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1840. julius 25-én, Bene Ferenc egyetemi tanár a pesti tudo
mányegyetem orvoskarának dékánja, a kari ülésen indítványt tett, 
"tudományosságunk előmozdítása ügyében", mellyel a Magyar Orvo
sok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek alapját megvetette. 
Ez a közel 100 esztendőt megért tudományos mozgalom, a hazai 
természettudományok igen fontos és első, állandósult fóruma 
volt. Emléke mégis mondhatni feledésbe merült az elmúlt 40 év 
folyamán, pedig tevékenységét tanulmányozva a természettudomá
nyos vizsgálódás, kutatás és ismeretterjesztés olyan gazdag 
múltja, tárháza tárul elénk, amelynek emlékét, megalakulását 
140 esztendős távlatból érdemes felidézni.

A gondolat, mint szándék, törekvés, hogy a magyarországi orvo
sok és természetvizsgálók tudományos társaságot alakitva rend
szeresen találkozhassanak, már jóval előbb a XVIII. század köze
pe táján, az akadémiai gondolattal párhuzamosan felmerült, de 
ezek nem valósultak meg, avagy tiszavirág életűek voltak. így 
Fischer Dániel zempléni orvos 1730-ban megjelent felhivása a ma
gyar orvos-természetbuvárokhoz tudós- társaságba való tömörülés
re. Windisch Károly Teofil pozsonyi történész 1752-ben létrehoz
ta a rövid életű Pozsonyi Tudós Társaságot, "különféle tudomá
nyok művelésére". Winterl József Jakab pesti vegyész professzor
nak, 1784-ben megalakított "Hungarische Gelehrte Gesellschaft" 
nevű tudós társasága szintén rövid ideig működött. Schönbauer 
József Antal pesti orvos egyetemi tanár "Societas Naturae 
Curiosorum" nevű természettudományi társasága csak terv maradt. 
Végül Kitaibel Pál "Plan zu einer Ungarischen Gesellschaft für 
Naturkunde, Ökonomie und Medizin" cimü, 1802-ben felterjesztett

xElőadta a Szakosztály ülésén, 1981. október 19-én.
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tervét a kormányzat elutasította. Ezek a próbálkozások a meg 
nem értés és a kormányzat ellenkezése miatt buktak meg.

Évtizedeknek kellett eltelnie, mire az 1820-as évek elején az 
Európa-szerte felélénkülő forradalmi szellem Magyarországon is 
kezdett hatni, a nemzeti újjászületés és polgári átalakulás 
jegyében, és kiszélesedett a politikai, gazdasági és kulturális

'Oküzdelem olyan irányitó személyiségek vezetésével mint Széche
nyi, Kölcsey, Vörösmarty, Wesselényi, Kossuth. így Bene Ferenc 
már a reformkor kedvezőbb körülményei között tehette meg indít
ványát, mely megértésre talált és sikerre vezetett.

Javaslata megtételében azonban nemcsak a reformkori Magyaror
szág társadalmi igényei vezették, hanem a külföldi példák is. 
Németország volt az első, ahol Lorenz Oken természetfilozófus 
1822-ben megszervezte az orvosok és természetvizsgálók vándor
gyűléseit és hivta össze első Ízben Lipcsében. Angliában 1831- 
ben indult el ez a mozgalom. Anglia után 10 évvel következett 
Magyarország, 10 évvel megelőzve az Egyesült Államokat és 30 
évvel Franciaországot. —  A Bene Ferenc által felvetett gondo
latnak, eszmének legfőbb felkarolója és realizálója, a társala
pító, az orvosi kar legagilisebb tagja Bugát Pál volt, aki az 
általa szerkesztett "Orvosi Tárban" Bene indítványát kibővítve 
saját elgondolásaival, kommentáló cikkeiben tárta a hazai orvo
sok közvéleménye elé. Elsősorban neki köszönhető, hogy 1841. 
május 29-én Pesten már. össze is ült a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók első gyűlése.

Ezek után lássuk a vándorgyűlések szervezetét, azok lefolyását, 
történetét; szólok az előadásokról, főleg a földtani tárgyuak- 
ról, végül próbálom értékelve összegezni a mozgalom tudományos 
és társadalmi tevékenységét, kihatását, elért erediriényeit.

Hogy megértsük ezeknek a rendezvényeknek szervezetét, működését, 
fel kell idéznünk az alapítás idejében felvetődött gondolatokat,
amelyek a későbbiekben módosultak ugyan, de jelentős mértékben}
befolyásolták a későbbi fejlődést. —  Bene F. eredeti elgondo
lása az volt, hogy csakis orvoskari emberek1,vegyenek részt a
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gyűléseken, ügy gondolta, hogy ezzel az ország orvosait, mivel 
a vidéki központokban már voltak orvosi egyesületek, összefog
ja. Ez, az összefogást szolgáló mozgalom nem is akart újabb 
egyesület lenni, ezért is alakult ki különleges, lazább szer
vezete. De már az első gyűléskor, elsősorban Bugát Pál rájött 
arra, hogy a mozgalmat, ill. a meghívást ki kell terjeszteni 
mindazokra, akik a természettudományokkal foglalkoznak, iránta 
érdeklődnek. Ennek megfelelően alakult ki neve, célja és fela
data.

De idézzük fel a kezdeteket. —  A vándorgyűlések eredeti alap
szabálya szerint: "Célja ezen gyűlésnek személyes ösmeretség, 
orvosi és természettani ösmeretek, tapasztalatok, s uj találmá
nyok, mennyiben lehetséges élőszó általi rövid közlése és ter
jesztése, sőt a gyűlések helyének változtatásával a hazai vidé
kek helybeli ösmertetése is." Továbbá, "minden évben tar tátik 
egy gyűlés... A múlt gyűlés óta talán elhunyt nevezetesebb ma
gyar orvosok és természetvizsgálók fölött emlékbeszédek tartat
nak. A külön tudományágakkal foglalatoskodó tagok iránti tekin
tetből külön osztályok /szakosztályok/ rendeltetnek úgymint:
1. orvosok és sebészek, 2. physikusok, geographusok és asztro- 
nomusok, 3. mineralogusok, geognosticusok, chemicusok és phar- 
maceuták, 4. zoológusok, botanicusok és physiologusok és 5. ve- 
terináriusok és oeconomusok részére.• Ezen szakok önkebelükből 
külön elnököt és jegyzőt válasszanak. Diplomaticus nyelve gyű
léseinknek a magyar, ezen vitetvén jegyzőkönyveink is; mindazon
által hazai nyelvünkben kevésbé jártas ügyfeleink diákul, sőt 
saját anyai nyelvökön is adhatják közléseiket. Utolsó nap kije
löltetik a legközelebb tartandó gyűlésnek helye, megválasztatik 
jövőre az elnök, továbbá az alelnök és ügyvezető egy személyben 
és titoknok is." Ez az alapszabály csak csekély, a kor igényelte 
változtatással, kiegészítésekkel végig érvényes volt. így a 
szakosztályok száma bővült, de általában három nagyobb csoportra 
oszlott: az orvos-sebészire, a természettudományira, s a társa
dalmi és gazdaságira. Ezenkívül az 1863 évi pesti gyűlésen a 
mozgalom összefogására, irányítására, a folyamatosság biztositá-
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sára országos, állandó központi választmányt hoztak létre, az 
angol gyűlések mintájára, ami addig nem volt.

Az alapitók haladónak mondható gondolatvilágát leginkább 
Kubinyi Ágoston fejezte ki az 1841 évi második pesti vándorgyű
lés elnöki megnyitójában: "Hazánkban az orvosi és természet
vizsgálói összejövetelek célja a személyes ismeretség és ter- 
mészettani uj felfedezések közlése lévén: főfeladatunk legyen, 
hogy ezek hasznaiban mindenki részesülhessen. Eszerint tehát 
oda fordítsuk figyelmünket, hogy szak tekintetben elhagyatott 
népünk is munkálkodásunk hasznát vehesse. Mivel nem elég csak 
tudósokat nevelni és hasznosban részesíteni, hanem emberi és 
felebaráti kötelesség a tudatlant s elhagyatottat is ezekbe, 
fogalmához képest beavatni. Eszerint, kettőre kivánom édes ha
zám nagyérdemű orvosit s természetvizsgálóit felhivni 1. 
hogy a természettan népünkkel is fogalmához képest ismertessék 
meg, 2. hogy a gyógyitásmód, mely ezzel némi összeköttetésben 
van, ezután reája nézve czélirányosabban alkalmaztassák. Ami az 
elsőt illeti: a természettan egyik a legszükségesb tudományok 
közül, mert nemde, e tudomány roppant előhaladásának köszöni 
gyárait s kereskedését Anglia, továbbá világszerte tisztelt bá
nyász ismereteit édes hazánk? nemde, e tudománytól vár még rop
pant felfedezéseket az emberi elme? szóval nemde, ennek rendes 
tudásával és czélirányos használatával történhetik az anyagi 
kifejlődés? Fájdalom, többek közt éppen ez a tudományok azon 
osztálya, mely eddig édes hazánkban, kivált a népiskolákban 
leginkább elhanyagoltatik, mivel vagy épen nem tanittatik vagy 
némelyek által nem a gyermek fogalmához alkalmaztatva adatván 
e l ő . "

És most induljunk el, vándoroljunk mi is a gyűlésekkel a régi 
Magyarország területén. Lássuk hol s mikor tartották azokat, 
kiemelve a fontosabb eseményeket.

Az első vándorgyűlést Pesten tartották 1841. május 29— 31-én, 
melynek elnöke Bene Ferenc volt. Ennek a gyűlésnek máris nagy
jelentőségű eseménye volt. Május 28-án az ismerkedési esté
lyen hangzott el Bugát Pál önálló és lelkes indítványa a Kir.
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M.Természettudományi Társulat megalapítására, mely első volt a 
maga nemében s melynek utódja, de nem folytatója a TIT. —  A 
második gyűlés is Pesten volt 1841. szeptemberében, melyen 
Bene F. helyett Kubinyi Ágoston elnökölt. Ezen tartott előa
dást Kubinyi Ferenc, "Nógrádmegyében Tarnóczhelység határában 
található kövesült fáról..." cimmel.

A vándorlás csak a harmadik gyűléssel kezdődött 1842-ben Besz
tercebányára . Ezzel a mozgalom országos körútját megkezdé. A 
rendezők arra törekedtek, hogy az évek során minél több város
ba jusson el a vándorgyűlés. Ezáltal egyrészt minél több város, 
orvosi és szociális intézményeivel ismerkedjenek meg, másrészt 
pedig ahogyan az alapszabály is mondja, "a gyűlések helyének 
változtatásával a hazai vidékek helybeli ismertetése" is meg
történhessen. És most engedjék meg, hogy egy érdekes részletet 
idézzek Chyzer Kornél orvosnak, a gyűlések egyik legaktivabb, 
leglelkesebb tagjának és elnökének, a gyűlések 50 éves jubile
uma alkalmából, 1890-ben megjelent könyvéből:' "A vándorgyűlé
sek keletkezésekor az általános lelkesedés mindenfelé nagy lé
vén, az ország különböző vidékei vetekedtek egymással, hogy 
azokat kebelökbe fogadhassák, de nagygyűléseink története is 
igazolja azon tényt, hogy intézményünket hegyes-dombos vidéke
ink szegényebb, de a haladó kor intő szavát jobban felfogni 
tudó értelmisége istápolta s nevelte.nagyra, —  mig a gazdag 
magyar sikság nagy városainak, például Szegednek, Szabadkának, 
Kecskemétnek s még Debrecennek is eszébe nem jutott /csak ké
sőbb/ vándorgyűléseinkre forditani figyelmöket s azokat saját 
körükbe meghivni, azok működésén okulni s azokból hasznot húz
ni." Ezen a gyűlésen előadást tartott Kubinyi F. "Nógrád megye, 
ásványföldtani és státus gazdasági tekintetben", Wágner Dániel: 
"Magyarhon ásványforrásai különösen Zólyom megyében", Zipser 
K.A: "Értekezés Zólyom megye földismei viszonyairól" cimen.

De menjünk tovább. Következett a 4-ik, a temesvári gyűlés 1843- 
ban, ahol a főispán helyett Kubinyi F. elnökölt. Itt előadást 
tartott Czekelius Frigyes tanár a hegyek időszakonkénti képző
déséről, Mihálka Antal pedig értekezést a kőszénképződésről.
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Ennek a gyűlésnek főtémája a Bánságban elterjedt mocsarak miat
ti, malária okozta igen magas halálozási szám, ugyanis Temesvárt 
1843 év első felében több mint 300-an haltak meg. Kimondatott: 
a mocsarakat le kell csapolni, a folyókat pedig szabályozni 
kell. Ezt a katonasággal el is végeztették, meg is volt a ked
vező hatása.

Temesvárról Kolozsvárra vonultak 1844-ben. Ezen 5-ik vándorgyű
lés elnöke gr. Teleki József a M.T,Akadémia elnöke volt, alel- 
nöke pedig Kubinyi F. Ezen,.Zipser tartott előadást a meteorva
sakról, Grósz Frigyes orvos a magyarhoni és erdélyi ásvány vi
zekről, Knöpfler Vilmos orvos pedig Nagy ágról földtani és bá
nyászati tekintetben. A gyűlés kirándult a tordai hasadékba és 
a marosujvári sóbányába.

Ezután következett a 6-ik, a pécsi gyűlés 1845-ben, a pécsi 
püspök elnöksége alatt, alelnöke Kubinyi Ágoston. Előadást tar
tott Zipser a libetbányai lapitott fatörzsekről, Hugó István 
bányamérnök a mecseki kőszénről és Szabó József selmeci bá
nyászgyakornok /első szereplése/, "Némely általános nézetek a 
bányászatról" cimen. Kirándulás a mohácsi csatatérre, Siklósra 
és Harkály-fürdőre.

Pécsről északra vonultak, Kassára és Eperjesre s itt tartották 
a 7-ik nagygyűlést 1846-ban, melynek'elnöke gr. Andrássy György 
főispán, első tiszteleti tagjaink egyike volt. Itt földismei 
előadást tartott Kubinyi F. , továbbá Pulszky Ferenc a vörösvá
gási nemes opálról, Glocker Ernő pedig a kárpáti homokkő kép
letben előjövő juramész viszonyairól. Kirándulás Bártfa-fürdő- 
re és a vörösvágási opálbányába.

A 8—ik vándorgyűlést a nyugati határszélen, Sopronban rendezték 
1847. augusztusában hg. Esterházy Pál elnökletével. Ezen a gyű
lésen tette meg nevezetes indítványát Zipser András, "Javasla
tok földismei bányász egyesület alapítására Magyarországon" ci
men s ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat alapját rakta le. 
Ezenkívül Hauer Ferenc bemutatta az osztrák birodalom Haidinger
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által kidolgozott földismei térképét.

Ezzel megszakadt a vándorgyűlések fonala, a szabadságharc és a 
Bach korszak miatt és csak 16 év múlva gyűlhettek újra össze 
1863-ban a 9-ik gyűlésre Pesten. Ez br. Eötvös Józsefnek, a 
gyűlés elnökének volt köszönhető, akinek sikerült a vándorgyű
lések újra indítására a kormányzattól az engedélyt kiharcolni.' 
Itt előadást tartott Hantken M. a Buda és Tata közt talált fo- 
raminiferákról, Rózsay József a peklenicai hegyi kátrányról 
Muraközben. Molnár János pedig, a budai Ráczfürdőről.

A további vándorgyűléseknek csak helyét és idejét sorolom fel 
és néhány fontosabb megjegyzést.
10. vándorgyűlés 1864-ben Marosvásárhelyt volt. Ezen emlitésre- 
méltók, gr. Teleki Domokos elnöknek megnyitójában, a természet- 
tudományokról mondott szavai: "A természettudományok az álla
mok, a társadalom fejlődésének és általában az emberi nem jó
létének fontos tényezőjéül szolgáltak. E viszony, a természeti 
tudományoknak e hatása azonban, az államokra és azok jólétére 
jelenleg sokkal nélkülözhetetlenebb mint valaha. Most már amaz 
állapot, melyben a természeti tudományok valamely országban ma
gukat találják, egyik legbiztosabb fokmérője valamely állam 
jólétének és virágzásának." Majd igy folytatja: "E kecsegtető 
képpel mennyire ellenkezik az, mit hazánkban találunk."
11. vándorgyűlés 1865-ben Pozsonyban. Ennek valósággal nemzet
közi jellege volt, mert számos osztrák, cseh és német vendégtu
dós vett részt.
12. vándorgyűlés 1867-ben Rimaszombaton.
13. vándorgyűlés 1868-ban Egerben.
14. vándorgyűlés 1869—ben Fiumében. Ez volt a legnépesebb.
15. vándorgyűlés 1871-ben Aradon.
16. vándorgyűlés 1872-ben Herkulesfürdőn. Ezen Kubinyi Ágoston 
volt az elnök és igen érdekes előadást tartott a tisztaságról 
és többek között ezt mondta: "bárcsak a papok a szószéken ne 
csak a lélek, de a test tisztaságáról is prédikálnának, miután
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a két tárgy maga a szentirás szerint is együttjár."
17. vándorgyűlés 1874-ben Győrött. Ezen Xántus János mint al- 
elnök megemlékezett az elhunyt két Kubinyiről, Ágostonról és 
Ferencről, akik a vándorgyűléseknek talán legaktívabb, leglel
kesebb vezető tagjai voltak.
18. vándorgyűlés 1875-ben, melyet Élőpatakon kezdték, Sepsi- 
szentgyörgyön folytatták és Brassóban fejezték be.
19. vándorgyűlés 1876-ban Máramarosszigeten.
1877-ben és 78-ban kolerajárvány és az 1878. évi párizsi vi
lágkiállítás miatt nem tartottak vándorgyűlést.
20. vándorgyűlés 1879-ben Budapesten.
21. vándorgyűlés 1880-ban Szombathelyen. Ezen a gyűlésen nagy 
feltűnést keltett az, hogy a székesegyház kupolájában egy nagy 
méretű ingát szereltek fel és az elnöklő Szabó Imre püspök je
lenlétében egy paptanár megismételte Foucoltnak a párizsi 
Pantheonban végzett hires ingakisérletét. A jelenlévő Szabó 
Józsefnek, mint alelnöknek ez az egyedülálló hazai kisérlet, 
saját bevallása szerint, feledhetetlen élmény volt.
22. vándorgyűlés 1882-ben Debrecenben.
1882 és 86 között a kolerajárvány miatt szüneteltek a gyűlések.
23. vándorgyűlés 1886-ban Buziásfürdőn és Temesvárt.
24. vándorgyűlés 1888-ban Tátrafüreden.
25. vándorgyűlés 1890-ben Nagyváradon.
26. vándorgyűlés 1892-ben Brassóban.
27. vándorgyűlés 1894-ben Pécsett. Ezen Chyzer K. megemlékezett 
az elhunyt Szabó Józsefről.
28. vándorgyűlés 1896-ban Budapesten csak egynapos ünnepi ülés 
volt, a millenium alkalmával.
29. vándorgyűlés 1897-ben Trencsénben.
30. vándorgyűlés 1899-ben Szabadkán.
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31• vándorgyűlés 1901-ben Bártfán és Bártfa-fürdSn. Itt érdekes 
előadást tartott gr. Majláth József, "A szociálizmus múltja, 
jelene és jövője" cimmel, melyből idézek: "Nagy boncoló elme, 
szigorú logicávál megáldott kritikus volt Marx Károly, ő tulaj
donképpen egy materialista sociális vallás megalapítója. Egy 
könyv és egy alkotás maradt utána, a könyv, "Das Kapital", 
a mű az u.n. Internationale."
32. vándorgyűlés 1903-ban Kolozsvárt.
33. vándorgyűlés 1905-ben Szegeden.
34. vándorgyűlés 1907-ben Pozsonyban.
35. vándorgyűlés 1910-ben Miskolcon.
36. vándorgyűlés 1912-ben Veszprémben.
A 37. az 1914. évi nagyszebeni vándorgyűlés elő volt készít
ve, de az I. világháború kitörése miatt elmaradt, és 10 éves 
megszakítás után csak 1922-ben tartották meg a következő 38. 
vándorgyűlést Keszthelyen, a 39. Pécsett 1927-ben, a 40.-t 
pedig Sopronban 1929-ben. A 41., az utolsó vándorgyűlés 1933- 
ban Budapesten ült össze. A 100 éves évforduló alkalmával 1941- 
ben a Természettudományi Társulat kísérletet tett a vándorgyű
lések felélesztésére, —  annál is inkább,.'hiszen a két intéz
mény, mozgalom ikertestvér volt, egyidőben, ugyanazon szülők
től származott, —  de a háború miatt eredménytelenül.

Ezek után összegezve: valójában 40 vándorgyűlés volt, mivel a 
nagyszebeni elmaradt. Ezek közül 6 Budapesten volt, a többi 
34 gyűlést 28 vidéki városban tartották. Ezek közül 10 gyűlés 
a mai Magyarország területén, 9 Erdélyben, 7 Szlovákia és 2 
Jugoszlávia területén volt. A gyűlések taglétszáma: minimum 
182 /Pécs, 1894/, maxiumum 1272 /Fiume/ volt. Az előadások 
száma 18— 132 között változott. —  A gyűlések elnökei általá
ban a környék társadalmi életének legprominensebb képviselői 
voltak: főispánok, püspökök, világi és egyházi vezetők. Az al- 
elnökök már szakférfiak lehettek, igy társulati vonatkozásban: 
Kubinyi Ágoston 4-szer, Kubinyi Ferenc 3-szor, Szabó József
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3-szor, Lóczy Lajos 2-szerHantken 1-szer volt alelnök.

Rátérve a szakülésekre és az előadásokra. —  A vándorgyűlések 
céljuk és feladatuknak megfelelően két irányban fejtették ki 
tevékenységüket: egyrészt az országban szétszórtan élő szakem
berek összejöttek, megismerkedtek, eszmecserét folytattak s ez 
alkalmat adott az együttműködésre is. Másrészt a tudományos is
meretek széles körben való terjesztésével, a tudást közkinccsé 
igyekeztek tenni. A szakosztályokra való elkülönülés után ki
alakult a gyűlések munkájának 3 szintes tagolódása: 1. a köz
gyűléseken a társaság egészét érdeklő beszédek, jelentések, 
közérdekű értekezések, 2. a szakosztályok ülésein viszont a 
szakköröket érdeklő előadások hangzottak el, 3. a nagyközönség 
számára viszont un. tudományos estélyeket tartottak a legújabb, 
közérdekű tárgyú ismeretek terjesztésére. A vándorgyűlések 
egyik fő feladata a közművelődés terjesztése volt.

Az elhangzott előadásokat tekintve az orvostudományiak számbe
li fölényben voltak. Például 1890— 1910 között megtartott 10 
vándorgyűlés 653 előadásának 71%-a orvostudományi, 22%-a termé
szettudományi /146/ és 6%-a /44/ pedig társadalomtudományi tár
gyú volt. A 146 természettudományi előadásnak 73%-a, 107 elő
adás természetrajzi,'vagyis növénytani, állattani, ásvány
földtani volt és csak 17%-a kémiai, fizikai és csillagászati 
tárgyú. Ez érthető is, hiszen a gyűlések elsősorban a helyi té
mákkal foglalkoztak és a 107 természetrajzi előadásból 76 a 
gyűlés helye környékének flórájáról, faunájáról, ásványairól 
és kőzeteiről szóltak s csak a többi volt általános témájú. 
Ugyanigy az orvosi, közegészségi és társadalmi előadások na
gyobb része helyi problémákkal foglalkoztak. Ugyanis már Bugát 
Pál is javasolta, hogy a gyűlések elsősorban a meglátogatott 
megye egészségügyét vizsgálja, tárgyalja meg. Szokássá vált, 
hogy megvizsgálták a helyi közintézményeket és ha problémákat, 
hiányosságokat tapasztaltak, bizottság alakult, mely az illeté
kesek segítségét kérve az intézkedést is szorgalmazta. Máskor 
egyéb problémát oldott meg a gyűlés, pld. Kassán 1846-ban, 
majd hogy az utolsó percben harcoltak ki intézkedést a vég
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pusztulás előtt á'lló dóm megmentésére. Gyakran országos érvé
nyű javaslatok is elhangzottak s a gyűlések társadalmi súlyát 
jellemzi, hogy sokszor rövidesen meg is valósultak. így már az 
elején a két pesti gyűlésen sürgették állami tanitóképezdék 
felállítását.

A vándorgyűlések során az egyes szakágak képviselői közel ke
rülve egymáshoz, erősnek érezték magukat ahhoz, hogy önálló 
országos egyesületté szerveződjenek. így jött létre Társula
tunk, az Archeológiái Társulat, az Állatorvosok Egyesülete, a 
Gyógyszerészek Egyesülete. Továbbá egyes szakok képviselői a 
Természettudományi Társulat szakosztályaiba tömörültek. Igaz, 
hogy az egyesületek, szakosztályok saját rendezvényeikkel 
akaratlanul is csökkentették a vándorgyűléseken résztvevők 
számát, ebből viszont az is kitűnik, hogy a gyűlések jelentős 
munkásságuk után adták át tudománymivelő és terjesztő felada
tukat a belőlük kinövő számos egyesületnek. Elmondhatjuk, hogy 
alig van hazánknak olyan kulturális vagy egyéb közhasznú in
tézménye, melynek megteremtésére vagy javítására az első lépés 
nem a vándorgyűlésekből indult volna ki.

Szakmai értékük mellett, emlitést érdemel az előadások haladó 
jellege. A babonák és az előítéletek ellen többször tartottak 
előadást. A közegészségügyi kérdésektől eljutottak a szociális, 
sőt néha a politikai térre is. Ilyen előadáscimeket is olvas
hatunk: "Materializmus és idealizmus", "Mit tehet a társadalom 7-Z, 
a természettudományos gondolkodás fejlesztése és terjesztése 
érdekében", "Az égető szociális kérdés, vagyis a közönséges 
bérmunkás mint társadalmi osztály, s mai helyzete". —  A ván
dorgyűlések tagjainak túlnyomóan haladó gondolkodását tükrözi 
az 1890. évi nagyváradi gyűlés, ahol Schlauch Lőrinc püspök, 
elnöki megnyitójában támadta a darvinizmust, az evolúciós el
méletet, mely a gyűlés tagjai nagy részének hitvallása volt.
Beszédét követő vita a püspöki diszebéden is folytatódott, 
melynek végén Szabó József, Darwin arcképét osztogatta a je
lenlévők között. —  A szabad vitaszellem a szakosztályokban is 
érvényesült és többnyire biztositotta azt, hogy a korszerűtlen
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nézetek nem maradtak cáfolatlanul. —  A vándorgyűlések értéke
lésénél meg kell még emliteni, milyen sokat jelentettek ezek a 
természettudományos nyelvnek magyarositása érdekében; ugyanis 
alapitásakor az egyetemen még latinul és németül oktattak. A 
magyar nyelvű tudományosság még gyerekcipőben járt. A hazai 
természettudományi nyelvűjitásban, gyűléseivel és kiadványaival,
jelentős szerepe van ennek a mozgalomnak.

• 1
A vándorgyűléseket szervesen és nagy sikerrel egészítették ki 
a kirándulások, melyeket a közeli természeti és kulturális 
nevezetességek megtekintésére, megismerésére szerveztek, vezet
tek. Ismerd meg hazádat mozgalom volt ez a javából és nemcsak 
a laikusok, hanem a szakembereknek is javára szolgált. Orvosa
ink pld. igy, kirándulás közben ismerkedhettek meg hazánk für
dőivel, ásvány- és gyógyvizforrásaival. Nagyon hasznosak voltak 
a gyűléseken rendezett kiállítások, melyeken bemutatták a város 
és vidéke nevezetesebb természeti és ipari tárgyait.

Néhány szót a kiadványokról. —  Minden egyes gyűlésről megje
lent egy kötet "M. Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlé
sének történeti vázlata és munkálatai" címmel, melyben minden 
esemény és előadás bennefoglaltatik. Ebből 36 kötet jelent meg, 
továbbá az elmaradt nagyszebeni gyűlés tervbevett előadásaival 
még két kötet, a nagyszebeni Erdélyi Természettudományi Egye
sület /Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften/ kiadá
sában. Az I. világháború utáni 38., 39. és 40. vándorgyűlésről 
kellő anyagi fedezet híján nem jelentek meg a Munkálatok. Az 
utolsó 41. vándorgyűlés kötete viszont megjelent. —  Ezenkívül 
értékes termékei a vándorgyűléseknek a külön kiadott helyraj
zok, monográfiák, melyek egy-egy város, ill. megye leírását 
tartalmazzák, történelmi, orvosi, természetrajzi, fürdészeti 
és statisztikai tekintetben. Felsorolok néhányat: Zipser And
rástól "Besztercebánya és vidéke" /1842/; továbbá"Pozsony és 
környéke" /1865/, "Heves- és Külső-Szolnok vármegyéknek leí
rása" /1868/, "Fiume és környékének tájrajza" /1869/, "Buda
pest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leí
rása" /3 k. 1879./. Mindezek a munkák fontos kútfői, forrásai
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a hazai szakirodalomnak.

Ha végezetül a hazai geológus társadalom, a Társulat tagjainak 
szerepét, tevékenységét kivánjuk lemérni, akkor elmondhatjuk, 
hogy néhány közismert tagja igen aktivan vett részt a gyűlések 
rendezésében, vezetésében, előadások tartásával és a kiadványok 
ban megjelent dolgozataival. A már emlitett, legaktívabb Zipse- 
ren és a Kubinyi testvéreken kivül ki kell emelni Szabó J.,
Koch A., Lóczy L. és Halaváts Gyula nevét. Kubinyi Ágoston a 
központi választmány elnöke vagyis nem alkalmi, hanem tényleges 
ügyvezető elnöke volt a gyűléseknek 1868-tól haláláig 1873-ig, 
úgyszintén Szabó J. is 1888-tól haláláig 1894-ig. Ezenkívül a 
természettudományi szakosztály választott tagjai voltak: Szabó
J., Koch A., Lóczy L., Halaváts Gy., Staub M., Krenner J., 
Schafarzik F., Horusitzky H., Szontágh T. és László Gyula. —
A Társulat 1863-tól rendszeresen képviseltette magát választott 
tagokkal a gyűléseken. —  Geológusaink számos előadást tartot
tak, melyek a Munkálatokban megjelentek, ezenkívül a monográfi
ák földtani részét ők Írták meg. —

A sokból néhányat az említetteken kivül felsorolok: Kubinyi Fe
renc, "Az agyagtelepek Nógrádmegyében föld- és ipartani tekin
tetben"; Szabó József, "A trachytok beosztásáról", "Az ember a 
geológiában", "Budapest geológiai tekintetben", "Heves és Kül- 
ső-Szolnok megyék földtani leírása, színezett térképpel", "A 
nemzetközi térképezés elve és jelen állása"; Hantken Miksa,
"A kiscelli tályog geológiai kora"; Esterházy Kálmán-Pávai 
Vájná Elek, "A sztánai kimosási völgy és a kolozsvári medence", 
Koch Antal, "Erdély mineralógiájának és geológiájának haladása" 
"Magyarország erdélyi részeinek uj átnézete s földtani térképe" 
Inkey Béla, "Vasmegye földtani viszonyai vázlata", Lóczy Lajos, 
"Magyarország hegységeinek csoportosítása", "A Balaton környé
kének geomorfológiája", Szontágh Tamás, "A természeti remekek 
óvása, gondozása, fenntartása érdekében", Schafarzik Ferenc,
"A magyar nemes opál előfordulásáról", "A Gömör-Szepesi Érc
hegység egy részéről"; Halaváts Gyula, "A Duna-Tisza völgyének 
geológi ája".
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Befejezésül: a Munkálatok forgatása közben győződhetünk meg ar
ról, hogy a természettudományok hazai történetének milyen érté
kes fejezetét jelenti a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek közel 100 esztendős története. Az úttörőknek 
kijáró tisztelettel kell megemlékeznünk mindazokról, akik ennek 
a jelentős, haladó tudományos mozgalomnak tevékeny tagjai vol
tak .

A vándorgyűlések tudománytörténeti szerepét találóan fogalmazta 
meg Szily Kálmán államtitkár, az utolsó 41-ik gyűlés elnöki 
megnyitó beszédében: "A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlésének működése nélkül sokkal, nagyon sokkal szegé-r 
nyebb volna a magyar természettudományi mozgalmaknak, sőt egész 
kultúránknak története is. Egyenesen meglepő, hogy milyen sok 
közérdekű kezdeményezésnek és nagyfontosságú javaslatnak voltak 
forrásai a Vándorgyűlések. És szinte bámulatos, hogy az állító
lag nehezen megmozgatható magyar társadalomnak minő széles ré
tegeit birták ezek a Vándorgyűlések aktiv érdeklődésre."
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The "Wander Meetings" of Hungarian Physicians and Naturalists

Gábor Csiky

After more than hundred years of repeated, but unsuccessful 
trial it was in 1840 that the first scientific movement —  spe
cified in the title above —  was launched in Hungary.

* Ferenc Bene, Professor of Medicine, Dean of the Medical Faculty 
of the Pest University forwarded the proposal, in view of a 
similar institution of German Physicians and Naturalists, which 
had been operative since 1822. In fact, the "naturalists" were 
added by Professor Pál Bugát, who supported the idea with 
enthusiasm, and thus became co-founder of the institution.

The first meeting was held in Pest, on the 29th May 1841, and 
"wandering" was done during the next six years to Besztercebá
nya, Temesvár, Kolozsvár, Pécs, Kassa and Sopron. A forced 
pause was imposed by the War of Liberation /1868— 49/ and the 
ensuing brutal military and political oppression by the Habs
burg empire.

The next post-war meeting could be held only in 1863, in Pest. 
Further meetings were held at one, later two, year intervals, 
or even less often, in almost every important town of histori
cal Hungary, with participation of scientists from abroad, too.

The last /41st/ Meeting was held in Budapest, in the year 1934.

On the Meetings numerous scientific lectures were delivered, 
in several thematic sections. They were published in the "Munká 
latok..." /Proceedings.../. Particularly valuable were the 
/separately published/ Monographs dealing with all possible 
aspects of a given region or county /history, natural history, 
balneology, medicine, statistic etc./. The Meetings were 
complemented with excursions showing the natural and cultural 
highlights of the area.
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The wander Meetings gave birth.to several cultural and scien
tific institution, s e.g. the Royal Hungarian Society of Na
tural Science, 1841; the Hungarian Geological Society, 1848; 
the Archaeological Society, the Association of Veterinarians, 
the Association of Pharmacists, etc.

Geologists played a very important part in the work of the 
Wander Meetings.
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