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A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

EGRI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK CENTENÁRIUMA* 
DR SZŐKEFALVI-NAGY ZOLTÁN 

A Gyógyszeranalitikai Konferencia egyik lánc
szen1e volt am1ak a 1endezvénysorozat11ak, an1ely
lyel Eger és a különböző társadalmi szer vezetek 
igen érdekes évfordulót ürmepeltek: 100 évvel ez
előtt, 1868-ban ebben a városban tartották a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók XIII vándor·· 
gyűlését 

Ezekről a vándorgyűlésekről az utóbbi időben 
megfeledkeztünk, pedig a természettudományos 
kutatásnak és ismeretteriesztésnek igen gazdag 
múltját tárják elénk. 

A Magyar Orvosok és 1~e1111észetvizsgálók Vá11-
dorgyűléseinek eszméjét Bene Ferenc vetette fel a 
_pesti egyetem 01 voska1 á11ak azon az ülésén, a1ne
lyen őt a kar dékánjává választották Az eszme 
realizálása az mvoskal" legagilisabb tagjának, 
Bugát Pálnak az érdeme. Az általa szerkesztett Or
vosi Tárban ismertette elgondolásait, s neki kö-· 
szönhető, hogy 184L május 29-én Pesten összeült 
az első ülés . 

Az alapítók kezdetben úgy tervezték, hogy évente 
két gyűlést tartanak: egyiket rendszeresen Pesten 
111ájusban, a 1násik:at szepten1ber ben vala1nelyik vi
déki városban Ez a megoldás sok előnnyel járt 
·v·oh1a, de 111ár n.z első ülésen az évenkénti egyszei:i 
vándorgyűlés mellett határoztak 1848-ig ilyen rend 
szerint folytak a gyűlések A szabadságharc és az 
nbszolutizn1us 111iatt 16 évei:; n1egszakítás követke
zett, azutá11 általába11 k:étévenként gyűltek össze a 
n1agyar orvosok és te1n1észetvizsgálók. Az első vi
lágháború újabb 10 éves kiesést jelentett, azután 
elég rendszertelenül voltak a gyűlések A legutol
sóra 1933-ban Budapesten került s01 

A vándorgyűlések jelentős helyi, sőt 01szágos 
eseményélrnek számítottak. Az elnöki székben a 
környék legelőkelőbb politikai vagy társadalmi 
nagyságai, n1iniszte1ek, főispánok, egyházi n1éltó -
ságok ültek:, ezzel is aláhúzva a gyií.lések tá1sttdaln1j 
jelentőségét 

A vándorgyűlések alatt megjelent Napi Közlö
nyök és az előadásokat szinte jegyzőkönyvi hűség
gel visszaadó ún _Jf unkálatok minden beiratkozott 
tag nevét közölték, így pontos adataink varrnak a 
megjelentekről. Nemigen volt abban az időben 01-

vos, vagy a természettudományok valamely ágával 
foglalkozó az országban, aki valamelyik ülésen ne 
vett volna iészt. Jedlik "i\:nyos 19 alkalommal sze
repel a résztvevők 11évso1ába11. Tánc,sics :Mihály is, 
aki Beszternebányán foglalkozásként azt írta be: 
„vegykém" -vagyis vegyész -kétszer sze1·epel a 
névsorban 

A létszám 1869-ig nagyjából egyenletesen emel
kedett, attól kezdve erősen csökkenő tendenciát 

* A :.\fagyar Gyógys:terészeti Tá.rsasá.g eg1 i Gyógy·· 
szeranalitika.i Konferenciáján 1968 május 18-án tar
tott el6ar:lás 

mutatott A kilencvenes évek végén ke 'dett gyen
gén újra emelkedni A létszám ilyen alakulásában 
több tényező működött közre. Elsősorban azt kell 
látnunk, hogy a reformkm és a kiegyezés körüli 
idők megélénkült társadalmi életének függvénye 
volt ezeknek a rend.;veiiyelmek a látogatottsága 
is, s a ldegyezést követő elég gyors kiábrándulás 
hozta n1agá·val a visszaesést 

Emellett közrejátszott az is, hogy a vándorgyű
lések smán az egyes szakágak képviselői közel ke
rültek egymáshoz, s gyakran határozták el, hogy 
önálló egyesületté szerveződnek 1863-ban a pesti 
vándor gyűlésen fogadták el azt a javaslatot, lwgy a 
gyógyszerészek önálló egyesületbe tömörü(jének. Az 
"ií:llatorvosok Egyesülete, a Magyarhoni Földtani 
Társulat, az Archeologiai Társulat is egy-egy ván
dorgyűlésen alakult meg A hosszú időn keresztül 
legjelentősebb egyesületünk, a Természettudományi 
Társulat megalakulása, a legelső, az 1841 májusi 
pesti ülésre összesereglettek között körözött ívek 
aláírásával történt meg Ezek az egyesületek ren
dezvényeikkel akaratlanul is elvonták a vándor
gyűlésekről a tagok egy részét. Az 1931-től évente 
megrendezett „Orvosi Nagyhét" pedig tudatosan 
is átvállalta a vándorgyűlések funkcióinak: egy je
lentős részét 

E tényezők mellett már csak mellékesnek tűnnek 
azok a szen1élyi ellentétek, an1elyek elsőso1 ba11 az 
orvosokat megosztották, s an1elyek a 11agyközönség 
egy részét is a vándorgyúlések ellen hangolták 

A vá11do1gyűlések első terve szerh1t csak az or
vosokat vonták volna be, dc már az első alkalomra 
n1indenkit n1eghívtak a szervezők, aki a ter111észet
tudományokkal alaposabban kívánt foglalkozni 
Annyi maradt meg a legelső elgondolásból, hogv 
1nindig 01 vosok voltak legnagyobb létszámban, s 
ctz előadásoknak Ü; kb kétl1ar1nad része orvosi 

tárgyú volt 
.A_ vándo1gyűlések:e11 ~Lz orvosok külön. ,,törzset' 

ezen belül több szakosztályt képeztek (belgyógyá
szat, sebészet, balneológia stb.) míg a többi szak
osztály a tern1észettudon1án:yi törzsbe tartozott 
A szakosztályok kialakítását az „Alapszabály" is 
előírta Ez 11en1 ''olt inerev, mert előírta, hogy 
,, . a résztvevő tagok szán1á.hoz és 1ninőségéhez 
képest ezen osztályokat szaporítani vagy kevesbí
teni szabad leszen." Ennek Jnegfelelően n1inde11 
vándorgyűlés 1nás és n1ás tagozódásba11 n1űködött 
Külön gyógyszerészi szakosztály 1863-tól volt, az
előtt ezekkel a kérdésekkel az orvosi szakosztálv 
foglalkozott. 

A szorosan ·vett 01 vosi és ter n1észettudon1á11 yi 
szakosztályokból később más jellegűek is kisarjad
tak, így a közegészségügyiből társadalomtudományi 
a tern1észettudo1ná11:yiakból technikai, n1ezőgaz

dasági és régészeti szakosztálv különült el 
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Háromfüle szinten folytak az előadások A csak 
szakkörök érdeklődésére igényt tartó előadások a 
különböző szakosztályokban hangzottak el, a kong
resszus egészét érdeklő nagy előadások a megnyitó 
és a záró együttes ülések programjában szerepeltek, 
-..régül a nagyközönS6-frszá1nára szervezett ún. „tu
don1ányos estélyek" a tudo1nányos ismeretterjesz
tésnek voltak fórumai. A szakegyesületek megala
kulása után az ismeretterjesztési funkció különö
sen fontossá vált. 

Ezek a tudományos estélyek szolgáltattak lehe
tőségeket a legújabb tudományos eredmények is
mertetésére 1863-ban, két évvel Bunsen nevezetes 
eredményei után Than Károly az izzó testek szín
képéről és az égitestek vegytani alkatáról bemuta
tásokkal kísért előadásban számolt be .. Az X-suga
rakat 1897-ben, Röntr;en felfedezése után két évvel, 
a trencséni vándorgyűlésen már bemutatták a 
nagyközönségnek 

Szokássá vált, hogy a be!- külföldi cégek felhasz
nálták ezeket az alkalmakat legújabb gyártmá
nyaik kíállítására és bemutatására. Nagyváradon 
például gyógyszer-, oltóeszköz-, sebészeti műszer-, 
mikroszkóp- és térképkiá!Jítás volt 

Az előadások tudományos színvonalát az előadók 
személye szavatolta, akik közül soknak a nevét 
megőrizte a nemzetközi tudománytörténelem is. A 
szabad vitaszellem más esetben is biztosította, hogy 
a nem korszerű nézetek nem maradtak cáfolatlanul 

Igen jelentős, hogy az előadások többségükben 
milyen haladó jellegűek voltak Tudatosan hirdet-

ték a természetben és a társadalomban egyaránt 
uralkodó fejlődés elvét, s ezek a ·vándorgyűlések 
voltak kiindulópontjai több országos jellegű ide
ológiai vitának is. Ez a harcosan haladó jelleg, saj
nos, a két háború között elsikkadt. A szakmailag 
értékes előadásokra az apolitikus jelleg a jellemző 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók ván
dorgyűléseirrekkiadványai a hazai tudományos ésis
meretterjesztő irodalomban jelentős helyet foglal
nak el. Az első vándorgyűlések „Munkálatai" a 
természettudományok magyar szaknyelvének ki
alakításában és elterjesztésében szereztek rendkí
vüli érdemeket 

A múlt század közepetői-kezdve a résztvevó'lmek 
kiosztott különböző kiadványok, elsősorban a kör
nyék természeti és egészségügyi helyzetéről szóló 
monográfiák is sokat jelentettek Ilyen volt pL a 
„Debrecen - Bihar m .. gyógyszertárainak története" 
című kiadvány is 

A vándorgyűlések rendszeresen írtak ki pályáza
tokat, az erre fordított összeget részben a részvételi 
díjak maradékából, részben közületek, valamint 
egyének adományából teremtették elő. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Ván·· 
dm gyűlései közel egy évszázados értékes, u ttör ő 
működése minden vonatkozásban indokolttá teszi, 
hogy emlékének hazánk természettudományának 
történetében előkelő helyet biztosítsunk 
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EGRI Vil.NDORGYŰI,ÉSÉNEK CENTENil.RIUMA" CÍMŰ DOLGOZATil.HOZ 

. .\. iefor mkor szellemi megmozdulásának egyik ered
n1ényc a „1\.iagyar Orvosok és Tern1észetvizsgálók: 
\ránllorgyűlésének" 1negszervezése volt A vándor
gyűlés 1nü1ket azért is érdekel, n1ert n1i gyógyszeré
szek is részt vettünk üléseiken, pályadíjakat osz
tottak ki részünkre, gyógyszerészi előadások hang
wttak el Így nagyon helyénvalónak találom, hogy 
az egi:i a11alitikai konf8Tencia 1nűsor·progran1r<-1 

tűzte a 100 éves egli vándorgyűlés megemlékezé
sét és méltatását. 

A nevezett XIII vándorgyűlés számunkra azé1 t 
is érdekes, mert hmen emelkedett ki és indult fel
találó útjára neves gyógysze1észünk: Roz.snyai. 
Mátyás. 

Kociánovich József gyöngyösi gyógyszerész és 
t9zurmai Vilmos egri orvos 40 arany forint pálya
díjat tűztek ki annak, aki az íztelen kinint felta
lálja Ugyanis abban az időben egyetlen lázellenes 
szer volt a kinin, de ezt a keserű ízű gyógyszert 
gyermekeknek nem tudták beadni 

A következő évben (1869) Fiuméban megtartott 
XIV vándorgyűlésen a jelenlevők közt kellemes 
ízű cukorkákat osztottak szét, melyek mindegyike 
í centigram kinintartalomnak megfelelő csersavas 
-vegyületet tartalmazott. A gyűlés végén a pályázat 
eredményéről beszámolva a jeligés borítékból 

Rozsnyai Mátyás neve került elő A pályadíjat 
Than Károly és W arthu Vince egyetemi tanárok 
javaslatára Rozsnyai Mátyás zombai (Tolna megye) 
gyÓf,'YSzeiésznek ítélték oda [3] 

Itt ajánlatos volna hangsúlyozni, hogy a német 
01 vosok és te11nészettudósok hasonló intézménye 
111intájá1a gondolta Bene n1egvalósítani a vándor
gyűlést Az eszme realizálása Bugát Pál érdeme. A 
progra1not az általa szerkesztett „Orvosi Tár" 
1840 évi n kötetében [4] hozza n.yilvánosságra: 

mszágunkat természettudományi tekintetből 
n1ég kevéssé ismervén, a gyülekezetnek évenként 
más vidékre való áttétele által, bővebb alkalmunk 
adódván, természettudományokban avatott tár
saink bennünket azon vidéki ritkaságokra figyel
meztetnének, országunkat azokkal megismertet.· 
hetnének, honnét sokféle áldás háramoltatnék sze
gény hazánkra, 111ert szegénységünknek egyik oka 
az is, hogy te1n1észetadta javainkat ne1n is1nerjük, 
melyeket kikutatván, elhanyagolt rendünk, orszá
gunk figyelmét idővel annál inkább magára 
vonná " [2] 

A vándorgyűlés iésztvevő tagjait 184~-től 

1866-ig egy-egy éremmel ajándékozták meg Ösz
szesen 24 kongresszusi és 3 jutalomérmet adtak ki .. 
Az első érmet 1842-ben a IU vándorgyűlés Besze 
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tercebányán verette Ezt a példát a vendéglátó vá·-
1osok évről é-v1e kö\rették egész a szabadsá,gha1c 
kitöréséig. A szaba<lBágharc és az azt követő elnyo
más alatt szüneteltek a vándorgyűlések, 1863-ban 

azután a Pesten tai tott VII vándmgyűlés ismét 
felszínre l1ozta a régi szokást: é1n1eket veretett 
Bene Ferenc emlékére Ettől kezdve 1880-ig min
den résztvevő tagot megajándékoztak egy ilyen 
éremmel 1886-ban késr,ült az utolsó vándorgyűlés 

A „CONTERGAN-PER" 

Ref. Öst Apoth .. Ztg. 22, 312 (1968) 
1968„ inájus 2 7-én kezdte 1neg a nyugat-né1neto1szági 

Aachen város büntető törvényszéke az ún. Contergan·· 
per tárgyalását. A Grünentha.I vegyészeti gyár kilenc 
egykori és jelenlegi mnnkatá1sa ellen emeltek vádat 
gondatlanságból okozott és szándékos crnbe1 ölés, testi 
sértés, valaniint a gyógyszertörvény inegszegése miatt 

Miről lesz szó ebben a hosszan elnyúló pe1ben? Egy 
gyógyszerről, aincly inintegy tíz év előtt tündöklő pá
lyát fUtott be, és 1nelyet sok 01 vos és inég t-öbb bett-'g 
ideális altató- és nyugtatószernek talúlt 

1954-ben a gyár kutatói egy tJipeptid előállításán 
fii.iadoztak, n1ely epileptikus roharnok gyógyításá1a 
szolgált volna. A készítmény ne1-r1 váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket A kísérletek során azonban felfigy81-
tek egy elég cgysze1lí összegképletíí, de komplikált 
struktúrájú közbenső te1n1ékre - a tha.lidoniidra. Úgy 
találták, hogy annak csodálatos s::i::edatív hatása van, 
mely azonban a használatos barbitu1át-tartalmú és 
egyéb nyugtatószerekétől elt.é1 . l\,Iíg azok esetében a 
hipnotikus hatás többnyiiu narkotizált állapot utH.)1 álJ 
be, addig ez a thalidon1id esetében teljesen kiesik. Allat
kísérletek sikeres lefolytat.ása után klinikailag embere„ 
ken is számos kísé1lcLeL végeztek és n1egállapították, 
hogy a thalidon1id csupán egy né1nileg ehnélyülő alvási 
görbét hoz létre. A vele elaltatott állatok és szo1nélyek 
bár1nikor felkelthetők voltak De legnagyobb előnyt 
teljes atoxicitása jelentette„ A .. kutatók saját n1agukon 
végzett kísérletei sze1int a hatóanyag százszorosa sen1 
okozott mérgezést, legfeljebb az alvási időt hosszabbí
totta rneg„ Széles körű klinikai kísé1letek során több 
mint 1000, később az USA-ban további 18 OOO szernély 
esetében látták az új sze1 hatását igazolva. A kísérletek 
3 éven át tartottak, ami akkoriban általános szokás volt 

1957 októberében Contergan névvel, lnint nem vény
köteles szer, került a gyógyszer forgalomba és az 1961 
novemberében töttént visszavonásig inintcgy 250 mil
lió tablettát adtak el az előállító gyá1 szerint. 

1960 közepe táján egyes orvosok Conte1gant huza„ 
1nosan használó betegeiknél polyneu1'opathiás tünete-· 
ket észleltek, de á.Ita.Iá.ban nem tulajdonítottak a dolog
nak nagyobb fontosságot, mivel a tünetek a gyógyszer 
szedésének abbahagyá.sá.val 1negszűntek 

Dr. Widukid Lenz ha111burgi egyetemi docens, gyer
mekgyógyász 1961 novemberében azon óvatosan meg
fOgalmazott sejtésének adott kifejezést, hogy esetleg a 

é1n1e a ten1esvári vá11dorgyűlés alkahnával Trefort 
Ágoston képmásával.. Az éÚnék anyaga bronz; 
ezüst, vagy ón volt Ezüstből a vándorgy~lés elő
kelő vendégei számára verették, s a legkiválóbb 
111űvészek, Bökni, Dániel, Seidari,, Bech, Fülöp és 
Vastagh tervezték Legtöbbet Seidan alkotott. Az 
érem egyik oldalán a Yendéglátó város címere, a 
másikon jellegzetes épülete (fürdőhelyeken a fürdő
épület vagy a fonás, vagy valami allegorikus kép, 
(pl a soproni érmen Flora .A.sklepios) szerepelt. 

~=ger város is veretett érn1et, rajta Heves n1egye 
és Eger ·vá1os egyesített cÍ1ne1e, a hátlapo11 a tudo
mány fellegvárát ábrázoló egri liceum látható [l] 

-·-··- - D1 Táplányi End1e 

lHODALOi\I 

l. Faludy G' .. ~'1.. 1nagya1 01,:osok és t-01n1észetvizsgú·· 
lók -..-ándorgyűlésénck érméi E1·em .II, 5 (1924). ·- 2 
Go1nbócz E A l{iiályi l\iagyar Tt1rmészettud. Tá1su1aí 
története 1840-1941-ig. - ~. Studényi-d1 Von.dra. 
IIírneves gyógyszerészek Budapest (1929). - 4 01·vosi 
Tár : 1 840 évf II. kötet 

Érkezett: 1968 XL 1 

terhesség bizonyos szenzibilis időszakában szedett Con
t-ergan az okozc)ja a rendellenes, torz alkatú újszülöttek 
létrejöttének. A1nbá.r megfigyelései mindössze 14 esetre 
vona.tkoztak, az t-'lőiíllító Grünenthal-gyár tíz nappal az 
első gyanús jelenség közlése ut-án mái kivonta forgalon1· 
bál a készít1nényét. 

Az illetékes aaehcni állainügyés:i-:ség inegindított.a a 
nyomoz~st, a111ely hat évig ta1tott és a G1ünenthal-cég 
n n1unkatársa fJ1leni vádemeléssel ért véget. A 900 íi·ó
gépelt oldalt ki tevő vádiratban a.z ügyészség azt á.UHja, 
hogy' 

1 A thalido1nid az okozója szá1nos polyn.eu1opa ... 
thikus n1egbetf:lgedésnek és to1zszülöit cs0cse1nők vi· 
lág1·ajöttének. 

2 A vádlottak egy bizonyos időponttól kezd"\ 8 ~lő1·u 
láthatták a fenti következményeket. 

:~. Ezé1t előbb gondatlanság, később szándékosság 
t.e1heli 6ket a 111egbctege<lettek és torzsziilöit.ek testi 
épsége cJlleni oselelnnény elkövetésében. 

í ~\zokban az E:JRet-ekhcn, miko1 a esecs0n1ők szüle„ 
tésiikkor, vagy _1_övidrlcl utána 1ncghalt.ak, fi.:nnforog az 
cn1be1·ölés bűntette is 

:_), :Fenti8ken túin1t_;nŐcn a g)Óg)-SZt-ortö1vény fil(,gszc· 
gésc is megtö1tént 

A- vádlottak ÓR -.. cídőik két.ségb0 vonják 1. az okoz?'ti 
összefüggést, 2 az előrf-:láthatóságot. Nézetük szeunf 
ncn1 a thalido1nid okozta a n1egbetegedéscket, 1ne1t 
annak hatásmechanizmusa ne1n tisztá.zott és csupán hé· 
zagos, tudo1nányosan nen1 ta1-tható stat,isztika tán;-asztjo. 
alá a. vád álláspontját Lehetséges, hogy a thahdom1d 
egy antiletális fftkto1 ho1dozója, -..-:a~yis a. rná.r 01-edf-Jtileg 
torzképződésű foetus 110111 scmnusült meg, hanen1 azt 
-rendelienessége dacára- az anya kihordta és vilúg1a 
hozta. 

A pe118l kapcsolatban a legjelentősebb niéretú 01 ~osi 
szimpózitun indult n1eg és van folyamatban a torzszuJe„ 
1nények és a neuropathikus megbetegedésekkel kap·· 
csolathan (146) R B 

A PIPER NIGRlJM FÉREGŰZŐ HATÁSA 

S1-ica8ta.va., JI. · Inclian .T of Pha1maey 30, 65 (1968) 
A gyümölcs "izcs, alkoholos és éte1es kivonatát \-izs„ 

o-álta a szerző In '\it10 és in vivo mérések patkányokon 
~inden esetben pozitív eredményeket adtak, a férgek 
szán1a jeltntősen csökkent (168) 
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