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A 
PALATINUS 

történelmi gyökerei

A  Műegyetemi  Természet-  és  Sporttudományi  Közhasznú  Egyesület  és  a 
Palatinus Klub működési tevékenységének ismertetésekor több esetben hivatkozik az 
1840–1915  közötti  időben  működő,  magyar  orvosok  és  természetvizsgálók 
önszerveződéséből  létrejött  szabad  egyesület  által  megvalósított  tudományos 
közéleti  formára.  A  kevésbé  ismert  szervezet  életéről  és  az  abban  résztvevő 
tudósokról terjedelmes tudománytörténeti elemzéseket lehetne írni.

Tudott, hogy a vándorgyűléseket mindig más és más városban tartották. Mai 
szemmel nézve is nagy létszámúak voltak a rendezvények, átlagosan 300–600 fő vett 
részt ezeken az üléseken. 

A résztvevők között találhatunk:  „egyetemi tanárt, gymnaz. tanárt, orvostudort,  
ügyvédet,  jogászt,  főorvost,  főmérnököt,  gazdászt,  törvényszéki  ülnököt,  plébánost,  
gyógyszerészt,  állatorvost,  minisztériumi  fogalmazót,  akadémiai  tagot,  magánzót,  
földbirtokost,  megyei  jegyzőt,  honvéd  dandár  orvost,  bankhivatalnokot,  mérnököt,  
jószágigazgatót,  hittanárt,  orvos  növendéket,  országgyűlési  képviselőt,  polgármestert,  
lapszerkesztőt,  csillagda  igazgatót,  technicust,  bányaműorvost,  tébolydai  segédorvost,  
főkönyvvivőt, államerdészt, főrabbit, önkéntes katonát, iparost, festéstz  (aki nem volt más, 
mint Székely Bertalan), vaskereskedőt stb.”



A kiemelés az 1871. augusztus 28. és szeptember 2. között Aradon tartott XV. 
vándor nagygyűlés dokumentációjából való.

A XV. Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlését követő évben, 1872-ben 
már kiadták az ülés teljes dokumentációját 368 oldalon, mellékletekkel.

Az egylet, vándorgyűlés életének megismerése érdekében célszerű a teljesség 
igénye  nélkül  az  1871.  gyűlés  dokumentációiból  kiemeléseket  végezni.  Ezzel 
lehetőségünk  nyílik  arra,  hogy  a  megismerjük  hazánk  XIX.  századi  pezsgő 
tudományos életének egy kis részletét.

A  tudósok  és  a  megjelentek  foglakozását  tekintve  (a  dokumentációk  és 
jegyzőkönyvek  áttanulmányozásából)  arra  lehet  következtetni,  hogy  a  tudomány 
művelése  és  a  tudományok  (kultúra)  iránti  érdeklődés  kellően  megalapozta 
Magyarország helyzetét a világ tudományos életében.

Szükség volt a XIX. századi pezsgő tudományos életre, és nem utolsó sorban a 
tudományok iránti érdeklődésre, mert ez alapozhatta meg például Gr. Klebelsberg 
Kunó  munkásságát,  amelyben  megvalósította  Magyarországon  a  nemzeti 
kibontakozás  alapfeltételét,  biztosította  a  kulturális  felemelkedést  és  a  művelt 
középosztály létrehozását. Klebelsberg az oktatás és a kutatás magas színvonalának 
biztosításában  látta  a  nemzet  felemelkedését,  ezért  iskolákat,  egyetemeket, 
levéltárakat,  tudományos  műhelyeket  hozott  létre.  Napjainkban  folyamatosan 
veszítjük el a tudományok művelésében pozícióinkat.

Idézzünk  az  1872-ben  kiadott  gyűjteményből  (XV.  vándorgyűlés)  néhány 
részletet. 

„A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének alapszabályai, a mint azok  
1841-ben megállapíttattak…”

„Célja  ezen  gyűlésnek:  személyes  ismeretség,  orvosi  és  természeti  ismeretek,  
tapasztalatok, új találmányok, mennyiben lehetséges, élőszó általi rövid közlése és terjesztése,  
sőt a gyűlések helyének változtatásával a hazai vidéki helybeli ismertetése is…”

„A  külön  tudományokkal  foglakozó  tagok  iránti  tekintetből  külön  osztályok  
rendeztetnek, úgymint: az orvosok és sebészek, physicusok, geographusok és astronomusok,  
mineralogusok,  geognosták,  chemikusok  és  pharmaceuták,  zoológusok,  physiológusok  és  
botanikusok,  végére  a  veterinariusok  és  oeconomusok  részére:  magában  értetvén,  hogy  a  
résztvevő  tagok  számához  és  minőségéhez  képest  ezen  osztályokat  szaporítani  vagy 
kevesbíteni  szabad  leszen”. (  Az  egyesületek  működését  napjainkban  jogszabályok 
határozzák  meg,  minden  változást  időrabló  adminisztratív  és  jogi  feltételekhez 
kötnek, miközben azt láthatjuk, hogy tudós eleink egy mondattal hogyan rendezik el 
problémamentesen ezt a szervezeti kérdést).

„Diplomaticus  nyelve  gyűléseinknek  a  magyar,  ezen  vitetvén  jegyzőkönyvünk  is,  
mindazáltal hazai nyelvünkben kevéssé jártas ügyfeleink deákul, sőt saját anyai nyelvükön is  
adhatják közléseiket”.

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének pontos ügyrendje 
volt, melyeket paragrafusokba rögzítettek. Ez összességében 11 paragrafust jelentett. 
Érdemes három paragrafust részben megismerni.



„2. §.  A beírásról:  A nagygyűlés helyén a  megnyitó közülést  megelőző 3 napon – 
közönségesen a városházán vagy más alkalmas épületben a pénztárnok és egy külön bizottság  
jelenlétében a megérkező tagok magukat a nagygyűlés kellően rovatozott névkönyvébe saját  
kezűleg  írják  be.  Mindenki  beírja  vezeték-  s  keresztnevét,  polgári  állását,  a  szakosztályt,  
melyben működni vagy részt venni akar, tartandó tudományos értekezésének címét, állandó  
lakhelyét  és  a  gyűlés  helyén  lakását.  A  mennyiben  már  előbb  –  az  utazási  igazolvány  
kiállításakor – nem fizetett, a meghatározott díjat leteszi. Ekkor igazolási jeggyel láttatik el,  
mellyel  a  beírott  tagnak  minden  jogával  s  előnyével  élni  felhatalmaztatik:  nevezetesen:  
minden beírott tag bír közgyűléseken és azon szaküléseken, melyekbe szakismereténél fogva  
beiratta  magát  szavazati  jogával,  részt  vehet  díj  nélkül  az  intézeteket,  kiállítások,  
gyűjtemények látogatásában, részt vehet – illő díj mellett – a közebédben, múlatságokban s  
kirándulásokban:  megkapja  díj  nélkül  az  előbbeni  nagygyűlés  „Munkálatait”  a  hivatalos  
„Napi Kozlönyt”, az e célra készített helyiratott-topographia-érmet, s egyéb adományokat a  
neki szóló jegyek-s iratokkal együtt.

Az elkésett tagok a nagygyűlés egészen tartalma alatt felvétetnek. A beiratás utolsó  
napján,  a  megnyitó  közgyűlés  előestéjén  tartatik  az  ismerkedési  estély,  melynek  célja  a  
kölcsönös  ismerkedés  és  a  szakférfiak  csoportosulási  tájékoztatása,  mi  a  szakosztályok  
szervezésére előkészítésül szolgál.

A nagygyűlés meghívott tagjai gyanánt tekintetik az egyetemes orvos-gyógyszerészeti  
kar:  valamint  tagjai  lehetnek  mindazok,  kik  állásuk  vagy  hivataluknál  fogva  a  
természettudományok valamely ágával,  továbbá a régészettel,  gazdászattal  vagy műiparral  
tudományosan foglakoznak, vagy pedig ezeknek őszinte kedvelői.

A közgyűléseken hölgyek is mindenkor szívesen látott vendégek.”
A  szövegezés  archaikus  megfogalmazásától  eltekintve  ez  a  nyitott 

szellemiségű  és  a  tudományok  iránti  teljes  nyitottság  követésre  méltó  napjaink 
tudományos egyesületeiben is.

„5. §. A szakűlésekről:
Az eddig megállapított szakosztályok következők:

a) Orvos-sebész: élet- és bonctani: államorvosi, társadalmi alosztállyal:
b) Füvész- és állattani:
c) Ásvány-, föld- és vegytani:
d) Gazdászat, állatgyógyászat és műipari: – mely osztályok különben a tagok számához  

és minőségéhez képest összekapcsolhatók, vagy alosztályokkal szaporíthatók.
Amennyire lehetséges, a szakosztályok helyiségei úgy jelöltetnek ki, hogy egy épületben 

vagy legalább  közel  legyenek  egymáshoz… A vándorgyűlés  tudományos  élete  leginkább a  
szakűlésekben nyilvánul  meg: itt  tartatnak a legérdekesebb szóbeli  előadások,  vitatkozások.  
Ezeket a keletkezett eszmecserékkel szerves egésszé csak ügyes jegyzői toll alkothatja: azért a  
szakjegyzők  választására  a  legnagyobb  gond fordítandó.  Előadás  bármely  művelt  nyelven 
tartathatni…



A szakülések tárgyai:
1. Minden szaknak kötelessége a hely érdekében működni. Azért különös figyelembe veszi  

a  helynek  orvosi,  természettani,  történeti,  műipari,  gazdasági  viszonyait,  ritkaságait  s  
nevezetességeit.  Az  uralkodó  járványok,  tájkórok,  közintézetek,  kórházak,  fürdők  
megvizsgálására,  a  gazdasági,  műipari,  archeologiai  kiállítások,  gyűjtemények  
megszemlélésére s ezekröli jelentéstételre mindjárt az első űlésből bizottságot küldvén ki,  a  
beérkezett véleményeket tárgyalja.

2. A tapasztalatok, ismeretek, újabb találmányok s felfedezések szóbeli közlése.
3.  Értekezések  a  szak  által  meghatározott  sorban  és  időtartamban,  s  ezek  feletti  

vitatkozások.
4. Indítványok, javaslatok, kérdések kitűzése s ezeknek a közgyűlés elé terjesztése…

8. §. A nagygyűlés maradandó emlékművei:
1. A nagygyűlések helyén örök emlékezet okáért a hálás tagok emléktáblát állítanak…” 

(Érdemes  lenne feldolgozni,  hogy  ezek  közül  az  emléktáblák  közül  hány maradt 
fenn, pl. a Veszprém megyei 1912-ben rendezett ülésről)

Az  1871.  augusztus  25.  és  szeptember  2.  között  rendezett  nagygyűlés 
meghívójából megtudhatjuk, hogy a bejegyzéseket az  „aradvárosi polgárnagyi hívatal  
egyik termében külön bizottság eszközli.”

Az 5. pontban ezt olvashatjuk:  „a tagok elszállásolása és ellátása iránt a nagygyűlés  
színhelyén, Aradvárosában, vendégszereteti intézkedések történtek.”

A 6. pontban a nagygyűlés programjai  vannak felsorolva részletesen,  melyben 
ilyen  meghatározások  szerepelnek:  -  beiratás,  -  ismerkedési  estély,  -  megnyitó 
közgyűlés,  -  kirándulás  Radna,  Lippa  és  Világosra,-  szeptember  3-án  Piski, 
Petroseny,  Hátszeg,  Vajda-Hunyad,  Déva  vidékére.  -  a  szakosztályi  ülésrendek 
témakörönkénti  lebontásban:  orvos-sebész  és  bonctani,  államgyógyászati  (mai 
ANTSZ)  és  társadalmi  osztályok,  füvész  állattani,  ásvány  földtani,  természettani 
régészeti, gazdász, állatgyógyász stb.

Az  1871.  XV.  Magyar  Orvosok  és  Természetvizsgálók  közgyűlésének  elnöke 
Kubinyi Ágoston (élt: 1799. május 30.–1873. szeptember 19.) volt. Sokak számára a 
feledés  homályába  veszett,  hogy Kubinyi  a  Nemzeti  Múzeum  igazgatója  volt,  az 
Akadémiának  1843-tól  tiszteletbeli,  1853-tól  igazgató  tagjává  választották. 
Szenvedélyes természettudós volt, többek között a „Magyarhoni Földtani Társulat” 
megalapításában is aktívan részt vett, és 1849-ben annak első elnöke volt. A magyar 
orvosok és  természetvizsgálók munkájában aktívan részt  vett,  és  mint látható,  az 
1871. évi ülésen 70 évesen vezette a közgyűlést.

Szükségszerű kiemelni azokat a tudósokat is, akik neve fennmaradt napjainkban, 
és részt vettek az 1871-es közgyűlésen. Az Arad városában rendezett vándorgyűlésen 
463 fő vett részt. A tudományos ülések hölgy résztvevőinek száma 43 volt.  Egy ilyen 
rendezvény megszervezése napjainkban is komoly kihívást jelentene.

Az  orvos-sebészi  szak  választmányi  tagjai  között  találhatjuk  pl.  Bókai  Jánost, 
Korányi Frigyest, Lumniczer Sándort, Markusovszky Lajost.



A természettani szakcsoport vezetőségében Jedlik Ányost, Sztoczek Józsefet.
A  régészeti  szaknévsorban  a  már  említett  elnököt,  Kubinyi  Ágostont, 

Henszelmenn Imrét, Rómer Flóriánt, Vadnai Károlyt.
A vegytan szakosoknál: Than Károlyt.
A füvészeti és állattani szaknál: Frivaldszky Jánost, Xantus Jánost.
A  gazdaság-  és  állatgyógytani  szaknál:  Gerlóczy  Gyulát  és  Károlyt,  Hunfalvy 

Jánost és Szapáry Gyulát.
A terjedelmes névsorban találhatjuk még Issekutz Károly, Szél Kálmán és a már 

említett Székely Bertalan nevét is.
Történelmünk  nagy  tudós  nemzetségét  láthatjuk  viszont  a  megjelentek 

névsorában.
Állíthatjuk,  hogy  a  vándorgyűlések  szervezése  és  „a  magyar  orvosok  és 

természetvizsgálók” társaságának működése áthatotta a hazai korabeli tudományos 
életet. A társaság vezetősége minden rendezvény és gyűlés előtt meghívókat küldött 
ki.  A  magas  színvonalú  rendezvényeket  szinte  az  egész  magyar  társadalom 
támogatta.

Idézetek a válaszlevelekből:
„A magyar tudós Akadémia
Mélyen tisztelt Elnökség!

A Magyar Tudományos Akadémia ez évi junius 26-án tartott ülésében, kedves tudomásul  
vette a tisztelt elnökségnek a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XV.-dik nagygyűlésére,  
Arad városába meghívó levelét, s midőn e szíves meghívásért köszönetét jegyzőkönyvében is  
kifejezte  –  teljesen  áthatva  az  ilyen  vándor  gyűléseknek  a  tudomány  előmozdítása  és  
terjesztése  körüli  üdvös  voltától  –,  valamint  az  előbbi  években,  úgy  most  is  kedves  
kötelességének tartá, üdvözlő soraival a nagygyűlést fölkeresni s egyszersmind jó kívánatait, a  
küldöttség által tolmácsolni, mely küldöttség mélt. Kubinyi Ágoston tiszteleti tag úr elnöklete  
alatt,  Frivaldszky  János,  Peregriny  Elek,  Rózsay  József,  Zichy  Antal,  Poor  Imre,  Halász  
Geiza, Zlamál Vilmos, Török József, Chyzer Kornél, Fabián Gábor, Arányi Lajos s netalán  
még önkint csatlakozó akadémiai tag urakból jelöltettek ki.

Midőn tehát  a  fönnebbi  összes  ülés  jegyzőkönyve  nyomán,  az  Akadémia  üdvözlését  a  
tisztelt  Elnökségnek jelenteni szerencsém van, fölkérem egyszersmind, hogy azt a Magyar  
Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésének tudomására juttatni méltóztassék.

Teljes tisztelettel maradván
Pesten 1871. aug. 23.
Az Akadémia elnöke távollétében s megbízásából:

(a levél stílusa a korszaktól eltérően magán viseli  a beszélt  és írott nyelvet,  de 
található benne egy irodalmi magasztosság is, nem véletlenül, mert aki a levelet írta, 
nem más, mint:)

Arany János főtitkár”



A Nemzeti Múzeum válaszlevele:

„A  magyar  orvosok  és  természetvizsgálók  Aradon  tartandó  XV.  nagygyűlése  mélyen  
tisztelt Elnökségnek.

Folyó évi június hó 20-án költ nagybecsű meghívására van szerencsém értesíteni, hogy a  
tudományosságot hazánkban folytonosan szép sikerrel előmozdító társulat ez idei gyűlésén 
Frivaldszky János igazgató úr s az állattani tár őre és Krenner József ásványtári őr fogják a  
nemzeti múzeumot képviselni.

Pesten, 1871. augusztus hó26-án.

Pulszky Ferenc”

A XV. közgyűlés és vándorgyűlés szervezői számos visszaigazolást kaptak, mind 
hasonló tartalommal, és megjelölve azokat a tudósokat, akiket delegálni kívántak.

A buda-pesti kir. orvosegylet levelét Dr. Bókai János elnök írta alá.
A m.k. (magyar királyi) természettudományi társulat 9 főt delegált. A válaszlevél 

aláírója Sztoczek József.

A magyarhoni földtani társulat rövid válaszlevele így hangzik:
„Nagybecsű  meghívása  folytán  van  szerencsém  ezennel  tisztelettel  értesíteni,  hogy  

Kubinyi Ágoston, Bernáth József és Dr. Rózsay József,  úgyszinte minden a nagygyűlésen  
megjelenő  társulati  tag  fogja  a  magyarhoni  földtani  társulatot,  a  magyar  orvosok  és  
természetvizsgálók XV: nagygyűlésén képviselni.

Kelt Pesten, 1871. aug.15-én.

Az elnök jelen nem létében
Bernáth József
A magyarhoni földtani Társulat első titkára”

Az országos erdészeti egylet levele:
„Mélyen tisztelt elnökség!
Az  Országos  Erdészeti  Egyesület  a  magyar  orvosok  és  természetvizsgálók  idei  

közgyülésén  is  a  legőszintébb  készséggel  óhajtván  részt  venni,  van  szerencsénk  szíves  
tudomására  hozni,  hogy Egyesületünket  báró  Mednyánszky Dénes  és  Máday  Izidor  urak  
képviselik.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében és megbízásából:
Budán augusztus hó 8. 1871.
Kitűnő tisztelettel

Bedő Albert
Az egyesület titkára”



Akkoriban a Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet Kir. József-
műegyetem néven nevezték.

„A magyar orvosok és természetvizsgálók 1871. évi nagygyűlésének
Azon honi intézetek s testületek közé,  melyek a magyar orvosok és természetvizsgálók  

nagygyűlésének folyamát évről-évre rokonszenves érdekeltséggel szokták kísérni – azok siker  
koszorúzta  törekvéseit  pedig  mindenkor  őszinte  elismeréssel  üdvözlik  –:  a  kir.  József  
műegyetem testvéries örömmel számítja magát.

Ennek kifolyásáúl  a műegyetem ez úttal  is siet  az alkalmat megragadni azon óhajtása  
kifejezésére:  vajha  a  hazai  tudományosság  fejlesztését  célzó  nagygyűlések  s  különösen  a  
jelenlegi, az említett irányban működő szakférfiak összetartási érzületét mindinkább növelné s  
mindegyre  fényesebb  eredménnyel  mozdítanák  elő  a  hazai  föld  természettudományi  
megismerését s vele a természettudomáyok életerős meghonosodását.

Budán, 1871.augusztus 26.-án.

A kir. József-műegyetem tanártestülete nevében:
Sztoczek József
A kir. József műegyetem igazgatója”

Az  idézeteket  itt  fejezném  be,  már  csak  azért  is,  mert  harminc  éve  ott 
tevékenykedek,  ahol  a  fenti  levél  született.  A  Budapesti  Műszaki  és 
Gazdaságtudományi  Egyetem  és  a  18  éve  működő  Műegyetemi  Természet-  és 
Sporttudományi Egyesület igyekezett fenntartani ezt a szellemiséget. Az egyesület 
kialakította a helyét és szerepét az egyetemi életben. Az egyesület kezdeményezésére 
–  átlátva napjaink természeti  változásait  –  jött  létre  az egyetemmel  és  a  National 
Geographic szerkesztőséggel a Palatinus Klub.

Többször kerestünk kapcsolatot tudományos intézményekkel,  azzal a céllal, 
hogy tudományos egyeztetésekre, közös munkára vagy csak egyszerű beszélgetésre 
keríthessünk  sort.  A  Műegyetemi  Természet-  és  Sporttudományi  Egyesület  és  a 
Palatinus  Klub  több  esetben  keresett  kapcsolatot  intézményekkel,  küldött 
meghívókat egyes tudományos kérdések megvitatására.

Napjainkban sok minden változott a XIX. századhoz képest, de elsősorban a 
stílus és a hozzáállás. A néha cirkalmas stílusban íródott korai levek mindegyikéből 
az  érződik,  hogy  a  tudományt  mindenki  nagyon  szerette  és  szenvedélye  volt. 
Minden társulat kereste a kapcsolatot a társtudományokkal. Napjainkban ez szinte 
teljesen megszűnt. Az elmúlt másfél évtizedben kapott válaszleveleket nem szívesen 
tenném közzé, sem a tartalmuk, sem a stílusuk miatt.

A kultúra, a tudományok és a művészetek elismertsége folyamatosan csökken. 
Az  oktatás  elvesztette  eredeti  célját,  a  jövő  nemzedékétől  megvonják  a  tudást,  a 
szépséget,  és  nem  utolsó  sorban  a  természet  szeretetét.  Az  élővilágban  csak  az 
embernek adatott meg a tudás és a tudás összegyűjtése. Mindenre magyarázatot ad 
egy államtitkárnak a kijelentése:

„Az oktatás az nem más, mint a humán erőforrás tőke befektetése.”



Képtár:

 Arany János                        Székely Bertalan

 Stoczek József                         Kubinyi Ágoston

 Bókay János                                Pulszky Ferenc

 Széll Kálmán                             Hunfalvy János



 Xántus János                                Korányi Frigyes

 Markusovszky Lajos          Lumniczer Sándor

Szacsky Mihály
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