
Munkássága a tudományos társaságokban 

 

A Magyar Tudományos Akadémiát 1825-ben alapították, de működését csak hat évvel később 

kezdte meg. Hat osztálya közül egy volt a természettudományi. Az Akadémia munkásságának 

előterében a nyelvművelés és az ún. humán tudományok álltak. Az induláskor az 

Igazgatótanács mindössze 23 rendes tagot nevezett ki, közülük öten – Balásházy János, Bugát 

Pál, Gebhardt Ferenc, Horváth József és Schuster István – képezték a Természettudományi 

Osztályt. Közülük Schuster volt vegyész. Ezt követően választások révén kerültek új tagok az 

Akadémiába. Az első választott vegyész tag Nendtvich Károly volt, őt 1844-ben választották 

meg. Az Akadémia harmadik vegyész tagja Than Károly volt, akit 1860-ban választottak 

meg.  

Than számos előadást tartott az osztályüléseken, melyek teljes terjedelemben, vagy 

kivonatosan a különböző akadémiai kiadványokban jelentek meg. Than haláláig a következő 

vegyész tagjai voltak az Akadémiának: 

Schuster János (1777–1839) r. tag 1831  

Nendtvich Károly (1811–1892) l. tag 1845, r. rag 1858 

Than Károly (1834 –1908) l. tag 1860, r. tag 1870 

Preysz Móric (1829.1877)  l. tag 1863  

Say Móric (1830–1885)  l. tag 1869  

Wartha Vince (1844–1914) l. tag 1873, r. tag 1891 

Lengyel Béla (1844–1913)  l. tag 1876, r. tag 1894 

Balló Mátyás (1844–1930)  l. tag 1880  

Schenek István (1830–1909) l. tag 1889  

Ilosvay Lajos (1851–1936) l. tag 1891, r. tag 1905 

Fabinyi Rudolf (1849–1920) l. tag 1891, r. tag 1915 

Kosutány Tamás (1848–1915) l. tag 1894  

Hankó Vilmos  (1854–1923) l. tag 1894  

Winkler Lajos (1863–1939) l. tag 1896, r. tag 1922 

Bugarszky István (1868–1941) l. tag 1899  

Kalecsinszky Sándor (1857–1911) l. tag 1902  

Buchböck Gusztáv (1869–1937) l. tag 1907  



 



 
Az Akadémia hivatalos levele levelező taggá választásáról (1860) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadémiai oklevele (1860) 



A felsoroltak közül Balló Mátyás, Buchböck Gusztáv, Bugarszky István, Fabinyi Rudolf 

Lengyel Béla, Ilosvay Lajos, Kosutány Tamás Wartha Vince és Winkler Lajos ajánlója Than 

Károly volt. (Than a következő jelentős külföldi kémikusokat javasolta az Akadémia külső- 

illletve tiszteleti tagjául: Berthelot, Hofman, Mengyelejev, Ostwald, Nernst, Pasteur Ramsay, 

Sainte-Claire-Deville, van ’t Hoff, Wöhler.) 

Than a Matematikai és Természettudományok Osztályának 1887 és 1907 között elnöke, 

1907–1908-ban pedig az Akadémia alelnöke volt. 

A természettudományok a XVIII. század végétől indultak rohamos fejlődésnek. A 

Magyar Tudományos Akadémia alapítását követő évtizedekben még nem foglalkozott a 

természettudományokkal jelentőségüknek megfelelő mértékben. Ez indított arra több kiváló 

magyar orvost, fizikust, biológust és kémikust, hogy 1841-ben megalapítsák a Magyar 

Természettudományi Társulatot (MTT), melynek meghatározó szerepe volt a hazai 

természettudományi kutatások fejlesztésében és a tudományos eredmények széleskörű 

terjesztésében. Az MTT tagsága még hosszú ideig jelentős elismerésnek számított. Than 

Károlyt az MTA és az MTT csaknem egyidejűleg választotta tagjává. Thannak a Társulat 

életében kivételesen fontos szerepe volt. Már 1862-ben alelnökké, majd 1872-ben elnökké 

választották. Ezt követően 1880-tól haláláig választmányi tag volt. Javaslatára alakult meg 

1892-ben a Társulat kémia-ásványtani szakosztálya, melynek első elnökeként haláláig 

szolgált. 

 



 
 

Eötvös József báró levele Than Károlyhoz az Akadémia rendes tagjává választásakor (1870) 



 
 

Arany János főtitkár levele Than Károlyhoz rendes taggá választása alkalmából (1871) 



 
 

Szabó József első titkár levele a Magyar Természettudományi Társulat tagjává választásáról 

 

 



Ugyanazon a közgyűlésen, melyen Thant taggá választották merült föl, hogy a 

Társulatnak elsősorban a természettudományi eredmények széleskörű terjesztésében, a magas 

szintű népszerűsítésben van szerepe. Azonban, mint Gombocz Endre írja – a továbbiakban 

még többször idézett – könyvében:68 „A népszerű előadások eszméje egyelőre még nem 

valósult meg, csak amikor Than Károly veszi kézbe az ügyet, indulnak meg.” 1865-ben a 

Társulat Választmánya Than elnökletével bizottságot küldött ki, hogy a következő évi 

közgyűlés számára javaslatot tegyen a népszerű előadások ügyében. „Ez a bizottság – nem 

hiába Than volt az elnöke – már nemcsak tanácskozott, mint a hasonló régi bizottságok, 

hanem cselekedett is.” Az első előadásokat az ágostai evangélikus gimnázium dísztermében 

tartották. Az első sorozat érdekes kísérletekkel élénkített záró előadását Than tartotta A 

légnemű testek égési tüneményeiről. „Thannak annyira szivéhez nőtt a népszerű előadások 

ügye, hogy később a kémiai intézet tantermét engedte át ezen céljaira, hol a legnagyobb 

látogatottságnak örvendett.” 

A porosz–osztrák háború miatt késve tartotta a Társulat negyedszázados jubileumi 

ülését. „Az ülés kimagasló száma újra Than népszerű előadása volt, melyet »Az elemek 

színképéről« tartott. A fontosabb fémelemeknek színképét elektromos fény segítségével vetítve 

mutatta be és a színképi elemzés lényegét meg jelentőségét közérdekű módon ismertette.” 

1873-ban újabb lépés következett a tudománynépszerűsítő előadásokkal kapcsolatban, 

nevezetesen megkezdődtek a Népszerű Természettudományi Estélyek. Ezt egyebek között az 

tette lehetővé, hogy Than rendelkezésre bocsátotta a kémiai intézet éppen felépült új 

épületében a megfelelő termet. 

Nagyon jellemző, és máig tanulságos az a vita, mely a Társulatban egy új, németnyelvű 

folyóirat kiadásával kapcsolatban folyt. Idézzük Gombocz Endre ismertetését: 

 

„Szabó József, König Gyula, Szily Kálmán, Than Károly és báró Eötvös Loránd 1883. 

februárjában egyidejűleg az Akadémiához és a Társulathoz is fordulnak egy kéréssel. 

Közlik, hogy a Berichte aus Ungarn über Mathematik und Naturwissenschaften cím 

alatt olyan idegen nyelvű folyóiratot szándékoznak kiadni, mely Magyarország 

tudományos működését az említett szakokban a külfölddel megismertetné. Föladata 

volna a nem túlságosan nagy terjedelmű olyan közleményeket, melyek magyar 

szakfolyóiratokban megjelentek és önálló vizsgálatokat tartalmaznak, fordításban 

közölni, jelentést tenne továbbá a folyamatban levő tudományos kutatásokról, az 

                                                           
68 Vö. Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Bp., 1941. 
KMTT.  



irodalmi jelenségekről s a felsőbb oktatás főbb mozzanatiról stb. A társulat 

választmánya a tervet szívesen fogadta és támogatásul évi 600 forintot szavazott meg. A 

segély fejében a társulat 100 példányt venne át. A Magyar Tudományos Akadémia a 

folyóiratot Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn cím alatt 

meg is indította még 1883-ban. A Társulat a segély fejében 100 példányt vett át, melyek 

a Társulattal csereviszonyban álló külföldi tudományos társulatoknak küldettek széjjel. 

A Társulat gazdag külföldi folyóiratgyüjteménye javarészt a Berichtékkel folytatott 

cseránek köszönhető. Segélyezése mégis ellentmondást váltott ki. Ezeknek Horváth 

Géza adott kifejezést az 1885 februári választmányi ülésen. Nem emel kifogást a 

Berichte kiadásának célszerűsége, hasznossága és jogosultsága ellen, de nem tartja 

megengedhetőnek, hogy a Társulat segélyezze. »A magyar közönség bizonyára nem 

azért adja filléreit a Társulatnak, hogy a német irodalmat támogassa, hanem, hogy az 

alapszabályokban kitűzött célját, a természettudományok magyar nyelven mívelését és 

terjesztését szolgálja.« ….Than Károly úgy érzi, hogy »hazai tudományos életünk 

fejlesztésének teszünk szolgálatot, ha valamely elterjedtebb európai nyelven vagy 

nyelveken megjelenő folyóirat életbeléptetésével a mennyiségtan és a 

természettudományok terén kifejtett hazai munkásságunknak összefüggő és amennyire 

lehet hű képét adjuk a külföld elé. Meggyőződése szerint ez az egyetlen hathatós és 

célravezető mód, hogy annak a balfelfogásnak, hogy ne mondja, rágalomnak, mely 

szerint a magyar faj és társadalom a tiszta tudomány előbbrevitelére önállólag képtelen, 

vagy ahhoz legalább hozzá nem járul, még a látszólagos jogosultságát is megcáfoljuk. 

Tudvalévő ugyanis, hogy a külföldi és nem magyarajkú hazai ellenségeink éppen ilyen 

állításokkal vélték az európai közvéleményt odaterelni, hogy fajunkat felsőbb 

művelődésre képtelennek tartja és így kultúrhivatás hiányában nyelve fejlődésének, sőt 

létének jogosultságát is kétségbe vonja«.” 

 

Nem csupán a Társulat, hanem az egész hazai tudományos életre máig kiható 

jelentőségű volt a különböző tudományos szakértekezletek kialakítása 1891–92-ben. 



 

Oklevele a Királyi Magyar Természettudományi Társulattól 

 
 

„Than Károly azt indítványozza, hogy a szakértekezlet alakuljon át »Magyar Chemiai 

Társulat«-tá, egyelőre az anyatársulat keretében, melynek azután főfeladata lenne egy 

magyar chemiai folyóiratnak a kiadása. Az indítványt a szakértekezlet egyhangú 

örömmel tette magáévá és bizottságot küldött ki…..Than Károly az 1893. évi októberi 

választmányi ülésen már olyan értelmű javaslatot terjeszt elő, hogy a chemia-ásványtani 

szakértekezlet alakuljon át szakosztállyá, és egy chemiai folyóiratot indítson meg. 

….Az 1893. januári választmányi ülésen előterjeszti az alakítandó chemiai szakosztály 

tervezetét, a chemiai folyóirat megindításának módozatait és ismerteti a szakosztály 

viszonyát a Társulathoz. A választmány elfogadja Than előterjesztését, a megindítandó 

folyóiratot legfeljebb 1500 forint segélyben részesíti.” 

 

„A szakosztályi folyóiratok közül elsőnek a chemiai szakosztályé, a Magyar Chemiai 

Folyóirat indult meg, melynek életlehetőségét Than Károly megfelelő számú előfizető 

szerzésével és a maga részéről 1000 forintos alapítvánnyal biztosította.” A szakosztály 

rendszeresen megtartott ülésein sok értékes előadás hangzott el, legtöbbjük megjelent a 



’Magyar Chemiai Folyóirat’-ban. Természetesen Than is több előadást tartott, általában 

érdekes kísérleti bemutatásokkal. 

A chemia ásványtani szakosztály értekezletén 1893. április 23-án „Than Károly 

jelentést tett a »Magyar Chemiai Társulat« alakítása és a »Magyar Chemiai Folyóirat« 

megindítása ügyében kiküldött bizottság működéséről. Reményét fejezte ki, hogy a chemiai 

szakirodalom fejlesztése érdekében czélba vett társulás létrejöhet a Természettudományi 

Társulat keretében is.” A folyóirat 1895-ben meg is indult, de a Magyar Chemikusok 

Egyesülete, csak 1907-ben alakult meg, a MTT-tól független testületként. Első elnökévé 

Fabinyi Rudolfot, tiszteletbeli elnökévé pedig Than Károlyt választották meg, aki sajnos a 

következő évben elhunyt. 

A Természettudományi Társulattal szinte egyidőben 1841-ben hozták létre a Magyar 

Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseit. Ennek működése az eleinte évenként 

különböző városokban megrendezésre kerülő Vándorgyűlések szervezésére és az azokon 

elhangzó előadások évkönyvekben, a Munkálatokban történő kiadására szorítkozott. Than 

mindössze négy, egymást követő Vándorgyűlésen vett részt, és a X. marosvásárhelyi ülésen 

tartotta meg az egyik legjelentősebb munkájáról szóló beszámolót, melyről a következőt írja a 

Vándorgyűlések történetével foglalkozó könyv:69 „Az általános érdekü tudományos 

előadások közül kiemelendő Than Károlyé az ásványvizek vegyelemzésének összeállitásáról, 

mely rendszernek általános elfogadása kétségkivül tisztább világot vetne az ásványvizek 

szerkezetébe.” A XII. rimaszombati vándorgyűlésről pedig ezt olvashatjuk: „A többi 

szakosztály értekezéseiből csak egyet emlitek, mely a magyar tudomány vivmánya. Ez Lengyel 

Béla előleges jelentése a Than Károly által a harkányi kénes vizben, elemzése alkalmával 

felfedezett uj légnemű testről a szénéleg kénegről, mely egy parány széneny, egy éleny és egy 

kénenyből áll s COS képlet által van kifejezve.” 

Mindig a szívén viselte a gyógyszerészképzés ügyét. Tagja, majd tiszteletbeli tagja volt 

a Magyar Gyógyszerész Egyesületnek. Már 1863-ban javasolta a Gyógyszerésznövendékek 

Segélyegyletének a létesítését, és közbenjárása is szerepet játszott abban, hogy a 

Helytartótanács jóváhagyta azt. 1881. május 29-én a m. kir. Tudományegyetem orvostani 

hallgatóinak segélyező és önképző egyesülete dísztagjává választotta. 

A Gyógyszerész Egyesület 1881. évi közgyűlésén rámutatott arra, hogy nem kielégítő 

gyógyszerész gyakornokok gyakorlati felkészültsége. Ennek nyomán megfelelő 

módosításokat eszközöltek a képzésben. 
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Amikor bizottságot hoztak létre a ’Magyar Gyógyszerkönyv’ kiadására, Than Károlyt 

bízták meg az elnöki teendők ellátásával. Az első kiadás 1871-ben jelent meg. Az 1888-ban 

megjelent második kiadást létrehozó bizottság elnöki tisztét is ő látta el. 

1891. november 5-én kapott értesítést, hogy a Mathematikai és Physikai Társulat 

tagjává választotta. 

Néhány hónappal halála előtt, 1908. február 29-én értesítette a Magyar Flozófiai 

Társulat, hogy tiszteleti tagjává választotta. Részlet a levélből:70 a Társulat „másrészről 

ünnepélyes tanuságot tesz azon meggyőződéséről is, hogy a tudásunkat lelkiismeretes kutató 

munkássággal gyarapító és sokfelé szétágazó vizsgálódások eredményeit a filozofiai 

elmélkedés magaslatán áttekintő és értékelő természetvizsgáló a legbecsesebb szolgálatokat 

teszi az igazi filozofiai szellem kialakulásának és terjedésének is.” 
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