihm vom hohen Unterrichtsministerium ein von Ir. Majestät zur 
volkommenen Ausbildung in der Chemie gegründetes Stipendium ertheilt wurde, 
welches derselbe systemmastig durch zwei Jahre benützte. Während dieser Zeit hatte 
H. Carl v. Thann neuerdings Gelegenheit sich auszuzeichnen, zwei in den Schriften 
der Kais. Akademie der Wissenschaften gedruckte Abhandlungen sind die Früchte 
dieser zwei Jahre, nebst dem zeigte er sich als mein Privatassistent im Laboratorium 
als vorzüglicher Lehrer mit gründlichem Vertrag anziehendem anregendem Beneh-
men gegen die Schüler. Durch diese erneuerten ausgezeichneten Leistungen wurde 
H. Dr. Carl v. Thann von Seiner Majestät mit einem Stipentium von 1000 fl. zu 
einer Reise ins Ausland bestimmt und hat im laufenden Jahr durch seine Studien in 
Heidelberg et Paris zu seiner selten so volkommenen Ausbildung das möglichste 
geleistet.

Dr. Jos. Redtenbacher

Wien 25. Juli 1859.

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Redtenbacher professzor jellemzése Thann Károlyról. 
Sok éve ismeri. Korábban mint olyan diákot ismerte meg, aki a kémiai kísérletekben 
nagy felkészültséget mutatott s ezért az Oktatási Minisztériumtól megkapta a két 
esztendőre szóló császári ösztöndíjat. Ösztöndíja alatt két tanulmánya is megjelent 
nyomtatásban, azon kívül népszerű tanár is volt. Újabban mutatott teljesítményért 
1000 forint ösztöndíjat nyert el külföldi tanulmányokra, Heidelbergben és Párizsban 
tanult odaadóan.
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Bunsen ajánlólevele
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1859. július 16. Heidelberg. Robert Wilhelm Bunsen egyetemi tanár magánbizo-
nyítványa Than Károlynak tudományos készültségéről

Es gewinnt mir zum besonderen Vergnügen, Herrn Dr. Carl v. Thann aus Wien
pflichtmäβig auf Verlangen zu begangen, daβ sich derselbe seit einem Jahre
auf das Eiferigste mit wissenschaftlichen Arbeiten in meinem Laboratorium
beschäftigt hat. In stetem persönlichen und wissenschaftlichen Verkehr mit
demselben habe ich während dieser Zeit die besten Gelegenheit gehabt, die
eben so eiferigen als erfolgreicher wissenschaftlichen Bestrebungen desselben
anzunennen und dabei (S.2.) wahrzunehmen, wie derselbe mit den
gründlichsten und umfassendsten Kenntnissen in Chemie und den verwandten
naturwissenschaftlichen Gebieten eine ganz besondere Gewandheit  in der
Ueberwindung theoretischer und experimentallen Schwierigkeiten verbracht.
Die Arbeiten, durch welche Herr v. Thann bereits seinen Namen in der 
Wissenschaft benannt gemacht hat, geben die sichere Bürgschaft, dass er
jeden Lehrstuhl der Chemie mit Ehre für sich und zum gröβten Nutzen der
Lehranstalt, welche ihn gewinnet, ausfüllen wird.

Heidelberg den 16 Juli 1859.
R[obert] W[ilhelm] Bunsen
Professor der Chemie

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Karl von Thann egy esztendeje foglalkozik igen szorgalmasan Bunsen laboratóriu-
mában tudományos munkával. Ez idő alatt a professzor állandó személyes és tudo-
mányos kapcsolatban állt vele s megtapasztalta, hogy Karl von Thann a legalapo-
sabb és a legátfogóbb tudással rendelkezik a kémia és társtudományai területén, az 
elméleti és gyakorlati problémák megoldásában nagy felkészültséget mutatott. Mun-
kái által már nevet szerzett magának s e munkák biztosítékai annak, hogy akármely 
kémiai tanszék legnagyobb hasznára dolgozna. 
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A bécsi habilitációs anyag
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Den E. G. Herren Professoren D. Redtenbacher u. Kunzek zur gutächtlichen Äus-
serung, Wien, den 16. Jänner 860. 

Carl von Thann Doc. der Chemie und Assistent bei der Lehrkanzel der Chemie er-
sucht um die Habilitation für pharmaceutische und analytische Chemie. Er ist aus Alt 
Becse in der Woiwodina gebürtig, widmete sich nach beendeten 6 Gymnasialklassen 
der Pharmacie und blieb 3 Jahre als Lehrling bei einem Apotheken, Anton Simoni-
des; nach dieser Zeit setzte er seine Gymnasialstudien wieder fort und bestand die 
Maturitätsprüfung zu Szegedin am 6ten August 1854 mit ausgezeichnetem Erfolge, 
worauf er sich an die Universität nach Wien begab, hier den Naturwissenschaften 
sowohl in der philosophischen als in der medicinischen Facultaet durch 3 Jahre mit 
besonderem Fleiβe oblag und im dritten Jahre, nachdem ihm aus dem Vorschlag des 
H. Prof. Redtenbacher vor zweijähriges Stipendium vom Hohen Unterrichtsministe-
rium verliehen wurde, wann sich ausschlieβlich dem Studium der Chemie widmete. 
Am 23ten Juli wurde er, nachdem er die vorgeschriebenen 4 strengen Prüfungen 
mit sehr gutem Erfolg bestanden hat, zum Doctor der Chemie promovirt (S. 2.). 
Auf Anempfehlung des H. Prof. Redtenbacher erhielt Doc. von Thann im Septem-
ber 1858 vom Hohen Unterrichtsministerium ein Reise-Stipendium im Jahresbetrag 
von Ein Tausend Gulden, um chemische Laboratorien an auswärtigen Universitäten 
zu besuchen und eine weitere pracktische Ausbildung in der Chemie erlangen zu 
können. Doc. Thann begab sich nach Heidelberg, wo er an der Universität mehrere 
naturwissenschaftliche Collegien wie die beiliegenden Zeugnisse anzeigen, mit aus-
gezeichnetem Fleiβe besuchte, und insbesondere im Laboratorium des H. Hofraths 
Bunsen durch ein ganzes Jahr auf das Eifrigste sich beschäftigte. „In stetem per-
sönlichen und wissenschaftlichen Verkehr mit demselben, schrieb Hofrath Bunsen, 
habe ich die beste Gelegenheit gehabt, die ebenso eifrigen als erfolgmechtigen wis-
senschaftlichen Bestrebungen desselben anzuerkennen und dabei wahrzunehmen, 
wie derselbe mit den gründlichsten und umfassendsten Kenntnissen in der Chemie 
und den verwandten naturwissenschaftlichen Gebieten – eine ganz besondere Ge-
wandtheit in der Uiberwindung theoretischer und experientaller Schwierigkeiten 
verbindet.” In der Chemienzeit des Schuljahrs 1859 besuchte Doc. von Thann die 
chemischen Anstalten in Paris und einige andere berühmtere in Deutschland.
Doc. Thann leste drei Abhandlungen vor, worin zwei in den Sitzungsberichten der 
K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien aufgenommen (S.3.) worden sind, die 
dritte ist in den Annalen von Liebig erschienen. Uiber diese Abhandlungen sagt 
Hofrath Bunsen „die Arbeiten, durch welche Herr von Thann bereits seinen Namen 
in der Wissenschaft bekannt gemacht hat, geben die sichere Bürgschaft, daβ er jeden 
Lehrstuhl der Chemie mit Ehre für sich und zum grössten Nutzen für die Lehranstalt, 
welche ihn gewinnt, ausfüllen wird.” 
Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, daβ nicht nur kein Anstand abwaltet, dem 
Bittsteller die Habilitirung zur Docentur für Chemie mit Dispens von einer neuen 
Abhandlung zu gestatten, sondern daβ es in Anbetracht des überaus gröβen Unfangs 
der chemischen Wissenschaften und des Bedürfnisses der Pharmaceuten mit allen 
Einzelnheiten, von denen die Reinheit und Güte der Präparate abhängt, möglichst 
genau bekännt zu werden, sehr erfreulich ist, daβ wie so ausgezeichneter Zögling der 
hiesigen Universität als Privatdozent aufzutreten wünscht, da man sicher sein kann, 
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daβ er stets im Einklange mit seinem verehrten Lehrer die chemische Ausbildung der 
Studierenden eifrigst fördern wird. 

Wien am 31. Jänner 860.
Kunzek

Einverstanden Prof. Redtenbacher

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Redtenbacher és Kunzek professzorok véleménye Karl von Thann habilitációs ké-
relméről.
Karl von Thann benyújtotta habilitációs kérelmét a gyógyszerészeti és analitikus 
kémai területén. Óbecséről, a Vajdaságból származik, hat gimnáziumi év után három 
esztendeig gyógyszerésztanuló volt Anton Simonidesnél, utána folytatta gimnáziumi 
tanulmányait és 1854. augusztus 6-án Szegeden kiváló eredménnyel érettségi vizs-
gát tett. Ezt követően a Bécsi Egyetemen három évig természettudományokat tanult 
különös szorgalommal a bölcsészeti és orvosi fakultáson. A harmadik évben Red-
tenbacher professzor ajánlására kétéves ösztöndíjat kapott a Tekintetes Minisztéri-
umtól. Július 23-án, négy komoly vizsga letétele után, megszerezte a doktori címet. 
Redtenbacher professzor ajánlására 1858 szeptemberében évi egyezer gulden értékű 
utazási ösztöndíjat kapott, hogy külföldi egyetekre látogasson és további gyakorlati 
képzést kapjon. Heidelbergbe utazott, s mint a mellékelt bizonyítványok igazolják, 
ott nagy szorgalommal tanult s egy esztendőt Bunsen udvari tanácsos úr laboratóri-
umában dolgozott. „Folytonos személyes és tudományos kapcsolatban voltam vele 
– írta Bunsen – s eközben volt alkalmam megtapasztalni Karl von Thann szorgalmát 
és eredményes kutatási ambícióit. A kémia és rokon tudományai tekintetében a leg-
alaposabb és a legátfogóbb ismeretekkel rendelkezik s kiváló jártasságot szerzett az 
elméleti és gyakorlati problémák megoldásában”. Az 1859-es kémiai elődadásokat 
Párizsban és néhány nevezetesebb németországi intézetben is látogatta.
Dr. Thann három értekezést olvasott fel, ebből kettőt felvett a K. u. K. Tudományos 
Akadémia saját beszámolói közé, egy pedig Liebig Évkönyveiben (Annalen) jelent 
meg. Ezekről a tanulmányokról mondta Bunsen, hogy „von Thann Úr nevet szerzett 
már magának a szakmában s ezek garantálják, hogy bármely kémiai tanszéken saját 
hírnevét növelve és munkahelyének hasznára fog dolgozni.” Egyetemünk kiemel-
kedő tanulója privátdocensként kíván dolgozni. Bizonyosak lehetünk benne, hogy 
tisztelt tanáraival együtt szorgalmasan ápolja a tanulók kémiai képzését.
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Than-album, Vasárnapi Újság (1888)
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5. kép
Hallgatók Than Károly laborjában

6. kép
Than Károly modern analitikai laborja a pesti egyetemen (1902)
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7. kép
Meghívó a az Akadémia Than-ünnepségére

8. kép
Than Károly a Ferenc József-rend 

nagykeresztjével

9. kép
Óbecse Község által állíttatott emléktábla 

(2009)


