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A Thann család Elzászból került Magyarországra a XVI. században. (Felső-Elzászban van 

egy Thann nevű városka.) 

Nagy Iván szerint4 a Thann család Abauj megyei eredetű, „ott érte megnemesítését, és 

innen terjedt Szepes megyébe, és egy ág a Marosontulra meg ismét vissza Pest megyébe 

Pestre.” Nagy Iván családi közlés alapján közli a következő családfát. 

 
Nagy Iván által közölt családfa 

                                                           
4 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 11. köt. Pest, 1865. Ráth Mór. pp. 
134–137. 



„János-Kerestély (szül. 1787. mart. 20.) előbb Budán, majd a kamarai Diós Győri 

uradalomban mérnök és mint ilyen miskolczi lakos, innen 1826-tól Ó-Becsén (Bács 

várm.) tiszttartó, 1851-től Zomborban cs. kir. adószedő. Meghalt Pesten 1858. jan. 18-

án.”  

 

Thann Károly5 Óbecsén született 1834. december 20-án, tíz testvér közül kilencedikként. Hat 

évvel idősebb bátyja volt Mór, a későbbi neves festőművész. Apja mérnökként, majd 

tiszttartóként és megyei adószedőként szolgált. Anyja cseténi Schrott Ottilia a szabadságharc 

alatt Óbecséről másodszor is menekülni kényszerült és 1849. augusztus 8-án halt meg. (Than 

Károly születési anyakönyvi kivonatában és több életrajzi írásban is Petényi Ottilia szerepel. 

Szabadváry6 névmagyarosítást tételez fel.) Than Károly élete szempontjából fontos 

körülmény, hogy édesanyja testvérét, Schrott Ágnest Lengyel Kálmán vette feleségül, 

egyetlen gyermekük Lengyel Béla volt, aki később Than Károly tanítványa, majd tanártársa 

lett. 

Önéletrajza7 szerint, melyet egyetemi tanári pályázata mellékleteként nyújtott be, 

gimnáziumi tanulmányait 1843-ban kezdte meg, az első hat osztályt Szabadkán, Kalocsán 

Szolnokon, Nagybecskereken és Szegeden végezte. Nem tudjuk miért váltott többször is 

iskolát. Önéletírásaiban nem ír erről. Gimnáziumi tanulmányai 1848-ban megszakadtak, a 

hetedik és nyolcadik osztályt a szegedi főgimnáziumban végezte ott is érettségizett. 

Gimnáziumi tanulmányainak folytatását bátyja, Ferenc, Tisza-szabályozási mérnök 

támogatása tette lehetővé. Egy másik önéletrajzában8 erről így ír: „E két gimnáziumi év 

rendkívüli hatással volt további fejlődésére. Nagyérdemű tanárai a komoly törekvésű ifjuval 

csaknem baráti viszonyban állottak és ez tette főleg lehetővé a gyors előmenetelt 

tanulmányaiban. – Különösen Csaplár Benedek és Koretz Lőrincz kitűnő tanárai szellemi 

buzdításainak igen sokat köszönhetett. Az első a humanisztikus és klasszikus tanulmányok 

iránt valódi lelkesedést költött benne, míg az utóbbi a szigorú mathematikai gondolkodásba 

avatta be.” „…míg azelőtt tanulmányaiban különös szorgalmat és komolyságot egyáltalában 

nem tanusitott, jelleme a hadjárat és a forradalom nagy életiskolájának viszontagságai között 

                                                           
5 A családnév írásmódja eredetileg Thann volt, Than Károly neve első dolgozatain is így szerepel. Első 
dolgozata, melyben Thanként írta a nevét, 1861-ben a Természettudományi Társulat Közlönyében jelent meg. 
Hivatalos irataiban is 1861-ig, pédául egyetemi tanári kinevezéséért folyamodó levelében Thann Károly 
szerepel. Érdekes, hogy az 1856. évi gimnáziumi bizonyítványát Thán Károly névre állították ki. 
6 Szabadváry Ferenc: Than Károly. Bp., 1972. Akadémiai Kiadó. p. 167. (A múlt magyar tudósai)  
7 MTA Könyvtárának Kézirattára (a továbbiakban: MTAKK) 
8 Ez az önéletrajz is az Akadémia Kézirattárában található. Megjelent nyomtatásban is: Than Károly. 
[Önéletírás]. = Ország-Világ 1 (1880) pp. 125–127. – Ebben a harmadik személyben írt életrajzban nincs utalás a 
szerző személyére. 



egészen megedződött.” Föllelhető gimnáziumi bizonyítványai szerint kitűnő tanuló, 

osztályelső volt. 

 
Hetedik osztályos bizonyítványa 



A forradalom kitörése után az őszt a 16. éves Károly Óbecsén töltötte. Thannékhoz egy 

távoli szepességi rokonuk, Böhm Vilmos tüzérszázados volt beszállásolva. „Böhm 

ösztönzésére az ott helyben improvizált tüzériskola előadásait buzgón látogatta, s annyira 

megkedvelte a tüzérséget, hogy az akkori általános lelkesedés mellett, kivált miután idősebb 

testvérei már mind beléptek a magyar hadseregbe, szüleinek ellenzése daczára is elhatározta, 

hogy honvédtüzérré lesz. Nemsokára (1848 október) Böhm őrnagy az erdélyi hadsereg 

tüzérparancsnokává neveztetvén ki, vele együtt Erdélybe ment hol pár hónap lefolyása után 

vezetőjétől az ellenség által végkép elszakittatván (ti. Böhm elesett) saját kivánságára egy 

lovasüteghez osztatott be, és Bem tábornok alatt az egész hadjáratban előbb mint főlövész, 

később mint tűzmester kilencz nehezebb ütközetben és csatában vett részt…midőn pedig a 

magyar hadak Erdélyt elfoglalták, a nagyszebeni lőszergyárban nyert alkalmazást. A zsibói 

fegyverletétel után N.-Váradon jelentkezett a cs.k. haditörvényszéknél, mely a még nem is 15 

éves gyermeket, mint katonai szolgálatra koránál fogva alkalmatlant szabadon bocsátotta.” 

Gyalogosan indult és lerongyolódva érkezett Kőrösladányba, ahol a rokon Lengyel család élt. 

Szomorú hírek várták. Édesanyja meghalt, édesapja elvesztette állását, új állás után kellett 

néznie, de ezt csak 1851-ben nyerte el a zombori adóhivatalban. 

Károlynak saját lábára kellett állnia. Kiss Ferenc kőrösladányi gyógyszerészhez állt be 

gyakornoknak. Ebben már minden bizonnyal szerepet játszott a kémia iránti érdeklődése. 

(Amikor 1902-ben Óbecse díszpolgárává választották, az őt köszöntő küldöttségnek azt 

mondta,9 hogy „a chemia iránti ellenállhatatlan vágyat élesztett tűzérségi szolgálata”.) 

Néhány hónap múlva Hódmezővásárhelyre ment, ahol Simonides Antal patikájában 

dolgozott. Simonides megengedte neki, hogy kémiai kísérleteket végezzen. A gyakornoki 

évek elteltével letette az előirt vizsgát. Szegedre ment és Rohrbach Antal gyógyszerésznél 

vállalt állást. Rohrbach nagyon megkedvelte a kétségkívül szorgalmas és jól képzett 

fiatalembert, és lehetővé tette számára a hiányzó két gimnáziumi osztály pótlólagos 

elvégzését, majd, az érettségi letételét. Erre 1855. augusztus 6-án került sor a szegedi 

főgimnáziumban.. Így most már gondolhatott az egyetemi tanulmányok megkezdésére. Egy 

igen érdekes és a kort jellemző vonást említ az óbecsei díszpolgárságot köszönő beszédében. 

A bécsi egyetemre való felvétel föltétele volt, hogy ne terhelje a negyvennyolcas 

forradalomban és szabadságharcban való részvétel. „Hallomás szerint Ó-Becse községénél e 

tekintetben felőlem is tudakozódtak. Szülővárosom akkori lakossága is jóindulattal 

nyilatkozott felőlem.” A bécsi egyetemi idejéről így írt 1860-ban az egyetemi tanári állásért 
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folyamodó levele10 mellékletében: „Alólirt ugyanazon évben a bécsi egyetemre ment, melyen 

hogy megkivántató áttekintést és sokoldalúságot nyerhessen az orvosi tudományszakba véteté 

fel magát. Miután az orvosi osztályon a vegytan szakmájába vágó segédtudományokat, 

milyenek az ásvány – növény – állat – boncz – élet – természet – vegytan, gyógyszerisme, 

általános kór- és gyógytan, törvényszéki vegytan. Állatgyógyászat, méregisme s.a.t. F és G.) 

melléklet szerint mint beiktatott rendes hallgató hét iskolai félév lefolyta alatt 

áttanulmányozta, mélyen tisztelt Dr. Redtenbacher Josef bécsi egyetemi vegytanár külön 

személyes vezetése alatt minden tevékenységét a tudományos vegytan tanulmányozására 

fordította, annyival is inkább, miután fönemlített tanárának ajánlatára a magas tanügy 

miniszteriumtól, a vegytanban további kiképzés végett két évig 600 p. ft. ösztöndijat nyert.” 

Redtenbacher eredetileg a prágai egyetem professzora volt, itt volt hallgatója, majd 

tanársegéde Görgey Artúr, aki laboratóriumában végezte a kókuszolaj összetevőire vonatkozó 

vizsgálatait, melyek a laurilsav felfedezésére vezettek. Később Redtenbacher Görgeyről a 

legnagyobb elismeréssel beszélt Than Károlynak. Than 1893-ban, az ’Egy magyar hadvezér 

mint chemikus’ című, Görgey munkájával foglalkozó dolgozatában így ír:11 

 

„Redtenbacher, az újabb irányú chemiának lelkes művelője, Liebignek tanítványa és 

benső barátja volt, maga is nem egy fényes eredményű búvárlattal mozdította elő a 

tudományt az újabb irányok felé. Világosan gondolkodó fő, a chemiai búvárkodás 

gondolatmeneteiben és módszereiben teljesen otthonos tudós. A kiben nagy tehetség és 

a nemes érzület mellett, a szellemnek és kedélynek élénksége a legszeretetre méltóbb 

módon voltak párosulva. Reánk nézve e kiváló személyiségnek élete annyival vonzób, 

mert különös rokonszenvvel viseltetett a magyar ifjak iránt, mint azt az ötvenes években 

velem együtt számos Bécsben tanuló hazánkfiának sok alkalma volt tapasztalni. Én 

magam igen sokat köszönök szíves támogatásának. Igazi tanár volt, ki ha tanítványában 

                                                           
10 MTAKK 
11 Than Károly: Egy magyar hadvezér mint chemikus. = Budapesti Szemle 3 (1893) Vol. 74. No. 197. pp. 161–
180. 
Than ebben a cikkben megjegyzi, hogy Görgey „Egy barátságos társalgás alkalmával Visegrádon” ezt mondta…, 
ez azonban nem bizonyítja, hogy Than is jelen volt a beszélgetésen. Valószínű, hogy egyértelműen fogalmazott 
volna, ha valóban ott lett volna. Görgey István a testvéréről 1918-ban kiadott kötetében (Görgey Arthur 
száműzetésben. 1849–1867. Bp., 1918. MTA.) így fogalmaz: „Maga bátyám a szerzővel (Than Károllyal) 
egyízben Visegrádon folytatott barátságos társalgás alkalmával chemiai tanulmányai forogván szóban…”. Ezt 
követően pedig több mondatot szó szerint idéz Than közleményéből. Ez azonban természetesen nem bizonyítja, 
hogy Than is jelen volt a beszélgetésen. Hasonlóképpen nem tekinthető egyértelmű bizonyítéknak Simon V. 
Péter közleménye (In: Görgey Artúr élete és működése Magyarországon. Katalógus. Bp., [1990]. Magyar 
Nemzeti Múzeum.) sem, mert nem jelöl meg forrásokat, az általa említett fényképalbum (Magyar Nemzeti 
Múzeum újkori dokumentumgyűjteménye 1968. 8. ltsz.) egyik fényképén sem ismerhető fel egyértelműen Than 
Károly. 



a valódi hivatást fölismerte, mindent elkövetett, hogy azt törekvéseiben tőle kitelhető 

módon támogassa. Nem csekély része volt e kiváló egyéniségnek abban, hogy 

Ausztriában, de hazánkban is, az ujkor tudományos szelleme, az elavult bevágó 

rendszer ellenében diadalra jutott. Hálás elismerésemet kell lerónom irányában 

különösen nekem is. Ő volt első tanárom a chemiában, sok uj eszmének és fölfogásnak 

a csíráit köszönöm neki, röviden mind azt, a mit a hálás tanítvány kitünő és jóakaró 

tanítójának köszönhet. Mint az organikus chemia egyik legkiválóbb búvárának, az ő 

befolyásának tulajdoníthatom, hogy a chemiának ez ágával alaposan megismerkedtem. 

Mikor a bécsi egyetemen életpályául az orvosit választottam, korlátolt anyagi 

körülményeim közt az állami ösztöndíjak kieszközlésével ő tette lehetővé, hogy jóakaró 

és gondos vezetése mellet, behatóan foglalkozhassam a chemiának kísérleti 

tanulmányával.” 

 

A megkívánt három szigorlat és nyilvános előadás alapján 1858. július 23-án a bécsi egyetem, 

az Universitas Vindobonensis, vegyészdoktorává avatták. Említett önéletrajzában írja: 
 

„A tudományos közönség előtt elismerést nyert tevékenységének és Redtenbacher tr ur 

ajánlatának következtében a kérelmezőnek szerencséje volt a magas tanügy 

ministeriumtól, mint a H) alatti mellékletből kiviláglik, egy évre 1000 pft. Ösztöndíjat 

nyerhetni, azon czélra, hogy a vegytanban fölsöbb kiképzés végett a külföldi 

nevezetesebb egyetemeket beutazhassa, s a tudomány legkitünőbb férfiait 

meglátogathassa. Alólirt 1858iki Oktoberben a heidelbergi egyetemre ment amelyen két 

egyetemi félévet töltött; …. Alólirtnak volt egyszersmind szerencséje Heidelbergben a 

nagynevű Bunsen Robert urnak személyes ismeretségét és barátságát megnyerni, 

miáltal képes volt egyévi folytonos egyűttlét által a jeles természetbuvár és vegyész 

által teremtett irányt részben elsajátítani…” 

„1859ik év Martius és Aprilis havát Párisban töltvén Wurtz tanár úr vegy-

műhelyében (école de Medicine) működött, és alkalma volt a franczia fővárosban a 

tudomány legjelesebb egyéneivel közlekedni, és minden nevezetesebb 

természettudományi, különösen vegytani intézeteket megszemlélni. A külföldön töltött 

szünidőket alólírt a németországi jelesebb vegyműhelyek gyárak és egyébb 

természettudományi intézetek meglátogatására fordította.” 

 



Heidelbergben kiváló professzorok voltak. A Föld történetét Leonhardttól, az elméleti optikát 

Eisenlohrtól, matematikát pedig Hessetől és a világhírű Cantortól hallgatta. 

 

 
A fiatal Than Károly 



Tanulmányútjáról visszatérve a bécsi egyetem tanársegéde, majd magántanáraként 

dolgozott. Eredményeiről számos külföldi folyóiratban megjelent dolgozatban számolt be, és 

a Természettudományi Társulat Közleményeiben három értekezést tett közzé. Itthon hamar 

felfigyeltek kiváló képességeire és 1860. január 31-én a Magyar Természettudományi 

Társulat tagjává, 1860. október 9-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 

választották.12 

1860. október 20-án I. Ferenc József kibocsátotta az ún. októberi diplomát, melynek 

következtében a pesti egyetemen ismét magyar lett a tanítási nyelv. Wertheim volt az 

egyetemen a kémia professzora, de ő nem tudott magyarul és így lemondott állásáról. 

Pályázatot hirdettek a kémia tanári állásra, melyet Than megpályázott. Nem egyedüli pályázó 

volt. Say Móric (1830–1885), akit 1869-ben, és Schenek István (1830–1909), akit 1889-ben 

választott levelező tagjává a Magyar Tudományos Akadémia is pályáztak. Mindketten kiváló 

kutatók, illetve tanárok voltak. Than nyerte el az állást. Bizonyára szerepet játszottak a 

döntésben Redtenbacher és Bunsen professzorok meleghangú támogató levelei, és az, hogy a 

távozó Wertheim professzor is Thant ajánlotta. 

Nem kétséges a döntés bölcsessége, hiszen Than Károly egyetemi tanári működése 

meghatározó jelentőségű volt a hazai kémiai oktatás és kutatás szempontjából. 

Két évvel később, 1862. július 18-án az egyetem rendes tanárává nevezték ki. A 28 éves 

Than Károly, egy meglehetősen nehéz időszak után, melyben középiskolai tanulmányait is 

kénytelen volt megszakítani, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a budapesti egyetem 

rendes tanára lett. Kétségkívül csodálatos pályafutás, melyben Than kivételes képességei 

mellett, a sajátos hazai politikai és közéleti helyzet is szerepet játszott. Than Károly további 

élete, családi körülményeinek változásaitól eltekintve, lényegében egyenlő tudományos 

kutatásaival, egyetemi tanári működésével, a hazai tudományos életben játszott sokoldalú 

tevékenységével. Ezeket a következő fejezetekben ismertetjük, itt most csak a szorosan vett 

családi életének eseményeivel foglalkozunk és munkásságának számos elismerésének, 

kitüntetésének felsorolására szorítkozunk. 

Gudenus könyve13 szerint 1870. július 25-én Bécsben vette feleségül Kleinschmidt 

Ervinet, aki a westfaliai Steinheimben 1849. február 8-án született és Budapesten 1926. június 

12-én hunyt el. Első leveleit későbbi feleségéhez Than németül írta, és aláírásként is Carl 

                                                           
12 Ebben az időben a Természettudományi Társulat tagsága elismerésnek számított, és ajánlóhoz kötötték. 
Érdekes, hogy a Thannak küldött oklevélen A’ Magyar Természettudományi Társulat szerepel, a hiányjel talán a 
hiányzó „Királyi” megjelölésre utal. 
13 Lásd: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája. 4. köt. SZ–ZS. Bp., 1998. 
Heraldika Kiadó. 



szerepel. Csakhamar azonban magyar szavak is felbukkannak az Akadémia Kézirattárában 

őrzött levelekben. Az 1870. június 16-án kelt levél első mondata: „Édes kedves kis Ervinkém” 

alatta zárójelben „(eedesch kedvesch kisch Ervinkem)”. Az aláírás: „Carl Deim Károlyka”. 

Boldog házasságukból öt gyermek született: Jolán (Budapest, 1871. nov. 8. † Budapest, 

1955. szept. 5.); Károly Péter (Budapest, 1873. márc. 3. † Budapest, 1945. dec. 14.) Albin 

Péter Ádám (Budapest, 1876. dec. 5. † Budapest 1921. okt. 17.); Ervin (Budapest, 1881. dec. 

15. † 1976. aug. 28.); Erzsébet (Budapest, 1888. dec. 18 †Budapest, 1962. nov. 30.). 

Egyenesági leszármazottaik nem élnek, oldalági leszármazottak Budapesten és Pécsett élnek. 

Majd félévszázados munkássága során a következő elismeréseket, kitüntetéseket kapta: 

A budapesti Tudományegyetem tiszteletbeli doktora; az orvosi kar tiszteletbeli 

orvosdoktora. Tiszteleti tagjává választotta a budapesti orvosegyesület, a Magyar 

Természettudományi Társulat, a Bars megyei Gyógyászati Egyesület, a Magyarországi 

Gyógyszerész Egylet, az Allgemeiner Oesterreichiser Apotheker Verein, a Jász-kún Kerületi 

Orvos és Gyógyszerész Egylet. Levelező tagjává választotta a Societé Nationales Sciences 

Naturelles de Cherbourg. Szülővárosa, Óbecse, díszpolgárává választotta.. 

I. Ferenc József a kémiai intézet munkálatainak befejezésekor királyi tanácsosi címmel, 

1873-ban a Vaskorona Rend III. osztályával, 1890-ben a „Pro litteris et artibus” 

díszéremmel, 1892-ben a magyar főrendiházi örökös tagsággal, 1902-ben, 40 éves professzori 

jubileuma alkalmával a Ferencz József-rend nagykeresztjével tüntette ki. Sajnos csak halála 

után emelték bárói rangra, így a bárói címet három fia viselhette. 

Halála után tudóstársai szobrot kívántak állíttatni tiszteletére. A Magyar Kémikus 

Egyesület Than Károly emlékérmet is alapított a kiemelkedő egyesületi tudományos 

tevékenység elismerésére, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság pedig a ’Magyar 

Gyógyszerkönyv’ kiadásának centenáriumára adott ki Than Károly érmet. Budapesten utcát 

neveztek el róla, több középiskola viseli nevét. 

Karlovszky Geyza az általa előállított, és bizonyos idegbetegségekre ma is alkalmazott 

ammónium-rubibium bromidnak mestere tiszteletére a Thanatol nevet adta.14 

 

 

                                                           
14 Bartha István – Förster Rezső (szerk.): A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–
1941. Bp., 1941. Kis Akadémia. p. 367. (A Kis Akadémia könyvtára 42.) 



 
 

Than Károly plakett 
Egyoldalas öntött bronzplakett, 104 × 154 mm 

Than Károly szembenéző mellképe, nyakában a Ferencz József-rend nagykeresztje. 
Felirat: – THAN –  

Az alsó sarokban a művész neve: FARKAS M. 
 
 

 
 

A Magyar Kémikusok Egyesülete emlékérme. 
Öntött bronzérem, 76 mm 

Előlap: Than Károly jobbra néző arcképe 
Körirat: MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE THAN KÁROLY EMLÉKÉREM 1955 

Hátlap: Nyitott könyvön kémcsövet tartó kéz, Bunsen-égő 
Körirat: EGYESÜLETI ÉLETÜNK TERÉN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRT 

Mesterjegy: B. FARKAS S. (Boldogfai Farkas Sándor)



 
 

A Magyar Gyógyszerkönyv jubileumára 
Öntött bronzérem, 76 mm 

Előlap: Than Károly szembenéző arcképe. Mellette baloldalt a művész neve: RENNER, 
kétoldalt félkörívben: THAN KÁROLY 1834–1908  

Hátlap: Felül három sorban felirat: A MAGYAR / GYÓGYSZERKÖNYV / 
CENTENÁRIUMÁRA 

Középen nyitott könyv, rajta és alatta felirat: 1971 / MAGYAR / GYÓGYSZERÉSZETI / 
TÁRSASÁG  

 
 

 
 

Születésének 170. évfordulójára kiadott érem 
Egyoldalas öntött bronzérem, 90 mm 

Than Károly szembenéző arcképe.  
Fölötte: THAN KÁROLY, alatta: 1834–1908 

Az érmen nincs mesterjegy (tervezte és készítette: Rusznyák Miklós) 


