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is, amelynek már ekkor állandó fürdôorvosa
volt Scherer Ferenc (1805–1879) személyében.

Az elmondottak után nem meglepô, hogy
Czilchert ott volt a besztercebányai vándor-
gyûlésen is. A Bugát Pál és Flór Ferenc szer-
kesztésében a vándorgyûlésrôl kiadott Munká-
latokban neve többször is felbukkan. A résztve-
vôk névsorában a 3. sorszám alatt ez olvasha-
tó: „Czilchert Róbert, orvosdoctor, Vas megye,
orvos-sebészi, vegytan, és gazdasági”. Azaz a
felsorolt három „tudomány-szak” ülésein vett
részt. Elôadást is tartott. Új mûködési helye
egyik vizét elemezte: „Borostyánkôi ásványvi-
zek” címmel (megjelent a Munkálatokban is).

Résztvett a szliácsi szakülésen is – sajnos, az itt
elhangzott elôadása, a többihez hasonlóan –
valószínûleg sosem jelent meg.

Sajnos Czilchert az 1840-es évek második fe-
lében nemcsak a gyakorlati orvostudomány-
nak, de a balneológiának is hátat fordított.
Nincs tudomásunk arról, hogy 1842 után für-
dôtannal is foglalkozott volna. Ennek ellenére,
mint az elsô magyar nyelvû fürdôirat szerzô-
jét, illik emlegetnünk ôt a reformkori balneoló-
gusok közt. Legalább ebben az évben, születé-
sének kétszázadik évfordulóján. 

DR. KISS LÁSZLÓ

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya 2009. április 25-én
tartotta tavaszi ülését az Orvostörténeti Könyv-
tár olvasótermében.

Az elnöki megnyitó után a szakosztály két
közelmúltban elhunyt tagjáról emlékeztek meg
a jelenlévôk. A rendezvényeinket korábban
szorgalmasan látogató nagybányai radiológus
fôorvos, dr. Sasi Nagy Béla életútját dr. Bóna
Endre ismertette, kiemelve numizmatikai tény-
kedésének, orvosi numizmatikai és szépirodal-
mi munkásságának a jelentôségét. Dr. Mészáros
M. János, budapesti aranydiplomás állatorvost,
állatorvos-történészt, az állatorvosi numizmati-
ka úttörô mûvelôjét a volt tanítvány, késôbb
munkatárs, majd jó barát és segítôtárs, dr. Al-
bert Mihály búcsúztatta. A megemlékezéseket
elhunyt barátaink néhány éve készült szép
portrés érmének vetített képes bemutatásával
igyekeztünk még meghittebbé tenni.

Az orvosi numizmatikai program elsô elô-
adója dr. Kiss József Géza (Szeged) volt, aki
elôször szerepelt összejövetelünkön. Gondosan
összeállított, tartalmas, szép elôadásában elsô-
sorban azokat az újabb fül-orr-gégészeti vonat-
kozású érmeket ismertette, amelyek az eddig
megjelent összefoglaló munkákban, katalógu-
sokban még nem szerepelnek. Valamennyi szó-
ba kerülô érem vetített képét is bemutatta.

Másodikként dr. Szállási Árpád (Esztergom)

„Csáth Géza és a róla készült emlékérem” címû
elôadására került sor. A nemzetközi hírû orvos-
történész a tôle megszokott lendületes elôadás-
ban ismertette a 90 éve, fiatalon elhunyt Csáth
Géza (dr. Brenner József) életét, orvosi pályáját,
zenekritikusi és szépirodalmi munkásságát, an-
nak jelentôségét. A nagy sikert arató irodalom-
történeti elôadás elhangzása után bemutatta az
általa készíttetett Csáth Géza-érmet (95 mm-es,
kétoldalas, öntött bronz portrés érem, a tudo-
mányos ülésünket jelenlétével most is megtisz-
telô Horváth Sándor zenetanár, szobrász- és
éremmûvész alkotása).

Új elôadót köszönthettünk a harmadik téma
(magyar patológusok érmeken) elôadója, dr.
Szende Béla (Budapest) személyében is. A rész-
letesen ismertetett, képekkel szemléltetett, ré-
gebbi és újabb, patológiai tárgyú numizmatikai
alkotások között személyi és kongresszusi ér-
mek egyaránt szerepeltek. Az elôadó nem tit-
kolt célja a patológiával kapcsolatos magyar or-
vosi érmek önálló kötetben történô bemutatása.

Az elôadásokat követô tartalmas hozzászólá-
sok és kiegészítések tették még hasznosabbá az
összejövetelt.

Szakosztályunk következô, ôszi ülését 2009
novemberében fogja tartani, az Orvosi Hetilap-
ban is megjelenô programban megjelölt helyszí-
nen és idôpontban.  

DR. JAKÓ JÁNOS

Az Orvosi Numizmatikai Szakosztály életébôl


