
A tudománypolitikus és a tudománynépszerűsítő 

 

Thant szinte kinevezésétől haláláig foglalkoztatták a tudomány társadalmi hatásainak 

kérdései, és minden alkalmat megragadott, hogy Magyarországnak a művelt nyugati 

országoktól elmaradott voltán segítsen. Ebben nagy segítséget jelentettek számára a Magyar 

Tudományos Akadémián és a Magyar Természettudományi Társulatban betöltött tisztségei. 

A Természettudományi Társulatban szorgalmazta a népszerű természettudományi 

előadások tartását és maga személyesen is sok ilyen előadást tartott. Lengyel Béla a Társulat 

alapításának ötvenedik évfordulóján tartott ünnepi beszédében erről a következőképpen 

emlékezett meg:71 

 

„Than Károly, a külföldről akkor nem régiben visszatért fiatal tudós, nem mulasztott el 

egy alkalmat sem, hogy a külföldön szerzett tapasztalatait hazája javára értékesítse; ő 

honosította meg Társulatunkban a kisérletekkel egybekötött előadást s fölösleges volna 

fejtegetnem, hogy az ő tudományszeretete, kisérletekkel illusztrált előadásai milyen 

hatással voltak reánk, akkor még fiatal tanítványaira.” 

 

Ugyanezen az ünnepi megemlékezésen Than Károly ’Visszapillantás a multakra’ című 

előadásában vázolta addigi öt népszerű előadásainak lényegét.72 Ma is megragadó, hogy 

milyen sok gondosan tervezett kísérlettel színezte előadásait, melyek nagy élményt 

jelenthettek népes hallgatóságának. Nem mulasztotta el, hogy felhívja a figyelmet a hazai 

eredményekre. A kritikus állapottal foglalkozó előadásában részletesen tárgyalja Eötvös 

Loránd kutatásait, az elektromos energiával kapcsolatban pedig Schenek és Farbaky, Jedlik 

Ányos továbbá Bláthy, Déri és Zipernowsky találmányait. Ma különösen tanulságos az 1892-

ben tartott előadásának befejező részéből idézni: 
 

„Úgy vélem Társulatunknak kulturjelentőségét nem becsülöm túl, ha ezen ünnepélyes 

alkalommal hangsúlyozom, hogy Társulatunknak főképpen ismeretterjesztő 

működésével a tudományos önállóság terén az épen vázolt szép eredmények a 

legszorosabb szervi kapcsolatban vannak. Ilyen szempontból tekintve, méltányos 

megemlékeznem azon viszonyokról is a melyek között Társulatunk a mostanit 
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előkészítő korában, a hatvanas években működött. A hazai tudományoknak akkori, 

számra nézve kevés művelői a tudományos búvárkodásra előkészített teret nélkülözték 

és a legszükségesebb anyagi segédeszközök sem állottak rendelkezésökre. Ehhez 

járultak a kezdetnek minden egyéb nehézségei, valamint törekvéseiknek kicsinylő, 

csaknem lenéző ócsárlása tekintélyes idegen, tudományos körök részéről. Másrészt 

azonban akkori társadalmunknak ifjú java, nehéz időknek szigorú nevelésében 

megedzett volt és lázas politikai tevékenység nem vette annyira igénybe 

társadalmunknak minden rétegét, mint ma. A tudományt művelő kevesekben, ép úgy 

mint a társadalomban is oly lelkesedés volt a tudomány tiszta ideálja iránt, a mely sok 

tekintetben pótolta ama hiányokat és a kölcsönös megbecsülés meg föltétlen bizalom a 

tudomány képviselőinek egyrészt erőt kölcsönzött a nagy nehézségek leküzdésére; 

másrészt a tudomány föltétlen szabadságának, a mely a fejlődésnek nélkülözhetetlen 

föltétele a legszilárdabb biztosítékul szolgált. Főképpen kevesek önzetlen buzgóságának 

köszönhetjük mai tudományos állapotaink kifejlődését. Azóta a viszonyok sok 

tekintetben javultak.” 

 

Népszerű előadásai közül talán a legérdekesebb az 1894-ben tartott ’A világításról’.73 

Ezt teljes terjedelmében közöljük kötetünkben. 

Rendkívül érdekesek négy nagy tudósról, az Akadémia tiszteleti tagjairól tartott 

megemlékezései.74 Ezekben alaposan elemzi nem csupán munkásságuk legfőbb elemeit, 

hanem mindazokat a tényezőket, melyek nagy hatást gyakoroltak szellemiségük kialakulására. 

Különösen értékesek a Liebigről és Bunsenről írt tanulmányai, melyeket olvasva kiderül, 

hogy e nagy elődök milyen jelentősen szolgáltak példaképül Than egyetemi tanári 

munkásságában. 

Liebigről összegezésként a következőket írja: 

 

„Kiválóan üdvös volt tudományos működésének hatására nézve, hogy mind 

kutatásaiban, mind irodalmi tevékenységében a német alapossággal a franczia elegantiát 
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és könnyűséget szerencsésen tudta egyesíteni. Ha tekintetbe veszszük, hogy e kiváló 

egyéni tulajdonságok, egy fennkölt, az igaz, szép és emelkedett iránt élete végső 

perczéig ifjú hévvel lelkesedő szellem vezetése mellett, összhangzatosan működtek 

közre az általa kijelölt czélok elérésében; úgy megérthető, hogy miként volt képes a 

nagy tudós egy emberi élet szűk keretén belül szaktudományának, hazájának és az 

összes haladásnak oly nagy szolgálatot tenni, melyért neve századunk legnagyobb 

buváraié és jótévőié közt fog a műveltség történelme könyvében tündökölni. 

És valóban Liebig a művelődés erkölcsi tényezőinek fejlesztésére is nagy és 

jótékony befolyással volt. Az által, hogy rendületlenül ragaszkodott a 

természetbuvárkodás alapelveihez, megóvta ezt azon félszegségtől, melybe a 

Németországban azelőtt az úgynevezett természetbölcsészek tévedtek. Ezekre nézve 

egy helyen (Ueber das Studium der Naturwissenschaften, 1840.) következőkép 

nyilatkozott: 

»Lehet-e ily szédelgőket természetbuvárnak, vagy philosophoknak nevezni, kik a 

természetbuvárkodás és a philosophia alapelvét, mely szerint a bebizonyíthatót és a 

bebizonyítottat szabad igaznak tartani, a leglelkiismertelenebb módon sértik meg. Ki 

nem volna hajlandó szánakozólag és elnézőleg nekik e játékukat meghagyni, melylyel 

méltóbb foglalatosságuk helyett életüket töltik el, ha sok helyen nem állanának az 

egyetemek élén, a tudományok e gyúpontján, honnét az igazságnak és a világoságnak 

kell szétterjedni, nem mérgezté-e meg e hamis proféták ifjúságunkat, képtelenné tették 

azt, hogy buvárkodásainkban részt vegyen, hogy az államnak és felebarátjainak hasznos 

lehessen. Oly embert, mely őrültségében a másikat meggyilkolja, az állam bezáratja és 

ártalmatlanná teszi: amazoknak még ma is megengedik, hogy orvosainkat képezzék, és 

ezekkel saját őrültségüket közöljék, mely lelki nyugalommal és elvek szerint engedi 

meg nekik, hogy ezreket öljenek meg.«” 

 

Regnault esetében az a különlegesség, hogy neki is küzdelmes gyermekkora volt, mint 

Thannak. Kutatásainak rendkívül jelentős vonásait értékelve rámutat arra, hogy milyen fontos 

a különböző jelenségek összehangolt kémiai és a fizikai megközelítése. Beszédének végén a 

következőket mondta: 
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„A vegyészek egy része, és ezek között a tulságos alapossággal vádolt német tudósok 

egyesei is nem minden kasztszinezet és némi intolerantia árnyalata nélkül Regnaultot, 

miként Bunsent is, nem tekintették vegyésznek, hanem physikusnak, sőt a vegytannak 

tett szolgálatairól gyakran nem igen nagy véleménynyel vannak. E sajátszerű 

jelenségnek oka, nézetem szerint, egyáltalán nem annak tulajdonítható, mintha Regnault 

hűtlen lett volna eredeti irányához, hanem főképpen annak, hogy azon másik irány, 

vagy ha ugy tetszik iskola, nem képes e szolgálatok valódi jelentőségét a vegytanra 

nézve kellőleg méltányolni. Elég legyen e tekintetben csupán azt kiemelnem, hogy 

Regnault ugynevezett physikai kutatásaiban az egyszerű és összetett testek 

fajmelegének törvényét, ugyszólván ujra alapította meg, s így a paránysúlyoknak 

jelenleg általánosan elfogadott módját tette lehetővé, mely kevéssel azelőtt egészen 

ingadozó alapon nyugodott.” 

 

Deville sokrétű kutatásainak elemzése után foglalkozik etikus magatartásával a tudományos 

vitákban. Egyik példája személyes jellegű, hiszen maga is vitában állt Deville 

megállapításaival az ammóniumklorid termikus disszociációját illetően. Erről részletesen 

írunk Than kutatásainak kapcsán. 

Bunsen kivételesen jelentős munkásságának érzékletes ismertetése után a következőket 

mondta: 

 

„Legkiválóbb sajátsága volt csodálatos megfigyelő képessége. A jelenségekben oly új 

dolgokat vett észre, melyeket előtte a megfigyelők százai nem láttak. Ehhez járult az 

elfogulatlanság függetlensége; továbbá az a kiváló adomány, mellyel a jelenségek 

lényegét és azok gyakorlati fontosságát intuicziójával és finom aesthetikai érzékével 

rögtön átérezte. Innen van, hogy legnagyobb fölfedezései egyszerű jelenségek 

megfigyeléséből indultak ki; mert az ily egyszerű jelenségek az ő kezében 

leghatalmasabb eszközökké váltak, a természet titkainak feltárására. Módszerei 

csodálatosan egyszerűek, e mellett mindig szabatosak és lehetőleg szigorúan 

mennyiségi természetűek. Módszereinek megalkotásában legnagyobb előnyére szolgált 

bámulatos kisérletező ügyessége… A kisérlet jelenségeinek éles megfigyelése s a 

tények elfogulatlan és biztos kisérleti megállapítására kimondhatatlan gondot fordított, 

mely csaknem a gyöngéd dzeretet lelkesedésével volt összehasonlítható.” 

 



’Kulturánk és a természetbuvárkodás’ című, a ’Természettudományi Közlöny’-ben és a 

’Budapesti Szemlé’-ben megjelent dolgozata,75 melyet e kötetben ugyancsak közlünk, rámutat 

arra, hogy az igazi kultúra nem részrehajló sem a humán, sem pedig a természettudományok 

irányában, hanem azok kiegyensúlyozott művelését tartja társadalmilag kívánatosnak. 

Mint Redtenbacher tanítványa és a negyvennyolcas szabadságharc egykori tüzére, 

különös figyelmet szentelt Görgey Artúr tevékenységének és szomorú sorsának, mivel 

Görgey is kémikus és Redtenbacher tanítványa volt. Nagyon érdekes és tanulságos elemzést 

ad arról, hogy milyen szerepet játszott Görgey kémikusi munkássága későbbi hadvezéri 

tevékenységében.76  

A különböző nemzetek tudományos akadémiái között a XIX. század végétől kezdődött 

a szervezett együttműködés, melyet Leibniz akkor már 200 évvel azelőtt szorgalmazott. A 

Royal Society kezdeményezésére 1901 áprilisában tartották meg Párizsban az akadémiák 

nemzetközi szövetségének – Than szóhasználatával: szövetkezetének – első ülését, melyen 17 

akadémia küldöttei vettek részt. A Magyar Tudományos Akadémiát Than Károly és 

Goldziher Ignác képviselték. Than beszámolójából kitűnik, hogy a munkálatokban nagyobb 

súlyt kapott a humántudományokkal kapcsolatos nemzetközi összehangolásra váró kérdések 

tárgyalása, mint a természettudományi problémáké. 

A tudományos ülések mellett jelentősek voltak a különböző ünnepségek és fogadások 

is, melyekről Than, akit felesége is elkísért, részletesen beszámolt.77 Thant mindig nagyon 

foglalkoztatta, hogy mit tudnak rólunk, a hazai tudományos életről a külföldi tudósok.. Maga 

az a tény, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát is felkérték az együttműködésre jelezte, 

hogy a helyzet javulóban van. Than írja: 
 

„Valóban, párisi tartózkodásom alatt igen örvendetesen lepett meg, hogy 

Magyarországot most már jobban ismerik ott, és hogy a felfogás kulturállapotainkról 

sokkal helyesebb, mint csak pár évtizeddel ezelőtt is volt. Ezelőtt 20 évvel voltam az 

elektromos kiállítás alkalmával néhány hétig Párisban, hol egy tekintélyes állású 

ismerős, ki a szenátus tagja volt, ebédre hivott meg. Az igen nagy számmal összegyült 

(40–50) vendégeknek, mint budapesti professzort mutatott be. A fiatal férfivendégek 

csaknem mind katonai szolgálatban voltak, de ottani szokás szerint polgári öltözetben 
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jelentek meg. Csakhamar egy kis csoporthoz szegődve, velük beszélgetésbe 

elegyedtem. Rövid idő alatt észrevettem, hogy velem bár igen udvariasan, de mégis 

némi tartózkodással társalogtak. Minthogy ez idő tájt a revanche-láz csaknem 

tetőpontján volt, csakhamar rájöttem, hogy a tartózkodás oka az volt, hogy engemet 

németnek tartottak. Az ebédhez ülve, egy csinos fiatal őrnagyné mellé kerültem, a ki az 

előbb említett csoportnak is tagja volt. Észrevéve idegenszerű franczia kiejtésemet, azt 

kérdezte tőlem, hogy miféle nyelven beszélek otthon, mire azt feleltem, hogy otthon 

mindig magyarul szoktam beszélni. Mire azt válaszolta, tulajdonképpen tehát németül 

beszélek, mert hiszen Magyarország a német Ausztriának provincziája, és így a magyar 

nyelv valami német tájnyelv. A két nyelv között különbséget akarván vele megértetni, 

meggyőzendő arról, hogy nem vagyok német, elbeszéltem neki, hogy 1848-ban, min 14 

éves fiú részt vettem a magyar szabadságharczban, melynek czélja volt 

függetlenségünket, nemzetiségünket és nyelvünket, az osztrák németek túlkapásai ellen 

megvédeni. Alig hogy ezt bevégeztem, szomszédom szép szemeit rám szegezve, elpirult 

és első gondja volt, hogy szomszédjaival közölje a hallottakat és felvilágositsa őket a 

felől, hogy nem vagyok német. Ezóta rendkivül barátságosak és bizalmasak voltak 

hozzám és a magyarországi viszonyokra vonatkozólag számtalan kérdéssel halmoztak 

el, a feleleteket pedig meleg érdeklődéssel hallgatták. 

Mostani párisi tartózkodásom alatt egy jónevű festőművésszel volt dolgom, kit 

véletlenül oly napon látogatta meg, amikor ismerőseit fogadta, úgy hogy a délután 

folyamában nála 5–6, nagyobbrészt művészcsaláddal találkoztam. Társalgás közben 

nemsokára a mult évi kiállítás került szőnyegre, és ekkor jelenlétemben elkezdték a 

magyar kiállítást magasztalni és egyhangúan beismerték, hogy ez volt az egyik gyöngye 

a mult évi világkiállításnak. Bevallották, hogy ezelőtt keveset tudtak és tartottak 

Magyarországról. E kiállítás történeti részében csodálkozva, de kézzel foghatólag 

győződtek meg a magyar kultúra régiségéről és izléses eredetiségéről, a kiállítás többi 

részében pedig meglepetve tapasztalták az ipar, a művészet és a tudomány terén kivívott 

újabb haladásainkat: ezóta egész más és nagyon kedvező véleményök van hazánkról. 

Kivétel nélkül azt nyilatkoztatták ki, hogy a kiállításon sok tekintetben túlszárnyaltuk 

Ausztriát, és ismerve szabadságszeretetünket és politikai felsőbbségünket, egybevetve a 

lajtántúli politikai ziláltsággal, úgy hiszik, hogy csak idő kérdése, mikor Magyarország 

lesz a birodalom súlypontja.” 

„Ehhez hasonló értelmű nyilatkozatok jutottak más alkalommal is tudomásomra. 

Ha talán távolból rózsásabb színben tünnek is fel állapotaink, mint mi itt közelebbről 



látjuk: annyi bizonyos, hogy a francziák felfogása hazánknak kulturai jelentőségéről és 

hivatásáról néhány évtized óta nagyon javunkra változott, és ebben a világkiállításban 

való részvételünk sikerének igen nagy érdeme van.” 

 

Than maga is részt vett a párizsi világkiállításon, melyen 33 általa tervezett kémiai kísérlet 

berendezéseit mutatta be.78 
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