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ELŐSZÓ.
A tudományos társulatok, klubbok, gyü

lekezetek és tudom is én mi néven nevezett 
egyesületek, ha pénzre tesznek szert, nagy 
expedicziókat rendeznek más világrészekbe, 
a legközelebb eső vidékek pedig, saját hazánk 
vidékei, bizonyos tekintetben valóban titok
zatos lepelbe maradnak burkolva. (»Tizenöt 
nap a Dunán«).

w  Rudolf trónörökös föherczeg.

magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek 
állandó központi választmdnya az intézmény 50 éves jubi· 

cő )  leuma alkalmából, a Nagyváradon tartandó XXV ik gyűlés 
tagjainak alig szolgálhatna gyakorlatibb értékű emlékkel, mint 
az eddigi vándorgyűlések történetével ; csak sajnos, hogy meg
írása reám bízatott, ki nem rendelkeztem annyi idővel, a mennyit 
ilyen munka kimerítő összeállítása igényelne.

En igyekeztem a Munkálatokban rejlő irodalmi kincsekre 
röviden rámutatni, azok tartalmának könnyebb áttekintése okáért 
név , hely- és tárgymutatót készíteni, a többire nézve kénytelen 
vagyok az olvasót magokra a Munkálatokra utalni, melyek ha
zánkat illetőleg az orvosi, természeti és ezekkel rokon tudomá
nyokra vonatkozólag örökre kútfőknek fognak maradni.

Az anyag elrendezését a tartalomjegyzék mutatja.
A vándorgyűlések által felölelt óriási tárgyhalmaznál fogva, 

a bevezető általános vázlatban nem terjeszkedhettem ki minden 
egyes ügyre és tudomány-szakra oly mértékben, mint azt a 
vándorgyűlések tevékenysége megérdemelte volna ; de a hol 
ez intézménynek kiváló szerep jutott, ott azt a megfelelő gyűlés 
rajzában igyekeztem kiemelni s ezért is az egyes gyűlések tör
téneti áttekintése egyrészt az általános vázlat kiegészítéséül, 
másrészt a mondottak igazolásául tekintendő.

A hol a mű bevezető részében a szövegben, rövidség okáért, 
zárjel közt római számot írok, az, az ezen műben olvasható egyes



gyűlések leírására utal. Hol a római szám mellett arabs szám 
is áll, ott a római szám a vándorgyűlések XXIV. kötetből álló 
Munkálatainak megfelelő folyamát, az arabs pedig az illető kötet 
lapszámát jelzi.

Munkálataink kis könyvtárátismételve elejétől végig lapozva, 
én érzem legjobban, hogy intézményünk története, múltúnk és 
hazai tudományunk érdekében, még bővebb és behatóbb tanul
mányra és ismertetésre méltó.

Sátoralja-Ujhely, 1890. julius hó 7-ikén.

Chyzer Kornél.



Tartalom

Lap.
A vándorgyűlések eredete, czélja és eszközei .........................................  1.
» » p á l y a d í j a i ..........................................................................  9.
» » alkalm ából m egjelent könyvek jegyzéke . . . 10.
A k. m. term észettudom ányi társulat a l a k u l á s a ..................................  15.
A gyűlések tevékenysége s eredm ényei az egészségügy terén . . 15.
» » » fürdőink s ásványvizeink ügyében . . . 18.
» » » a  term észettudom ányi t é r e n ................................ 19.
» » » a  régészet t e r é n ...................................................... 20.
» » » a  m ezőgazdasági t é r e n ............................................22.
» » » a  tá rsa lalmi t é r e n ................................................23.
A  gyűlések alkalmával rendezett kirándulások 24.
» » kitüntetései .........................................................................................26.
A huszonnégy gyűlés helyeinek, idejének, tagjai számának, tisztika

rának sat. rovatos statistical átnézete ........................................ 28.
Az egyes gyűlések történeti áttekintése s kiváló m ozzanatai:

I. gyűlés Pesten ............................................................................ 32.
II. » Pesten ...............................................................................35.
III. » Beszterczebányán ....................................................... 38.
IV. » T e m e s v á r t .........................................................................41.
V. » K o l o z s v á r t .........................................................................44.
VI. » P é c s e t t ..............................................................................47.
VII. » K a s s a - E p e r je s e n .............................................................52.
VIII. » S o p r o n b a n .......................................................................58.
IX. » Pesten ..............................................................................63.
X. » M aros-V ásárhe ly t...............................................................70.
XI. > Pozsonyban ..................................................................72.
XII. » Rim aszom baton ............................................................ 76.
XIII. » Egerben . . . . ......................................................79.
XIV. » F iúm éban .   84.
XV. » A r a d o n .............................................................................91.
XVI. » H e rk u le s fü rd ő b e n ............................................................ 96.
XVII. » G y ő r ö t t .....................................................................  101.
XVIII. » É l ő p a t a k o n ......................................................................106.
XIX. » M á rm a r o s -S z ig e te n .................................................... 111,



Lap.

XX. » B u d a p e s t e n ......................................................................115.
XXL » Szom bathelyen .......................................................... 118.
XXII. » D e b r e c z e n b e n ................................................................123.
XXIII. » Buziás-Tem esvárott . . . . . . · . .  128.
XXIV. » Tátrafüreden .   135.

A vándorgyűlések M unkálataiban m egjelent értekezések czímjegyzéke
szakok sz e rin t:

I. Orvosi é r t e k e z é s e k .....................................................146.
II. Helyrajzok s kirándulások l e í r á s a ........................159.
III. Term észettudom ányi általános érdekű értekezések 159.
IV. Physical s astronom iai értekezések ............................ 160.
V. Anthropologiai és állattani értekezések . . . .  161.
VI. Növénytani értekezések ................................................... 164.
VII. Ásvány- és földtani értekezések ..................................165.
VIII. Chemiai é r te k e z é s e k .....................................................168.
IX. Régészeti é r t e k e z é s e k ..................................   169.
X. Társadalm i é r te k e z é s e k ............................................... 170.
XI. Gazdasági, ipari és bányászati értekezések . - . 171.
XII. Etnlékbcszédck, megemlékezések, életrajzok, arcz-

képek b e t ű r e n d b e n ............................., ..............................................173.
XIII. Megnyitó-, üdvözlő-, bezáró- és búcsú beszédek . 174·

H e ly r e ig a z í tá s ............................................................................................176.
Név-, hely- és tárgym utató a huszonnégy gyűlés M unkálataihoz I — LIX. 
A  gyűléseken résztvett tagok névsora, az általok látogatott gyű

lések számának k i m u t a t á s á v a l .................................................... LXI.

m



( ^ ) t v e n  évvel ezelőtt, az 1840-iki julius hó 25-én ta rto tt orvoskari dékáni 
választó gyűlésen, te tte meg indítványát Benc Ferencz, kir. tanácsos, az orvos
kar elnöke és az orvos-sebészi tanulm ányok igazgatója, „Tudományosságunk 
előmozdítása ügyében,“ melylyel vándorgyűléseink alapját megveté s hazánk 
orvosi és term észettudom ányi mozgalmát meginditá.

Az indítvány szövege*), tekintettel a körre, am elyben előterjesztette, 
az orvosoknak szólott ugyan, de czime megfelelt a nem es indítványozó 
által óhajtott lényegnek, t. i. általános tudom ányosságunk előmozdításának.

Ezt már Bugát Pálnak, a  m agyar tudom ány lánglelkü élesztőjének, 
intézm ényünk társalapítójának, az indítványt com m entáló czikkeiből is olvas
hatjuk, melyekkel azt lapjában, az „Orvosi í»r“-ban**), a hazai orvosok és 
term észetvizsgálók tudom ására hozta.

Történetírói tisztem nek úgy vélek a leghívebben megfelelhetni, ha 
Bugát czikkeinek intézm ényünk főbb irányaira vonatkozó óhajtásait egész 
terjedelmükben ide igtatom.

Látni fogjuk ezekből, hogy m ennyire tisztába voltak a tervezők a 
cz;éllal s annak eszközeivel. A  tudom ány fejlesztésének számos pontba fog
lalt különböző módozatain kívül, melyre a tervezett gyűlések hivatottak 
leendettek, Bugát a nagygyűlések hasznát még a következőkben lá t ta :

»Az orvoskar gyülekezete vidékre való áttételének sok, jelenben még 
minden oldalról nem ösm ert üdvös hatásai lehetnek, itten azon leszek, hogy 
ezeket röviden adhassam  :

Nekünk azon kell lennünk, hogy egym ással minél többször talál
kozván, egym ást bensőleg minél jobban  ösmerjük. . . . H a vidéki ügyfelünk 
tudja, hogy eljő az idő, melyben velünk, központi em berekkel találkozik, 
ő ezen tudom ányos találkozásra bizonynyal előkészitendi m agát s iparko- 
dandik, hogy tudom ányos vásárunkon minél válogatottabb árukkal je len 
hessen meg. . . . Egyesületünknek főczélja az legyen, hogy m inm agunkból

*) »Mivel az orvosok összejövetelei fölséges, neliézvoltu, és terjedelmes tudományunk és 
miivészségünk előmozdítására oly nagy hatást gyakorolnak, mint ezt Európa, Amerika és Ázsia 
orvostársaságainak eredményei bizonyítják ; és mivel országunkban is több ily egyesületek, 
nevezetesen Budapesten is alakultak m ar; továbbad, mivel, ha ezen társaságok szorosabb 
kapcsolatokkal tartatnak össze, mind a hazára, mind egyetemes tudományunkra nézve annál 
érettebb gyümölcsökkel biztatnak ; és végre, mivel az egyes társulatok életmüves összetartá
sára az orvoskar már felsőbb helyekről adott törvények által is helybe lévé i hagyva, e czélra 
legalkalmasabb eszköz lenne : azért czélainkkal legmegegyezöbb volna, ha a társult tagok 
(membra collegiata) évenként kétszer jönnének össze, még pedig egyszer Pesten május hó 
közepe táján, egyszer váltogatva országunk más és más városában szeptember közepekor, mi 
által a tagok országunkkal megösmerkedhetni bó alkalmat nyernének.« (Orvosi tár 1840. II. 
kötet. 180. lap).

**) 1840. II. k. 185. és 202. lapon.
l
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országunk em beriségének élet- és egészségbeli üdvére annyi erőt fejtsünk 
ki, am ennyi kifejlesztésére csak tehetségeink képesek. . . . O rszágunkat 
term észettudom ányi tekintetből még kevéssé (ismervén, a gyülekezetnek 
évenkénti más vidékre való áttétele által bővebb alkalm unk adódván, ter
m észettudom ányban avatottabb társaink bennünket azon vidéki ritkaságokra 
figyelmeztetnének, országunkat azokkal m egösm erkedtethetnék, honnét sok
féle áldás három olhatnék szegény hazánkra, m ert szegénységünknek egyik 
oka az is, hogy term észetadta javainkat nem ösinerjtik, melyeket k ikutat
ván, elhanyagolt rendünk országunk figyelmét idővel annál inkább magára 
vonná. . . .

Azon tárgyak, melyek közgyűléseinket gyakorolhatják, kétfélék lehet
nek, t. i. vagy tudom ányosságunkat s ezáltal az em beriség életbéli üdvét 
érdekelhetik azok, vagy pedig rendünk java előmozdításának viszonyában 
állanak. . . .

Gyülhclyeink vidékének term észettudom ányi ritkaságainak m egtekin
tése, az ezekrőli már kész dolgozatok, mint maga nsgos elnökünk tervében 
áll, különösen foglalatoskodtathatnák gyűléseinket, mi egész hazánkra nézve 
csak üdvhozó lehetne, mi pedig hazánkbeli ritkaságok ösm eretére a leg
könnyebb szerével juthatnánk, országunkban elhanyagolt áldásthozó term é
szettudom ányok művelésére közölünk annál többen serkentetnének.

Évenként elolvastathatnék rendünk története. . . .
A  jó gazda minden év végével számot vet magával és a zárdákban 

m indenkor van egy, ki a tö rténeteket feljegyzi, hát csak mi legyiink-c oly 
könnyelműek, hogy magunkkal évrül évre szám ot ne vessünk ? . . .

A  tudom ányok megszűnvén monopólium ok lenni, azoknak eredmé- 
ménycit véka alá rejteni em beriség elleni vétek volna, azért gyűléseink 
végezetével oly egyetem es gyűlést tarthatnánk, mellyben évenkénti fárado
zásaink gyümölcseit a haza szent oltárára hozva, abban a nem orvosok is 
m egjelennének, melly alkalommal elhunyt m unkásabb életű társunk fölött 
beszéd is tartathatnék.

Ezek és effélék azon tárgyak, mellyek az egész em beriség javára, ren
dünk díszére közgyűléseinket foglalatoskodtathatnák.

Mi m ásodszor rendünk javát érdeklő, közgyűléseinket gyakorló tár
gyakat illeti, ezek szinte igen sokfélék lehetnek; illyen tanítványaink lchct- 
s^g'g·,legnagyobb tökéletességre való mimódoni vitelének kérdése; rendünk 
egyéneinek országunkban! egyenletesebb felosztása; rendünknek átokhozó 
bő elszaporodásának kevesbitése, valamint azon kérdés is, mennyire van 
rendünknek a megürült állomások uj egyénekkel! kitöltésére befolyási jo g a ; 
továbbad mi módon lehetne rendünk kiaggott, elnyom orodott, kiszegénye
dett tagain, valamint gyám oltalan árváinkon és özvegyeinken segíteni? s. tb.
s. tb . Ugyanannyi kérdések, mellyek még ezernyi lehetségesek mellett eléggé 
foglalatoskodtathatják gyűléseinket.«

Vándorgyűléseink keletkezésének előzm ényeit és eredetileg kitűzött czél- 
ja it azért idéztem oly terjedelm esen, m ert azoknak a m unkálatokban nyoma 
sincs s m ert a működési térnek, 50 év előtti ily correct megjelölése meg
érdemli, hogy az utókor hálával s elismeréssel vegye tudom ásul alapítóink 
páratlan ügybuzgalm át és kitartó erélyét.

••ü
S .··:

Lássuk ezek után, hogy mimódon s mily eszközökkel feleltek meg e 
gyűlések a kitűzött czéloknak!
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Ä magyar orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűléseinek életbelép
tetése nem zetünk cultur-történetében korszakot alkotó pillanat, melynek 
nagyságát annál jobban  fogja m éltányolni az utókor, m ennél jobban fog
nak terjedni és hódítani a term észettudom ányok, melyek a mai és a jövő 
haladás alapját, talpkövét képezik.

Ezeknek története M agyarországon intézm ényünktől elválaszthatatlan.
Azon lázas nemzeti mozgalom, mely vándorgyűléseink sz.iiletésénck 

korszakát jellemzi, am elyben Horváth Mihály szavaival élve, »a mozgalom
nak uj tényezői léptek a síkra,« terem té meg intézm ényünket, mely műkö
dési tért nyitott m indazoknak, kik az akkor élénk vármegyei életen kívül 
óhajtottak dolgozni a hazáért s kik távol a politikai elvek harczától a nem 
zet egyszerű, akkor figyelemre alig m éltatott napszámosai gyanánt buzgól- 
kodtak a nem zetnek önm aga által is elhanyagolt anyagi érdekeiért és mo
dern szellemi haladásáért.

A bban a korszakban sem orvosi, sem term észettudom ányi magyar iroda
lom nem lé tezett; de volt oly nemzeti lelkesedés és oly ihlettség, aminő 
azelőtt soha! Csakis ennek tulajdonítható, hogy intézm ényünk megnyitó 
gyűlésén az ősz fürtjeivel is tiszteletet gerjesztő komoly Bcnc Fcrcncz még 
az angyalokkal is magyarul óhajt vala érintkezni, ha beszélni tudnának. S 
ezen hazafiul lelkesedés nehány évtized alatt lázas tevékenységgel igyeke
zett pótolni mindazt, am it elődeink századokon át mulasztottak.

Innen van az, am it alább részletesebben látni fogunk, hogy alig van 
a nem zetnek oly culturalis, em berbaráti vagy egyébként közhasznú intéz
ménye, melynek m egterem tésére vagy javítására az első lépés nem vándor
gyűléseinkből indult volna ki.

S ha a számtalan, kebelükben m egpendített szép eszme és általános 
helyesléssel fogadott indítvány foganatosítása körül aránylag kevesebb volt 
az eredm ény, mint azt az indítványozók remélték, annak oka egyrészt a 
testület nem állandó szervezetében volt keresendő, mely kivált első idő
szakában, midőn még állandó központi végrehajtó-bizottsága nem volt, 
évről-évre nagy részében uj és más elem ekből állott, de még inkább am a 
körülményben, hogy a legtöbb intézm ény létrehozása s a meglévőknek 
javítása a vándorgyűlések erején s hatáskörén kívül állott és ez irányú igye- 
kezetök sokszor még legyőzhetetlen akadályokba is ütközött.

Amit a szakférfiak és az általok lelkesített nagy közönség erejéből és 
tám ogatásával létre lehetett hozni, azt nagygyűléseink létre is hozták.

*

A vándorgyűlések czéljairól részemről többet mondani, mint azok
ról alapítóik : Bcnc Fcrcncz és Bugát Pál szavaiból fentebb idéztem, egészen 
feleslegesnek tartom , annál inkább, m ert elért eredm ényeik világosabban 
fognak szólani a legékesebb szavaknál.

Végczéljok legtágasabb értelem ben a haza boldogitása és a magyar 
faj fejlesztése lévén, eszközüket pedig hazafias szakférfiaik szive és esze 
képezvén, kevés szó kellett arra, hogy feladatuk alapszabályokba foglaltas
sák és működésük azokban körülirassék.

S csakugyan úgy gondolkozhattak alapitóink, midőn az eredeti, rövid 
alapszabályokat (I. 83.) megalkották, melyek csekély, a kor igényelte vál
toztatással ma is érvényesek (XXIV. 3.).

S mégis akadtak mindig oly tagok, még pedig a legtekintélyesebb szak
férfiak sorából is, kik az alapszabályok m ódosításában keresték a még si-
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kerdúsabb működés lehetőségét. Pedig testületek szellemi tevékenységén 
alapszabályokkal lendíteni nem lehet. Az alapszabályok sohasem  mérv
adók valamely intézm ény eredm ényeire nézve. A legjobb alapszabályok 
mellett tönkrem ehet minden egyesület, ha tagjai érdeklődése csökken; mig 
viszont a legrosszabb alapszabályok mellett, sőt azok nélkül is igen sokat 
lehet tenni, egyenként és társulva is, a felvilágosodás terjesztéséért, a nép 
szellemi és anyagi haladásáért.

Eleinte még az alapszabályok igen tág keretét is szűknek találták. A 
tudom ányok népszerűsítéséért nagyon buzgólkodó almdsi Balogh Pál a vándor
gyűlések hatáskörét óhajtotta volna a franczia Congrcs Scicntifiquc módjára 
az em beri ism eret legtöbb ágára kiterjeszteni (V. X.).

H asonlóan gondolkozott Pulszky Fercncz is (VII. 40.), ki eperjesi meg
nyitó-beszédében összehasonlítva a germ án és román faj hasonnem ü intéz
ményeit, elmondja, hogy mig az anaíytikus oszlató germ án jellem m egtette 
hatását a ném et orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűléseire is, kiktől 
lassanként a gyógyszerészek, gazdászok, bortermelők, erdészek stb. egy
másután különváltak s külön-külön bevándorolják évenként Németország 
különböző vidékeit, addig a syntheticus román szellem egyesített s az 
Olaszok hasonnem ü gyülekezete «Congresso dei Scienziati« összpontosítja 
a félsziget tudom ányosságának minden ágát, minden irányát; azt tartja, 
hogy nekünk, kik jellem ünkben jobban  hasonlítunk a rom án nemzetekhez, 
m int a germ ánokhoz, nagyobbitani kellene gyűléseink körét.

Pedig ha a bekövetkezett tényekből vonnánk következ te tést: úgy 
inkább hasonlítunk a germán fajhoz, m int a románhoz, m ert mi is felbom
lottunk elemekre s ma a régészek, történészek, gazdászok külön járják be 
az országot, s megvagyok győződve, hogy még több szakosztályunk is 
külön járna, ha elegen volnánk.

Pedig a ném etek e m egoszlást m egtehették, mert sokan vannak min
den szakban és igen tág  a hazájuk is, de nálunk a gyülhelyek, melyek 
még mindig nem tudják levetkőztetni a vendéglátás költséges voltát, m a
holnap félni fognak a különféle vándoroktól, melyek majd tudósok, majd 
dalárok, majd tűzoltók stb. alakjában jelennek meg nálok.

Gyűléseink későbbi szakában m indinkább szükebb határok közé 
akarták szorítani azokat és csak 'szakem bereknek engedni befolyást a gyű
lések vezetésére.

E nnek ism ételt sürgetése folytán alkották meg az alapszabályokon 
kívül hozott egyes nagygyülési végzésekből az Ügyrendet, mely a szükség
hez képest ismételve kiegészíttetett, és most, mint az alapszabályok füg
geléke, a m unkálatok minden kötetének elején lenyomva, útbaigazít m in
denkit a nagygyűlés m inden m ozzanata tárgyában.

A gyűlések ügym enetének egyik legfontosabb újítása kétségkívül az 
volt, mit almdsi Balogh Pál már a VIII-ik gyűlésen sürgetett, s mi csak az 
új, 1848 utáni korszakban, a IX. gyűlésen határoztatok el, hogy a gyűlé
seket előkészítő s azok vezetését kezében tartó állandó bizottság, a mai 
állandó központi választm ány alakitassék. E nnek működése által biztosítva 
van a gyűlések jövője s nem függ többé a véletlentől, aminek régebben 
egészen ki volt téve.

Ez most állandó közege a vándorgyűléseknek, mely az egyes gyűlések 
között az összefüggést tartja fenn. Gondoskodik, hogy a következő nagy
gyűlés helyén a helyi bizottság megalakuljon és a szükséges előkészületeket 
megtegye. M egállapítja a gyűlés program inját. Megbíz szakférfiakat, kik a



5

nyilvános közüléseken, a tudom ányos estélyeken (melyek elsejét a IX. gyű
lés látta) általános érdekű előadásokat tartanak. Szakosztályai kijelölik a 
vándorgyűlések egyes szakosztályainak szervező elnökeit, kiknek feladatuk 
azokat nagyobb szabású szakbavágó előadással, úgynevezett adrcssel m eg
nyitni. Gondoskodik a pályam unkák m egbirálásáról, a pályázatok kihir
detéséről és a M unkálatok szerkesztéséről. Végül felügyel a pénz- és le
véltárra.

Ezen állandó központi választm ány minden vándorgyűlésen kiegészítte
tik a közülés nagy választm ányává az azon vándorgyűlés tisztviselőivel és 
minden szakosztály által választott saját szakválasztmányával a közülés 
tárgyainak elintézésére s most már az így alakult nagy választm ány hatá
roz a vándorgyűlésnek minden a közülés elé hozott ügye felett s határoza
tait ennek csak tudom ásul adja.

Ez által meg van tehát óva a szakem berek befolyása a gyűlések 
egész ügym enetére, s ki lehetnek elégítve azok is, kik a tudom ányt 
a nagy közönség esetleges kortcskcdésének kitenni nem akarták, a mitől 
pedig a tudom ánynak soha sem kell tartania, a mint hogy például nem 
tart a term észettudom ányi társulatban sem, hol szintén aránytalanul több 
a laicus tag, még pedig kisebb 3 ftnyi tagdíj mellett, m int az ide vágó 
tudom ányokkal foglalkozó szakember.

Mint Bene fentebb intézett soraiból láttuk, a vándorgyűlések m egtartá
sát 1841-ben csak befolyásos egyének eszközölhették ki az akkori kor
mánynál s az első helybenhagyó királyi végzést csak az V-ik gyűlés hallotta.

A szabadságharcz után a nehézségek ism étlődtek s a gyűlések intézői 
csak 1863-ban kapták meg az engedélyt újból, bizonyos feltétek teljesítése 
mellett (IX).

Azóta legalább ily akadályokkal nem kell küzdeniük.
Pályafutásuk azonban nem volt mindig egészen sima. A kadtak min

dig olyanok, kik csak az intézm ény hibáit látták, de előnyeit nem ; s m a
gán körökben és a sajtóban is m egtám adták azt s igyekeztek tőle a szak
em bereket és a nagy közönséget elidegeníteni.

Nagyon találóan jellem ezte az emberi term észet eme hajlam át utolsó, 
tatrafüredi nagygyűlésünk egyik érdem es elnöke, mostani közoktatásügyi 
ministerünk gróf Csáky Albin, közgyűlési megnyitó beszédében, midőn a 
mai korszakról szólván, mely több gáncsolóra, mint dicsérőre talál, ezeket 
mondja: »Egyesek t. i. szintúgy, m int a nagy közönség, sokkal inkább 
megérzik a hiányt, a hibát s mulasztást, a kényelm etlenséget, m int a javu
lást s jobbrafordulást, a haladást és ennek összes folyom ányait: csak szük
ség- és term észetszerüeknek tartván ezeket, rendkívülieknek ellenben és 
»malum non necessarium «-nak am azokat. De másrészt az elégedetlenség 
maga kétségkívül egyik hatalm as tényezője az egészséges fejlődésnek, mert, 
mint a kétely a tudom ányosságot, úgy eredményezi előtörekvés útján 
a jobb lé tc t.«

A m egtám adtatás az épen idézett törvényszerűségnél fogva azonban 
csak előnyükre vált, s az előretörekvés útján elért jobblétet elism erték ma 
azok is, kik régebben az intézm ényt kitűzött czéljai elérésére alkalm at
lannak tartották s ezért tőle vissza is vonultak.

Kezdettől fogva a gyűlések állítólagos lakmározásai ellen volt sokak
nak kifogásuk, a mit egyébiránt a ném et és angol tudósoknak is sokszor 
szemökre hánytak. Ez a kifogás annyira ment, hogy a VII-ik gyűlés hatá
rozatot is hozott e tárgyban, utasítván a rendezőket, hogy a vendégeske-
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dcseket megakadályozni igyekezzenek; és a komoly munkás Zipscr András 
felháborodva eme üres vád folytán, előadást is tarto tt a felett: »Váljon a 
természetvizsgálók csak lakmároznak c vagy egyebet is tesznek ?* (VIII.) Az 
egri gyűlés személyes kellem etlenségei is elsimulván (lásd XIII.) miket 
annak idején még azon nem szerencsés határozat fokozott, hogy azok, kik 
az állandó választmány üléseiben egy évnél tovább okadatolás nélkül részt 
nem vesznek, abból kihagyandók, ma a vándorgyiilési intézm ény ellen csak 
annak lehet kifogása, a ki közelebbről nem ismeri.

Ki a gyűlések tudom ányos eredm ényeit kevesli, annak azzal felelünk, 
hogy a tudom ány fejlesztése nem is czéljuk. Sokkal szerényebbek eszkö
zeik, mintsem hogy erre vállalkozhatnának. Ez az Akadém iák és állandó 
tudom ányos egyesületek, és tudom ányos intézetek feladata.

A  vándorgyűlések czélját a kolosvári, V-ik nagygyűlés elnöke: Erdély 
főkormányzója, és m. t. akadémiai elnök gróf Teleki Józsefnek a közülés 
megnyitó beszédében m ondott szavaival fogom ismételni :

»A ki m eggondolja, m ennyit éleszti az mindazon helyeken, hol ván
dorlásaiban m egállapodik, a tudom ányok, különösen a nagy, részleteiben 
kim eríthetetlen term észetet vizsgáló tudom ányok becsülését, sze re te té t; a 
ki tekin tetbe veszi a term észeti tudom ányoknak, épen azoknak, melyeknek 
anyagi jóllétünkre legnagyobb befolyások van, melyek főként ennek elő
m ozdítása körül foglalatoskodnak, az általi gyarapodását, hogy hónaink 
legjelesebb term észetvizsgálói, a term észet különböző ajándékaival pazarolva 
ellátott kis hazánk majd egy, majd más részében ezekkel a helyszínén 
ism erkedhetnek meg, és egyesült erővel egym ást kölcsönösen segítve gyűj
tö tt ism ereteiket központosítva terjeszthetik a tudós világ elejébe, tarthatják 
fenn a késő m aradék haszná la tá ra ; a ki felfogni képes azon következmé
nyeket, melyeket a két hazának minden részében elszórt term észettudó
soknak egymással közelebbi megism erkedése, időről időrei tudom ányos 
társalgása, szorosabb érintkezése szülhet, a ki mind ezt összeveszi, lehe
tetlen, hogy meg ne győződjék ezen vándor társulat üdvös hatásáról, ered
m énydús működéséről.« (V. 16.)

Nem kevésbé jellemzően írja le a vándorgyűlések czélját más lelkes 
hazafi és term észetbúvár: Kátai .Gábor, ki az egri gyűlés m eghívójában igy 
szól a nagyközönséghez :

»Nemzetünk újabb életéből alig tudnánk felmutatni intézm ényt, mely 
egész összegében véve, társias kedves jellegénél fogva, oly hű tükre volna 
a magyar em ber term észetének, mint am inők a magyar orvosok és teriné- 
szetvizsgálók vándorgyűlései.

A magyar haza minden részéből gyülekeznek itt össze a gyógymü- 
vészet és term észettudom ányok avatottjai és kedvelői, hogy társaikkal b a 
rátságosan közöljék mindazt, miről a titokrejtő fátyolt egy év folytán fel- 
lebbenteni sikerült, s versenyezve odatörekesznek, miszerint az általok 
fölkarolt tudom ányok körében felmerült vívm ányokat közkincscsé téve, iga
zolhassák a római bölcs am a felséges m ondatát: ,semmi által sem köze
lítjük úgy meg az isteneket, m intha em bertársainknak egészséget, jólétet 
adunk .1« (XIII. 4.).

Végül még egy jelesünk, vidéki orvosaink volt dísze, a vándorgyűlések 
törhetlen hive, az em beriség és haza nagy kárára korán elhunyt Darányi 
János szavaival akarom indokolni gyűléseink szükségét:

»Mi még azon ponton állunk, hogy a tudom ányt népszerűvé kell ten 
nünk a nem zet nagy zöme előtt, melynek körében hiába keresnék azon
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messzebb kiható érdekeltséget, mely a tudom ánynak a társadalm i élet min
den rétegébe áthatását eszközli, ez pedig a művelődés nem múló megho- 
nosulásának életfeltétele.« (XV. 9.).

S aki századunk egyik legnagyobb m agyarjának, a lánglelkü báró 
Eötvös Józsefnek nézetét e gyűlésekről és azok hivatásáról akarja ismerni, 
azt a pesti 1863-iki nagygyűlés alább olvasható leírására utalom, hol remek 
elnöki m egnyitó-beszédét egész terjedelm ében közlöm (IX.).

* Φ
A vándorgyűlések keletkezésekoraz általános lelkesedés mindenfelé nagy 

lévén, az ország különböző vidékei vetekedtek egym ással, hogy azokat 
köbölökbe fogadhassák, s a meghívások egym ást érték minden oldalról; de 
a természeti törvényen alapuló azon tényt, hogy hegyes-dom bos vidékeink 
vagyonosabb mivolt osztálya, melynek a létért való küzdelem ben nagyobb 
tevékenységet kell kifejtenie, m int a telcvénydus alföldön lakóknak, előre
haladottabb s jobban  tudja felfogni a haladó kor intő szavát, nagygyűlé
seink története is igazolja; mert ha m últúnkra visszapillantunk, látjuk, hogy 
még a negyvenes éveknek általános hazafiui lelkesedéstől áthato tt korsza
kában is, amidőn minden uj eszme, amelylyel hazánk felvirágoztatását elő
mozdítani lehetett, mohón karoltatott f e l ; 'intézményünket, mely közm eg
egyezés szerint nem rem élt eredm ényeket m utatott fel, hegyes vidékeink 
szegényebb értelm isége istápolta s nevelte nagyra ; mig a gazdag magyar 
síkság nagy városainak, például Szegednek, Szabadkának, K ecskem étnek s 
akkor még D ebreczennek is eszébe nem ju to tt vándorgyűléseinkre fordítani 
figyelmüket s azokat saját körükbe meghívni, azok m űködésén okulni s 
azokból hasznot huzni. Tem esvár egyedül képezte a kivételt, mit abból 
magyarázhatni, hogy annak lakossága idegen elem ek folytonos bevándor
lása által keverve régen elvesztette a sajátos alföldi városi typust, vagy 
talán lakói vegyes voltánál fogva nem is bírt ilyennel soha.

Ezt csak mint tényt felemlítve, nézzünk végig azon helyeken, hol 
nagygyűléseink az ország szélein, a K árpátokban és azok glján ismételve 
tartattak.

Az előkészítő első két gyűlés Pesten tartatott. A  vándorlás a 111-ikkal 
kezdődött. Hogy ezt Beszterczebányán mily lelkesedéssel fogadták, azt az 
ottani gyűlés külön leírásánál mondom el (III·)·

K övetkezett a temesvári, ahonnan Kolozsvárra vonultak. Ez volt az 
első lépés Erdélynek az anyaországgal való egyesítésére (V.). Az ezután 
következő, a déli határszélen P écsett tarto tt gyűlést, hazánk legészakibb 
részére, K assa-Eperjesre hívták meg, ahonnan a nyugati határszélre, S op
ronba vonult. Ez 1847-ben volt. Itt m egszakadt a gyűlések fonala s csakis 
1863-ban gyűlhettünk újra össze Pesten, mint fentebb is mondám, bizonyos 
feltételek teljesítése mellett (IX·)· Innen a hű leány karjaiba siettek az anya
ország fiai, M aros-Vásárhelyre, a m inden oldalról óhajtott unió előkészíté
sére (X.). Majd Pozsony, R im aszom bat és Eger fogadta egym ásután a gyű
léseket, mire általános nemzeti lelkesedés közt kétszerannyian m int más 
gyűlésre, vonultak H uniéba, kifejezést adni annak, hogy mi is »Indeficienter« 
ragaszkodunk hozzá (XIV. XXIII.). Ezen gyűlés tagadhatatlanul politikai 
színezetű is volt, minek bizonyságául a Szózatot olaszul hoztuk haza 
emlékül.

D élnyugatunk legvégső pontjáról délkeletre m entünk A radra és a 
Herkules-fürdőbe, majd ism ét északfelé Győrbe.
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A következő előpataki gyűlés igazi vándorló-gyűlés volt, utbaejtve a 
Székelyföld legdélibb pontjait. Ezután a keleti K árpátok fővárosa, Márma- 
ros-Sziget volt a gyűlés színhelye, ahonnan Budapestre tétetett, ahová már 
régóta többen  óhajtották.

Majd ism ét a nyugati határ legm agyarabb városa, Szom bathely fogadta 
gyűlésünket s csak innen m ent be először az ország szivébe, Debreczenbe.

Most két fürdőintézet következett, mely jól felfogva érdekét, ujabb- 
kori haladását m utatta be a m. orvosoknak és term észetvizsgálóknak, Bu
ziás Tem esvárral egyetem ben és a Tátrának három ágú koronája a három 
Tátrafüred.

Hogy a különböző időkben milyen volt agyü lések  iránti érdeklődés 
s kik voltak intézőik stb., az a nehány lappal alább látható rovatos kim u
tatásból derül ki.

Mind a 24 gyűlésen 11,011 tag  vett részt. Ilyenekül 7394 egyén volt 
beírva, kiknek névsora e könyv végén olvasható, azon gyűlések számának 
kim utatásával, am elyeken résztvettek.

A  gyűlések látogatói közül 218-an öt vagy több  gyűlésen, ezek közül 
38-an 10 vagy több  gyűlésen vettek részt.

Oly társunk, ki 20-nál több gyűlés tagja volt, csak egyetlen egy van 
a névsorban : Halász Géza, kit az utolsó gyűlés tartam a alatt vesztettünk el 
s kinek páratlan buzgóságát s ez intézm ény körüli érdem eit a jub iláris  
nagyváradi gyűlés lesz hivatva megörökíteni. U tána következik természet- 
tudom ányunk nestora, a physical felfedezésekben megőszült nagyérdem ű 
Jedlik Ányos, ki 19 gyűlésen vett igen szerény, de annál tevékenyebb részt 
s ki ott volt az elsőn, ott a 24-iken s ott lesz 90 , éves kora daczára a 
jub iláns XXV-iken is. S legyen még sokáig!

A gyűlések jellege term észetszerűleg mindig és m indenütt magyar 
v o lt ; sőt épen a lángoló hazaszeretet az, mely minden ténykedésük alapja 
és rugója. M indamellett a magyar tudom ány soha sem irtózott az idegen
től, szívesen tanu lt tőle, szívesen hallgatta a ném et, olasz és franczia elő
adásokat, szóval soha sem volt chauvinista.

Sőt voltak a gyűlések közt valóságos nemzetközi jellegűek is. Ilyen volt 
a soproni, ilyen a pozsonyi. (Lásd leírásaikat VIII. és XI.)

A kiilföddel való érintkezéstől nem csak nem tartottak, de sőt keresték 
azt, szintén hazánk m egism ertetésének érdekében. Innen van egyes tagok
nak kiküldetése a ném etek nürnbergi — az olaszok velcnczei gyűlésére, 
a kölcsönös távirati üdvözlések.

Hogy ném et szomszédaink ezt hogy fogták fel, azt Fraucnfeld a  pesti 
1863-iki gyűlésen m agyarázta meg, elmondván, hogy a tudom ány előtt 
minden nem zetiségi fal ledől.

. *
* *

A lelkesedés melylyel a III-ik gyűlést, mely mint tekintélyes szak- 
férfiak vándorgyűlése legelső volt a hazában, Beszterpzebányán fogadták! 
oly nagy volt, hogy a tárt karokkal fogadott tagoknak nyújtott m inden
nemű kedvezm ényeken és okulási alkalm on kívül, a gyűlés em lékét még 
e czélra veretett éremmel is megörökítették. (III.) E  tekintetben a későbbi 
gyűlések helyei sem akarván hátra m aradni a legtöbb gyűlés emléke ily 
módon is meg van örökítve. Magoknak a gyűlések gyakorlatibb gondol- 
kozásu férfiainak kellett ezen költséges emlék és figyelem ellen szót emelni 
(XVI.) s ez is hiába történt, m ert a mit a gyűlés helye önként nyújt, azt
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visszautasítani nem lehet. így ju to ttunk  a III. IV. V. (ezüst) VI. VII. VIII. X.
XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XXI. és XXIII. vándorgyűlé
seknek érczbe vésett emlékeihez is. Viszont a gyűlések helyeinek sokféle 
figyelmét ném iképen meghálálandók és megörökitcndők, a nagygyűlések 
legtöbb helyütt, a  hol tartattak, alkalmas helyre befalazott feliratos em lék
táblákat készíttettek, melyek a gyűlés m egtartásának idejét a helyszínén 
örökítik meg. Ezen em léktáblák közül a fiumei úgy nagyobbszerüségénél, 
m int leleplezési ünnepélyénél fogva leginkább em lítésre méltó. (XIV. XXIII.)

De nem csak hideg kővel és érczczel, hanem  a s z ív  melegével is 
m egörökítették a vándor tudósok itt o tt gyűléseiket. így  az aradi gyűléskor 
Petrozsénben az ottani D eák-gyarm at szegényei részére 100 ftnyi, a Her- 
kulesfürdőbcn szegény betegek szám ára 300 ftnyi, az Eger melletti bátori 
kőszénbánya m unkásai szám ára 100 ftnyi alapítványt gyűjtöttek és az agg
teleki barlang m eglátogatásának em lékére az ottani leégett ref. tem plom ra 
180 ftot szedtek össze.

*
/ * #A gyűlések eredm ényein végig tekintve, bám ulatosnak tűnik fel, hogy· 

mily eszközökkel érték cl azokat.
Fő eszközük a lelkesedés és lelkesítés volt, m ert kezdetben a pesti 

első két gyűlés alatt az intézm ény semmi pénzzel nem rendelkezett, a 
m ennyiben tagjai dijat még nem fizettek. Az I. gyűlés m unkálatait Bugát 
az Orvosi tárban ad ta ki s külön lenyom at képen bocsáttato tt forgalomba. 
A 11-ik gyűlés m unkálatai előfizetés utján jelentek  meg. A  III-ik gyűléstől 
fogva a tagok beiratáskor 2 pengő forintot fizettek a gyűlések költségeinek 
fedezésére. De a m unkálatok terjedelm e s egyéb kiadások nagyon növe
kedvén a VII-ik gyűlésen ez összeget felemelték 3, — a Vili-ikon 5 pengő, — 
és a XlII-ikon 6 o. é. ftra, mely tagdíj azóta változatlanul m egm aradt s 
a rendes kiadások fedezésére elégségesnek mutatkozik.

A  tagok dijaiból ekként begyült összegeken kívül, csak még egy 
pénz forrása volt egy ideig a vándorgyűlésnek. A pesti első hazai takarék- 
pénztár, mely culturalis és em berbaráti intézm ényének tám ogatásában pá
ratlan, a IX. X. XI. XIV. XVI. és XVIL gyűlések alkalm ával összesen 
700 ftot adom ányozott gyűléseinknek czéljai előmozdítására. Nemes tette 
nem szorul köszönetre! S ha saját költségei fedezésére nem is volt az 
intézm énynek az em lítettnél egyéb vagyona, de nem es czéljaira mindig 
tudo tt pénzt szerezni lelkesítése által.

Ez úton jöttek  létre pálya és jutalom dijai. Ezek által nagy lendületet 
adtak gyűléseink a ma is sanyarú viszonyok közt tengődő tudom ányos 
irodalm unknak. Részletes, korszerinti kim utatásuk e m unka végén, a tárgy
mutató XXXIX—XLI. lapjain olvasható. Ezen kim utatás nélkül szintén 
valószínűtlennek látszanék, hogy ezen intézmény, mely saját kiadásait csak 
tagjainak szerény dijaiból fedezi, pálya és jutalom dijakra az agio legkisebb 
számítása szerint tizenegyezerötszáz forintot szedett össze és fordított, mi által 
többeket tanulm ányokra buzdított és sok oly mű m egjelenését te tte lehetővé, 
mely tám ogatása nélkül soha sem lát vala napvilágot.

A  30 pályadijból (a 31-ik, soproninak nyoma az absolut korszakban 
vész el) tízre 4466 ft, — tizenkilénczrc 1218 darab cs. és kir. arany, s egyre 
száz darab 10 frankos arany fordittatott. Egyes dijak, nem pálya, — de 
jutalom díjak voltak, a melyekkel bizonyos időszakban m egjelent legjele
sebbnek ism ert m unkák lettek kitüntetve. (Lásd a tárgym utatóban a 14. 
és 23-ik számút).
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Ezek nem a vándorgyűléseknek köszönik létrejövételüket.
D e a huszonnégy darab Munkálatok-on, a tizenöt darab Napi Közlöny-ön 

és a nagygyűlések által jutalm azott pályamunkákon kívül, legértékesebb s 
legm aradandóbb emléküket képezik még azon könyvek, melyek a nagy
gyűlések alkalm ából megjelentek s melyek ezek nélkül alkalm asint soha 
sem jö ttek  volna létre. Mindezen köiiyvek oly könyvtárt képeznek, a mi
nőt más tudom ányos társulatunk alig képes felmutatni

Ezek lévén az eredm ények legfényesebb tanujelei, hadd álljon itt is 
teljes sorozatuk a gyűlések sorrendjében megörökítve.

Van közöttük 21 megyei vagy városi helyrajzi munka, 11 fürdőleirás, 
egy orvos-gyógyszerészeti műszótár, egy ism eretterjesztő az orvosi és term é
szettudom ányok köréből, 36 egyéb mii és röpirat, 2 kép és két külön térkép.

A  pályaművek kivételével, a többi mind azon vagy a következő gyűlés 
tagjai közt ingyen osztatott szét, am elyiknek száma a könyv czime előtt áll.

A vándorgyű lések  alkalmából megjelent könyvek jegyzék e:
I—-XXIV. A  vándorgyűlések Munkálatai-nak huszonnégy kötete 

1841— 1888.
IX —XV és X V II—XXIV. vándorgyűlések Napi-közlönye.
III. Zipscr C. Andreas. Die V ersam m lungen ungarischer Aerzte und 

N aturforscher mit besonderer Beziehung auf die am 4. A ugust 1841 zu 
Neusohl abgehaltcne 3-te V ersam m lung. Neusohl 1846. 1—238 lap.

VI. Wachtel Dávid H ippocrates aphorizmái. F ordíto tta s a m. orvosok 
és természetv. negyedik nagygyűlésének ajánlá. T em esvár 1843.

IV. Deutsch József Buziás. A m. orv. és term észetvizsgálók negyedik 
nagygyűlésének emlékül. Tem esvár 1843.

IV. Györy megyei mérnök. Temesvármegyc földabrosza.
V. Kolozsmegye földabrosza.
V. Kolozsvár s vidéke növényeinek névjegyzéke.
V. A mágnes elmélete. Az V-ik nagygyűlés em lékére irt mű.
V. A Detonata nevű bazalthalom kőmetszete. Az V-ik nagygyűlés em 

lékéül készíttette az abrudbányai műkedvelő társaság.
VI. Zipscr Keresztéig E. Beszterczebánya és vidéke. Em lékirat, melyet 

a m. orv. és term észetvizsgálók Bcszterczén 1842. aug. hó elején tarto tt 
III-ik gyűlése emlékéül irt Z. és m agyarra általtett Edvi Illés L. Buda 1842.

VI. Baranya. Emlékirat, melylyel a P écsett 1845. augusztus elején 
összegyűlt m. orv. és term észetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Szvitovszky 
János pécsi püspök stb., szerkeszté Haas Mihály. Pécs 1845.

VI. Hölbling Miksa. Baranyavárm egye orvosi helyirata. Pécs 1845. 
K őnyom atu rajzzal.

VI. Bittner Imre. A  Bánság poslázairól. A m. orv. és természetvizsg. 
pécsi nagygyűlése által koszorúzott értekezés. Pest 1847.

VII. Barts Ede Sámuel. Sárosvárm egye helyirata. Eperjes 1816.
VII. Saárosy József. Czigelka ásványos vize term észettani és orvosi

tekintetben. Eperjes 1846. S ugyanaz ném etül is.
VII. Horváth Antal. A  bártfai fürdő és gyógyforrások. Kőnyomatu 

táblával. (Külön lenyom at a m unkálatok VITik kötetéből.) Pest 1847.
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VIII. Bittner Imre. Eszm ék a közorvostan szabályozására M agyaror
szágon. Koszoríizott értekezés. Pest 1848.

V ili. Moesi Mihály. Term észettudom ányi pályam unka. Felelet a te r
m észettudom ányi egyesülettől feltett következő kérdésre ; A dassák elő a 
term észettudom ányok nagy jelentősége, a kát magyar testvérhaza anyagi 
és szellemi boldogsága k ifejlődésére; niütáttássánák egyszersm ind módok 
és utak, stb. Pest 1846.

IX, Patrubány Gergely. Virchow sejtkórtanának ism ertetése. A  m. 
orv. és természetvizsg. iX-ik nagygyűlésének ünnepélyére. Pest 1803. 
(Kovács Sebestyén Endre költségén.)

IX. Balassa János. Uj műtét modorok az orrképlés körül, két kór- 
esettel és 11 kőre rajzolt táblával. Közli a m. orv. és természetvizsg. IX. 
nagygyűlése alkalm ára. Pest 1863.

IX. Knöpfler Vilmos. Term észettud. és a gyakorlati élet. Pest 1863.
IX. Zipser Andreas. O cdenburg und die achte Versam m lung ung. 

Aerzte und N aturforscher im A ugust des Jahres 1847. Pest 1863.
X. Otrobán Nándor. .Látogatás Erdély ném ely délkeleti fürdőhelyein. 

A X-ik nagygyűlés emlékéül. Brassó 1864.
XI. Pozsony es környéké. Egy földtani térképpel és több ábrával. 

A Χ Ι-ik nagygyűlés emlékéül. Pozsony 1865. S ugyanez külön németül is.
XI. Arányi Lajos. V ajda-Hunyad várának hajdani és jelen állapota, 

tizenöt táblával. 1865. (10U0 példányban külön lenyomva a XI. gyűlés 
munkálataiból).

XI. Brossai Sámuel. Nem csak az anyag halhatatlan. Kolozsvár 1865.
XI. Nauratil Imre. A gégebajok helybeli gyógykezelése gégetükör 

mellett. Λ  XI. vándorgyűlés emlékére. Pest 1865.
XI. Bugát Pál arczképe.
ΧΓ. Javaslat a közegészségi és orvosi ügy rendezésére hazánkban a 

pesti IX. és marosvásárhelyi X. nagygyűlésből kiküldött bizottmánytól. 
Pest 1865.

XI. Javaslat a közegészségi és orvosi ügy rendezésére hazánkban 
a pozsonyi XI. nagygyűlés által (az előbbi) módosítva. Pozsony 1865.

XI. Knöpfler Vilmos. Em lékbeszéd boldogult Schmidl Adolf, Láng 
Ferencz és Zipser A ndrás K ercsztély felett. Pest 1865.

XI. Fridrich Grósz. E rinnerung an die N aturforscher-Versam m lung 
in Pressburg 1865. nebst einem alphabetischen Verzeichniss der anw esen
den Herrn Ä erzte und Naturforscher. P ressburg 1865.

XI. Spdnyik József. A  bujakor alakok kór és gyógytana. Orvosok 
és müveit nem orvosok számára. A m. orv. és természetvizsg. XI. nagy
gyűlése által a Pataky-dijjal koszoruzott pályam ű. Buda 1866.

XII. Mangold Henrik. M edizinischer Bericht über die W anderver
sam mlungen ung. N aturforscher und Aerzte in Pest, M aros-Vásárhely und 
Pressburg. Historisch und kritisch dargcstcllt. Pest 1867.

XII. Gömör cs Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása. Két 
arcz-, három térképpel s két fametszettel. A  XlI-ik nagygyűlés tagjainak 
emlékéül. Nyomatott Ágoston Szász-Coburg hcrczcg ö fensége költse'gen. Szerkesz
tette Hunfalvy János 1867.

XII. Entz Ferencz. U jabbkori m agyar gazda. A magyarhoni orv. és
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természetvizsg. által 100 'aranynyal jutalm azott term észettudom ányi népies 
olvasókönyv. Pozsony 1868.

XII. Török János. E letrendi kalauz a nép számára. Üdvös tanácsok
kal az élet föntartására, megszilárdítására s tekintettel a czélszerü beteg
ápolás és életm entés általános szabályaira. A m. orv. és természetvizsg. 
XH-ik nagygyűlése által 300 ftnyi jutalom ra m éltatott pályamű. Pest 1867.

XIII. Heves- us Killső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek 
leírása. A  XIII-ik nagygyűlés alkalm ából többek közreműködésével meg
írva. Szerkesztő Montcdcgói Albert Ferencz. Kiadva a XIII. nagygyűlés elnöke 
nagym éltóságú és főtisztelendő kis-apponyi Bartakovics Béla költségén. Egy 
arczke'ppel és a fönnevezett kettős megye térképével. Eger 1868.

XIII. Kanffmann Kamilla. A göm örm egyei bányaipar viszonyai és 
fölvirágzásának feltételei. A  m. orv. és term észetvizsg. XIII-ik nagygyűlése 
által 200 ftnyi jutalom ra m éltatott pályamű. Pest 1860.

XIV. Domini Vinczc gróf. Quesiti d ’ Igienc, Fisica e M eteorologia 
propositi al XIV. Congresso dei Medici e Naturalisti U nghcresi convenuti 
in Fiume. Fium e 1869.

XIV. Giaeich Antal. Skerlievo mint a tengerpartban uralkodó buja
kórral azonos ragályos kór ism ertetése.

XIV. Roth Dr. A gyerm ekek nagy halandóságának okai és annak 
m eggátlását előmozdító eszközök. London 1869.

XIV. Cipriani Iván. Apcllo di Michele V örösm arty. (A szózat olasz 
fordítása).

XIV. Fiume és környékének tájrajza. Term észettudom ányi, orvosi, 
statistikai stb. tekintetben. (Egy kőnyom at, két térkép s a szövegbe nyo
m ott fametszvényekkel.) Emlékül a XIV. nagygyűlés tagjainak. K iadatott 
Fium e város költségén. Pest 1869.

XV. Aradvármegyc és város ismertetése. A XV. nagygyűlés alkalmából 
Szerkesztő Parccz István. Arad 1871.

XV. Roth Albert. A lippai gyógyforrás ism ertetése. Arad 1871.
XVI. Poór Imre. A  m. orvosi nyugdíjintézet scgélyegylete tárgyában. 

Fölhívás a m. orvosok és term észetvizsgáiók mehádiai nagygyűléséhez.
XVI. Alapszabály tervezete a magyarhoni orvosok országos társulása 

tárgyában.
XVI. A Herkules fürdő és környéke term észettudom ányi, orvosi, fűr- 

dészeti, történelm i és statistikai tekintetben. (Három térkép- és a szövegbe 
nyom ott fametszvényekkel). Emlékül a XVI. nagygyűlésre. A gyógyhely állal 
ajánlva a naggyülés tagjainak. Irta Műnk Manó tr. A  földtani részt irta 
Koch Antal tanár, az állattanit Frivaldszky János. A közös csász. és kir. 
hadügym inisterium  költségén. Pest 1872.

XVII. Schuller tr. A  győri nagygyűléshez intézett indítvány a himlő
oltási tilalom tárgyában.

XVII. Győr vármegye és város egyetemes leirása. A XVII-ik nagygyűlés 
emlékéül nyújtja Dr. Kruesz Krizosztom pannonhalm i főapát, a nagygyűlés 
elnöke. Szerkesztő Fehér Ipoly nagygyülési titkár. B udapest 1874.

XVII. Kátai Gábor. Ism eretterjesztő az orvosi és term észeti tudom á
nyok köréből. XVIt-ik nagygyűlés összes tagjainak ajánlja a szerző. Buda
pest 1874.
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XVIII. Szabó Vazul. É lőpatak gyógyforrásainak és a Büdös-barlang 
gyógyhatása ism ertetése. Nagy-Szeben 1876.

XVIH. Otrobán Nándor és Nagy Gusztáv. É lőpatak és vidéke. A  XVIII. 
nagygyűlés tagjainak emlékül az előpataki fürdőbirtokosság. Brassó 1875.

XVIII. Lengyel Gyula. Tusnád és gyógyforrásai. A XVIII-ik nagy
gyűlésnek ajánlja a birtokosság és szerző. Kolozsvárt 1875.

XVIII. Varga János. A  babonák könyve. A  m. orv. és természet- 
vizsg. által 300 ft díjjal jutalm azott pályamű. Arad 1877.

XVIII. Török János. Az állam-orvostan alapvonalai. Pályamű. Sáros- 
Patak 1873.

XIX. Máramarosvármegyc egyetemes leírása. A  XIX-ik nagygyűlés 
alkalmából szcrkcszté Szilágyi István a XIX. nagygyűlés egyik titkára. 
Budapest 1876. (A megye térképével).

XX. Budapest és környéke term észetrajzi, orvosi és közművelődési 
leírása. B udapest főváros a XX. nagygyűlés em léké il. Szerkesztették Dr. 
Gerlóczy Gyula és Dr. Dulácska Géza. B udapest 1879. Három  kötet.

XX. Szabó József. B udapest geológiai tekintetben. Egy térképpel és 
3 táblarajzzal. Budapest 1879.

XXI. Szombathely-Savaria rend. tanácsú város monographiája. Irta Kuné 
Adolf a XXI. nagygyűlés egyik titkára. K iadja a kebelében ta rto tt XXL 
nagygyűlés em lékére Sz. város. I. Rész. Szom bathely 1880.

XXL Barts József. Orvos-gyógyszerészeti műszótár. A  XXI-ik nagy 
gyűlés által a Batizfalvy Samu díjjal jutalm azott munka. K iadja a m. orv. 
és természetvizsg. nagygyűléseinek állandó központi választmánya. B uda
pest 1884.

XXII. Debreczen szabad királyi város egyetemes leírása. Többek közre
működésével megírva. Szerkeszté Dr. Zelizy Dániel. A  m. orv. és tenné 
szetvizsg. XXII. nagygyűlése tagjainak emlékül. Debreczen 1882.

XXII. Hajdumegye leírása. A  m. orv. és természetvizsg. XXII. nagy
gyűlésének alkalm ából kiadja és a nagygyűlés tagjainak emlékül ajánlja 
Hajdum egye közönsége. Szerkesztette dr. Varga Gciza. D ebreczen 1882.

XXII. A Debrcczcn-biharmegyci gyógyszerész-testület és az általános 
magyarországi gyógyszerész-egylet III. kerület IV. járás gyógyszertárai, tes
tületé és egyletének története alapításuk óta. Szerkesztette Dr. Rotsehnck V. 
Emil. A  m. orv. és természetvizsg. 1882. évben ta rto tt XXII. nagygyűlés, 
— és a dcbreczcni gyógyszerész-testület fennállásának 21 éve alkalm ából 
kiadja a debrcczcn-biharm egyci gyógyszerész-testület. Debreczen 1882.

XXII. Chyzer Kornél. M agyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és 
értékesítéséről. Előadás, melyet a XXII. nagygyűlésen az állandó központi 
választmány megbízásából tartott. S.-a.-UjhcIy 1882.

XXII. Hunfalvy János. Az éghajlat váltózóságáról. Megnyitó előadás. 
Kiadja a m. orv. és természetvizsg. XXII-ik nagygyűlése. Debreczen 1882.

ΧΧΙΓΙ. Helyrajzi emlékmű. A  m. orv. és term észetvizsgálók 1886. évi 
aug. 22-étől 26-áig Buziás-Tem csvárott m egtarto tt XXIII. vándorgyűlésére. 
A  XXIII-ik vándorgyűlés tagjainak emlékül a helyi bizottság. Szerkeszté 
Dr. Breuer Ármin a XXIII. nagygyűlés egyik titkára. Temesvárod: 1886.

XXIII. Ormós Zsigmond. Elnöki megnyitó és zárbeszéd a m. orv. 
és természetvizsg. XXIII. nagygyűlésén. Tem esvár 1886.
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XXIII. Buziás gyógyfürdőhely. Tem csm egye nagy-kövcrcsi alapítvány' 
uradalom. C fény- és két térképpel. B udapest 1884.

XXIII. Borbás Vinezc. Vasvárm egye növény földrajza és flórája. (Geo
graphia atque enum eratio plantarum  Com itatus Castrifcrrci in Hungária). 
Szom bathely 1887.

XXIII. Órlcy László. A  Rhabditisck m agánrajza orvosi és természet- 
rajzi szempontból. H at rajzlappal. B udapest 1885. Λ  m. orv. és tcrmészet- 
vizsg. által gf. Degenfeld Imre-félc 100 aranyas díjjal jutalm azott munka. 
(Megjelent a m. t. Akadém ia math, és term, közleményeiben. XXI-ik 
kötet 1 füzet).

XXIII. Chyzcr Kornál. Közegészségügyi bajaink összefüggése term é
szettudom ányi ism ereteink hiányosságával. A  XXIII-ik nagygyűlés bezáró 
közgyűlésén tarto tt előadás. S.-a.-Ujhely 1886.

XXIII. Lcnduai Miklós. A  m. orv. és természctvizsg. XXIII. vándor
gyűlésének kirándulási helyei. A  vendégeknek emlékül ajánlja Magyar 
testvérek könyvnyomdája. Tem csvárott 1886.

XXIV. Szepesi emlékkönyv. A  m. orv. és természctvizsg. XXIV. ván
dorgyűlésének alkalmából. Szerkesztették : Dcmkó Kálmán, Both Samu, Svábi 
Frigyes. Császka György szepesi püspök úr őnagyin éltósága költségén nyo
m atott Szepes-Váralján 1888.

XXIV. Scherf cl V. Aurél. Szepesvárm cgyében eddig észlelt vadon 
term ő vagy nagyban miveit edénycs növények rendszeres jegyzéke. 
Felka 1888.

XXIV. Ehrcnrcich Lajos. A  malária betegségek kórtani, oktani, gyógy- 
tani szem pontból, különös tekintettel M agyarországra, a m. orv. és term, 
vándorgyűlései által 100 aranynyal jutalm azott pályamű. Budapest 1890.

** *
A  tudom ánynak és a haza m egism ertetésének a Munkálatokba, és most 

felsorolt, külön megjelent, helyrajzokba és egyéb könyvekbe lerakott és az 
utókor szám ára összegyűjtött kincsein kiviil a vándorgyűlések számtalan 
más hasznos eredm ényt is képesek még felmutatni és pedig sokféle téren.

Ugyanis a gyűlések oly korban kezdődvén, amidőn a m. tud. A ka
dém iát kivéve, egy tudom ányos szaknak sem volt külön egyesülete, mely 
azt művelte v o ln a ; s a hazának m egism erését s m egism ertetését tűzvén ki 
czélúl, m égpedig oly gyűlésekben, ahol nem csak orvosok és term észetvizs
gálók, de más szakbeli férfiak és m indennem ű tudom ány barátai vettek 
részt, csakham ar feltűnt a sok hiány, amelyen a rendelkezésre álló egyet
len testület révén óhajtottak segíteni.

K ülönben is, ha az em beri ism eret külön ágait s a társadalom  külön 
intézm ényeit egyenként behatóbban vizsgáljuk, sok oly dolog, mely első 
pillanatra egym ástól függetlennek látszik, szorosabban vizsgálva összefügg 
egymással.

A  társadalom  géphez hasonlítható, melynek bármily alakú alkatrészei 
szorosan függnek ö ssz e ; s csak akkor ép és m űködésre képes, ha azok 
helyesen vannak összekapcsolva.

Már az első gyűléskor, sőt m ár ezt is megelőzőleg annak tagjai, 
igyekeztek a tudom ányos előadásokon kívül a számos meglevő hiányokon 
segíteni- s ebbéli első igyekezetöket a legfényesebb siker koronázta.

Ugyanis még meg sem nyílt a Pestre összehívott első nagygyűlés, az
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erre összcscrcglett férfiak körében Bugát Pál már egy nappal elébb meg- 
alkotá a term észettudom ányi társulatot*), mely mint a vándorgyűlések állandó 
társa, hivatva volt azok m unkáját szakadatlanul folytatni s a haza parlagon 
heverő term észeti kincseit folytonosan kiaknázni.

H ivebbcn és lelkesebben alig lehetne e fontos esem ényt vázolni, mint 
azt Kátai Gábor tévé a term észettudom ányi társulat első 25 évének tö r
ténetében :

»A két eszme oly közel állott egym áshoz ; az egyik egyszer egy év
ben, a másik folytonos.

Valóban a magyar orvosok és term észetvizsgálók körében rokonszen
vesebb, vonzóbb és üdvösebb szándékkal clőállani nem lehetett, m int aminő 
egy m agyar term észettudom ányi társulat m egalkotása volt.

Avagy volt-e valaha képes valaki tüzesebb üszköt vetni a száraz 
anyagba, mely annyira lángra tudjon lobbantam  minden jóravaló férfikeb
let, m int itt, azon gondolat, hogy hazánkat, az imádott, a semmi oldalról 
nem méltányolt, a sok oldalról fenyegetett, a m inden oldalról kizsákmá
nyolt hazát elvégre saját magunk vegyük gondjaink és pártolásunk alá? . . .

A honalapitás liarczi lelkesedésének árjához hasonlított ez, eszméjé
ben lobbantó, következm ényeiben megynérhctlcn, hatásában buzdító, erejé
ben ellcnállhatlan; még korántsem  hallottad a czélt minden részletében 
kifejtve, máris habozás nélkül meghódoltál annak.

Ezen czélra egyesülés halaszthatlan szükségét mélyen érezte mindenki, 
s ennélfogva a magyar term észettudom ányi társulat, melynek aláírási ivén 
134 név van följegyezve, azonnal meg is alakult.«

íme, ez volt vándorgyűléseinknek legelső, a jövőre kiható egyik leg
fontosabb eredm énye!

Az ország legnagyobb, legtekintélyesebb, leghasznosabb egyesülete 
gyűléseinkből indult ki m aholnap befejezendő szinte 50 éves pályájára, 
amelyen oly sok szépet és jó t alkotott.

Fényes eredm ényeit mi is büszkén a m agunkénak vallhatjuk, annál 
is inkább, mert közös alapítónk, Bugát Pál, épen akkor, midőn állandó tá r
sunknak még mindig melegebb pártolásra volt szüksége, a vándorgyűléseken 
annak érdekében izgatni soha meg nem szűnt.

Lássuk most a gyűlések tevékenységét az egészségügy terén.
M indenekelőtt ki kell emelnem, hogy bárm ennyire alárendelt volt, 

kivált 184H előtt, az egészségügyi tisztikar helyzete, az ennek javítására 
szolgáló felszólalások aránytalanul ritkábbak voltak, mint az általános egész- 
ségtigynek jobb  karba való helyezésére irányzott törekvések.

A m indnyájunk által fejlettnek és virágzónak óhajtott közegészség- 
ügy, melynek jobb  karba helyezése nélkül fajunk nagyobbm érvü haladása 
nem is képzelhető, vörös fonalként húzódik végig a vándorgyűléseken, mely 
fonalnak eleje az I. gyűlés m egnyitó-beszédében található. Már itt fejtette 
ki alapítónk, Bonc Fcrencz, hogy mik az idetartozó tárgyak, mely szavait az
I. gyűlés leírásában idézem is, bizonyságául annak, hogy hazánk orvosai 
mióta sürgetik e szent ügyet.

*) Természettanuló egyesületi indítvány az orvosok és lermészetvizsgálók május végén 
1841-dikben tartott közgyűlései előtt számos pest-budai és vidéki orvos és más természet
vizsgálók társaságában Bugát Pál orvostudor s tanár által előadva (Orvositár 1841. XI. 241 1.).



16

Még egy másik, ezzel összefüggő iigy jö tt szóba már az I. ülésen.
M agyarország orvosi helyrajzáiiak szüksége már itt lön hangoztatva. 

Csakhogy annak alapos m egírására több  előkészület s több  em beröltő szük
séges. Intézm ényünk fenállása első félszázadában igen számos idevágó ada
to t szedett össze. U tódaink feladata leszen ezen anyagot szaporítani s abból 
m ajdan az épületet felállítani.

A következő gyűléseken is majd általánosságban, majd egyes rész
leteiben szóbakerült e fontos ügy; s am it törvényhozásunk 1876-ban a köz
egészségügyi törvény m eghozatala által életbe léptetett, azt Bugát Pál már 
a pécsi gyűlésen 1845-ben sürgette.

Az egészségügynek törvény utján való rendezése nagyon is sokat fog
lalkoztatta gyűléseinket. Az általok készített törvényjavaslat történetéről az 
előpataki gyűlés leírásában lesz szó (XVIII.).

Mielőtt a közegészségügy, mint ilyen, önálló és külön tudom ányként 
szerepelt volna, addig gyűléseink annak feladatait a társadalm i szakosztály 
keretén belül igyekeztek érvényesíteni; s a XVII-ik ki is m ondotta, hogy a 
társadalm i szakosztályban látja a közegészségügy zászlóvivőjét, inig a XX-ikon 
az azóta már csakugyan megalakult és sikeresen működő országos köz
egészségügyi egyesület is indítványba hozatott.

Az orvosi rend érdekeinek megóvása tekintetéből m egalkották vándor- 
gyűléseink az országos orvosi segélyegyletet, melyet szintén Bugát Pál már 
1840-ben indítványozott és tanulmányozott*).

K ezdetben rendszeres nyugdíjintézetet akartak létrehozni (IX. X. XI.
XII. XIII.), később azonban csak scgélyegylet lett belőle (XV. XVI.), mely 
a XXI-ik nagygyűlésen ta rto tta  alakuló közülését s ma is sikeresen mű
ködik, czélja lévén : keresetképtclenné vált s önhibájuk nélkül ínségre 
ju to tt orvosoknak, vagy ezek özvegyeinek és árváinak segélyezése. Ma 
van 94 alapitó és 755 rendes tagja s 27205 frt tőke vagyona, melynek 
alapját a nemeslelkü Flór Fcrcncz 200 aranynyal vetette meg. (XIII.) Az 
egylet mai napig 11830 frtot fordított segélyezésre.

Ezen üdvös intézm ényen kívül egy másiknak eszméje is a vándorgyű
lésekből ered, t. i. az orvosi kam aráknak, melyek már a XVIII és XIX-ik 
gyűlésen hozattak szóba, de m elyek kezdem ényezésének foganatosítására 
a központi választm ányt csak az utolsó, tátrafűrcdi nagygyűlés bízta meg. 
(XXIV.) Ez ügy tárgyalása azóta lázas izgatottságban tartja a haza orvo
sait és heves harcz folyik szaklapjainkban, de a napi sajtóban is az intéz
mény mellett és ellen.

Az eszm ét a legjobb szándék szülte, s most már nem csak mimagunk, 
de államférfiaink s esetleg törvényhozásunk elhatározásától is fog figgni, 
itt van e az ideje az intézm ény életbeléptetésének vagy nem? De Eris 
ezen almája, remélem nem kerül többé a nagygyűlések asztalára, a melyek 
körül hadd folyjék a tanácskozás inkább a közügyről, m int saját akár 
egyéni akár rendi érdekeinkről.

Az egészségügy egyes ágait illetőleg, kiem clcndőnck vélem a vándor- 
gyűlések működéseiből a következőket :

Tanulm ány tárgyává tétették  a táj és ragályos kórokat. A  temesvári, 
IV-ik a posványlég befolyásának felderítésére, a kolozsvári, V-ik, a 
bujakórnak Erdélyben való m egakadályozására tűztek ki pályadijakat s leg
újabban, a folyó évben szintén pályadijunk folytán látott napvilágot egy 
jeles uj m unka a maláriáról különös tekintettel M agyarországra.

*) Orvosi tár 1840. II. 32. Ö0. 75. 124. 144 ás 389. lapon.
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Már a II-ik és a VII-ik gyűlés sürgette járási kórházak felállítását és 
a II-ik egyúttal a pesti Sz. Rókus kórháznak orvosi tanintézetté való fel- 
használását, mi a Vl-ik gyűlésen újból szóba hozatott s minek elébb utóbb 
be kell következni.

A  védhim lőoltás és ujraoltás kezdettől fogva ism ételve tárgyalta to tt 
s a tehénoltó nyirk term elése s azzal való oltás már a VI-ikon s későbben 
a XVI. és XXI-ikcn ism ételve sürgettete tt.

A VIII-ik sürgette a nép házainak egészséges építését, még pedig 
olyformán, hogy az iskolák rajzmesterei a legegyszerűbb házak egészséges, 
vízmentes építésére oktassák tanítványaikat

A IX-iken alakult gyógyszerészi szakosztály kebelében született az 
országos gyógyszerészi egyesület; s az országos gyógyszerészi graemium 
ügyében való mozgalom a XV-ikből indult ki. A zt pedig, hogy csak 6 
gym nasialis osztályt végzett növendékek vétethessenek fel gyógyszerész- 
gyakornokokul, már a X-ik sürgette.

M cteorologiai észleletekre tervet a VII-ik hozott.
E letrendtani pályamunkával a XII-ik ajándékozta meg az irodalm at.
Ugyanez eltüntette a chinin keserűségét szintén pályadij segélyével.
A lelcnczügygyel behatóbban foglalkoztak a VII., IX,, XV , XVIII. 

és XX. gyűlések.
A csallóközi cretinism usról szóló kim erítő m unka (XI.) kifolyásaként 

a korm ánynak rendelkezésére álló adatokból összeállitatta a gyűlés a hü
lyék országos statisticáját (XII.).

Országos tébolydát a VIII ik sürgetett.
Az első m agyar orvos-rendőri m unkát pályázat utján a VIII ik 

hozta létre.
A bábaképző-intézetek felette sürgős voltára és szükségére a XIV-ik 

hívta fel a korm ány figyelmét. Ugyanez az iskolák egészségügyére ado tt 
kellő utasításokat.

A babona kiirtásáról pályadijjal koszorúzott munkával a XV. és XVI-ik 
gondoskodott.

Az újszülöttek szemlobjáról szóló utasítást bábák számára, melynek 
tervezete évek ó ta beadato tt, a XVII-iknek kellett sürgetnie.

Jeles állam orvostani munkával a XIV-ik s kitűnő orvos-gyógyszerészi 
müszótárral a XIX-ik által k itűzött pályadijak folytán bírunk.

Az állatorvos-egylet a gazdasági osztály kebelében a XX-ikon jö tt létre.
A jóravaló intézm ényéket felkarolták a vándorgyűlések, ha eszméjük 

nem is tőlük eredett. így a m agyar orvosi könyvkiadó-társulat bennök a 
legm elegebb pártolásra talált.

Az egészségügyi téren való m űködéseiről a vándorgyűléseknek még 
csak azt mondom el, hogy minden idevágó időszerű kérdés meg Ion azok
ban vitatva s az utóbbi m egnyitó közgyűléseken az orvosi szakból válasz
to tt alclnökök rendszerint összegezve m ondták, el az orvosi tudom ányok 
legújabb állását és haladását.

Az orvosi szakosztályok érdekesebbé és tanulságosabbá té tele  végett 
a Budapesten 1879-ben ta rto tt XX ik gyűléskor nagy orvos-gyógyszerészi 
kiállítás is rendeztetett. A  XXIV-iken csinos kézi gyógyszertár volt kiál
lítva ; s a budapesti Fischer-féle orvosi mű- és kötszer ezég a legtöbb gyű
lésen megjelent a legújabb találmányi! orvosi eszközökkel.

A gyűléseken ta rto tt jelesnél jelesebb orvosi s egészségügyi előadá
sok taglalásába nem ereszkedhetem . A  M unkálatokban m egjelent érteke

2



18

zések czimjegyzékében feljegyzett 432., az orvosi szakba vágó előadás á tte 
kintése legjobban fog m indenkit meggyőzni arról, hogy mi módon róvták 
le a haza orvosai á nem zet iránti kötelességöket.

*
Φ *

Hazánk fürdőinek s ásványvizeinek ügye iránt a vándorgyűlések min
dig igen melegen érdeklődtek egyrészt egészségügyi, másrészt nem zetgaz
dasági fontosságuknál togva.

Ezek érdekében kifejtett tevékenységük többféle irányban nyilvánult. 
S okát te ttek  ugyan m egism ertetésök érdekében más módon is, de kétség
kívül legtöbbet azáltal, hogy alkalm at nyújto ttak  a tagoknak és különösen 
az orvosoknak a hazai fürdőknek és ásványvízforrásoknak a helyszínén való 
megismerésére.

E  czélból, ahol csak lehetett, ülést is tarto ttak , íg y : Szliácson (III.), 
Buziáson (IV. és XXIII.), Tordán (V.), H arkányban (VI.), Bártfán (VII.), 
Rozsnyón (XII.), Párádon (XIII.), Lippán (XV), a H erkulesíurdőbcn (XVI.), 
É lőpatakon, Tusnádon, Zajzonban, a kovásznál pokolsárnál és Borszéken 
(XVIII.), Visk-Várhegyen (XIX.). és a Tátráíüredeken (XXIV.) A  jubiláns 
XXV-ik gyűlés tagjai pedig látni fogják a Felix fürdőben, Nagyvárad mel
lett, Európa leggazdagabb forrását, mely csak 47 méternyi mélységből 
naponként tizenhét millió liter 49° C meleg vizet ad.

A következő fürdőkben nem ta rto ttak  ugyan ülést, de m egtekintet 
ték  azokat kirándulások alkalm ával: Szkleno és V ihnye (III.), Ivánda (IV.), 
Ránk, Czeméte, Szinye-Lipócz (most Salvator), Alsó-Sebes, Czigelka (VII.), 
Szováta, K orond (X.), A jnácskő (XII.), Málnás, Torjai Büdös (XVIII.), Ka- 
bola-Polyána, Bréb, Suliguli (XIX.), B udapest (XX.), T arcsa (XXL), Marilla- 
völgy (XXIII.), Gánócz, Poprád, D obsina, Virágosvölgy, Csorbaitó, Szcpcs- 
Béla, Koronahegyi fürdő és Lubló (XXIV.).

D e még a szomszéd stiriai G eichenberget is m egnézték a szombat- 
helyi gyűlés tagjai, hová az érdekét felfogni jól tudó intézet őket meghívta 
és höl igen szívesen fogadtattak, és a lengyel Szczawniczát, hol a krakkói 
A kadém ia vendégei voltak (XXIV.).

A fürdők és források érdekében kifejtett további tevékenysége a 
gyűléseknek a következőkből állo tt:

- Már a Ill-ik gyűlés az ásványvizek elemezésére bizottságot küldött 
k i ; a VI. ezen bizottság hatáskörét kiterjeszté az ásványvizek tanulm ányo
zására és a külfölddel való m egism ertetésére. A  XXII. ezen bizottságot 
újból megalakitá. Az V-ik pénzt kért a hely tartó tanácstó l az ásványvizek 
m egism ertetésére és a fürdői évkönyv kiadását ta rtá  szükségesnek. Pályadij 
fürdőink s ásványvizeink ism ertetésére már a VH-iken hozatott javaslatba 
s ha a  szabadságharcz közbe nem jő, össze is gyiijtetett v o ln a ; de igy 
csak a XII-iken tűzete tt ki 100 aranynyal, Kovács S. Endre bőkezűségéből. 
Sajnos, hogy a pályanyertes m unkára nagy terjedelm énél fogva nem akadt 
kiadó. A  XVI-ik fürdői szabályzat kiadását s fürdői congressus összehívását 
sürgette  s lépéseket te tt  a budai keserüviz telepnek m egvédése tárgyában 
az o tt tervbe vett építkezések ellen. A  XX-ik fürdőink s ásványvizeink 
térképével ajándékozta m eg irodalm unkat. A  XXII-ikre az áll. központi 
választmány e sorok Íróját bízta meg, hogy ta rtson  közülési előadást ás
ványvizeink értékéről és érvényesítéséről, m inek én híven megfelelve, 
nagyon nyíltan elm ondtam , hogy mi e téren  a korm ány feladata és kö te
lessége, de ép oly nyíltan elm ondtam  azt is, hogy bizon az uj alkotm á
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nyos aeraban addig, különösen viszonyítva a fürdőkkel többet gondoló 
Bach korszakhoz vajmi kevés történt.

Miután néhai közoktatásügyi m inisterünk Trcfort Ágoston, ki daczára 
annak, hogy ez ügy szorosan véve hozzá nem tartozo tt, nem nézhetvén 
tovább ez ügy elhanyagolását, ehhez is nyúlt s a debreczeni közülésen 
ta rto tt előadásom at figyelmére méltatva, a következő évben évi 3000 ftnyi 
összeget vett fel költségvetésébe íiirdőink s ásványvizeink ügyének elő
mozdítására. Ez összegből állíttato tt s ta rta tik  fel az egyetem en az országos 
ásványvíz-elemző intézet, mely tehát szintén a vándorgyűlések tevékeny
ségének kifolyásául tekinthető.

De ásványvizek kiállítása által is kívántak a gyűlések ez ügyön len
díteni s alkalm at nyújtottak a tulajdonosoknak vizeiket s azok kezelését 
s c téren  való haladásukat időről időre a haza orvosaival m egism ertetni. 
Ily nagyobbszerti kiállítások voltak a III., VII., XIX. és XXIV. gyűléseken.

Végül a gyűléseknek a fürdők és ásványvizekért kifejtett buzgólko- 
dásához szám ítandó még azon 48 fürdői és ásványviztani értekezés, mely 
a M unkálatokban megjelent, s m elyek czimei e miiben alább, a m egje
lent orvostani értekezések czimjegyzékében olvashatók ; továbbá a fentebb 
a 10—14. lapon felsorolt, a vándorgyűlések alkalm ából külön m egjelent 
fürdészeti munkák is.

H a iürdőink s ásványvizeink tulajdonosai lépést ta rto ttak  volna a 
vándorgyűlések igyekezetével a közös ügy felvirágoztatására, úgy ma k é t
ségkívül kevesebb m agyar em ber m enne a külföldre fürdőbe s több pénz 
m aradna itthon és jönne be. Csakhogy sokkal nehezebb ám az em berekkel 
saját érdeküket m egértetni, a mint az talán első pillanatra látszanék.

De a szükség s az ezzel fejlődendő kereskedelm i szellem többet fog 
lendíteni fiirdőinkön, m int minden rendelet és az orvosok jó  akaratú  ta 
nácsa és figyelmeztetése !

* *

A term észettudom ányok terén  nem kevésbé fényes eredm ényekkel 
dicsekedhetnek a vándorgyűlések, m int a m inőket az orvosi téren  fel
soroltam.

A  term észettudom ányi társulatnak már fent em líte tt alakulásán kívül 
még egy hasonló nagyszerű eredm ényt m utathatnak fel.

A soproni gyűlés m egterem té a földtani társulatot, mely azon gy ű 
lés elnökétől a bőkezű herczcg Esztcrházy Páltól mai napig évi 400 ftnyi 
segélyezésben részesül. (Vili.) De hálás leánya is m aradt a vándorgyűlé
seknek a geológia, m ert mindam ellett, hogy a többi term észeti tudom á
nyok is vetekedtek egymással abban, hogy különösen a haza m egism er
tetése nagy munkájához mennél több ada tta l járuljanak, az azóta már 
saját otthonával bíró földtan mivelői a vándorgyűléseken ta rto tt és Mun
kálataikban m egjelent értekezéseik számával jelentékenyen felülmúlták a 
zoologokat és füvészeket.

Sem a tér szűke, sem pedig időm nem engedi, hogy itt azon nagy
szerű eredm ényeknek csak felületes részletezésébe is ereszkedjem , m elye
ket gyűléseink e téren elértek. Beérem  annak kijelentésével, hogy alig 
van az országnak vidéke, melynek faunája, dórája, földtani alkata, bányá
szata, ásványai a M unkálatokban ne volnának leírva. M indezeknek ism e
retére a M unkálatok örökké kútfőkul m aradnak. Egy pillantás az ezen 
szakokba vágó előadások sorozatára, m elyeket könnyebb áttekintés végett
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akként csoportosítottam , hogy m inden szakbelieket kétfelé osztottam  u. m.: 
általános érdeküekre és a hazai viszonyokra vonatkozókra, meg fog min
denkit győzni, hogy m agasztalásom egyáltalában nem túlzó. Az 59. állat
tani, 38. fiivészeti és 73. ásvány és földtani értekezésből összesen 128 a 
haza term észeti kincsei, ritkaságai ism ertetésének van szánva s a legki
válóbb szakem berek tollából folyt.

Ezeken kívül találunk még a M unkálatokban 40 physical s csillagá
szati és 12 általános érdekli term észettudom ányi előadást, melyek az alabbi 
jegyzékben szintén névszerint- vannak felsorolva.

A  hazának e téren  való m egism ertetéséhez nagy m érvben hozzájárult 
m ég azon körülm ény is, hogy azon vidékek a hová a gyűlések kitüzettek, 
kivált azon esetekben, ha a gyűlés tagjainak a vidék helyrajzával kedves
kedtek, igyekeztek minden áron és módon lehetőleg tökéletes adatokkal 
járulni a gyűlés tagjai elé s voltak esetek, hogy a haza legtekintélyesebb 
központi szakemberei, kik a megfelelő ism eretekkel rendelkeztek, m űköd
tek  közre az egyes vidék k által nyújto tt m onographiák összeáOltásában; 
mi által azok becse határtalanul növekedett. De kitűnik abból az is, hogy 
a  gyűlések által létrehozott honism ertető előadások száma a fentebb emlí
tettekkel, m elyek a M unkálatokban m egjelentek m ég koránt sincs kim e
rítve, m ert a 10 — 14-ik lapon em lített müvekben foglalt ide vágó adatok 
szintén ide számítandók.

S a m it egyes hangya szorgalmú term észetbúváraink összehordoztak 
s a M unkálatokban és em lített m onographiákban leraktak, s a miről azt 
hittük, hogy irodalmi viszonyaink m ellett még igen hosszú ideig haszná
latlanul lesz azokban elrejtve, az m ost a nagy lelkű M aecenás, Scmscy 
Andor fejedelmi adom ányai folytán napfényre fog kerülni s helyenként a 
hazai fauna és flóra épületének nem csak anyagául, de díszítéséül is 
szolgálni.

A  term észettudom ányi szakosztályok további működéseiből kiem e
lendő még, hogy az anthropologiai tanszéknek az egyetem en való felállí
tá sa  itt hozato tt először szóba (XX.) s a budapesti állatkert eszméje is 
a  gyűlésekből indult ki. (IX. 82).

Az 1863-iki, IX-ik gyűlésen Budapesten, mely hosszú időköz után 
gyiijté, ism ét egybe a haza szakem bereit és a gyűlések régi bajnokait, a 
term észettudom ányi szakok egyetem i tanárai bem utatták  a vidéki tag tár
saknak kísérletileg a tudom ány legújabb vívmányait, az ujabbkori tudo
mányos vizsgálatokhoz m egkivántató s csakis intézeteikben található mű
szereket jeles előadások kíséretében.

Még csak egy tárgyat akarok a term észettudom ányok teréről kiemelni.
A  telephon szerkezetét és gyakorlati alkalm azását aligha nem a 

gyűlések m utatták be először a m agyar közönségnek. A  szom bathelyi 
gyűléskor 1880 ban Kune Adolf állított fel ilyet Szom bathely és H erény 
közt 2 kilom éternyi távolságra s a hallgatóság m eggyőződhetett a beszéd 
és éneknek ily módon való továbbításáról.

Φ
Φ *

Azon kapocsnál fogva, mely az egyes tudom ányszakok közt kisebb 
nagyobb m érvben létezik s melyről már fentebb a 14-ik lapon szólottám, 
alig erősödött m eg a vándorgyülési intézm ény, mint orvosok és term észet
vizsgálók gyülekezete, máris a keretnek, a m elyben m ozogtak tágítása 
szükségesnek m utatkozott. Tagjai, kik az első gyűlésen még együttesen



21

vettek részt a tárgyalásokban, a m ásodikon már ö t szakra oszlottak (II.), 
felölelvén »a term észettan egy különös ágát« a gazdászatot is, mely a 
term észettudom ányok, de különösen a veterinaria révén csakugyan ide is 
tartozik. De erről majd csak alább szólok.

Elébb azon általuk felölelt tudom ányszakban tié r t eredm ényeiket 
fogom említeni, a mely szakot szintén a vándorgyűlések neveltek nagyra
t. i. a régészetet.

Régi m űem lékeinknek m inden lépten nyom on tapasztalt pusztulása 
más helyütt szóba alig hozathatván, ezek m egm entése czéljából már az 
V iken fogadták be a régészetet a term észettani és földrajzi szak alosz
tályául, mit Kubinyi Fcrcnvz már a IÍI-ikon is sürgete tt s csakham ar m eg
indult a gyűlésekben az ily irányú működés ép oly hévvel és kitartással, 
mint az orvosi és term észettudom ányiban. (Lásd V-ik gyűlés leírását). De 
e szaknak művelői látván azt, hogy az egyszer évenkint 3—4 napig együtt 
működő társulat kevés té rt nyújthat tevékenységűk kifejtésére, ugyanezen 
gyűlésen már külön régészeti társulat alakításának óhaja is k im ondatott 
(V. 67.)

A VÍI-ik a helyszínén meghallgatva Henszelm ann Imrének, az intéz
mény buzgó tagjának jeles értekezését a  kassai dómról, m egtette a kellő 
lépéseket ennek a végpu^ztulástól és vandal kezektől való m egm entésére 
s egyúttal folyam odott az országgyűléshez régi műemlékeinek megóvása 
tárgyában (VII.)

A  VlII-ik már örömmel hallotta, hogy a m. A kadém ia a V ll-iktől 
kapott felhívás folytán, felhívást in tézett »minden a nemzeti becsületet 
szivén viselő magyarhoz« a régi m űkincsek bejelentésére, s hogy az aka
démiai archáologiai bizottság megalakult. U gyanezen gyűlésen Érdy János 
újból sürgette az önálló archacologiai társulat alakítását.

A Xl-ik tö rténetünk  legnagyobbszerü em lékét Vajda-Hunyad várát 
m entette meg a pusztulástól.

A ΧΙΙ-ik törvényjavaslatot dolgozott ki a régi m űem lékek tárgyában. 
U gyanitt ve tte te tt meg a mai régészeti társulat alapja az által, ho^y a 
régészeti szakosztály kebeléből külön archáologiai bizottmá'ny alakult 3 
alapitó és 14 rendes fizető taggal.

A Xlll-ik országos régészeti bizottság szervezését kérelm ezte a kor
mánynál. A  visegrádi ásatások eredm ényét a XV-ik gyűlés hallotta és 
látta legclébb. Hasonlóan az orsovai leleteket, különösen az ércjckes 
Mithras kőlapot (XVI.). A  XVIIl-ikon V ajda-Hunyad restaurálására 
egylet alakult.

A régészeti m űkincsek m egóvására végtelenül sokat te ttek  a gy ű 
lések alkalmával sok helyütt rendezett régészeti kiállítások, hol a nagy
közönség jelentékeny része először látta azt s le tt rá figyelmessé, hogy 
sok, különben értéktelennek látszó tárgy, történetünk  érdekében mily 
becsesei bir, miáltal sok érdekes lelet m en tete tt meg a végenyészettől.

A gyűlések alkalmával módúkban volt a tagoknak sok nagybecsű 
magán gyüjtem énynyel m egism erkedhetni, melyek ugyanekkor jeles elő 
adások tárgyait is képezték. Itt ezek közül csak hárm at em elek ki : a 
l'chérvary  G áborét Eperjesen (V II), a Benkár-féle érem gyüjtem ényt Rima- 
Szom baton (XII.) és Ipolyi Arnold műkincseit Egerben (XIII).

A Munkálatokban megjelent értekezések ezimjegyzékében alább fe l
sorolt 25 régészeti előadás világos képet nyújt arról, hogy a iégészetnek 
tudom ányos részében gyűléseink mily eredm ényeket értek el. S hasonlóul
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ezekhez sorolandók azon régészeti adatok is, melyek a gyűlések alkalm á
ból m egjelent m onographiákban je len tek  meg.

Hogy 1878. óta, a mikor e tudom ányszak önálló társulata m egala
kult, vándorgyűléseinknek kevesebb ju t a régészek előadásaiból cs ügyei
ből az a dolog term észetében rejlik, de hogy ők oly ham ar odáig jutottak, 
a hol vannak s hogy sok műkincs, mely m ost tanulm ányuk tárgyául szol
gál nem pusztult el, m ielőtt társulatuk m egalakult, az a vándorgyűlések 
elvitázhatatlan érdeme.

s* .*
M ezőgazdaságból kiválólag, s a negyvenes években majdnem kizá

rólag élő országnak sorsa kétségkívül és első sorban a  tudom ány ezen 
ágának fejlettségétől fü g g ö tt; m iért is mindenki, a kinek a nemzet jövője 
sz'vén feküdt, igyekezett ezen lendíteni. Mi term észetesebb, mint hogy 
úttörőink, kik legnagyobb részt mezei gazdák is voltak, csakham ar igye
keztek a m ezőgazdaságot is belevonni a vándorgyűlések hatáskörébe s 
ezek révén is fejleszteni azt.

Mint fentebb mondám »a term észettannak e különös ága« már a 
Il-ik ülésen képezte a tanácskozások tárgyát, hol azonban a »veterina 'io- 
occononrai osztály« csak még egy előadással die· c k e d h c te 't : a Xanthium 
spinosum =  szerbtövis kárós voltáról.

A III ikon e szakosztályt már m agyarosan barm ászat-gazdaságinak 
mondja a jegyzőkönyv, mely szerint a gyűlésen m egtarto tt számos idevágó 
előadások közül ö tö t rendelt a szakosztály a M unkálatokba f lvétetni. 
Ezek egyikéből megtudjuk az akkor szokásban vo 't erdő-rendőrségi sza
bályokat a zólyomi k. erdőszethez tartozó erdőségek területén. (III. 85.)

A  IV-ik g\ ülés I ti'ön m uta 'ja  ki ez osztály tag jait Ez a gazdaság
nak csak barm ászati oldalával foglalkozott. Az V-ikcn felölelte az osztály 
a neki oly annyira szükséges ipart.

A  Vl-ik már fényes eredm ényeket m utathat fel. Itt kezdődött az 
országos gazdasági egylet által m egindított agitatió  gazdasági fiók-egye
sületek alakítása tárgyában s Baranyában a gyűlés ta rtam a a la tt meg is 
alakult. H asonlóan sikerii't ez a V ili-ikon Sopronban is.

A  VII-ik m ega’kotá a tokaj-hegyaljai borászati egyletet s kim ondta 
a rendszeres am pelographia összeállításának szükségét ; ígéretet kapott a 
jászói praelatustól, hogy parasztgazdákat képző in tézetet saját költségén 
állii a  Czegléden létesülendő mintájára, s fel is állítot a volna, ha a sza- 
badságharcz közbe nem jő ; — s iparnövények mivelésének m egindítása 
körül buzgólkodott. Itt került szóba a földnek szabad használása s a 
jobbágynak oly karba helyezése, hogy az erejét és idejét egészen hiva
tásának és saját érdekeinek szentelhesse. A gazdasági törvényhozás 
nehézségeiről itt elm ondott nem es vonásu előadást illetőleg az olvasót 
a VII. ülés leírásira  utalom. Az országi s iparegycsület kívánságához képest 
ezen gyűlésen az eddigi osztályokat a mű-iparival akarták szaporítani, de 
a küzülés ennek a gazdaságiban je lö 't ki működési tért. (VII. 17.)

A VIH-ik sopronin az o tt nagyban virágzott selyem tcnyésztéssel és 
gazdasági iparral ism erkedtek meg a gyűlés tagjai.

A  IX-ik az akkori, 1863-iki ínség okaival foglalkozott s országos 
faültetéseket hozott javaslatba.

A Xll-ik felsőm agyarrrszági gazdasági tanintézet felállítását sürgette.
A  XIV-ik a gytim ölcsészctből országos ügyet csinált, s a XV-ik sző-



23

lészctünk és borászatunk em elése érdekében vinczellérképezdék felállitá- 
s"ra nézve te tte  m eg a kellő lépéseket.

A XVIl-ik gyűléskor nem csak a gazdáknak, de a gyűlés összes 
tagjainak alkalm a nyílt az ország legelső m intagazdaságával s annak 
gazdászati iparával, a magyar-óvári főherczegi uradalom fényes berende
zésével és első gazdasági tanin tézetünk szervezetével közelebbről m eg
ism erkedhetni.

A XVIII-ik a vándorlanitói intézm ény felkarolását ajánlá.
A XXII-ikcn mozgalom ba hozatott a társada'om  lnzai term ékek és 

iparczikkek fogyasztása tárgyában.
Legújabban a gazdasági szakosztály teendői mindinkább a m inden

felé alakult gazdasági egyesületekben tárgyaltatnak, hol az ez ügyben 
oly fontos helyi viszonyok legjobban ism ertetnek s tek in te tbe vehetők. 
De az ily országos ügyeknek is m egvan  saját hajlékuk és közönségük.

K itekintve attól, hogy a gyűlések gazdatagjainak a vándorlás álfái 
alkalm uk nyílt az ország legkülönbözőbb vidékeinek gazdasági viszonyai
val, állattenyésztésével, szőlészetével, borászatával, gyüm ölcsészetévcl, 
selyem tenyésztésével, dohányterm elésével, erdészetével, bányászatával, a 
gazdasági éz házi iparral stb. közelebbről, és behatóbban m egism erkedni, 
jelentékenyen fokozták ezen alkalm at a gyűlések helyein rendezett gazda
sági és ipar kiállítások, a melyek közül különös em lítésre m éltók a III.
IV. VI. VII. V ili. XII. XIII. XVII. XVIII. XIX. és XXI. gyűlések a la tt 
rendezettek. Az ezek 'ő l szóló je len tések  a M unkálatokban olvashatók, hol 
örökös tanúbizonyságául fognak m aradni hazánk gazdasága fokonkinti 
fejlődésének. S az ugyanott olvasható 72 gazdasági, ipari és bányászati 
értekezés arról is meg fogja győzni az olvasót, hogy vándorló szakem be
reink nem csak tanulni, de tanítani is jártak  s igazi gazdasági vándor- 
tanitók voltak.

A már többször em lített egyes vidékbeli helyrajzok pedig, melyeket 
a vándorok emlékül haza vittek, épen ezen a téren  nyújto ttak  a legtöbb 
s legértékesebb ada to t a vendégeknek és az utókornak.

** *
H átra van még, hogy a vándorgyűléseknek a társadalm i téren  foly

ta to tt működéséről s az azon elért eredm ényeiről szóljak, M indenekelőtt 
a népnevclésrc lett irányozva figyelmök, mely kcletkczésök idejében 
nagyon is hátra volt.

Már a Il-ikon a hiányzó tanitó-képezdék felállítása sürgettete tt.
E nnek fontossága rendkívüli volt, m ert ezek nélkül nincs népnevelés 

s e nélkül általános haladás sem a közegészségügy, sem az anyagi jólét 
terén. Különö en a közegészség javulása csak a papnöveldékből és tanitó- 
képczdékből indulhat ki sikeresen.

A nevelés, különösen az alapnevelés, a kisdedóvás és a lclenczek 
ügye azonban csak a IX-ikkel kezdi behatóbban foglalkoztatni a társadalm i 
szakosztályt, mely ettől fogva ez ügyet folytonosan szemmel ta rtja  s ez 
ügyben folytonosan izgat. A lkalm at erre leginkább az által talált, hogy 
szokásba vétete tt minden gyűlési helynek mindennem ű közintézetét bizott- 
ságilag megvizsgáltatni s az arról szóló je len tést a társadalm i szakosz
tályban s ha érdem es és szükséges volt, a közülésben is m eghallgatni. 
Ily módon m egtekintették a gyűlés tagjai m indenütt a kórházakat, agg- 
apoldákat, fürdőket, az 'skolákat, óvodákat, nyilvános- és magán-nevelő
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intézeteket, papnöveldéket s tanitóképezdéket, árvaházakat, színházakat, 
gyárakat, dolgozóházakat, fogházakat, börtönöket, ső t még a tem etőket is.

Miután ez előzetesen tudva volt, em beri gyarlóságunkból és hiúsá
gunkból kifolyólag, sok hiány el lett hárítva, hogy azokat a gyűlés tagjai 
m eg ne találják. A hol pedig a hiányokat az intézetek vezetői nem ism er
ték, azokra a gyűlés tagjai által jóakaratu lag  figyelmeztetve lettek.

Ezen körülm ény már m agában véve is a gyűlések nagy eredm ényé
nek tekinthető a társadalm i téren.

De nem csak az em berekre terjesztették ki figyelmöket a vándor
gyűlések. Hű társaink, háziállataink is képezték gondoskodásuk tárgyát 
s az em bertelen állatkínzás elleni társulat eszméje gyűléseinkből indult ki 
(V. VI. VIII), sőt pályadijat is tűztek ki megakadályozására.

Ki a soproni gyűlés alábbi leírását el fogja olvasni, látni fogja, hogy 
az utóbbi időben oly szép eredm ényeket felm utató K árpátegyesület esz
méje már o tt ki van fejtve és czélja tüzetesen körülírva (VIII.).

Törvényhozásunk egyik felének, a főrendi háznak ős szervezete 
sehogy sem férvén meg többé a m odern cultur állam keretébe, már 
Xll-ik gyűlésünk kérte  a tudom ány képviselőinek abba való felvételét.

A fiumei vándor-gyűlés, mely különben is political színezettel bírt, 
melegen érdeklődvén a bennünket nagy rokonszenvvel fogadó, még akkor 
kétes jövőjű város sorsa iránt, fényes küldöttséget menesztett az alföld
fiumei vasút mentül elébbi kiépítésének kérelm ezésére (XV).

A  XVI-ik gyűlésen figyelmeztetve lett a közönség egy nagyon is 
fontos uj tanra, a társadalm i term észettanra, melyet mi nálunk általánosan 
sem m ibe nem vesznek, de a m elynek komoly tanulm ányozására a folyó 
évi május hó elseje óva inté állam férfiainkat, de a nagy közönséget is.

Ezen szakosztálynak a M unkálatokban foglalt s alább egyenként fel
sorolt 19 értekezéséből, három ra hívom fel különösen az olvasó figyelmét.· 
Grcguss Ágostéra .· H ogyan erősödjünk társadalm ilag?; — Kubinyi Ágostonéra : 
M agyar urfiaink nevelése hajdan és most. (XII. X V ) E kettő t legalább 
egyszer kellene évenként az összes sajtónkban újra lenyom atni, tá rsadal
munk okulására 1 és a Gcrlóczy Gyuláéra .· Az égető socialis kérdés, vagyis 
a közönséges bérm unkás mint társadalm i osztály, s mai helyzete a gyó
gyító socialis olajjal (XXIV. 231.), m elyben ezen égető kérdést s annak 
m egkisérlett megoldási m ódszereit elemezi.

R égebben csak a közülések voltak olyanok, hol közérdekű, m in
denki által élvezettel hallgatható előadások ta rta ttak . Ú jabban a tá rsa
dalm iakat estélyeken is szokták felolvasni, a honnan a túlnyom ó részben 
megjelenni szokott szép nem viszi tovább a közhasznú ism ereteket és 
terjeszti a haza javára. Ezeken az estélyeken a társadalm i szakosztály a 
társadalom nak sz ó l!

V* *
Hiányos volna a vándorgyűlések eszközeiről és eredm ényeiről irt 

általános vázlatom, ha nem szólnék a gyűlések alkalm ával és végeztével 
tartani szokott kirándulásokról, melyek valóban kiegészítő részüket képe
zik ; s mig egyrészt változatos élvezetet nyújtanak a p ihenést és szóra
kozást is érdemlő szellemi m unkásoknak, másrészt nagy m értékben járul
nak a haza m egism ertetéséhez s ez által anyagi érdekeinek előm ozdí
tásához:

A kirándulásoknak üdítő hatására nézve m éltán idézte Kubinyi Ágoston
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a rim aszom bati gyűlés m egnyitó beszédében M arcus Porcius Cato eme 
szavait : „Jnterpone tuis interdum gaudia curis

Ut possis animo quaemvis sufferre laborem.*

A kirándulás ma nem csak szórakozás de gyógyeszköz is, melyet 
túlfeszített idegeink p ihentetésére és m unkaképességünk fen tarthatása 
okáért használunk.

Ilyen kirándulásokon valóban össze van kötve a kellemes a hasz
nossal. Nem csak kipihenve és megerősödve, de könnyű szerrel szerzett 
tapasztalatokkal gazdagon térünk haza s nagyobb kedvvel és erővel foly
tatjuk terhes m unkánkat. S ha már a róm aiak korában is szükségesnek 
látták ezt mennyivel inkább szükséges ez mai nap, hol gőzerővel sietünk 
élni, de meghalni is.

A kirándulások m agokra a vándor-gyűlésekre is befolyással voltak. 
H a ugyanis a gyűlések látogatóinak számán végig pillantunk, első tek in 
te tre  látjuk, hogy a régibb időkben, hol még vasúti zóna-rendszer s olcsó 
körutazási jegyek nem léteztek, sokan a vándor-gyiilések által nyújto tt 
kedvezm ényes utazási alkalm at használták fel, és résztvettek oly gyűlé
seken a melyek környéke érdekes látni valókat nyújtott. Csak a tenger 
látásának ingere s M iramar és Vclcnczének H űm éhez való közelsége 
szülte azt, hogy a fiumei gyűlésre kétszer annyi tag  iratkozott be m int 
a régicbbekre. Csak az Al-Dunának elragadó szépsége s a Herkules für
dőnek ritka bájai, nem különben az ezen gyűlésről K onstantinápolyba te r
vezett kirándulás okozta azt, hogy a herkulesfürdői gyűlésben is arány
talanul többen vettek részt, m int másokon.

S ez igy volt és van j ó l ; m ert ez által a nagy közönségnek egy 
része mégis adózott valamivel a tudom ány czéljaira s a m ellett m eg
ism erte a hazát, annak term észeti kincseit, társadalm i intézm ényeit szak 
közegek kalauzolása és magyarázata m ellett s okult rajtok.

A közművelődés terjesztése pedig m indennem ű "tudom ányos intéz
ményünknek, de különösen vándor-gyűléseinknek egyik fő feladata.

Csak ismétlem azt, a mit a vándor-gyűlések védelm ére 1879-ben irt 
polem icus egyik ezikkemben irtain : hogy hány m agyar em ber nem látta volna 
a tengert, az aggteleki és dobsinai barlangokat, s azok környékének szépsé
geit, a szép sztraczcnai és hcrmaneczi völgyet, a m agas Tátrát, Mára- 
m arosnak és E rdélynek földfeletti és földalatti te rm é s z e i kincseit, só -é s  
kőszénbányait, a tordai hasadékot, a kazánszorost a vaskapuval és K elet 
gyöngyét: K onstan tinápo ly i; a világhírű verösvágási opálbányákat, Pan
nonhalm át, a mohácsi csatatért, a krassó szörénym egyei havasokat s a 
K oronahegy tövében futó D unajcczct s annak a Piennineken való á t
törését, melynek Európában nincs párja és számos érdekes iparvállalatot, 
ha nem vett volna részt a vándor-gyűlésekben.

H át még a sok honi ső t m ég külföldi fürdőnek is a m egtekintése ! 
melyeket fentebb a 18. lapon soroltam  fel ·

En úgy vagyok meggyőződve, hogy a fent clősoroltaknak vándor
gyűléseink résztvevő laicus tagjai által való látása és megfigyelése a m a
gyar nem zet ezeréinél az ism eret és tudás o’y k incsét képezi, mely na
gyon felér igen sok tudom ányos, senki által nem olvasott m agyar könyv 
re jte tt kincseivel.

Az egyes kirándulások és az azok által nyújtott élvezetek részlete
zésébe nem bocsátkozhatom . Az egyes gyűlések leírásánál, ha röviden is, 
de lesz rólok szó.
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I tt csak könnyebb áttekintés végett összeállítom névsorukat a gyű
lések sorrendje szerint hadd lássék meg, hogy az ország mely részeit 
látták már a vándor gyűlések tagjai, bár ötven évi időközről lévén szó, 
azok látása már két nem zedék közt oszlik meg.

Az I. és II-ik, pesti gyűlések alkalmával nem volt kirándulás.
III. 1842. Beszterczebányáról Szliács, Szklenó, V ihnye, herma- 

neczi völgy.
IV. Í843. Tem esvárról Buziás, Ivánda.
V. 1844. Kolozsvárról T orda és tordai hasadék, Maros-Újvár.
VI. 1845. Pécsről mohácsi csatatér, H arkány, Siklós vára.
VII. 1846. K assa-Epcrjesről vörösvágási opálbányák, Sóvár, ó-ruzsini 

barlang, Rudnok, Bártfa, Ránk, Czeméte, Szinye Lipócz, Alsó Sebes, 
Czigclka.

VIII. 1847. Sopronból Fertő, Ruszt, K ism arton, brennbergi kőszén - 
bánya, Ritzing, Fraknó, Czenk, Fszterháza.

IX 1863. Pest.
X. 1864. M aros-Vásárhelyről Szováta, Parajd, Korond.
XI. 1865. Pozsonyból Dévény, N ém etóvár, Hainburg.
XII. 1867. Rim aszom batból Rozsnyó, Ajnácskő, Ózd, l ’utnok, agg

teleki barlang, K rasznahorka, Sztraczenai völgy, D obsina, Pohorella, Mu-· 
rányvár, Nagy Rőcze.

XIII 1868. Egerből Párád, bátori kőszénbánya, Egedhegy s a lár- 
kányi völgy.

XIV. 1869. Fiúm éból a Quarneroi öböl, Trieszt, Velenczc.
XV. 1871. A radról Radna-Lippa, Piski, Petrozséni kőszénbányák, 

Hátszeg, Vajda-Hunyad.
XVI. 1872. Herkulesfürdőből Orsóvá, Vaskapu, Ada-Kalch, Turnu- 

Severin.
XVII. 1874. Győrből Pannonhalm a, Lébény, M.-Óvár.
XVIII. 1875. É lőpatakról Scpsi-Sz.-György, Málnás, Tusnád, Torjai 

Büdös, Szent A nna tava, Kézdi-Vásárhely, Kovászna, Prásmár, Zajzon, 
Brassó, Borszék.

XIX. 1878 M ármaros-Szigetről Akna-Szlatina, Rónaszék, Kabola- 
Polyána, Bréb, Guttin, Felső V íssó , Suliguli, V isk-Várhegy.

XX. 1879. Budapestről Gödöllő, V isegrád
XXI. 1880. Szom bathelyről Tarcsa, Borostyánkő, Jaák, Kis-Czell, 

Sághcgy, Gleichenberg.
XXII. 1882. D ebreczenből Pallagi földmives iskola.
XXIII. 1886. Buziás-Temesvárról Resicza Polyana-Ruszka, Herku- 

lesfürdő, Marillavölgy, Anina.
XXIV. 1888. Tátrafüredről Gánócz, Poprád, Felka, Virágosvölgy, 

Dobsina, Csorbaitó, Szcpes-bélai barlangligct Matlárháza, Késm árk, K o
ronahegyi fürdő, Dunajeczi áttörés, Szczawnicza, Lubló, Bártfa.

A  vándor-gyűléseknek fentebb vázlatosan felsorolt eredm ényeiről 
illetve M unkálatairól, melyek 798 ivén 854 különböző beszédet és érteke
zést tartalm aznak, m elyeket első Ízben a X-ik gyűlés M unkálatainak elő 
szavában Szabó József, s azután a fiumei, XIV. gyűlés alelnöki m egnyitó 
beszédében Halász Géza kellőleg m éltattak, s m elyeket az áll. központi 
választmány a párizsi földrajzi kiállításra kiküldött, a közoktatásügyi mi -
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nister ezért való legszívesebb elism erésének nyilvánítása m ellett azt 
m ondja: »hogy a ni. orvosok és tcnnészetvizsgálók vándor-gyiilése a p á 
rizsi nem zetközi földrajzi kiállításon á tengedett nagybecsű küldem ényével 
a m agyar kiállítási osztály diszét em elte s lehetővé te tte  azt, hogy ha
zánk ezen nemzetközi tudom ányos kiállításon kellőlleg m egjelenhetett.« 
(XIX. 25.) A budapesti 1885-iki országos kiállításon pedig a  vándor-gyű
lések »közhasznú m unkásságért« érem m el lettek  kitüntetve, m elyet az 
áll. választmány a m agyar nem zeti inuzeum érem tárában helyezett el 
(XXIV. 20.)

*
*  Hí

T örténetünk általános vázlatának sorait nem zárhatom  be a nélkül, 
hogy hálásan m eg ne emlékezzem hazánk azon m agas állású nagy fiából, 
kik bár orvosok és szorosan vett term észetvizsgálók nem voltak, akkor, 
midőn a vándor-gyiilcsck őket a haza javára való közrem űködésre felhív
ták, siettek ebbéli hazafiul kötelességüknek a legnagyobb készséggel és 
buzgalommal megfelelni, s ötven éves múltúnk beigazolta, hogy főuraink
nál s főpapjainknál alkalm asabb egyéneket gyűléseink elnöki tisztére 
megválasztani alig lehet.

Ezekben m egvan a tudom ányos általános m iveltség a legnagyobb 
fokban, mely őket képesekké teszi az intézm ény fontosságának felism e
résére, a felmerülő tudom ányos és közérdekű kérdések helyes elbírálására. 
Megvan a gyakorlat a gyűlések vezetésében, megvan a kellő tap in ta t. 
F ényt és tekin tély t kölcsönöznek az intézm énynek, melynél fogva olyanok 
tek in te te is feléje fordul, kik a tudom ány hatalm át még nem ismerik. 
Az elnöki tiszttel járó  anyagi áldozatot sem érzik, s a mi szintén nagy 
iigj elm et érdem lő kö rü lm én y ; a szakem berek pártoskodásán felül álla
nak. E lőttük  nincs személyes kérdés, őket csak a haza és az intézm ény 
szent ügye vezérli.

Ki az egyes gyűlések alábbi leírását figyelemre fogja m éltatni, látni 
fogja, hogy mit köszön a haza és a vándorgyűlések intézm énye azon 
elnökeinek, kiket a legm agasabb polczokról hivott le körébe gyűlései 
vezetésére s a vele való m unkálkodásra!

Mindnyájan te tte l igazolták azt, mit aszom bathelyi gyűlés elnöke, néhai 
Szabó-Imre püspök búcsúszavaiban szóval is m ondott, h o g y : »Egyesítsen 
m indnyájunkat hazánk szent szerelm e minden jó ra ; s eszközölje ki, hogy 
te ttek  által bizonyítsuk be, m iszciint nem üres hangot ejtünk ki, midőn 
azt mondjuk :

Éljen a haza!«
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K im utatás a m agyar orvosok és
(A csillaggal megjelöltek a gyűlések

Sor
szám

- A .  ' ' T - á . n . a . o r g ' y ü . l é s . Δ .  v á n d o r -

h e ly e id e je elnökei alelnökei

I. Pest 1841.
máj. 29. — máj. 31.

Bcne Ferencz —

II. Pest 1841.
sept. 6. — sept. 9. *)Bene Ferencz Kubinyi Ágoston

III. Besztercze-
bánya

1842.
aug. 4. — aug. 8.

*)Svaiczcr Gábor Radvánszky Antal

IV. Tem esvár 1843.
aug. 8. — aug. 12.

*)Tihanyi Ferencz Kubinyi Ferencz

V. Kolozsvár 1844.
sept. 2. — sept. 6.

Gróf Teleki József Kubinyi Ferencz

VI. Pécs 1845.
aug. 11. — aug. 15.

Szczitovszky János 
püspök

Kubinyi Á goston

j VII. Kassa — Eperjes 1846.
aug. 9. — aug. 17.

Gf. A ndrássyGyörgy Pulszky Ferencz

VIII. Sopron 1847.
aug. 11. — aug. 17.

Hg. Eszterházy Pál Kubinyi Ágoston 

Báró Eötvös JózsefIX. Pest 1863.
sept. 22. — sept. 26.

*)Bene Ferencz f

X. Maros-
V ásárhely

1864.
aug. 27. — sept. 2.

*)Haynald Lajos 
püspök

Szabó József (kolos- 
vári), Teleki D o

m onkos gróf

XI. Pozsony 1865.
aug. 28. — sept. 2.

Gróf Zichy Károly Balassa János

XII. Rim aszom bat 1867.
aug. 12. — aug. 17.

*)Agoston, Szász- 
Coburg-Koháry 

herczeg
Kovács S. Endre 
Kubinyi Ágoston
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term észetvizsgálók vándorgyű léseiről.
tényleges vezetésében nem szerepeltek.)

g y ű l é s
A munkálatok S2 erkesztöi

Tagok
száma

É
rt

ek
ez

é-
 1

 
se

k 
sz

ám
a 

jj
M

un
ká

la
- 

| 
t o

k 
iv

ei
ne

k 
sz

ám
a

titkárai

Bugát Pál 
F lór Fercncz 269 18 7

Flór Fercncz Bugát Pál 
Flór Fercncz

212 20 10

H őnigh Ignácz 
Schöpf Á goston

Bugát Pál 
Flór Ferencz

187 32 16

W achtel Dávid 
Zomborcsevics Vincze

Bugát Pál 
F lór Fcrencz

189 23 18

Szőcs József 
Brassai Samu

Brassai Samu 
Szöcs József

335 31 25

Hölbling Miksa 
Halász Géza Hölbling Miksa 447 48 49

Saárossy József 
Horn Ferenc/. Halász Géza 355 34 36

Tocplcr Károly 
Török János Halász Géza 483 38 32

Kovács Sebestyén Endre 
Szabó József (pesti) Szabó József (pesti) 438 45 45

Knöpfler Vilmos , Rózsay József 
Szabó József (pesti) Szabó József (pesti) 491 38 38

K anka Károly 
Röm er Flóris

K anka Károly 
Röm er Flóris

568 45 57

Batizfalvy Sámuel 
Marikovszky Gusztáv

Batizfalvy Sámuel 
Rózsay József

685 47 56

1
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Sor- -A. vánd-org-yCilée .A. v á n d o r -

szám lie iy e id e je elnökei
------

alclnökci

XIII. Eger 1868.
Fug. 24. — aug. 29.

Bartakovics Béla 
egri érsek

Flór Peren ez 
Kubinyi Ferencz

XIV. Fium e 1869.
szept. 6. — sept. 11. Báró V écscy József Halász Géza 

Matkovich Gáspár

XV. Arad 1871.
aug. 28. — sept. 2. *) József főhcrczcg *)Atzél Péter 

Poór Imre

XVI. Herkules-fürdő
(Mehádia)

1872.
sept. 16. — sept. 21.

Kubinyi Ágoston Szabó József 
Rózsay József

XVII. Győr 1874.
aug. 24. — aug. 29.

K rucsz Kriizosztom 
*)Hédcrvári g róf Vi- 

czay H édcr f
X ántus János 
Kátai Gábor

XVIII. É lőpatak 1875,
aug. 30. — sept. 5.

zarándi
K nöpfler Vilmos

H andtkcn Miksa 
Ncndtwich Károly

XIX. Mármaros-
Sziget

1878.
aug. 22. — aug. 28.

V árady Gábor
Prugbergcr József 

Bódogh A lbert 
Batizfalvy Samu

XX. B udapest 1879.
aug. 28. — sept, 2.

Kovács József 
Jedlik Ányos

Margó Tivadar 
Lcnhossék József 
PVivaldszky János

XXI. Szom bathely 1880. ·
aug. 24. — aug. 27.

Szabó Imre 
püspök

Szabó József 
Szabadfy János

XXII. D ebreczen 1882
aug. 23. — aug. 27.

Révész Imre rcf. püs
pök, *)gf. Dcgenfcld 

Imre

Bódogh A lbert 
Török József 
Szabó József

XXIII. Buziás-
Tem esvár

1886.
aug. 22. — aug. 26.

Ormós Zsigmond, 
Brankovics György 

püspök

Iíunfalvy János, 
Chyzcr Kornél 

Tclbisz Károly.

XXIV. Tátrafüred 1888.
aug. 23. — aug. 27.

Császka György 
szepesi püspök, 

Gróf Csáky Albin

Fodor József 
Szontagh Miklós 
Scherfel Aurél
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Kátai Gábor
m ontedcgói A lbert Fcrcncz

Rózsay József 
Kátai Gábor

montedegói A lbert Ferencz
632 59 52

Rad ich Ákos 
Bódogh A lbert 

Poór Imre
Poór Imre 

Rózsay József
1272 50 52

Darányi János 
Oláh Gyula Rózsay József 559 41 46

Chyzer Kornél, H orváth 
György, Műnk Manó, Ha- 

mary Dániel
Horváth György 909 33 38

Buzinkay Gyula 
Fehér Ipoly 

Siklóssy Gyula
F ehér Ipoly 406 37 42

Bcrccz Antal 
Orbán Balázs báró 

Otrobán N ándor
Gerlóczy Gyula 
D ulácska Géza

508 24 36

Szilágyi István 
, D ulácska Géza 

Badzey László
Gerlóczy Gyula 
D ulácska Géza

408 25 22

Say Mór 
Plichta Soma 

Kurtz Gusztáv

Gerlóczy Gyula 
D ulácska Géza 
Kurtz Gusztáv

577 43 46

K uné A dolf 
Müller Kálmán 
Zclizy Dániel

Gerlóczy Gyula 
D ulácska Géza 
Müller Kálmán

283 30 21

H ochhalt Károly 
V arga Géza 

Zclizy Dániel

Szabó József, Frivaldszky János. 
S taub M., D ulácskaG., Mocsáry S., 

H ochhalt Károly, Báron Jónás
304 29 18

Stefanovics Sándor, Breuer 
A nnin, Dubay Miklós, Szal- 

kay Gyula
S taub Móricz 

Schächter Miksa 231 31 19

Járm ay László 
csiigedi Papp Samu 

Róth Samu
Staub Móricz 

Schächter Miksa 263 33 17

Összesen . . 11,011 85 4 798



I. GYŰLÉS PESTEN.
1841. május hó 29— 31-ig.

Az első gyűlés Munkálataiban*) a gyűlés alakulására vonatkozó ad a
tok egyáltalában nem találhatók**), valam int formaszerű jegyzőkönyvet is 
hiába keresne az olvasó ! De megtaláljuk bennük már az alapszabályokat 
(83. lap), melyek csekély, inkább csak afc eljárásra vonatkozó változtatá
sokkal ma is fenállanak.

Az első gyűlésre összcscrcglctt 209 tag  még nem oszlott szét sza
kokra, de együtt hallgatták végig a 3 napon át ta rto tt üléseken előadot
takat, melyek, daczára a kezdet nehézségeinek, igen változatos tárgyakat 
öleltek fel.

A megnyíló üdvözlő-beszédet alapítónk, Bonc Fcrcnez. még latinul 
kezdé, de csak azért, hogy ezeket m ondhassa c l :

»Indulgentiam vestram exoro gratissim am , ut mihi liceat salutem 
dicere collegis aestim atissim is congregatis, serm one dulcissim o patrio***).

Szívből eredt és szivekhez szóló hazafias beszédéből, melyben a kül
földön már régebben szükségesnek láto tt s é lctbclép tctc tt hasonló intéz
m ényekre utalt, kiemelem a kor jellem zésére szolgáló következő szavait, 
melyekből látjuk, hogy intézm ényünk eszméje az alapítóknál már nem volt 
uj, s nem rajtok múlt, hogy a haza orvosai és természetvizsgálói csak most 
foghattak a nagy munkához. Bene ezeket m o n d ja : „A magyar orvosolniuk és 
természetvizsgálóknak gyűléseik eddig minden szives óhajtások ellenére meggátol
tattak. De reméljük, többé semmi mcggátoltatást nem fogunk tapasztalni. Bízunk 
m ostani dicsőségesen uralkodó legjobb s lcgkegycsb felséges m agyar kirá
lyunkban ; bízunk M agyarország majd félszázadigi őrző angyalában, hcrczcg 
Palatínusunkban, kinek szivét Á rpád magyar vére a magyarhoz v o n z á ; 
bízunk felséges királyi korm ányunk minden nagyérdem ű tagjaiban, kik 
m egvannak arról győződve, hogy a nem zetek valódi boldogsága a m ester
ségeknek mindenféle módon elősegítendő tökéletesítése s kiterjesztése.«

Csakhogy az akkori korm ány iránt tanúsíto tt em e udvarias bizalom 
nehezen egyeztethető össze a fentebb em lített meggátoltatással s az a lap 
szabályok királyi m egerősítésének még ezután is évekig tartó  késedelmével. 
Nem annyira a korm ány jóindulatában bíztak tehát alapítóink, mint 
koruknak a minden irányú haladás felé feltartózhatlanul törő szellemében 
s áram latában, mely gátot többé sem ismerni, sem lürni nem akart.

Beszédének további folyamán elm ondta szónok a vándorgyűlések 
czélját s hatáskörét, mely szerinte : az egész orvosi és term észettudo
m ánynak messzire elterjedt á g a : különösen a menynyire Magyarországot 
érdeklik.«

*) Az első gyűlésnek 109., nyolez adré'.ivnyi lapra terjedd, Bufit Pál és Flór Ferene.Z által 
kiadott munkálatai, csak mint az, ^Orvosi Tár* 1841-iki Il-ik kötetében megjelent, a nagy
gyűlésül szóld tudósításnak külön lenyomata jelentek meg. De minderről magokban a mun
kálatokban egy szó sincs. A kiadásra vonatkozó adat a 11-ik nagygyűlésnek a III-ik nagy
gyűlés munkálataihoz függelékképen adott jegyzőkönyvében (III. 115. lap) olvasható. Az I. 
vándorgyűlés munkálatai most már nagyon ritkák.

**) Ezt lásd e könyv 1 -ső lapján.
***) (Kegyes elnézésteket kérem, hogy az összegyűlt igen tisztelt kartársakat legédesebb 

hazai nyelvünkön üdvözölhessem).
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Hogy intézm ényünk egyik főczélja és csak az általános és különösen 
term észettudom ányi ism ereteknek az ország minden részében ism ételt h ir
detése által elérhető, oly annyira s m indenek fölött fontos közegészség- 
ügyről, melynek egybefoglalt tanát általában újabb keltűnek tartanak, mit 
tartott Benc, arról hadd tanúskodjanak m egnyitó beszédének további szav a i:

»Sok tárgyat vehetünk tanácskozás alá, mellyeknek mindenike m a
gyar polgártársaink egészségét, életét illeti, s ezt rövidíti, vagy hosszabbítja. 
H lyének: a lakás, ruházat, eledel, részegítő italok, a foglalatosságok s m u
latságok számtalan nem e, testi büntetés, tömlöcz, a betegeknek, különö
sen a szegényeknek gyógyítása; illyenek továbbá az orvosi személyek, 
gyógyszertárak, vagy patikák, a kór- vagy beteg-házak, haldoklók, halottak 
és tem etők stb. Mind ezeknek és ezekhez hasonló tárgyaknak kifejezését, 
örömmel fogja hallgatni m inden m agyar orvos és természetvizsgáló.»

S ma hozzá tehetjük hogy hallgassa minden müveit laicus is !
Ezek után meleg szavakat szentelt még az orvosi és term észettudo

mány 1840-ben elhunyt hazai és külföldi bajnokainak s ráutalván az em 
lített tudom ányoknak külföldön élő számos vezércsillagára, a következő 
szavakkal végzé m indcnckfelett a hazáért lángoló lelkes beszédét:

»Ezen nagy férfiak iparkodásihoz kapcsoljuk mi is m agunkat legked
vesebb magyar orvostársaim , és minden tehetségünkkel igyekezzünk a te r
mészeti és orvosi tudom ányokat mivelni s tökéletesbiteni. H a nem ju tunk  
is azon dicsőségre, mcllyben az em lített boldogabb környülállásban levő 
társaink részesülnek, mégis igaz iparkodásunk által használni fogunk édes 
magyar hazánknak, s polgártársaink meg fogják ismerni, hogy igaz magyar 
vér foly ereinkben, hogy a magyar hazának háládatos magyar fiai vagyunk. 
Mi fáradozásainkért nagyobb jutalm at nem várunk. Fogjunk tehát barátim  
jó kedvvel dolgainkhoz, és semmi akadály által meg nem tántorítható 
szívvel és állandósággal folytassuk m agunknak választott tudós m unkál
kodásunkat; ez az én, és az egész m. kir. egyetem  orvosi karának leg
szívesebb óhajtása.«

Szándékosan többe t idéztem alapítónk lángoló hazaszeretettől áthatott 
beszédéből, melynek szavai csak a vándorgyűlés lelkesedésének kifeje
zései voltak.

A  kor, am elyben elhangzottak a nem zet ébredési kora volt, hol m in
denki te ttre  vágyott, még pedig minden önzés, minden jutalom ra való kilá
tás nélkül, egyedül csak a bókóitól szabadulni kezdő édes anya, a haza 
javára.

Úgy az első, mint az 1848-ig még m egtartott további 7 gyűlésnek 
minden irányú lázas tevékenysége s annak eredm ényei fényes tanúbizony
ságát képezik az akkori kort jellemző, öntudatosan czélratörekvő m unkás
ságnak, melynek kitartó volta igazolta ezen gyűlés következő szónokának, Rci- 
singer János tanárnak, ékes latin beszédében foglalt am a óhajtását, hogy 
bizonyítsuk be a külföldnek, miszerint csak rágalom az, »quod H ungarus 
multa incipiat, sed parum  finiat« (hogy a m agyar sokba fog, de keveset 
végez cl).

A  két üdvözlő-beszéd után szót em elt a magyar orvosi tudom ány 
Kazinczy Fcrcncze, a soha nem pihenő s csak a hazáért élő Bugát Pál 
s rövid egyszerű szavakkal hárm as ajándékkal lepte meg a nem zetet, a 
term észettudom ányt és az orvosi rendet. Schuster hármas emlékének nevezte 
ő beszédét, melyben tud tára adta a gyűlésnek, hogy Schuster em lékét m eg
örökítendő, lapjában, az »Orvosi Tár«-ban gyűjtést rendezett a haza orvosai

3
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és gyógyszerészei közt, m elynek eredm énye le tt: 1. Schuster János, volt 
chemiai tanárnak (ki 1838. május 19-ikén hunyt el) Ferenczy István által 
készített — elébb a term észettudom ányi társulatban volt s most a nemzeti 
m úzeum ban látható — m árványszobra. 2. A  további kezelés végett szintén 
a term észettudom ányi társulatra bízott 1000 pengő forintnyi alapítvány, 
melynek kam ataiból évenkénti vegytani Schuster-félc pályakérdés kitüzes- 
sék*). 3. Akkor 800 pftnyi alapítvány, melyet a term észettudom ányi társu
lat 1842. márczius 7-én tarto tt ülésén F lór Ferencz indítványára a buda
pesti k. orvosegyesületre bízott kezelés végett, azon kikötéssel, hogy annak 
évenkénti kam atait hazai orvos vagy gyógyszerésznek árvája, úgynevezett 
Schustcr-fclc árva élvezze. Ez összeg elébb 1000 írtra s későbbi adakozá- 
zásokból 2000 frtra növekedvén, az egyesület az igy m egnőtt tulajdonké
pen Bugát által összehozott alapítványt m ost már Schustcr-Bugát-fclc ala
pítványnak nevezte el. Ma ezen alap az em lített orvos-egyesület pénztárá
ban 3514 frt 50 krral szerepel (1888-iki évkönyv, 214. lap) és kam ataiból 
néhai Bisztercsky Róbert, volt kis-kun-hegyesi orvos árvája segélyeztetik. S 
ha okát fürkészszük, hogy miért lelkesedett Bugát ennyire Schusterért? ezt 
is csak hazafiságában találjuk, mely Bugát tetteitől, szavaitól és gondola
taitól elválaszthatatlan. De hadd szóljon ő m aga:

»Ha talán a jövendőség kérdezni találná, mi nagyszerűt te tt Schuster, 
hogy őtet m agunk közt hárm as emlékkel örökítjük? előre nekie feleljük, 
hogy Schuster azon átm eneti kor hajnalában élt, midőn még magyarnak 
lenni m agyarhonban nem annyira dicsőség, m int inkább, ha nem gyalázat 
is, legalább szánakozás, lenézés és elmellőzés lévén sorsa, .ő iildöztetvc — 
még halála után is — úgyszólván lopva nevelt ném et eredetű létére magyar 
orvosoknak bennünket.«

Daczára az idő rövidségének, a 3 napos első gyűlésen az üdvözlő és 
berekesztő hosszabb beszédeken kívül 5 nagyobb tudom ányos előadást ta r
tottak : Kovács Sebestyén Endre, Tognio Lajos, Zomborcsevits Vinczc, 
From m hold Károly és ma is élő nestorunk, Ncndtvich Károly, ki intéz
ményünkért lelkesedni soha meg nem szűnt; s Eckstein Frigyes hosszab
ban indokolt indítványt terjesztett elő : M agyarország orvosi helyrajzának 
kidolgozásáról. A  fenm aradt időt rövidebb értekezések, továbbá kórboncz- 
tani készítmények, sebészi eszközök s term észeti ritkaságok bem utatása 
vették .igénybe.

, Dé egy anachronism us is belejutott a m unkálatokba, melyek erede
tére az irodalom nem tudott engem et idáig rávezetni.

Ugyanis a 92-ik lapon ez á l l :
»Felolvastatott továbbá a m agyar term észetvizsgáló társulat vegytani 

és gyógyszerészi osztályának azon határozata, minél fogva a budapesti 
gyógyszerészi kebelben egy czélszcrü folyóirat édes hazai nyelvünkön fog 
létrehoZatni.«’

Már pedig ez igy nem történhete tt meg, mert a term észettudom ányi 
társulat, mélyét , maga Bugát a gyűlésre összegyűlt férfiak kebelében 3

*) A Schmter-féle vegytani pályakérdés ügyét a természettudományi társulat 1841-iki 
november 22. közgyűlésében és 1842. jan. 25-iki ülésében intézte el véglegesen. Ekkor 2 drb. 
1000 frtos kötelezvényt' vett át a társulat kezelése alá. S miután 1848-tól 180őrig ezen 
pályadij soha kitűzve nem volt, a tőke 1800-ig 2000 frtra szaporodott fel. Ma ezen czim alatt 
2500 frt. 02 kr. szerepel a természettudományi társulat alapítványai közt. (Kátal. A k. m. 
természettudományi társulat története 1841 —1808. 8-ik lapon. Az alapítvány részletes törté
netét megírta Kátal a természettudományi társulati közlöny 1805. V. kötelében 210—222, lapon).



35

nappal ezen állítólagos felolvasás előtt alakított, csak junius 6-ikán tarto tta 
első oly gyűlését, melyről már jegyzőkönyvet is vettek fel, és a szakosz
tályokat m egszabó alakitó közgyűlése csak junius 13-ikán volt.*)

Ezen anachronism ust csak úgy tudom  elképzelni, hogy Bugát, ki már 
m agyar gyógyszerészi lap m egjelenését is türelm etlenül várta, a vándorgyűlés 
és a term észettudom ányi társulat eredm énydús alakulása feletti elragadta
tásában, az általa már előre tervezett vegytani szakosztályba beosztandó 
valamely tag által té tetett ily clőleges örvendetes jelentést, hogy a je len 
volt vidéki gyógyszerészek is kellemes hazafiul hirt vihessenek haza.

A kezdet minden rem ényen felül sikerülvén, a második vándorgyűlés 
még ugyanazon évi szeptem berre hivatott össze.

II. GYŰLÉS PESTEN.
1841. szeptember 6—9-ig.

Alig hogy elhangzottak május 31-én az első gyűlés lelkes gyújtó 
szavai, junius 25-én máris megjelent a meghívás a még ugyan azon év 
szeptem ber havában szintén Pesten tartandó második gyűlésre, melyet 
alelnokc Kubinyi Ágoston és titoknoka Flór Fcrencz intézett a hazai közön
séghez, meghiván névszerint »egész M agyarország és Erdély orvosain és 
term észetvizsgálóin kívül m inden seborvos és gyógyszerész mestereket, 
nem különben a term észettan egy különös ágával, tudniillik a mezei gaz- 
dasággal foglalkozó hazafiakat.«

Ezt az első meghívást augusztusban egy másik követte, mely már 
az 5 napra tervezett, de sokak kivánatára 4 nap alatt befejezett gyűlés 
rendszeres tervrajzát és 5 szakra való beosztását is tartalm azta. Szakosz
tályai v o lta k : 1. orvos-sebészi, 2. physical, geographiai és astronom iai,
3. mineralogiai, geognosiai, chemiai és gyógyszerészi, 4. zologiai, phy- 
siologiai és füvészi, 5. veterinariai és gazdasági.

D aczára annak, hogy a két nagygyűlést csak három hónap válasz
to tta  cl egymástól, ezen m ásodikra 212 tag  gyűlt össze, még pedig újból 
az ország minden vidékéről, mi tekintve az akkori közlekedési nehéz vi
szonyokat rendkívül soknak mondható.

Ezen gyűlésén már úgy a köz-, m int a szakosztályi ülésekről rendes 
jegyzőkönyvek vétettek fel, melyek azonban sajátságos módon a M unká
latokból ki hagyattak s csak a Ill-ik gyűlés M unkálataiban függelék gyanánt 
találhatók. (113— 117. lapon). Ezen jegyzőkönyvből tudjuk meg, hogy az 
1-ső gyűlés M unkálatainak eladásából pénz fel is m aradt, s hogy a 2-ik 
gyűlés Munkálatai, melyek szerkesztésével Bugát és Flór bízattak meg, 
előfizetés utján láttak napvilágot. A  pénz kezelésére Flór kére tett fel.

A  nyom tatásban kiadandó értekezések előleges m egbirálása már itt 
kim ondatott s ezzel a szerkesztőkön kívül 18 tagú küldöttség bízatott meg.

A gyűlésnek már nagy negyedrét ívnyi, 78 lapra terjedő M unkála
taiban 17 válogatott értekezést találunk, melyek közül 9 orvosi, 1 bal- 
neologiai, 1 climatologiai, 2 chcmiai, 1 physical, 1 astronom iai, 1 bo tan i
cal, és 1 geológiai tartalm ú. A  M unkálatok végén a m egjelent tagok sa
játkezű aláírásainak m ásolata látható.

*) Lásd K&tai A k. m. term. tud. társulat története, 4-ik lap.
*
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Eltekintve a többi tudom ányos, részben a hazát ism ertető előadás
tól, kettő közülök különös figyelmünkre méltó, u. m .: Kubinyi Ágoston al- 
elnök beszéde mellyel a m egjelenésben akadályozott elnök Beric Fercncz 
helyett a gyűlést m egnyitotta, és Bugáinak terjedelm es előadása a pesti 
Rókus-kórháznak tanintézetté való átalakítása tárgyában. Mind a két elő
adás érdekes korrajz s értékes történeti okmány.

Mielőtt azonban ráutalnék tartalm ukra, helyén látom megemlékezni 
itt a Kubinyi testvérpár, Ágoston és Fercncz szerepéről hazánk term észet
tudom ányi mozgalma, annak m egindítása s különösen intézm ényünk ala
pítása és m egszilárdítása körül.

Ezen két férfiú volt az ország első két táblabirája, kiket rajongó 
szeretet vonzott a term észettudom ányokhoz, kik belátták azok hivatását a 
nem zetek háztartásában s az általános műveltség terjesztésében, kik m eg
ragadtak minden alkalm at a term észettudom ányok fontosságának hirde 
tésére, azok mivelőinek m agasztalására s tekintélyök emelésére, kik nem 
riadtak vissza az e téren hozandó nagyobb anyagi áldozatoktól sem, kik 
hosszú életpályájukon következetesen m egm aradtak ezen a téren s kik 
végül m agasabb társadalm i állásuknál fogva jótékony befolyással voltak 
olyanokra s igyekeztek belevonni a term észettudom ányi mozgalom ba olya
nokat is, kikre különben szerényebb társadalm i állású bár mennyivel 
tudósabb  búvárok az érintkezési pontok hiányánál fogva semmi hatással 
nem lettek volna*).

Az izgatást és buzdítást, mit Bonc s különösen Bugát a szakférfiak 
körében m egindítottak, mire különösen Bugáinak saját lapja az Orvosi Tár 
rendelkezésére állott, mit Petényi Salamon és Zipscr András a term észet- 
vizsgálók s jobban  m ondva term észetbarátok közt folytatott, azt a kát 
Kubinyi a m agasabb ranguak s a közép nem esség közé páratlan buzgó- 
sággal és kitartással vitte be.

A  mozgalom ily módon egyszerre a társadalom  minden rétegében 
m egindittatott és szerencsére oly időszakban, midőn a lobbanásra kész 
nem zetnek csak gyújtó szikrákra volt szüksége, melyeket az em lített fér
fiak buzgósága szolgáltatott.

Kubinyi Ágoston megnyitó beszéde két részből állott.
Az elsőben m int term észetbarát szólott, utalván a népnek a term é

szettudom ányi elemi alapism eretek hiányából eredő előítéleteire, baboná
já ra ; a term észettudom ányoknak óriási anyagi hasznára, a mivolt nyugat 
példáival illustrálván beszédét, rám utato tt a m ódokra is, a melyekkel a 
bajokon az iskolában, az életben segíteni kellene. Ezek után a világos
ság terjesztésének forrását igen helyesen a tanitóképezdékben keresvén, 
sürgette a hiányzó praeparandiák felállítását s beszédének ezen első részét 
ezzel zárta be »Valóban ideje már valahára, hogy hazánkfiai, kik a haladást 
oly annyira szivükön hordják, s folyvást emlegetik, tettleges munkálódásuk által 
is a nápnevclesre több gondot fordítsanak

Beszédének m ásodik terjedelm esebb része, igen érdekes történeti 
adat a »jobbágyok« egészégügyéhez. H azánk értelm iségének s különösen

*) Ezen két érdemdús férfiúnak, sajnos, hogy csak egy nagyobb szabású alelnöki be- 
szédbe foglalt életrajzát, melyből azt is megtudjuk, hogy az 1832-iki országgyűlés Kubinyi 
Ferencz indítványára szavazta meg a nemzeti muzeum felépítését s a muzeum alapját meg
vető Jankovicli-féle nagy gyűjtemény megvételét — lásd arczképeikkel együtt Xintus János 
classicus alelnöki beszédében »A természettudományok általános haladása« a győri, XVI-ik 
vándorgyűlés munkálataiban 114—116. lapon.
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orvosainknak legnagyobb része koránál fogva m ár nem ismeri az 1848. 
előtti társadalmi viszonyokat s valjuk be őszintén, hogy anyagias irányunknál 
fogva nem is igen érdeklődik társadalm unk egyes rétegeinek közeli múltja, 
története irán t; — elmondom tehát még világosabban, m int Kubinyi, a k i  
nagyon tap intatos sim a em ber volt mindig, hogy 1848. előtt a »jobbágy« 
a földesúr tulajdona volt s épen azért úgy az egyes földesúr, m int a föl
desurak összesége, a vármegye gondoskodott is a jobbágyok egészségéről 
saját érdekében is, és kétségkívül nagyobb m érvben m int ma, hol a sze
rencsétlen, 1876-iki XIV. t. czikk azzal a tudatlan, babonás, orvosi segélyt 
csak a legritkább esetben és ekkor is csak egyszer igénybe vevő szegény 
paraszttal fizetteti meg közvetlenül körorvosát rendszeresen, még akkor is, 
ha a nép igénybe nem veszi.

Szegény hegyi vidékeinken ezen intézkedéssel épen az ellenkezőjét 
értük el annak a mit óhajtottunk. A  helyett, hogy a nép megkedvelte 
volna az orvosi segély igénybe vételét, a körorvos, rokonszenv dolgában 
a végrehajtóval egy cathegoriába esik.

De a különböző viszonyokkal bíró országnak adott egyöntetű törvé
nyekkel más eredm ényeket elérni nem is lehet.

Mennyivel gyakorlatibb volt az akköri nem es keblii táblabiró gondol
kodása, ki m indenekfelctt a vármegyei és járási kórházak szaporítását 
sürgette, melynél jó tékonyabb egészségügyi intézm ényt szervezni alig lehet 
s ki ki is jelölte az alapokat, a melyekből ez kivihető lett volna.

Utalván az orvoslásnak s egyéb egészségügyi intézkedéseknek h iá
nyaira*) sürgette, »hogy minden megyeben egy egészség dllapotjára ügyelő állandó 
bizottság állitassék f e l« s több efféléket.

Túllépném  ezen történeti vázlat határait, ha ezen, akkor tájban igen 
nagy fontosságú beszédnek többi nagy horderejű javaslataiba eresz
kedném, csak még azt a tényt akarom belőle kiemelni, hogy »az eddigi 
tiszti fuvar sorába vett orvosi fuvarok és az adózó nép részére gyógysze
rekre költött összeg a m egyékben esztendőnkint több  ezerre ment« akkor, 
mit a jobbágyok egészségére fordított nagy gondból magyarázhatni.

Nem kisebb fontosságú volt ezen második gyűlés következő beszéde, 
melyet Bugát Pál »a pesti Rókuskórház gyakorló orvos tanintézetté való átalakí
tásáról« tartott.

Ezen, kimerítően indokolt, hosszú előadásban kifejté annak szükségét, 
a mit a mai kor újból érez, hogy t, i. a hazai orvosok bővebb gyakorlati 
kiképeztetése okáért clkeriilhetlen szükség, ezen sok anyaggal rendelkező 
intézetnek tanintézetté való átalakítása, mely alkalommal kitér a tanítási 
és szigorlati rendszernek általa már elébb javasolt m egváltoztatására, a 
sebészi tanfolyam m egszüntetésének szükségére, a specialista orvosok kép
zésére, azon m ódozatokra, melyek mellett a Pest városa tulajdonát képező 
intézet nem annyira az egyetem, mint az állam által átvétessék ; elmondja, 
hogy ezt már országunk néhai protom edicusa Lcnhossék is m egkísértette, 
de »ő kissé mohó és erőszakos eszközökkel élt czélja elérésére s az utat 
és módot, melyen ez ügyben haladnia kell vala el nem találta.«

Végül utalván az akkortájban felmerült egyes rendkívüli, tö rvényha
tóság által elkövetett közegészségügyi botrányokra, mint például a Nyitra 
vármegye által az orvosi gyakorlatnak a hires rudnói papnak M advának

*) Akkurtájban például Zemplénvármegyében egy járásban SOOOO lélekre esett egy 
orvos. VII. 6(5.
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való m egengedésére, melyet éles gúnynyal ostoroz, oda szól a nem zetnek, 
hogy a közegészség »mégis csak bőrünkben fekszik, melylyel ha könnyel- 
müleg véve nem gondol nem zetünk : úgy ha hová tovább mind jobban és 
jobban búját látja, annak oka aztán orvosi rendünk ne legyen, m ert mi 
m inden bizonynyal m ások nem leendünk, m int milyekké a korm ány és 
nem zet intézte körülm ények által gyúrattatandunk. Mi m agunk létére csak 
igen kevéssé folyhatván be, elég ha a bajokra ujjal m utatunk ; azok elhá
rítása, a reánk iidvösségesen ható körülmények előállítása korm ányunk és 
nem zetünk egyesített ereinek feladata«.

A rany szavak ezek, melyek hangoztatása, ma, ötven év múltán sem 
felesleges, melyek megértéséhez s foganatosításához azonban elébb még 
az általános s különösen pedig term észettudom ányi műveltségnek nagyobb 
fokú terjesztése szükséges.

Beszédéről szóló megemlékezésem befejezéséül ide igtatom még azon 
szavait, melyekkel ő azon nevezetes beszédét kezdé :

»Az orvosi tudom ányokban csaknem  annyi — h a n e m  több  — m ű
vészeti, sőt valóságos kézművesi, m int tudom ányi lévén, a tanuló orvos
nak, hogy valódi orvos lehessen, sokat kell látni, hallani, szagolni, ízlelni, 
tapogatn i; sokat kezeivel véghöz vinni. A  mig nekünk olly intézetünk 
nem leszen, mellyben évenként nagyobb számmal országunk szükségeit 
pótlandó, Pesten összesercgleni szokott tanítványaink mind a m ondottakat 
véghöz nem vihetik, addig mi, bár nagytudom ányu theoreticus orvosokat 
nevelünk is, de oskoláinkból soha kész, ügyes, practicus orvosok nem 
kelendőnek ki«.

A term észettudom ányi szakosztályok m űködéséből egy személyi ügyet 
emelek ki, hogy t. i. már ezen gyűlésen kezdte meg soha nem lankadó 
m űködését »Villany-mdgnesi tünemények« czirnü előadásával Jedlik Ányos, 
ki, mig bennünket előszeretettel a fénynyel és világossággal ism ertetett 
meg, addig maga első rendű csillagként világított a magyar tudom ány 
egén, itthon melegítő sugarainak fénye világítván az egész világnak.

III. GYŰLÉS BESZTERCZEBÁNYÁN.
1842. augusztus hó 4 —8-ig.

H a az előbbi Pesten tarto tt két gyűlés a hely term észeténél fogva 
inkább csak szakem berek és tudom ány barátok gyülekezetének volt m ond
ható, a beszterczebányai gyűlés már nagy nemzeti ünnep, s az első való
ságos vándorgyűlés volt, melylyel a központból kiindult mozgalom országos 
körútját megkezdé.

A  történelem hez keilend majd az utókornak fordulni, hogy felfog
hassa azt a kor szülte lelkesedést, a melylyel az ilynemű mozgalom a 
hazában s különösön a helyszínén íidvözöltetett.

Ez volt az első eset a hazában, hogy az országnak a központban 
élő számos jelese, a tudom ánynak legkiválóbb bajnokai ú tra keltek töm e
gesen a K árpátok felé, magukkal ragadván az alvidéknek hozzájok csatla
kozott cultur harezosait, hol tárt karokkal fogadta őket a felföldnek feliil- 
m ulhatlan hazafiságú, vendégszeretetben az alfölddel versenyző, m indenkor 
és m indenben nagyra törő értelmisége, és a rokonérzelmű szakem berek



39

nagy serege, kik e gyűlést olykép késziték elő, hogy az minden igények
nek s a gyűlések kitűzött m inden irányú czéljainak teljesen megfelelt s 
valódi m inta-gyűlésnek volt m ondható.

Megfelelt e gyűlés hivatásának első sorban és nagym érvben hon- 
ism ertető voltánál fogva, a m ennyiben Zólyommegyc term észeti kincseit: 
ásványvizeit, érczeit, sziklancmeit, az erdőszeti növényzetet,, fanem eit hasí
tott, csiszolt és szcncsült állapotban, állatait kitömve (153 fajt) s ráadásul 
a megye műipari czikkeit a legkiválóbb szakem berek által elrendezett 
fényes kiállításban m utatta be vendégeinek.

Ezen szakszem pontból kiváló s tanulságos kiállításnak em léke m eg
m aradt reánk a M unkálatokban, hol a kiállított tárgyak jegyzéke olvasható.

Megfelelt e gyűlés hivatásának továbbá és kivált az által is, hogy 
egyik főczélját t. i. hazánk fürdőinek és ásványvizeinek m egism ertetését 
gyakorlatilag az által is előmozdította, hogy egyik közgyűlését az akkor 
még kevésbé ism ert (s a kam ara kezében hanyatlásnak induló) Szliácson 
tarto tta  ni cg, hogy a hazai orvosok ezen páratlan gyógyvizet a helyszínén 
megismerjék, továbbá, hogy tagjai még a közelfekvő Szklcnó és Vihnyc 
fürdőit is meglátogatták. Áz utóbbi két kirándulásról a M unkálatokban 
nincs em lítés, ezt csak Halász Gázának .a pécsi nagygyűlésen tartott, az 
eddigi gyűlések történetéről és hasznáról szóló előadásából tudjuk meg, 
hol a többi közt a tagok a feletti m egbotránkozását is nyilvánítja, hogy 
»Szklenón és Vihnyén, különben bájteljes fürdőkben az érvágás árendába 
lévén adva, az árendás érdekében van em bcrvérrcl nyerészkedni«. (VI. 85. 1.)

Már abban is hasonlított a bcszterczebányai vándorgyűlés a m aiak
hoz, hogy tagjai meg nem elégedve a gyűlés székhelyeinek m egism erésé
vel, százhetvenen kirándultak a geológiai tekin tetben nagy érdekű és 
ritka szépségű hermancczi völgybe, melynek egyik barlangját jelenvolt 
alapítónk Bent· Fcrcncz tiszteletére Bem· barlangjának nevezték el, mig a 
másikban hazánk geológiájának m egalapítója Zipscr András tarto tt vonzó 
előadást az ezen barlangban talált ősvilági állati csontokról.

Itt s általában a bcszterczebányai vándorgyűlés fényes eredm ényű 
rendezésével kezdődik intézm ényünk ezen ujabbi kiváló oszlopának Zipscr 
Andrásnak közvetlen szereplése gyűléseink körül, ki élte fogytáig egyforma 
lelkesedéssel dolgozott a hazáért, tudom ányért s az ezt terjeszteni igye
kező gyű léseinkért; ki még élte alkonyán, 80 éves korában is lerándult 
a IX-ik — a szabadságharc/, után első — 18t>3-ban tarto tt pesti vándor- 
gyűlésre, hogy szemtanúja legyen a halottaiból feltám adott m agyar nemzet 
és tudom ány uj életre ébredésének.

Harsogó, szűnni nem akaró éljen követte itt elm ondott rövid meleg 
szavait, melyekkel a közgyűlésben örökre búcsút vett tőlünk azon útra 
menendő, a honnan, mint mondá, még senki sem tért vissza. Mely csend 
következett a lelkesedés eme hangos kitörésére, inert hálakönynyel telt 
meg a legtöbb szem, látva mint hozza eme érdem ekben megőszült aggastyán 
utolső erejét a haza oltárára!

Intézményünk, mely soha sem volt háládatlan ügybuzgó tagjai iránt 
erejét meghaladó s m aradandó tanujelét adta ezen szerény állású de nagy 
és nem es férfiú iránti hódolatának akkor, midőn a szokott m egemlékezésen 
kívül (XI. κιχ. lap) közadakozásból díszes em lékoszlopot állíttatott neki 
Bcszterczebányán (X. 40. lap) azon helyen, hol ő oly boldog volt, hogy 
azon nem es magvakból, melyeket mint leányiskolái tanító növendékei 
sziveibe elvetett, nem es gyümölcsök term ését elérhette,



40

Kevés tudósunk te tt annyit az akkor a külföld előtt még majdnem 
egészen ism eretlen hazának m egism ertetéseért m int ő, de kevésnek is 
ju to tt osztályrészül annyi külföldi elismerés, mint neki. H atvanegy tudo
mányos társulat díszítette fel oklevelével, melyekhez a fejedelmek még 
13 rendjellel és éremmel járultak.

Feljebb azt mondám, hogy itt kezdődött közvetlen szereplése ; azért 
nevezem ezt közvetlennek,m ert Zipserközvetett szerepe még régibbés nagyobb.

Ugyanis a mit a Kubinyi testvérpár a term észettudom ányért te tt és 
áldozott, azt is Z ipsernek köszönhetjük, m int tanítójuknak, ki külföldről 
hozván haza term észettudom ányi s névszerint ásvány és földtani ismereteit, 
azokat a K ubinyiakkal annyira m egkedveltette s őket azok fontosságáról 
annyira meggyőzte, hogy a két tanítványból két apostol lett, kik hivatá
sukat fényesen m egoldották s m egnyerték az uj eszméknek olyanokat is, 
kiknek csatlósai be sem bocsátották volna a szerény leánytanitót a fényes, 
de csak a jogot és történelm et tudom ánynak elismerő palotába. Á ldott 
em léke szolgáljon buzdító például az utókornak.

Ezen gyűlés volt az első, melynek em lékére Beszterczebánya városa 
rendkívüli le lkesedésében em lékérm et is veretett (128. lap), mely sallangot 
későbbi gyűléseink alkalmával elm aradhatlannak képzelték s még a leg
újabb időkig sem vetették le. Pedig mennyivel hasznosabb em léke lett 
volna az érem költségén elősegített egészségügyi vagy term észettudom ányi 
m unka! De h iába! sok idő kell még ahhoz, inig fajunk egészen gyakor
latilag fog gondolkozni és cselekedni.

A  latin nyelv ekkor még annyira használatban volt, hogy az öt 
napig tarto tt gyűlést az elnöknek m egválasztott de a m egjelenésben aka
dályozott fő-kamara grófot helyettesítő alelnök, Zólyomm egye alispánja 
Radvánszky Antal tartalom dús és ékes m agyar megnyitó beszéde után, 
m int a jegyzőkönyv m ondja »figyelemmel a talán megjelent külföldiekre« 
latinul is üdvözölte.

Vándorgyűléseink intézői a tudom ányt kezdettől fogva az egész 
em beriség közkincsének tartván, s át lévén hatva annak szükségétől, hogy 
hazánkat a külföld is s különösen a minket rossz oldalainkról leginkább 
ismerő s ism ertetni szerető szom szédaink közelebbről lássák és megis
merjék, s hogy tudom ányos mozgalmainkról a külföld is bírjon tudom ás
sal, már ekkor szokásba vették a ném et term észettudom ányi egyesületek 
meghívását, melyek közül az osztcrlandi és görlitzi természetvizsgálói tár
saságok ezen gyűlést rokonszenvesen üdvözölték s M unkálatainak m eg
küldését kérték.

K itüntető volt intézm ényünkre az is, s egyúttal jele annak, hogy a 
külföld tudom ást kezd venni ócsárolt hazánkról, hogy a világhírű Ehrenberg 
egyes geológiai felvilágosításokért e vándorgyűléshez fordult, melyek meg
adásával Zipser A ndrás bízatott meg, kinél jobban  a feladatot senki meg 
nem oldhatta volna.

M unkálataiban, melyek nagy negyedrét Ívnyi 128 lapra terjednek s 
melyekhez már kőmetszetü rajzlap is van mellékelve, változatos tartalmú 
31 értekezés foglaltatik.

Nagy részök Zólyom várm egyének beható leírásából áll. Ilyenek a 
zólyomi erdőszet, az oda való ásványvizek, a megye geológiája, a megyei 
vasgyárak s a herm ancczi kirándulás ism ertetései. Zólyom vármegyén 
kívül még Nógrád is részletesebben van leírva Kubinyi Fcrcncz értekezé
sében : Nógrádm cgye ásvány-földtani és statusgazdasági tekintetben.
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Érdekes ez értekezések közt négy egym ásután következő : az érczck 
pörköléséről egészség-rendőri szem pontból, melyek czáfolatokat és viszon
válaszokat tartalm aznak az em lített érdekes kérdésre vonatkozólag.

Bauer dr. pedig Besztcrczebánya orvosi helyrajzát a M unkálatokban 
még latin nyelven közli.

Az értekezéseken kivid nevezetesebb mozzanatai ezen gyűlésnek a 
következők:

Most vették fel az alapszabályokba, hogy jövőre a gyűlés költségei
nek fedezésére minden tag 2 pengő forintot fizessen (127. lap).

Ugyancsak az alapszabályokba vették be, hogy ezentúl a »term é
szettan és gyógyászat körébe vágó kérdéseket, melyek m egvitatása s m eg
fejtése a választott várost s vidéket közelebbről érdeklik, jó eleve hírlapok 
utján kitűzessenek« (126. lap).

Honi ásványvizeink m egism ertetése érdekében Mojsisovics György 
lelkes hazánkfia, bécsi közkórházi fő-orvos indítványára, ki ásványviztani 
társulat alakulását sürgette, az ásványvizek elemzésére állandó központi 
bizottm ány alakíttatott (126. lap).

Kubinyi Ferencz indítványozta, hogy az archüologiát külön szakosz
tály gyanánt vegyék be a vándorgyűlésbe ; ezt nem fogadták ugyan el, 
de a régészeket s előadásaikat szívesen veszik az illető szakokban (121. lap.)

Végül Bugát a term észettudom ányi társu lat érdekében sikerrel buz- 
gólkodott.

IV. GYŰLÉS TEMESVÁRT.
1843. augusztus 8—12-ig.

A IV-ik, Tem esvárt tartott gyűlés már nagy m érvben megfelelt a 
Ilt-ik gyűlés abbeli rendelkezésének, hogy a gyüléshelyül választott város 
és vidék viszonyai különös figyelemre m éltassanak ; m ert ezen gyűlés tá r
gyai kiválókig a Bánátot érdeklő egészségügyi s term észettudom ányi kér
dések voltak. S különösen az egészségügyi kérdés, a váltóláz illetve malaria 
ügye, a Bánátra akkor tájban valódi életkérdés volt, melyet számos szak
em ber igyekezett megoldani. Ugyanis a tudom ány akkori állásához mérve 
igen jeles e tárgyú értekezéseket találunk M unkálataiban. Ezek a Temesvár 
égalji viszonyairól-, a Bánság föld- es népviszonyairól, s a Mayyarhon lapályos 
vidékein uralkodó lázakról szólók.

Eles megfigyeléssel és igen szomorú gyakorlati tapasztalatok alapján 
irt classicus dolgozatok ezek, m elyekben mind meg van már a mit a vál
tólázról tudunk, a baktérium  nevén kívül.

Miután ezen vándorgyűlés M unkálatai is a könyvpiaczról már letűn
tek s a legkevesebb helyütt találhatók, hát nem lesz érdektelen ezen em 
lített értekezések egy két szomorú adatá t itt ismételni.

A halálozás 1830-tól 1840-ig a B ánságban az állandó mocsárgerji 
láz folytán oly óriási volt, hogy Tem esvárt évenkint m inden 16-ik em ber 
meghalt, (tehát 1000 közül 62) sőt egyes város részekben minden 11-ik. 
Az ott állomásozó katonák közül mindegyik átlag kétszer került évenkint 
kórházba, hol minden 14-ik beteg meghalt. (26-ik lap.)

Ezen ijjesztő halandóság különösen az idegenek közt mutatkozott, 
így 1843-ban az első három hónapban a gyárkülvárosban m eghalt 187
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egyén, ezek közül 53 beköltözött idegen ; a következő 3 hóban 1G8 s kö
zölök 43 idegen. (49-ik lap).

Az ezen tárgyról értekező szakférfiak m indannyian sürgették a talaj 
assanatióját. Deutsch József előadását igy v ég z i:

»Tehát a hátralevő m ocsároknak lecsapolása és folyók szabályozása 
a tartom ánynak legnagyobb szükségei.

Tem esvár városát illetőleg még szem beszökőbb az, mikép annak 
egésségi állapota a szomszéd m ocsároknak kiszárításával párhuzam ban 
áll', úgy is még 1732. esztendőben, a midőn ezen város még csak 4— 5000 
lakost számlált, a  dühöngő lázban naponta 1 0 —12 halt el. A  város egy 
pár nem zedékből Inhalt volna, ha csak uj gyarm atosokkal nem népesedik 
vala. Még 1816-ig nagyobb volt a halálozás a m ostaninál s csak akkor 
változtak a vársánezok kertekké. Védjük tehát városunk környékét a folyók 
áradásai ellen, s gondoskodjunk jobb  ivóvíz felől, nagyobb tisztaságról, 
föld alatti csatornák készítéséről, s több oly szükséges kellékekről, s csak 
akkor, de akkor biztosan jobb  egésségi állapotot készítenénk magunknak.«

S jövendölése teljesedett, m ert a term észettudom ányokra alapított 
jövendölés nem egyéb, m int a dolgok egym ásból törvényszerüleg folyó sor
rendjének megállapítása.

Ma, a mocsárgerji láz e'tiinése után Tem esvárt 1.000 lakos közül 
csak m inden 37-ik hal már meg. (Magyar statisztikai évköny 1887. Γ. 
füzet 126-ik lap.)

De nem csak szóval igyekezett a gyűlés ezen kérdést eldönteni, vagy 
helyesebben mondva felvilágosítani; 50 aranyat is gyűjtött össze, mit pá- 
lyadijul tűzött ki a következő kérdés m egoldására : mint' lehetne a posványleg 
kifejlődését a bánsági rónákban megakadályoztatni, vagy ha ez lehetetlen volna, 
bir c a gyógytudomány oly szerekkel, melyek ezen lég befolyásának az emberi 
testre beható ártalmát gyengíteni, vagy végkép megszüntetni képesek volnának.« 
A pályam unkák m egbirálására a budapesti k. orvos egyesületet kérte fel, 
mely a dijat dr. Bittner Imre és dr. Heuffel János jeles munkái közt osz
to tta  fel.

A gyűlésre vitatási tárgyul előre kitűzött term észettudom ányi kérdés 
»váljon a gyapotbokor meg volna e honosítható a Bánságban?« nem 
nagy eredm ényt m utato tt fel.

Több jeles szakember, többiek közt Wierzbiczki és Heuffel is nyilat
koztak e tárgyban (135. lap). W ierzbiczki előadása fel is olvastatott a köz
gyűlésen (10. lap) de mindezek a M unkálatokban nem találhatók,

Hazánk fürdőinek és ásványvizeinek érdekét előmozdítandó, ezen 
gyűlés, ép úgy mint a beszterczcbányai, egyik közgyűlését a szomszéd 
jeles fürdőben Buziáson ta rto tta  s azonkívül az orvosi tudom ány akkori 
coryphaeusai Sauer, Schöpf, Bittner még lvándára is kirándultak keserüvize 
viszonyainak megvizsgálása végett.

S a mi bennünket itt N agyváradon való időzésünknél fogva kell 
hogy érdekeljen, a fáradhatatlan Grósz Frigyes a nagyváradi Szent László 
(püspök) fürdőnek b. Bémer püspök által szándékolt átalakításáról értekezett.

A  maláriáról szóló itt tarto tt értekezéseken kívül az orvosiak közül 
kiemelem még itt időszerűségénél fogya Sicsz katonaorvos igen alapos 
előadását a tem esvári őrseregben 1 8 13-ban előfordult influenza járványról, 
mely alighanem az első magyar nyelvű értekezés e tárgyról, s melyet a 
m ostani járvány alkalmával sehol sem láttam említve. O csak a katona
ságnál előfordult általában rósz indulata eseteiről szól, hol a hét heti
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tartam ú járvány alatt 336 beteg  közül 13 esett áldozatául. Azon időben a 
járvány gyakrabban látogatta hazánkat, így 1833. és 1837-ben. Előadó 
mind a három járvány alkalmával m eglepetett általa. Az 1837-iki sokkal 
enyhébb volt az 1843-ikinál; akkor a hasonló szánni őrseregben csak 172 
betegedett — s csak 3 halt m eg benne (IV. 67).

A  baj eredetéről akkor Így gondolkoztak:
»Gcrjc (contagiuma) úgy látszik még soha sem fejlett ki nálunk 

eredetileg ; hanem  Oroszország síkjai a nagy tavak közelében tekinthetők 
szülőföldjének, a hol enyhe télben, mint az 1833. 1837. és 1843-iki volt, 
folytonos hideg helyett a légm érséklet hirtelen változása, tulajdon nemű 
ködök képződése . . . .  a gerje származására alkalm at nyújtanak. Csirá- 
zási képességét csupán az em lített jellemű időjárat mellett tartja m eg; 
nagyobb fokú tartós hideg, vagy felsőbb fokú hévm érséklet azonnal ki
oltják. K ülönben szerfelett illó', hordozója leginkább a földköri lég, talán 
kevésbé a képűit (képződött) nyál.»

S még egy orvosi értekezést említek itt meg, ezt pedig akkori idő
szerűségénél fogva, t. i. Scmcr Ignávz (hajdani szeretve tisztelt tanárom 
nak) értekezését a szivbémtalmakról, am ennyiben az az orvosi tudom ány 
akkori uj irányánál fova, m int a kórbóneztanra alapított uj vizsgálati m ód
szernek. t. i. a kopogatás és halgatódzásnak eredm énye közfigyelmet 
ébresztett.

Term észettudom ányi tekintetben is sokat te tt e gyűlés a haza m eg
ism ertetésére. A Bánság bányászatát feltüntető érdekes és kimerítő érte
kezésen kívül, az o tt tarto tt előadások közül k e t tő : Petényi Salamoné' a 
magyarországi em lősökről és Hcuffcl Jánosé a magyar-, horvát-, tót- és 
erdélyországi Sásfélékről (Caricincae), örökké classicus alapm unka fog 
maradni.

Szaktudom ányaikban az állat- és növénytanban a külföld előtt is 
nagy tekintélyekül ism ert eme két férfiú a magyar tudom ány dísze volt.

Petényi nevével, ki Frivaldszky Imrével és Zipscr Andrással azon köz
pontot képezte, mely körül a gyűléseinkre járó term észetrajzi búvárok 
.csoportosultak, s kiknek nevei és társasága a külföld ily szakmáju jeleseit 
is gyűléseinkre vonzotta, sokszor találkozunk M unkálatainkban; de Hcuffcl 
csak ezen egy gyűlésen szerepelt s m indam ellett megérdemli, hogy em 
lékének nehány szót szenteljek, annyivalinkább, m ert oly időben elhalván, 
(1857.) a midőn nemzeti irodalmi életünk csak tengett, emlékezete csak 
ném et nyelven lön megörökítve.

Hcuffcl János, K rassóm cgye főorvosának neve a növénytanban örökké 
fog élni, még pedig szoros kapcsolatban hazánkkal, melyet füvészeti te 
kintetben a külfölddel ismételve m egism ertetett. Nagyságra nézve, elköl
tözött botanikusaink közül én közvetlenül halhatatlan Kitabiel-ünk mellé 
helyezem őt. Számos kisebb, többnyire szintén a hazai flórára vonatkozó 
dolgozatain kivid a következő kettő biztosit szám ára helyet a nem zet 
Pantheonjában : Enumeratio plantarum in Banatu temesiensi sponte crescentium 
cs Fragmenta monographiae Caricum Hungáriáé, melyet holta után 1863-ban 
Kúinitz Ágost adott ki a L innaea XXXI-ik kötetében. S hogy mennyire élt 
és felelt meg orvosi hivatásának is, azt a m aláriáról szóló fentebb emli- 
lett páyadij nyertes müvével igazolta.

A  mivel az 1847— 63-ig szünetelő gyűléseink em lékének adósak 
m aradtak, azt fenti nehány sorral igyekeztem leróvni vagy legalább jelezni.

A  vándorgyűlés M unkálataiban, melyek nagy negyedrétivnyi 141 lapra
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terjednek s a kőszénképződést felvilágosító rajz-táblát tartalm aznak, a sok 
jeles értekezés közt, egyben egy nevezetes állatról, a hódról is van szó, 
mely ma már alighanem teljesen kipusztult hazánkból. Akkor az aldunai 
szigeteken Orsóvá felett még gyakori volt, de Schmitz fehértemplomi 
gyógyszerész, kihez a hódokat m egvásárlás végett gyakran hozták s ki 
húsznál többet bonczolt fel, akkor mint jelenti, már hét év óta nem látott 
hódot. (112. lap). Petényi, ki ugyanezen gyűlésen a m agyarországi emlő
sökről értekezett azt m ondja (96. lap), hogy még azon évben — 1846 — 
egyet Pozsonyban s egyet Esztergom ban lőttek.

A  temesvári vándorgyűlés is kiállításon m utatta be vendégeinek a 
Bánság nevezetesebb term észeti és müipari tárgyait, (Jegyzéküket lásd a 
M unkálatok 128. és következő lapjain) s a polgárm ester igen szép s ritka 
példányokkal dicsekvő ásvány- és kövület gyűjtem ényét.

A város a gyűlés em lékére érm et veretett.

V. GYŰLÉS KOLOZSVÁRT.
1844. szeptember hó 2 — 6-ig.

»A gyászos mohácsi veszélytől fogva ez az első alkalom, mely a két 
haza lakosait barátságos egyesületbe vonván, a közérdeknek kölcsönös 
erőveli felfogására, az iránti szerény tanácskozásra m ódot nyújt.«

A  gyűlés nagytekintélyű elnökének, Erdély főkormányzójának s m. 
t. akadém iai elnöknek, gróf Teleki Józsefnek, a  gyűlést megnyitó beszédéből 
vett eme szavai m utatják, hogy m;ly fontosságú volt e gyűlés ! Első lépés 
volt ez a két testvérhon elválaszthatlan egyesülésére, m elyet ekként a tu d o 
m ány inaugurált.

A  lelkesedés m indkét részről igen nagy volt s E rdélynek fiai, kik a 
haza és tudom ány iránti buzgóságukban a Királyhágón inneni testvéreiket 
m indig megelőzték, siettek is felkarolni az eszm ét s kezet nyújtani te st
véreiknek »a nagy term észet müveinek vizsgálásában, ritkaságainak meg- 
esm ertetésében« (Teleki). Erdély minden részéből annyi szakem ber s annyi 
tudom ány-barát gyűlt össze, hogy ez lett az addigi gyűlések legnépescb- 
bike, 335 beiratkozott taggal, kik közül 294 erdélyi volt.

Ezen ötödik gyűlés tagjai hallották először az intézm ényt helyben
hagyó 1843. október 14-én kelt, még latin szövegű királyi végzést (29. 1.).

Az itteni megnyitó közgyűlés m ondta ki a női tagok egyenjogúságát 
valamennyi osztályban az orvosi szakülések kizártával (13.).

Á thatva régi műemlékeink fentartásának szükségétől, melyekkel addig 
országszerte csakugyan nagyon keveset gondoltak, Kubinyi Ferenez ism ételt 
indítványára itt fogadtatott be az A rchaeologia külön osztálynak, mint a 
tennészettani és földrajzi szak alosztálya (12. lap) s körünkben és általunk 
tám ogatva izm osodott meg ezen tan s m űködött is nagy kitartással és siker
rel, mindaddig, míg az osztály magát elég erősnek érezte önálló külön tá r
sulat alakítására, mit Dr. Fodor, H unyadvárm egye főorvosa, már itt indít
ványozott (67. lap).

Hogy m ennyire üdvös intézkedés volt a tudom ány ezen szakának is 
a felölelése, arról sok m egm entett műkincsünk tanúskodik  s mi dicseked
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hetünk azzal, hogy oly korban jegyeztük cl a régészetet a földtannal, am ikor 
a későbben m egtörtént egybekelésükre m ásutt még alig gondoltak.

Az eljegyzési ünnepet a fentebb em lített Dr. Fodornak nagy figyelem
mel hallgatott régészeti értekezéseivel ülték meg, melyeket Zsigmó vagy 
Zeugm a városáról, Gredistyc elpusztult faluról, Déva, Hátszeg, Kalánfalu 
és Várhely régiségeiről és nevezetességeiről tartott.

De nem csak a régészetet, valamennyi tudom ányos szakmát óhajtotta 
volna egyik legbuzgóbb alapítónk, Kubinyi Fcrcncz gyűléseink keretébe fel
ölelni, a franczia Congres scientifique példájára, mit későbben almási 
Balogh Pál is sürgetett, ami akkortájban, mikor még kevesebb szakem ber 
volt, mint ina, kétségkívül könnyebben lett volna kivihető s tekintve gyű
léseink egyik főczélját, az általános mivcltségnek terjesztését, mely nélkül 
az egyes külön szakok iránti érdeklődés is alig képzelhető, talán ma sem 
volna káros.

No de az erről való elmélkedés más helyre való.
Csak még azt akarom itt kiemelni, hogy egészen hasonlóan, mint 

Balogh Pál gondolkodott c tárgyról akkor veterán tudósunk, Wenzel Gusztáv, 
ki a következő gyűlésen l ’écsctt ta rto tt előadásában kifejtette, hogy term é
szettudományi szem pontból m ennyire fekszik az A rchaeologia gyűléseink 
feladatában, s kérte a m. orvosokat és 'természetvizsgálókat, hogy »ápol- 
gassák m indaddig az archacologiát, mig ez szert nem tehet neki egyedül 
sajátságos tudom ányos egyesületre« s ő is hajlandó lett volna »ezáltal utat 
törni a jelen gyülekezeteknek egyetemi tudom ányos gyűlésekké való átala- 
kultára» (VI. 212. lap).

Innét indult ki az állatkínzás elleni mozgalom, melyet a nem eskeblü 
Petényi Salamon indított meg, elnyert pályadiját az állatkínzás elleni tá rsu 
lat alapítására felajánlván, mely lelkes példát számosán követték. A tá rsu 
lat tervezésére a term észettudom ányi társulatot keresték meg (14., 37., 
195. lap).

A hazai gyógyvizek érdekében kiküldött állandó bizottság felkéren
dőknek javasolta a helytartó tanácsot, a kir. kam arát s az erdélyi kor
mányszéket, hogy adjanak rnndclkezésére némi pénzt honi gyógyvizeink 
megvizsgálhatására (15. lap) s egyúttal Erdély részére is külön ily (mint 
akkor nevezték : vizbonezoló) bizottság alakíttatott (196. lap). Azonkívül 
nagyon gyakorlati m ódot javasolt itt gyógyvizeink m egism ertetésére a 
páratlan buzgalmu és úttörő Grósz Frigyes, mely módnak foganatosítása 
akkor elmaradt, de mely még ma sem késő, t. i. ásványvizi és fürdői 
évkönyv kiadását (96.- lap). Hasonlót javasoltam  én is 38 év múlva a de- 
breczeni vándorgyűlésen, de nem a vándorgyűlésnek*) a nélkül, hogy 
Grósznak most idézett indítványát akkor ismertem volna, bár az eszme 
újdonságát nem tulajdonítottam  magamnak, de a nemzetközi statiszticai 
congrcssusoknak s utaltam is a m ódokra a melyek mellett ez kivihető, 
de az ige még nem lön testté !

Ez ügyet melegen ajánlom a tervezett bälncologiai congressus figyel
mébe. Még egy oly ügyet akarok e gyűlésről felhozni, mely idők folya
mán sok ellentétes hullám ot vert fel s melyet ott igen helyesen Ítéltek 
meg s ez a tudom ányos m agyar nyelv ügye.

»Az élet-, állat- és növénytani szakosztály a term észettani műszavak 
önkényes és különböző m agyarítása által okozott zavarok elkerülése végett

*) Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és értékesítéséről XX. k. 8 6. lap.
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indítványt kíván a közgyűlés előtt tenni az ir á n t : hogy azon deák- és 
görög műszók, melyek a tudom ányok ezen ágaiban Európaszcrte minden 
nem zeteknél divatban vannak, tartassanak meg«.

A m ineralogusok ezen indítványt nem pártolták »többek közt azon 
egyszerű okból sem, nehogy az által a term észettani műszavak magyarítása, 
melynek lehető kicsapongásait az idő alkalm asint helyreigazitandja, idves 
mozgalmaiban akadályoztassák« (69. lap).

A  közgyűlés pedig a tudós és tapintatos elnök indítványára azt 
m ondta ki; »hogy a gyűlés nincs arra jogosítva, hogy az irók ez vagy 
amaz szavakkali élését szabályozza avagy korlátolja« (197.).

Nyelvészeti s term észeti tudom ányi nestorunk Brossai Sámuel pedig, 
ki mint a gyűlés egyik titkára a M unkálatokat szerkeszté, ezen tárgyról 
az előszóban emigy szól: »Ha a ném et értekezések magyarra lett átfor
dításában a két hon nyelvészei közül valaki nem innyc szerint adott kité
teleket talál, azon t. ez. rokonunkat megkérni bátorkodunk, hogy tűrje cl 
ezeket a dologhoz vonzódó buzgóságtól addig, mig nyelvűnk tökéletesítése 
a szavakat s összerakásaikat állandó alapokra állítva biztosit m indenkit a 
tévedéstől«.

A  kolozsvári gyűlés sem elégedett meg azzal, hogy tagjait csak Kolozs
várt szívesen lá tja ; két napra kirándultak Tordára, hol szakülésekct is 
tarto ttak  s a honnan az ottani sósfürdők és történeti nevezetességek m eg
tekintése után a maros-újvári sóaknákat és a tordai hasadékot is meglá
togatták. A  tordai fogadtatás lelkesedés tekintetében felülmúlhatatlan volt 
és Simon András üdvözlő hazafias beszéde Torda város dióhéjba szorított 
változatos története.

A gyűlés vándoraihoz fordulva, őket eme igaz szavakkal üdvözlé : 
»Önök a szenvedő em beriségért, a nem zet anyagi jóllétéért, a nem zet mél
tóságáért Istentől ihletett kebellel dolgoznak, önzés és haszonvárás nélkül, 
nem pénzért, nem nyereségért tesznek, hanem  önök maguk áldoznak és 
imé önök dicsősége! Itt, itt látom, m ost érzem azon magas különbséget 
a honfi közt, ki te ttre  kél a hazáért és abból meggazdagodik, a másik 
áldozik a hazáért, hogy gazdagodjék a haza, gazdagodjék a nemzet, s imé 
a nagym ester igaz tanítványai!« (164. lap).

A  gyűlésnek 200 lapra terjedő M unkálataiban 2 kőmetszetü rajzlapot 
is találni s hom lokukat a volt nagy érdemű elnök gróf Teleki József arcz- 
képe díszíti, mclylyel a szerkesztők a tagoknak kedveskedtek.

Tudom ányos értekezéseiknek legnagyobb része Erdélyre vonatkozik. 
Ezek közül kettő nagyobb terjedelm ű s az egész országot felölelő. Az 
egyik Pataky Dánielé egészségügyi s a Syphilisnek a vidékekbeni uralkodása 
s ennek lehető kiirtásáról szól, (176. lap) a másik term észettudom ányi, s ez 
Siettcr Fr. Vilmos igen alapos do lgozata: Adatok Erdély ornithologiájához 
(139. lap) s a madarak költözéséről Erdélyben. Önálló búváratokbó l m erite 't 
adatai alapján Erdélyből 76 nem et 245 fajjal sorol fel. (159. lap).

A  gyűlés em lékét a város ezüst em lékéremmel is megörökítette.
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VI. GYŰLÉS PÉCSETT.
1845. augusztus hó 11—15-ig.

Azt a roham os haladást, melyet a VI. pesti gyűlésen szemben az előb
biekkel tapasztalni lehetett, soha senkisem m erte volna remélni, úgy a 
tagok számára mint a m egtartott előadások m enynyiségére és minőségére, 
továbbá az elért tudom ányos és anyagi eredm ényekre nézve ; minek oka 
legnagyobb részt a vezérférfiak szerencsés és tapintatos m egválasztásának 
köszönhető volt.

De hát lehetett volna e akkor az egész országban találni em bert, a 
ki alkalm asabb lett volna a vándorgyűlés elnöki tisztére mint az annak 
megválasztott pécsi püspök, egyidejűleg a term észettudom ányi társulatnak 
is elnöke SzczitovszkyJános, kinek csak hazafisága s em berbaráti szeretető 
volt nagyobb tudom ányáná l; s kinek nem es szive ép oly fogékony volt 
em bertársai lelki üdve, mint anyagi boldogulása iránt.

Kétségkívül kevesebb hatása lett .volna a következő szavaknak, m e
lyeket elnöki remek m egnyitó-beszédéből idézek, ha azokat szakm ája iránt 
elfogult tanár m ondja vala, m int az ő szájából, ahonnan az ország csak 
nagy igazságokat hallani megszokott. A term észettudom ányok je lentőségé
ről Szczitovszky ezeket m ondja: »Ki napjainkban meg nem barátkozott a 
term észettudom ányokkal, annak még valódi fogalma sem lehet a jelenkor 
m agasb szellemi miveltségéről, valam int föl sem foghatja az ipar és föld- 
mivclésnck kifejtését, ha nem képes méltányolni a befolyást, mit a term é
szettudom ányok gyakorolnak a nemzeti jólét am a hatalm as két tényezőjére. 
A term észettudom ányok nélkül ma az orvos nem egyéb, mint a tapasztal- 
gatás tcspedő em bere, c

Hogy így érező elnöknek buzgólkodása magával ragadta az egész 
Baranya értelmiségét, azt alig kell mondanom. S ha még hozzáteszem, hogy 
az elnöklő püspökön kívül, ki egym aga képes lett volna tekintélyével és 
befolyásával a gyűlés sikereit biztosítani, még a minden jóért és haszno
sért, de különösen a népiskolákért felette buzgólkodó gf Batthdnyi Kdzmcr 
és á megye korm ányának élén álló m agasröptű és vasakaratu nagy állam - 
férfiú, a későbbi országbíró, akkor még ifjabb Mailáth György, vetekedtek 
a gyűlés eredm ényeinek biztosításában, úgy ki-ki alkothat m agának fogal
mat arról, hogy mily fényes, érdekes és tanulságos lehetett e nagygyűlés.

V ándorgyűléseink hasznát és hatalm as befolyását a tudom ány szám
talan ágának fejlesztésére fényesebben alig bizonyíthatja valami, mint 
a pécsi vándorgyűlésre való előkészület, melyből láthatni, hogy mi minden 
jö tt létre a gyűlés kedvéért, a mire alig gondolt volna valaki, ha arra 
a gyűlés és annak elnöke nem ösztönzi.

Alig tűzetett ki a vándorgyűlés Pécsre, az összeült előkészítő helyi 
bizottság azonnal kiosztotta a szerepeket a helybeli szakférfiak közt, s az 
első ülésen elhatározták, Pécs városa m onographiájának, — 'B aranya vár
megye és Pécs város orvosi nem különben a harkányi fürdő helyrajzának.' 
megírását, — Pécs ivó- és érczes vizeinek chemiai megvizsgálását, — Ba
ranya és Pécs flórájának, — Baranya szőlőmivelése és gyüm ölcstenyészté
sének leírását. — Vállalkoztak Baranya, római, török és m agyar régiségeinek,
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többnem ü iparának s kereskedésének ccsetclésérc, többféle tudom á
nyos előadások m eg ta rtá sá ra : s mint a következm ény igazolta és a 
M unkálatok tanúskodnak, a vállalkozók egytől egyig mind beváltották 
szavukat, sőt te ttek  még az elvállalt kötelezettségeken felül is. De a lel
kes elnök ki akarta meríteni megyéje ism ertetését s mindezekhez fölszó
lította még egyik nesztorukat Nendtvieh Károlyt, már akkor pesti tanárt, 
ki ma is oly buzgó tagtársunk mint akkor volt (s legyen még sokáig!) 
hogy szülővárosa iránti tekintetből elemezze c gyűlésre a pécsi és bara
nyai kőszeneket, mit ő is készséggel véghezvitt.

A  vármegye m onographiájához ·— melynek kiállítási költségeit elnök 
magára vállalta — mentül több adatot szcrzqndő, felhívta valam ennyi 
plébánosát, hogy plébániájuk m onographiáját állítsák össze s neki küld
jék  be.

H át mindezeket czélja elérésére csak oly lelkes főpap hozhatta moz
gásba mint Szczitovszky v o lt!

Az Így összegyűjtött adatok alapján összeállított Baranya megyei mo- 
nographia az első ilynemű ajándék, mit a vándorgyűlések a gyűlés elnö
kétől vagy a gyüléshely közönségétől emlékül k a p ta k ; s daczára a kezdet
nek, igen jelesnek és kim erítőnek mondható. Legjobban illustrálja ezt 
foglalatja,“ mely szerint e műben a következők vannak tárgyalva: a föld
m űi vázlatban.· Baranyának neve, fekvése, határai, általános képe, földis
mereti viszonyai, hegyei, folyóvizei, tavai, mocsarai, ásványos és orvosi 
vizei, éghajlata, tenyészete (vegetatio), term ényei, gyümölcs, borai, erdeje, 
állatok, ásványok, kőszén, lakhelyek, népesség, M agyarok, Németek, Rá- 
ezok, vallás, népfoglalkozás, földmivelés, ennek akadályai, szőlőmivelés, 
műipar, iparmozgalom, mivészet, kereskedés, utak, postaállomások, iskolák, 
nevelőintézetek, katonaság, kir. hivatalok, jobbágytclkck, porták, adó, ne
m esség és uradalmak, tisztikar.

A történeti vázlatban : Baranya a legrégibb időkben, a rómaiak alatt, 
a népvándorlás idejében, — m agyar elődeink idcjöttétől a török uralomig,
— a török uralom alatt, — a török iga alóli m cgszabadultától a je len 
korig. Ezután következik : Baranya nevezetesebb helyei leírása.

Kiegészítő részét képezi a másik, a gyűlés tagjainak szintén ajándé
kul adott k ö n y v : Baranya vármegyének orvosi helyirata, melyet Hölbling 
Miksa irt, s mely a m egyének nem csak szorosan vett egészségügyi, de 
természetrajzi ism ertetését is m agában foglalja.

Különösen érdekes benne a különböző népfajok közt divatozó ku- 
ruzslásnak majdnem hum oristicus leírása (134— 140. lap) »Egyébként 
magyar, ném et és rácz leginkább a jó istentől várja bajának orvosol- 
ta tásá t.«

Egyben különbözött csak ezen érdekes vándorgyűlés a többiektől, 
úgy a megelőzőitektől mint a következőktől, hogy már megkezdése előtt 
is kirándulása volt, még pedig hazánk legszom orúbb helyére, tem etőjére,
— a mohácsi vérmezőre. S ez az akkori közlekedési viszonyoknak volt 
köszönhető. Ugyanis a dunántúliak egy kis részét leszámítva, a legtöbb 
idegen tag  a D unán utazott le Mohácsig, hol mindazok, kiket az »Árpád« 
gőzös aug. 8-ikán este oda vitt, ünnepélyes fogadtatás után clszállásol- 
tattak, hogy m ásnap a kirándulást megtegyék.

A  helyszínén Kiss Károly ny. kapitány s m. akadém iai tag  tartott 
igen tanulságos értekezést, mely a mohácsi ütközet elemzése a csatatéren czim 
álatt a M unkálatokban egész terjedelm ében olvasható. E lőadását igy k ez d i:
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»Feltűnő tán, hogy a m agyar orvosok és term észetvizsgálók ez idei gyü
lekezetének teendői egy hadias értekezéssel kezdődnek. Mi köze a term é
szetbúvárnak a háborúval ? * ) . . .  de utunk M ohácson visz keresztül . . . 
illő, hogy itt megállapodva szót emeljünk, m egünnepelve e tér gyászos 
szentségét, megemlékezve a gyásznap ró l; hiszen mi úgyis hadias nép va
gyunk . . .  és in ultima analysi mégis csak fegyver m enthet meg bennün
ket a netalán bekövetkezhető veszélytől, mely ha ism ét az egyetnem értés 
párt dühében lepne meg bennünket, oly halál verné meg fajtánkat, mely 
bői föltámadásra ébrednünk soha nem lehet.«

A szakszerű értekezést könnyen fölfoghatóvá teszi a hozzá mellékelt 
tervrajz, mely a 25000 m agyar és 300,000 török csatarendi álláspontjait 
tünteti föl.

A mai Mohács egészen más helyütt áll, m int az akkori, a m ainak 
helyén alkalm asint a m agyar sereg volt fölállítva. A  mocsarat, a m elybe 
Il-ik Lajos bclcfult, a D una már elmosta.

De térjünk át m agára a vándorgyűlésre.
Hasonlóan az előbbi három vidékihez, ez is két helyütt lett m eg

megtartva, t. i. Pécsett és a harkányi fürdőben, ahová m enet a történeti 
nevezetességű siklósi várat látogatták meg. Mindkét helyütt gróf Batthyányi 
Kázme'r fogadta a tagokat saját vendégeiül, a többi közt ekként üdvözöl
vén ő k e t :

»Büszke örömmel látom mai napon vendégeimül a tudom ány hazánk
ban! képviselő it; azokat, kik ezt legfőbb, legtisztább s legcsalhatatlanabb 
kutforrásánál t. i. a term észet örökös s változhatatlan törvényeiben felke
resni s azonnal országszerte terjeszteni, a nemzet mintegy vérébe önteni tűzték 
ki magoknak nem es és fáradhatatlan hivatásuknak.«

Ily helyesen fogták fel a nagygyűlés hivatását a term észettudom ányi 
szakem berek ezéhén kívül álló oly nagy férfiak is, mint gróf Batthyányi Káz- 
mér volt, ki bizonyosan nem m ondja vala e szavakat, ha a nagygyűlések 
hivatásának teljesítéséről nincs meggyőződve.

A külfölddel való érintkezés élénkítése okáért s hogy a külföld köz
vetlen tudom ást is szerezzen a hazánkban m egindult term észettudom ányi 
m ozgalom ról; és tudósai személyes összeköttetésbe léphessenek hazánk 
szakembereivel, ezen gyűlés Kubinyi Ágostont és Petényi Salamont követekül 
küldötte ki a ném et orvosok és term észettudósok azon évi, N ürnbergben 
tarto tt ülésére. Sajnos azonban, hogy Kubinyi K arlsbadban m egbetegedvén, 
a magyar kiküldöttek csak Írásban adhatták  át a m agyar rokon-intézm ény 
üdvözletét a szomszéd ném eteknek (40. és 69. lap).

A harkányi fürdőnek a helyszínén való tanulm ányozásán kívül, a hazai 
ásványvizek érdekében itt az is történt, hogy az eddigi, a vizek vegyi ele
mezésére kiküldött magyar- és erdélyországi bizottság hatását kiterjesztet
ték az ásványvizek gyógyhatásának tanulm ányozására s a hazával és a kül
földdel való m egism ertetésére, ezen bizottság elnökéül Sauer Ignáez tanárt 
választván ; s a vándorgyűlés, m int ilyen, folyam odott is a hely tartó tanács
hoz és az erdélyi k. főkormányszékhez, hogy ezen országos bizottságait 
évenként legalább 1000 ftnyi összeggel segélyezze. A  folyam odványban ki 
van fejtve az ügy közegészségi és nem zetgazdasági fontossága s meg van 
mondva, hogy a vándorgyűlés u tasította a választm ányt: »hogy szem előtt

*) Hát van bizony annak köze. Mai nap a hiboni viseléséhez is természettudományi 
ismeretek kellenek. Talán ez is volt oka, hogy a m. tudományos Akadémia katonai tagjait 
a Ill ik, mathematical és természettudományi osztályába tette át.



tartva ezen üdvös czélokat, t. i. mikép lehetne M agyar és Krdélyhon ás
ványvizeit m inden tekintetben megvizsgálni, azokkal kórházakban és m agán
betegeken biztos kísérleteket tenni és igy ásványvizeink hírét a hazában 
és külföldön megállapítván és terjesztvén, azoknak külföldrei szállítását is 
sikerrel megindítani s őket ezek használata végett hozzánk édesgetni, kime
n tő  vélem ényt adna« (64. lap).

Ezen dolgokat én csak m int a vándorgyűlések igyekezetét registrálom, 
mely szükséges is volt akkor, m ert a tespedés valóban nagy volt.

A  vármegye nevezetességeit, régiségeit, természeti, gazdászati és mü- 
ipari tárgyait és gyűjtem ényeit Pécs is fényes kiállításban m utatta be a 
gyűlés tagjainak (33. lap), melyből különösen em lítésre méltó az elnök által 
készíttetett asztal, mely 60-fc'le baranyai márványból lett összeállítva. Ezt a 
nemzeti m úzeum nak ajándékozta, hozzácsatolván azon különféle márvány
telepek leírását. Megjegyzendő, hogy a 60 különféle m árványdarab ugyan
annyi egym ástól távol eső nagy telepről vétetett (67. lap).

Másik nevezetessége a kiállításnak volt 87-fele jelesebb baranyai ó-bor, 
ami m indenesetre a szőlészet és borászatnak nagyfokú növeléséről, tett 
tanúságot.

Pees és környékének kiállított viránya, fanoméi és lepkéi, melyekről szak
avatott tulajdonosuktól, Ncndtvich Tamástól, jeles értekezéseket is találunk 
a gyűlés M unkálataiban, szintén nem hevenyészett dolgok voltak, de évek 
hosszú során át folytatott szorgalmas m unka eredményei.

S am it kiállítani nem lehetett, azt a vendégek a helyszínén tekintet
ték  meg, hogy m eggyőződjenek Pécsnek előhaladott iparáról. így megnéz
ték a pécs-csetneki vasgyárat, a ezukor- és papírgyárat és a szabolcsi kő
szénbányát, melynek »fekete gyémántjairól,« összehasonlítva azokat a báná
tiakkal és esztergomiakkal, Ncndtvich Károly kimerítő, a M unkálatokban ol
vasható előadást tartott.

Az alapszabályok rendelkezéséhez képest a jövő vándorgyűlésre kitű
zött tárgyak valamennnyi szakból m egállapitattak s a sajtó utján közhírré 
té tetn i rendeltettek.

A  vándorgyűlés em lékét a pécsiek emlékérem veretésén kívül, még ak
ként is megörökítették, hogy a tagok sajátkezű aláirásáit díszes album ba 
gyűjtötték össze s azt emlékül a város levéltárában helyezték el (39. lap).

Ezen 447 tagú, idáig legnépesebb gyűlésnek M unkálatai is megfele- 
lőleg legterjedelm esebbek voltak. Nagy 4-rét ívnyi 388 lapból álló vaskos 
kötetüket elül az elnök Szezitovszky János arczképc díszíti, hátul pedig a 
már em lített mohácsi csatatéri tervrajzon kiviil még egy kőnyomain lap 
található Janus Pannonius arczképével s a kötetben leirt gom bák rajzaival.

A  benfoglalt értekezések közül kevés az orvosi, annál több a tenné 
szettudom ányi, régészeti s különösen gazdászati. De az orvosiak közül Bugát 
előadása ism ét igen nagy fontosságú volt. Ez az Organisator, ki rajongva 
szeretett nemzetét, nyelvét és orvosi szakm áját m inden áron a tökély m inta
képévé óhajtotta volna varázsolni, soha és sehol nem nyugodott, szóval és 
írásban mindig és m indenütt agitált, csakhogy az em beriség, de kivált a 
m agyar faj üdvét előmozdítsa és orvosi rendünk képzettségét és ezzel együtt 
tekintélyét emelje. Itteni nagyon terjedelm es értekezésének ily 'ez im e t’a d o tt: 
Micsoda intézkedésektől reménylhctnök, hogy honunk emberiségének élet- és egész
ségbeli üdve orvosrendünk által biztosabb karba állítassák ?

E bben kiterjeszkedett az orvosi tanítás reformjára, amelynél újból 
sürgette a jRókus-kórháznak tanintézetté való felhasználását és a közegészség



ügyre, mely akkor alig létezett. E lm ondá, »hogy ezen nálunk csaknem  egé
szen elhagyatott tudom ány nagyobb ápolást és gondos, inkább practical 
kezeltetést kíván . . . óhajtható tehát, hogy még tanulókorunkban m egsze
rezzük azon capacitást, melylyel aztán az életben az em beriség javára ha
szonnal működhessünk ; szóval, hogy practieus hygicistdkkd váljunk. . . .  Az 
iparüzők e részről sokkal nagyobb haladást te ttek  a rósz életszerek masz- 
kirozásában, a jóknak pedig dilutiójában s egyszersm ind elrontásában ; 
m int mi, ezeknek ellenségei azok felfedezhetésében tettünk« (144. lap).

Tovább sürgeti az egészségi ügyeknek törvények által való szabályo
zását, 4 provincialis protom edicus (egészségügyi felügyelő) alkalm azását s 
a helytartótanács mellett departam entum  sanitatis organisatióját (150. 1.).

Egyrészt ezen lelkes felszólamlás befolyása alatt, m ásrészt a nem 
kevésbé buzgó Halász Géza indítványára ezen nagygyűlés pályadijat tűzött 
ki a M agyarországra alkalm azható orvos-rendőri és törvényszéki orvosi 
munkára.

A számos és értékes term észettudom ányi értekezés közül csak egyet 
említek s ez „Némely átalános nézetek a bányászatról,“ mely alkalm asint 
szűzbeszéde volt hazánk egyik legnagyobb tudósának, azóta intézm ényünk 
folytonos díszének és legszilárdabb oszlopának, Szabó Józsefnek. Ezen érte
kezésről a szakosztályi jegyzőkönyv ezeket m ondja: »Szabó József, bányász- 
növendék némely átalános nézeteket adott elő a bányászatról, mely előadás 
a szakosztály tetszését annyira megnyerte, hogy a közgyülésbeni felolvasásra 
méltónak ítéltetett.« S am it Szabó József intézm ényünk kebelében oly sze
rencsésen megkezdett, azt későbben három világrészben folytatta a m agyar 
faj és tudom ány dicsőségére !

Az általános érdekli előadásokból ki kell emelnem Vizcr Istvánét ho
nunk némi nevezetességeiről, melylyel a m ásodik közgyűlésben a hallgató
ságot a Balatonnal, annak titkaival és környékével érdekfeszítően megis
mertette, továbbá Haas Mihályét, Baranyának római magyar és török régiségei
ről.. Ebben különösen érdekes a hazánk tö rténetének egy részére sok vilá
gosságot vető eredeti levelezés, mely a m ányokiak és Pécsy A ndrás 
nagyprépost közt folyt s azon viszonyt rajzolja, melyben a törököknek 
magyar jobbágyai magyar földesuraikhoz állottak. Ezen levelezés itt lett 
először közölve.

De érdekesek a szigetvári török, perzsa és arab, itt eredetiben s fordí
tásban is közölt felírások, melyekből a törökökkel való baráti szom szédság
nál fogva csak három verset idézek m utatványul s utánzandó p é ld á u l:

»Tudom ány m inden töröknek s töröknőnek hivatása.«
»Tudatlanság szégyen.«
»Mivcld m agadat törvénytudó, mert a tudatlanság nagy szégyen; csak 

a tudatlanság elégszik meg önmagával.«
A gazdasági és barm ászati szakosztály is ezen gyűlésen kiváló ered

ményeket tudott felmutatni, mi nagyrészt Baranyam egye már akkor igen 
előrehaladott gazdasági viszonyainak s gazdái m agasabb műveltségének volt 
köszönhető. E nnek kifolyásaként tekinthető az is, hogy nagynevű nem zet
gazdánk és hírlapírónk, Török Jánosnak, m int az országos gazdasági egye
sület kiküldöttének, itteni agitatiója folytán, ezen országos egyesület bara
nyai fiókja megalakult, miről Török János, m int a gazdasági szakosztály 
jegyzője, a következő, hazánk gazdái által még ma is nem eléggé m éltá
nyolt term észettudom ányokat kellőleg felfogó szavakkal hozta a szakosztály 
tu d o m ására :
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»Méltóztassék mindezt azon m eggyőződéssel tudom ásul venni, misze
rin t e fióknak alakulta mint diadalemlék fog állani örökké c megyében 
azon igen is rövid napokra, m ellyekben Baranya mezőgazdáinak a sze
rencse ju to tt, a  két testvér-haza közel és távol vidékiről összeseregelt tudós 
és m ünkás férfiaknak nagybecsű közlem ényeik által részint megismerni, 
részint nagyobbra becsülni a term észettudom ányok azon égig emelkedő 
fáját s áldásait, mellynek árnyékában virágozhatik csak föl egyedül a mező- 
gazdaság is, M agyarország jóllétének e hatalm as s egyedül biztosan állandó 
alapja.« (337. lap).

VII. QYÍÍLÉS KASSA-EPERJESEN.
1846. augusztus hó 9— 17-ig.

Felföldünk művelt osztályának lelkesedését hazánk culturalis és em 
berbaráti intézm ényeiért csak az képes felfogni, aki egyes ily mozgalm ak
nak szem tanúja volt.

A  legdélibb hegyeink közt, Pécsett elvált m agyar orvosokat és ter
mészetvizsgálókat a következő évi vándorgyűlés az északi K árpátok tövében 
K assán és Eperjesen hozta össze, hol csak oly örömmel és lelkesedéssel 
fogadtattak, m int Pécsett s hol a gyűlésnek ügyes és gyakorlati előkészí
tése már előre is ép oly szép eredm ényeket biztosított, mint amott.

K it a vidékbclick közül a term észettudom ányok hódításának újdon
ságánál fogva, az ügy iránti buzgalom még talán nem ragadott el, azt 
m eghódította az ügynek az e ln ö k ség : a legnagyobb befolyású s mély tudo 
mányi! államférfiú, Sárosm egyének hőn szeretett főispánja, gróf Andrássy 
György, ki nem csak tevékeny elnöke, de elévülhetlen dísze is volt c nagy
gyűlésnek ; és az alelnök Pulszky Fcrencz, ki részint sokoldalú és nagy 
műveltségénél, részint épen felvidéki s különösen sárosm egyei összekötte
téseinél fogva ezen gyűlés eredm ényeinek em elésére kiválólag volt hivatva.

Gróf Andrássy Györgynek a ' vándorgyűlést megnyitó beszéde a tör
vényhozás term ébe illő politikai nagyszabású szónoklat volt a társadalom 
nak épen akkor folyam atban volt átalakulásáról, melyben csak a valódi tu
dományt és az anyagi erőt ismerte el a nemzet igazi tőkéjének.

S ezért a nagygyűlések intézm ényéről azt tartja, hogy »a gyülekezet 
korszerűségét s kitűnő czélját tekintve, annak működései felett kivált 
M agyarországon, egykönnyen alig adhatni m ásnak elsőbbséget . . . s épen 
azért, m ert igazi szükség szülöttje, tartósságot ígér.« Hogy jóslata betelje
sedett, bizonyítja az is, hogy m ost 50 éves történetét írom az akkor 7 éves 
intézm énynek s teszem azt azon édes rem ényben, hogy ezzel az intézmény 
100 éves története m egirójának m unkáját könnyebbítem .

Pulszky Fcrencz, az eperjesi közgyűlést megnyitó beszédében, a már 
az elébbi gyűlésekben hangoztatott abbeli óhajnak ad kifejezést, hogy a 
nagygyűlés hatáskörét tágítsa s ölelje fel a m ár keretébe felvett archäolo- 
gián kívül még a történettant, a statisticát és az ipart is, »hogy idővel gyű
léseinkbe a tudom ányok m inden színei összpontosulván, hazánk tudomá- 
nyossságának tiszta világa testesüljön meg.«

Az e tárgyban kiküldött választm ány talált m ódot valam ennyi tu d o 
m ányt a  meglévő keretbe beszorítani. (IS. lap).
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A köz- cs szaküléseket részint K assán, részint Eperjesen tartották, 
de a kirándulási napokon sem pihentek egészen tagjai, m ert még ott is 
gyüléscztek, ahová kirándultak.

A kirándulások rendezésénél főtekintettel voltak a vidék fürdőinek és 
ásványvizeinek m egism ertetésére s e tek in te tben  ez a gyűlés valam ennyi 
eddigit felülmúlta, m ert tagjai ez alkalommal a bártfai, ranki, czcmctci, és 
szinyc-lipóezi*) nagyobb-, az alsó-scbcsi=magyar-islai és rudnoki kissebb für
dőkkel s a már akkor nagy hírre szert te tt czigclkni Lctjos-forrással ism er
kedtek meg a helyszínén s a bártfai fürdő és a czigelkai Lajos-forrás mo- 
nographiái ez alkalom ból láttak napvilágot. A  bártfai kirándulók vezetésére 
maga a nagy Bent· Fercncz vállalkozott.

Ezenkívül ezen fontos ügyben a nagygyűlések annyiban tettek egy 
lépést előre, hogy a helytartótanácsnak abbeli kérdésére, hogy a honi ás
ványvizek ism ertetésére kért évenkénti 1000 ftot mimódon vélik a n ag y 
gyűlések felhasználni? a közgyűlés u tasíto tta a pesti állandó választmányt, 
hogy »az ásványvizek vizsgálatában követendő eljárásának részletes és kim e
rítő rajzát és tervezetét dolgozná ki« s azt a hely tartótanácsnak m utassa 
be s erről a nagygyűlést annak idején értesítse (168. lap).

U gyanezen ügyben még egy nevezetes mozzanatot jegyezhetünk fel 
ezen vándorgyűlésről, hogy t. i. a gyűlés alkalm ából rendezett kiállításon 
Saárossy József, az akkor ismert 91 sárosm egyei ásványvízből 87-et áljitott 
ki, melyek Bartsnak szintén ez alkalom ból megjelent Súrosmcgyc helyiratában 
bővebben vannak ism ertetve (68. lap). Névsorukat s osztályozásukat lásd 
c Munkálatok 196-ik lapján**).

Sárosm egyének m ost em lített helyirata, a gyűléseink alkalm ából meg
jelent összes m onographiák közt a legkisebb, de azért 61 nyolezadrét 
lapon, m egism ertet bennünket dióhéjban a megye akkori egészségügyi, te r
mészetrajzi és társadalmi viszonyaival eléggé tüzetesen.

A Kassán szintúgy, mint Eperjesen ez alkalom ból rcndeze 't term é
szettudományi- term ény- és iparmükiállitások jelentékenyen em elték a nagy
gyűlés értékét és befolyását az általános haladásra, am ennyiben az akkor 
ilyenekhez még nem szokott lakosságot m egism ertették saját kincseivel s 
ezen speciális esetben, hol egyszerre két, nagy értelmiségii város verseny
zett egymással a haza- és vendégszeretetben, még kölcsönös buzdításra is 
szolgáltak.

A kiállított term észettudom ányi tárgyak ez alkalommal is nem mű
kedvelők játékának, de jeles szakférfiak komoly m unkájának eredm ényeit 
képezték. Avagy kell-c az ásványtani kiállítás becséről többet mondanom, 
minthogy az hazánk egyik legkitűnőbb, legkitartóbb s legterm ékenyebb te r
m észettudósának, Hazslinszky Frigyesnek köszönte létét, ki azt még a szak
osztályban ta rto tt »Sárosmegye földieméi helyzetéről« szóló igen jeles szóbeli 
előadásával m agyarázta (166. lap).

Az ásvány, növény és állattani kiállított tárgyak jegyzékét, valam int 
a kassai és eperjesi iparm űkiállitásokról szóló jelentést a M unkálatokban 
olvashatni.

*) Akkor Szinye-Lipéczon még fürdő volt. A mostani tulajdonos a fürdőt abba hagyta 
s csak a forrást kezeli és küldi szét Salvator-forrás név alatt.

**) 1862-ben, midőn én ezen, ásványvizekben rendkívül gazdag megyét beutazva min
den ásványvizes forrását a helyszínén felkerestem, 60 községében ISO ásványvízforrást talál
tam s irtani le (Lásd Chyier K. Sárosmegye ásványvizeiről. M. Akadémia értesítő. A math, 
és természettudományi osztályok közlönye 1863. IV. kötet. 3-ik szám. 259—341. lap).
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De nem csak a nyilvános kiállításokban gyönyörködhettek itt a gyű
lés tagjai, még egy más páratlan gyűjtem ény megtekintése is rendelkezé
sökre állott s ez Fejcrváry Gábor hires régiséggyüjtem ényc volt, melynek 
történeti és művészeti tárgyait az ország akkori legelső két szakembere, a 
nagygyűlés alelnöke, Pulszky Fcrcnez és az archaologiai szakosztály jegy
zője, Hcnszclmann Imre m agyarázták a vándorgyűlés tagjainak.

U tóbbi nagy hazánkfiát, kit az építészet arányai törvényének felfede
zésénél fogva a tudom ány elsőrendű csillagának ism er az egész művelt 
világ, intézm ényünk, melynek ezen gyűlésén kivid még más három ban mű
ködött közre, kétszeresen vallja m agáénak, nem csak m int régiségbuvárt, de 
mint orvost is, csakhogy ő inkább a tudom ánynak, mint az em beriségnek 
bajait kutatta.

A kassai góth egyházról, annak építési történetéről, művészeti je les
ségéről s egyes kincseiről a helyszínén, a tem plom ban tartott igen tanul
ságos előadást. Az ezen m űkincsen elkövetett régibb vandalismusok neki 
kétszeresen fájhattak, m ert K assa szülővárosa lévén, alkalm asint ezen dóm 
ban szállta meg a művészet geniusa, hogy soha többé el ne hagyja, s adott 
irányt m agasröptű szellem ének!

S intézm ényünké az érdem, hogy Hcnszclmann és Pulszky indítványaira 
la tba vetette egész súlyát a megfelelő helyeken hazánk régiségeinek s mű
kincseinek m egóvása tekintetében általában s a kassai — mai napig oly 
sok viszontagságon keresztülm ent — m űrem eknek érdekében különösen.

Vándorgyűlésünk intézte az első kérelm et az intézm ényünket buzgó 
tag gyanánt pártoló kassai püspökhöz és K assa városához a dóm egyes 
kisebb és elkerülhetlen igazításai tárgyában (155. lap) s egyúttal folya
modvány benyújtását határozta el a legközelebbi országgyűléshez »hogy a 
közm unkák közzé fogadja be az érdekes magyar régi épületek szigorú fel
vételét, kiadását és azoknak m egújítására szolgáló tervezeteket is.«

De a magyar Akadém iához is intézett kérelm et, hogy az is tartsa 
szemmel az érdekes régi épületeket s csatlakozzék kérelmével az ország
gyűléshez beadott folyam odványunkhoz (12. lap).

A már em lített fürdői kirándulásokon kívül még egy rendkívül érde
kest te tt a vándorgyűlés nem csak az ország és E urópa de az egész világ 
egyik legnevezetesebb kincséhez, az eperjes-tokai trachyt hegylánezban 
fekvő sárosm egyei vörösvágási opálbányákhoz, hol szintén a szakértő 
Pulszky Fcrcnez kalauzolta a társaságot, ki m ár előzetesen a kassai gyűlé
sen tarto tt előadást a vörösvágási nem es opálról (32. lap), s utólagosan 
ezen kirándulást irta le a M unkálatok számára (278. lap). A nemes opál
ról szóló előadásából idézem a következő igen érdekes tudni valót hazánk 
ezen legszebb gyöngyéről >A legnagyobb opál mely eddig találtato tt a 
bécsi ásvány-gyűjtem ényben őriztetik, súlya egy bécsi font, tüze a leg
szebb, több helyütt azonban meg van repedve, becsülve van a mennyire 
ily megfizethetetlen s ékszerül nem használható drága kövek mcgbccsül- 
tethetnek, két millió forintra. Mikor találtatott nem tudatik, a gyűjtem ény
ben József császár idejében már megvolt. . . . « (38. lap).

K irándulások tekintetében ezen vándorgyűlés valóban a leggazda
gabbak közé tartozott, m ert a már em lített számos kiránduláson kívül 
még kettő vétetett fel a gyűlés program m jába, az egyik az Eperjessel tő 
szomszéd Sóvárra, a  sófőzés m egtekintésére, a másik a geológiai érdekű 
ó-ruzsini barlangba. A  sóvári kirándulást a sófőző huta 1846-ik első 3 
évnegyedi kim utatása örökítette meg a M unkálatokban. Sóvárt, m iután
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1752-ben, viz berontása következtében a kősó bányászatával felhagyni 
kénytelcnitcttek, most az aknából felhúzott töm ény konyhasó-oldatból 
főzés illetve elpárologtatás által állítják elő a sót. Az ó-ruzsini barlangi 
kirándulásról a hová gróf Kemény József vezette a társaságot, a M unkála
tokban nincs semmi jelentés.

Történetírói kötelességet teljesítek, m időn ezen vándorgyűlés M unká
lataiból kiemelem, hogy a vándorgyűléseknek már ekkor is voltak elleneik. 
S a legbuzgóbb, leglelkesebb orvos tagjok egyikével, a nem eskeblü tudo 
mány- és em berbaráttal Grósz Frigyessel jajdulok fel az ellen, ki Így sz ó l: 
»Mert ám bár ez még csak hetedik gyűlése a m. orvosok és term észet
vizsgálóknak, mégis az árm ány és nemtelen m éltatlanság falánkjait ez idő 
alatt kellett már éreznie ; noha ez üdvös ezélzatu intézet és illetőleg or- 
vosi gyűlés, a honban máris számtalan üdvös eredm ényt m utathat, és 
még jövendőben dúsabban hozhat.« (31. lap).

S részben ezen árm ánynak éle ellen lehete tt intézve, de a határt nem 
ismerő magyar vendégszeretet némi korlátozására is kellett volna szolgál
nia az eperjesi közgyűlésen hozott am a határozatnak, hogy »czéljának 
könnyebb elérhetése végett, idő s költségkím élés tekintetéből kívánja a 
hosszan tartó s nagyobb költséggel járó lakom áknak czentuli megszün
tetését ; meghagyván az illető tisztviselőknek, hogy a vándorgyűlés foga
dására teendő intézkedéseik közben ez óhajtásnak valósítására ügyem mel 
lenni kötelcsségöknek ismerjék.« (19. lap).

De a mit közgyűlési határozattal elérni nem lehetett, azt meghozta 
az idő, mely nivellál vagyont, népszokást és fajjellegct.

Az általános haladásra való nagy ösztönnél fogva, bár hová fordult 
a haza boldogulását szivén hordó hazafi, szeme m indenütt csak hiányt, 
m indenütt csak hibákat látott a melyeken segíteni, melyeket elenyésztetni 
lázas sietséggel igyekeztek. Innen van az, hogy az ezen időszakba eső 
gyűléseket minden irányú országos kérdések foglalják el.

Ily kérdést képezett a nép közt országszerte cltcrjedett syphilis ki
irtása, melyre nézve megyei sőt járási kórházak sürgős felállítása óhajta
to tt s erre vándorgyűlésünk buzdítására Sáros vármegye, mely ily nem es 
példával már előre ment, közgyűléséből szólította fel az ország törvény- 
hatóságait. É rdekes ezen tárgyalásból, hogy Bcnc Fcrcncz a baj nagy el
terjedését a katonai laktanyák hiányának tu la jdoníto tta ; hogy a kényszer- 
gyógyítás eszméje itt szülem lett meg, — s korrajznak az is érdekes, hogy 
törvényhozási intézkedést is szükségesnek tartottak, mert »c bajokban 
szenvedő nem est az adózók szám ára készített kórházakba bevinni nem 
lehet.« (70. lap.)

Még egy másik országos orvosi ügy is foglalkoztatta ezen gyűlést. 
Ugyanis közeledvén a közszeretetben állott nádornak József föhcrczegnek 
50 éves jubileum a, melyet az ország m aradandó emlékkel m egörökíteni 
óhajtott, ily emlékül a vándorgyűlés egy országos kórházat jelölt ki s 
annak felállítását sürgette »mely az orvosok kiképeztetésére legjótékonyabb 
befolyással lenne, és ha az egyetem  a polgári kórházzal egybeolvasztatnék, 
nem kerülne az országnak erejét megfeszítő költségekbe« (16. lap). Erre 
is Abauj és Sáros vármegyék útján hívták fel az ország többi törvény- 
hatóságait.

E gyűlésből kiinduló fontosabb közgazd. m ozzanatoknak tekinthetők 
a gazdasági szakosztály indítványára alakított tokaj-hcgyaljai bornem esitő 
társaság, melyet jeles orvosunk és költőnk dr. Szabó Dávid izgatása terem 
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tett, (254. lap) továbbá az orsz. gazdasági egyesület fiókosztályának ala
kulása, melynek ügyében itt is úgy, mint Pécsett Török János buzgólkodott 
(242. lap). Richter Alajos jászói prépost nyilatkozata »ki is, hogy azon 
napokat, m elyeket a m. orv. és term észetvizsgálók A baujm cgyében tö ltö t
tek s ez alkalommal m agok kebelében a mezőgazdaság barátait is összc- 
gyüjték, örökítse, egy majoros és telkes gazdákat képző intézetnek léte
sítésére . .  . nagybecsű m agyar szavát adni méltóztatott.« (243. lap.)

Gróf Hallcr Ferenez pedig 400 p. ftnyi jutalm at tűzött ki a métely és 
körömfájás elleni óv- vagy gyógyszer felfedezésére. (247. lap.)

A  vándorgyűlésen jelen  volt füvészünk Kovács Gyula már akkor (1846) 
feltalálván K assa környékén a szerbtövist (Xanthium sp inosum ); élő pél
dányának a közgyűlésben való bem utatása mellett szólott ezen növény 
káros voltáról s előadása folytán felhivattak Abauj- és Sárosmegyék, Kassa 
és Eperjes városok a már határaikba belopózott ellenség ideje korán 
való irtására.

Végül lelkes szavakkal irt jegyzőkönyv tanúskodik azon magasfoku 
gazdasági culturáról, melyet a gyűlés tagjai, mint gróf Hallcr Ferenez. ven
dégei a magyar-islai fürdő környékén Sebesen találtak, hol kiváló term é
nyekből álló kiállításon kívül, m ég vászongyár által is lépettek meg, melyet 
a nem es grófné alapított »hogy m időn egyrészről ez által szeretett alatt
valóinak élelem keresetét gyarapítja, egyszersm ind a hazának egyik leg
fontosabb iparágát terem teni segítse.«

Helyén valónak látom, hogy a szakosztály aranytollu jegyzőjének, 
Török Jánosnak szavaival emlékezzünk meg e té n y rő l:

»A szerénység lombjai alatt s a nem es öntudattal m egelégedve cse
lekvő lelkes hölgy iránt nem tartóztathatja magát a szakosztály, ezennel 
legbensőbb tiszteletét kijelenteni, egyszersm ind azonban azon meleg kí
vánságát kifejteni, vajha azon magas polezon, melyben a sors hazánkban 
a főúri osztályt állitá, nem es szivü hölgyeink közül a háziasság, jótékonyság 
s hon és em berszeretet e gyönyörű példáját a haza boldogitására s ipar 
felélesztésére m indenható köreikben, felfogván boldogító helyzetüket minél 
szám osabban követnék!«

Az ezen gyűlés em lékére »a· testvérileg egyesült két város« em lék
pénzt is veretett, melynek koszorúja szalag-tekerületcin a kirándulási he
lyek nevei állanak.

Ezen gyűlésen 355 tag vett részt, kik m ost már 3 ftnyi tagdíjat 
fizettek.

A  pénztár kezelésére állandó pénztárnok választatott.
A  288 lapra terjedő M unkálatait elül az elnöklő gróf Andrássy György 

arczképe díszíti. A  szerkesztői szózat szól ugyan még egy női arczképről 
is, mely azonban a M unkálatokban hiányzik, mindamellett, hogy a kérdé
ses képnek, Szilágyi Erzsébet arczképének költségét elnöklő gróf maga 
fedezte (285. lap.) A  kép elm aradása alkalm asint abban leli magyarázatát, 
hogy Pulszky Ferenez, ki az elnök tu lajdonát képező ezen régi képről rög
tönzött előadást tartott, azt a M unkálatokba be nem adta. (157. lap.)

A  M unkálatokban foglalt 29, többnyire nagyobbszabásu értekezések
ből m cgem litendők itt az orvosiak k ö zü l: Arányi Lajosé, Az uroscopiának 
elemei gyógygyakorlati szem pontból (94— 117. lap) egy táblával. Ez érte
kezés, mely e fontos tan t hazánkban meghonositá, a maga idejében meg
becsülhetetlen volt s Arányi babérkoszorújának egyik legszebb s legérté
kesebb levelét képezi.
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Ide szám íthatók még Horváth Antalnak hasonló terjedelm ű mono· 
graphiája a bártfai fürdőről szintén 1 képpel, s Wcitzenbrcyer Frigyesnek : 
Kassa város leírása orvosi s néprajzi tekin tetben 10 évi születési s halá
lozási hiteles kim utatással, melyszerint M agyarország ezen derék fővárosá
nak akkor 14000 lakosa volt (1880 ban 26000) s a tiz év alatt 1836—45-ig 
született 4591 s m eghalt 4445 lakosa, tehát halálozási aránya nem va
lami kedvező volt.

A  term észettudom ányi előadások közül kiem elendő Hazslinszky Frigyes 
müve a Sárosm egyében 1846. augusztusig talált növények névsora, term ő
helyeik pontos megjelölésével.

Továbbá Sztraka Károlynak az előadások közt elő sem forduló, (mert 
csak élő szóval elm ondott) s a gazdasági szakosztály jegyzőkönyvében 
foglalt igen érdekes értekezése egy nevezetes m agyar emlős állatról a 
földi kutyáról (Spalax typhlus) illetve annak életm ódjáról (241. lap.)

S nem hagyhatom  emlitctlen Molnár István s.-pataki tanár felhívását 
és tervét metcorologiai észleletekre sem (158. lap), mely a középiskolák 
tanárainak kiadatott (154. lap). T ehát ezen fontos ügy is intézm ényünkből 
indult ki.

Végül m egem lítendő még a gazdasági értekezések közül Bujanovics 
Eduardnak előadása a gazdasági törvényhozás nehézségeiről. A  haza és külföld 
gazdasági viszonyainak teljes ismeretével, államférfiul bölcsességgel és 
cicerói ékességgel irt classicus dolgozat, melynek vége híven tükrözi vissza 
a valódi magyar nem es gondolkozását jobbágyáról ennek felszabadítása 
előtt és a törvényhozók qualificatiójáról. H add álljanak itt az ő jellem zése 
helyett előadásának bölcs és nem es végszavai megújítva az utókor szám ára :

»Minden, mit a mezei gazdaság a törvényhozástól kíván, sőt jogosan 
követel, e z : elhárítása minden akadályoknak és teljes szabadság a te r
m észet minden kincseit napfényre hozhatni, a mint az hivatásában áll s 
melynek élvezetéhez joga van, s mit végre sem a szorgalom lázasztó adóz
tatása, sem a hűbéri szolgaság örökítése által gátolni s keseríteni nem 
szabad.

Ezen elvtől vezéreltetve működnek m ost a legfclvilágosodottabb tö r
vényhozások a mezei gazdaság boldogitására, de bölcs mérsékléssel, mely 
elhirtelenkcdett erőszaktételektől s jogosan szerzett tulajdoni jogok csor
bításától m indenkor őrizkedik, melyeknek ha azt a közjó kívánja, kell 
ugyan változott idők parancsainak s tisztiét nézeteknek engedni, de csak 
igazságos kártalanítás mellett.

S igy vezérelje ezen elv az én szeretett hazám törvényhozóit is, kik
nek többségéhez én már csak ifjú koruknál fogva is atyailag vonzódom 
s kik . . . nekem rósz néven nem veendik, ha hozzájok barátilag felkiáltok : 
isteni a szó adom ánya, ha szívből jő és szívhez h a t; boldogító a hallgató 
sokaság éltető k iáltása; de nem üres szócsengést, nem fönhangu szópom 
pát illessen egyedül ezen helyeslés, ha a nem es öntudatot jutalm aznia kell, 
hanem  szolgáljon az egyedül a beszéd belértékének s egyedül az érett, 
komolyan megfontolt jótékony czélnak, mely a sikert biztosítja. De ehez 
az igazi törvényhozónak m unka s álm atlansággal szerzett valódi ism ere
tekre van szüksége. V ita brevis, ars longa.«

Mielőtt ezen érdekes vándorgyűlésről szóló tudósításom at befejezném, 
még a kirándulásokból is kiemelek egyet. A  bártfairól van külön jelentés is, 
(277. lap) de most nem arra akarok rcflcctálni, hanem  a M unkálatok ügybuzgó 
szerkesztőjének Halász Gézának, a bártfai fürdő és gyógyforrásokról szóló érte
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kezéshez irt jegyzetének végét feleleveníteni. Ő ezeket mondja : »Bártfától 
azon közm eggyőződéssel vettünk búcsút, mikép ezen sz. k. város mind 
term észet s történettani nevezetességei, mind polgárainak a tudom ány s 
vendégek iránt m utato tt szeretete miatt teljes m értékben megérdemli, 
hogy egykoron gyűlés helyéül tűzessék ki. Q uod faxit Deus.« (132. lap) 
Mihez magam részéről is azon óhajjal járulok, vajha ez, honi fürdőink eme 
gyöngyének bővebb megism erése érdekében minél elébb te ljesüljön!

VIII. GYŰLÉS SOPRONBAN.
1847. augusztus hó 11—17-ig.

Párhuzam osan a közügyek iránti általános érdeklődés növekedésével 
a lefolyt 7 év alatt, az ^intézm ényünk iránti rokonszenv is oly annyira 
fokozódott, hogy ezen soproni, a szabadságharcz előtt utolsó, valamennyi 
eddigi közt legnépesebb vándorgyűlés külsejére nézve a legfényesebb s 
tudom ányos eredm ényeire nézve is aligha nem a legeredm énydúsabbnak 
mondható.

Ezen vándorgyűlésen annyi külföldi kiváló szakem ber je len t meg, a 
mennyivel sem az az előtti, sem a későbbi gyűlések soha nem dicseked
hettek ; mit nagyrészt Bécs közelségének tulajdoníthatni, de látható ebből az 
is, hogy a tudom ány felkent bajnokai, nem féltek a szabadság után so- 
várgó vágy által felkorbácsolt nem zetiségi áradat hullámaitól akkor sem, 
a mikor azok már igen m agasan csapkodtak.

De nem is képzelhető tudom ányos testület semmiféle nemzetnél a 
világon, hol ily nevii férfiak mint báró Wattman József, Viszanik Mihály, 
Hauer Ferencz, Hörncs Mór, Kollár Vinezc, Hechel János Jakab, Bonaparte 
luczidn  herczcg a legszívesebben látott vendégek ne volnának. S mind
ezen szakférfiak, m indannyian a tudom ány első rangú csillagai és még 
számos több külföldi tekintély, nem csak nézői voltak ezen vándorgyűlés
nek, de tényleges szereplői is, kik részvételükkel fényes tanujelét adták 
annak, hogy mily üdvös intézm énynek tartják a vándorgyűléseket s egy
szersmind annak is, hogy méltányolni tud ták  a magyarok igyekezetét a 
tudom ányoknak saját körükben és saját nyelvükön való növelésére s előbb
re vitelére, különösen saját hazánk m egism ertetését illetőleg.

Mig ben t a szakülésben saját ügybuzgó honfitársainkon kívül az 
em lített fényes nevek tündököltek, addig az ünnepélyes közgyűlések el
nöki székéből oly nap világított, melynek messzire kiható fényes sugarai
nál fényben úszott a magyar tudom ány is. E  tündöklő nap Eszterházy Pál 
herczeg volt, a vándorgyűlés elnöke, a legelső magyar főur, ki az elvállalt 
tisztet kötelességnek tekintvén, azt igazi nem es m ódjára fclülmulhatlan 
buzgósággal teljesité nem csak m int elnök, de m int házigazda, m int tu 
dom ány barát, és mit ez alkalommal is fényesen igazolt, mint páratlan 
M aecenás.

Elnöki megnyitó beszédében, melyben azon tényezőkről elmélkedik, 
melyek a világot a m űveltség jelen fokára em elték, a term észettudom á
nyokat helyezi a főbb helyre és szives köszönetét mond a vándorgyűlés
nek, hogy az elnökségnek reá való ruházásával alkalmat nyújtott neki haza

fiu l kötelességei egyike'nek lerovására; s azt valóban herczegileg rovta l e ;
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m ert alighogy m egpcndittetett a mai földtani társaság eszméje, melyet 
nestorunk Zipscr András »Javaslatok földismei bányászegyesület alapítására 
Magyarországon« czimü előadásával indítványozott, ő herczegsége az alá
írási iv sikerének esetére evenként 400 forintot ajánlott fel, a mivel a czélba 
vett társulato t lehetővé tévé és hosszú évek során át föntartá. E nagy
lelkű adom ányt ezen kiváló sikerű társulatunk mai napig iz élvezi.

V ándorgyűléseink a megalakult társulat további sorsára sem m i befo
lyást gyakorolni nem óhajtottak s utasították, hogy »organisatiója meg
állapítására egyedül a társulat létesítéséhez s fentartásához járuló aláírók 
közül válasszon magának alakitó választm ányt; a vándorgyűlés m indenkor 
kedvesen értesülvén, ha kebeléből életrevaló és sikert biztositó vállalatok 
sarjadzanak.« (5. lap).

Az itt született földtani társulat, m indamellett, hogy ezentúl saját 
otthonával és központtal bírt, mind e mai napig hű leánya m aradt intéz
ményünknek, a miről az alább felsorolandó földtani értekezések nagy 
száma és értéke a legfényesebben tanúskodik.*)

Nem kevésbé fontos volt hazánk m últjának ism eretére nézve a hazai 
régiségek megóvása érdekében te tt újabb lépés. Itt már Érdy archáologiai 
társulat alakulását indítványozza (12. lap.) s a m. t. akadém ia értesíti a 
vándorgyűlést, hogy a múlt vándorgyűléstől kapott felhíváshoz képest 
»közfclszólitást bocsáto tt m inden, a nemzeti becsületet szivén viselő m a
gyarhoz az iránt, tudósítanák azt az illető környékein található nem csak 
építészeti, de egyéb képzőművészeti m aradványokról is, minek következ
tében már is több jelentések érkeztek az akadémiához« (4, lap.) S 1863- 
ban midőn vándorgyűléseink megszakadt fonalát újból felvettük, Kubinyi 
Ágoston a soproni 1817-iki gyűlés végzéseinek foganatosításáról szóló h i
vatalos tudósításában már ezt jelenti c tárgyban ; »Érdy Jánosnak azon
indítványára, hogy a régiségek kikutatása, ásatások s a nemzeti emlékek 
felkeresése és m egm entése által egy valódi nem zeti archaeologia terem 
tessék ; c közérdekű és. kivált tudom ányos tekintetben nagyhasznu indít
vány a m agyar akadém ia által felkaroltatván, egy kebléből kinevezett 
archaeologiai bizottm ány által, mely eddig is hathatósan működik, s m un
kálatait időről-időre ugyancsak az akadém ia költségén kiadja, foganato
sitatott.« (XXIV. lap).'

Ezenkívül a hazai archaeologia érdekében még az is tö rtén t ezen 
gyűlésen, hogy a soha nem pihenő Kubinyi Fercncz egyik közgyűlési elő
adásában az archaeologiai tárgyaknak a m. n. muzeum szám ára leendő 
gyűjtése tárgyában kérelm et intézett a haza értelmiségéhez. (73. lap.)

A  soproni nagygyűlés egyik fénypontját a kism artoni kirándulás 
képezé, hol a 3-ik közgyűlést a herczeg e szavakkal nyitá m eg:

»Magyar szívességgel üdvözlöm az igen tisztelt gyülekezetét ez ősi 
váramban ; éltem legkedvesebb jelenetei közé számítom c napot, melyen 
a tisztelt egyesületnek, mely honunk javáért buzogván, azt a tudom ányos
ság szelíd utján boldogítani törekszik érdem es tagjait, m int kedves vendé
geimet fogadhatom.«

Ezen közgyűlés sürgette ifj. Bcnc Fercncznek az európai tébolydákról 
szóló előadása következtében tám adt eszm ecsere kifolyásaként, kivált Moj- 
sisovich becsben működő jeles hazánkfia felszólalására m agyar országos

*) Lá-d : Λ 2 \. vándorgyűlés Munkálataiban megjelent értekezések szíkmák szerinti 
felsorolását, hol 73 előadás czime olvasható.
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tébolydának felállítását s felkérte az elnököt, hogy valaanint ezt, úgy ha
zánkban czélszeriibb orvosi rendőrség életbeléptelését O Felségének atyai 
figyelmébe ajánlja.

Ez Ítélte oda a pécsi gyűlés által az orvosi rendőrségre kitűzött ju ta l
mat a nyertes két szerzőnek : Bittner Imrének és Halász Gézának.

Ugyancsak a fürdőinkért m indenekfelett buzgolkodó Mojsisovius indít
ványára, ki a honi ásványvizek vegytani lényegéről s orvosi hatásáról Írandó 
m unkára 100 arany jutalom dijat kitűzni javasolt, pályadijat tűztek ki »hosz- 
szasb és sokoldalú m egvitatások után« hazánk bárm ely jelesebb ásvány
vizének vegy- és orvos-gyógytani leírására.

H ogy mi vezethette a szakosztályt a czélszerű indítványnak ily m eg
foghatatlan módon való foganatosítására, azt a jegyzőkönyvből ki nem ol
vashatni. A  pályázat határideje 1849-iki márcziusra lévén kitűzve, term észetes, 
hogy semmi sem lett belőle.

Mint rendkívül érdekes közegészségügyi mozzanat figyelemre méltó a 
vándorgyűlés ipari osztályának egyik határozata, melyszerint Major István
nak, az ism ert nevű népbarátnak indítványára Sopron város tanácsa m eg
kerestetett, »hogy a rajziskola m esterét a népépitészetnek tanítására, vagyis 
a közönséges alsóbbrendű lakoknak tűz,- vízmentes és egészséges tervezésének 
tanítására továbbra is buzdítsa, s ezt az indokból teszi a szakosztály, mert 
tapasztalá, hogy rajziskoláinkban általán legkivált diszépitm ények tervezé
sére fordittatik gond, s a legnagyobb néposztályra e tekintetben kevés a 
figyelem.«

Ezen gyűlésen m ár sok oly intézkedés nyom ára akadunk, melyeket 
a későbbi gyűlések életbeléptettek. így almási Balogh Pálnak abbeli indít
ványa, hogy »állandó középponti rendező gyűlés neveztetnék, mely előre 
intézkednék a leendő gyűlések teendőiről« szülte a mai állandó központi 
választm ány czélszerű intézm ényét (10-ik lap).

E lfogadtatott azon indítvány is, hogy »a jövő gyülekezetek alkalm á
val, am ennyire csak lehetséges, a szakosztályi m unkálatok velős kivonatban 
naponta kinyom atva osztassanak ki a tagok között.« Ebből lett a mai Napi 
Közlöníj (7. lap).

Ä tagok dija 5 pftban állapíttatott meg (VII. lap) s a pénztár helye
sebb kezelhetése végett az állandó pénztárnok 3 évre m egválasztatott (2. lap).

A  vándorgyűlések ellenzői már most is hangosabb agitatiót folytat
hattak az intézm ény ellen ; legalább ezt kell következtetnünk Zipser And
rásnak a  közgyűlésen tarto tt előadásából, melynek cziméül a következő sza
vakat választotta: Váljon az évenként összcgyülekczni szokott természetvizsgálók 
csak lakmároznak-c, vagy egyebet is tesznek ? Ezen előadásában utalván szó
nok az eddigi nagygyűlések fényes eredm ényeire s arra, hogy a külföld 
hasonló intézm ényei egészen hasonló m ódokon tám adtatnak meg a napi 
sajtóban, azzal végzi szavait: »ki volna tehát ennyi hasznos törekvések 
kim utatása után is oly szívtelen, aki azt követelné, hogy ne együnk és ne 
igyunk , . . hiszen az egész m indenség nem egyéb, m int átalános élet s 
ami él, annak szükségképen táplálkoznia kell« (70. lap).

Helyén valónak látom itt megemlíteni, hogy a vándorgyűlések műkö
désének a külfölddel való m egism ertetése okáért ugyanezen Zipser András 
a  vándorgyűlés megbízásából a soproni gyűlés egész lefolyását kivonatosan 
németül leírta, de ez a mű i s : „Oedcnburg und die achte Versammlung unga
rischer Aerztc und Naturforscher“ csak egyidejűleg a gyűlés Munkálataival 
1863-ban je len t meg.
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A  külfölddel való összeköttetés fentartása végett, ezen gyűlés képvi
selőket küldött a V elenczében ta rto tt tudós congressusra és az acheni és 
kiéli ném et mezőgazdák és term észetvizsgálók gyűléseire (6. lap).

Kiállítások dolgában sem m aradt ezen gyűlés az előbbiek mögött, 
m ert a kiállításoknak a M unkálatokban foglalt jegyzékei szerint a régisé
gek, ásványok és kövületek, állatok, szőlő, gyümölcs és virágok kiállítása, 
nem különben az ipar kiállítás igen szép volt s tájékoztatta a vendégeket 
Sopron környékének nagy fokú culturájáról. De különösen a selyem te
nyésztési ipar s a kövületek kállitása volt feltűnően gazdag.

A  gyűlés tudom ányos m űködése és eredm énye, mint már elől jelez
tem, szintén igen fényes volt.

M indenekelőtt ki kell emelnem a külföldi, részben igen nagy nevű 
szakem berek szereplését.

A  caninói herczeg Bonaparte Luczián, a  rangjához illően kiállított jeles 
fauna italica szerzője, melyet a m agyar nem zetnek ajándékba hozott, az 
állattani szakosztály tiszteletbeli elnöki m inőségében négyrendbeli előadást 
tarto tt u. m. a Didus ineptus, a Sitta curopaca, a Lcpidosircn paradoxus nevű 
állatfajokról és a tengeri em lősöknek általa felállított rendszeréről.

Az orvosi szakosztályban Wattman bécsi tanár több érdekes felszó
lalással élénkité az eszmecserét.

Mojsisovits György hazánkfia bécsi tanár a már fentebb em lített ind ít
ványán kívül hazai fürdőink felvirágoztatása tárgyában, szólott még a W ar- 
burg-félc lázelleni tincturáról és elm ondá saját vélem ényét a görvélykórról.

Viszanik Mihály bécsi egyetemi tanár a közgyűlésen értekezett a 
lélckgyógytanról; Granichstüttcn Bécs város főorvosa, előadta b. Pasqualati 
igyekezetét a borostyánm egy term esztése körül.

Eisenstein tr. Bécsből az állati delejről, — Hammerschmidt tr. Bécsből 
az aetherről s annak alkalm azására szolgáló műszerekről, —

Fink tábori főorvos a pecsenédi és káboldi ásványvizekről értekeztek.
Hauer Fercnez bem utatta az osztrák magyar birodalom nak Haidinger 

vezérlete alatt készült s akkor m egjelent geológiai té rképét előadás kísé
retében s rem ényét fejezte ki, hogy az itt (augusztus 11-én) alakult föld
tani társu latnak  sikerülni fog M agyarországon ezen tudom ányban uj idő
szakot terem teni.

Hörnes Mór előm utatta Bécs vidékének földismei térképét s érdekes 
előadásban fejtegette Bécs környékének földismei viszonyait. Ugyanezen 
szakférfiú irta és olvasta fel a je lentést a ritzingi geológiai kirándulásról.

Goldmark József Bécsből a vörös vilany uj előállítási módszeréről 
értekezett.

Schmidt Ferdinand soproni hazánkfia, laibachi lakos, ki 48 évet töltött 
már a külföldön, m agyar nyelven ta rto tt előadást a Proteus anquineusról, 
ezen érdekes állat élő példányának bem utatása mellett. Kollár Vincze a 
gabnaevő molyról — Tinca pirophagella — s az általa okozott károkról, 
továbbá az egyptom i archaeologiában oly fontos szerepet játszó bo
gárról az Atcuchus Aegyptiorumról — melyet a múmiákkal bebalzsamozva 
is már találni — értekezett. Skofitz Sándor füvész előterjeszté a bécsi nö
vény csere egylet vázlatát s felhívta a  m agyar fűvészeket annak pártolá
sára. De valamennyi külföldi vendég előadásai közül legérdekesebb s 
hazai tudom ányunkra nézve legfontosabb és legbecsesebb volt Hechel 
János Jakabnak, kora legnagyobb ichtyologusának értek ezése : »Magyaror
szág édesvízi halainak rendszeres átnézető, jegyzetekkel s az uj fajok rövid,
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leírásával* (193—216. lap), melyben 64 faj halat sorol fel legérdekesebb 
megjegyzések kíséretében.

Ezen mű a magyar ichtyologiára nézve örökre pótolhatatlan forrás 
m unka fog maradni.

Nekem ju to tt osztályrészül 1863-ban ezen terjedelm es értekezést, 
melynek ném et kéziratát szerzője 1847-ben a vándorgyűlés titkárjának 
átszolgáltatta, a Munkálatok szerkesztőjének felhívására m agyarra fordítani.

Miután szerzője akkor már nem élt, és a mű kiegészítésére senkitől 
jogosítványt nem kaphattam , hát a ném et szöveget híven fordítva köz- 
löttem s a tudom ány ujabbkori vívmányait, illetve a m agyar ichtyologia 
terén tett ú jabb felfedezéseket szám ozott jegyzetekbe fűzve csatoltam  hozzá.

Ezen classicus értekezés még a tekintetben is nevezetes, hogy egyik 
legnagyobb, régen elvesztett term észetbúvárunkat Petényi Salamont, kit 
magyar Brehmnck méltán nevezhetünk, oly oldalról ism ertette meg velünk, 
a melyről a m agyar irodalomban nem volt ismerve, t. i. m int épen oly 
kitűnő, kitartó s nagy megfigyelő tehetségű halbuvárt, m int a minő 
ornithologus volt.*)

Hazánkfiai értekezéseiből ki kell emelnem Tccplcr Károly városi-, és 
Sándorffy János megyei főorvosok értekezéseit: Sopron város történetét erede
tétől a XVI-ik századig és Sopronmegye leírását; továbbá Vidák Őse tanár 
előadását Sopronnak római s magyar régiségeiről és báró Ocskay Ferenezét a 
soproni flóráról mint olyanokat, melyek létüket a vándorgyűlésnek köszön
ték s m ásrészt a vándorgyűlés tudom ányos értékét növelték.

A  H anság egyik történeti curiosum ának, az 1749-ben a halászok 
által fogott, akkor m integy 10 éves, Hány Istóknak keresztelt vad fiúnak 
tö rténeté t Sándorffy fentebb em lített értekezésében találjuk. (104. lap.)

A  gazdasági szakosztály Török János buzgólkodása folytán ezen gyű
lésen is rendkívüli eredm ényeket volt képes felm utatni. Itt is m egalakult 
a gyűlés tartam a alatt az orsz. gazdasági egylet fiókja s a gyülekezet 
magas elnöke ne fiókcgylct kiegészítésére, általában pedig a gazdasági 
közokulás előm ozdítására uradalm ainak egyikét példány-gazdasággá s gaz
daképző intézetté átalakítani kész.«

Érdekes gazdászati adatot találunk még e gyűlés M unkálataiban 
Sopronm egye selyem tenyésztéséről, mely nevezetesen Czenkcn gf. Széchényi 
Istvánnál már 1827 óta diszlett, és a soproni selyem tenyésztő társulatéról, 
melynek akkor legszebben viruló 430000 szederfája volt. E nnek legom bo
lyított selyme évenkint 300 fontot te tt ki.

Végül még egy honism ertető m ozzanatot említek ezen gyűlésről, 
annak bizonyságául, hogy majdnem m inden culturális mozgalom intézm é
nyünk kebelében penditte tett meg először. A  K árpátokról szólván Kubinyi 
Ágoston, elm ondja társalgását egy tehetős hazánkfiával, ki mint a term észet 
és füvészet barátja bejárta már Svájcz és Tirol havasait, de a magyar 
K árpátokat nem ism erte, s ennek okát kutatva azon következtetésre jö tt 
Kubinyi, hogy »a m agyarnak az a hibája, hogy portékáját nem tudja kínálni, 
írjuk le csak kedvesen s m ulattatólag magyar havasainkat, s állítsunk eze
ken itt-ott czélszerü hajlékokat, csináltassuk meg azokhoz a gyakran jár- 
hatlan utakat, szóval gondoskodjunk jobban  a kényelemről, fogadom sc-

*) Midőn Petényi hátrahagyott s a magyar tudomány nagy kárára nyom nélkül eltűnt, 
megbecsülhetetlen irományainak általam véletlenül megmentett egyik részét ^Az egerekről* a 
megmentés történetével együtt a Herm^zetrajzi Füzetekben* (V. kötet 2 3 . lap), közüliem, 
ezen értekezés alapján méltattam bővebben Petényi Salamont mint ichtyologust.
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regestől fogják ezeket a külföldi utasok, különben is nagy vonzalommal 
viseltetvén a keleti európai tartom ányok iránt, bejárni, s nem kis élelmet 
adandnak a különben szegény kárpáti népnek.« (25-ik lap.)

H át a fentebbi sorokban ki ne ism erne a mai K árpátegyesületek 
áldásdus m űködésére !

Ezen vándorgyűlés em lékére két em lékérem veretett, az egyiket S op
ron város készíttette a nagygyűlés em lékére, a m ásikat a nagygyűlés 
hcrczcgi elnöke s M aecenása tiszteletére, kinek arczképét is a gyűlés M un
kálataiba örök emlékül felvétetni határozta.

A következő vándorgyűlés helyéül B udapestet tűzték ki, m int a czél- 
jaihoz kivántató anyagnak kim eríthetetlen forrását s mert »igen kívánatos, 
hogy a gyülekezet, mely Budapesten vette kezdetét, bizonyos évek lefor
gása alatt időszakonként az ország fővárosában tartsa összejövetelét« s 
elnökéül alapítónkat Bonc Fcrcnczct s alelnökéül báró Eötvös Józsefet »mint 
a tudom ányok és művészet egyik nevezetes képviselőjét hazánkban« válasz
tották  meg.

Az általános lelkesedés közepette, senki sem hitte volna, hogy 
ezen szép vándorgyűlés, mely a jövőre nézve a legszebb rem ényekre jogo
sított, hosszú időre az utolsó volt. A  nemzeti életnek csakham ar fellobbant 
nagy tüzét kioltották s csak 16 éves hosszú sötét északa után kelt fel 
intézm ényünk uj napja, mely le ne szálljon többé soha!

IX. GYŰLÉS PESTEN.
1863. szeptember hó 18—26-ig.

A tetszhalálból feltámadó nem zet hajnalának első sugarait nem zetünk 
culturharczosai felhasználták azonnal, hogy 16 év óta m egszakadt vándor
gyűléseinket felelevenítsék. Az utolsó soproni és az 1863-iki pesti gyűlési 
időközről hadd szóljon azon hivatalos okmány, melyet b. Eötvös József elnök 
a pesti nagygyűlésnek b em u ta to tt:

»A m. orvosok és term észetvizsgálók 1847-ben Sopronban tarto tt 
V lli-ik nagygyűlése óta 16 év múlt cl.

Azon egész idő alatt nem m aradt egyéb teendője az életbenm aradt 
tagtársaknak, m int meg nem feledkezni és ismételve fölébreszteni a rész
vétet ezen, hazánk tudom ányosságára oly fontos ügy iránt.

Figyelemmel kisérték azt szakadatlanul a IX. és VIII-ik nagygyűlés 
tisztelt elnökein és tisztviselőin kívül a középponti szakférfiak, kik annak 
fölelevenitésére minden alkalm at megragadni, m űködésöket és közbenjárá
sokat fölajánlani mindig készek voltak.

így történt, hogy a folyó 1863-ik év márczius hava 14-ikén tarto tt 
tanácskozm ányokban, annak az idén leendő m egtartása mellett nyilatkoz
ván, m ásodelnök b. Eötvös József és kir. tanácsos prof. Sauer lgnáez urak 
felkérettek, miszerint személyes közbenjárásuk által a nmgu m. k. H ely
tartótanács utján a m egtarthatási engedélyt kieszközölni törekedjenek,

Részvétteljes eljárásuk sikerrel koronáztatott és már ápril hó '22-ikén  
közöltetett azon kegyes leirat, m elyben a gyűlés m egtarthatása bizonyos fö l
tételek teljesítése mellett m egengedhetőnek nyilváníttatott.

Ezen nehézség azonban egy, a választmány által te tt fölvilágosító alá-
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zatos fölterjesztés által csakham ar el lön hárítva, úgy, hogy a ningu m. k. 
H elytartótanács 37,292-ik szám alatt május 8-ikán k. kegyes engedélye 
elnök b. Eötvös Józsefhez leérkezett.

Ezen öröm hírt sietett a választmány a haza tudósaival tudatni . . .« 
(27-ik lap) s a szabadságharcz utáni első gyűlést még azon évi szeptem ber 
havára hívta össze.

Ezen gyűlés, bár a későbbiekhez mérve nem a legnépesebb volt, 
mert csak 438 beirott tagot számlált, de egyesített m agában mindenkit, 
kivel a haza, de különösen a főváros az orvosi, a term észeti és rokon tu 
dom ányok terén  dicsekedhetett.

Ki a szakférfiak közül a magyar nemzeti cultura és haladás iránt 
érdeklődött, az sietett jelen lenni ezen nagygyűlésen, mclylycl, tekintettel 
a tudom ányoknak a lefolyt másfél évtizedben úgy a külföldön, niint a hazá
ban való haladására, intézm ényünknek m indenképen uj időszaka kezdődött.

A  16 évvel azelőtt elnökül megválasztott Benc Fcrcncz időközben el
halván, a gyűlés intézését a Sopronban elnökül megválasztott báró Eötvös 
József vezeté. Mintha előérzete lett volna soproni elődeinknek a jövő ván
dorgyűlés sorsa iránt, midőn báró Eötvöst választák alclnökül, ki m indamel
lett hogy nagy szelleme a lélek mélységeit kutatta, az első volt a hazában, 
ki kortársait m agasan túlszárnyalva, m egadta a nem zetnek a m ódot az 
exact tudom ányoknak a kor igényeihez mért fejlesztésére.

V étenék nemzeti tudom ányunk múltja ellen, ha századunk egyik 
legnagyobb gondolkozójának, kit büszkén m agunkénak vallunk, nézetét a 
a tudom ányról általában s a term észettudom ányokról különösen itt fel 
nem eleveníteném, melyet ő az első közgyűlés m egnyitása alkalmával 
kifejtett.

Egyrészt azért, m ert igen nehéz ezen szorosan összefüggő gondola
tokat kiszakítva egyenként id é z n i; másrészt m ert soha senki fényesebben 
ki nem m utatta intézm ényünk szükségét és feladatát, m int ő e remek 
beszédében, melylycl a vándorgyűlések uj korszaka kezdőd ik ; s végül 
kegyeletből úgy ezen nagy férfiú, mint alapítónk Benc Fcrcncz iránt, kinek 
Eötvös szavainál szebb és m éltóbb emléket állítani nem lehet, álljon itt e 
beszéd egész terjedelm ében.

»Midőn 16 hosszú és nehéz év után a haza orvosai s természet- 
vizsgálói ma először gyűlnek össze, hogy m unkásságukat újra megkezd
jék, valam enyiünknek keblét m egelégedés tölti c l ; s mégis örömünk közé, 
kinek szivében nem vegyülne fájdalom, midőn körültekint, s látja, hogy 
az, ki a m agyar orvosok s term észetvizsgálók gyülekezeteinek kezdem é
nyezője volt, s kihez közölünk annyiakat a hála s tisztelet kötelékei csa
toltak — nincsen körünkben többé ? s ha bár senki c veszteséget 
nem érezheti élénkebben, mint én, ki helyem et azon meggyőződéssel fog
lalom el, hogy őt nem pótolhatom : — ki az, ki a tisztelt férfiút fájdal
masan ne nélkülözné, ki ne tudná — hogy e gyülekezet 15cne Fercncz- 
ben vezetőjétől, hogy hazai tudom ányosságunk egyik díszétől, hogy vala
mennyien attól fosztattunk meg, ki egy félszázadnál tovább példányképen 
állt közöttünk, életével kijelölve a czélt, mely felé a tudom ányos pályán 
törekednünk kell, s melyet ő végnapjáig követett : haladni mindig a tudo
mányban, hogy ez által embertársainknak mindig inkább javára legyünk. — 
Egyike vala ő azoknak, kik egy hosszú életen át méltán s nem esen tö l
tötték  be helyüket, kiket alkonyuk hanyatló erővel azon pályán talál, 
melyet mint itjak választottak, s kik m ert a dicsőséget csak kötelességeik
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teljesítésében keresik, a legszebb em léket hagyják m aguk után, melyet 
fáradságunkkal k iérdem elhetünk: ezreknek hála érzetét. — Én, m int e gyü
lekezet elnöke, nem felelnék meg kötelességem nek s önök közös érzüle
tének, ha m időn e gyűlést megnyitom —  e fájdalm unkat s hálánkat nem 
fejezném ki. — De, tisztelt gyülekezet! van Bene Ferencz iránt egy kö
telességünk, ennél fontosabb, melyet szavakkal nem róhatunk le, s ez 
az : hogy azon rem ényeket, m elyeket gyülekezetünk állandó m egalapítá
sával összekötött, teljesítve, érdem eihez méltó em léket emeljünk, s csak 
midőn ezt tesszük, fejezhetjük ki hozzá s m agunkhoz méltóan a hálát, 
mclylyel iránta tartozunk. Ezen meggyőződés legyen a vezéreszme, mely- 
lyel m unkásságunk uj szakába lépünk.

Azon egyes jelenségek között, melyeknek összesége korunk jelle
mét képezi, alig található fontosabb, m int azon haladás, mely száza
dunkban a term észettudom ányok körében történt. Soha ily rövid idő 
alatt e tudom ány körében annyi, s ily nagyszerű felfedezés nem té te te tt ; 
soha a tudom ány felfedezései az élet m inden viszonyaira ily rögtön s 
közvetlen befolyást nem gyakoroltak. T agadhatatlan, hogy korunknak ezen 
iránya egyes káros következéseket is idézett elő. A  kizáró érdek, melylyel 
annyian a term észettudom ányokhoz fordulnak, itt-ott háttérbe szorított más 
törekvéseket, melyek az ész és kedélyre nem esítve hatnak, a buzgóság, mely
lyel az anyagi világ törvényei kerestetnek, közönyösséget idézett elő azon 
más, nem kevésbé fontos törvények iránt, melyek az em beri társaság s min
den egyes szellemi kifejlődésnek a lap ja i; tagadhatatlan, hogy a term észeti tu 
dományok annyi meglepő győzelmek öntudatában itt-ott túlterjeszkednek 
határukon, s oly tények m agyarázatát tűzik ki feladatokul, m elyek körü
kön tulfekszenek, s m elyeket bárm ennyire haladjunk, soha a scalpel és 
chemiai analysis útján tisztába hozni nem fogunk. — De m indam ellett 
tagadhatatlan, hogy korunk rendkívül gyors haladását — m elyet csak 
azért nem veszünk észre, m ert az oly szakadatlan — főkép a term észet- 
tudom ányok haladásának köszönhetjük, úgy én meg vagyok győződve, 
hogy e haladás végeredm ényeiben nagy s épen oly üdvös következéseket 
fog előidézni erkölcsi kifejlődésünkre is ; nem csak azért, m ert minden, mi 
az em berek jó létét növeli, s mi által az eszközöltetik: hogy a durva m un
kától, mely csak testi erőt kíván, felm entetünk — szellemi kifejlődésün
ket eszközli; hanem  azért is, m ert azon moralis elveket s vallási m eg
győződéseket, m elyeknek gyengülése felett m ost oly méltán aggódunk, 
semmi nem szilárdíthatja meg újra, m int épen a tudom ány, s ha e részben 
tapasztalataink az ellenkezőt látszanak m utatni, ez csak onnan van, m ert 
bármi nagyszerű haladásunk, főkép a term észettudom ányok mezején, még 
m ost is csak a tudom ány küszöbén állunk. É n legalább teljesen meg 
vagyok győződve, hogy m inden, mi az em ber szellemi hatalm át bizonyítja, 
mi őt saját m éltóságára em lékezteti: az szükségkép emelni fogja moralis 
érzetét is, s hogy m iután azon okok között, melyek egy felsőbb lény 
létezése mellett felhozatnak, a term észet csodálatos rendjénél m eggyőzőbb 
nem található, m inden, mi által e csodálatos rend tisztább ism eretéhez 
jutunk, a vallási érzetet erősíteni fogja. — Terjedjen bárm ennyire kilátá
sunk, e nagy, de határos föld körén túl eget találunk, s minél tágabb 
látköriink, annál többet látunk, annál nagyszerűbben tűnik fel a végtelen
ség, mely azt környezi.

És ez az, m iért én a term észettudom ányokban te tt nagyszerű hala
dást nem csak korunk egyik legnevezetesebb, de egyszersm ind legörven-

5
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detesebb jelenségének tartom , s miért m inden, mi ezen tudom ányok em elé
sére vezet, nem csak tudom ányos, hanem  általános fontossággal bir.

H a általában áll — mit jelenleg alig fog valaki tagadni, hogy a 
műveltség m agasabb fokára em elkedett korszakunkban oly nemzet, mely 
az em beriség m ozgalm aiban részt nem vesz, s tudom ányos kifejlődésében 
elmarad : állását nem tarthatja fenn ; kettősen igaz ez azon tudom ányokat 
illetőleg, melyek által a term észet gazdag kincseit használni tanulván, c 
föld lakosaiból annak uraivá válunk, s melyeknek művelése — ha szelle
mi hasznairól elvonatkozunk is — anyagi jólétünk első föltételei közé 
tartozik.

Ezen meggyőződés volt az, mely Bene Ferenczet 25 év előtt a ma
gyar orvosok és term észetvizsgálók évenkinti gyülekezeteinek kezdem é
nyezésére b u z d itá ; ez birt m inket arra, hogy mihelyt az akadályok, me
lyek gyülekezeteinket 16 évig gátolták, elhárittattak : e gyűlést kihirdessük, 
s a számos kör, mely e terem ben összegyűlt, mutatja, hogy ezen meg
győződés közös az egész országban, s igy közös azon határozat is, mely 
e m eggyőződésből tám ad t: elkövetni m indent, hogy hazai tudom ányossá
gunk ezen körében is a nem zethez méltó állást foglaljunk el.

De midőn hazai tudom ányosságról szólok, midőn c gyülekezetben, 
melyet tisztán tudom ányos érdekek vezérelnek, nemzeti érzelmekre hivat
kozom, nem szállók le azon magas álláspontról, melyet a tudom ánynak 
elhagynia nem szabad? Nem áll-e az m agasan minden egyes országok s 
nem zetiségek törekvései felett, egy világitó toronyként, mely a habok 
küzdelmein kiviil biztos parton emelkedik, hogy a vészekben hanyatlott 
em beriség irányát ne téveszsze el.

Engedjék önök, hogy e részben saját nézetem et mondjam el. Hiszem, 
sőt meg vagyok győződve : vannak érdekek, melyek még a hazánál is 
m agasabban állanak, s épen, m ert a kereszténység által ily érdekek tá 
madtak, m ert a haza felett az em beriség nagy eszméje állíttatott fel, mert 
czéljaink vannak, melyek e föld minden népeivel közösek, mert vannak 
eszmék és érzések, m elyekre nézve az egyes államok határai nem létez
nek : ez az, minek a magas állást, melyet újabb civilisatiónk a ó-világi 
felett elfoglal, főkép köszönjük; s ki ne látná, hogy a tudom ány is ezen 
általános érdekek közé tartozik ?

Nem - ügyes népé vagy korszaké, hanem  az em beriségnek közös 
kincse ez, valamennyiünkké, mint a nap, melynek sugarai különböző irány
ban, de az egész földet bevilágítják; kimeríthetlcn, mint a forrás, mely 
el nem apad, ha belőle milliók enyhiték is Szöuljukat. — A tudom ány a 
világé, az em beriségé, de ezen közös k incsnek mi módon ju tunk  birto
kához ? mint a gyenge vizér és cserm ely a patakkal, ez a kisebb folyó
val egyesül, s igy képezi a nagy folyamot, mely egész országok vizeit a 
tengerbe viszi, hogy a nagy medeneze soha ne apadjon el: igy tám ad 
a tudom ány. — Közös általános az, de csak azért oly nagyszerű, mert 
benne millióknak törekvései egyesülnek, m ert minden kor, minden nem 
zet, minden egyes, m iután előbb individuális létének körét átfutotta, c 
nagy egésznek hozza kincseit. Minden tudom ány individuális törekvések
nek eredménye, s a tapasztalás azt mutatja, hogy valamint a folyó annál 
több vizet hoz a tengerbe, minél tovább folytatta külön ú tjá t: úgy az 
egyes tudom ányos törekvések épen azon arányban mozdítják elő a tudo 
mányt, melyben azok az egyes népek vagy egyének individualitásának 
eredményei. Számos okot találunk, melyből c kétségbe vonhatlan tény
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könnyen megmagyarázható. Minden nyelv, melyen a tudom ány nevelte
tik, cgy-egy eszköz, mely által bizonyos eredm ényhez könnyebben ju tunk, 
mely ezen eszköz nélkül soha, vagy legalább csak nagy fáradságok után 
lett volna elérhető. A  népek különböző szelleme s kedélyi tulajdonai, 
melyek szerint azok a tudom ányt felfogják: biztosítják azon sokoldalúsá
got, mely nélkül nagy igazságokat feltalálni nem lehet, s a nemzetiségi 
érzet a tudom ányok körében is nem es versenyt idéz elő, mely minden 
nagy erőfeszítésnek, s igy minden nagyobb sikernek feltétele. És vájjon 
nem áll-e mindez a term észettudom ányokra nézve is, s nem járul-e ezek
hez még az is, hogy a term észettudom ányok gyakorlati művelése bizonyos 
helyiségekhez kötött, és sokkal több  egyesek közrem űködését igényli, 
mint bármily más tudom ány ?

Az anyagi term észet törvényeinek fölfedezése, mely a term észettudo
mányoknak végczélját képezi, bizonyosan az egész em beriségnek egyiránt 
érdekében fekszik ; de miután e czél nem általános speculatio által, hanem  
csak úgy érethetik el, ha m inden helyen azon tények s jelenségek okszerű 
észlelhetésére számolhatunk, melyeknek összegéből az egyes törvényeket 
abs trahálhatjuk : vájjon m iként érhetnénk el ezen általános czélunkat, ha 
az egyes népek tudósai kötelességüket elhanyagolják, s nem m indenek 
előtt saját országuk teljes ism eretét tűznék ki feladatokul ? — Ez az, mit 
a tudom ányos világ tőlünk vár, mit joggal követelhet, s meg vagyok győ
ződve, hogy ez ország term észettudósai a tudom ány általános érdekeit 
épen az által mozdítják elő leginkább, ha feladatukat e hazai szem pont
ból fogták t e l ; csak úgy, ha ezt teszik, teljesitik azon rem ényeket, m elye
ket Bene Ferenez, a m agyar orvosok és term észetvizsgálók gyülekezeteinek 
állandó megalapításával összekötött, meggyőződve arról, hogy ha e hon 
különböző vidékein lakó term észettudósok évenkint egyszer összegyűlvén, 
saját körükben te tt tapasztalásaikat egym ással közlik, ha kölcsönös ver
seny által mindig uj törekvésekre buzdulnak, ha kezetfogva haladnak 
előre : a czél, mely felé törekednünk kell, el fog é re tn i; m ert valam int e 
hon tudom ányos ism erete is nem egyesek, hanem  csak a nemzet műve 
lehet, a magyar nemzeté, mely különböző nyelveken szól s különböző 
vallásos szertartások szerint imádja istenét, de mint a gránit, melynek 
különböző alkatrészeit világrázó esem ények olvaszták egybe, azért egy 
marad, s egységének érzetét csak úgy veszthetné el, ha a közös hazáról, 
ha múltja dicsőségéről s a jövő rem ényeiről felejtkeznék meg, s felhagyna 
nem esebb törekvéseivel, melyeknek mindegyike úgy a tudom ány, mint a 
közélet mezején mindig szorosabban fűzi egym áshoz e hon polgárait.«

Az uj korszakkal szokásba vétetett a vándorgyűlés nevezetesebb el
hunytjairól s későbben az állandó központi választm ány tagjairól az ünne
pélyes közgyűlések alkalmával külön beszéddel megemlékezni ; és sajnos, 
hogy ez uj szokást azon férfiú em lékének felelevenítésével kellett kezdeni, 
ki az általa alapított intézm ény első gyűlését megnyitó s ki újjászületését 
már nem érte meg.

De nem csak cm lékbcszéddel ülte meg a vándorgyűlés Bene Ferenez 
dicső emlékét, melyhez a M unkálatokban jól sikerült arczképe van mel
lékelve, de tiszteletére emlék érm et is veretett, melyet ezen vándorgyűlés
ből nagyobb számú küldöttség vitt át özvegyének a m. orvosok és te r
mészetvizsgálók örök hálájának kifejezése jeléül.

A Bene Ferenez felett Kovács Sebestyen Endre által tarto tt nagyobb 
szabású em lékbeszéden kívül, megem lékezett még e vándorgyűlésen rövi
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debben Kubinyi Ágoston mindazokról, kiket a 16 évi időköz alatt elvesz
te ttü n k ; és sajnos, hogy ezek serege is nagy volt. S ha volt valami, a 
mi ez öröm napon intézm ényünk legrégibb tagjait, kik bölcsőjét ringat
ták, megszomoritá, úgy az csak a régi, kipróbált bajtársak hiánya volt, 
kik ép oly pótolhatatlan veszteséget képeztek szám ukra, mint az egész 
nem zetre és tudom ányra.

S ha a későbbi gyűlések folyamán a nagyváradi szemészeti intézet 
felejthetetlen alapitója Grósz Frigyes, — a jeles történész és archaeolog 
gróf Kémény József, —· a fáradhatatlan bogarász báró Ocskay Ferenez, — 
a páratlan buzgalm u bécsi közkórházi főorvos, hazánkfia Mojsisovics György, 
— s a pótolhatatlan búvár Petényi Salamon neveivel, kik m indannyian ki
váló oszlopai voltak intézm ényünknek s ennek révén igyekeztek meg
nyerni a hazai közönséget az általuk hévvel hirdetett eszméknek, — többé 
nem találkozunk, úgy az csak a kérlelhetetlen halálnak tulajdonítandó, 
mely nem ism er kím életet még egy nem zet culturájának árán sem !

A  soproni gyűlésen m egpendített újítások közül ez a gyűlés már 
többeket foganatosított. Úgy a Napi Közlöny kiadását, melynek 8 száma 
je len t meg e gyűlés tartam a alatt, folytonosan értesítvén a tagokat a 
gyűlés m enetéről a köz- és szakülések jegyzőkönyveinek közlése által s 
m inden nevezetesebb mozzanatáról.

A  másik fontos esem énye e gyűlésnek volt az állandó központi vá
lasztmány m egalakításának első kísérlete, mely .azonban most még csak
úgy mellékesen jö tt szoba, a m enynyiben Balogh Pálnak a soproni gyű
lésen te tt s itt az első közgyűlésen a zárüléshez u tasított indítványa, nem 
ugyan a zárülésen, de a m ásodik közgyűlésen akként intéztetett cl, hogy 
a vándorgyülési időközökben való teendőkkel s a gyűlések előkészítésével 
a pályakérdési választmány b ízatott meg, melyet e végett több taggal ki
egészítettek (Munkálatok 54. — Napi Köz’öny 41. lap).

Igen jelentékeny m ozzanata volt e gyűlésnek az orvosi nyugdíjintézet 
tárgyában te tt első lépés, mely a mai országos orvosi segélyegylethez 
vezetett. E nnek tervezete kidolgozásával nem a már em lített pályakérdési 
illetve központi, de egészen különálló, orvosokból alkotott választmány 
bízatott meg. (75. lap.)

Itt alakult először külön gyógyszerészeti szakosztály s itt inditványoz- 
ta to tt s fogadtatott cl az országos gyógyszerész egyesület felállítása. (188. lap).

Ezen gyűlésből indult meg a mozgalom Arányi Lajos előadása s in
dítványa folytán a történeti nevezetességű helyeknek emléktáblákkal való 
megjfelölése tárgyában. (192. lap.)

Az elébbi gyűléseken szokásba vett kiállítások itt kiváló tudom ányos 
becscsel bírtak, a m ennyiben főleg az orvos-gyógyszerészi, s physico- 
chemiai tudom ányok legújabb eszközeit s m űszereit ism ertették meg a gyű
lés tagjaival. S hogy szemlélésük annál tanulságosabb legyen, az itt először 
életbe léptetett tudományos estélyeken a  legkiválóbb szakem berek magya
rázták a kiállított tárgyakat, részben kísérletekkel fűszerezvén a műszerek 
bem utatását. (6. lap.)

A  kiállított tárgyakról s a tudom ányos estélyekről a M unkálatokban 
alig találni valamit, — bővebb leírásukat a Napi Közlönyben olvashatni.

Ezen vándorgyűlésen fordult elő az első eset, hogy czéljainak elő
m ozdítására a közügyekre oly sokat áldozó hazai első takarékpénztártól 200 
ftnyi összeget kapott, (31. lap) mely adakozást a nevezett intézet 100 
ftjával még ötször ismételte.
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Az akkor még- külön törvényhatóságot képező Buda sz. k. város kül
döttséggel átadott üdvözlete m ellett 30 aranyat bocsátott a vándorgyűlés 
rendelkezésére pályadijul hazai érdekű orvosi vagy term észettudom ányi 
munkára, (52. lap), mely áron létrejött az Életrend a magyar nép számára 
dr. Török János ügyes tollából.

Külföldi vendégekkel is dicsekedhetett ezen gy ű lés; s az orvosi szak 
oly coryphaeusainak, mint Hcbra, Schnitzler, Semclcder, Politzer és Wittels- 
höfer, — és a term észettudom ányok oly képviselőinek, m int Steindaehner 
és Frauenfeld jelenléte, igazolta utóbbinak a megnyitó közgyűlésen üdvözlő 
beszédében elm ondott am a igaz szavait, hogy a tudom ányok előtt m inden 
nemzetiségi fal ledől.

Az egyes vándorgyűlések s főbb eredm ényeik vázlatos rajzán messze 
túl mennék, ha e gyűlésnek a szakosztályokban elért tudom ányos ered
ményeit csak főbb vonásaiban is ecsetelni akarnám .

Ki kell azonban emelnem az orvosi előadások közül Grósz Lajosét 
»az államorvostan fontossága és annak jelenlegi alkalmazásáról Magyarországon« 
melyet a szakülés a közgyűléshez u tasíto tt s a melyhez csatolt és egy
hangúlag elfogadott indítvány közegészségügyi törvényünk kiindulása pon t
já t képezte, (69. lap), — s ki kell em elnem Weszelowszky Károlynak »Árva- 
megye orvosi hely iratát« mely m inta gyanánk szolgálhat az utókornak is. 
(80—119. lap).

A  szorosan vett gyógyászataiakból csak egyet említek, a melynek 
megvitatására a belgyógyászati szakosztály különvált bizottsággá alakult. 
Ez Poor Imre előadása volt, ki theoriát állított fel a sömörfc'le bőrbajok kór
ós oktanáról, mely szerint ezek malarious dyserasia következményei s a 
lép túltcngésével függnek össze. Nézetét, melyet sokan m egtám adtak 
egyedül ő maga védelmezte.

A  két délutánon át tarto tt heves vita végén Poór kinyilatkoztatta, 
»hogy nézete nem befejezett tény, hanem  csak ügyfelei elé bocsáto tt do
log az, melynek tapasztalati m egvitatását kérte.« (153. lap.)

Az orvosi szakosztályról szólva, sajnos, olyasmit is kell említenem, 
a mi szem ben a 16 év előtti buzgósághoz, m ulasztásnak tekinthető.

A  régi vándorgyűlések oly hévvel karolták fel hazai ásványvizeink 
ügyét, hogy szinte hihetetlen, hogy ezen vándorgyűlésen ez ügy alig ke
rült szóba. Csakis Molnár Jánosnak igen érdekes áttekintő értekezésébő l: 
»A magyarhoni ásványvizek 1847— 1863-ig« tudjuk meg, hogy a lefolyt 16 
év alatt a magyar ásványviztan 90 uj ásványvíz vegyelemzésével gazda
godott. (134. lap).

A  term észettudom ányi értekezésekből m egem lítendő Szabó Józsefé 
»Az ember a geológiában« melylycl a m egnyitó közgyűlés nagy közönségét 
megism ertette az akkor uj tannal, hogy vannak helyek, m elyeken az em 
ber együtt létezett a negyedkori ősemlősökkel. T udom ányt oly vonzón 
népszerűsíteni és megértetni, m int az Szabónak .ezen előadásával sikerült, 
csak oly tudós képes, ki szakm ájának oly magaslatán áll, m int ő.

A term észettudom ányi honism ertető számos értekezésen kívül a 
régészet is sokkal járu lt hazánk m egism ertetéséhez ezen gyűlésen. Römer 
Flóris két előadása *Zalamcgyc középkori egyházi építményei és azok je l
lemzése« és »a középkori téglac'pitészet Magyarországon« tekintendő olya
nokul, melyek ösztönül szolgáltak hazánk több  vidékének ily irányú 
átkutatására.

A  gazdasági szakosztálynak igen szomorú alkalm a nyílt az azon évi
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szárazság okozta Ínségnek okait fürkészni; s mig Hidcghéthy Antal »A jelen 
ínség természettani elemzése és óvszerei«czimü, közgyűlési előadásában, mely
ben szabatos meteorolgiai észleleteknek országszerte való rendszeresítését 
is sürgette, a baj okát nem annyira a nagy szárazságban, mint inkább a 
földnek kíméletlenül erőltetett kihasználásában kereste, Korizmics László 
az országszerte létesítendő faültetéseket s az alföld csatornázását sürgette.

A  gyűlés M unkálataiban Bcnc Fcrcncznck már em lített arczképén kí
vül még Kitaibel Pál arczképe s az értekezésekhez mellékelt 8 kőnyomatu, 
részben színes rajzlap foglaltatik.

X. GYŰLÉS MAROS-VÁSÁRHELYT.
1864. augusztus 27. — szeptember 2-ig.

Alighogy m egkezdődött a vándorgyűlések második korszaka, a m. 
orvosok és term észetvizsgálók siettek ism ét a testvér hazába, előkészíteni 
a rég óhajtott egyesülést.

Az utóbbi évtizedekben m egjavult közlekedési viszonyok lehetővé 
tették, hogy ezen gyűlésen sokkal többen jelentek meg az országnak a 
Királyhágón inneni részéből, m int az elsőre Kolosvárt. A  ki csak teheté, 
sietett a term észeti kincsekben oly gazdag és vendégszerető Erdély m eg
tekintésére, hol m ost M arosvásárhelyt együtt találta a testvér hazának a 
tudom ányért mindig lekesedő összes fiait, élükön a hazafiságban elöljáró 
főurakkal. A  gyűlés összesen 491 tagot számlált.

Még ekkor a gyűlés m egtarthatására az erdélyi kir. kormányszék 
külön engedélyére volt szükség. (6. lap).

A  gyűlés elnökéül m egválasztott Haynald Lajos erdélyi püspök aka
dályozva lévén a m egjelenésben, a gyűlést g róf Teleki Domokos nyitotta 
meg s vezette mindvégig. Megnyitó beszéde fényesen igazolta, hogy a 
távollevő elnököt jogosabban alig helyettesíthette volna valaki.

A term észettudom ányokról' elm ondott szavait hazánknak ma is na
gyon fontolóra kellene venni. Teleki gróf rólok ezeket m o n d ja :

»A term észeti tudom ányok az államnak, a társadalom  fejlődésének 
és általában az em beri nem jólétének eleitől fogva fontos tényezőjéül 
szolgáltak. E  viszony, a term észeti tudom ányoknak e hatása azonban az 
állam okra és azoknak jó létére jelenleg sokkal szem betűnőbb, bensőbb és 
nélkülözhetetlenebb, mint valaha. Mihez képest most már amaz állapot, 
melyben a term észeti tudom ányok valamely országban m agukat találjak, 
egyik legbiztosabb fokmérője valamely állam jólétének és virágzásának.«

Tovább ecsetelve a term észeti tudom ányok általános haladását, ké
sőbb igy folytatja :

«E kecsegtető képpel menynyire ellenkezik az, mit hazánkban ta 
lálunk.

N álunk a term észeti tudom ányok bárm elyik osztályát válassza valaki 
szorgalma, tanulm ánya k ö réü l; akadály küzdelem, nélkülözés és mi mind
ezeknél rosszabb, kevés siker vár reá. A kezdetnek, a kezdet kezdetének 
akadálya, küzdelme, nélkülözése és sikertelensége, mivel minden lépten
nyomon a természetvizsgáló, a term észettudós találkozik.......... Valljuk be
nyíltan és mindenki előtt, m iszerint nem zetünk még mindig igen nagy
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előszeretettel viseltetik az elvont elméletekhez, az elméleti tudom ányok
hoz ; máig· is többre becsüli azon tudom ányos pályákat, melyeken eddig 
századokon át kirekesztőleg járkált, m ondjuk meg m agyarán, m ert igaz, 
több megszokással, m int helyes megfontolással, több utánzással mint ere
detiséggel, több egyoldalúsággal sem mint kielégítő haszonnal.« (25. lap).

Es sajnos, hogy szavai sok tekintetben, még a mai állapotokra is 
illenek.

A vándorgyűlés kiállítással volt összekötve, melynek ipari osztályá
ban a székelyföldi gyártm ányokról és iparczikkekről népszerű ism erteté
sek tartattak. A gyűlés tartam a alatt kirándulást rendeztek Erdély két 
nevezetes sótelepére, Szovátára a sóhegyek m egtekintése végett, — Parajára 
a sóbányákba és a Koronái fürdőbe.

A kirándulás rövid leírása a M unkálatokban olvasható. (35. lap).
A gyűlés főbb m ozzanatai közül kiem elendők :
M egemlékezések számos elhunyt tagtársról és régibb jeleseink élet

rajza. így Knöpflcr Vilmos, Sehmidl Adolfról, Láng Fcrcnczröl és Zipscr And
rásról*), — Szabó József pedig Sauer Ignáezról em lékeztek meg a m eg
nyitó közgyűlésén. Ezenkívül Szabó közölte még Bene Fcrcncznck, Kitaibcl 
Pálnak és erdélyi születésű jeles bányászunk, Dcbreczcni Mártonnak (X—XXIII. 
lap), és Pctcrfi Károly kibédi Péterfi Pál m arosvásárhelyi volt jeles orvosnak 
életrajzát (137. lap). Dcbreczcni Mártonnak, a re z képe is a M unkálatokba fel
vétetni rendeltetett.

Zipscr Andrásnak em lékét ezen nagygyűlés még külön is m egörökítette 
a beszterczebányai sirkertben emelt díszes em lékoszloppal (34. lap), ami
ről már a Ilt-ik, beszterczebányai gyűlés leírásánál szólottám. A  gúla k ö 
vetkező feliratot v ise l:

A magyar orvosok és természetvizsgálók 
X-ili gyillcsc határozatából 

DR. ZIPSER ANDRÁSNAK
1865.

szül. 1783. nov. 25. 
megh. 1864. fcb. 20.

Az emlékoszlop tö rténete az áll. központi választm ány számadásával együtt 
a pozsonyi gyűlés M unkálataiban olvasható (XI. 40. lap).

Az országos orvosi nyugdíjintézet ügye e gyűlésen odáig ju to tt, hogy 
az alapszabályok m cgállapitattak s a bővített nyugdijintézeti bizottság uta- 
sittatott aláírások gyűjtésére s az alapszabályoknak korm ányi helybenha
gyása után az alakuló közgyűlés .egybehivására (39. lap).

A közegészségügy rendezésére szolgáló javaslat kidolgozásával a m últ 
nagygyűlésből kiküldött bizottság munkálatával el nem készülvén, kiegé
szíttetett s u tasittatott m unkálatának a következő nagygyűlésre való beter
jesztésére (37. lap).

Az itt m egtartott gyógyszerészi értekezlet behatóan tárgyalta a közegész- 
ségügyi törvényjavaslatnak a gyógyszerészeire vonatkozó már kész részét 
s már itt sürgette, hogy gyógyszcrésznövcndékekül csak hat gymnasiales 
osztályt végzett ifjak legyenek felvehetők (37. lap).

A történelm ileg em lékezetes helyeknek emléktáblákkal való m eg
örökítésére az erdélyi muzeum-egylet igazgató-választm ánya felkéretett 
(78. lap).

*) Knöpfler emlékbeszéde azonban szerző közbejött betegsége miatt csak a következő, 
pozsonyi nagygyűlés Munkálataiban jelent meg (XI, χ ιχ —x x ill lap).
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Igen fontos és sajnos, hogy mai napig sem foganatosított indítványt 
te tt Xántus János ezen gyűlésen természetrajzi könyvtár felállítása tárgyában. 
Indokai közt kellőleg kifejté, hogy a nálunk hiányzó term észetrajzi iroda- 
lqm mily rendkívül akadályozza szakem bereinket a term észetrajz m űvelé
sében. Indítványát a közgyűlés helyesléssel fogadta és óhajtását fejezte ki 
ennek Pesten való m egalakulása iránt (41.) ; de bizony az nem teljesült. 
Pedig kivihető volna nagyobb anyagi áldozat nélkül is, ha a fővárosi nyil
vános könyvtárak kölcsönösen állapodnának meg a term észetrajzi folyó
iratok és egyes szakm unkák m egrendelésére nézve.

A  vándorgyűlések eddigi okm ányainak a volt tisztviselőktől való ösz- 
szeszedésére s társulati Icve’ltár alapításával Rózsay József bízatott meg (45. 
lap), ki e tisztében nagy buzgósággal já rt el.

Az állandó központi választmány intézm énye ekkor már annyira gyö
keret vert, hogy a zárgyülés az elhunyt Sauer helyébe Havas Sándort válasz
to tta  a központi bizottm ány tagjául.

Almási Balogh Pálnak indítványát, mely szerint a vándorgyűléseket az 
ojasz tudós congressus m ódjára m inden tudom ányra kiterjeszteni óhajtotta, 
a közgyűlés érdem leges m egvitatás végett a központi választmányhoz uta
síto tta (32. lap).

K ét pályacHját is tűzött ki e gyűlés, egyet a bujakórról különös tekin
tettel Erdélyre, s egyet a" czem ent kim utatásáról Erdélyben (40. lap). A 
gyűlés M unkálataihoz irt előszó egyúttal a nagygyűlések első, a szabad- 
ságharcz előtti korszakának történeti és statistical áttekintése.

A  gyűlés tudom ányos sikerei az orvosi és ásványtani szakosztályok
ban összpontosulnak, de az értekezések közül csak azokat emelem ki, me
lyek a haza m egism ertetésére szolgáltak. Ilyenek v o lta k : a köröndi, bik- 
szjídi, lippai, szász-régeni ásványvizeknek és fürdőknek, nem különben Erdély 
hévvizeinek részletesebb ism ertetése. Továbbá Erdély sóbányászatáról, a 
székelyföldi sótelepekről, a Hideg-Számos alsó völgyében előforduló arany
ról, a magyarhoni bazaltok töm öttségéről szóló előadások, valam int a kö
vetkező két terjedelm esebb értekezés : Geológia és paláontologiai megis- 
m prtetése Erdély egy részének, és az Om poly és Algyógy vizvidékénck 
föld és ásványtani ism ertetése.

Az általános érdekű tudom ányos előadások közül kiem elendő Than 
Kjrolyé az ásványvizek vegyclemzc'se'nck összeállításáról, mely rendszernek álta
lános elfogadása kétségkívül tisztább világot vetne az ásványvizek szer
kezetébe.

A  gyűlés em lékére Maros-vásárhely ezüst érm et veretett s kiosztatta 
a gyűlés tagjai között

XI. GYŰLÉS POZSONYBAN.
1865. augusztus 28. — szeptember 2~ig.

Intézm ényünk uj korszakában az ország nyugati határszélén Pozsony
ban m egtartott gyűlés, Bécshez való közelségénél s az időközben nyugaton 
m egszaporodott vasutaknál fogva csak oly jelleget öltött, m int az 1847-iki 
soproni. Nem csak Bécsnek igen számos kiváló szakem bere vett részt ezen 
gyűlésen, de Prága, Boroszló, Berlin és Moszkva is képviselve voltak jeles
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vendégek által. A hazai tudósok is oly nagy számmal jelentek meg, hogy 
az itteni vándorgyűlés, 5(J8 tagjával valamennyi addigi közt a legnépe
sebb volt,

A gyűlés elnöke és alclnöke nem csak személyiségökkel gyakoroltak 
vonzerőt s em elték a gyűlés fé n y é t; de külön áldozatokkal is járu ltak  a 
gyűlés érdekességének és a tudom ánynak előmozdításához.

Ugyanis a pozsonyi vándorgyűlés emlékéül jelent meg a »Pozsony 
és környéke« czimü, egy földtani térképpel és több ábrával díszített, 312 
lapra terjedő nagy munka, m elynek czimlapján szerzőt vagy szerkesztőt 
hiába keresünk, de a m elynek egyes részleteit a legkiválóbb szakférfiak 
írták. így az »Adalékok Pozsonym egye term észetrajzi földrajzához *Korn~ 
huber G. A. tanár, — az »Adatok Pozsony történetéből« Rakovszky István, 
— «Pozsony városának és környékének helyrajzi és statistical ism ertetése« 
Szckcsö Tamás, — az »Adatok Pozsony városának orvosi helyrajzához« 
Kanka Károly, — s végül »Pozsony régészeti műemlékei« Römer Flóris 
tollából kerültek. S azt csakis a »Napi K özlönyébő l (12. lap) tudjuk meg, 
hogy ezen nagybecsű m unkát a vándorgyűlés elnöke gróf Zichy Károly 
saját költségén ad ta ki, hogy azt a gyűlés tagjainak emlékül adhassa.

A  gyűlés alclnöke, a magyar orvosi tudom ány dísze, Balassa János 
tanár pedig, azon szem pontból kiindulva, hogy miután »csekély számmal 
vagyunk és hogy ennek folytán a tudom ánynak ápolására nálunk nem 
járulhatnak úgy mint más nagyobb nem zeteknél szám osabb kezek ; ámde 
a mi c részről hiányzik azt pótolni fogja erélyűnk és kitartásunk, — azt 
pótolnunk kötelesség áldozatkészséggel,« 100 darab aranyat bocsáto tt a 
vándorgyűlés rendelkezésére jutalom dijul, a legközelebbi három  év lefor
gása alatt megjelenendő legjelesebb, akár szorosan orvostani, akár az or
vostaniakba áthajló term észettudom ányi m unkának.

S a mit Balassa a jutalom tételt felajánló sorainak elején m int jelent 
mondott, azt én m últra változtatva mondhatom a fent em lített tény regis- 
trálásánál, hogy »ilyen buzgalom hevité kebleiket, kik dicső elődeink 
példája szerint évenként .egybegyűltek.« (45. lap.)

Ezen vándorgyűlés m egtarthatására is még helytartótanácsi enge
dély kellett. (2, lap),

A  gyűlés tagjai szép kirándulást te ttek gőzhajón Dévénybe, a magyar 
határ végpontjára, a kettős várrom által érdekesitett határhegyre, onnan 
A ustriába : H am burgba és Ném et-Óvárra (Deutsch-Altenburg), mely utóbbi 
helyen Fraknói Vilmos ta rto tt régészeti előadást az ottani régi egyházról. 
A  ném et szomszédok szívélyes fogadtatását, kik »legyenek üdvözölve a 
tudom ány férfiai« feliratú diadalivet állítottak a m agyar vendégek tiszte
letére Balassa tanár köszönte meg. (»Napi Közlöny« 19. lap). A  másik, 
a földtanilag is érdekés bazini fürdőbe tervezett kirándulás (»Napi K öz
löny« 18—23. lap) úgy látszik, hogy résztvevők hiánya miatt elmaradt, 
mert sem a »Napi Közlöny«-ben sem a M unkálatokban nyomát nem 
találni.

K iállításokban is gazdag volt c gyűlés, melyek közül különösen ki
em elendő az ásvány- és földtani kiállítás, amelyről szóló részletes jelentés 
Szabó József tollából (247.) igen fontos adat hazánk geológiai ismeretéhez. 
Az itt kiállított kőzetgyüjtem ényt Hauer Fcrenez és Paul K. M. állították 
össze a bécsi birodalmi földtani intézet számára M agyarország északnyu- 
goti részéből. A  kőzet gyűjtem ény 579. számból állott.

Miután már elébb m egszüntették a kezdetben dívott szokást, hogy
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a M unkálatokba az illető vándorgyűlés elnökének arczképe felvétessék s 
a m unkálatokat hazánk tudósainak arczképcsarnokává óhajtották átalakí
tani olyformán, hogy minden kötetbe valamely kiváló szakem ber arczképe 
vétessék f e l ; ez alkalommal a zárközgyiilés Bugát Pál nagyérdem ű 
egyik alapítónk arczképén és életrajzán kívül még Pozsony legnagyobb 
fiának, a halhatatlan fűvésznek s bécsi tanárnak Endlicher Istvánnak arcz- 
képét és életrajzát felvétetni határozta (50. lap). Bugát életrajzát a nemzeti 
ügyért s tudom ányért hozzá hasonlóan rajongó ékes tollú Kátai Gábor 
irta meg méltóan, — Endlicher életrajza pedig Kánitz Ákos tollából, nem 
csak e sokoldalú nagyférfiu 'életének s tudom ányos m űködésének kellő 
meleg méltatása, de egyúttal az akkori kor füvészetének is története.

Endlicher összes munkái czimeinek itt idézett sorozatából látjuk, hogy 
mily lelkes hazafi m aradt ő akkor is, m időn távol a hazától, a külföldön 
jobban  művelt term észettudom ány szolgálatába állott.

Ugyanazon Endlicher, kinek füvészeti nagyon számos munkái és ter
mészetes növény rendszere nevének örökre való fenm aradását biztosítják, 
m egírta még a következő, a magyar történelem re vonatkozó m unkákat:

»Examen criticum codicis IV, evangelicorum Bizantino-Corviniani« 
Lipcse 1826.

»Anonymi Belae regis notarii de gestis H ungarorum  liber.« az akkori 
M agyarország térképével. Bécs 1827.

»Die Gesetze des heil. S tephan. Ein Beitrag zur ungarischen Rcchts- 
gcschicte» Bécs 1849.

»Rerum hungaricarum  m onum enta A rpadiana Sangalli 1849.« Ezen 
müve csak halála után je lent meg.

Igen érdekesek az »Aus den Denkwürdigkeiten der H elene K ottancrin 
1438— 1440.« Lipcse 1846. czimü, szerző neve nélkül megjelent, de köz
tudom ás szerint tőle származó mű előszavának végszavai, melyek fényes 
tanúbizonyságot tesznek arról, hogy m ennyire szivén feküdt a haza so rsa: 
»Durch die Beschäftigung mit diesem Bruchstücke. . . . kann ich hier 
den lebhaftesten W unsch nicht unterdrücken, dass die Ungarn über den 
Mühen des Tages und über ihren, dem  socialen Fortschritt zugewendeten 
nächsten Bestrebungen, die W ichtigkeit ernster historischer S tudien, die 
für den A ugenblick ganz in den H intergrund gestellt werden, nicht zu 
lange aus dem Auge verlieren, und dass die grosse W ahrheit: eine 
segensreiche Zukunft lasse sich nur auf dem Boden einer vollständig gekannten 
und richtig erkannten Vergangenheit auffuhren, auch bei ihnen zur lebendigs
ten U eberzeugung werden möge.«

De még arra is ráért Endlicher, ki m agát latin m unkáinak czimén 
»Hungarus Posonicnsis«-nek nevezte, hogy Jezsuita-m issionáriusok felvételei 
alapján China térképét kiadja — s hogy a chinai nyelv alapelem eit meg
írja. »Anfangsgründe der chinesischen Grammatik. Bécs 1845.«

Pl rendkívül term ékeny férfiú további érdekes életrajzi adatait illető
leg Kánitz életrajzára kell utalnom  (VIII—XVIII. lap).

Az országos orvosi nyugdíjintézet tárgyában az ez ügyben kiküldött 
választm ány azt je len té ezen vándorgyűlésnek, hogy m agát két oly kiváló 
szakerővel kiegészité, m int Nc'kám Sándor és Wcninger Vinczc, kik az alap
szabályokat átdolgozták és m athem atical alapra fektetett számítási táblákat 
készítettek az intézet szám ára ; továbbá, hogy az egész hazában szétkül
dött aláírási ivekre számos pártolón kívül, addig 509-nál több résztvevő 
tag irta m agát alá. (35 lap).
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A  levéltárról is ö rvendetes.tudom ást szerzett a vándorgyűlés, a m eny
nyiben az ügybuzgó Rózsai) József jelenté, hogy a megelőző gyűlés ren 
deletéből a m últra vonatkozó okm ányokat, összen 119 darab okiratot 
összegyűjté s azokat leltározd és a budapesti orvos-egylet helyiségében 
helyezé cl. (44. lap).

Az állandó központi választmány e gyűlésen újból szerveztetett s el
nökéül egyik alapitónk Kubinyi Ágoston választatott meg.

A közegészségi és orvosi ügy rendezésének tervezetére kiküldött 
választmány m unkálata, melyről már a pesti és maros-vásárhelyi gyűlé
seken volt szó, itt az egyesült orvos-sebészi, államorvosi és gyógyszerészi 
szakosztályok által megvitatva, végleg m eg lett állapítva törvényjavaslat 
alakjában. (57. lap).

S ha az 18715. XIV. tcz. m egalkotásánál szem előtt tarto tták  volna ezen 
javaslatnak a községi illetve körorvosokra vonatkozó 14-ik §-át, mely 
szerint »Az állam-községi orvosok oly helyeken, hol a nép szegény, vagy 
egészben, vagy részben az állam által dijaztatnak és pedig annál jobban, 
minél szegényebb a lakosság«, úgy ma bizonyosan előbbre haladt volna 
a közegészségügy, melynek sorsa, őreinek és végrehajtóinak, a községi 
illetve körorvosoknak sorsától elválaszthatatlan.

Az egyes szakosztályokból ki kell emelnem, hogy az orvosiban fel- 
tünőlcg sok jeles külföldi szakember, nem csak mint hallgató vendég, 
de mint előadó vett részt.

így Middeldorpf boroszlói tanár, ki a galvanocausticáról ér'ekezett, 
a tudom ány ősz bajnoka Purkinje prágai tanár, ki öt különféle orvosi 
tárgyról tarto tt előadást (118. lap). Schnitzler, ki az akkor uj bőr alá fecs- 
kendezés előnyeiről szólott, — Gruber ki a dobiir és Eustachkürt hurutjá t 
tárgyalta, — Politzer ki a dobhártya betegségeit 40 képben m utatta be, 
— Stärk, ki szintén mutatványos előadást tartott, — Benedict, ki az ideges 
bántalm ak felismeréséről értekezett. Ezeken kívül részt vettek még az 
az orvosi vitákban báró Wattman és Tiirk s részt vettek a gyűlésekben 
Wittclshöfer, Kraus, Zcissl és mások.

Az em lített külföldi tudósok előadásai közül csakis Middeldorpfé ju to tt 
a M unkálatokba.

Hazai szakem bereink orvosi értekezései közül kettő t em elek ki. Az 
egyik Korányi Frigyes előadása volt, melyet a m egnyitó gyűlésen »az ide- 
gcsségröl« tartott, ékes szavakkal rajzolván a mai társadalom  eme baját 
és ennek okait, melyek ellen hiában keresünk szert a gyógyszertárban s 
melynek gyógyszere azon eljárásban keresendő, mely a testi erőt, helyes 
gondolkodást és morált kifejti: a nevelésben. A  másik érdekes adatot 
képez hazánk orvosi ism eretéhez s ez: Gerlcy János előadása a Csallóközben 
uralkodó eretinizmusról.

A  term észettudom ányi szakosztályok is számos külföldi jeles előadóval 
és vendéggel dicsekedhettek, m int Hauer Fcrcncz, Hornes Mór, Foetterlc Fe
renc z, Kornhuber G, A., Aschcrson P-, Rogenhofer Alajos, Jcllinek Károly, Rothe 
Károly, többnyire mind oly szaktudósok, kiknek az absolut korszak ide
jéből hazánk term észettudom ányi k ikutatása és ism ertetése igen sokat 
köszön.

A régiségtani szakosztály m unkálkodása is igen eredm énydús volt, 
m ert a m egtartott számos kiváló előadáson kívül Arányi Lajosnak itt bem u
ta to tt s a M unkálatokban megjelent m onographiája a vajdahunyadi várról 
15 nagy negyedrét táblával, indította meg a V ajdahunyad restaurati ójára
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vezető mozgalmat. S hogy a vajdahunyadi vár em léke m aradandón meg 
legyen őrizve, a szakosztály Arányi müvéből még 1000 külön lenyom atat 
készítetni határozott.

Egyúttal küldöttséget ajánlott Ő Felsége elé indíttatni, mely kiesz
közölje a várnak egyelőre legalább fedél alá való hozattatását, hogy a 
végpusztulástól meg legyen óva. (150. lap).

A  társadalm i tudom ányok itt először működő szakosztálya nem ke
vésbé eredm énydús m unkálkodást fejtett ki s a M unkálatokba felvett je len
tései a pozsonyi dolgozoház állapotáról, a pozsonyi börtönök és óvodákról, 
az árvaházról s Rapos József je lentése a közalapnevelésről, mind meg annyi 
érdekes közegészségi adatok (158— 166. lap).

A  Pozsony sz. kir. város által a vándorgyűlés emlékéül veretett érem 
egyik oldalának felirata találó magyarázata a vándorgyűlések hivatásának 
»Scientia motu clarior«.

XII. GYŰLÉS RIMASZOMBATON.
1867. augusztus hó 12— 17-ig.

Az 1866-iki hadjárat s az ezt követő cholera járvány miatt ezen ván- 
dorgyülés egy évvel későbben ta rta to tt meg, m int tervezve volt.

Tagjainak szám ára nézve (685) ez még az addig legnépesebb meg
előző pozsonyi gyűlést is felülmúlta. De felülmúlta valamennyi eddigit az 
érdekes kirándulások nyújtotta élvezetekben is, m ert Gömörvármegye te r
mészeti szépségekben oly gazdag számos vidékét látogatták meg tagjai, 
részint a gyűlés tartam a alatt, részint annak befejeztével.

A  nagygyűlés elnökéül m egválasztott Ágost szász Cóburg-góthai her- 
czeg a gyűlés vezetésében részt nem vehetvén, azt azzal kárpótolta, hogy 
a nagygyűlés alkalmából és emlékéül e czélra kiküldött választm ány által 
összeállított, 354 lapra terjedő m unkát »Gömör és K ishont törvényesen 
egyesült várm egyének leírása két arcz-, három térképpel és két fametszet
tel,« melyet Hunfalvy János szerkesztett, saját költségén ad ta  ki.

Ezen mű, melynek földrajzi részét Hunfalvy, az orvosiakat Kiss Antal 
és Török János tudorok, a vármegye virányát Fábry János, erdőszeti viszo
nyait Greiner Lajos, bányászatát Volny József s az egyes községek tö rténe
teit és egyéb statistical adatait többen írták meg, jelentékeny adato t képez 
hazánk megism ertetéséhez s a gyűlésnek ércznél m aradandóbb em lékét ké
pezi. A  két arczkép közül az egyik a nagylelkű M aecenast, Ágost herezeg 
Őfenségét, a  második' a Gömörmegye irodalmi ism ertetése körül sok érde
m et szerzett s 1832-ben elhalt Dr. Marikovszky Györgyöt ábrázolja. Ennek 
életrajzán kívül (192. lap) még egy újabb időben élt göm örm egyei orvos
nak, Kása Károlynak em lékezetét közli itt Kiss Antal (194. lap).

Ezen megemlékezéseken kivid találunk még a gyűlés M unkálataiban 
négyet; két rövidebbet az első közgyűlés m egnyitó-beszédében, az előbbi 
gyűlések két e lnökérő l: H erczeg Eszterházy Pál soproni- és Szczitovszky 
János bibornokról, pécsi nagygyülési elnökről, kik elévülhetetlen érdem eket 
szereztek a magyar term észettudom ány felvirágoztatása k ö rü l; és kettőt 
a M unkálatok elején, melyeket a bezáró közgyűlés arczképekkel a M un
kálatokba felvétetni re n d e lt; ezek Gömörmegye egykori helylcirójá, Bar-
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tholomacidcsz László és Wallaszky Pál a  magyar irodalom egykori ism ertető
jének életrajzai. U tóbbinak dicsőítésére elég legyen Kazinczy Fercneznek róla 
m ondott szavait idézni, hogy „a nemzeti becsület szerencsés védője volt.“

Gömörmegye m onographiáján kiviil egy másik m aradandó em léke is 
fenm aradt ezen gyűlésnek. U gyanis Kovács Sebestyén Endre, a  vándorgyűlés 
alelnöke 100 darab arany pályadijat tűzött ki hazánk fürdőinek kimerítő 
leírására, melyeknek állapotáról, illetve elhanyagoltatásáról a gyűlés másik 
alelnöke, Kubinyi Ágoston m egnyitó-beszédében szólott terjedelm esebben.

Kovács S, Endre pályadiján kívül még egy másik is kitüzetett ezen 
nagygyűlés alkalm ából Koczianovieh József által (20 arany), melynek az or
vosi tudom ány sokat köszön, t. i. a chinin keserű izének részben való el
tüntetését, melyet a pályanyertes Rozsnyay Mátyás fedezett fel.

A régibb pályadijak közül három Ítéltetett oda ezen gyűlésen, u. tn. 
Lészai 12 aranya a czem ent-m észnek Erdélyben való fölfedezéséért Böhm 
Jánosnak ; az adakozásokból 100 aranyra felszaporodott gazdasági dij Entz 
Fercnczncli „Új magyar Gazda“ czimü müvéért; és Budaváros 30 aranya Török 
János, tornaijai orvosnak életrendtani m unkájáért.

A  gyűlés egyes mozzanatai közül kiem elendők :
Az archäologiai társulat alapjának megvetése, mely itt az archäologiai 

szakosztály kebeléből archäologiai bizottm ány név alatt alakult s melynek 
itt három, 100 ftos alapitó és 14 rendes tagja lett.

Az orvosi nyugdíjintézetről annyit tudo tt meg e gyűlés, hogy az alap
szabályokat a korm ány visszaküldte csekély m ódosítások végett.

A már leltározott irattár kezelésére Rózsay József pénztárnok válasz
tatott meg egyúttal levéltárnoknak.

A tudom ánynak, mint ilyennek, képviseltetése a főrendiházban óhaj
tatván, az ez iránti lépések m egtételére a központi választmány utasittatott, 
amit azonban csak a főrendiház általános uj szervezése alkalmával értünk el.

A közegészségügy rendezése ezen gyűlésből m egsürgettetett, miután 
a megnyitó közgyűlésen .Grósz Lajos „A közegészségügyi intézmények befolyása 
az egyetemes jólétre“ czimü tartalom dús előadásával ism ételve feltárta ez ügy 
nagy fontosságát a nagyközönség előtt.

Iparát és gazdasági term ékeit szép kiállításon m utatta  be Gömör
megye közönsége a vándorgyűlés tagjainak, felhasználván ez alkalmat ré
gészeti kincseinek közszemlére való kitételére. A  kiállításról szóló jelentés 
a M unkálatokban olvasható (397—408. lap). A  nyilvános kiállításon kívül, 
nyitva állott a szakem bereknek még Bcnkéir József ritka érem gyüjtem énye 
is m egtekintés végett.

A  köztilési előadások közül, a már em lítetten kiviil, még kettő  volt 
nagyérdekü, u. m. Rónay Jáczinté „a kenti barlangról“ alkalom szerüségénél 
fogva, am ennyiben, eltekintve az előadás érdekes tudom ányos voltától, 
az aggteleki barlangba készülő társaság sokat okult ez előadásból a bar
langok képződéséről, alkotásáról általában s összehasonlítást tehetett hazánk 
és Anglia eme földalatti term észeti csodái között.

A másik Greguss Ágost fontos kérdése volt »Hogyan erősödjünk társa
dalmilag ?« ő feltévén a kérdést, hogy »váljon a m agyar faj az ország 
többi faja fölött ezentúl is m egtarthatja-e társadalm i fensőségét?« azzal 
felel ; »meg, ha ő lesz az erősebb, m ert az a faj uralkodik, a mely ha
talm asabb.«

S társadalmi erősödésünkre, gazdagodásra és művelődésre három 
kellék kell, t. i . : »munka, meg munka, meg m unka!« »Háromszoros
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m unka! mert fajunk számos kitűnő tulajdonsága között fájdalom a m un
kásságot nem találjuk eléggé kifejtve ; s épen a m unkásság hiánya azon 
achillesi sark, hol a testvérnépek halálra sebezhetnek. Sebezzük hát mi 
halálra saját henyeségünket: fényzüző kiadásaink helyett szaporítsuk in
kább bevételeinket, kártya helyett forgassunk inkább könyveket, vétkez
zük le szorgalom dolgában a keleti A dám ot s igyekezzünk utolérni Európa 
nyugati nemzeteit, szóval a m unkát se ne szégyeljiik, se meg ne unjuk, 
s ha mi akarunk maradni az urak: ne uraskodjunk« (123. lap) Arany 
szavak, melyek követése ma sem késő !

Jelentékeny adato t képezett hazánk egészségügyi ism ertetéséhez azon 
bírálati összeállítás, melyet Verebély József a pozsonyi vándorgyűlésen Gerley 
által te tt indítvány folytán a hazánkban előforduló elmebetegek es hülyékről 
és az ezek ápolására szánt intézetekről hivatalos hatósági jelentésekből 
állított össze, s melyet az áll. központi választmány m utato tt be. (03. lap). 
Sajnos azonban, hogy a helytartótanácsi rendeletnek csak 54 törvényha
tóság lelelt meg.

A  szakosztályok m unkálataiból kiemelendő, az orvosiban tarto tt 
cholera értekezlet, mely közvetlenül a lefolyt járvány benyom ása alatt a kór 
körül te tt gyakorlati tapasztalatokat összegezte, a nélkül azonban, hogy 
valami uj felfedezéssel gyarapította volna a tudom ányt.

É rdekesebb volt e tekin tetben azon kiválólag statistikai értekezés, 
melyet a fáradhatatlan Rózsay József a  pesti Rókus-kórház fiókosztályán 
és és a »Jozefinum« cholerakórházban észlelt 1132 betegről állított össze.

Ezen kimerítő munka, m elynek igen számos graphicus táblája és a 
hozzá csatolt fővárosi térkép, a melyen mindazon házak meg vannak je 
lölve, a hol cholera m egbetegedés előfordult, hü képét nyújtja fővárosunk 
akkori egészségügyi vagy jobban  mondva betegülésí viszonyainak. (192. 
213. lap).

Hasonló kim erítő m unkálatot találunk a vándorgyűlések ugyanezen 
ügybuzgó tagjától a M unkálatokban a Rókus-kórház fiókosztályán előfor
dult 1864—5. és 1867. évi typhus, — és 1867-iki himlőjárványról.

A  soha nem pihenő Rózsay m int más alkalommal, úgy itt is felhasz
nálta számos orvos jelenlétét, hogy a magyar orvosi könyvkiadó társulat 
érdekében buzgólkodjék (»Napi Közlöny« 6. lap).

A mindig gyakorlati Arányi Lajos, ki a kassa-eperjesi gyűlésen az 
akkor uj uroscopiát könnyen felfogható m odorban ism ertette meg hazánk 
orvosaival, m ost hasonló gyakorlati vezérfonalat m utatott be a hullában 
előforduló májbántalmak meghatározására. (306—315. lap.)

A  többi szakosztály értekezéseiből csak egyet említek, mely a ma
gyar tudom ány vívmánya. Ez Lengyel Béla előlcges jelentése a Than Károly 
által a harkányi kénes vízben, elemzése alkalmával felfedezett uj légnemű 
testről a szénéleg kénegről, mely egy parány széncny, egy élcny és egy kén
ből áll s COS képlet által van kifejezve.

Mint már az ezen gyűlésről szóló tudósítás elején jeleztem, c gyűlés 
örökké em lékezetes fog m aradni kivált azon kirándulásoknál fogva, m e
lyeket tagjai Göm örvárm egyének majdnem m inden nevezetes és érdekes 
pontjára tettek. Ilyet pedig itt igen sokat találni.

Messze vezetne ha ez élvezetes és tanulságos kirándulásoknak bár
mily rövid ecsetelésére is szorítkoznám. Beérem annak elmondásával, hogy 
mit látogattak meg a gyűlés tagjai. A  kirándulásokról szóló részletes je len 
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tést a M unkálatokban találja az olvasó (409—443. lap) Oláh Gyula ügyes 
tollából.

Rim aszom batból a gyűlési napok szabad óráiban a közeli kokovai 
és zlatnói üveghutákat nézték meg. ·

Ajnácsköre fürdője és regényes vidéke, — Ózdra vas ipara, — Put- 
nokra Serényi gróf m intagazdászatának m egtekintése végett rándultak  ki.

Aggtelekre a  világhírű Baradla vonzotta őket, melynek a M unkálatok
ban (415. lap) olvasható leírását a megye főorvosa Madarász Rezső közölte. 
Itt létüket a barlang régi bejáratánál levő, Arányi Lajos által készíttetett 
em léktábla jelzi.

A Jókai lőcsei fehér asszonya, nem különben Gróf A ndrássy Gyula 
által nagy hírhez ju to tt krasznahorkai fellegvárnak, hol a vár tulajdonosa, 
a kassa-eperjesi gyűlés volt lelkes elnöke Gróf Andrássy György szívesen 
fogadta a vendégeket, m egism ertetését (421. lap), Erössy Lajosnak köszön
jük, kinek leírását úgy a várnak s térképének, m int számos más neveze
tességeinek fametszetü képei ékítik.

M eglátogatták továbbá Rozsnyót, hol ezen vándorgyűlés 111-ik közülése 
tartato tt s hol a vasas fürdőt tekintették meg. K irándultak Dobsinára, mely
nek világhírű jégbarlangja akkor nem volt még feltárva, de voltak páratlanul 
gazdag kobalt és egyéb bányái, melyekről úgy mint D obsina történetéről 
és fejlődéséről a helyszínén igen tanulságos előadást tarto tt Dobay Vilmos 
bányaigazgató,

Innen a ritka szépségű sztraczenai völgybe rándultak, melynek szikla
kapuján látható em léktábla örökité meg ittlétüket.

A tábla felira ta: »Kóburg Á goston herczeg! téged e sziklák dicsérnek!« 
az erre vezető rem ek útnak a herczeg általi építtetésére és föntartására 
vonatkozik.

K övetkezett Pohorclldnak és vasgyártelepének s ezután a történeti neve
zetességű Murányvárnali m egtekintése.

A  kirándulás Nagy-Rőczén ért véget. S m indezeken felül e gyűlés 
em lékét még éremmel is m egörökítették.

XIII. GYŰLÉS EGERBEN.
186S. augusztus 24—29-ig.

„Venite adoremus Dominum.“ Az egri rem ek székesegyház hom lokára 
irt em e szavakkal üdvözlé a gyűlés lelkes és tapintatos titkára Kátai Gábor 
a m. orvosokat és term észetvizsgálókat Egerben, a Napi Közlöny czimlapján, 
a kedélyhez szóló szép üdvözlő szavaiban kifejtvén azt, hogy az orvos, 
midőn tudom ánya segélyével az em bernek legdrágább kincsét, egészségét 
adja vissza, — a term észetbúvár, midőn a világegyetem rejtelm es erőinek 
okait fürkészve, az összes m indenségben uralgó örök törvények összhang- 
zatos szépségeit íedezgeti fel, nem cselekszik mást, m int im ádja az U rat 
s hirdeti az ő d ic ső ség é t!

»Itt összeolvad az egyház és a tudom ány, — a szelíd hit és a 
büszke ész.«

S valóban reáillettek e szavak magára az egri gyűlésre is, hol a büszke 
ész em berei, az exact tudom ány férfiai, a szelíd hit főpásztorát, az egri
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érseket, a legnem esebb em berbarátot, a törhctlen hazafit, Bartakovies Belát, 
ki a nem zetet m agyar bibliával és Homerral megajándékozta, szerencsések 
voltak elnökül tisztelhetni. Itt is összeolvadt az egyház a tudom ánynyal, 
u tóbbinak javára s a közös haza nagy előnyére.

E ltekintve a gyűlés fényes sikerétől, mit leginkább elnökének köszön
hetett, a  lelkes M aecenas anyagi áldozattal is járu lt főczélunknak, hazánk 
m egism erésének előmozdításához azzal, hogy a tagoknak ajándékul adott 
nagy m űnek „Heves cs Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírásá
nak“ költségeit ő m aga viselte'. A  mű, melynek hom lokát szelíd vonásu 
arczképe díszíti, hét főszakaszra oszlik s m agában foglalja a megye föld
rajzi viszonyait, számos uj physicalis adattal, az egész munka szerkesztő
jétől, Albert Fcrcncztöl, geológiáját Szabó Józseftől, növénytani viszonyait 
Vrabélyi Mártontól, állattani leírását Kempelen Rációtól. A  néprajzi, népm oz
galmi s orvosi viszonyokat Dr. Franez Alajos m. főorvos irta meg. A parádi 
fürdő leírását orvosa, Dr. Lostcincr Károly szolgáltatta. A  gazdászati, erdé
szeti és ipari részt az érseki uradalom és gf. Károlyi György uradalm ainak 
kiváló szakem berei írták meg. A bányászati viszonyokat Uxa József bánya
felügyelő ecsetelte. A  régészeti és helytörténeti részt a nagyn vii Ipolyi 
Arnold és Balássy Fcrcncz szakavatott tollainak köszönjük. Végül a megye 
térképét a főkáptalan főmérnöke, Lipkos József rajzolta.

H a egyebet sem te tt volna az egri vándorgyűlés, m int hogy oda 
m enetele által ezen mű létrejövetelére adta meg az indító okot, máris 
nagy eredm ényűnek volna m ondható ; pedig végig tekintve ezen H32 
tagból állott gyűlés m unkálkodásán, kevés vándorgyűlés vetekedhetik 
ennek tudom ányos eredményeivel.

A  M unkálatok Pantheonja két kiváló férfiú arczképévcl és életrajzá
val gazdagodott.

Az egyiket a gyűlés egyik titkára montedegói Albert Fcrcncz irta Tit- 
tcl Pál egyetemi tanár és csillagászról, ki fényes pályáját az egri érseki 
csillagvizsgálóban kezdé, m egragadó ékesszólással ecsetelve volt m esteré
nek érdemeit. H álájának s gyöngéd szeretetének nyilvánulását látjuk eme 
rajzban azon férfiú iránt, ki neki vezetője, útm utatója volt, első tárva fel 
előtte a csillagászat nagyszerű titkait.

A  másikat a másik titkár Kátai Gábor irta almási Balogh Pálról. Hálás 
em lékünkre méltó férfiúnak m éltóbb parentatora aligha akadhatott volna.

H add áljának itt ékes em lékbeszédének, utódainknak is szóló szép 
és igaz végszavai:

»Valóban a ki komolyan gondolóra veszi, hogy boldogulásunk elő
m ozdítására szolgáló m indennem ű hazai viszonyaink szerencsés tovább 
fejlesztésénél, melyeknek kerekei forgásukban még mindeddig igen nehéz
kesek, épen a socialis tér, épen a társas működés az, melyen egyedül 
m inm agunktól függ, hogy hová tovább több több  eredm ényt hozzanak 
létre, valam int azt is, hogy m indennem ű tudom ányok, a mire halandó 
em ber képes, legnem esebb végczélja az lehet, hogy a belőlök vonható 
tényleges haszon összevéve és egyenként a társadalom  javára tétessék 
gyümölcsözővé, és hogy erre a tudásnak oly m egm érhetetlen m ennyisé
gét m agukba foglaló orvosi és term észeti tudom ányok minden mások 
felet legalkalm asabbak; — m éltánylattal fogja elismerni Balogh Pál fára
dozásait s velünk együtt őszintén óhajtani fogja, hogy azon nevezetes 
horderejű eszmék, melyeket társadalm i jólétünk előm ozdítására vándor
gyűlésünkön ő hozott indítványba és ő képviselt, általunk mint a kikre
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ez ő róla örökségül m aradt át, minél ham arább kedvező m egoldást nyer
hessenek. E m lékét közöttünk ez fogja legm éltóbban megőrizni».

Ezen gyűlésen már az ünnepélyes megnyitó közgyűlés is, komoly 
tudom ányos munkának volt m ondható Az elnöklő érsek, te tte l s nem 
szóval igazolta részvételét s őszinte rövid üdvözlet után átengedte a szót 
egyháza fényes csillagának, az ép oly mély tudom ányu, m int sokoldalú 
és aranyszáju Ipolyi Arnoldnak, kinek előadása Heves megye s E ger cul 
tu rtörténete volt dióhéjban.

Az enyémnél sokkal ügyesebb tolira volna szükség, hogy e hosszú 
szép beszédet, melyben a tudós főpap az em beri ism eret m inden ágára 
kiterjeszkedett, ke'lőleg m éltathassa. I tt csak azt mondom el róla, hogy 
jelen munkám m egírása a la tt nem állhattam  meg, hogy ism ételve el ne 
olvassam.

S a mire Ipolyi beszédében csak általánosságban utalt, annak egyik 
részét, a megye őslénytanát, nyom ban utána részletezte Kubinyi Fercncz. 
Majd ism ét pap szólalt fel, de ism ét olyan, ki tud ta  összeegyeztetni a geo
lógiát a b ib liával: Rónay Jdczint, s m indenkit egyiránt m eghódított a hi
deg jégkorszakról szóló meleg előadásával. K ésőbbi még m elegebb előa
dásaival, melyeket hazínk  tö rténetének  kim agasló alakjairól legm agasabb 
helyen magyar őszinteséggel ta rto tt, örök hálára kötelezte m agának e 
jeles főpap és hazafi a m agyar nem zetet, melyet annyira szeretett. S ván- 
dorgyüléscink büszkék lehetnek, hogy volt idő, a mikor ő t is m agukénak 
m ondhatták.

S még ezzel sem ért véget em e tudom ányos közülés.
A mivel a gyűlési helyeknek tartozunk, t. i. term észettudom ányi 

ism ertetésükkel, azt itt fényesen rovta le Szabó József jelesünk, Heves és 
Külső-Szolnok megyék földtani viszonyainak előadásával, melyet — a 
Munkálatokhoz csatolt — színezett földtani abrosszal élénkített, m elyért 
a közülés élénk elismeréssel adózott a szorgalm as búvárnak, ki a megye 
földtani képét első állitá össze ily tüzetesen.

A megnyitó közülés fényes tudom ányos eredm ényeit növelte még 
egy nemes em berbaráti te tt  is.

Ugyanis a gyűlés m ásod elnöke, a kevés beszédű, de annál mélyebb 
érzelmű Flór Fercncz, ki Bugáttal együtt a magyar orvosi tudomány ú ttö rő 
jének méltán nevezhető, rövid je len tést tevén a vándorgyűlések által kez
dem ényezett orvosi nyugdíjintézet ügyének állapotáról, a pártolók soro
zatát, kétszáz darab arany aláírásával m egindította.

De a bezáró közgyűlés búcsúbeszédei közt is volt olyan, mely nagy 
figyelemre méltó, annál inkább, m ert oly férfiú m ondta, kinek ma, m int 
korm ányunk elnökének m ódjában van az óhajtásképen elm ondottak foga
natosítására.

Gróf Szapáry Gyula, akkor Heves várm egye főispánt helytartója, m ost 
m inisterelnökünk, ékes és meleg szavakkal búcsút vevén a gyülekezettől s 
utalván azokra, a miket a gyűlésen az egészségügy s term észettudom á
nyok bő tárházából hallott, a  többi közt igy s z ó ll:

»Elvárhatjuk a korm ánytól, hogy tegye meg a szükséges in tézkedé
seket, hogy a haza minden vidéke ellegyen orvossal látva, — elvárhatjuk 
tőle, hogy m indent kövessen el a nép anyagi helyzetének javulására és 
a nép m űvelésére; de a haza polgárai se mulasszák el e részbeni kö te
lességeiknek eleget tenni, — és sok az uraim , mit e téren  minden egyes 
saját körében tehet. G azdaságainkban gondoskodjunk cselédeink egész
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séges lakásairól s arról, hogy azok túlterhelve ne legyenek, — betegségnél 
tegyük lehetővé tehetségünk szerint az orvosi segély alkalm azását, — 
m indenek elő tt pedig hasson kiki körében a nép anyagi jóléte előmoz
dítására és a nép nevelésre, mely két tényező alapja a nép müveltetésé- 
nek és egészségesebb életm ódjának, ezek terjedésével pedig bizonyosan 
fogyni fog a halandóság aránya«. Quod faxit Deus !

Az egyes szakosztályok tevékenysége is igen élénk volt.
Az orvosi szakosztályból kiem elendő genialis sebészünknek Kovács 

Józsefnek előadása, melylyel saját találm anyú lángéteszvt a  haza orvosainak 
bem utatta. E műszer légszesz vagy köneny lánggal igen nagy hőfokot ád. 
H őhatása legm agasabb, ha az étetendő felülettel a láng-kúp vége jő  é rin t
kezésbe. Az izzó vas feletti e lő n y ei: hogy a  lángban term ődő hőség 
egyenesen vitetik rendeltetése helyére. Nem kell az edzendő felület vagy 
töm eg alakjára sem ügyelnünk, a rávezetett alakulékony láng bem élyed 
az öblözetekbe, a felületre nem nyom, a pörköt le nem tépi. Előnyös 
te re  nyílik ott, honnan a galvános sipoly és kacsétesz a tüzes vasat ki 
nem szorította. A síkfelületek és töm egek étetése lesz hát érvényesülé
sének tere, melyeken hatása alkalm aztatásának időtartam ával (mint az izzó
vasnál) s a közelség helyes választásával lesz arányos. (Rajzát lásd ΧΙΠ. 139.)

K iem elendő továbbá az orvosi szakosztályból Darányi Jánosnak, a 
nagy hum anistának, ki óriási költségek árán m aga ta rto tt fel kórházat, s 
ki élte fogytáig a vándorgyűlések intézm ényét a tudom ányok népszerűsí
tése és terjesztése legjobb és leggyakorlatibb eszközének ta rto tta  előadása, 
a hazában általa véghezvitt m ásodik eredm énydús petefészektöm lő kiir
tásról (166. lap).

Szurmák Vilmos egri orvos pedig két pályadijjal járult az orvosi tudo
m ány fejlesztéséhez (137. lap).

Sajnos azonban, hogy olyasmiről sem szabad megfeledkeznem, a mi
nek sem a Napi Közlönyben sem a M unkálatokban nyom a nincs ugyan, 
de a mi határozottan  rósz befolyással volt a vándorgyűlések jövőjére nézve. 
S ez a következő eset.

Az államorvosi szakosztályban Poór Imre indítványt te tt, hogy a köz- 
egészségügy rendezése s az 1848. előtti orvosi kar helyreállítása tárgyá
ban a kellő lépések m egtétessenek (188. lap). Indítványát többen elle
nezték, de leghevesebben Balogh Kálmán, ki a szakosztályban kisebbség
ben maradván, nézetét a bezáró közgyűlésben is óhajto tta  érvényesíteni, a 
mi azonban neki o tt sem sikerült.

Már az ezen tárgy körül kifejlett v ita is igen heves s részben sze
m élyeskedő volt, m int azt az azonkori, egym ással ellentétben állott két 
hazai orvosi szaklapban olvasható folytatásából kiderül. Az ügy elm ér
gesítéséhez járu lt még azon körülmény, hogy az em lített tárgyban kisebb
ségben m aradottak, a következő fiumei vándorgyűlés tisztikarába Balogh 
Kálmánt is óhajtották megválasztani, a mi az előrem ent esem ények foly
tán, a vándorgyülési intézm ény nagy kárára szintén nem sikerült.

Innen ered t azon ellentétes állás, melyet Balogh Kálmán, k inek te 
kintélye és befolyása az egyetem en napról-napra nő tt és azon szaklapunk 
melynek főm unkatársa volt, a vándorgyűlésekkel szemben elfoglalt.

A legnagyobb em bereknek is m egvannak gyengé k s Balogh Kálmán 
a  mily nagy szellem volt, ép oly nagy volt szenvedélye is.

E ttő l fogva ő nem tud ta és nem akarta  az intézm ényt annak vezér- 
férfiaitól elkülönítve képzelni s a többség  akarata  előtt sem akarván meg



hajolni, a helyett, hogy a vándorgyűléseken való további m űködésével 
igyekezett volna eszm éit érvényesíteni, végképen elm arad t a vándorgyű
lésekről s vele együtt igen számos jelesünk, kiknek távollétét nagyon 
sajnálták és nélkülözték mindazok, kik az ügy kedvéért keresték  fel a 
vándorgyűléseket s tám ogatták  az intézm ényt akkor is, midőn az egye
tem és m űegyetem  legnagyobb része távol ta rto tta  m agát tőle.

I tt kezdődött azon harcz is, mely a következő gyűlések alkalm ával 
a politikai napi lapokban is igen jeles toliakból meg-m egujult a vándor
gyűlések ellen ; de ma, hála a haza eme szent ügye nem tőjének, én is 
idézhetem azon szavakat, melyekkel az egri gyűlésnek m indig csak ügyért 
lelkesedő s ellenvélem ényt is mindig tisztelő titkára Kcítai Gábor a Napi 
közlöny búcsú szavát lcezdé :

Lejárt a harcz, ül a vihar . . . .
Kátai e szavakat így folytatá : »A XlII-ik vándorgyűlés bevégződött. 

Váljon lesz-e ezen vándorgyűlésnek, melyhez előlegesen, m int m indegyik
hez annyi várakozás, annyi édes rem ény volt csatolva, olyan eredm énye 
a m inőt vártunk? Váljon azon munkásság, melyet e vándorgyűlés tagjai 
nem egy irányban oly lankadatlanul kifejtettek, váljon azon küzdelem, me
lyet nemes indokból oly he'uvcl folytattak, fog-e teremni édes gyümölcsöket ? 
Jobb sejtelmünk azzal biztat, hogy : igen.*

Es sejtelm e nem c s a lt! Az ügy túlélte a szenvedélyeket s ma az 
ellentétes nézetüeket is együtt látjuk működni s ha kell egym ással har- 
czolni is az intézm ény kebelében, a közügyért, melynek minden nézet, 
minden párt e lő tt szentnek kell lenni és m aradni ö rö k k é!

A term észettudom ányi osztályok e gyűlésen kiválóan szép cred- 
ménynyel dicsekedhettek s úgy honism ertető faunisticus és floristicus 
munkálataik, mint például Frivaldszky János é rtek ezése : A magyarországi 
hangyafélékről és Csató Jánosé: A Székásvölgy flórája és madár faunájáról, 
— m int a következő önálló tudom ányos buvárlatok eredm ényei: Than- 
hoffer Lajosé, a  Malpighi-féle edények, vagyis a rovarok epe- és húgy 
elválasztó szervei, két színes nyom atú táblával, — és Jedlik Ányosé saját 
találmányu Villamdclijcs hullámgépről két táblával, — bárm ely tudom ányos 
A kadém ia évkönyveinek díszére válnának.

Ezeken kívül a term észet barátainak hazánkban oly ritka a l
kalma nyílt még a csillagos ég titkaival is megismerkedhetni, a menynyiben 
a csillagvizsgáló torony számukra nyitva állott s abban egy este annak 
vezetője m ontedegói Albert Fercncz előadást is ta rto tt a csillagászat mai 
állapotáról s ennek a század kezdete ó ta te tt haladásáról. (Napi K öz
löny 22. lap).

A régészeti szakosztály is ritka élvezetben részesült az által, hogy 
Ipolyi Arnold saját lakán létező ó-, közép és újkori kiváló m űem lékekből 
álló gyűjteményéről, — mely most már közkincset képez s épen m ostani 
gyűlésünk helyén, N agyváradon, számára állítandó múzeumban fogja 
m egörökíteni am a tudós főpap hervadhatatlan  em lékét, — ta rto tt szóbeli 
előadást. Különben az ezen ritka gyűjteményről, úgy mint Plank Fcrcncz- 
nck a lyccum ban elhelyezett régészeti tárgyairól szóló részletes je len tést 
Römer Floris szakavatott tollából a M unkálatokban bírjuk. (350. lap).

Az archäologiai szakosztály szívén hordva az országszerte pusztuló 
műkincsek sorsát, ezen gyűlésből is kérelm et in tézett a korm ányhoz, hogy 
az országos archäologiai bizottság miclébb szerveztcssék s addig is az 
országos alapból em elendő m onum entális építm ények tervezetei megbi-
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rálás végett az A kadém ia arch, bizottságához utasitassanak. Hasonló ta r
talmú kérelem m el fordult a hazai püspöki karhoz is.

A gazdászati szakosztály sem m aradt hátra  eredm ény dolgában s 
értekezései közül kivált m indenek felett helyi érdekénél fogva Entz Fcrcncz 
jeles előadása Eger borvidékéről, melyben ritka szakértelem m el irta le az 
ottani szőlőmivelési m ódot, a szüretet és borkészítést Egerben.

S hogy H evesm egye és a Jászkerület gazdászata és m űipara mily 
fokon áll? azt az ezen m egyék gazdasági egyesülete által rendezett 
nagyszabású kiállítás m uta tta  be a gyűlés tagjainak. Az erről szóló rész
letes je lentés a M unkálatokban olvasható. (371—386 és 394 — 397. lap).

H asonlóan kim erítően leírva találjuk ezekben Eger városa tudományos, 
jótékony és egyéb társadalm i intézeteit, m int a társadalm i szakosztály itteni 
m űködésének eredm ényét, névszerint a lyceumi főtanodát, a papnöveldét, 
a főgymnasiumot, az érseki tanitóképezdét, a rajziskolát, az angol kis
asszonyok nevelő-intézetét, a vallásos finöveldét, az elemi tanodákat, az 
óvodát, a katholicus legényegyletet, az irgalm asrend kórházát, az egri 
szegények in tézetét és az irgalm as nénik női kórházát, a Rajner Károly 
alapítványát, az árvaházat, dolgozóházat, a fogházakat és a tem etőket.

A gyűlés adm inistrativ  ügyei közül m egem lítendő, hogy az eddigi 
5 frtos tagdíj már ezen gyűlésre is 6 frtra em e lte te tt; az alapszabályok
nak átdolgozására a központi választmány u tasitta to tt (392. lap), — és a 
göm örm egyei bányászat em elése érdekében Rozsnyó és D obsina városok 
által kitűzött 200 frtnyi pályadij Kaufmann Camillo bányászati m érnöknek 
íté ltetett. (33. lap.)

Az Egerből te tt kirándulások mind tudom ányos értékkel bírtak. Az 
első az egri főkáptalan szives meghívása folytán a bátori kőszénbányákba 
volt. I tt a gyűlés tagjai 100 frto t gyűjtö ttek  egymás között, mely kezdő 
alapítványát képezte a m unkások javára szolgálandó segélypénztárnak.

A  m ásikat az ásvány és földtani szakosztály tagjai egyik gyülésök 
helyett az érdekes Eged hegyre és a tárkányi völgybe tették . A harm a
dikat az egész vándorgyűlés te tte  Párádra, ezen nevezetes gyógyhely m eg
ism erése végett, hol rendes közgyűlést is ta rto ttak , a m elyben Losteincr 
Károly fürdőorvos a fürdőben te tt gyógytani észleleteiről és Erdei Pál a 
mátrai bányam ivelés tö rténetérő l értekeztek.

Számos m aradandó em lékein kívül ezen gyűlést is érem örökíti meg.

XIV. GYŰLÉS F I ÚMÉBAN.
1S69. szeptember hó 6—11-ig.

»Tengerre M agyar!«
Alkotm ányhoz szokott nem zet ösztönszcrtileg politicus. S ha szavak

kal nem is politizált a fiumei vándorgyűlés, de azon lelkesedés, melyet a 
gyűlésnek Fium e városának meghívása folytán oda való kitűzése ország
szerte gerjesztett s m elynek következtében kétszer annyian sie ttek  (1272; 
az akkor még nagyon távoli Fiúm éba, m int az addigi legnépesebb gyűlé
sen voltak, több volt a tenger látásának egyszerű kíváncsiságánál.

A  nagy hazafi fenti gyújtó két szava élénk viszhangot keltett a ma
gyar keblekben s a fiumei gyűlést lelkes politikai tün te téssé te tték  olyanok 
is, kik idáig gyűléseinktől távol m aradtak.
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A lelkesedés m indkét részről igen nagy volt s a  vendégszeretet, 
melylyel a fiumeiek a m agyar testvéreket fogadták, leírhatatlan.

Híven jellem ezte ezt a gyűlés egyik titkára, Bódogh Albert, m időn a 
Napi Közlöny homlokán üdvöt mondva Fium e polgárainak, igy szól: »A 
tudom ány és érzelem, a szív és ész- és a hazafiság ül ma közös ünnepet 
Fiúméban.«

S a fiumeiek lelkesedése elterjedett tovább is Isztria partjain. A  polai 
polgárok is em lékajándékot küldtek a nagygyűlésnek, m égpedig nagyon 
kedveset, V örösm arty Szózatát Cipriani Iván olasz fordításában 1200 pél
dányban. Érdekes ennek indokolása is, melylyel szerző a gyűléshez in tézett 
levelét végzi: »Vajha én is előm ozdíthatnám  ilym ódon a nem zetek te s t
vérülését s m ásokban is felébreszthetném  a hő szerete te t nem es nem ze
tetek  iránt, mely anynyi érdem eket szerzett már m agának az em beriség 
körül vitéz te tte i által a m últban és jelenben.«

Az általános lelkesedésből folyó vendégszeretet egyes nyilvánulásait 
pazarlásnak kellene bélyegeznem , ha e gyűlésen csupán csak orvosok és 
term észetvizsgálók fogadásáról le tt volna szó. D e m int fent mondám, itt 
a politikailag még akkor bizonytalan sorsú Fium e a m agyar orvosok és 
term észetvizsgálók gyülekezetében első sorban a szerete tt anyaország fiait 
lá tta vendégeiül, k iket fényesen akart fogadni.

S csakis ezért bocsátható meg például, hogy eltekintve egyéb, nekünk 
nyújtott élvezetektől, m int akkor a helyszínén magán úton értesültem , a 
város által tiszteletünkre ado tt 1000 teritékii ebéd tizenhatezer ftjába került.

A Fiúm éban átélt kellemes napok em lékén kívül m ég m aradandót is 
ado tt Fium e városa s ez: Fiume e's környékének tájrajza term észettudom ányi, 
orvosi, statistikai stb. tek in te tben  (Egy kőnyomat- két térkép s a  szövegbe 
nyom ott famctszvényekkel), m elyet ez alkalom ra íra to tt s ad o tt ki a város 
költségén. E  mű, a tö rténeti és orvosi rész kivételével, többnyire Lorenz 
J. l?.-nek, a Quarnero szorgalmas és legkitartóbb búvárának m unkálataiból 
való összeállítás. De ennél jobba t 1869-ben nem is írhato tt volna senki.

Ezen tájrajzban sok oly érdekes adato t talál az olvasó, m elyeknek 
nagygyűléseink alkalmából készült, számos többi m egyei és városi mono- 
graphiákban hiában keres, m ert ezekben nem volt m eg a leírásnak ezen 
tárgya, t. i. a tenger életének alapos és vonzóan m egirt rajzát.

A munka társadalm i, történelm i és politikai részét a névtelen szerző 
az ottani viszonyokat igen jellem zőleg igy kezdi : »A nem zetiség tá rgya
lásába nem bocsátkozva, csak egyszerűen azt említjük meg, hogy Fium e 
városban uralkodó nyelv az olasz, mig a hozzá tartozó terü letnek lakói 
viszonyaiknak megfelelőleg részint olasz, részint horvát nyelven beszélnek.«

De az akkori (1869.) culturalis viszonyokra vet ném i világot azon 
más helyütt olvasható megjegyzés, hol F ium e tanintézeteiről lévén szó, ez 
áll: »Ámbár a főgymnasium jelenleg királyi intézet, mely a város által is 
segélyezte tik : még sem felel m eg a város és környéke igényeinek, m ert 
a horvát tannyelv következtében — a tananyag  és tanerők  hiánya m iatt — 
olyan ez intézet, m int egy külhoni növény, mely e földön tenyészni egyál
talán nem képes.«

A  munkához két igen becses térkép van csatolva, a liburni parti 
K arstnák és a Q uarneronak physical térképe.

A gyűlés tudom ányos eredm ényeire nézve valóban ráillettek a vándor
gyűlés elnöke, báró Vccscy József m egnyitó-beszédének am a szavai, m elyek
kel a culturának Itáliából hazánkba Fiúmén át tö rtén t behozatalát ecsetelve,
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ezeket n io n ja : »Nemzetünk az akkor átvett csirákat híven megőrizte és 
a századok viharai, viszontagságai közt ápolta, ső t m eghonosította és 
nevelte, s mi büszkék lehetünk, am időn m a szellemi kincsünket, számba- 
veszszíik s m int a messze K árpátok tövéből visszazajló hullám a tudom ány 
gyöngyeit csillogtatjuk az A dria verőfényes partjain.« Mert volt m it csil
logtatni. U gyanis oly sok jeles s m aradandó becsii értekezéssel jelentek 
meg e gyűlésen tudósaink, m int kevés más helyütt. M intha minden szak
osztály érezte volna, hogy itt ki kell tennie önm agáért I

M indenekelőtt be le tt m utatva e gyűlésnek az intézm ény múltja s 
annak vívmányai Halász Géza alelnöknek a m egnyitó közgyűlésen m ondott 
igen lelkes beszédében, melyben nem csak száraz statistical ada tokat sorolt 
fel, de kiem elte mindazt, mit hazánk a vándorgyűléseknek a tudom ány, a 
közegészségügy, a társadalom  és a gazdaság terén köszön. Beszédének má
sodik részét Balassa János, a  m. orvosi tudom ány elsőrendű csillaga, em lé
kének szentelte, kinek korai és váratlan halála villám csapásként hato tt a 
nem zetre, mely benne legnagyobb orvosát v e sz té !

A nagygyűlés tisztelete s kegyelete tényleges tanúsítására egyhan
gúlag elfogadta Halász indítványát, hogy Balassa arczképc díszítse a fiumei 
gyűlés M unkálatait és az egykori alelnöke által Pozsonyban felajánlott 100 
aranyas pályadij közadakozásokból továbbra is nevére fentartassék.

Ügy a m egnyitó és bezáró közülésen, m int a szakülésekbcn, min
denekelőtt a helybeli szakem berek érdekes előadásait hallgatták meg a 
gyűlés tagjai s ezek a következők voltak :

Domini Vinczc grófnak, a felsőbb tengerészeti és kereskedelm i intézet 
tulajdonosának, előadása: A  term észettudom ányok és a hajózás.

Rövid félórai s ism ételt olvasásra méltó, szép előadásában teljesen 
kifejtette azon szoros összefüggést, mely a tengerészet s a term észeti és 
orvosi tudom ányok között létezik s a tengerészeinek azok haladásán ala
puló szép fejlődését. »A művelt tengerész napjainkban többé mitsem tesz 
vaktában és tapogatózva. A  hajó minden mozdulata pontos erőm űtani és 
term észettant törvények alkalmazása. . . . Ö nök a szabályokat állítják fel, 
mi pedig alkalmazásuk által a tapasztalás szentesítésével ruházzuk fel, 
m egerősítvén, ha helyesek, vagy kim utatván hiányaikat, ha tévesek.« 
(119—127. lap).

Littrow Henrik fregatt-kapitány és fiumei kikötő-parancsnok »az ujabb- 
szerii tengeri térképekről és a tenger fenekének előállítási módjáról« érte
kezett, általa készített plastikai térképekkel Mustrálván szabatos előadását, 
mely mindvégig feszült érdekeltségben ta rtá  a hallgatókat.

Az értekezéshez mellékelt három  színes kép m egérteti az olvasóval 
azon szöveget is, melyet különben a b em utato tt plastikai térképek  nélkül 
csak nehezen fogna fel.

A  tudós fregatt-kapitány, m int az egész világot ölelő elem m agas
röptű  fia, zárszavaiban kiszabadul a hazafi kötelékeiből s csak egy közös 
anyát ism er e l : a tudom ányt. »Ha m ost a tenger fenekének ezen plasztikus 
előállítási módját megfigyeljük, világosan látjuk, hogy minden ország egy
mással tengeralattian  össze van kötve, hogy m indannyian együvé tartoz
nak és hogy a tudományban mindnyájan testvérek vagyunk. A tudom ány tehát 
a valódi világpolgárságra tanít, a tudom ánynak nincs hazája, származási 
fája az istenséghez ér. A  tudom ányban nincs jobb, nincs bal, csak egy 
közép, a tudvágy magasztos ösztönével ellátott szív s minden nemzet az 
ő gyerm eke, ha a közös anyát tisztelni és becsülni tudja.«
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Az orvos; szakosztályban Giacich Antal városi főorvos értekezett a 
fiumei tengerpart sajátos betegségéről a Skcrlicvó-ról, (Skerlievo faluról 
igy nevezve, a hol először észlelték) m elynek lényegét az orvosok ism e
rek s melyről a nem orvosoknak elég legyen annyit tudniok, hogy egyike 
a legborzasztóbb nyavalyáknak, mely a bélpoklossággal határos, ren d 
kívül ragályos s a ragály fölvétele után rövid időn elpusztítja az o rrt és 
annak környékét. E  baj 1792-ben m utatkozott először. 1817-ben külön 
kórházat kellett 200 ily beteg  számára állítani. A gyűlés alkalm ával Fium e 
még 39 ily szerencsétlent ápolt. (169. lap).

Ezen előadással összefiiggőleg Poór Imre is értekezett a Skcrlicvóról 
elm ondva a kór egész tö rténeté t, a különböző szerzők vélem ényét s a 
helyszínén gyűjtött tapasztalatait. (182. lap).

Viszonzásul tengerparti szakem bereink előadásaiért az anyaország 
fiai közöl is többen szólották olaszul vagy odavaló tárgyról. így Rózsay 
József, ki első h irdette itt Abbázia di San Giacomo jövőjét, felhiván a  szak
osztály figyelmét azon addig jelentéktelen  tengerparti helységre, mely 
délies kedvező fekvésénél, vidéke szépségénél s más előnyeinél 
fogva hivatva van jelentékeny gyógyhely szerepére. K ik akkor A bbázia 
kedves tengerpartján sétáltunk, alig m ertük volna remélni, hogy o tt ma 
oly intézet fog állatii, mely versenyez a világ első rangú ilynemű he
lyeivel.

Olaszul értekezett a m agyar vendégek közül Pulszky Károly az em ber
ről a kőkorszak ideje alatt M agyarországon, és a mi Mezzofantink Arányi 
Lajos, ki Sz. István dicsőítésére felállítandó em léket indítványozott, — az 
emlék m intájának bem utatása m ellett — mely méltó legyen az első m a 
gyar művelődés alapítójához és a mai m agyar művelődés alapítóihoz. 
Három évi szabad óráit szentelte Arányi ezen em léképület tervei és min
tája constructiójának, mely azonban viszhangra nem talált, de a melynek 
conceptiója és leírása alig képzelhető sokoldalú ism ereteinek örökös b i
zonyítványa marad.

A szakosztályokból m egcm litendők a következő előadások :
Az orvosibó l: Raisz Gedeoné, közcgészse'gi teendők iskoláink körében. 

Szerző nagyon kim erítően tárgyalván e fontos kérdést, mely addig nálunk 
egészen el volt hanyagolva, s m elyet akkori legújabb népnevelési tö rvé
nyünk sem m élta to tt eléggé, értekezése egyes fejezeteiben m in t: 1. Tan- 
czélra szolgáló épületek, iskola-épületek. 2. T anterm ek űrtartalm a, világí
tása, fűtése, szellőzése. 3. Iskolai padok, székek. 4. Több órai szakadatlan 
ülés az iskolában. 5. Tornászat, — ráutalt az iskolai egészségügy mindazon 
szükségeire és hiányaira melyeken ma már hála haladásunknak részben 
segítve van. A sárospataki főiskolának akkori je les orvosa, ki a leirt iskolai 
hiányokat a gyakorlatból ism erte, a különböző iskolai székeket és a szobai 
tornászat alakzatait ábrázoló rajzokkal is illustrálta előadását, mely m int 
ilyen ma is nagy haszonnal olvasható.

Egy másik közérdekű orvosi előadást Róth Mátyás L ondonban  lakó, 
hazánkfia küldött e gyűlésre: A gyermekek nagy halandóságának okairól cs 
gátlószcrciről, azon kérelemmel, hogy a gyűlés »venné figyelembe az esz
közöket melyek A ngolhonban foganatba vétettek  a gyerm ekek síirü halá
lozásának m eggátlására . . . s melyek a közegészség szem pontjából A ngol
honban kedvező eredm ényeket hoztak létre.«

Az utóbbi évtizedben sok tö rtén t ugyan minálunk ez irányban, 
különösen Fodor József egészségügyi tanárnak kezdem ényezése és buzgói-
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kodása folytán ; de miután ez ügyet a nagy közönség figyelmébe soha 
eléggé ajánlani nem lehet, idézni fogom Róth előadásának egyes pontjait, 
melyekben elmondja, hogy m it tesz az angol társadalom  az em beri élet 
pregm entésére épen az ő kezdem ényezése folytán, a mivel egyúttal le- 
róvjuk tiszteletünket azon derék hazánkfia iránt, kinek igyekezete által 
sok, ha nem is magyar, de em beri élet m en tetett meg.

»A családokban a családanya van hivatva őrködni a gyerm ek egész
sége fölött. . . .  de ezek legnagyobb része végkép tudatlanok az egész
ségtan legegyszerűbb törvényei és gyerm ekeik észszerű nevelése körül.«

»Hogy ezen tudatlanság következm ényeit kevesbítsem , tíz év előtt 
nehány nemeslelkü hölgy segedelm ével egy társu lato t alakítottam  : Ladies’ 
Sanitary Association — Hölgyek egészségügyi társulata — név alatt az 
egészségtan törvényeinek terjesztése és népszerűsítésére. E társu lat nem 
elégszik meg e törvények tiszta elméletével, hanem  alkalmazni is törek
szik, főleg ott, hol a szegénység honol, m int ez a terv következő kivo
natából látható :

Bebizonyult tény, hogy a sinlődés, betegségek, korai halál oly okok
ból erednek nagyobbára, m elyek m egelőzhetők; azonban kevés gátló 
rendszabály foganatosíttato tt mind eddig, mely érin tette  volna a nép 
szokásait.

Ezen társulat kezdem ényezői mcglévén győződve, hogy a testi szer
vezet elkorcsosulásának nem e g /  sarkalatos oka az egészségtani tö rvé
nyek nem  tudásában fekszik, elism erték az egészségügyi ism eretek e lter
jesztése és népszerűsítésének szükséges voltát. E  czélra :

1. N yom atnak és k iosztogatnak háztartási és egészségügyi tárgyakról 
szóló egyszerű és érdekes értekezleteket.

2. A lapítanak nyilvános könyvtárakat oly könyvekből, melyek az 
egészséget és társadalm i jó lé te t tárgyalják.

3. Szerveztek gyakorlati felolvasásokat az egészségről, annak jav í
tásáról és a háztartásról.

4. A lapíto ttak  társu latokat a végre, hogy az itt k im ondott elvek 
iskolákban gyakoroltassanak.

E czélt előmozdítja, az em líte tt könyvecskék kiosztása a helység 
munkásai közt. . . . A laptőkék gyűjtése egészségi czélokra, m int ablakot 
fúrni (ezekre adó van vetve) ; a kem encze füstölgését meggátolni, m in
denféle szem etet eltávolítani, kiosztani szappant, meszet a ház belsejének 
meszelésére, kölcsönadni könyveket, m intákat ruhák szabására, keféket, 
csöbröket és konyhaszereket,

A gyűlések rendezése, hol úgy a m egnőtt leányoknak, mint a csa
ládanyáknak a háztartás és egészségtan rendszabályairól előadásokat 
tartanak.

Clubok alakítása 1 penny (4 krajezár) heti tagsági díjjal ruha, szén, 
fijrdés és mosásra.

V égre m inta bölcsődék alakítása, melyek iskolául szolgálnak minden 
rangú család anyák, iskolam esternők és dajkák számára.«

H add álljon még itt a  m unkások szám ára irt és köztök kiosztogatott 
könyvecskék sorozatának a cz im e: A  tiszta levegő értékéről. -— A tiszta 
víz használatáról. — A jó  táplálás értékéről. — Egészséges ital befolyá
sáról. — Meleg öltözet előnyéről. — Az anyák egészségéről. — Miként 
kell ápolni az újonszülöttet ? — A víz és a szappan hatalm a. — Mikor 
lettek  ojtva ? — Az olcsó orvos, vagy egy szó a tiszta légről. — A rom-
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lő tt levegő pusztításai. — A gyerm ek fürdése. — Az anya. — A nevelő. 
— A gyerm ek az iskolában. — Valami a liáz számára. — Mi az oka az 
egészségügyi berendezések hiányosságának a m unkások lakaiban? — A 
község egészsége és a nép lakai. — Az ártatlanok mészárlása. - -  M iként 
közelitik a halált ? — Az egészséges ház titka. — A m esterséges szop
tatásról — Egy nőpéldány. — A darázsaknak fulánkjai vannak. — A 
mag vetése közben. — Az öltözet és mibe kerüléséről. — A háztartás 
é 'e te, kötelessége, gondja és gyönyöre. — Elveszett és meglelt. — A 
m enyasszony háza. — Példabeszédek az egészség és boldogságról. — A 
lebetegedés utáni ham ar felkelés veszélye. — Hogy lehet egészséges 
gyerm ekeket nevelni ? — Minden egyén egészségügyi kötelessége. — A 
mezei munka. — M ulattatások az iljak és igazságok az idősebbeknek. — 
A sors csapása és a bú : hogy kell ezekkel szembe szállni ? sat. sat.

Mint köztudom ású, országos közegészségi egyesületünk m ost egé
szen az angolok által kijelölt helyes úton halad s a mindinkább szaporodó 
népszerű egészségügyi s ism eretterjesztő előadások az ország különböző 
részeiben, ha lassan is, de fel fogják világosítani társadalm unk művelt 
osztályát az em beri élet és egészség értékéről, mely hivatva lesz azután 
a tudatlanok és szegények életével is többet gondolni s az t a társadalom  
javára m egóvni!

Még egy orvosi előadást meg kell em lítenem  : Arányi Lajos eredeti 
torztani tanulm ányait három összenőtt ikertorznak leírásával s azoknak raj
zaival és egyes zsigercik színezett kéjeivel. (266. lap).

A term észettudom ányi szakosztály számos jeles, különösen honis
m ertető adatta l gazdagította a tudom ányt ezen gyűlésen és M unkálataiban, 
így Fcichtinger Sándornak értekezése a Börzsöny-M arianostrai trachyt hegy
csoport növényzetéről (284. lap), — Horváth Gcza előadása a Magas T átra 
Coleoptcráiról (296), — Csató Jánosnak dolgozata a Cibinjézer s környező 
hegyeinek virányáról (308. lap), — Mocsáry Sándor, Jellegző adatai Bih ar - 
megye Coleoptcráinak ism eretéhez (311. lap), — Frivaldszky Jánosnak άΑά- 
tai a m agyarországi D ipterák faunájához (318 lap), — Esztcrházy Kálmán 
gróf és Pávai Vájná Elek értekezése a sztánai kimosási völgyről és kolozs
vári m edenczéről, — (327 lap), Mosd Antal előadása a maros-újvári só- 
tömzsről (338. lap), és Houchard Józsefé M agyarország sóügyéről (341. lap), 
mind meg annyi kiváló nagybecsű munka, mely jelentékenyen gazdagí
to tta  hazánk term észettudom ányi ism eretét.

A term észettudom ányi előadásokból ki kell' még em elnem  Szabó 
Józsefét a  trachytok uj beosztásáról (358. lap) és Jedlik Ányosét ki ism ét 
altala szerkesztett uj villamdclejes kcrcsztrczgési készüléket m utato tt be s 
irt le (365. lap).

A régészeti szakosztály kevés, de annál érdekesebb értekezést tud 
felmutatni. Ezek közül m egem lítjük Römer Flóris két előadását, melyekkel 
szintén hazánk ism ertetését gazdagíto tta ; s ezek a halotti halm okról M a
gyarországon és Fium e régiségeiről szólók. U tóbbiakat részletesebben az 
1869-iki archüologiai értesítőben irta  le. (405. lap).

A gazdászati szakosztály értekezései közül kiemelendő Jancsovies 
Istváné, a gyümölcsészet m int országos ügy és helyi érdekénél fogva Bothó 
Jánosé, a  M agyar-Horvát tengerpart erdősítéséről.

A gyűlésnek egyéb eredm ényei és te tte i közül em lítésre méltók, 
hogy a vándorgyűlés az állam orvostani szakosztály indítványára újólag 
lépéseket te tt  a közegészségügy rendezésének m egsürgetésére s felkérte



90

a belügym inisztérium ot, hogy közegészségi törvényjavaslatot alkottasson, 
s azt hozzászólhatás végett szaklapjainkban közhírré tegye.

S hogy a vándorgyűlés ez irányú m űködése sikeresebb legyen, Halász 
Géza száz darab aranyat tűzött ki pályadijul az állam orvostant gyakorla
tilag tárgyazó műre.

A pályakérdés szövegezése az állandó központi választm ányra bízatott.
A régibb pályadijakból a Balassa féle 100 arany Margó Tivadar ál

lattana I. kötetének, — s a Koezianovich-Szurmák féle 200 forint a Chinin 
nem keserű alakjának előállításáért Bozsnyay Mátyásnak íté lte te tt oda.

A társadalm i szakosztály feladatához híven m egtekintette Fium e 
összes közintézeteit s az azokról szóló je len tést benyújto tta a vándor
gyűlésnek M unkálatai szám ára (79. lap).

Egyéb határozatai közül em líthető, hogy az áll. központi választmány 
a megelőző gyűlésből utasítva lévén uj alapszabály javaslat kidolgozására, 
ez azon szem pontból kiindulva, hogy a nehány napig együtt m aradó 
szaktársak és tudom ány barátok gyülekezete nem lévén párhuzam ba tehető, 
más állandóan együtt működő társulatokkal, eddigi rövid alapszabálya
inkat, a melyek mellett oly sok üdvös intézm ény kebelünkben született, 
változtatni nem ta rto tta  szükségesnek, de összeszedvén a régibb gyűlések 
egyes határozait s azokat kibővitvén mint szerves egészet Ügyrend alak
jában terjesztette elé a vándorgyűlésnek, s hogy ahhoz minden tag  hozzá 
szólhasson, azt a Napi Közlöny első számában te tte  közzé. Ezt a vándor
gyűlés egész terjedelm ében változatlanul elfogadta, mellőzvén Rapos Jó
zsefnek abbeli igen czélszerü s később életbe is lép te te tt indítványát, hogy 
a vándorgyűlés tagjai ne az előbbeni gyűlésnek M unkálatait kapják meg, 
de azét, a melyiken részt vettek. (77. lap).

H atározta to tt továbbá, hogy tek in te tte l azon előnyökre »melyek Fiume 
város felvirágozásából, anyagi és szellemi érdekeinek em eléséből nem csak 
Fium e városa, hanem egész M agyarországra háram lanak s m inthogy ezen 
előnyöket csupán az által lehet valósítani, ha egyrészt a fiumei kikötő, 
másrészt az alföld-károlyváros-fiumei vasút országos költségen mielőbb 
kiépíttetik«, küldöttség m enesztessék a kormányhoz, ezeket sürgetőleg  ké
relmezni s azt a vándorgyűlés báró Vécsey József gyűlési elnök vezetése· 
mellett a legtekintélyesebb tagjaiból m eg is választotta (94. lap).

K irándulások dolgában is örökre felejthetetlen marad a fiumei gyűlés. 
Közös kirándulást csak egyet te tt az egész társaság s az időjárás részben 
ezt is m eghiúsította. F ium e városa két gőzhajót bocsáto tt rendelkezé
sünkre, melyek korán reggel elindultak útnak, elvivén bennünket a vesz- 
tcgintézetéről hires Martinscizza, a jó  bort term ő Costrena, a tinhalásza- 
táról hires Buccari öböl bem enetele és a tö rténeti nevezetességű Porto 
Ré mellett, folytatva az u ta t a magyar-horvát tengerpart hosszában, a 
canal di mai tem pón át egész Novin túl haladva. Itt azonban a reggel 
ó ta lengedező borasca — kisebb fokú bora vagyis északi szél — oly 
heves lett, hogy fel kellett hagynunk a kirándulás eredeti tervével és visz- 
szafordultunk, megkerülve V egliat és Chersot, átjutottunk az isztriai partra, 
hol a szép és dús tenyészetü gesztenye-olaj-füge és babérfákkal bo ríto tt 
falvakkal és kéjlakokkal rako tt hegyoldalon gyönyörködve haladtunk el 
Mosczenicza, Lovrana, A bbázia és az újabb időkből szomorú em lékű 
Volosca elő tt vissza Fiúm éba.

A vándorgyűlés program m jába fölvett ezen kiránduláson kívül azon
ban a gyűlés legtöbb tagja felhasználva az akkori alkalm at, hol nem csak
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a magyar, de az osztrák vasutak és a L loyd gőzhajózási-társaság is je len 
tékeny árkedvezm ényt engedett a gyűlés tagjainak, kirándultak Triesztbe 
és Vclenczébe, hová csak az a gőzös, a melyen én te ttem  m eg az utat, 
m integy négyszáz m agyart vitt egyenesen Fiúméból.

Hazafelé a tagok nagy része Stirián át Bécsnek ment, ú tba ejtve a 
világhírű adelsbcrgi barlangot, R öm erbadot, hová az érdekét jól felfogó 
íürdőintézet az orvosi szakosztályt külön meg is hívta. Sokan O laszor
szágba még m élyebbre is hato ltak  és számos tapasztalattal gazdagodva 
tértek  haza.

Befejezésül ezen em lékezetes gyűlésről, melyet m agyar és olasz fel
iratú éréin is m egörökített, szóló tudósításom hoz, helyén valónak tartom  
még megemlékezni a zárülés zárszavairól is. Vcrncda Ernő fiumei polgár
m ester lelkes m agyar beszédét igy végzé : »Haza térvén, m ondjátok meg 
honm aradt testvéreiteknek, hogy leikeink egyetértése m egoldhatatlan lán- 
ezot képez a K árpátoktól a tengerig. Éljenek m agyar kedves testvéreink!«

Mire viszont Halász Géza köszönetét mondva F iúm énak páratlan  
vendégszeretetéért e szavakkal vett búcsút a vándorgyűlés nevében : »Mi 
azon biztos rem énnyel távozunk, miként Fiúm énak nagy jövője van s 
majd ha elérendi a m egérdem lőit jó lé tnek  tetőpontját, m időn m int világ
városba a vasúti és tengeri gőzösök százan e renként szállítják kebelébe a 
látogatókat s a nagy világ kincseit, akkor is ta rtsa  meg testvériségét, 
magyar szivét s emlékezzék meg, hogy a leendő nagyságnak, felvirágzás
nak előhírnökei a m agyar orvosok és term észetvizsgálók voltak!«

X V .  GYŰLÉS ARADON.
1871- Augusztus 28-tól — Szeptember 2-ig.

Ha voltak olyanok, kiket F iúm éba vándorgyűléseink tudom ányos 
működése iránti érdekeltségen kívül az azelőtt nem lá to tt tenger varázs
ereje és a F ium e politikai sorsa iránti érdeklődés vonzott s kik ennélfogva 
nagy örömmel m entek oda, — úgy A radnak is meg volt szomorú vonz
ereje, m ert a gyűlés minden tagja kegyelettel zarándokolt oda, hogy 
könyekkel áldozzon a nem zet hőseinek sírján.

Az 659 tagból álló gyűlést, mely a ném et-franczia háború m iatt egy 
évvel később ta rta to tt, nagy vendégszeretettel kebelébe fogadó város m a
radandó emlékkel is kedveskedett vendégeinek, A radm egye és város is
m ertetése képében, m elyet ezen gyűlés alkalm ából Parecz István szerkesz
tett. Ezen m űnek egyes részleteiből kiem elendő a Török Gábor által irt 
történelm i vázlat A rad és vidékének múltjából, mint szerző saját búvár
kodásának közvetlen eredm énye. A radon kívül 38 községre vonatkozó 
tö rténeti adatokat találunk ez érdekes rajzban.

Nem kevésbé érdekesek a Varga Jánostól közlött Néprajzi viszonyok. 
Both Albert A rad éghajlati és lebészeti észleleteit közli benne. Ezekhez 
függelékül igen érdekes kim utatás van mellékelve: a kolumbácsi legyek
nek m egjelenéséről az aradi járás, tót-váradi kerületében 1856—1868-ig, 
tekin tettel az időjárásra, melyből kiderül, hogy azok többnyire melegebb 
időjárás m ellett ápril végével s leginkább május hó első felében je len tek  
meg s hogy hideg szelek és esők után elpusztulnak.
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A földművelés és borterm esztés csak vázlatosan van ism ertetve. A 
közegészségi viszonyoknak Róth Albert tollából folyó leírásában megtaláljuk 
a  Darányi János által részint adakozásokból, de leginkább saját költségén 
alap íto tt s később Herzfeld Sándor társával 37 ágyra m egszaporitott magán 
kórháznak a leírását, mely népszerű intézet kezdetben csak alapítójának 
nagy áldozatával volt feltartható.

A  közoktatási viszonyok leírásából olvassuk, hogy azon fényes pa- 
lotaszerü lyceum, m elyet az állam, a m egyének 20790 ftnyi s a telket is 
adó A rad város 40000 ftnyi segélyezése m ellett a szokottnál nagyobb 
fényűzéssel épített, s m elyet már készen láttunk, fogja falai közé fogadni 
az Orczy-csaldd által A rad városnak adom ányozott, 40000 kötetből álló 
könyvtárt is.

A vándorgyülési elnökül m egválasztott József főherczeg ő fensége a 
honvédség szervezése — s Atzel Peter alelnök közbenjött súlyos családi 
csapás m iatt a gyűlésben részt nem vehetvén, azt Poór Imre másik alel
nök vezeté, ki ezt m egörökítendő 100 arany pályadijat tűzött ki köz- 
egészségi törvényjavaslat készítésére.

Poórnak m ég egy másik nagylelkű adom ányát is jegyzé fel e gyűlés. 
Ugyanis szóba kerülvén a m agyar orvosi nyugdíjintézet segélyegyletének 
életbeléptetése (88. 1.) Poór kijelenté, hogy az általa e czélra te tt  200 ftos 
alapítványhoz még évenként 100 ftot ajánl fel, mig alapítványa 1000 ftra 
nem emelkedik.

Hasonló örvendetes esem ényt tu d o tt meg a közgyűlés Flór Fcrenez 
végrendelete végrehajtójának leveléből, ki arról értesité, hogy az elhunyt 
özvegye, néhai férje 200 aranyas alapítványát 1500 ftra egészíti ki. Nagy 
férfiú méltó nejének e te tte  nem szorul m agasztalásra ! A vándorgyűlés 
nem es férjének elhunyta alkalmából részvétirato t in tézett a lelkes özvegyhez.

A  m egnyitó közgyűlésben Poór alelnöki feladatának ta rtá  m egem lé
kezni a tudom ány s különösen a vándorgyűlések elhunyt jeleseiről, kik
nek száma a fiumei gyűlés óta lefolyt két év alatt sajnos igen nagy volt. 
Azokból, kikről rövidebben szólott s kik intézm ényünk múltjában is sz e 
repeltek, megem lítjük Haidinger Vilmost a bécsi birodalmi földtani intézet 
volt igazgatóját, — Gebhardt X. Ferenczet volt budapesti egyetem i tanárt, 
— és Pataky Dánielt volt erdélyi országos főorvost, ki a protom edicatus- 
ban atyja nyom dokába lépett s azt közel 40 évig példás ügybuzgalom 
mal viselte s több gyűlésen nem csak tevékeny részt vett, de pályadijat 
is tűzött ki, a bujakórnak E rdélyben való tanulm ányozására. Fentieken 
kívül két oly férfiúról ta rto tt em lékbeszédet, kik hcrvadhatlan babérokat 
szereztek a m agyar tudom ány körül.

Frivaldszky Imre az egész világé, — m ásika Flór Fcrccz csak a hazáé. 
Mind a kettő  igen jó arczképpcl is m eg van örökítve a M unkálatokban.

Frivaldszky egyike volt azon első m agyar tudósoknak, kik a külföld 
által méltányolt term észettudom ányi munkáikkal mig egyrészt M agyarorszá
got a te rra  incogniták sorából kiem elte, másrészt elism erést szerzett a kül
földön a m agyar névnek és tudom ánynak. O je lentékeny örökséget is 
hagyott reánk nem csak müveiben, de szelleme é 1 növendékében Fri
valdszky János tudósunkban, ki nagybátyja művét, hazánk állattani m eg
ism ertetését az elköltözötthöz méltó m ódon folytatja.

Flór Fcrcncz m űködése szerényebb volt, de annál lelkesebb. O min- 
denekfelett m agyar volt s életének minden vágya, minden te tte  a magyar 
faj függetlenségének és haladásának előm ozdítására volt irányozva. Hogy
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polgártársai m ennyire becsülték, m utatja az, hogy 1848-ban a főváros 
főorvosává választotta s a szabadságharcz a la tt a honvédelm i ministeri- 
umban egészségügyi osztályfőnök s a m agyar hadsereg főorvosa volt.

O alap íto tta  Bugáttal az első m agyar orvosi szaklapot az „Orvosi 
tárt.“ A  m agyarság eszméjének terjesztésére m ég holta után is gondol
ván, egyéb jótékony alapítványain kívül húsz ezer forintot adományozott a 
magyar t. Akadémiának. Á ldott legyen em lékezete !

A gyűlés tudom ányos s társad, főbb mozzanatai közül kiem elendők :
Linzbaucr Fercneznek igen érdekes tö redéke a m agyar gyógyászat 

történetéből, mely sajnos, hogy még mai napig is nagy részt ism eretlen. 
Jelen töredékéből, mely a gyógyászat eredetével foglalkozik s m ely
ből sokat tanulunk azon viszonyról, melyben állami életünk kezdetén 
az orvoslás a papokkal állott, csak annyit vonunk ki, hogy a sz. István 
által a lapíto tt pécsváradi kolostorban 4  betegápoló s 6 fürdőszolga is 
rendszeresítetett s hogy a Monte Cassinórol Pécsváradra á tte tt Benczések 
voltak hazánkban a gyógyászat legelső apostolai s hogy ennek gyakor
lata ezen kolostorból indult ki.

A közgyűlésen is felolvastatni rendelt másik orvosi előadás, melyet 
a szerencsétlen gyógyíthatatlan vakok érdekében oly sokat buzgólkodó 
orvosi család másik érdem es tag ja Grósz Albert ta rto tt, a vakok ügyét 
vándorgyűlésünk révén mint országos ügyet a korm ánynak ajánlá.

Orvosi tekin tetből m egem lítendő még, hogy e gyűlés igen sok ér
dekes orvosi előadáson kívül, melyek közül a M unkálatokban tizenkettő t 
találunk, három, honi ásványvizet ism ertetett meg közelebbről orvosainkkal
u. m. az apatelki határban fakadókat, a borhegyit és a lippait, mely utóbbit 
a gyűlés tagjai egyik kirándulásuk alkalmával a helyszínén is m eglátogatták.

Vonzók és tartalom dúsak voltak a term észettudom ányi előadások is.
Hazslinszky Frigyesnek közgyűlési előadása a fiivészet bajairól, m ely 

ben sajnálkozott a felett, hogy a fiivészet ritkán jelenik meg a közönség 
előtt oly mezben, a melyben m agát szép szivnemesitő, oldaláról m egis
m ertetné, jellemzően, könnyen s érthetően fejtette meg a füvészetnek 
viszonyát a töb,bi tudom ányokhoz általában s term észetiekhez különösen 
A növény élete titkainak ism eretében s nem csak sok agyonpréselt kóró 
bírásában rejlik e tudom ány, a száraz gyűjtőknek ezt k iá ltja : Pauperis 
est num erare pecus!

De nem csak a növényeknek, az állatvilág kedveseinek, a m adarak
nak is akadt védőjük e gyűlésen, nagy barátjuk s kitűnő ism erőjük, a ha
zánk határain túl is ornithologul előnyösen ism ert Csató János alispán 
szem élyében, kinek igen alaposan s különösen nem zetgazdasági szem 
pontból is indokolt javaslata folytán kérelm et in tézett a vándorgyűlés a 
földművelési ministerhez, hogy az éneklő m adarak pusztításának meggátlá- 
sára a kellő intézkedéseket tegye meg.

A honism ertető term észettudom ányi előadásokból ke ttő t em elek k i :
Horváth Gézáét a tornai hegység Coleopteráiról és Hozók József nagy

szabású értekezését >földtan-bányászati képe a m agyar keleti arany- 
kerületnek általában és a kincstári Füzes-Szentháromsági aranybányászatnak 
különösen« 3 térképpel és 1 fametszvénynyel, mely felölel minden e téren 
tudni valót.

A  társadalm i szakosztályban csak egy értekezés-ta rta to tt, de erre 
azt mondjuk, hogy ezzel az osztály igazán dicsekedhetett. Kubinyi Ágoston 
ta rto tta  ezt »magyar urfiaink neveléséről e század elején és most.*
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Nagy kár, hogy e történeti vázlat szűk tere nem engedi, hogy ezt 
társadalm unk okulására egész terjedelm ében lenyom athassam . Sokan tanul
hatnának belőle még m a is. Egyetm ást azonban még is idézek belőle. 
Kulinyi igy k e z d i:

»Azt mondják, m inden organikus testnek érni kell, mielőtt haszon
vehetővé válnék; igaz, de nincs köszönet benne, ha a gyümölcs növésében 
megférgesedik s mikor már érettnek kellene lenni, m egrothad és lehull, 
így van ez az em berrel, ennek is érni kell, hogy családja hasznos tagjává 
s az állam sikerdús polgárává váljék, de bezzeg ha már gyerm ekségében 
rósz irányt kell látnia, ha rósz társaságba keveredett, szóval : szive, lelke 
m egférgesedett, esze a sok kihágás következtében eltompult, végtére egész
sége elroncsoltatott s alig érvén még férfi kort, máris clgörnycdt, s végre 
kimúlt, mi hasznát vehette családja, milyen polgára lett az államnak, s az 
em beriségnek ?!

A szakácsnők azt m ondják : a főtt étkeknek forrni kell, hogy m eg
lehessen enni, de bezzeg, ha vigyázatlanságuk s gondatlanságok miatt 
folyvást nagy tűznél áll a fazék, végtére annyira kiforr belőle minden, 
hogy nem lesz mit élvezhetni. így van ez az em berrel is, ennek is forrni 
kell s ha kiforrt és kihűlt, válhatik hasznos családi taggá és az állam 
sikerdús po lgárává; ha azonban örökké ifjúságától férfi koráig a bravúrok, 
kihágások és feslettségek- utjain já r s az erkölcstelenség gyökeret vert 
benne és úgyszólván term észetévé vált, lehetetlen, hogy higgadt vérű s 
hasznos férfiú váljék belőle.«

Tovább a mai kor előtt már adom áknak látszó, de valódi adatokkal 
m ulatságos alakban ecsetelvén a ju ratus korszakot, azon határtalan fegyel
met, am ely alatt a fiatalság a század elején állott, a m entorok kíséretében 
te tt bel- és külföldi utazásoknak szív- és lélekképző voltát, összehasonlítja 
azokat az ezen korra következett idővel, amidőn a betyárkodásban keresték 
a hazafiul virtust, amire szintén igen érdekes példákat hoz fel s igy folytatja: 
»Tagadhatatlan, hogy a jelen időben jobb  irányt vett nem es ifjaink neve
lése ; az abstract tudom ányokkal kevesebbet gondolván, inkább a reál-tu
dom ányokra neveltetnek. Nemes ltjainknál csak itt-ott, úgyszólván sporadice 
m utatkozik az 50— 60 év előtti betyároskodás, szóval szépen haladunk a 
pallérozódás ösvényén. A zonban szabad legyen nekem mégis a mostani 
nevelés irányára nézve némi megjegyzést tenni. A  régi patriarchális rend
szer, a viszony az apa és fiú, a nevelő és növendék, az idősbek és ifjak 
közt nagyban változott. Jelenleg úrfiaink szüleikkel tegezik egym ást s igy 
confidens, sőt gyakran praefidens lábon á llanak ,· a nevelőt, magánál idő
sebbet kevésbé respiciálják, sőt gyakran ezek iránt is praefidensek. A 
mamák, sőt az előre nem látó apák korán eresztik fiukat a világba, elvon
ván tőlök a nevelőket, m agokra hagyják, kik aztán rendesen idősebb úrfiak 
által roszra taníttatnak, vezettetnek. A  falun való lakást elhagyják, mulat
ságoknak és szórakozásoknak indulván, a jelen nem zedék az idő legnagyobb 
részét városokban tölti, hol igaz, fiaik sok mindenféle jót, szépet és hasz
nost tanulhatnak, de em ellett elszoktatván a mezei gazdálkodástól, sokan 
ezzel végkép felhagynak, s fájdalom ! számosán kapván a divaton, fény
űzésen, vagyoni állapotukat, egészségüket, sőt sokan becsületüket sem 
képesek többé feltartani.«

Ezek után ecsetelvén a külföldön talált magyar úrfiak világnézlctét s 
a legléhább élvezetekért való adósságcsinálást, igy végzi :

»A jelen  nevelés mellett nem es ifjaink nagyobb része hirtelen érvén,
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a hivatalos pályán is hirtelen akarván emelkedni, nem tekintvén ügyessé
gét, vagy alkalm atos voltát, k isebb hivatalokkal meg nem elégedvén, egy
szerre nagyobbakra vágyik. Fájdalom  ! rendesen, ha vagy hivatalt nem 
visel, vagy más valami hasznos foglalatosságot nem kisér, unatkozik s 
m agát szerencsétlennek tartja.

A  hajdani vendégszeretet, bizalom teljes barátság, mely számos évek
kel ezelőtt hazánkban dívott s úgyszólván tulajdona volt a magyarnak, 
fájdalom, hanyatlani kezd.

Szükség, hogy nyugalom, előrelátás és kiszámítás tegyék fogékony- 
nyá a szülőket gyerm ekeik nevelésénél arra, amire a jelen szokások s visz- 
szaélések oly hathatósan útbaigazítják. Es oh mily szükség, kivált oly idő
ben, mint a jelen, hol önhittség és önzés megfoghatatlan szórakozási kórság, 
foglalkozások kerülése, m értéktelen költekezés és frivolitás, fájdalom, oly 
igen uralkodnak és pusztító haladást idéznek elő. Ezen szörnyeket igye
kezzünk kölcsönösen legyőzni.

Fő törekvésünk s czélunk legyen ifjainkat okosoknak, szelídeknek és 
erényeseknek nevelni. Szoktassuk még gyenge korukban állhatatosságra, 
hogy az élet útjain a rosszal való szüntelent küzdésben győztesek m arad
janak. Neveljük fijainkat nem aristokratáknak, hanem  em bereknek, még 
pedig összhangzatban a term észet, ész, szív és szabadság kimívelésében. 
Rajta nem es anyák és atyák! neveljük gyerm ekeinket tiszta erkölcsiségben 
és felebaráti szeretetben, tanítsuk és oktassuk, m ennyire nem illő és vét
kes, a minden állatok fölött legtökéletesb, az isten képére terem tett em ber
nek a bűnök elkövetése, m ennyire kötelessége m indenkinek felebarátját 
lehetőleg gyámolitani, s jövendő boldogságán tö rek e d n i; kölcsönös szere
tetben kell hogy éljen az em beriség ! Neveljük korán, még a bölcsőben 
gyermekeinkt t ; szoktassuk folyvást jóra, szépre és hasznosra, de m agunk 
is jó példát m utassunk, m ert ha már gyökeret vert az ifiuban a roszra és 
rendetlen életre való hajlam s úgyszólván term észetévé vált, bár Oviddal 
szólva, m aga is elismeri »Video meliora, proboquc, deteriora sequor,« késő 
lesz őt jó útra vezetni.

V annak azonban számos kivételek. . . .
Tudom , hogy sokan rósz néven veszik megjegyzéseimet, intéseim et, 

de hogy a nagy reform átorral szóljak : »semmit sem vonhatok vissza, mert 
nem tanácsos valamit a Iclkiismcret ellen cselekedni, itt vagyok, én m áskép 
nem tehetek. Isten velünk.«

Ugyanezen társadalm i szakosztály gyűjtést rendezett egy pályadijra, 
mely hivatva leendett a babona káros voltát kim utató népszerű m unka 
jutalm ául szolgálni.

A gazdászati szakosztályban Rochcl Károly A radm egye borászatával 
ism ertetett meg bennünket (337. lap).

A  régészeti szakosztály pedig egy kiváló értekezéssel dicsekedhetett, 
melyet a bezáró gyűlés nagyközönsége is élvezettel hallgatott végig. Ez 
Arányi Lajos előadása volt a visegrádi ásatásokról, melyben ő a vár rom 
jainak hajdani alakját, az ásatások alkalmával talált edényeket, feyyverda- 
rabokat ism ertette, színezett rajzokkal is illustrálván a m ondottakat.

A  gyűlés ügym enetéből kiem elcndők m é g : hogy a nagy számmal 
egybegyült gyógyszerészek a budapesti graem ium ot m egkeresték országos 
gyógyszerészi gracmium létrehozására; az aradi kórházakról s egyéb em ber
baráti és társadalm i intézm ényekről Szóló jelentések (62— 69. la p ) ; továbbá 
a gazdászati és müipari bizottság jelentése Arad gyüm ölcstenyésztéséről és



96

iparáról, mely utóbbi különösen a szeszgyártás terén legelső helyen áll 
(85. lap).

Az aradi gyűlésnek kirándulásai is igen nevezetesek voltak.
Az egyik a gyűlés tartam a alatt volt Radna-Lippára, mely alkalom 

mal m egism erm erkedtünk a Maros partján, hegyen szépen fekvő hires 
radnai búcsújáróhelylyel, á solymosi várromokkal és L ippával meg sava- 
nyuvizével. L ippán m egkaptuk Varga Fcrencztől L ippa tö rténeté t és Horváth 
Imrétől L ippa statisticáját az .aradi gyűlés M unkálatai számára. (846. és 
366. lap).

A  másik nagyszabású volt s Erdély egyik legérdekesebb részét is
m ertette meg a gyűlés összes tagjaival.

Ugyanis az »Első erdélyi vasút társulat« szives volt a vándorgyűlés 
befejezése után külön vonatot egészen díjtalanul rendelkezésünkre bocsá
tani, hogy azon az oláh határszélen, vadregényes vidéken fekvő Petrozsén 
nevezetes kőszénbányáit s az útközben látható történeti nevezetességeket 
megszemléljük.

A  vándorgyűlések alkalm ából sok érdekes kirándulást tettek egyszer 
m áskor a gyűlés tagjai, de ilyet m int ez volt, hol hatszáznál többen ke
délyesen együtt utazva oly sok érdekes és nevezetes pontot oly kénye
lemmel és ingyen láthattak volna, egyet sem.

Láttuk ez alkalommal a Maros kies völgyét, Dévát, a Bem csatájáról 
hires Piskit, a  nagyszerű petrozséni kőszénbányákat, m ásnap visszajövet 
m egállapodtunk Csetátye Bobban a barlang m egtekintése végett, — meg- 
álltunk a toronyrom oknál s megszemléltük azokat és végül elzarándokoltunk 
Hátszegről történeti m últúnk egyik legfényesebb pontjára, V a jd a -llu n y ad ra !

Szűk terem  nem engedi, hogy e tanulságos szép kirándulás kedves 
em lékeit csak fővonásokban is ecseteljem — csak a feletti sajnálatom at 
kell kifejeznem, hogy e kirándulás a M unkálatokban meg nem örökittetett.

Pctrozsénben em léktábla helyett gyakorlatibb em léket hagytunk. 
Gyűjtést rendeztünk, mely 172 ft 70 krt eredm ényezett; ebből 72 ft 70 kt 
kapott a különvonat szolgaszemélyzetc, 100 ftot pedig alapitványképen 
tettünk le a bányanagyi pénztárnok kezeibe a petrozséni Deák-gyarmat 
szegényeinek ápolására. (Gyógyászat 1871. 623. lap.)

Az aradi gyűlés kedves em lékét érem is örökíti.

XVI. GYŰLÉS HERKULESFÜRDŐBEN.
1872. szeptember hó 16—21-ig.

Midőn a m. orvosok és természetvizsgálók hazánk legnagyobb für
dőjében, a term észet rem ekében, H erkulesfürdőbcn, vagy m int rendesen, 
de tévesen mondani szokták, M chádián gyűltek össze, akkor e fürdő kör
nyékével együtt, m int határőrvidék még a bécsi közös hadügym inisteriuln 
korm ányzata alatt állott, s ennek dicséretére legyen mondva, a fürdőben 
oly rend és tisztaság uralkodott, am inőt ezen vidéken csakis katonai sub
o rd in a te  mellett terem teni és feltartani lehetett.

A  vándorgyűlés a hadügym inisterium  képviselőjének, Rottár Márk a l
ezredes és fürdőparancsnoknak és Tatarezy Károly fürdőbérlőnek közös 
ism ételt meghívására ta rta to tt itt, kik minden képzeletet meghaladó figye
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lemmel és előzékenységyel fogadták és látták el a gyűlésnek igen nagy
számú tagjait, kik idesercglettek, hogy déli K árpátaink eme rem ekét, a 
bájolt) szépségű Csernavülgynek eme gyöngyét, az országnak legfényesebb 
fürdőintézetét, mely a külföld legpom pásabb fürdőivel is versenyez, m eg
ismerjék. A  gyűlésre beiratkozott 909 tagból szem élyesen 684 je lent meg. 
A  hadügym inisterium a gyűlés költségeinek fedezésére 3000 ftot utalvá
nyozott, mely összegből a gyűlés rendezői ké t m aradandó em léket is adtak 
a tagoknak, a Herkules-fürdő és környéke leírását és a gyűlés emlékére 
vert érmet, mely egyik lapján a H erkules-kútat, a másikon a fürdő rem ek 
gyógyterm ét ábrázolja.

A m onographia a hasonló művek közt első helyen áll tökéletesség 
tekintetében, m ert három oly férfiú m unkájának eredménye* kiknek neve 
is már elég garantia a mű jeles voltáért. Ugyanis földtani részét Koch 
Antal irta. Az ehhez m agyarázatul adott nagy földtani térkép, mely a me- 
hádiai századkerületre és az aldunai szorosra Moldovától a V askapuig ki
terjed, legnagyobbrészt a bécsi földtani intézet felvételei, részben Szabó 
József és Koch észleletei alapján állíttatott össze. A  másik hasonló nagy
ságú térkép ugyanezen vidék földrajzát ábrázolja. A harm adik a Herkules- 
fiirdő-forrás területének helyszínrajza.

A  mű állattani részét Frivaldszky Jánosnak köszönjük, ki ezen, a hazai 
faunára rendkívül érdekes vidéket igen sokszor átku tatta s a tudom ányt 
innen eredő számos új adattal gazdagította. Az állatok földrajzi elosztására 
nézve kiválóan érdekes azok névsora, melyek D élkelet-Európa faunájának 
hatását jelölik.

A  m unka orvosi részét s a fürdő kimerítő leírását Műnk Manó, hosz- 
szabb időn át volt itteni fürdőorvos szolgáltatta.

A vándorgyűlés igen élénken s a tagok folytonos érdeklődése mellett 
folyt le, mit részben annak is tulajdoníthatni, hogy fürdőhelyen, hol más 
szórakozás az ülések tartam a alatt nem található, még azok is felkeresik a 
szaküléseket, kik különben egyes tudom ányszakok iránt kisebb vonzódás
sal viseltetnek.

Ezen gyűlésen a szomszéd Szerbország korm ánya Dr. Medovic által 
képviseltette magát.

A  gyűlésnek annyi közérdekű tárgya volt, hogy a rendes két köz
gyűlés helyett hárm at tartottunk.

A  megnyitó közgyűlésen Rózsay József alelnök valóban ily helyre 
való előadást tartott, az orvos- és term észettudom ányok legujabbkori hala
dásáról, dióhéjba szorítva az em lített tudom ányok legújabb vívmányait, s 
utalt a term észettudom ányoknak legújabban keletkezett ágára, a tá rsa
dalmi term észettanra, mely társadalm unkat a testi és szellemi m űködések 
kérlelhetetlen, örökre állandó törvényeire vezeti v issza ; mely ku ta
tásai körébe vonta a népek, nem zetiségek keletkezését, művelődését, 
hanyatlását, m egszűntét; mely vizsgálja a m indennap történtek m ibenlétét 
és létokát.

Előadásának második részében megem lékezett azon veszteségekről, 
miket a tudom ány utolsó vándorgyűlésünk óta szenvedett. Bennünket itt 
csak a nagygyűlések h a lo tta i: Wachtel Dávid és Csíkszeredái Szabó József 
érdekelnek.

Wachtel a 3-ik és 4-ik nagygyűlésen, melynek titkára volt, Szabó az 
5-iken és 10-iken M arosvásárhelyt buzgólkodtak intézményünk- körül. Az 
utóbbin alelnöki tisztet viselt Szabónak, m int az erdélyi orvosi tudom ány
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körül sok érdem et szerzett tanárnak, em lékét az ezen M unkálatokhoz mel
lékelt arczkép is örökíti.

A  megnyitó közülés második előadása, úgy béltartalm ánál, m int helyi 
érdekénél fogva kötötte le a nagyközönség figyelmét. Ormós Zsigmond ré 
gészeti közleményt olvasott Dél-M agyarországra vonatkozólag, sok általános 
elm élkedésen s a római korszaknak ecsetelésén kívül kiterjedve a Hcrkules- 
fürdő fényes múltjára, mely Traján idejében az Aldunával együtt classicus 
hely volt. Az 1737-iki ásatásoknál H erkulesnek hét szobrát ásták itt ki 
számos más, a hely hajdani fényére emlékeztető tárgyon kívül.

E lőadásának legérdekesebb tárgyát azonban az O-Orsován lft59-ben 
kiásott Mithras-kölap legelébb itt közlőit leírása képezte, melynek rajza is 
a M unkálatokban látható. Mithras Perzsiában a nap és tűz istensége volt; 
dicsőítése később a róm aiaknál is szokásossá lön. Hogy a Mithras-cultus 
hajdan hazánkban is fenállott, azt Kőváry László Erdély történetében bizo
nyítja. Szerinte Mithras tisztelete a keresztény szertartásokba is belopó- 
zott és csak a IV. században fojtatott el végképen.

Források által környezett barlangok a M ithras-cultus legszokásosabb 
helyei voltak.

Az orsovai Mithras m ost a temesvári múzeum ot díszíti. A  Mithras- 
kőlapon kívül, közlött még több  adatot az orsovai régi sörház udvarán, 
mely hajdan római sirkert volt, talált cserépkorsócskáról -— olla cineraria — 
fibuláról és 10 darab rézércm ről, melyek másfélölnyi mélységben sírhelyek
ben találtattak.

A közérdekű népszerű előadások a közülésekből a folyó ügyek nagv 
száma miatt kiszorulván, estélyeken adattak elő.

Ilyen volt Műnk Manó fürdőorvos értekezése a Herkules-forrásnak a 
csernavölgyi hővíz-csoporthoz és a légköri csapadékokhoz való viszonyáról. E 
forrás viszonya a légköri csapadékhoz kétségbe nem vonható, a forrásnak 
több  napi esőzés vagy hóolvadás utáni kihűlése s vize m ennyiségének sza
porodása folytán ; de az összefüggés mikéntje még m indig homályos.

Boleszny Antal orsovai p lébános s derék történészünk »Török szoká
sokról« beszélt saját személyes tapasztalatai nyomán s nagyon érdekfeszítően, 
megism ertetve bennünket a K orán követőinek szokásaival születésöktől 
fogva házassági frigyök m egkötéséig (294. lap).

Rozsnyay Mátyás a babonát a term észettudom ányokban irta le. E lte
kintve a 13-más szám és a péntek  iránti balhicdclem eredetének fejtege
tésétől, melyek keresztény legendákból erednek, a term észettudom ányi 
balhiedclm ek közül megczáfolta az oroszlány bátorságára és nemes voltára 
vonatkozót. A  róla hitt m eséket a valóságra vezetvén vissza, Livingstonet 
idézi, ki az oroszlánról így szól: »azon m éltóság és nyugalommal teljes 
arczkifejezését, melyet a szobrászok és festészek művein bám ultam , a te r
m észetben sehol nem találtam , csak azon ravasz és alattom os butaságot, 
mely a macskafajnak sajátja.«

A  másik balhiedelem, h o g y : a teve gyom rában az iyóviz napokig 
eláll tiszta állapotban. Ennek lehetetlenségét is a boncztanból m egm agya
rázván, elm ondja Brehmmel, hogy a teve-hajtsárok, kiknek ezt elmondta, 
egyszerűen kinevették.

A  harm adik balhiedelem a bolygótüzek körül forog, melynek felvilá
gosítására egyes esem ényeket és term észeti, mindenki által kézzelfogható 
tünem ényeket hoz fel.

Utalván még a gözii-egér, a skorpió öngyilkosságára, a tűzgy ík^sala-
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m andra tüzet oltó képességének tarthatlanságára, így végzi jeles népszerű 
e lőadásá t: »Mindennemű babona és balhiedelem  a körülmények felületes 
egybevetésén, vagy épen ignorálásán a lapsz ik ; az oknyomozó term észet- 
buvárlat előtt úgy foszlik a babona, m int a nap előtt a köd. A természet- 
tudom ányok gyökerében tám adják meg a babonát és balhiedelm eket, m ert 
kézzelfoghatólag bizonyítják annak tarthatatlanságát. Nyomozzuk a kétséges 
tünem ények okait, inig csak egészen tisztába nem vagyunk velők. És egy
szersmind terjeszszük és népszerűsítsük a term észettudom ányt ki-ki saját 
körében, ahogy szerét teheti, akkor azután kivesznek a balhiedelmek, mint 
a földből a szorgalmas művelés után a gaz.«

Kapcsolattal ezen előadással legyen mondva, hogy ugyanezen vándor- 
gyűlésen a babona kiirtására szóló pályam unka ju talm ára már 350 forint 
gyüjtetett össze.

A  szakosztályok tárgyalásainak eredm ényeiből kiem elendők a követ
kezők : Az orvosiban tarto tt 13, szorosan szakszerű és kiváló értekezésen 
kívül, a hosszabb e tárgyú eszm ecsere után felkéretett az állandó központi 
választmány, hogy az országgyűlést keresse meg aziránt, hogy tehénojtó- 
intézetet állíttasson fel. Továbbá hogy kéressék meg a belügym inisterium , 
miszerint fürdőink állapotának javítása okáért fürdő egészségrendőri sza
bályzatot dolgoztasson ki s léptettessen életbe és a közp. választmány tegyen 
lépéseket országos fürdői congressus összehívására, melyben az orsz. egész
ségügyi tanács tagjai, a fürdőbirtokosok és más szakértő fürdőbarátok 
résztvegyenek (60., 92. lap). T ehát a fürdői congressusnak a múlt évben 
a budapesti orvos-egylet balneologiai bizottságában m egpendített eszm éjét 
már ezen gyűlés is megvalósítani óhajtotta.

Ezen szakosztály eredm ényeként em lítendő még, hogy a gyűlés, orvosi 
alelnöke, fíózsay József, 200 ftnyi pályadíjat tűzött ki a vér el- és kiválasz
tásáról, úgyszintén annak ki- és átizzadásáról írandó m unkára.

A nagygyűlés által kezdem ényezett orvosi nyugdíjintézet segélyegy
letének állapotáról annyi je len tete tt itt, hogy rendes tagúi hatszáznál tö b 
ben írták be m agukat, s 19 pártoló tag 4024 ftot írt alá.

A  gömör- és kis-hontmegyei orvos-gyógyszerész-egyletnek a m agyar
honi országos orvosi társulat tárgyában te tt indítványa, illetőleg alapsza
bálytervezete viszonyaink közt kivihetlennek és nem pártolandónak találtatott.

Végül, bár Bcrnáth Józsefnek a budai keserűforrásokról az ásványtani 
osztályban tarto tt előadása alkalm ából tö rtén t meg, de tárgyánál fogva ide
tartozván, itt említem meg, hogy azon hírre, miszerint Budaváros a sófor
rások telepén Uj-Budát építeni tervezett, anélkül, hogy ezen vidék czélirá- 
nyos csatornázása felől eleve gondoskodott v o ln a ; nehogy az építendő 
lakházak hulladékai és sárgödrei a keserüforrásokat elébb-utóbb m egfer
tőzzék, Poor Imre indítványára a közgyűlés u tasította az áll. választmányt, 
hogy ennek megakadályozására a kellő lépéseket a megfelelő helyeken 
tegye meg,

A társadalm i osztály is oly előadással kedveskedett a m agyar közön
ségnek, melyet ma m indenekfclett közegészségügyinek neveznők s ez, a 
vándorgyűlési érdem dús elnök, Kubinyi Ágostoné' v o lt : a tisztaságról. Szerző 
sok szomorító példát hozván fel arra, hogy népünk, s még vagyonosabb 
úri osztályunk egyesei is, m ennyire jól érzik magokat a piszokban s ki
mutatván ennek káros következm ényeit az egészségre és általános jólétre, 
előadása végén számos más, a tisztátalanság ellen teendő lépések felsoro
lása után így kiált f e l : »bárcsak a papok a szószéken necsak a lélek, de
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a test tisztaságáról is prédikálnának, m iután különben is e két tárgy 
m aga a szentírás szerint is együttjár.

A  term észettudom ányi osztályok ezen gyűlésen is több kiváló hon
ism ertető s különösen helyi érdekű értekezéssel dicsekedhettek.

Az egész országot felölelte előadásával Horváth Géza »A magyar fauna 
pajzsos félröpüiről«, mely szerint a H em ipterák magyar faunája a közép-, 
kelet- és déleurópai faunák találkozó helyének nevezhető. A  rovarok 
ezen családjának ily teljes enum eratiója azóta sem je len t meg, bár maga 
a szerző rendkívül gyarapíto tta az ezen fauna egyes csoportjaira vonat
kozó adatokat.

Frivaldszky János a déli K árpátokba s különösen a Hcrkulcs-fűrdő 
környékére te tt öt nagyobb állattani kirándulás eredm ényeit állitá össze 
»Kirándulásaim Orsóvá, M ehádia és K orniareva vidékein« czimű érteke
zésében (197. lap).

Érdekes déli faunánk itt van együtt teljesen ism ertetve és pedig 
kim erítőbben, mint a Herkules-fürdő fentem lített leírásában, hol az idő 
rövidsége m iatt ezen kirándulások részletezése kim aradt s a leihelyek 
nem említettek.

Az ásvány-földtani szakosztály is ritka érdekes adattal járu lt a haza 
és ezen környék m egism ertetéséhez. Nagy Soma, orsovai folyammérnök, szó
lott az aldunai zuhatagokról, összehasonlítva a D unát a világ egyéb folyói- 
val s közölve és képekben is bem utatva a Duna-ágyra vonatkozó szabá
lyozási terveket és végrehajtott m unkálatokat. Ez érdekes értekezés, melyet 
Tóth Ágoston még egyes adatokkal kiegészített, u tóbbinak előadásával együtt 
s a tervrajzokkal illustrálva a M unkálatokban olvasható (253— 274. lap).

A  physicának fáradhatatlan búvára, Jedlik Ányos, mint az előbbi gyű
léseken, úgy ezen is új találm ányát m utatta be az osztálynak, egy általa 
m ódosított vibrographot.

A  régészek is sok új adattal gazdagították hazánk ism eretét. Lchoezky 
Tivadar a beregm egyei őskori te lepeket írta le. Orthmayr Tivadar a barlan
gok paláontologiai és történeti jelentőségéről értekezett, tekintettel a hazai, 
de különösen a délm agyarországi barlangokra, m egism ertetvén a csiklovai, 
szászkai, szokolárpotoki, ploppai, panori, rum unyestyei, krassovai, mehádiai, 
veteráni, punyikovai és gaura-turkuluji barlangokat.

A  társadalm i osztály versekbe foglalt román népm ondával ism ertetett 
meg bennünket, m elyet V ulcanu József m agyar fordításában bírunk (195. 
lap). E  m onda annál érdekesebb, m ert a K olum bácsi legyek eredetére 
vonatkozik. Jorgován Jován, a hős, megmenti a hajadont, kit a nagy kígyó 
hatalm ába ejtett s nőül veszi ; de nejével enyelegve, elfelejti a kígyó fejét 
összevagdalni, mely elfutott, a  D unába m enekült s ott egy barlang mélyé
ben megbüzhödve, »sok férget költött, szám talan sok legyet, melyek el 
nem vesznek, s e legyek azóta, kárt tesznek a lóba, s megölik az ökröt, 
nem szánthatnak rögöt. . . .«

A  gyűlésnek ügym enetére nézve fontos határozatot hozott ezen nagy 
gyűlés Szabó József indítványának elfogadása által, mely az Ü gyrend kiegé
szítésére vonatkozott. Eszerint az előadási tárgyak a kezelési tárgyaktól 
egészen elválasztattak s ezeket ezentúl csak egy kisebb, de csupa tájéko
zott szakem berből álló kör intézendi (35. 43. 51. 76. és 79. lap).

Szabó József niég egy másik gyakorlati indítványt is tett, hogy t. i. 
a  vándorgyűléseink em lékére vert érmek ára (800—900 ft) inkább a ino- 
nographiák tökéletesebb kiállítására forditassék. E tárgyban azonban hatá
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rozatot hozni nem lehetett, m ert ha azzal a gyűléshely kedveskedni akar, 
azt visszautasítani nem lehet.

Ittlétünket, melynek em lékére a Herkulcs-forrás m elletti sziklafalba 
em léktábla van befalazva, még a fürdőt használó szegény betegek segé
lyezésére gyűjtött 300 fttal is megörökítettük.

Bár a gyűlés intézői különös k irándulást nem rendeztek, m ert a fürdő 
közvetlen kies vidékének bejárása elég szórakozást nyújthatott a tagoknak, 
a távolabbról jö tt idegeneknek mégis alkalm uk volt az ország egyik leg
szebb vidékével m egism erkedhetni, m ert akkor a Tem esvár-Orsovai vasút 
még nem létezvén, a tagok túlnyom ó nagyrésze gőzhajón m ent B udapest
ről Orsováig a páratlan szépségű dunai Kazánszoroson át. A  D unának ezen 
rem ek részét látták azok is, kik Báziásig vasúton m entek.

O rsovának érdekes környékét, a V askaput, a török szigetet: Ada- 
K alét és a K orona-kápolnát jövet vagy hazam enet nézték meg a gyűlés 
tagjak

A szomszéd Oláhországba, Turnu-Severinbe terveztetett ugyan kirán
dulás a V askapun át a nagygyűlés alatt (53, lap), de miután a Herkules- 
fiírdőben, nyomda hiányában Napi Közlöny, ahol ily kirándulások részle
tezése és leírása közöltetni szokott, nem nyom atott, s a M unkálatokban 
róla szó nincsen, erről nem referálhatok.

De nem hagyhatom  em litetlenűl, hogy a gyűlés tagjai felhasználva 
az intézők figyelmes eljárásának eredm ényét, melyszerint a Lloyd-társaság 
igazolványnyal ellátott tagoknak a levantei tengereken is féláron való á tá 
zást engedélyezett; igen számosán kirándultak Bukarest, Ruscsuk és 
V árnán át K onstan tinápo lyba; sőt voltak olyanok is, kik innen elzarán
dokoltak a Hellének classicus földjére, s megkerülve E urópa legdélibb 
pontját, a M atapanfokot, Corfunak s O laszországnak tértek haza.

S a Keleten gyűjtött m indezen tapasztalatokat a Herkules-fürdői ván
dorgyűlésnek köszönjük!

XVII, GYŰLÉS GYŐRÖTT.
1874. Augusztus 24—29-ig.

A szomorú emlékű 1873-iki cholerajárvány, valam int az ugyanazon 
évi bécsi világkiállítás m iatt ezen gyűlés egy évvel későbben tartato tt meg, 
mint tervezve volt. A  gyűlésnek 406 tagja a szokásos em lék-érmen kívül 
ez alkalommal két m aradandó becsű em léket kapott.

A gyűlés tudós elnöke, Dr. Kruesz Chrysostom, pannonhalm i főapát, 
Győrincgye és város egyetem es leírásával kedveskedett a tagoknak. E 
vaskos, 674 lapra terjedő kötet, tökéletesség tekintetében azon helyrajzok 
között, melyek a vándorgyűlések alkalm ából készültek, első helyen áll. 
Szakértő, jeles tollú szerzője, a gyűlés egyik titkára, Fehér Ipoly, a  mű fő
vonásainak m egállapításánál a történelm i társu lat által a helytörténeti 
m onographiák számára ajánlott tervezetet fogadta el alapul s ezen, számos 
kiváló m unkatársa közrem űködésével oly m űvet alkotott, mely a magyar 
tudom ányos irodalom díszére válik s mely, m int a szerkesztő mondja, 
hálóhoz hasonlít, melynek m egvannak ugyan hézagai, de am ely mégis 
átkarolja az összes viszonyokat.



102

Messzire vezetne, ha e jeles m unkát bővebben akarnám ism erte tn i; 
jellem zésére elég legyen m ondanom , hogy benne a megye természeti 
viszonyait a szerkesztőn kívül H ol'ósy Jusztinián, Göltl Ernő, Stollár Gyula, 
Ebenhöch Ferencz, Méry Etel s m aga a nagylelkű kiadó, Krucsz írták, ki 
az éghajlatot, a földdelejességet és a földrengéseket ism ertette.

A  társadalm i és egészségügyi viszonyok leírásai Kautz Gusztáv, Férsz 
Adolf, Vargyas Endre, Pisztóry Mór, Fölkel István, Holdházy János, Fuchs 
Bonifácz, K arsay Sándor, Liszkay József, W otticz Károly, Kuncze Leo, K o
vács Pál, Karvasy Kálmán, Síkor József, Nedetzky Sándor, Szilágyi Gás
pár, Kühn Raym und, Sim on Vincze, B ierbauer Lipót, Strobl Sándor és 
Buzinkay Gyula tolláiból erednek.

A régészeti és történeti részt Ebenhöch Ferencz, Sztachovics Rémig, 
Hercz József, Méry Etel, Holdházy János, Fuchs Bonifácz, Surányi János, 
M atusck Antal, Villányi Szaniszló, Vaszary Kolos, Szaváry József és Rösz- 
ler István írták meg. Végűi Győr, Pannonhalm a és H édcrvár helyrajzait 
maga a szerkesztő, F ehér Ipoly közli.

A  mű hom lokát az ezen nagygyűlésre m egválasztott két elnöknek, 
Viezay Hcder grófnak, kinek korai halála a gyűlést elérni meg nem engedte 
és Krucsz Chrysostom főapátnak sikerült arczképeik díszítik, mig végén a 
m egyének oly térképét kaptuk, amilyen még igen kevés van M agyarország
ról. E  térképen ugyanis, a  politikai felosztáson kívül, m eg'aláljuk a régé
szeti leleteket s a megye Á rpádkori állapotát is bejegyezve.

A  szöveg közt látható 55 kép pedig a megye régészeti leleteit áb 
rázolja.

Nem kevésbé becses és tekintettel a nem es ezélra, fontos is volt a 
másik kiosztott emlékmű, melyet a gyűlés alelnöke, Hátai Gábor irt, maga 
költségén kiadott s a gyűlés tagjainak felajánlott.

Csakis a szerző túlszerénységének tulajdoníthatni azt, hogy e műről, 
mely alakjánál s term észeténél fogva egyedül áll az eddigi nagygyűlések 
történetében, úgy a Napi Közlöny, m int a M unkálatok csupán egy-két 
sorral emlékeznek meg. U tóbbiakban csak a következő szerkesztői jegyzet 
árulja el, hogy Hátai szerénysége nagyobb volt még tevékenységénél s 
áldozatkészségénél is. Fehér Ipoly a  bezáró közgyűlés kelte után *) alatt 
ezeket m ondja:

»A szerkesztői toll jogával élve, kötelességszerűnek tartom felemlíteni 
dr. Hátai Gábor, nagygyűlési alelnök úrnak azon nem es tettet, miszerint a 
nagygyűlés minden egyes tagjának, »Ism eretterjesztő az orvosi és term é
szeti tudom ányok köréből« czimű jeles m űvének egy-egy példányát em lé
kűi nyújtani szíves volt. Valóságos alapítványt te tt ő e kedves ajándéka 
által és pedig ércznél m aradandóbb: szellemi tőkében.«

S hogy mi volt a mű indító oka, arról hadd szóljon maga a szerző:
»Ezen m unka kiállításánál két czélt tűztem ki magam elé, egyiket azt, 

hogy a magyar orvosok és term észetvizsgálók azon megtisztelő bizalmáért, 
melynél fogva engem et orvosi részről XVII-ik nagygyűlésünk alelnökévé 
választani kegyeskedtek — mely kitüntetés vidéki orvosok közűi vándor
gyűléseink fenállása óta énnekem  ju to tt legelőször osztályrészemül — épen 
m unkásságom  által, tehát tettel fejezem ki legőszintébb köszönetem et; a 
másikat azt, hogy a nálunk szerfelett hiányzó term észettuudom ányi gondol
kozásmód szélesebb m érvben elterjedését ezáltal csekély tehetségem  szerint 
némileg én is előmozdítsam.«

Szerző e 15 ívnyi m űvében részint összeszedte szétszórtan szak-
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lapokban megjelent term észettudom ányi értekezéseit, részint újakat írván 
hozzájok, a következő tárgyakról nyújtott népszerűsített ism ertetést betű 
rendben az olvasónak: Agy, Bélhuzam, China, főleg a chinin, Darwin el
mélete, Emésztés, Fekete halál Karczagon 1739-ben, Gyógyszerek hatása, 
Húskivonat, Idegrendszer, Kuruzsolás, Légzés, M ákony=O pium , Nyirkcdény- 
rendszer, Orvosi tapasztalatok 1873-iki choleráról, Pézsma, Ragály és gerj, 
Sejt, Tájkórok, Üveg, Zaphir, Jegeczek, Villanyos gyufával mérgezés.

íme, amire ma egyesületek vállvetve vállalkoznak, hogy a közegész
ségi és term észettudom ányi ism ereteket terjeszszék, azt Kátai Gábor egy
maga tette meg írásban és pénzben az ő Ism eretterjesztőjében !

A nagygyűlést megnyitó elnök, Krucsz Chrysostom, tartalom dús beszé
dében m indenekelőtt elhunyt clnöktársáról, Gróf Viczay Hcdcrröl, Győrvár- 
megye néhai főispánjáról, em lékezett m eg melegen ; azután pedig saját 
katholikus főpapi álláspontját jelezte szem ben a term észettudom ányok
kal, mely annál érdekesebb, m ert az azon egyháznak is álláspontja, 
melyet sokan, elég tévesen, a fölvilágosodás ellenségének tartanak és 
hirdetnek.

Krucsz fenkölt szellemű beszéde gazdag tartalm ának általános kivo
nata helyett idézni fogom egyes tételeit: »Magamról joggal elm ondhatom , 
hogy a term észeti tudom ányokat őszintén szeretem  és fejlődésök iránt a 
legnagyobb részvéttel viseltetem. E részben nem gátol engem  azon egy
ház, melynek őszinte fia vagyok, s m elynek tanítm ányait teljes ön-odaadás
sal vallom és hirdetem  !

Ne vegyék rósz néven, hogy e helyt és e pillanatban óvást teszek 
azon vád ellen, mclylyel a kath. egyházat szokták illetni, m intha a term é
szeti tudom ányoknak nem volna barátja. Nem a tudom ány ellen nyilatko 
zik az egyház, hanem  azon vélem ények ellen, melyek ezélzatosan gyártat
nak, hogy az egyház tanításának m egdöntésére eszközül szolgáljanak.

Nem a kutatás ellen emel szót az egyház ; ső t épen ő volt az, ki a 
tudom ányos intézeteket az egyetem ekig alapítván és szervezvén, a term é
szeti tudom ányokat époly előszeretettel ápolá, m int a többit. . . .

Az egyház nem ignorálhatja a gondolkozó em ber lelki óhajait, vá
gyait, sőt szükségeit; hiszen ő is em berekből á l l ; am inthogy az em berek 
kedvéért a lap itta to tt; de nincs is oka a józan, helyes és alapos kutatások 
ellen szót emelni, m ert ezektől nincs mit ta r ta n ia ! . . .

A tudom ány sokat kikutatott, számos okot az okozat terére hozván 
át, a term észettant egyszerűsítette; de am a lényeges kérdésre: mi az anyag? 
s mi az erő? s mi vezette ezen erőt a m indenségnek fejlesztésére? — még 
nem felelt! . . .

A nnyit azonban határozottan m egtudtunk, hogy a term észetben nincs 
önkény, szeszély vagy föltétien szabadság ! M inden paránynak megvan a 
maga törvénye, melynek mcghódol, melynélfogva uralkodik is.

A term észetbúvár első feladata a törvények ism eretére jutni. . . . Aki 
a m egállapított törvényeken túlteszi magát, az eredm ényhez nem j u t ! E 
törvények állandóságában fekszik m inden tudom ánynak alapja ! E törvé
nyek czélszcrűségében fekszik a szervezetek leh e tő ség e! . . . K utassatok, 
de m aradjatok szoros feladatotok mellett és ne kalandozzatok át az idegen 
te rü le tre ! . . . íme, ez az egyház ta n á c sa ; s a tanácso t a gondviselő sze
retet m ondatja el v e le ; m ert félti övéit, nehogy a kétely vagy tévirány 
áldozataivá váljanak!«

A  gyűlés alelnökei, m intha m egosztották volna egym ásközt a meg-
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nyitó közgyűlés szellemi fe lad a tá t: Xántus a  term észettudom ányok általános 
haladásáról és Hátai az orvosi tudom ány jelen irányáról szólott.

A m it Xántus az áttekintő meteorológiáról, az anthropologiáról, a ter
m észettudom ányok iker-testvéréről, a geographiáról, m ondott, az varázserő
vel bírt a hallgatókra, m ert a világot körüljárt szakem ber óriási személyes 
tapasztalataira alapított m eggyőződés kifejezését hallotta tőle.

Beszédjének második részében két legbuzgóbb tagtársunk, Hubinyi 
Ágoston és Fcrencz em lékének szentelt m eleghangú szavakat; a nagygyűlés 
pedig elhatározta, hogy e két nagyérdem ű férfiú, kiknek tevékenységét a 
Il-ik nagygyűlés leírásában, a 3tí-ik lapon ecseteltem, arczképc a győri 
gyűlés M unkálatait díszítse.

Hátai az orvosi tudom ány fejlődésének történeti áttekintése és a ter
mészeti törvények alapjára fektetett új irányának kijelölése után kifejtette 
szakunk legújabb tanának, a közegészségügynek fontosságát, melynek elő
mozdításán mi, orvosok, annyira fáradozunk, hogy ha »törekvésünk annyi 
jóakarattal tudna találkozni, m int am ennyit rendünk már idáig is kifejtett: 
a hegyeket kilehetne mozdítani helyükből. . . .

Es ezen törekvésekre a társadalom nak szem et hunynia, fülét bedugnia 
nem szabad, sőt elő kell azokat mozdítani hatalm ában álló mindennem ű 
eszközökkel, mert a nehéz feladat mindenki hozzájárulását igényli s nagyon 
is méltó a minden oldalról egyiránt kifejtendő erős küzdelemhez, mert 
eredm ényűi nem kevesebb, m int az em beriség egészségi állapotának lehető 
legszem m elláthatóbb javulása várható. . . .

Mindezen előhaladási tényezőket azonban a társadalom nak nem elég 
csupán nyelvén hordoznia, de m ulhatatlanúl el kell telnie a nagy feladat 
magasztos érzetétől s minden erejét meg kell vetnie, hogy leróvja a tar
tozásnak azon részét, mely isten és em berek előtt őt illeti.«

Hátai buzgólkodását a közegészségügyért jellemzi az állandó központi 
választmányhoz benyújtott abbeli indítványa is, melyszerint a társadalmi 
szakosztály a közegészségügy zászlóvivőjévé tétessék és a siker kellő biz
tosítása végett a megyei és városi törvényhatóságok a nagygyűléseinken 
való részvételre felszólitassanak, mit a választmány egyhangúlag elfogadott 
s már a győri gyűlést megelőzőleg foganatosított (51. lap).

S hogy a társadalm i szakosztály is felfogta ily irányú hivatását, tan ú 
sítja az ezen osztályban az alapnevelés körül páratlan kitartással buzgol- 
kodó Rapos József által tarto tt előadás a nevelészet és gyógyászat kölcsö
nös viszonyáról (274. lap),

A megnyitó közgyűlésen ezenkívül még két közegészségügyi előadás 
tartatott. Sass István a  »Közegészségügyről a társadalom ban« czimű érteke
zésében összehasonlítva a mi viszonyainkat a külfölddel s különösen A ng
liával, szintén a társadalom  feladatát fejtegeti, mert »a közérzület áthatott- 
sága nélkül m inden egészségügyi szervezkedés csak gazda nélkül való szá
mítás, sziklára hullott mag, mely ápoló-kéz és term ő-talaj hiányában gyü
mölcsözővé válni nem fog soha és az írott törvények látszata mögött messze 
elmarad a várva-várt valóság!«

Rózsay József pedig egy concret közegészségi kérdésről a  hullák e l
égetéséről szólott, m inden oldalról megvilágositván ezen újítást, melynek 
ő barátja volt s képekkel illustrálván a m ostani hullaégetést, s India és 
China eljárását a hullák égetése körül.

A szakosztályokban is számos jeles előadást tarto ttak  s különösen az 
orvosiban, de ennek gyógytani részleteibe nem bocsátkozhatom . Kiemelem
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azonban, hogy volt szó a városok közegészségi állapotának javítási eszkö
zeiről, — az Erdély gyerm ekeit 1870—73-ig pusztított roncsoló toroklob 
járványról, a győrvidéki kóralakokról, mely értekezés helyi term észeténél 
fogva különösen érdekes volt, — az előző évben dühöngött choleráról, és a 
kuruzslásról s annak nemeiről a  Jászságban. V olt az orvosi osztályban idő 
szűke miatt, hosszabb időt igénybe vevő mikroskopi bem utatással járó 
esti előadás is, hol Bakody Tivadar a hörgöcs lobról és következményeiről 
szólott, előadását kórszövettani készítményeivel illustrálván. (Napi K öz
löny 25. lap.)

Ezen osztály további tárgyalásaiból megemlítem, hogy alapul véve 
az országos közegészségi tanács által kidolgozott közegészségügyi törvény- 
javaslatot, azt több  ülésben pontonként és behatóan tárgyalta, s megálla
podásait a közgyűlés magáévá tevén, u tasittato tt a közp. választmány, 
hogy a m egállapított elvek alapján a m ódosított törvényjavaslatot az egyön
tetűség okáért alkalm as szakem berrel állíttassa össze.

Grósz Albert népszerű oktatása szülésznők számára, az újszülöttek 
szemlobjáról, melyet ő a gyerm ekek m egvakulásának m egakadályozása 
végett már 5 év előtt korm ányunk figyelmébe minden siker nélkül aján
lott, közhelycsléssel találkozván, az ügynek pártolása elhatároztatott, de 
még nyolez év kellett hozzá, míg a kóm ány azt elfogadta s magyar, né
met, tót- és rom án nyelven kinyom atni elrendelte s a hatóságok útján a 
szülésznők közt kiosztatta. (1882. 51341. számú b. ü. mtri rendelet.)

Rózsai] Józsefnek orvos-diagnostikai pályadija eredm énytelen m arad
ván, az áll. választm ány nyilvános felhíváshoz folyamodott, minek folytán 
a mii megírására Szél Lajos dr. vállalkozott.

Ú jabb pályadijat is kapott a vándorgyűlés Hamary Dánieltől, ki 20 
darab aranyat tűzött ki hazai orvossebészi bibliographiára 1848— 1874-ig.

A term észettudom ányi szakosztályok e gyűlésen aránylag kevés ered
ményt m utattak fel ; de Jedlik, Fehér és Törnek physical előadásaik nem 
csak a tudom ány színvonalán állottak, de azt előbbre is vitték ; és Bernáth 
meg Nendtvich értekezései a budai keser .forrásokról és azok képződéséről, 
jelentékeny adato t képeztek hazánk hydrologiájának ism ertetéséhez.

A  régészek bár élőszóval több érdekes előadást tarto ttak  osztályuk
ban, de a M unkálatokban csak kettő t találunk belőlük u. m. M éhkerti 
Milkovics János éremgyiijteményének és a veszprémm egyei hathalm i sir- 
halm oknak ism ertetését,

A  győrvidéki gazdasági egyesület a vándorgyűlés alkalm ából term ény- 
és ipar kiállítást rendezett, a melyen m eglátszott az egy évvel ezelőtti 
bécsi világtárlat nyoma. Azon nehány nap alatt, mit ott töltöttünk, az 
egylet által a vándorgyűlés tagjainak felajánlott szabad belépti jegyeken 
kivid 6000-nél többen látogatták meg e nagy gonddal előkészített tárlatot. 
A kiállítás leírását a M unkálatokban Gcrlóezy Gyulától bírjuk. (305. — 
311. lap.)

H a a megelőző herkulesfürdői gyűléskor a kirándulásoknál alkalm unk 
nyílt a haza term észeti szépségei és nagyszerűségeivel m egism erkedhetni, 
úgy a győri gyűlésről te tt kirándulások hazánk nyugati előhaladott cul- 
turájával ism ertettek meg bennünket.

Az első kirándulást Pannonhalm ára tettük, hol a vándorgyűlés elnöke 
eddigi állását a szcrctetre méltó házigazda szerepével váltotta fel.

A  benezések várszerü m onostorában töltött nap em léke mindig 
kedves fog maradni azoknál, kik ide siettek, hogy a haza történelm ével
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szorosan összefüggő rend bölcsőjét és kies vidékét láthassák. A  százezer
nél több könyvet tartalm azó könyvtárban tarto tt régészeti osztályi ülés 
tárgyainak m eghallgatása után m egtekintettük a rend gyűjteményeit, régi
ségeit s különösen Szent-Istvánnak sajátkezű aláírásával ellátott, a Bencdek- 
rendet m egalapító oklevelét 1001-ik évből.

A  másik, két napi nagy kirándulás M osonym egyébe vezetett ben
nünket. F en t em lített culturájának igazolására kell e fényesebb bizonyíték, 
m int hogy valamennyi várm egyék közt, ebben tud  legtöbb em ber írni és 
olvasni.

Százhetvenen léptünk Sz.-Miklósnál M osonymegyc földjére, a honnan 
czifra paraszt bandérium  kíséretében m entünk Lébénybe az ottani kath. 
tem plom nak, a megye legrégibb, legnevezetesebb épületének megtekintésére.

Innen a vasút M agyar-Ovárra röpített bennünket, melynek neve ki- 
válólag mező-gazdaságot iiző hazánk anyagi haladásától elválaszthatatlan. 
Itt a k. gazd. Akadémiával, s a főherczegi uradalom m intaszerű berende
zésével megismerkedve, m egtekintettük a méhészeti kiállítást, a melyen 
francz'ák, ném etek, csehek és bécsiek is vettek részt s hol a magyar 
kiállítók közül a délm agyarországi m éhészeknek ju to tt a legnagyobb el
ismerés.

Magyar-Ováron első nap A lbrecht főherczeg O fensége, a másodikon 
gróf Batthány József főispán vendégei voltunk.

E szép és tanulságos kirándulást Rodiczky Jenő örökítette meg a 
M unkálatokban (314— 329) de csak azok számára, a kik nem vettek benne 
ré sz t; m ert aki ott volt, az soha sem fogja feledni M osonytnegye közönsége 
s első tisztviselőjének, Simon Gyula alispánnak m indenre kiterjedő figyel
mét és páratlan vendégszerete té t!

XVII!. GYŰLÉS ÉLŐPATAKON.
1875. Augusztus 30. — Szeptember 5-ig.

A  XVIII-ik gyűlés a szó teljes értelm ében az egybegyült 506 tagnak 
vándorgyűlése volt.

É lőpatakon csak két napot töltöttünk, az ism erkedés és előmunkálat, 
meg a megnyitó közgyűlés napját, mely augusztus 30-ikán tartatott 
meg. A ugusztus 31-én délelőtt Sepsi-Szent-Györgyön szakülések voltak, 
délután megnéztük a málnási-fürdőt s estére T usnádra értünk.

Szeptem ber 1-je T usnádon  szakülésekkel és a fürdő megtekintésével 
telt el.

Szeptem ber 2-án kirándult a gyűlés a Szent A nna tavához és a 
torjai Büdösre, a honnan délután Kézdi-Vásárhelyre ment le.

Szeptem ber 3-án Kézdi-Vásárhelyen Il-ik közgyűlés és szakülések 
voltak, délután kirándultak Kovásznára a hires Pokolsár m egtekintésére.

S zeptem ber 4. Prásm áron a m esterséges haltenyésztésnek, Zajzonban, 
hol ü lés is tartatott, a fürdőnek m egtekintése s estére Brassóba ért a 
társaság.

Szeptem ber 5-én Brassón volt a III-ik bezáró közgyűlés, a honnan 
többen, kik idővel rendelkeztek s a szép és rokonszenves Székelyföldet 
egész hosszában látni és m egism érni óhajtották, még a távoli Borszékre is
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rándultak. Ilyen volt ezen vándorgyűlés nagy körútja, mely köszönet érte 
az intézőknek, nagy rendben folyt le s tekintve a lelkesedést, a m,elylyel 
a Székelyek a most harm adizben E rdélyben megfordult, velők m ost már 
nem csak testvérileg de törvényesen is egyesült m agyar vendégeket fo
gadták, valódi diadalm enetnek volt mondható.

Az általános lelkesedés magával ragadta még hidegebb vérű de a 
tudom ányt nagyon becsülni tudó szász testvéreinket is, kik területükön 
szintén diadalívvel várták a gyűlés tagjait. »Willkommen im Burzenlande!« 
szólt a diadalív felirata s a fogadás melegsége igazolta a felirat szavainak 
őszinteségét.

Hogy a derék Székelyek hogy fogták fel gyűlésünket, azt tudom á
nyos culturájuk nagy kárára épen most, m időn e sorokat Írom -— elhalt 
jeles történészük Orbán Balázs báró, ezen gyűlés egyik titkára fejezte ki 
leghívebben a »Napi Közlöny« üdvözlő szavaiban.

»Az uniónak törvénykönyvbe való ig tatása még nem elégséges, az 
üdvárasztó hatását egész teljességében csak úgy gyakorolhatja, ha a tö r
vény holt betűi a keblek m elegében nyernek életet, ha milliók szívdobba
nása éleszti azt, ha az az egész nem zet vitát kizáró szent dogmájává válik.

Örömmel tölti el tehát keblünket minden oly mozzanat, mely arról 
győzhet meg, hogy K irályhágón túli testvéreink lelkében a mi ragaszko
dásunk, a mi term észetszerű vonzódásunk viszonzásra talál. Boldoggá tesz 
minden alkalom, mely az idegen kéz em elte válaszfalak lebontásának nagy 
m unkájában egyesit. Üdv árasztja el sziveinket, midőn látjuk, hogy min
ket, a hosszas küzdelem alatt kim erülteket a nagyobb testvér izmos karjai 
közé ölel, hogy tám ogatásából uj erőt m erítsünk a tovább küzdésre, és 
az együtt érzés és egyesülésből mulhatlanul eredő erőkifejtésre. . . .

Mi úgy tekintjük a m. orv. és term, körünkben tartandó e vándor
gyűlését, mint a testvéries egyesülés megújuló évünnepét, melynek öröm- 
tiizeit a tudom ány lángjánál gyújtják fel. Mi úgy tekintjük annak távolról 
ide vándorolt tagjait, m int a hazafiság és értelmi fönség szövétnek hor
dozóit, kik hazánk e term észeti kincsekben oly gazdag, de eddig a fele
dés és ism eretlenség ködébe burkolt tájait megvilágítani jö ttek  a végett, 
hogy az eddig ism eretlen iránt a közérdeklődést felköltve, azt a haza m e
legebb érdeklődésének megnyissák, azt a haza szivéhez közelebb vigyék.«

Orbán Balázs fenti szavait azért idéztem oly terjedelem ben, m ert va
lóban csak a mi érzésünk, a mi vágyaink kifejezései voltak. Hazánk dél
keleti zugában te tt em e nagy körúton talált természeti ritkaságok, részben 
valóságos unicumok, ki nem aknázott és nem értékesített kincsek bővebb 
m egism ertetése és útm utatás azok fölvirágoztatására volt ezen gyűlésünk 
czélja, melyet egyes szakértő tagjai minden tőlük telhető módon úgy a 
helyszínén mint később m egtenni igyekeztek és folyton igyekeznek.

A gyűlésre megválasztott elnök, gróf Mikó Imre, ki a gyűlés emlékére 
készítendő érem és a M unkálatok költségeinek fedezéséhez 800 forinttal 
járult, az országgyűlés m egnyitása miatt gyűlésünkön meg nem je lenhet
vén. a vándorgyűlést Knöpfler Vilmos nyitotta meg és vezette mindvégig 
ritka buzgósággal és tapintattal.

Megnyitó beszédében egészségügyi állapotainkról és a term észettudo
mányok vívmányairól szólott.

Beszéde első részében, m int az élet által nevelt gyakorlati em ber 
többi közt sajnálatát fejezi k i“a felett, hogy akkor, midőn a félszeg se 
bészi tanfolyam eltöröltetett, nem gondoskodtak arról, hogy hazánk igen
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sok vidékének szegény népü községei szám ára szerényebb igényű orvosok 
képeztessenek. Ez még ma is nagy m egfontolásra méltó körülm ény!

Tovább a küszöbön álló közegészségügyi — 1876-iki XIV. — tö r
vényről szólva, szomorú előérzettől gyötörve ezeket mondja :

»Szabad legyen mind a korm ány mind a törvényhozás erélyességé- 
től rem ényi nünk, m iszerint nem fog megint oly törvény létesülni, mely 
talán csak mint egyoldalú, az annyira zilált hazai közegészségi állapotain
kon segíteni nem tudó Írott malaszt törvénytárainkat szaporitandja, hanem 
hogy egy m indenoldalú, kikerekitett, hazánk összes közegészségi kívánal
mainak megfelelő, életbevágó, practicus és erős közegészségügyi törvény 
létesíteni fog.«

Szomorú előérzete nem csalódott, m ert a mi közegészségügyi tö r
vényünk, melynek ném et és franczia nyelvre való fordításával port szere
tünk hinteni a művelt nyugat szem ébe, csak Írott malaszt, melyet még 
dédunokáink is, bárm ennyire fejlődjenek szellemileg és anyagilag, sem 
lesznek képesek foganatosítan i!

A megnyitó közgyűlés még más két előadást hallott.
N estorunk Ncndtuieh Kiiroly az égi testek lakhatóságáról szólott, a 

dolgot kitünően értő szakem ber tapintatával összeállítván azt a nagy kö
zönség számára, a mi biztosat e téren a tudom ány tud.

A másik helyi érdekű előadást Szabó Vazul tarto tta É lőpatak gyógy
forrásairól és a torjai Büdös barlangról, közelebbről megismertetvén a 
vándorgyűlés tagjait az erősen vasas savanyu vizek szerkezetével és hatá
sával és a torjai Büdös hegy gyilkos barlangjával, mely páratlanul áll az 
egész világon, m ert szénsav cs kénhydrogen gázzal van tele, melyek lát
hatatlanul bár, de óriási m ennyiségekben ömlenek ki belőle s höm pölyög
nek le a hegy lejtőjén. A barlang oldalain a kén aranysárga por alak
jában rakodik le, mig tetejéről tim sót és kénsavat tartalm azó viz csepeg, 
mit a nép, mely a barlang gázait köszvény ellen használja, hatalm as 
gyógyszernek tart mindenféle szem bajok ellen.

Még egy közérdekű előadás volt ezen közgyűlésre szánva, üux Adolf
nak a világ m echanism usról szóló hypothesise, mely a tárgyak nagy 
halmaza miatt a kézdi-vásárhelyi közülésre maradt. Szerző ebben a 
Spiritualismus és materialism us közti ujabbkori ellentétekről szólott.

A  bezáró közgyűlésen Brassóban Trauschcnfcls Jenő ism ertette meg 
a hallgatókat Brassó múltjával »kétszáz év e lő t t ;« végszavaiban, hol az 
épen akkor lerom bolt bástya falak utolsó m aradványaira utalt, helyesen 
mondva, hogy »nem falak, nem vármüvek, csak a polgárok esze és szive 
képesek mai időben egy várost, egy országot s népet védeni és fen- 
tartani.«

A szakosztályok m űködéseiből a következőket emelem ki.
Gencrsich Antal saját észleletéin alapuló adalékot közlőit a Pacini-tes- 

tek ép és kórboneztanához, 7 ábrával M ustrálván mikroskopi készítményeit 
(104. lap).

London Jenő érdekes közlem ényt olvasott a vezetése alatt állott jeru- 
zsálemi leprások kórházából, számos fényképben mutatván be ezen szeren
csétleneket, mely előadáshoz Poór Imre nem kevésbé érdekes észrevételeket 
közlött (138— 143. lap).

A  gyűlés É lőpatak és T usnád  fürdőhelyeinek beható megvizsgálására 
bizottságokat küldvén ki azon utasítással, hogy azok tapasztalataikról s 
esetleges javaslataikról kimerítő je len tést tegyen ek ; a bizottságok igyekez
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tek ebbeli feladatuknak megfelelni s az előpataki fürdőről szóló jelentéssel 
m egbízott küldöttség terjedelm es m unkálatot készített, am elyben 25 p o n t
ban derítette fel m indazon hiányokat, m elyeknek elhárítását a gyógyhely
nek a mai kor színvonalára való em elése szem pontjából szükségesnek ta r
to tta (68. lap).

Miután nekem ju to tt osztályrészül ezen je len tést szerkeszteni, nagy 
örömömre szolgált, hogy m időn 9 év múlva e fürdőt újból m eglátogattam , 
tapasztaltam , hogy az általunk te tt javaslatokat a fürdő-birtokosság mind 
foganatosította, mit szintén a nagygyűlések egyik nagy eredm ényének tartok.

Ezen jelentések s az illető fürdőorvosoknak az orvosi szakülésekben 
tarto tt előadásai É lőpatakról, Tusnádról és a torjai Büdösről minden oldal
ról m egism ertették c gyógyhelyeket a haza orvosaival.

Az . orvosi és államorvosi szakosztálynak Kovásznán ta rto tt ülésén 
penditte tett meg először az egészségügyi kam arák ügye Dubay Miklós indít
ványa folytán, de ez itt idő hiánya miatt tárgyalható nem lévén, a központi 
választmányhoz utasittatott.

A  közegészségügy rendezése körüli mozgalom, mely a megelőző nagy
gyűléseket oly sokat foglalkoztatta, itt új stádium ba lépett. Mint a győri 
gyűlésről szóló tudósításban mondva volt, Keltái Gábor lett megbízva, hogy 
az addigi tárgyalások és javaslatok alapján a nagygyűlések által a korm ány
nak beterjesztendő közegészségügyi törvényjavaslatot szerves egészszé állítsa 
össze. O ebbeli feladatának meg is fe le lt; de az áll. választm ány Kátai 
m unkálatában csak az országos közegészségi tanács törvényjavaslatát is
mervén fel, melyben a győri gyűlés határozatai kellően felhasználtattak, 
azt elfogadás végett nem ajánlotta, hanem többek  bírálatával együtt a nagy
gyűlés elhatározása alá bocsáto tta (23. lap). Ez ügy a Tusnádon tarto tt 
szakülésen behatóan, tárgyaltatván, ez elhatározta, hogy:

»a Kátai Gábor tr. törvényjavaslatát alapúi elfogadja, s a szakosztály 
tagjainak részletekre vonatkozó s írásban beadandó kiegészítő véleményeivel 
együtt a Budapesten székelő központi választmányhoz utasítja azon m eg
bízással, hogy az állandó központi választmány e javaslatot — az eddigi 
javaslatoksbírálatok figyelembevételével — átdolgozván, azt, m in taje len  nagy
gyűlés közegészségügyi törvényjavaslatát, a m. kir. belügyminisztériumhoz oly 
kéréssel terjeszsze fel, hogy ez — a létező többi közegészségügyi törvény- 
javaslattal együtt — kellő időben egy szakértőkből összehívott enquéte 
tárgyalása alá bocsá ttassák ; azon esetben pedig, ha az enquéte összehívása 
kieszközölhető nem v o ln a : a XVIII. nagygyűlés közegészségügyi törvény- 
javaslata szakértő országgyűlési képviselőnek átadatván, rövid úton, tá r
gyalás végett, a jelen magyar országgyűlés asztalára tétessék.« (44. lap),

A  közgyűlés ezen indítványt egyhangúlag elfogadta s annak fogana
tosítását határozatilag kim ondotta (60. lap).

H átra van még elm ondani közegészségi törvényjavaslatunk sorsát, 
mely a nagygyűlés után dőlt el s melynek tö rténete a javaslat végleges 
szerkezetével együtt ezen gyűlés M unkálataiban olvasható (193—231. lap).

Miután a belügyminiszter a saját javaslatát a képviselőház asztalára 
letette s az a közigazgatási bizottsághoz utasittatott, az állandó központi 
választmány a titkára, Gerlóczy Gyula által összeállított törvényjavaslatot, 
melyet ő »a győri és előpataki nagygyűlések m egállapodásai alapján, to 
vábbá a közegészségi tanács, a biharm egyei orvos-gyógyszerész- és term é
szettudom ányi egylet bizottsága, Dr. Kátai Gábor, úgyszintén Dr. Karika 
Antal által készített és T isza Kálm án belügyminiszter őnagym éltósága ré-
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széről előterjesztett közegészségi törvényjavaslatok felhasználásával szerkesz
tett,« benyújto tta a képviselő- és a főrendiházhoz, hol azonban a kormány 
javaslata majdnem változatlanul és cn bloc fogadtatott el.

Gerlóczy jelentésében törvényjavaslatunk szerkesztéséről ki van 
fejtve a m unka beosztása s vezérelvei; de ki van tüntetve a kormány és 
a nagygyűlések javaslata közti lényeges különbség is (197. lap).

A  term észettudom ányi szakosztályokban kevés előadás tartatott, de 
ezek közül Entz Gézáé a tordai és szamosialvi sóstavak ázalagfaunájáról (két 
táblával), am elyben több új fajt és új genust is írt le, a Munkálatok ezen 
kötetét nélkülözhetetlen forrásm unkává tévé (170. lap).

Helyi érdeknél fogva figyelemreméltó volt Molnár Károly előadása 
T usnád, Sz. Anna-tó és a torjai kénbarlang geológiai viszonyairól.

-» A  régészeti osztály számos érdekes előadásából k iem elendő . Ebcnhöeh 
Ferenezé Győr vidékének kőkorszakbeli leleteiről, mely a M unkálatokban 
rajzainál fogva, mint a föld ezen korszakát ism ertető munka, mindig becses 
és tanulságos fog maradni (249. lap). É rdekes volt továbbá a gyűlés tag
jaira nézve azon előadás is, melyet Székely János a helyszínén Kézdivásár- 
hely múltja és jelenéről tarto tt (233. lap).

Ezen osztály még azzal is m egörökítette itteni m űködését, hogy in
dítványára a nagygyűlés a Vajda-hunyadi várnak stylszerű helyreállítása 
végett külön egylet alapítását m ondotta ki s annak foganatosításával a közp. 
választmányt bízta meg.

A  gazdák egy értekezésből tanulták meg mindazt, ami reájok nézve, 
e környéken tudnivaló volt, t. i. Háromszék gazdasági viszonyait, miket a 
gyakorlati Székely Gergely, ezen nagygyűlés lelke, a közvetlenség melegével 
s élőszóval adott elő, de utólag a M unkálatok szám ára az utókornak is 
okulására megírni szíves volt (261. lap).

Különben Háromszék term ényeit s iparát az e czélra rendezett kiál
lításokban volt alkalm unk láthatni. Ezen kiállításokról szóló jelentések a 
M unkálatokban fellelhetők (49., 54. lap).

Az előpataki kiállításon a vidéknek nem kevesebb, mint 100 forrás
vize díszlett.

A  vándorgyűlés többi ügyeiből és határozataiból kiemelem, h o g y :
Halász Géza 100 aranyas pályadíja most már véglegesen Török Já

nosnak »Az államorvostan alapvonalai «czimű művéért, — és
Rózsay József 200 ftos pályadíja Szél Apósnak »Az em beri vér el- s ki

választások, ki- s átizadások vegyi és górcsői vizsgálata« czimű m unkájáért 
kiadatni határoztatott.

Hamary Dániel 100 ftos pályadíja Fekete Lajos következő czimű művé
n e k : »A magyar orvos-sebészi szakirodalom 1848—1874. év végéig m eg
jelent termékei« — s a babona kiirtását ezélzó 300 ftos pályadíj Varga Já
nos »Babonák« czimű művének ítéltetett oda.

Fontos reform nak tekintendő azon határozat, m elyszerint a M unká
latok a  gyűlés tagjainak ezentúl nem a megelőző gyűlésről adatnak a kö
vetkezőre való beíratáskor, de m inden tag  azon gyűlés M unkálatait kapja, 
am elyiken jeleh volt, azok m egjelenése után postán (13. 26. lap).

Az állandó központi választmányi tagok közűi többen annak gyűlé
seiben soha meg nem jelenvén, a vándorgyűlés határozatilag kim ondotta, 
hogy aki egy éven át a választmányi üléseket indokolatlanúl elmulasztja, 
megszűnik annak tagja lenni s a tagok kiegészítése csak közgyűlésen tö r
ténhetik  (14. lap).



Ill

A Három széken és Brassóm egyében való vándorlás befejezése után 
a gyűlés 17 tagja nem es Csikszék és a borszéki birtokosság szíves m eg
hívására felrándultak még Borszékre is, hol 3 ülést tarto ttak , behatóan 
foglalkozván Borszék fürdészeti és egyéb nem zetgazdasági viszonyaival, 
amelyekről szóló jelentéseik a M unkálatokba fel lettek véve (274. lap).

A M unkálatok hom lokát néhai Sauer Ignácz tanár arczképe díszíti, 
akinek em lékét Csíkszeredái Szabó József a marosvásárhelyi gyűlésen örö
kítette meg.

XIX. GYŰLÉS M-SZIGETEN.
1876. Augusztus 2 2 —28-ig.

A keleti kárpátok által képezett, term észeti kincsekben gazdag Mára 
maros vármegye lelkes közönsége oly előzékenységgel és oly vendégsze
retettel fogadta a m. orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűlését; annyi 
alkalmat nyújtott tagjainak ismereteik gyarapítására, tanulm ányaik folytatására, 
— s oly szép m aradandó em léket adott nekik a vármegye leírásában, 
hogy a gyűlésen jelenvolt 40N tag e kirándulást mindig élete legkedvesebb 
perczei közé számitandja. De a gyűlésekben való szorga'm as részvételével, 
a tudom ányos m űködésnek folytonos figyelemmel való kisérésével is tanu- 
jelét adta e megye és város értelmisége, hogy öntudatosan já rt el akkor, 
midőn a haza különböző vidékének orvosait, természetvizsgálóit és term é
szet barátait a rokonszenv és vendégszeretet oly kiváló s külső jeleivel 
is fogadta.

Bár az ország különféle részeiben, itt-ott sok figyelem által kényez
tettek el vándortársaink, de ahhoz még nem voltak szokva, hogy este 
megérkezésük alkalmával, tiszteletükre kivilágított várost találjanak, mint 
itt találtak. S a kedvükért rendezett népünnepély, am elyen a megye sok
féle nemzeti viselete be lett m utatva s hol 64 hölgy egyenként 24 sze
mélyre asztalt terített, hogy a vendégeket szívesen elláthassa, szintén nem 
tartozott a m egszokott élvezetek közé.

A  vendégszeretet mindezen jelei csak azokat nem lepték meg, kik 
e lelkes megye közönségét ism erik; m ert ez minden alkalom mal ilyen, 
ha a cultura, a nemzeti nagyság bármily irányú harezosainak vagy nap
számosainak fogadtatásáról van szó, akár egyenként, akár töm egesen.

A  törvényhatóság is 1000 ftot szavazott meg a vándorgyűlés költ
ségeire, a melyből azonban az emlékül kapott érem- és 33 nyom tatott 
ívnyi megyei m onographia nem telt volna ki, ha ennek kiállítási költsé
geihez culturánk legnagyobb bajnoka, néhai Trcfort Ágoston miniszter hozzá 
nem járult volna, — a miért is a várm egye és Sziget korona város hálás 
tisztelete jeléül neki ajánlották e nagybecsű ' m unkát.

E  mii, melyet ismert tudósunk Szilágyi István szerkesztett, öt fő 
részre oszlik u. m. a természeti-, társadalmi-, egyházi-, gazdasági- és egész- 
ségiigyi viszonyok ism ertetésére s egyes jeles kisebb m onographiák és 
hivatalos adatok oly gyűjtem ényét tartalmazza, hogy szerkesztője méltán 
és önérzettel elm ondhatta reá az előszó következő szavait :

»Azt kellé akarnunk, hogy az olvasó teljes képét bírja M áramaros 
megyének, s a mű kútfőbecsü legyen. Egy »incognita terrat« kellett fel-
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mutatni előnyeiben és hátrányaiban oly módon, hogy egyiránt tájékozza 
m agát a psycholog, a történetíró, a nem zetgazda, term észettudós, statis- 
ticus sat. S én azt hiszem, hogy a m unkálat a czélnak mégis felel.«

En e m unkálatnak csak egyes részleteit emelem ki, az olyanokat, 
melyek hiányt pótlók voltak irodalm unkban. Ilyen Wagner Lajosnak a megye 
növényzetének ism ertetése, 37 évi szorgalmas buvárlat eredm énye, mely 
valódi hű képe a megye flórájának. (153— 200 lap). Ilyen a Szöllősy Sándor 
soha meg nem je len t m onographiájából készített kivonat az ásványvíz 
forrásokról, mely 97 község határában fakadó 234 forrás ism ertetését ta r
talmazza (105— 145. lap.)

Nagyon érdekes adatokat tartalm aznak to v á b á : Gesell Sándor geoló
giai, — Hetényi Kálmán földrajzi, — Várnái Gábor néprajzi, — Prugberger 
József bányászati, — lírányi Imre kézmii- és gyáripari, — Hitter Győző pénz
ügyi, — Badzcy László egészségügyi ism ertetései, — és három nagyobb 
fürdőjének terjedelm esebb m agánrajzai: Visk Batizi Endrétől, Kabola-Po- 
lyána Novak Károlytól és Bréb Szilágyi. Jánostól, végül Sziget város külön 
rajza Szabó Edétől.

A munkához a megyének nagyon tökéletes graphicus térképe van 
mellékelve, mely az erdőknek elosztását s állagát, a m agasságm éréseket a 
régészeti leleteket sat. tünteti fel.

A gyűlést elnöke Várnái. Gábor nyitotta meg, a term észettudom ányok 
hatalm át, és vándorgyűléseink vívmányait oly ékesen ecsetelő lelkes be
széddel, a m inőt oly férfiútól, ki életét a politikának szentelte, alig vár
tunk. Ezen megnyitó közgyűlésen értekeztek m ég: Batizfalvi Sámuel egyik 
alelnök, ki a tudom ány hatalm áról szólott, utalván különösen N ém etor
szágra mely legújabb vívmányait a tudom ánynak köszöni.

Beszédének második részében megemlékezvén a vándorgyülési intéz
mény kezdem ényezőiről, azok közül olyat em elt ki, ki az első gyűlés lét
rehozásán nagyon fáradozott, de később elhagyván az exact tudom ányok 
terét, egészen a nemzeti irodalom nak szentelte idejét, a melynek művelői 
közt ő lett a zászlóvivő. Ez Toldy Fcrcncz volt, Bugáttal együtt az első 
m agyar orvosi lap, az »Orvosi tár« m egalapítója s az »Orvosi szótár« 
egyik szerkesztője. Érdem einek, melyeket az orvosi téren szerzett, kellő 
m éltatása után, szónok indíttatva érezte m agát a m agyar orvosi műszótár 
ügyét akként feleleveníteni, hogy 300 ftnyi pályadijat tűzött ki azon írónak, 
ki a tudom ány s nyelvünk előhaladott állásának megfelelő teljes orvosi és 
gyógyszerészeti »Műszótárt« kritikai alapon leghelyesebben és legkimeri- 
tőbben  megírja.

A gyűlés másik alelnöke Bódogh Albcrth az orvosi tudom ány befolyá
sát a közm űvelődésre fejtegette, kimutatva, hogy az orvosi tudom ány tö r
ténelm e a közművelődés történelm e.

Még egy ism eretterjesztő szép és érdekes előadást hallott ezen köz
gyűlés Nendtvich Károlytól »a színképi elemzés újabb vívmányairól« a 
melyben műszerek és képek segedelm ével m egism ertette a hallgatókat a 
tudom ány azon nagy haladásával, melynek segélyével most már az égi 
testek chemiai szerkezetét csak úgy ismerjük m int a földét.

A  szakosztályok tudom ányos eredm ényeiről m egjegyzendő, h o g y : 
az orvosiban több jeles, de mind csak a gyakorlati gyógyászatra vonat
kozó értekezés tartatott. Azonban ezen szakosztály, a tulajdonos Patay 
György kérelm ére bizottságot küld vén ki a helyszínére, a batizai ásvány
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vízforrások megvizsgálására, ennek jelentése a bezáró közgyűlés után teljesí
te tt eljárásáról utólag a M unkálatokba fel lett véve.

A term észettudom ányi osztályokban több  kiváló honism ertető érte
kezést tartottak.

Ilyenek voltak : Hantken Miksáé, az esztergom megyei Nummulitokról, 
melyeknek réteglelhclyei nagy fontossággal bírnak gyakorlati tekintetben 
is. Bem utatta egyszersm ind a Num m ulitok igen szép példányait s m egm a
gyarázta az azok kikészítésében alkalmazott, már világszerte feltűnést kel
te tt m ódszerét;

Bcrnáth Józsefé, a  göm örm egyei ásványvizekről;
Friualdszky János jellemző adatai M áram arosm egye Coleoptera-fauná- 

jához és Borbás Vinezéé, „A datok M áram arosm egye flórájának közelebbi is
m ertetéséhez“. Hogy ez utóbbi értékes adatok eredetét s a megye mono- 
graphiájában em lített Wagner Lajos-féle enum eratio becsét megismerjük, 
Borbás szavaival mondom el m indkettő tö rténeté t:

»Máramaros vármegye leírásában 153—210 lapon jeles enum eratiót 
kaptunk a megye növényzetéről, mely a fajok tüzetes felsorolása tek in te
tében az eddig megjelent közlem ényeket terjedelem re tetem esen felülmúlja. 
A szerző Wagner Lajos gyönyörűn szárított növényeiről a külföld előtt is 
ism eretes; az ő buzgalma, szakism erete és összeköttetései az adatok m eg
bízhatóságáról kezeskednek s cnum eratiója által egy nagy s oly megye 
növényzetét ismerjük közelebbről, melynek vegetatióját kikutatni a magos 
fekvés, az alpesi vidékek miatt nagyobb nehézséggel jár, m int egyebütt. 
Bár W agner úr növényei felsorolásánál igen sok term ő helyet említ a 
megyéből, de azért flórája még sincs teljesen kimerítve. A megye nagy és 
em elkedett, s a növényzet terü letenként és időszakonként változni szokott. 
Kn a múlt nagygyűlés alkalmával több  nagyobb kirándulást tettem . . . . 
Ez alkalommal meggyőződtem, hogy a megye egyes helyei megérdemlik 
a továbbkutatást, hogy e megye még nevezetes floristikai adatokat rejt. A 
következőkben elősorolom azon növényeket, melyek W agner enum eratiójá- 
ból kim aradtak s melyeket csillaggal jelöltem  ; továbbá azokat, melyeket 
W agner bizonyos helyekről nem említ, vagy am elyekre megjegyezni valóim 
vannak.«

Ez alkalommal leírja az általa a Guttin havason felfedezett uj nö
vény fajt azArabis multijuga-t Borbás, mely az Ar. neglecta és Croatica 
között foglal helyet. E  három fajt rajzban is m utatja be.

Régészeti értekezést csak egyet tartalm az az évkönyv s ez Lehoezky 
Tivadaré, néhány szó e vidék régi érmeiről, melynek végén következtetés
képen kim ondja:

»Mindezekből az tűnik ki, hogy az éjszakkeleti K árpátok alatt elnyúló 
nagy terület már az őskortól fogva folyvást egyik-másik néptörzsöknek, 
vagy azok vegyülékének szolgált lakhelyéül, s hogy részint letelepedett, 
részint e völgyeken s hágókon koronkint csak átvonult régi hóditó népek 
majd a görögökkel, majd a történelm i kortól fogva, mely hazánkban az első 
század elejére, A ugustus idejére esik, a rómaiakkal folytonos érintkezésben, 
s talán nyugodt időkben egym ással barátságos s kereskedelm i viszonyban 
állottak.« (152. lap).

A gazdasági szakosztályban nem tarto ttak  ugyan nagyobb előadáso
kat, de a jegyzőkönyv tanúsága szerint annál érdekesebb volt a tárgyalás 
s az egyes tárgyak feletti vita, különösen a birtokrendezésről, tagosításról, 
tengeri túlterm eléséről sat. Ebből több  szomorú -tény m egragadta figyel

8
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memet, hogy t. i. a  gyűléskor a m egyében még csak 119 vaseke volt 
szem ben a 4912 faekével ; hogy gazdasági egyesület sem létezett s ennek 
alakulására a nagygyűlés te tte  m eg az első lépést.

H asonlóan felírat in téztetett a kormányhoz, hogy földmíves-iskolának 
létesítését siettesse s a megye gazdasági állapotát ismerő vándor-tanítókat 
küldjön ki a gazdasági cultura érdekében.

Érdekes látványt és tanulm ányt nyújtottak a nagygyűlés alkalmából 
rendezett különféle kiállítások, am elyeken megyebeli nevezetes ásvány- és 
kőzetgyűjtem énynyel, 234-féle ásványvízzel, a gyári- és kézműiparral, a fane- 
mflekkel, régiségekkel, házi, ipari s m ezőgazdasági term ényekkel ösmerked- 
tek meg a gyűlés tagjai. Úgy a kiállítások tárgyainak sorozata (160. lap), 
mint az azokról szóló bírálati jelentés (51. lap) a M unkálatokban olvasható.

De oly kiállításról is van szó e gyűlés M unkálataiban, hol az intéz
mény, mint kiállító szerepelt, t. i. a párizsi földrajzi kiállításról, amiről már 
fentebb a 26. és 27. lapon tettem  említést.

K irándulások dolgában is e gyűlés egyike volt a legsikerültebbeknek
Ezek kétfélék v o lta k ; olyanok, am elyekben a gyűlés összes tagjai 

vettek részt és a gyűlés befejezése után egyidejűleg 4 nagyobb különböző 
irányú kirándulás, egyrészt azért, hogy a tagok saját ízlésük szerint válo
gathassanak, másrészt, m ert a szűkvölgyű, erdők közt fekvő községekben 
százakra menő kirándulókat egyszerre hajlékkal és élelemmel ellátni igen 
nehéz lett volna

Az első közös kirándulás a közeli Akna-Szlatinára, a Kunigunda-ak- 
nába vezetett, melynek földalatti, fehérfalú dóm jában — mással alig tudom 
összehasonlítani — De Adda Sándor népszerű előadásban megmagyarázta 
az akna terjedelmét, sógazdagságát; bem utató a sófejtési m unkálatot, mely
nek útján itt évenként 28— 30 millió kilogramm só termeltetik. A jelenkor 
bányászatának elm ondása után kiterjeszkedett még a bronzkori ős-sóbá- 
nyászatra, bem utatván annak eszközeit is.

A  m ásodik közös kiránduláson a bocskói kén-, kénsav-, chlórmész- 
és sodagyárat, továbbá a kies fekvésű Kabolya-polyánai vasas savanyuvizű 
fürdőt és Rónaszéket nézték meg.

A harm adikon a Visk-várhegyi fürdőben gyűlt össze a társaság, ahol 
az orvosi szakosztály ülést is tartott.

E három kirándulás a M unkálatokban le van írva (153— 159. lap).
A  gyűlés utáni 4  kirándulás, ahová csak egyes csoportok indultak, 

Felső-V isóra és a Suliguli-völgybe, a T isza forrásához, a brébi fürdőbe és 
a Guttinra, végűi a Nagyágvölgybe és B olhára volt tervezve.

Mindezen kirándulásokra vezetőkűl egy-cgy tekintélyes, a viszonyok
kal ismerős úri egyén volt szives vállalkozni.

A  záró közülésben Szilágyi István em lékbeszédet mondván néhai Dr. 
György József m áram arosm egyei főorvos felett, ki nem csak mint orvos, de 
mint nagykitartású term észetbúvár s különösen m int fűvész tűn t ki, és a 
megye ásványvízforrásainak ism ertetése körűi is sokat buzgólkodott, az ülés 
elhatározta, hogy életrajza arczképével együtt a M unkálatokba felvétessék.

Ezenkívül a m últ még egy jelesének, Pólya Józsefnek, emlékét ren
delte a nagygyűlés a M unkálatokban megörökíteni arczképével együtt s 
Halász Gézát bízta meg életrajza megírásával, ki azt nagy melegséggel tel- 
jesité, kellőleg méltatva em e jeles orvos, term észetbúvár és író orvosi, te r
m észettudom ányi és társadalm i m űködését s azok eredményeit. Pólya még 
holta után is használni akart. V agyonát közm űvelődési czélokra hagyta.
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XX, GYŰLÉS BUDAPESTEN.
1879. Augusztus 28-tól—Szeptember 2-ig.

Am it a vándorgyűlésekben résztvenni szokott szakférfiak egy része 
már régebben óhajtott, a  XX-ik gyűlés Budapesten ta rta to tt meg, alkalmat 
nyújtván tagjainak, hogy az orvosi és term észeti tudom ányok legújabb 
vívmányaival s azok eszközeivel közelebbről s behatóbban m egism erked
hessenek. S c czélra valóban üdvös volna, hogy a nagygyűlések legalább 
minden 10—12 évben Budapesten tartassanak, m ert amily hasznosak, ta 
nulságosak és szórakoztatók az ország különböző vidékein tarto tt gyűlések, 
úgy a tagoknak, mint az azokat fogadó vidéknek, époly szükséges koron
ként a szakem bereknek az óriásilag haladó exact tudom ányok vizsgálati 
módszereit és eszközeit közelebbről tanulm ányozni, mi csakis a főváros
ban lehetséges.

A  budapesti gyűlés, mely a politikái viszonyok, az ország délkeleti 
határán uralgott járvány és az 1878-iki párizsi világkiállítás m iattt 3 évi 
szünet után ta rta to tt meg s melyen 577 tag, leginkább szakem ber s külö
nösen orvos vett részt, term észetszerűleg páratlan volt az o tt m egtartott 
tudom ányos előadásoknak, úgy m ennyiségét, m int m inőségét illetőleg, 
különösen az orvosi szakosztályiakat; m iért is lem ondok arról, hogy még 
csak a legkiválóbbakat is kiemeljem.

A gyűlés iránt a főváros törvényhatósága is melegen érdeklődött s 
8000 forintot utalványozott a gyűlés tudom ányos czéljaira, miáltal életre 
hozta a »Budapest és környéke« cziinű nagy, három kötetes művet, mely 
ma a gyűlés tagjainak kezén forog s m aradandó becsű kútfő fog maradni

Ezen a nagy m unkán kívül m egajándékozta még a főváros a gyűlés 
tagjait »Budapest története« eddig megjelent első kötetével.

Az elébbi m onographia »Budapest és környéke« a legjelesebb írók 
gyűjtőműve, mely első kötetében a főváros és környékének term észetrajzát 
Szabó József, Borbás Vincze, S taub Móricz, Margó Tivadar és Galgóczy 
Károly tolláiból hozza. Il-ik részét a főváros és környékének egészségi s 
orvosi viszonyait Osváth A lbert, Halász Géza, a statistical hivatal, G ebhardt 
Lajos, Rózsay József, Say Móricz, Réczey Imre és Patrubány  Gergely írták 
meg. III ik része a főváros és környékének a közegészségre és m űvelődésre 
ható egyéb intézm ényeiről szól. Ennek műszaki részét Horváth Farkas, a 
többit Rózsay József, Kelen József s a fővárosi statistical hivatal állítot
ták össze.

A  mű oly terjedelmű, oly nagyszabású s ezeknél fogva oly költséges 
is volt, hogy még a főváros nagy áldozatkészsége mellett sem jöhetett 
volna létre, ha a minden közhasznú culturális ügy iránt fogékony Trefort 
Ágoston közoktatásügyi minister az egyetemi nyom da által nem állitatta 
volna ki (XX. 23.). '

A  gyűlést megelőzőleg a vigadó term eiben m egtartott ism erkedési 
estély, am elyen a főváros vendégei voltunk, ez alkalommal legtöbb tagnál 
a viszontlátás öröm ünnepe volt, hol a sors által az ország különféle részeibe 
szétszórt ifjúkori bajtársakkal találkozott minden tag.

Az ünnepélyes közülést Kovács József tanár nyitotta meg.
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Az intézm ény kezdete óta, am ikor a két első pesti gyűlésre alapítón
kat, Bem Ferenezet választották meg elnökül, ez volt az első eset, hogy a 
vándorgyűlés két szakférfiút tisztelt meg az elnöki székkel, ami a főváros
ban, hol a tudom ány díszítőkre nem szorul, helyén is volt.

Az elnöki kettős szék ez alkalommal az intézm ény m últját és jövőjét 
képviselte.

Hálás tiszteletének kifejezést adott a megelőző vándorgyűlés akkor, 
midőn Jedlik Ányost-, és örömteljes rem ényének, midőn Kovács Józsefet 
választotta elnökeivé, mert m indkettőről elmondhatjuk, mit Blumenbachról 
m ondottak, hogy : »ornatores et ornam enta scientiarum.« M indketten méltó 
képviselői voltak a m agyar orvosi és term észettudom ánynak.

Kovács m egnyitó-beszédében utalván a civilisatio követelm ényeire s a 
vándorgyűlések czélját és addigi eredm ényeit ecsetelvén, m egszokott éles 
logicájával kimutatja, hogy >a mai nap annyira kifejlett sajtó, egyesek és 
társulatok kezében eléggé alig m éltányolható sikerrel működnek ugyan e 
czélokra, de fölöslegessé úgy nálunk, mint m ásutt a vándorgyűléseket nem 
tették. M utatja ezt azon körülmény, hogy a vándorgyűléses társulatok külön 
szakmákkal nálunk és a külföldön egyaránt szaporodnak. . . .

A szakművelők személyes érintkezéséből származó előnyöket a sajtó 
nem pótolhatja. . . .

A  vándorlás, m időn annyi vizsgálószemnek új területeket nyit meg, 
újabb s újabb em bereknek nyit bepillantást azon m unkálatokba, melyek 
a természetvizsgálók elméit foglalkoztatják. Es e m unkák annyira fontos 
tényezői az egyéni és társadalm i lét- és jólétnek.«

Beszédének végszavait a vándorgyűlések két kiváló h a lo ttja : Kovács 
Sebestyén Endre és Kátai Gábor em lékének szentelte, kiknek bővebb életraj
zait, arczképeikkel együtt, a gyűlés a M unkálatokban m egörökíteni rendelte.

A megnyitó közgyűlés még két általános érdekű előadást hallott.
Az egyikben nagy anatóm usunk, Lenhossék József, ism ertette az újabb 

időkben általános érdeklődést keltett A nthropologia fejlődését s elm ondta 
annak mai állását.

A  másiknál ily alkalom ra jobbat és szebbet képzelni sem lehet.
Müller Kálmánnak époly ékesszólással elm ondott, mint aminő aesthe- 

ticával kidolgozott m esterműve, »Létért való küzdelm ünk és a társadalom,« 
lebilincselte a hallgatóságot. A  társadalom nak, a term észettudom ányok is
m erete nélkül alig felfogható törvényszerűségéről, Darvinismusáról szól, ki
m utatván, hogy »közéletünket mi m agunk teszsziik aggasztóvá, hogy az 
nem a sors változatlan döntvénye, hanem hogy jövőnk a mi kezünkbe 
van letéve.«

Az ism erkedési estélyen kívül volt e gyűlésnek egy tudom ányos 
estélye is, mely minden tekintetben fényes volt. F ényes az előadásnál s 
fényes a világításnál fogva, m ert Szabó József a történelm i geológiát pro- 
jectiókkal illustrálva elcktrikai fénynél m utatta be.

A  szakosztályoknak elvont tudom ányos előadásairól nem szólok s az 
orvosiak, a budai ásványvizekről szóló számos értekezésen kívül majdnem 
kivétel nélkül olyanok, azaz nem hazai specialis viszonyokra vonatko
zók voltak.

E llenben a term észettudom ányi előadások legnagyobb része a haza 
m egism ertetésére szolgáló adatokból állott. Ezekből kiem elendőknek ta r
tom  Frivaldszky János előadását: «Hazánk faunájának gyarapodásáról 
1869— 1879;« Szabó József és Molnár János értekezését: »Bugyi község
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határa talajnem einek geológiai, chemiai és physical vizsgálatáról;« Staub 
Móricz eredm ényeit »A phytophaenologiai m egfigyelésekről;« és Bcrnáth 
József »Magyarország ásványvizi térképét,« mely a  M unkálatokhoz van 
mellékelve.

A gyűlés egyéb ügyeiből ki kell em elnem m indenekelőtt azon moz
galmat, mely az alapszabályok és az ügyrend m egváltoztatására irányult.

Szily Kálmán és Szabó József te ttek  erre vonatkozó indítványokat. Szily 
(65. lap) a vándorgyűlések újjászervezésére egy ad hoc felkérendő bizott
ság által óhajtott tervet kidolgoztatni, s egyúttal kijelölte azon szakférfiak 
neveit, kik erre felkérendők volnának, de ezzel egyúttal döntött indítványa 
sorsa fölött, mint alább a határozat szavaiból világosan látni fogjuk. Szabó 
csak a gyűlések kezelése körűi óhajtott változtatást.

Szily indítványa a közülési választm ányban nagy vitát idézett elő. 
Többen, azok közt e sorok írója, már csak azért is elfogadandónak vélték 
az indítványt, hogy a gyűlésektől visszavonúlt számos jelesünknek az intéz
mény régi szervezete az elm aradásra ürügyül ne szolgálhasson, de k isebb
ségben m aradtunk. A választm ány az indítványt nem fogadta el, m ert az 
ügyrend nehány év előtt megfclelőleg átalakíttatott s az új szabályok által 
terem tett szerkezete a nagy- és szaküléseknek megfelel a vándorgyűlések 
feladatának. Továbbá »am ennyiben az ügyrenden némi változtatások igé- 
nyeltctnének, azoknak javaslatba hozatalára a nagygyűlés bír illetékes közeg
gel, a központi állandó választm ányban, minélfogva öntncgalázása nélkül 
idegen személyhez nem folyam odhatik.« (80. lap).

Hasonlóan határozott Szabó indítványa felett, mely lényegileg ugyan
azt tartalmazta.

A közülés az állandó központi választmány e tárgyú javaslatait el 
fogadta.

Az elégedetlenség tehát megm aradt, de, m int az ötödik lapon idéz
tem, hatalm as tényezője lett az egészséges fejlődésnek, m ert előrctörekvés 
útján a jobblétc t eredm ényezte.

A többi közülési ügyekből m egem lítendő, hogy Kovács Sebestyén 
Endre 100 aranyas pályadíja a m agyarhoni ásványvizek leírására dr. Kovács 
Imrének ítéltetett oda. Sajnos, hogy szerző e művére, nagy terjedelm énél 
fogva, nem talált kiadóra. (A jegyzőkönyvbe tévedésből hiba csúszott be 
s Kovács m int a m űszótár pályanyertese szerepel. 24. lap).

Batizfalvy pályadíja a m űszótárra csak feltételesen kiadatni határoztatott.
Az országos közegészségügyi egylet eszméje már ezen gyűlésen m eg

született ; a  közegészségügyi szakosztály Szc'l Lajos e tárgyú indítványát 
örömmel fogadta s Duláeska Gézát bízta meg a kérdés tanulm ányozásával, 
hogy a jövő vándorgyűlésen tegyen je len tést az iránt, minő társadalm i 
hum anisticus intézm ények által volna a közegészség ügye előm ozd ítandó ; 
nevezetesen lehetne-e és m iként nálunk e czélból egyesületet létesíteni ? 
(60. lap).

A gyógyszerészeti szakosztályban elhatároztatott, hogy a már fennálló 
magyar orvosi és term észettudom ányi könyvkiadó-vállalat m intájára, m agyar 
gyógyszerészi könyvkiadó-vállalat alakittatik s alapszabályainak kidolgo
zásával az orsz. gyógyszerész-egylet központi igazgatósága bízatott meg 
(63. lap).

Az állatorvos-egylet is ezen gyűlésen az állatgyógyászi szakosztályban 
született, s az alapszabályoknak bem utato tt tervezete végig tárgyaltatván, 
alapúi elfogadtatott (72. lap).
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Az A nthropologia rövid idő alatt nagy tekintélyre vergődött tana, 
egyetem einken ekkor rendes tanszékkel még nem bírván, annak szüksége 
e gyűlésen lön hangoztatva s a központi választm ány megbízatott, az e 
tárgyban czélszerűnek mutatkozó lépések megtételével (83. lap).

A  gyűlés rendezői arról is gondoskodtak, hogy a szakférfiak a sza
kukba vágó tárgyakat együtt csoportosítva is megtalálhassák s e végből 
szak-kiállítást rendeztek a IV. kerületi reáltanoda épületében. A  tárgyak 5 
csoportban voltak kiállítva: 1. A  gyógyításra való nyers term ények és ké
szítmények (droguák). 2. Hazai ásványvizek, gyógyszerészi s vegyi készü
lékek. 3. Orvos-sebészi mű-· és kötőszerek. 4. Term észettani műszerek s 
term észetrajzi gyűjtem ények. 5. Orvosi s term észettudom ányi könyvtár a 
szakirodalom legújabb műveiből.

A rendezés sikere a fáradhatatlan Rózsay Józsefnek volt köszönhető, 
ki a kiállítást a M unkálatok szám ára le is írta (357— 3(54).

Bár a főváros elég látni és tanulnivalót nyújtott, de azok számára, 
kik kirándulási helyeit is ismerni óhajtották, kirándulásról is volt gondos
kodva, Gödöllőre és Visegrádra.

XXI. GYŰLÉS SZOMBATHELYEN.
1880. augusztus 24—27-ig.

A megelőző budapesti gyűlésen történtek hatása már nagy m érték
ben vehető észre ezen gyűlés M unkálatain ; m ert ha a köziilési választ
mány B udapesten vissza is utasította a vándorgyűlések újjászervezésének 
ott javasolt módját, hogy t. i. annak tervezésére részben oly szakférfiak 
kéressenek fel, kik sem akkor, sem azelőtt a vándorgyűléseken részt nem 
vettek s azok ügye iránt érdeklődést nem tanúsítottak ; maga az állandó 
központi választmány komolyan neki látott az intézm ény regenerálásának, 
m int azt az itteni közülés elébe terjesztett jelentésének következő szavai
ból lá th a tn i:

»A gyűlésnek gondos rendezését a XX. gyűlés határozata az állandó 
központi választmány kötelességévé tevén, első üléséből mindjárt tizes 
bizottságot küldött ki, hogy az ügyrendet átvizsgálván, véleményes je len 
tést bocsásson az állandó központi választm ány határozata elé az iránt, 
minő változtatások szükségesek abban, hogy az utolsó nagygyűlésen fel
merült kivánalm aknak elég tétessék.

Miután a 10-es bizottság az ügyrendet gondosan átbirálta és bővi
tette, javaslott változtatásai kapcsában szükségessé vált az alapszabályok 
m ódosítása is. H ogy ezen alapszabályok és ügyrend, nem csak a választ
mánynak m agának, de a nagy közönségnek s főleg a tudós világ igényei
nek is megfeleljen, végleges megállapítás előtt megküldte azokat vala- 
menynyi magyarországi tudós társulatnak, sőt egyes szakférfiaknak is azon 
kéréssel, hogy róla vélem ényt nyilvánítva, s azt vagy Írásba foglalva be
küldeni vagy arról egy ad hoc enquéten  képviselőik által szíveskedjenek 
véleményüknek kifejezést adni.

Ezen vélemények, enquéte, s a központi választm ány gondos m eg
vitatása alapján készült alapszabály és ügyrend tervezeteket, szerencsénk 
van a vándorgyűlésnek tárgyalás végett bem utatni.« (31. lap).
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Az alapszabályok és ügyrend ezen tervezetét a XXI. gyűlés, közűlési 
választm ányának beható tárgyalásai után a javaslatba hozott jelentéktelen 
változásokkal egyhangúlag elfogadta.

Ezen új alapszabályokat a belügym inister 1881. julius 16-án 33792. 
sz. a. vette tudom ásul.

De a válaszmány már ezen XXI-ik gyűlést is, melyre 283 tag irat
kozott be, a tervezett új ügyrend szellemében készítette elő s gondos
kodott róla, hogy a gyűlés tudom ányos sikere is biztosítva legyen.

A helyi viszonyok rendkívül kedvezők voltak, m ert az elnökül m eg
választott püspök Szabó Imre a  gyűlés sikereinek biztosításában csak oly 
buzgóságot fejtett ki, m int elődei, a mi neki fényes állásánál és közked
veltségénél fogva sikerült is.

S hogy mennyire felelt meg e nem es gondolkozásu főpap feladatának, 
mint orvosok és term észetvizsgálók gyülekezetének elnöke, s m ennyire 
megczáfolta a vándorgyűlések ném ely elleneinek azon szem rehányását, 
hogy ily heterogen állások m egférhetlenek, bizonyítja lelkes megnyitó b e 
széde, melyből helyszűke m iatt csak a következő sorokat idézem : »A tudo 
mány csarnokának hazánkban felépítéséhez és gazdagításához habár csak 
egyszerűen napszám os m inőségben is hozzájárulni oly szép és nem es fog
lalkozás, mely a nem zet m inden fiának becsületére válik............

Mi m indnyájan az em beriség szolgálatában állunk s azon összhang 
létrehozásán fáradozunk, mely a szellemi és physical em bert egész egyeddé, 
rendeltetésének elérésére képessé teszi. Szép és nem es feladat, méltó, 
hogy m egoldására m indnyájan vállvetve törekedjünk. . .  .«

Tovább élénk színekkel ecsetelve a népünk hiszékenységén burjánzó 
kuruzslást, igy folytatja: »Bizonyára nem culturállam ba való állapot; mely
nek kifolyása az is, hogy a körorvosi intézm énynek életbe léptetése, da
czára, hogy szentesített törvény által lett m egparancsolva, csak nehezen 
és több helyen kirívó szűkm arkúsággal lett foganatosítva. Pedig nem 
tagadhatjuk, hogy az egészségügy, ha valahol, nálunk bizonyára, nemzeti 
tekintetben is életbevágó fontossággal bir.«

Majd ismét a term észettudom ányokról szólva, sajnálattal vallja be, 
hogy nem tarthatott lépést a XIII. Leo pápa által az ezek tanulm ányo
zására felállított mértéket, ki ezt rn o n d á: »nihil esse utilius, quam naturae 
arcana diligenter investigare et in rerum physicarum  studio diu, m ultum que 
versari.« (Semmi sem hasznosabb, m int a term észet titkait szorgalmasan 
fürkészni, s a term észeti dolgok tanulm ányozásával sokáig és sokat fog
lalatoskodni).

Végül jelezve saját álláspontját kijelenti, hogy »tiszteljük az egyéni 
vélem ény-szabadságot; tűrjük az ellenvélem ényt; s várjuk be az igazság 
ehnaradhatlan d ia d a lá t!« s ennek folyom ányaként ezzel zárja be nagy 
tapsvihartól kisért lelkes beszédét »Vizsgálódjanak, kutassanak a tudom ány, 
— szeretet és az em beriség közjaváért, lángoló lelkesedéstől áthatva, 
fáradatlan kitartással. K eressék az igazságot, és ha feltalálják, tegyék azt 
a haza és em beriség közkincsévé. Az igazság diadala legyen fáradozásaik 
jutalm a!«

Az elnök odaadó buzgóságán kívül nagy m érvben hozzájárult a gyű
lés sikereihez Szom bathely város lelkes értelm isége és elöljárósága. Iga
zolja ezt a gyűlés tagjainak emlékül adott, ez alkalom ra irt városi mono- 
graphia előszava, melyben a könyv szerzője Kuné Adolf a gyűlés előzm é
nyeit írja le. A m onographia öt fejezetben m agában foglalja: 1. a város
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hely- és földrajzi ism ertetését s term észeti viszonyait; 2. a város tö rténe
té t és helyhatósági é le té t; 3. a vallási és egyházi; 4. a közművelődési 
állapotok le írá sá t; 5. pénzforgalmi intézeteit, gazdaságát, kereskedését és 
iparát. A  műhöz két nagy tervrajz és a város fényképe van mellékelve.

A megnyitó közgyűlés második beszéde em lék-beszéd volt Kovács
S. Endre és Kcítai Gábor felett, kiknek életrajzát s arczképcit már a meg
előző budapesti gyűlés is M unkálataiba felvétetni rendelte. Szabadfy János 
a gyűlés alelnöke a részvétteljes szó közvetlenségével adózott a két érde
mes férfiú em lékének azon gyülekezetben, mely őket a közügyért oly sok
szor hevülní és m ásokat buzdítani látta.

Ugyanezen közgyűlés nyom ban ezek után öröm híreket is hallott.
Ugyanis Szom bathely város polgárm estere, Grimm Károly, a lelkes 

közönség üdvözlete mellett, a város nevét a vándorgyűlések történetében 
m egörökítendő, 100 aranyat adott a város nevében pályadíjra, melynek 
m egállapítását az állandó központi választm ányra bízta.

Hasonló nagylelkű adom ánynyal lepte meg a vándorgyűlést herczeg 
Batthyányi Gusztáv, ki 100 aranyat term észettudom ányi pályadíjra adom á
nyozott, m elynek megoldásánál Vasm egye különös figyelembe vétessék.

A régi pályadíjak közül a Batizfalvy-féle 300 ftot ezen gyűlés Ítélte 
oda véglegesen dr. Barts József classicus orvos-gyógyszerészeti műszó
tárának.

Közérdekű előadást a megnyitó közülésen Balogh Tihamér ta rto tt a 
járványok okairól, ily czím a la tt: »A parányi gom bák jelentősége a fertőző 
betegségeknél,« igen ügyesen s tetszetős alakban mondván el a nagy kö
zönségnek m indent, a mit akkor a tudom ány a járványok okairól tudott, 
s összehasonlítva az ókor borzasztóan pusztító nagy járványait századunk 
szelidebb járványaival, mit részben az egészségügy rendezettebb voltának, 
a term észettudom ányi ism eretek terjedésének s az em berek észszerűbb 
életm ódjának lehet köszönni, ráutal arra, hogy nálunk mily sokat tö rőd
nek a barm okkal és mily keveset azzal, hogy az emberi járványok ellen 
a kellő óvintézkedések m egtétessenek, ezzel végzi: »Ha közegészségi 
tekin tetben a hagyom ányos közöny meg nem tö r ik : attól tartunk, hogy 
azok, kik politicát csinálnak, de a nem zet physical jólétével mit sem tö 
rődnek, egyszer csak arra ébrednek föl, hogy a politica főtényezőjét — 
az erőteljes népet hiába keresik.«

A  szakosztályok m egnyitása már az új tervezetü ügyrend értelm ében, 
a m egnyitásukra előre felkért szakférfiak megnyitó beszédeivel, úgyneve
zett adreszszcl történt.

Az orvosi szakosztályt Rózsay József nyitotta meg »Visszapillantás 
az orvostan újabbkori haladására« czimü előadásával.

Ezen osztály előadásaiból m indenek előtt hárm at emelek ki, melyek 
különösen alkalm asak voltak ily gyülekezet elé. E z e k : Dubay, Hochhalt és 
Pollák referáló e lő ad á sa i: a güm őkór elmélet legújabb álláspontja, — a 
roncsoló toroklob mai állása, — és a bujasenyv gyógyításának legújabb 
állásáról.

K iem elendő továbbá Wcszclovszky Károly »a gyerm ekek halandósága 
Magyarországon« czimü szintén referáló statistical nagy tanulm ánya (120.
236. lap), mely igon sok graphicus képpel ellátva nem csak M agyarország 
szomorú viszonyairól nyújt kellő felvilágosítást, de összehasonlítja azokat 
Európa többi államaival is, tiszta fogalmat alkot Európa népesedési viszo
nyairól. A  jeles s valóban óriási kitartással öszeállitott nagy m unkának
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csak szerény czíme hiányos, a m ennyiben szerző nem csak a bajról, de 
annak okairól és gyógyszereiről is szól, csakhogy — mit már mi orvosok 
különben is m egszoktunk — süket füleknek. Az általunk nyilvánosságra 
hozott egészségügyi botrányok felett feljajdul mindenki, — 3 napig szól 
rólok a sajtó is, és azután marad minden úgy a mint volt.

Wcszclowszky tanulm ányának számokkal bebizonyított s három szoro
san vastag betűvel h irdetett szomorú eredm énye, hogy : „Magyarország 
csecsemői vagyis első évi, különösen pedig öt éven aluli gyermekhalandóságának 
jelen állapota a lehető legrosszabb, a  m ennyiben az még hat százalékkal 
nagyobb mint Spanyolországban, mely a külállamok között a legnagyobb 
halálozást mutat», (125. lap) vajmi keveset foglalkoztatja államférfiainkat. 
Mi orvosok pedig nem tehetünk róla.

Az orvosi értekezésekből még egyet említek, Géber Ede »egy ep ithe
lioma molluscum (Virchow) universale esetét« közli, tanulm ánya alapján 
kimutatván, hogy a bőrnek ezen m egbetegedése, melynek lényegéről a 
nézetek oly nagyon eltérők voltak, az interpapillaris retesejtek túltengésé- 
ben, a sejtbennék hyalin elfajulásában és a kéregréteg elszarusodásában 
áll. Az előadást két igen szép táblarajz még érthetőbbé teszi.

Az összesített term észettudom ányi szakosztályt Szabó József nyitotta 
meg a geológiai tájékozásokról szoló előadásával, m elyben kifejtvén elébb 
a geológia viszonyát sok egyéb tanhoz, hangsúlyozza annak szorosabb 
összefüggését a közegészségi és földmivclési viszonyokkal. Majd áttérvén 
a petrographiára, elm ondja annak újabb vívmányait a mikroskop és a 
mikrochctniai eljárás segélyével. Geológiai társulatunk, annak sclmeczi fiókja 
és geológiai intézetünk m űködésének ism ertetése után elmondja, hogy 
mikép lehetne ezek ügyein lendíteni. Összehasonlítja, hogy mily arányok
ban áldoz állam unk a tudom ányra, viszonyítva másokhoz. P é ld á u l: a mi 
földtani intézetünk évi dotatiója 1880-ban 28000 ft vo lt; míg az észak
amerikai egyesült államok a Colorado felvételével megbízott geológiai in té
zetnek évi költségül százezer dollárt adtak. Végül szól még a geológiának 
befolyásáról a történelem re, mely az úgynevezett történelem  előtti korsza
kot illetőleg egészen reá támaszkodik.

A  physical szakcsoportot Jedlik Ányos nyitotta meg »a term észettani 
ism eretek fejlesztése és gyarapítása végett a term észetvizsgáló részéről 
megkivántató kellékekről« szóló beszédével. Értekező szerint e czélra meg- 
k iván ta tik : 1. a kiszemelt tárgynak józan észlelése, 2. kitartó szellemi érde
keltség, mihez csatolja az anyagi érdekeltséget a tárgy hasznosítása szem
pontjából, 3. a czél elérésére megkivántató segédeszközök és készülékek 
alkalmazása. 4. E  készülékek megszerzésére mcllőzhctlen áldozatkészség·. 
Mindezek tárgyalását a villamtan fejlődési történetével világította meg. 
A szakosztályoknak a M unkálatokban m egjelent term észettudom ányi elő
adásai egynek kivételével mind a hazai viszonyokra vonatkozók voltak, 
íg y : Borbás Vincze értekezése : Jellemző adatok Szom bathely ílórája ism e
retéhez, — és a M unkálatokban képben is bem utato tt új rózsa fajnak, 
Rosa Szabói Borbás, ism ertetése. H azánk flóráját jellemző e csinos rózsa 
Zala, Veszprém , Baranya és Verőcze m egyében tenyészik. Madarász Gyula 
előadása, a M agyarországban előfordúló Czinkefélék kóborlásáról s Chernél 
Kálmáné: M adaraink vándorlásáról. Végül Platzer Ferenez értekezése : a sel- 
meczi bányákban előforduló ném ely kőzetek szilárdságáról.

Ezeken kiviil említésre méltó még a term észettudom ányi előadásokból 
k e t tő : a szakosztályban tarto tt előadás a telephonról, újdonságánál, s a
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nagy közönség előtt a székesegyházban bem utato tt Foucault-féle inga- 
kisérlet ritkaságánál fogva. M indkettőt Kuncz Adolf magyarázta. A telephon 
alkatrészeinek m egism ertetése után, m egm utatta annak gyakorlati alkalm a
zását, a Szombathely és H erény közt felállított, 2 kilom eter hosszú huzalon. 
Nem csak az éneket, de a beszédet is egészen tisztán hallgatta rajta az 
összes hallgatóság. Ez a kísérlet aligha nem az első volt az országban 
ily távolságra.

Az inga kísérletnek bem utatása és m egm agyarázása által, melyet itt 
ezernél több em ber h a llg a to tt. és látott, alkalm a volt azoknak, kik a phy
sicalis geographia elem eiben egy kis jártassággal bírtak, a föld tengelye 
körüli forgásának szemmel látható szép bizonyítékát szemlélhetni. Ezen 
ritka kísérletet a M unkálatokban ábra örökíti.

Ki hitte volna harmadfélszáz év előtt, hogy azon tani, melyért Galileo 
Galilei az inquisitio elé s onnan börtönbe került, 1880-ban pap, az Isten 
házában végrehajtott kísérlettéi fogja bebizonyítani. Erre is elmondhatjuk, 
de a világ rendjére : E  pur si m u o v e!

Ezen szép nyilvános előadáson kívül még más kettőről is gondos
kodott a rendezőség. M indkettő helyi érdekű is lévén, annál nagyobb 
tetszésben részesült.

Inkcy Bcla jeles geologunk Vasm egye földtani viszonyainak vázlatát 
m utatta be szóval és képben.

Vonzó előadásából, melynek részleteibe bocsátkozni igen nehéz volna, 
csak két té telt idézek :

»A megye észak-nyugati részében kimagasló kőszeg-borostyánkői 
hegység az Alpok középtengelyének függeléke; az egyes palaszigetek 
(Gyepü-Füzes, Német-Újvár és Szerdicza vidékén) a gráczi devon folyta
tásaként tek in tendők; a megye nyugati vidéke a gráczi öböl neogen kitöl
téséhez csatlakozik és evvel együtt a m agyar m edencze harm adkori szegély 
képződm ényeknek legnyugatibb részét k ép e z i; ellenben a megye keleti 
oldalán ennek a m edenezének diluviális kitöltése veszi kezdetét.

E ttől a földtani szerkezettől függ szorosan és szükségképen a vidék 
földrajzi alakulata és domborzata« . , .

A  vasmegyei devon annál érdekesebb, mivel egyrészt az egyedüli hely 
M agyarország egész területén, hol ez az ősi képlet biztosan ki van mutatva.«

A másik nyilvános helyi érdekű előadás a gyűléshely régi tö rténe
téből volt véve.

De Lipp Vilmos értekezése »Vázlatok Savaria (Szombathely) közéle
téből« sokkal többről szólott, m int a m ennyit előadásának czime ígért. 
Nem csak a rómaiak Savariáját, a mai Szom bathelyt, ecsetelte a reánk 
m aradt leletek alapján, de ügyes kézzel belenyúlva a római nagy biroda
lom történetébe, kim utatta azt is, miért foglalták el a rómaiak a Duna- 
tartom ány diát és mily szerep ju to tt Pannóniának a római birodalom ház
tartásában.

Az 50 és 54-ik év közt alapított Colonia Claudia Savaria a Nori- 
cum ból aF eldunához vezető katonai útvonal közepére esett s igen fontos 
szereppel birt, mint csapat összpontosító és élelmező hely. Ebből kifo
lyólag rövid idő alatt Felső Pannonia székhelyévé lett. Mint ilyen csak
ham ar a római cultura magas fokára em elkedett s mintegy 10000 lakossal 
birt. Savaria körülbelül 400 évig létezett. H anyatlása a római császárokéval 
együtt kezdődött, inig A ttila hadai végleg rom ba nem döntötték. Hogy 
mai culturája újból nagy, azt a XXI. gyűlés látta.
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A vándorgyűlés többi mozzanataiból kiem elendők :
A gazdasági szakosztályban oly eszme penditte tett meg, mely lassan

ként érlelődik. Síkor József »az állatgyógyászat hazánkban« czimű előadá
sában ráutalván ennek nem zetgazdasági rendkívüli fontosságára, de egyút
tal nyom orult állapotaira kérte a gyűlést, abbeli indítványának pártolására, 
hogy az állatorvosok em ber-orvosokból képcztesscnck.

Az állatorvosi qualificationak ilyen foka nem kövcteltetik még ugyan, 
de odáig már eljutottunk, hogy csak 6 gymnasialis osztályt végzett növen
dék léphet ily pályára s m aholnap alkalm asint már az érettségi vizsgát 
is fogják követelni tőlük. Innen meg már csak egy lépes van Síkor óha
jának teljesültéig.

Indítványának indokolásában igen sok alaposság van. H átha még 
azt is tud ta  volna, hogy a járási és községi szolgálatba lépő em ber-orvos
tól, ki most már az állatjárványtant sem tanulja, ott, hol állatorvos nincs, 
az állatorvosi hivatalos teendőket m indenütt megkövetelik s ő azokat te l
jesíteni köteles. No, hogy ennek a mezőgazdaságból élő ország mily 
hasznát látja, azt fejtegetni felesleges.

Az állati védhimlőnyirknak országos intézetben való term elése újból 
sürgettetett.

A  helybeli hum anisticus intézetek m egtekintésére kiküldött bizottság 
a szemléről kedvező je len tést tett.

Az országos orvosi segély-egylet ezen vándorgyűlésen alaku 't meg. 
(Napi Közlöny 14. 34. lap.)

A vasmegyei gazdasági egyesület szarvasm arha és tejgazdasági esz
köz-kiállítást rendezett.

A vasmegyei régészeti egyletnek a püspöki palotában elhelyezett 
múzeuma a tagok szám ára az egész gyűlés tartam a alatt nyitva állott.

A  gyűlés befejezte után több társas kirándulás rendeztetett. A tarcsa- 
borostyánkőinek, mely magyarázatul szolgált Inkcy fentebb em lített geo
lógiai előadásához, leírását a M unkálatok végén olvashatni.

A tárcsái fürdőben a gyűlés tagjai a tulajdonos gróf Batthyányi Károly 
vendégei voltak. Innen »mindenki azzal a m eggyőződéssel távozott, hogy 
m egérdcm lett em elkedéséhez egyébre nincs szüksége — egy vasútnál.«

De külföldre is kirándultak a gyűlés tagjai, a szomszéd Gleichen- 
bergbe, a hová őket a fürdő igazgatóság meghívta s hol nagy előzékeny- 
séggel fogadtattak.

A  gyűlés em lékére Szom bathely városa érm et is veretett.
Szombathelyről vándoraink csakugyan azon meggyőződéssel tértek 

haza, hogy igazak voltak az elnöklő püspök búcsúszavai, midőn ezeket 
m o n d á :

»Vigyék el magukkal a meggyőződést, hogy mi itt, hazánk végha
tárán híven őrt állunk. S ha m egtörténik is, hogy a szomszéd magas 
hegyekről felénk áramló hideg szél megfagyasztja term ényeinket, de szi
vünkben a honszeretetet lehűteni soha, soha .nem  fogja.«

XXII. GYŰLÉS BEBRECZEHBEN.
1882. Augusztus 2 3 —27~ig.

»Nem szemlélhette Debrcczen város utatokat tovább anélkül, hogy 
azt ne m ondta volna : jertek  ide hazaszeretet vezércsillaga után járó ván
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dor-tudósok, jertek  az ország szívére! »így üdvözölte a gyűlés buzgó titkára, 
Debreczen hű fia, Zelizy Dániel, a  Napi Közlöny homlokán az ország szí
vébe siető vándorokat, kik 304-en sereglettek ös'sze, hogy a legm agyarabb 
város haladásának, lakói gyakorlati gondolkozásának és a legm agyarabb 
cultura fejlődésének örüljenek.

A gyűlés tisztikarának szerencsés m egválasztása előre biztosította 
tudom ányos sikereit.

N agyérdem ű elnöke, a tiszántúli ref. egyházkerület aranyszáju püs
pöke, Révész Bálint, a gyűlést megnyitó beszédében m indenekelőtt fájdal
mas érzéssel s kegyeletes tisztelettel elm erengett a m últ szombathelyi 
gyűlés elnökének, néhai dr. Szabó Imre püspöknek emlékezetén, mely szí
veinkben s a vándorgyűlések évkönyveiben élni s maradni fog örökké!

Azután áttérve intézm ényünk múltjára, czéljaira és eszközeire, u tób
biakat így ecseteli:

»Míg a tudom ányok csak az ó-kori bölcsek zárt iskoláiban, később 
pedig a világtól elszigetelt kolostorok sötét falai közt míveltettek és tan ít
tattak, hasonló volt az eredm ény a sírbolti mécshez, vagy a tem plom i vesta- 
tűzhöz, melyek bár nem aludtak ki, de világuk a zárt helyen kívül nem 
hatott. . . .

Csak am it a M ester m ondott aposto lainak: »menjetek és tanítsatok 
minden népeket« — csak ez egyedüli útja és módja az ism eretek sikeres 
terjesztésének, kivált ha ehhez még a társulás is jáiúl, mely egyesek tehet
ségeit, ism ereteit összeölelve, a lángelm éket a középszerű észtehetségekkel 
érülközésbe hozva, a szerepeket szakonként kiosztva, a verseny sorom póit 
megnyitva, a m űködés terét csupán egy városhoz nem kötve, oly ered
ményt képes felmutatni, m elyet egyesek megközelíteni sem képesek. S 
épen e kettős missiót töltik be a vándorgyűlések. Mint ahogy a vízcsep- 
pekből patakok, a patakokból folyamok, a folyamokból tengerek növeked
nek: úgy foglalnak az időnként más-más városban tarto tt vándorgyűlések 
nagyobb-nagyobb tért, úgy tesznek több-több hódítást a tudom ány számára.

M intha m indenütt, hol a vándorgyűlések tartatnak, egy-egy tudom ány 
csarnoka építtetnék, vagy m intha pásztortüzek gyúlnának fel még a pusz
tákon is, m elyektől távol állanak a tanintézetek világítótornyai ! m intha 
azoknak is, kik nem keresik, helyőkbe vitetnék a tudom ányok tára. így 
aztán terjed s lassanként népszerűvé lesz a tudom ány, mely előbb csak 
avatottabb lelkek birtoka vala.«

A  gyűlés társelnökéül m egválasztott gróf Degenfcld Imre, a  közügynek 
egyik leglelkesebb főúri napszám osa, ki méltán m ondhatta magáról a köz
üléshez intézett levelében, hogy »több oldalról igénybevett m unkásság által 
megfáradt testének* üdülésre van szüksége, — a gyűlésben részt nem 
véhetvén, czéljai előm ozdítására 100 aranyat adott pályadíjul a gyűlés 
rendelkezésére.

D ebreczen város és H ajduvárm egye közönsége pedig monographiái- 
kat adták emlékül a  gyűlés tagjainak.

D ebreczennek 920 lapra terjedő egyetem es leírása méltó mű, úgy 
a nagylelkű adom ányozó közönséghez mint Íróihoz. Húsz szerző kiilön- 
kiilön szakszerű m unkájának tekinthető e vaskos kötet, melyet Zelizy Dániel 
ügyes keze szedett s állított össze, ki egyéb, leginkább az iskolákra vo
natkozó czikkein kívül »Debreczent m int alföldi m agyar város«-t irta 
le benne.

Leírásából, mely a nagy m űnek m integy tartalm a és összegezése,
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csak a legérdekesebb té telt említem, hogy : D ebreczennek 51 elemi isko
lája van. Az ilyen város, mely a közművelődés ügyét így fogja fel, nagy 
jövőnek néz elébe.

Nem kevésbé érdekes a másik, emlékül kapott m onographia : Hajdu- 
megye leírása, melyet szintén számos (12) szerző közrem űködésével 
Varga Géza főorvos szerkesztett. E mű különösen azért nevezetes, mert 
az alakulás és megszilárdulás korszakának küszöbén álló új, akkor még 
csak öt év óta fennállott törvényhatóság eredetét s rövid tö rténeté t tá r
gyalja s ritka érdekes adatul fog az utókornak szolgálni, a minővel egyet
len más vármegye sem dicsekedhetik.

E  m űben nagy figyelemre méltó a régi H ajdú-kerület története, 
mely a könyvnek majdnem  felét teszi ki s hű képet nyújt a H ajdúk gon
dolkozásáról. A tö rténet Írójának, utolsó főkapitányuknak Sillyc Gábornak 
alább idézett zárszavából látni fogja az olvasó, hogy mily szerepük volt 
a derék H ajdúknak nem zetünk történetében, s hogy fogták ők azt fel. 
Sillyc igy sz ó l:

»Ha visszatekintünk a H ajdúknak s a H ajduvárosoknak közel három 
százados múltjára, egy körülm ény vörös fonalként vonul keresztül ezen 
annyit zaklatott néposztály viszontagságos é le té n : h iába áldoztak annyi 
vért és vagyont a házért, a po ’gári és vallási szabadságért s a nem zet 
függetlenségéért, mégis a hazai korm ányok folytonosan üldözték őket; 
firól-fira, századtól-századra adta át örökségül egyik korm ány a másiknak 
a hajdúk elleni ellenséges indulatot, s az azok megsem m isítése iránti tö 
rekvést, a mint ennek igazolásául számos adatokat soroltunk fel ezen 
m unka folyamán ; és a korm ányoknak ezen rósz akarata te tőpontjá t érte 
a magyar királyi helytartótanácsnak 1824. nov. 30-ról k. intézvényében, 
melyben nem tekintve a hajdúkat védelmező szám talan törvényeket, nem 
a kétségbevonhatlan érvényű s királyoktól és fejedelm ektől kiadott ad o 
mánykiváltság- és védleveleket: a hajdúk csaknem páriákká aljasitattak 
le. Lehet-e csodálkozni aztán, ha ők igyekeztek minden utat és m ódot 
megkísérlem, melyen életüket és vagyonokat védelmezhették. Beszélhetett 
a koronás király az ő kiváltság- és védleveleiben a hajdúk jogainak oltal
mára, az soha figyelembe nem véte te tt; m ert a kam ara és korm ány ér
dekei azt kívánták, hogy a hajdúk üldöztessenek, s ha lehet utolsó fillé
rükből is kifosztassanak.

Ezen abnorm is állapot m egszüntetése tekintetéből utolsó kísérletül a 
H ajdúkerület volt főkapitánya a kormányhoz és országgyűléshez intézett, 
s ezen m unka VII. fejezetében em lített fölterjesztésében elm ondott mindent, 
mit a hajdúk érdekében szive és lelke sugalt, elm ondta mit hivatalos 
állása és kötelessége parancsolt, és elm ondta úgy, mint előtte senki el 
nem mondta, és u tána még kevésbé fogja e lm o n d an i; előre érezte, sőt 
m utatkozó előjelek folytán csaknem meg volt győződve, hogy azon m un
kálat hattyúdala lesz a szegény hajdúknak, és ő utolsó főkapitánya a 
H ajdúkerületnek, de legalább bizonyságot fog tenni arról, hogy volt egy 
ember, ki könyeket hullato tt a síron melyben egy annyit szenvedett és 
jobb  sorsra érdem es néposztály el van tem etve Zárszavaiban esedezett, 
hogy a  népeit szerető és boldogító m agyar király, és a törvénynek és 
igazságnak rendíthetetlen bajnoka az országgyűlés, az írás szavaival mi
előbb így vigasztalja meg az annyit szenvedett hajdú n ép e t: »meghallot
tam a te im ádságodat, láttam a te siralmaidat, ime én meghosszabbítom 
a te életedet.«
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K érése m ost az egyszer meg is hallgattatott, m int felebb elő van 
adva, csakhogy kérésének ezen teljesítése halálos ítélet vo lt: a H ajdú
kerület az 1876. XXXIII. t. ez. által Hajdum cgyévé kcrckittetctt ki, de 
ezáltal a hajdú nép kitöröltetett az élők sorából.«

M egtaláljuk továbbá e könyvben a Szabocs- és Biharmegyékből az 
új H ajdum egyébe kebelezett községek történetét s a megye természeti, 
közegészségügyi és társadalm i viszonyainak ism ertetését.

Az em lített két m onographián kívül még egy mű látott a gyűlés 
alkalm ából napv ilágo t: »a debreczen-biharm egyei gyógyszcrésztcstülct III. 
kerület IV. járás gyógyszertárai, testületé és egyletének története alapítá
suk óta,« m elyet a debreczen-biharm egyei gyógyszerész testület jeles 
titkárával dr. Bothsehnck Emillel íratott s a gyűlés tagjainak emlékül adott.

E mű kútfő lesz a m agyar gyógyászat történetében. Tárgyán kívül, 
melyet kimerítve közöl, szól még a gyógyászatról is D cbrcczenben, Nagy
váradon és vidékén, kezdve a mythologiai korszaktól.

E nnek történeti korszakából érdekes adat van benne Dcbreczcn 
egyik legnagyobb fiának, Csokonai Vitéz Mihálynak apjára vonatkozólag, ki 
ott seborvos (az akkori nyelven borbély) volt. Midőn ugyanis 1772-ben a 
polgárok közé és ezéhbe való bevétetéseért folyamodott, a városi tanács 
azt végezte, »hogy miután 1725-ben a tanács által k iadott rendszabály 
kilenczre szabta a borbélyok szám át s annak szaporítása a T anács te t
szésére hagyatott, ez maradjon s várjon instáns, míg valamelyik borbély 
meghal.«

A legelső gyógyszertárt D cbreczcnben a városi tanács 1670 vagy 
1680 táján állította. Ugyan ezen időre esik az első nagyváradi gyógyszer
tá r felállítása.

A  megnyitó közgyűlésen ez alkalommal a debrcczeni orvos-gyógy- 
szerész-egylet gyásza nyilvánult, egyik legjelesebb tagjának, a kitűnő 
em ber, hazafi és orvos, 1848-iki városi főorvos, Kain Albert elhunyta al
kalmából, kiről Popper Alajos igen meleg szavakkal em lékezett meg. Kain 
intézm ényünknek is nagy pártolója volt s öt vándorgyűlésen vett részt.

Közérdekű előadást kettő t hallott az első közgyűlés.
Az elsőt egyik legkitartóbb, leglelkesebb veteránunk Török József 

tanár tartotta, ki szintén azon kevesek közül való, kik az intézm ény ala
kításakor, az első gyűlésen már ott voltak s azóta sem szűnt meg az intéz
m ényért s annak czéljaiért buzgólkodni. Jelen alkalommal »a magyar biro
dalom meteoritjeiről« értekezvén, elm ondta ezen kóbor égi testek tö rté
netét, osztályozását s bem utatta és m egism ertette az egész földkerekség 
unicum át a kábái meteoritet, mely a széntartalm ú m eteoritek eddigi egyet
len képviselője.

E m eteorkő (mely 1857. ápril 15-ikén esett le), midőn azt a kabaiak 
a debreczeni főiskola iránti kegyeletből Törökhöz beküldték 5 1/, fontot 
nyomott. A  bécsi muzeum a maga szám ára követelte, azt állítván, hogy 
az ilyen leletek az osztrák birodalalom ban a koronát illetik, de Debre- 
czenből azt felelték neki, hogy Magyarországon a korona ilyen jogáról 
semmit sem tudunk  s m egtartották a meteorkövet, mely m ost a főiskola 
gyűjtem ényének díszét képezi.

Ebben a m eteoritben a vegyelemezés a földi viaszhoz hasonló szer
ves vegyülctet is derített ki, mely eddigelé m ásban még nem találtatott.

A másik közérdekű előadást Bódogh Albert ta rto tta  »az átöröklésről 
és öröklékenységről,« korszerű intés volt ez, melyben szerző a társadalom 
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nak megmagyarázta, hogy »testi vagy lelki fogyatkozásaink, kóros hajla
maink vagy betegségeink elődeink idegrendszerének elerőtlenedésében 
vagy vérvegyiileténck m egváltozásában lelik forrásukat.«

Λ bezáró közgyűlésen e sorok írója tarto tt közérdekű előadást »hazánk 
gyógyvizeinek értékéről és értékesítéséről,« melyről már a 18-ik lapon 
volt szó.

Az estélyeken tarto tt népszerű előadások közül Antolik Károlynak 
»a villanyszikra rajzairól és a villám hatásairól« tarto tt m utatványos előadása, 
melynek alkalmával minden szem kápráztató kísérlet a legfényesebben sike
rült, egyik fénypontja volt a gyűlésnek. Az ilyen tanulságos előadás haszna 
m egbecsülhetetlen. Az előadás befejeztével k itört óriási tapsvihar csak 
igen gyenge kifejezése volt, a term et zsúfolásig m egtöltött közönség hála- 
érzetének a tudós és ügyes tanár iránt.

Kiss Károly népszerű értekezése »Hatvani debreczeni tanárról« helyi 
érdekénél fogva is lekötötte a közönség figyelmét. Előadó bem utatja H at
vanit, (a magyar Faustot) kit Arany s Jókai m egörökítettek, valódiságában 
mint jeles physicust és tanárt, ki korántsem  volt oly ördöngős, am inőnek 
a róla szóló m ondák hirdetik. Ezeknek történelm i alapjuk csak annyi lehet, 
hogy Hatvani, ki első adta elő a phys.icát kísérletekkel, ezek által annyira 
hato tt a fiatalság fogékony kedélyére, miszerint ezek készek voltak őt, 
mint mystikus alakot az utókor előtt em lékezetessé tenni. A  m ondák szer
zője legnagyobb valószínűség szerint Kazinczy Sámuel hajdúkerület! fő
orvos volt.

Fenti kettőn kívül volt még két tudom ányos estély. Az egyiken Weber 
Antal beszélt »a földrengésekről«, a másikon rögtönözve m ontedegói Albert 
Fercnez »a csillagokról.« M indkettőt a közönség igen nagy tetszéssel fogadta.

Az orvosi szakosztályt Török József nyitotta meg »az orvosi tudom á
nyok legújabb vívmányairól« szóló előadásával, melyben az antisepsisről, 
az antipyresisről, a giim őkórnak akkor fölfedezett bacillusáról szólott. A 
term észettudom ányi szakosztálynak Hunfalvy János által elm ondott meg
nyitó előadása »az éghajlat változásáról« a tárgyat minden oldalról te lje
sen kimerítő m unka volt, melyet közkívánatra a vándorgyűlés külön füzet 
alakjában is forgalomba bocsátott.

Ezen szakosztálynak honism ertető előadásai v o ltak : Borbás Vinezcc 
»Vasmegye flórájáról« mely azonban csak igen rövid kivonatban a jegyző
könyvben olvasható, továbbá Biró Lajos és Kowarz Ferdinand értekezései, 
az én gyűjtem ényem  zemplénmegyci Coleopteráiról és Dipteráiról.

De egy angol vendégünknek itt tarto tt kiváló előadását sem hagy
hatom cmlitetlcnűl. Roducll J. F. a M arlborough College tanára »a jelen
kori vulkanologiáról« értekezett. Bár előadását kevesen értették, de nyel
vünkre fordítva a M unkálatokban ritka érdekkel bír, m ert oly em ber tapasz
talatait tartalmazza, ki ismételve nézett a Vesuv, az Aetna, a Strom boli és 
Vulcano K ratcrjeibe és a Hekla gcyzirjeibe..

A  gazdasági osztály tárgyalásait Király Fercnez nyitotta meg a «felső 
Tiszavidék közgazdasági jelen helyzetéről« szóló előadásával, melyben fel
sorolta mindazokat, melyek ezen vidék közgazdasági viszonyainak alaku
lására a közelm últban elhatározó befolyással voltak és melyekkel e nagy 
vidék mezőgazdaságának, iparának és kereskedelm ének különösebben kel
lett és még ez időszerint is küzdenie kell.

A  gyűlés többi ügyeiből kiem elendő, hogy: a helybeli em berbaráti 
intézetek m egtekintésére kiküldött bizottság, je lentésében a kórházra vonat
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kozólag azt mondja, hogy ha föl nem világosították volna arról, hogy új 
kórház építése van tervben, indítványozta volna, hogy a város, mely cul- 
turalis czélokra oly sokat áldoz, kéressék fel, hogy a szenvedő em beriség 
ügyéért is hozzon á ldoza to t;

a XXI. gyűlés határozata értelm ében, hazánk ásványvizei érdekében, 
az ásványvizi bizottság újból m egalakittatott s utasittatott, hogy m űködé
séről a gyűléseknek je len tést tegyen ;

határoztatok, hogy tekintettel a vándorgyűlések pénzügyére, a M unká
latokba ezentúl csak az elnöki beszédek, jegyzőkönyvek, jelentékeny okm á
nyok s a tudom ányos estélyeken tarto tt előadások vétessenek fel egész 
terjedelm ükben, a többi felolvasásoknak csak a szerzőkkel egyetértőleg 
összevont szövege közöltessék ; s az esetleg felmaradó pénzekből pálya
nyertes művek kiadatása segélyeztessék.

K irándulás csak egy volt, a  pallagi földműves iskolába Dcbreczen 
határában. A Iío rtobágyra tervezett kirándulás elm aradt, m ert a szem élyen
ként fizetendő összeg egy napi kirándulásra kissé m agasra volt szabva.

XXIII GYŰLÉS BUZIAS-TEMESVÁKOTT.
1886. Augusztus 2 2 —26.

Ez alkalommal nem először élveztük e két érdekes gyűlési helynek 
szíves vendégszeretetét. Már 1843-ban gyűltek itt össze elődeink először, 
Tem esvár törvényhatóságának meghívására. A  másodízben tapasztalt szíves 
látást, sajnos, hogy alig lehete viszontlátásnak nevezni, mert a 43 évi idő
köz keveseknek engedé a viszontlátás örömét megélhetni. De mint lelkes 
elnökünk, id. Ormós Zsigmond, ki oly szerencsés volt, hogy mind a két 
gyűlésen résztvehetett, elérzékenyűltcn m ondá: társulatunk egyik indoka a 
term észetes vonzerő kényszerűségében rejlett.

A  nagyon tanulságos és élvezetes két itteni gyűlés közt az volt a 
különbség, hogy az elsőt Tem esvár hívta m eg; az Tem esvárt kezdődött és 
Buziáson végződött — ezt meg Buziás, illetve tulajdonosa, a közalapítvány 
igazgatósága hívta m e g ; ez Buziáson kezdődött és Tem esvárt végződött.

A  további különbség a két hely időközi óriási haladásában rejlett. 
E ltekintve a város nagym érvű felvirágzásától és Buziás fürdőjének a mai 
kor kívánalm ainak megfelelő berendezésétől, mit Trcfort m iniszter buzgal
m ának köszön, m indkét hely közegészségi viszonyai is kedvezőbbre for
dultak, az 1843-iki vándorgyűlés által sürgetett s időközben foganatosított 
vízszabályozások, m ocsarak lecsapolása, továbbá környéküknek ékes par
kokká való átalakítása által.

Ezen gyűlés az 1884-iki európai cholera és 1885-iki országos kiállítás 
miatt a megelőző debreczeni gyűlés után csak 4 év múlva tartathato tt meg, 
mely hosszú időközt az állandó központi választm ány annál buzgóbb tevé
kenysége töltötte ki.

Csak 231 tagja lévén, e gyűlés, ha nem is a legnépesebb és leg
mozgalmasabb, de kétségkívül a legfényesebbek és legsikerültebbek egyi
kének m ondható, mi nagy részben a gyűlés két elnöke : id. Ormós Zsig
mond tem esi főispán és Brankovics György g. keleti szerb püspök, (most 
már patriarcha) vonzó szem élyiségeinek is köszönhető volt.
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A gyűlést tényleg vezető elnök Ormós, ki már az I. és XVI-ik gyű
lésben is nagyon tevékeny részt vett, ez alkalommal oly m egnyitó és 
bezáró beszédeket m ondott, melyek a legfontosabb közérdekű értekezések 
számába m ehetnek. Megnyitó beszédében Buziáson, kiemelve a természet- 
tudom ányoknak mérvadó befolyását az em beriség jólétére, azok különféle 
ágazatainak legújabb haladását egyenként tárgyalta. Azután áttért a gyű- 
léshely, Buziás tö rténetére s tanulm ányai alapján kim utatta, hogy azon 
állítás, miszerint a fürdőt már a rómaiak »Centum putei« név alatt ism er
ték volna, semmi alappal nem bir. Buziáson római építkezési m aradvá
nyoknak semmi nyoma. De kim utatta a Buziás eredetéről szóló többi 
mondák alaptalanságát is.

A  fürdő tö rténete ott kezdődik, midőn a község, melyben a források 
a házak és udvarok közt elszórva fakadtak és használatlanul elposványo
sodtak, 1808-ban a kir. közalapítványi uradalom  birtokába m ent á t ;  de 
jelenlegi állapotát s megfelelő berendezését kizárólag Trefort Ágoston minis- 
térnek köszöni, a miért »szívesen és keblünk m élyéből csatlakozunk a 
hála és köszönet azon érzületeihez, melyeket ezen kies fürdőhely derék 
polgárai Trefort m inister úr iránt tanúsítottak, midőn jól talált díszes mell
szobrát m aradandó emlékül a szép park kiváló helyén az 1883. év nyarán 
felállították.«

A helyi bizottság három emlékkel örökítette meg e gyűlést. Kettővel 
a tagoknak kedveskedett: éremmel, mely Trefort képével van díszítve és 
egy nagy »Helyrajzi emlékmű «-vei. A  harmadik, a tudom ánynak, a hazának, 
az em beriségnek szólott. Ugyanis 100 darab 10 frankos aranyat adott 
pályadijúl a következő kérdés m egoldására: »Milyen hygieniai viszonyok — 
különös tekintettel a maláriára —- befolyásolják a gyerm ekhalálozást leg
gyakrabban Délm agyarországon ?«

A  »helyrajzi emlékmű« mely 34 ívnyi vaskos kötetet képez, tek in te tte l 
arra, hogy Szcntkláray Jenőnek m onographiája »Száz év Dél-M agyarország 
újabb történetéből« részben már megjelent, mellőzi a szokásos történeti 
részt, de annál részletesebben és kim erítőbben tárgyalja Tem esm egye 
természeti, egészségügyi, közm űvelődési és gazdasági viszonyait, melyeknek 
egyes ágait a legkiválóbb szakem berek írták meg. így a földtanit Halauács 
Gyula, — vegetatióját Borbás Vincze, a vegetatió kifejlődését D élm agyaror
szágon Staub Mór, Délinagyarország állatait Tömösváry Ödön, Tem esvár 
m eteorológiáját Szalkay Gyula. A megye és Tem esvár egészségügyi viszo
nyait Breuer Ármin, Stefánouies Sándor és Becsi Gedeon főorvosok ismertetik. 
A temesvári főgymnasium története Horváth Piustól, az állami főrcáliskoláé 
Laky Mátyástól s a temesmegyei népoktatás ügyéé Kakujai Károlytól valók. 
A  dél magyarországi történelm i és régészeti társulat 13 éves m űködésének 
vázlatát Pontéiig István, a  délmagyarországi term észettudom ányi társulatot 
Dorogi Ignácz, a közm űvelődési és hum anísticus egyleteket Barát Ármin s 
a megye gazdasági viszonyait Jeszenszky Béla -Írták le.

Ezen jeles nagy m unkán kívül m egkaptuk még Lcndvai Miklósnak 
ez alkalomra irt művét, a XXIII. gyűlés kirándulási helyeinek leírását, 
mely az élvezetes kirándulásokat nagyon tanulságosokká is te tte ; továbbá 
Rosenfeld Mór em léklapját Tem esvár centennarium i ünnepélyéhez, s végül 
Buziásnak szintén ez alkalom ra irt leírását 6 fény- és 2 térképpel.

Buziásra vonatkozólag elm ondok olyat is, a mi e könyvben nincs 
megírva, hogy t. i. Trefort minister, ki a haza összes fürdőinek és ásvány

9
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vizeinek sorsát egyaránt szívén viselte, fürdőtulajdonosainkat nem csak 
szóval és rendelettel buzdíto tta haladásra, de m aga is jó példával já rt elől.

A  ΧΧΙΙΓ-ík vándorgyűlésnek már mintaszerülcg berendezett sava- 
nyuvizes vasas fürdőt akarván bem utatni, a fűrdőházat s illetve a vízme
legítést akként alakitatta át, hogy a víz ez által nem bomlik fel. Buziás 
volt az első fürdő M agyarországon, hol az ásványvíz a Czcrnitzki-féle Calo- 
risator által lesz melegítve.

Ezen kívül számos más hiány is el lett hárítva, azon bizottság javas
latai következtében, melyet a fürdő újjá alakítása tárgyában 1883-ban a 
helyszínére kiküldött, s a melyben meghívása folytán c sorok írója is 
részt vett.

M intaszciűvé te tte  a szétküldött buziási ásványvíz kezelését is. Λ kül
földdel minden tek in te tben  versenyképessé óhajtván tenni a magyarországi 
ásványvizeket, sokat fáradozott azon, hogy megfelelő üvegek gyártassanak 
a hazában; s nem rajta múlt, hogy Siemens, kivel ez ügyben érintkezett, 
fiók-üveggyárat M agyarországon nem állított!

A megelőző debreezéni gyűlés óta eltelt négy év alatt a halál szo
katlanul sok áldozatot követelvén a vándorgyűlések harezosai sorából, 
nekem, mint e gyűlés egyik alelnökének, ju to tt a szomorú feladat, m eg
emlékezni a megnyitó közgyűlésen Knöpfler Vilmos, montedegoi Albert Vé
rmez, Sztupa György, Say Móricz, Rózsay Jbzscf, Faludi Géza, Polliik László és 
Bódogh Albert volt áll. közp. választmányi tagok felett.

Ezen közgyűlésén Schwimmer Ernő tarto tt nagyszabású közérdekű elő
adást »Rendszerek és divatok az orvosi tudom ányban« czím alatt.

Szerző szerint a term észet törekvését a betegségek gyógyítására em 
berem lékezet óta m esterséges segélylyel is gyám olították, mely segély idő
szakok szerint változott s különböző rendszereket szült. «A m unkásság 
első kezdetei a testi fájdalmak és betegségek enyhítésére szükséges segéd
eszközöket is m egterem tették,« kezdetben m ysticism usba burkolva, majd 
rendszerek felállításával tudom ányos alakba öntve. így tám adt a bölcsészeti 
rendszer, melynek szelleme a gyakorlati tevékenységet is áthatotta. Ezt 
háttérbe szorította az exact term észeti vizsgálat. A későbbi humoral-pa- 
thologia halom ra döntetett a sceptjcism us kritikai szelleme által, mely min
den túlzásai mellett is H arveyt szülte, a vérkeringés hallhatatlan felfede
zőjét. Ezen időponttól fogva s m éginkább a viviscctiók eredm ényére tá 
maszkodó élettani kísérletektől veszi a reális tudom ány kezdetét.

É rtekezésének másik felében azon változásokat ecseteli, am elyeken az 
orvosi tudom ány, mint a gyógyítás mestersége, századokon keresztül ment, 
mig mai m agaslatára em elkedett. Egyének és tanok clpusztúltak, de a divat 
nem, mely a legújabb tudom ányban is divatos gyógym ódokat hozott létre, 
m int a hidegvíz-gyógymódot, a gyógytestgyakorlatot, a másságét, a hypno- 
tism ust stb., melyek divatosaknak látszanak ugyan, de valamennyien már 
régen ism eretesek voltak. Jelenleg a baktérium ok tana a buvárlat kiindu
lási pontjá t és látszólag végczélját is képezi.

Az állandó közp. választm ánynak a 4 évi időközről szóló kimerítő 
jelentéséből (22. lap) kiemelem :

A  Barts József által írt, pályadíjnyertes classicus orvosi műszótár ki
adásának történetét, mely sanyarú irodalmi viszonyaink mellett talán soha
sem lát vala napvilágot, ha az áll. közp. választmány saját felelősségére 
anyagi pártfogásába nem veszi; mely ügy mindam ellett úgy bonyolittatott 
le, hogy a vándorgyűlés pénztára egy krajczárral sem terheltetett.
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Barts művéről c jelentés méltán m ondhatja : »Ilyen m unkák ritkán 
szoktak egy em ber erejének és szorgalm ának kifolyása lenni és így azt 
hiszszük, hogy dr. Barts József orvos-gyógyszerészeti m űszótára nem csak 
írójának, az ő szorgalmának és tigybuzgóságának fogja állandó em lékét 
képezni, hanem  a vándorgyűlésnek is.«

Kiem elendő továbbá e jelentésből am a kim erítő bírálat, melyet dr. 
Fodor Józsefnek, ezen gyűlésen a Balassa János nevét viselő 100 aranyas 
pályadíjat nyert, »Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg« 
művéről olvasunk, melyet a választm ány az 1883. ápril 1-től lefolyt 3 év 
alatt megjelent orvos-term észettudom ányi m unkák közűi mint legérdem e
sebbet ajánlt a közgyűlésnek megjutalm azásra, s melyről a választmányi 
jelentés mondja, hogy: »német nyelvre lefordítva is m egjelent és ilyformán 
tudós szerzője külföldön is m egszerezte m agának azon tekintélyt, melynek 
hazánkban m ár régebben örvend ; de tiszteletet szerzett vele hazájának is, 
mely büszkén vallja fiának.«

Végűi ki kell e jelentésből még emelnem társulati életünk am a moz
zanatát, mely az 1869-iki évben Fiúm éban tarto tt vándorgyűlésünk ünne
pélyes voltának méltó visszhangja gyanánt tekinthető ; s ez, a csak most 
elkészült fiumei em léktábla leleplezése, mely eszmének m egvalósítása Halász 
Géza hazafiúi buzgalm ának köszönhető.

A  hazánk és Fium e város czímerét s u tóbbinak jelszavát „Indeficien
ter“ viselő, magyar és olasz feliratú, sycnitből faragott díszes em lékm űnek 
1886. május hó 16-ikán tö rtén t leleplezése ism ét ünnepélylyé vált, mely új 
tanúságot te tt a fiumei testvérek ragaszkodásáról, s nem állhatom meg, 
hogy ne idézzem a város érdem es polgárm esterének, Ciottánah, Halász 
Gézához írt sorait a leleplezési ünnepélyre érkező nagygyűlési küldöttség 
ügyében : »kiváló örömére fog válni, úgy polgártársainknak, mint enmagam- 
nak, falaink közt üdvözölhetni a fővárosból szeretett testvéreinket és újabb 
kellemetes alkalmid szolgálatid nekünk M agyarország iránt változatlanúl 
táplált ragaszkodásunkat és szeretetünket megerősíteni.« — Mire szívünk 
mélyéből mi is azt m ondjuk, hogy: Úgy legyen!

Az orvosi és term észettudom ányi szakosztály vetélkedtek, úgy az elő
adások számát, mint tudom ányos értékét illetőleg.

Az orvosit Schwimmer Ernő nyitotta meg ily czímű előadásával: »A 
bőrgyógyászat befolyása a többi orvos-gyógytudom ányi szakokra.«

E lőadásának rövid tartalm a e z :
Az orvosi tudom ány történetének minden lapja tanúságob tesz  arról, 

hogy a test sokféle bántalm ainak leírásában a bőrbántalm ak sem hiányoz
tak. Sok értékes bőrkórtani adat van az cgyptom i papyrusokban, a szent 
írásban, az indiai Ayur-Vedában. A tan  alapját a XVI. század végén Mer
curialis és Riolanus vetették m e g ; a írancziák és angolok tovább fejlesztet
ték azt, de a mai bőrgyógyászat m egalapítója Hcbra. Ma a bőrkórtan ön 
álló helyet foglal a tudom ányban. »Azon felfogás, melyszerint a bőrbántalm ak 
mindig csak mint önálló és a szervezet többi részétől egészen függetlenül 
jelentkező kóralakok tekintessenek, mely nézet főleg Hcbra által terjeszte
tett, most már nem örvend általános elösm erésnek. . . anélkül azonban, 
hogy visszaeséstől kellene tartani am a tanok felé, melyek a m etastasisok 
és krasisok megnevezésével elég jellemzők valának az orvosi tudom ányban.«

A bőr, másrészt a tüdő és vese közti viszony involválja azt, hogy 
egyes bőrbántalm ak a tüdő és vese m egbetegűléseiből szárm aztathatók. 
Az alkati bántalm ak, valamint az idegrendszer bántalm ai szintén eredmé-
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nyezhetnek oly kóralakok kifejlődését a bőrön, melyek idegkórtani erede
téhez kétség nem is fér.

A  parasitism us, mint kórt okozó tényező, a hasadó gom bák által fer
tőzött vér útján befolyásolja a szervezetet s a köztakarón jellegzetes kivi
rágzásokat idéz elő, mint a himlő, kanyaró, vörhcny és a kiitegcs hagymáz, 
vagy az idültek közűi a lepra, bőrtuberculosis, rhinosclcrom a és a bujakór 
többféle alakja.

H azánkban 60—70,000 bőrbeteg  és bújakóros keresi fel évenként a 
kórházakat, minélfogva szükséges, hogy a bőrgyógyászat fontos tana egye
tem einken jobban ápoltassák, mint eddig.

Λ term észettudom ányi osztályt, m iután a m egnyitására felkért Horváth 
Gáza közbejött akadályok miatt meg nem jelenhetett, Szabó József rögtönzött 
előadással nyitotta meg, szólván »Magyarországról a jégkorszakban.«

Mint nyom ban az érdekes előadás befejeztével Staub Mór hozzászólá
sából m egértettük, »mindeddig M agyarország jégkorszakára nézve oly ki
merítő tudom ást nem vettünk, mint most a szakosztály elnökének meg
nyitó beszédéből.«

Λ jégkorszak a föld physicájának oly phásisát képezi, melyre az okot 
feltalálni még nem sikerült. Idáig csak jelenségeit ismerjük. Valószínű, hogy 
azon korszakban még az afrikai Magas Atlasz is jeges volt, s bizonyosnak 
m ondható, »hogy nem csak Magyarország, mint a Ccntrál-Alpok keleti 
dependencziája, hanem ugyanezen A lpok déli lejtőjének területei épenúgy, 
mint a Pyreneek és a Sierra Nevada oldalain is a negyedkorban a jég tö
megek megvoltak, szóval, hogy a glaciál korszak egész Európán terjedett 
volt ki.«

»A jégkorszakban M agyarország hegyei mind gletserek voltak.« Ma
gyarországi egyes nyom ainak kim utatására az olvasót m agára az értekezésre 
utalom (233. lap).

A M unkálatokba felvett 8 orvosi értekezés nem csak a m agyar orvosi 
irodalmat, de részben a tudom ányt is gazdagító jeles dolgozatot képez. A 
term észettudom ányi 8 értekezés pedig m indm eganynyi adat hazánk m eg
ism ertetésére.

A gazdasági szakosztályban’csak két előadást tartottak, de helyi érde
kénél fogva m indkettő nagyfontosságú volt; u. m. : báró Ambrózy Báláé 
»A m éhészet felvirágzásáról D élm agyarországban« és Linzbauer Ferenczá 
»A kolum bácsi légy, mint a magyar állam nak közgazdasági tárgya.«

Kiválóan érdekesek s változatosak voltak e gyűlésen az estélyek elő
adásai. Az egyik társadalm unknak szólott, s ezt a nagyközönség ism ételt 
tetszésnyilvánítása kísérte. Séhwartzer Ottón ez alkalom mal nem teljesült a 
példabeszéd, hogy: »szólj igazat, betörik a fejed!« — »Valami az ideges
ségről« cziinű előadását senkisem vonatkoztatta magára, pedig m indnyá
junkra illett. De az is igaz, hogy keserű orvosságot édesebb alakban még 
nem kaptunk.

Szerző az idegességet úgy m utatta be, mint a társadalm i f e le s é g e k 
ből származó, századunkat jellem ző kórtünctet, de úgyis, mint őseink 
hibáiból a szervezet ellen elkövetett vétket, mely ma már egész nem zedé
keket megtám adott.

A  m agyarnak is más az idegrendszere, mint amilyen 1848 előtt volt. 
E ttől az időtől kezdve lázasabban folyt a munka, hanyatlott az idegrend
szer, nagy küzdelmek, nagy harezok, áldozatok a létért - -  szóval az actio 
reactiót szült. Az idegrendszernek ma m ár erős külső behatásokra van
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szüksége, hogy képes legyen kielégítő psychikus érzést létesíteni, kelteni. 
Rendellenes az idegrendszer, rendellenes a véredényrendszer és ez előadó 
szerint az apák bűne, mely unokákat sújt s mely csak fokozódik a kor 
erkölcstelen, vallástalan és ledér nézeteivel. Senkisem  elégszik m eg sor
sával. Λ rem ény és tapasztalat küzdenek egym ással. A  harcz örökös. A 
szellemi aberratio szüntelen folyik, az idegrendszer explodál. Ezek után ki
fejté, hogyan fejlődikatünet betegséggé, s milyen legyen a psychicus kezelés?

Nem kevésbé, de helyi érdekénél fogva is fontos volt egy másik, »A 
délmagyarországi homoksivatagról« szóló népszerű előadás, melyet Thcmak 
Ede tarto tt s melyet a M unkálatokhoz csatolt fénykép is ábrázol.

Ennek a 30 kilom eter hosszú s 11 és fél kil. széles, 70 ezer holdnyi 
»magyar Saharának,« mely Báziáson felül O .-Palánkénál ömlik a D unába, 
hogy a túlsó serbiai parton futóhomokból álló magas hegy alakjában tű n 
jék fel ismét, sem vadság, sem nagyszerűség tekintetében nincs párja 
Európában.

E  sivatag m integy kiemelkedik a mély alföldből. Az egész terület 
hullámos dom bokból áll, melyek néha hegyeknek is beillenek. Legtalálóbb 
képét akkor kapjuk, ha az erősen felháborodott tengert megmerevedve 
képzeljük.

Szerző előadása, m elyben a futóho'mokterületek képződését könnyen 
m egérthetőleg m agyarázta, sokkal érdekesebb volt, m int a M unkálatokban 
(168. lap) foglalt értekezés, mert a sivatag állati és növényi lakóinak nagy 
részét s különféle képződm ényeit term észetben is bem utatta hallgatóinak.

A sivatag term ékenysége a sok m észtartalom nál fogva legnagyobb 
valamennyi európai hom ok közt.

Ezt meg már én teszem hozzá, hogy e sivatagnak nagy szerep ju t 
hazánk nem zetgazdasági történetében a jövőben.

Ugyanis a phylloxera pusztításai folytán, e Saharának im m unus ho
mokja fogja hazánknak, mint borterm elő országnak, hírét fentartani. Ezt 
annálinkább jövendölhetem , miután az itteni első szőlőültetések rendkívüli 
eredm ényeit 1888-ban láttam. Ez fogja pótolni nálunk a Bordeaux körüli 
Landes-okat.

A harm adik népszerű előadást Hunfalvi/ János ta rto tta  »az erdőpusz- 
titások s a folyószabályozásokról;« kíméletlenül, de érdem e szerint ostoroz
ván vele ném ely irányadó férfiak abbeli sajnos, hogy gyakorlatilag is 
érvényesített — véleményét, hogy a haza tetem es részének erdőtlenitése 
nem pusztítás, hanem  ellenkezőleg cultura s kim utatván folyóink mostani 
alakjában való szabályozásának iszonyú káros s az erdőpusztításokkal kar
öltve a jövőre nézve veszedelmes voltát.

A  negyedik közérdekű előadás m indnyájunk biztonságát illette. Ugyanis 
Lichtcnbcrg Kornál »a vasúti forgalmi személyzet fülbajairól, vonatkozással 
a vasúton útazó közönség biztonságára,« értekezett.

Előadó szerint a forgalmi személyzetnél, de kivált a m ozdonyvezetők
nél és fűtőknél, hivatásuknál fogva, elébb-utóbb fülbajok jönnek létre, 
melyek hallásukat megzavarják. Az ilyen szerzett baj alattom osan fejlődik 
s rendszerint cl is titkoltatik, m ert az illetőknek kenyere forog szóban. A  
vizsgálatok kiderítették, hogy hazánkban a vonatszem élyzet fülbántalmai 
nagy százalékot m utatnak.

A  különben élvezetes, de utazási kedvünkre nem nagyon buzdító elő
adást szerző azon igen helyes enunciatióval végezte, h o g y : »minden a 
forgalomnál alkalm azott személynek füle, idevágó veszélyek elkerülése
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végett legalább is minden két évben szakavatottan megvizsgálandó« 
(161. lap).

Az ötödik tudom ányos estély tárgya szintén helyi érdekű volt s a 
Bánátra vonatkozott. Pontelly István ritka történettudom ányi apparátussal 
fejtette meg előttünk e k é rd é s t: »Római vagy avar-emlékek-c a délm agyar
országi párhuzam os, régi műsánczvonalak?«

Az avar erődök kör- vagy körvédtöltések voltak, mikkel az egyenes 
irányú szakaszokból idom úit római sánezokat azonosítani nem lehet.

Az avar töltésvárak az ország egyes pontjait kerítették be, a római 
sanezok a birodalom  bizonyos határrészét rekesztették el a szomszéd or
szágoktól.

E lm ondván azután a római agger, vallum, és limes rendeltetését, kim u
tatta, hogy a délmagyarországi műsánczvonalak, ellentétben az avar tö ltés
erődökkel, a birodalom  tiszai limes-ét képezték,

Az értekezéshez a M unkálatokban hazánk térképe van csatolva (132. 
lap), am elyen a szorosan vett avarföld határai s az avar körtöltésvárak 
helyfekvése a szent-galleni és bajor-krónikák számadatai alapján van ki
tüntetve.

A vándorgyűlés egyéb ügyeiből csak azt emelem ki, hogy a megje
lent számos gyógyszerész külön ülést tartva, abban elhatározták, hogy a 
gyógyszerész-egylet központi igazgatóságát felkérik, miszerint forduljon a 
korm ányhoz gyógyszerészi kam arák felállítása i r á n t ; továbbá a vándorgyű
lések áll. közp. választm ányától azt kérték, hogy a gyűléseken külön szak
osztályt nyerjenek s ennek megfelelőleg a gyűlések czíme is »orvosok, ter- 
mészetvizsgálók és gyógyszerészek vándorgyűlése« legyen (Napi Közlöny.
31. lap).

Az áll. közp. választm ány az 1885-iki általános országos kiállításon 
a vándorgyűlések eddig m egjelent kiadványait állitván ki, a nagy jury 
a vándorgyűlést a nagy kiállítási éremmel tüntette ki (21). lap).

A Tem esvárt ta rto tt bezáró közülésen Ormós Zsigmond elnök nagy
szabású beszédén kívül, melyben a term észettudom ányok haladását más 
oldalról m utatta be, mint a megnyitó közülésen ta rto tt előadásában, s 
am elyben azt igyekezett kimutatni, hogy: »századunk nem az eszmék diadalra 
jutásáért, hanem  anyagi jó létért és a term észeti erők érvényre em eléséért 
küzd,« e sorok írója tarto tt még előadást »Közegészségügyi bajaink össze
függéséről term észettudom ányi ism ereteink hiányosságával.«

Szerző előrebocsátván azt, hogy mi a közegészség igy s mily siralm as 
állapotban van az nálunk, azon conclusióra jut, hogy javulása csak a te r
m észettudom ányi ism eretek terjesztése által érhető el. De középiskolai taná
rainkat és néptanítóinkat épen arra nem tanítják, am it nekik tudni és 
tanítani kellene. Tovább kim utatva a kettő közti összefüggést, azzal végzi 
előadását, hogy addig pedig, mig a közegészségügy fejlődését a term észetes 
úton bevárhatnék, a korm ány feladata marad, ha kell erőszakkal is érvényt 
szerezni az állam eme fontos követelm ényének, de ez közigazgatásunk re 
formja nélkül álig képzelhető.

A  gyűlés befejeztével három külön irányú kirándulást rendeztek.
A geologok igen tanulságos, de terhes útra m entek a Ilunyad- 

megye határán fekvő, 1360 m eter magas Krassó-szörénym egyei Pojána- 
Ruszka havasra.

Egy kissebb társaság kirándult Bánya-Bogsánba és Resiczára a vas
gyárak m egtekintésére.
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Legnagyobb része a kirándulóknak, m integy hetvenen, a Herkules- 
fiirdőt, Orsovát, a dunai Kazánszorost, Marilla-völgyet és az aninai v a s 
gyárakat nézte meg.

Ezen kirándulás orvos-tagjai a bezáró közgyűléstől megbizatván, hogy 
a Marilla-völgyről mint hidegvízgyógyintézetről és éghajlati gyógyhelyről 
je lentést adjanak, azt a helyszínén megszerkesztvén, beadták  a M unkálatok 
számára, hol az 54-ik lapon olvasható. Ebből a következőket vonom k i : 
»Mi itt egy teljesen felszerelt, a  tudom ány mai színvonalán álló, nagyon 
gondozott, 87 vendégszobával bíró gyógyhelyet találtunk, mely minden 
tekintetben méltó a hazai orvosok és közönség pártolására, nem csak mint 
vízgyógyintézet, de mint nagyon enyhe éghajlatú, teljesen védett, balzsa
mos levegőjű gyógyhely még tüdőbetegek szám ára is.«

Ezen gyűlésről szóló tudósításom at a 30-ik lapon becsúszott h iba 
kiigazításával zárom be. A gyűlés alelnökei sorából tévedésből kim aradt 
Töröli János, Tem esvár volt polgárm estere, ki időközben fővárosi főkapitány
nak neveztetvén ki, kénytelen volt a gyűlésről elmaradni. (19. lap).

XXIV. GYŰLÉS TÁTRAFÜHEDEN.
1888. Augusztus 2 3 —27-ig.

A haza term észeti kincseinek kiaknázásában velünk versenyző s nem 
kevésbé sikeresen m űködő Magyarországi K árpátegyesűlet csak önként 
vállalt feladatát teljesítette akkor, m időn egyetértőleg a fürdőintézetekkel 
a m. orvosokat és term észetvizsgálókat a három Tátrafiiredre meghívta, 
hogy lássák azon nagyszerű haladást, melyet a magas T átra gyógyhelyei 
az utóbbi évtizedben tettek, melynél fogva a nyugati havasok leglátogatot
tabb hasonló helyeivel is versenyképesek s melyek nagy részét sajátlagos 
term észeti szépségüknél fogva felül is múlják.

Híven ecseteli a term észet e rem ekének elragadó szépségét a T átra  
hű fia, c gyűlés egyik alclnöke, Szontagh Miklós, nekünk szóló üdvözlő sza
vaiban, a Napi Közlöny homlokán, midőn ezeket m ond ja: Fenséges Tátra! 
Mily szép vagy minden alakulásaidban, mily bűvös fenyveseidnek titkos 
magánya. Méla tavaid, virányos réteid, borzadályos vad külvilágod, magasra 
törő csúcsaid egységes összhangzó képpé olvadnak össze. . . . Fényesebb 
a világ odafenn a havasok tiszta honában, s az erény is fclmagasúl, hol a 
köznapi élet képei eltűnnek. . . .«

S hogy a T átra eme fenségében ma már nem csak az elszánt hegy
mászó, de a legnagyobb kényelem hez szokott útas, sőt a beteg is, ki itt 
üdülést keres és talál, gyönyörködhetik, azt első sorban a K árpátegyesü
letnek köszönhetjük.

Am it Kubinyi Á goston 1847-ben a soproni gyűlésen tarto tt előadá
sában, hazánk s különösen K árpátaink lakói érdekében oly nagyon óhaj
to tt (lásd c mű 62-ik lap já t): azt a K árpátegyesület foganatosította.

Magas Tátránk culturája, mely most már nem csak sok pénzt tart itt
hon vissza, de külföldit is vonz és hoz be, hazánknak, de különösen a 
derék Szepcsségicknck becsületére válik.

A 263, többnyire szakem berből álló gyűlés az intézm ény arany korára 
em lékeztetett vissza. A budapesti és kolozsvári egyetem tanári kara, tehát
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szakembereink színe-java, oly szép számmal jelent itt meg, am inőt talán 
a budapesti gyűléseken kívül a szabadságharcz óta sehol sem láttunk. E 
feletti örömünk kétszeres volt. Örültünk, hogy alkalm unk volt tőlük tanul
hatn i; s örültünk, m ert m egjelenésükben az intézm ény új hajnalát láttuk.

De nincs öröm üröm nélkül.
A megnyitó közülésen gyászt hirdetett m indenekelőtt a gyűlés egyik 

fenkölt szellemű elnöke, Csúszka György, szepesi p ü sp ö k ; m egdöbbentő 
gyászhírt, mely sújtotta a hazát, a tudom ányt, a honi fürdőket s a vándor- 
gyűlések intézm ényét. Míg mi a Tátrafüredeken gyülekeztünk, hogy a 
Buziás-Tem esvárt félbeszakadt m unkát folytassuk, buziási házigazdánk, 
Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi m inisterünk, tudom ányos A kadé
miánk elnöke, fürdőinknek s m inden szépnek, jónak és nem esnek, de 
kivált az egészségügynek és term észettudom ányoknak legbuzgóbb ápolója 
örökre elköltözött körünkből.

Nem volt s nem lehetett testület a hazában, mely a sors eme csa
pásának nagyságát jobban  érezhette volna, m int c közülés, mely néma 
fajdalommal tudom ásúl vevén c nagy férfiú elhunytét, a hazát é rt eme 
veszteség felett érzett részvétének felállással adott kifejezést és azt jegyző
könyvében m egörökítette.

„Tudomány, Vagyonosság, egészség,“' e három jelszót írta Trefort zászlójára, 
melyet fennen lobogtatott. Ezek fejlesztése legyen örökségünk !

Az ország különböző részeiből összescreglett s időben szűkölködő 
szakférfiak c gyülekezete m agát el nem napolhatván, a szomorú kötelesség 
teljesítése után hozzálátott a m unkához.

Már az elnöklő püspök fényes megnyitó beszéde is közegészségtani 
értekezés volt.

Előrebocsátván a term észettudom ányok és a vallási meggyőződés 
között fenálló összhang fentartásának szükségét, kiemeh a term észettudo
mányok óriási haladásait, melyekről ezt ta rtja : »E haladások közös kin
csünket, közös büszkeségünket képezik. S őszintén megvallom, én nem 
latok semmi veszélyt a komoly buvárlat igazán tudom ányos eredm ényeiben 
a hitre nézve!« Kiemel továbbá egy fontos indokot is, melynél fogva a 
term észettudom ányok folytonos fejlődését és tökéletesedését óhajtjuk. »Es 
ez felebaráti, hazafias és nemzeti indító ok. T agadhatatlan ugyanis, hogy 
a term észettudom ányok haladása az orvostudom ány javára szolgál, ennek 
a haladása pedig közvetlenül befoly az em beriség, a nemzet javára. Es azért 
örvendetes és kívánatos a term észettudom ányok haladása már önm agukért 
sajátlagos czéljuk és az össztudom ány érdekében, de am a gyakorlati sok
oldalú haszonért is, úgy az em beri lét kényelme, mint az élet és egészség 
tekintetében «

Ezután áttér a közegészségügyre, melynek fontosságát valódi lelki- 
orvos m ódjára hangsúlyozza, »légy nemzet hatalmi ereje nemcsak kedvező 
erkölcsi és vagyoni állapotában rejlik, de testi épségében, ép egészségében, 
egészséges létében is. Egyiket sem szabad elhanyagolni, vagy tékozló mó
don pazarolni. Az igazi hazafiság szent kötelességünkké teszi mindegyiket 
megőrizni, szaporítani és öregbíteni.«

A közegészség minden fontos anyagi követelm ényeinek felsorolása 
után még egyet ád hozzá, melynek befolyását beha’óan tárgyalja s ez a 
közegészség egyik főtényezője : a közerkölcsiség. A kettő cs.ak együtt ha 
ladhat és em eíkedhctik. »Az igazi crkölcsiség számtalan esetben prophy
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laeticus hatással bír.« Hazánk m egdöbbentő gyerm ekhalálozásának fő gyógy
szerét, Fodor szavaival, az anyákra való erkölcsi behatásban látja.

Több más szomorú, de igaz példát is hozván fel állítása igazolására, 
ezzel végzi : Közegészség és közerkölcsiség, mind a kettő egyaránt szük
séges, hogy egy nem zet léte, ereje, vagyonosodása, haladása és culturája 
biztosílassék.«

Miután a nép a lelki-orvosok szavára többet ád, mint a miénkre, a 
főpásztorok ilyetén nem es gondolkozásában látom én közegészségügyünk 
fejlődésének legbiztosabb garantiáját; s ezért idéztem oly sokat e nem es 
em berbarát Jtilünő szakszerű előadásából, melyet, tekintettel korunk irá
nyára, valóban minden vándorgyűlésen újból kellene felo lvasni!

A nagylelkű főpap nem csak ezen értékes előadással lepte meg a 
vándorgyűlést, de nagybecsű ajándékkal is, a »Szepesi emlékkönyv«-vel, 
mely az ő költségén látott napvilágot. E mű szerkesztő-bizottsága: Dcmkó 
Kálmán, lioth Samu és Svdby Frigyes eltértek az eddigi m onographiák ösz- 
szeállitási m odorától s ezt igen helyesen te tté k ; m ert ott, hol egy-egy szak
mának oly búvára nem akad, ki évek hosszú során át tárgyával nem fog
lalkozott, egy-két év alatt, a legjobb akarat, igyekezet és még szakképzettség 
mellett is term észetrajzi oly enum eratiókat adni, am iknek nagyobb tudo- 
dom ányos értéke volna, nem lehet. Ok tehát nem, rendszeres — de töké
letlen — egészet adtak, hanem  egym ástól független — de tökéletes — 
»essay« szerű tanulm ányokban ism ertették meg az oly annyira érdekes 
Szepesvárm egyét a gyűlés tagjaival és a hazával. S ez kitűnően sike
rült nekik.

K nagybecsű m űben Szepcsvárm egye term észeti viszonyaira vonat
kozólag következő dolgozatokat találunk : Szobitsek J. A domborzati viszo
nyok leírása. Denes F. A  központi K árpátok orographiai vázlata. Roth S. 
Földtani múltja. Szontagh M. Éghajlati viszonyai. Scherf cl W. A. Növényzete. 
Gruber K. Erdőviszonyai. Greschik V. Új adatok gombavirányához. Vrany M. 
Hófehérke-legenda. Szőnyeg K. V adászati viszonyok. Grcisigcr M. A  m ada
rak költözése és Poprád-D unajecz halai és halászata. Ullcpitsch J. Élő 
puhatestűek.

A népességi és közgazdasági viszonyokról a következők szólnak : 
Suábij F. Statisztikai és néprajzi vázlat. Jankura J. A  szláv nép. Putsch T. 
Egyesületek. Tátrai J. Közegészségügy. Scherf cl W. A. Ásványvíz forrásai. 
Jarmay L. Fürdői és gyógyvizei. Roth M. Touristica.

A megye múltjára a következők vonatkoznak: Hradszky J. A megye 
a mohácsi vész előtt. Pirhalla M. A szepesi P répostság a vallási forrada
lomig. Weber S. Λ XVI sz. város az elzálogosítás idejében 1412—1772-ig. 
Vnjdovszhy J. Középkori egyházi műemlékek jellemzése.

Ezen »essay«-kről mondhatom , hogy legnagyobb részök egy-egy töké
letes monographia. Együttvéve 4SI lapnyi vaskos kö tetet képeznek, mely 
íróinak becsületére s irodalm unknak díszére, válik. Köszönet érte a nagy
lelkű M aecenásnak !

Csúszka György megnyitó beszéde után elnöktársa, gróf Csáky Albin, 
emelt szót, s hárm as m inőségben üdvözölte a gyűlést, a vármegye közön
sége nevében, mint főispán, a K árpátegyesület s O-Tátrafüred tulajdonosa, 
a szepesi hitelbank nevében, mint m indkettőnek elnöke, tehát, m int három 
szoros házigazda.

A  kort jellemző velős szavainak egy részét idéztem az 5-ik lapon ; 
itt bem utatom  nézetét a term észettudom ányokró l:
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»A beteg test gyógyítására a nagy term észet szolgáltatja a megfelelő 
sz e rek e t; de a nagy term észet kiapadhatlan kincseinek feltárása, örök 
igazságainak és törvényeinek felderítése, mindig megújuló jelenségeinek 
bámuló m egértése és talán mindvégig megfejthetlen titkainak csodálása, 
egyúttal legjobb tápláléka az em beri értelem nek is, oly táplálék, mely lelket 
is, te ste t is csak edzeni képes.«

Ezeket hallva a nem es gróftól, nagy öröm ünkre szolgált, még a gyű
lés tartam a alatt elterjedt s később teljesedésbe m ent azon hír, hogy a 
Trcfort kezéből kihullott zászlót ő fogja felemelni. A tátongó űrt alig tö lt
hette be volna valaki jobban.

Ki közoktatásügyünk tövises nebántsvirágai közé is mert nyúlni, az 
reformálni fogja a képzelhetlen túlterheléssel járó, sikertelen elemi oktatást 
és a középiskolai tanár-jelöltek kiképzését is olyformán, hogy a term észet- 
tudom ányokat tanítani képesek legyenek !

A  két megnyitó beszéd után értékes ajándékról értesült a gyűlés, 
csak sajnos, hogy szomorú indokból. Az egyik alelnökűl megválasztott 
Schcrfel W. Aurel gyógyszerész, a felkai Tátra-m úzeum  alapitója, a szepesi 
ásványvizek szorgalmas elemezője, a T átra  flórájának legkitűnőbb ismerője, 
családi gyász ál al sújtva, a gyűlésen meg nem jelenhetvén, legújabb fűvé- 
szeti m unkáját: Szepesvárm cgye edényes növényeinek rendszeres jegyzékét, 
küldte meg a gyűlés tagjainak emlékűi.

Majd ism ét saját gyászunkról volt szó. M egbízatásomból kifolyólag, 
én tartottam  em lékbcszédet Arányi Lajos és Őrley László tanárok felett (55. 
lap) s beszédem  alatt érkezett sürgöny központi választm ányunk elnökéhez, 
Kovács Józsefhez, mely új gyászról értesített. Könnyekig megindúlva hozta 
Kovács a közülés tudom ására, hogy egyik legrégibb tagtársunk, Halász Gáza, 
hirtelen meghalt. Vele a vándorgyűlések intézm énye egyik legbuzgóbb 
barátját, leghevesebb védőjét, áldozatkész pártfogóját s azon idáig egyetlen 
tagját vesztette, ki húsznál több gyűlésen volt jelen s ki a m ásodiktól a 
22-ikig m indeniken igen tevékeny részt vett. Érdem eit m éltatni a XXV-ik 
gyűlés feladata leend.

A megnyitó közgyűlést befejezte Fodor József alelnök kiváló értekezése: 
»A nők az egészség ügyében.« Szerző ebben élénk színekkel és gyakorlott 
kézzel ecseteli a női nevelést s annak előítéleteken alapuló hiányait.

Társadalm unk érdekében szükségesnek látom legkiválóbb hygienis- 
tánk eme érdekes előadásából bővebb kivonatot közölni s ezzel nőinket 
az egész tanulságos értekezés (67. lap) elolvasására ösztönözni.

M indenekelőtt költői szépséggel m ondja el, hogy a term észet legszebb 
és leghasznosabb alkotása, a terem tés geniálitása: a nő. Azután a statistica 
segélyével vizsgálja a férfi és nő élethossza közti különbséget. M indam el
lett hogy több  fiú születik, m int leány (100 fiúra csak 94—95 leány) a 
késő öregségben több  a nő, mint a férfi, m ert »a férfi saját élete árán 
szerzi meg a nőnek s a családnak az élet szükségleteit,« de csak a művelt 
nem zetek közt s a statistica hideg számai azt is mutatják, hogy hazánk e 
tekintetben a kevésbé művelt népek közt foglal helyet. A magyar lovagias 
ugyan, de csak a 15— 30 éves nőkkel szemben.

Tény, hogy »Magyarországon a nők élete aránytalanúl rövidebb, mint 
a férfiaké.« M egszégyenítő tapasztalás, m ert »a nő egészsége a nemzet 
egészsége.«

Kérdés, mit tehet az egészségtan a nők érdekében s mit ők a köz
egészség javára ? — A nő rendeltetése, hogy szép nő, boldogító feleség
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és arra term ett anya váljék belőle. S tekintettel ezekre, a mi nőink neve
lése nagyon hiányos.

A leánygyerm ek testét még gondosabban kellene ápolni, mint a fiúét 
hogy szerencsés anya lehessen belőle. A nő testi nevelése nehéz feladat, 
az arra való jó  tanácso t egy értelm esebb kor fogja megadni. A leánynak 
több időt kellene a szabadban tölteni, mint am ennyit töltenek. Szerző fél, 
hogy: »a leányok iskoláztatásában m anapság még inkább m egtám adtatik 
a nő, mint a fiúk iskoláztatásában a férfi. . . .« »Nőink életm ódjában a 
legszem bcszökőbb fonákság m indenesetre az, hogy a nők, serdűlő és fel
nőtt leányok, asszonyok egyaránt, sokat ülnek és keveset mozognak. . . . 
Az angol szülők utazni viszik fölserdűlt leányukat, fel a svájezi havasok 
tetejéig, hogy erősödjenek. Nálunk is fürdőre viszik, de csak bálba, hogy 
mielőbb főkötő alá dughassák. . . . Az okos férfi szem ében a leánynak 
legértékésebb hozom ánya: egészséges üde énje. A gondos szülék tehát 
m indenekelőtt arra törekedjenek, hogy jó egészséggel »staffirozzák« ki 
kedves leányukat. Nálunk a nők alighogy felcseperedtek, férjhezmennek. . . . 
ennek a korai házasságnak is megvan az egészségi hátránya, amit a m agyar 
nők későbben megszenvednek.«

A nőt mint anyát tiszteli legőszintébben m inden nép. A  m odern 
társadalom  oltalmazza is az anyát — másfelé, de Budapest gyáraiban óriási 
kár esik az anyák s a magzatok egészségében. Az anya egészségügyének 
legfontosabb fejezete a csecsem ő táplálása, de E urópában  m indinkább le
szoknak a nők erről, a csecsem őknek, de önm aguknak is kárára. Köz
egészségi szem pontból követeljük, hogy az anya a term észet törvényeit 
tartsa meg, különben nem méltó az anya névre. A  rossz ruházás, a fűző 
sokszor elnyomorítva a nő mellkasát, képtelenné teszi őt anyai hivatására. 
Hogy az anyák kötelességeiket megismerjék, egészségtanukat minden osz
tály számára értelmes iratokban popularizálni kell.

A női m unka elsője : a háztartás s ennek ism erete, helyes berende
zése és vezetése által a nőnek döntő szerepe van az egészség ügyében. 
H a azt akarjuk, hogy a nő áldást és egészséget hozzon a családnak, akkor 
a háztartásnak kell m agát szentelnie.

Sokan a nőnek hasonló m unkakört szánnak, mint a férfinak. Nagy 
hiba. Egyes kivételes képességű nők ne zárassanak el a tisztességes kenyér- 
kereset egyikétől sem, de a nők nagyobb részét férfias életpályákra so 
dorni, nagy helytelenség. A  nő leginkább kézim unkára való, erre kell neki 
m ódot nyújtani, ha m agára van hagyatva, erre kell őt képesíteni.

Az Orvosi szakosztályt Schwartzcr Ottó nyitotta meg. Beszéde, mely- 
lyel ezt tévé, az orvosi hivatásnak oly élethű s oly művészi ecsetelése, 
hogy költem énynek vélnéd a rideg valót.

»S ez önfeláldozó munkával szem ben mi a jutalm unk? az, hogyha 
tekintjük az orvosi rend m űködését a polgári kötelesség terén, reális befo
lyását az állam életére, úgy azt látjuk, hogy alig létezik tudom ányos kaszt, 
mely balfelfogások következtében, a polgári jogok terén  szűkebb korlátok 
között kénytelen működni, mely az állam élet vezetésének befolyásába ke
vesebb részvéttel bírna és mely az állam által kevesebb tám ogatásban ré 
szesülne, mint rendünk.«

Ezen hiányok elhárítására a kamarai rendszer életbeléptetését tartja 
szükségesnek. Ez a családi fórum lenne első sorban hivatva az orvosi 
rendnek a társadalom ban őt megillető helyet kivívni, tekintélyét fejleszteni, 
de legtöbbet nyerne általa m aga az orvosi szaktudom ány.
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Az élénk tetszéssel fogadott beszéd után  a szakosztály elhatározta 
felkérni a közgyűlést, hogy utasítsa a központi választm ányt az ez irány
ban kezdem ényező lépések megtételére, am it az foganatosított is. (Lásd 
fentebb a 16. lapon).

Ezen szakosztályban számos jeles orvos-sebészi előadást tartottak, 
melyek közül kettő  a gyűlési helyek gyógyeszközeiről szólott. Jármay 
László »a tátrafüredi tartózkodás gyógytani behatásáról az idegbántal 
makra« értekezett. Szerinte a tátrafüredi clima főleg az álom ra hat jó té
konyan s neveli az ideg- és· izomrendszer energiáját. Csügcdi Púp Samu 
pedig »az alsó-tátrafüredi vaslápról« tarto tt előadást, részletesen elm ond
ván a tatraalji tőzeg képződését, mely inkább organikus lápnak volna nevez
hető, a  tőzeg fürdőkre való alkalm azásának módját, és a lápfürdők javal
latait. Legszebb eredm ényeiket ott tapasztalta, hol régi izzadmányok, 
lerakodások, túltengések fölszivódását, visszafejlődését czélozta. Magától 
értetődik, hogy azon számos más bajnál, am elyek ellen az idevaló láp
fürdők használtatnak, a  havasi levegő azok általános hatását lényegesen 
tám ogatja.

A többi orvosi előadás közül egyet nem hagyhatok emlitetlenül, mert 
ez nem csak a gyűlésnek, de a magyar tudom ánynak is díszére vált. Ez 
Tauffcr Vilmos értekezése volt, ily czírnen ; »Némely hasdaganatok sebészi 
kezelésének javallatairól és jóslatáról 285 eset alapján.«

Szerinte »a hasüri sebészet jelen magas fokra való kifejlődésének 
alapját az antisepsis nagy horderejű felfedezésén kívül, az anatóm iai meg
ism erések, a klinikai diagnostica és a műtéti eljárások tökéletességében leli.«

M indenekelőtt az antisepsisről szólva, kimutatja, hogy a bőrnek 
váladéka, különösen a körmök alatt, mily hatalm as védője a microbáknak, 
miért is a kezek fertőtlenítésére Fürbringer m ódszerét használja. »Hasüri 
m űtétet csak az végezzen, a ki az antiseptikus sebkezelésben már kellő 
jártassággal bir.«

Az anatóm iai újabb megismerések m ódosították a javallatokat. Miután 
tudjuk, hogy a p 'tefészek-daganatok nagy hajlandósággal bírnak elfajulásra, 
minden felismert petefészek-daganatot operálni kell, legfeljebb arról lehet 
szó, hogy mikor ! Legalább ökölnyi mozgatható daganat operálandó mi
nél előbb.

Az ovariotom iára ellenjavallatot szerző alig ismer. A m űtét statisti- 
cájánál sok mindenféle körülmény jő  tekintetbe. Az általános eredm ény 
az antisepsis oltalm a alatt sokkal kedvezőbb. Spencer W ells 1000 esete 
után a halálozás 23.2"/,,. Tauffer 172 operáltja közül meghalt 18, az az 
10.4°/o· A 18 haláleset közül septieus volt 7, tehát a halálozás ezen okból 
4%  volt; de 30 egym ásutáni castratio és salpingotom ia mellett, hol a 
műtéti traum a aránylag kisebb, egyetlen halálesete sem fordult elő.

A castratio javallatának tüzetesebb tárgyalása után, melyet egyes 
idegbajoknál is szükségesnek tart, azt m ondja ró la : »a castratio m indenütt 
megtalálta polgárjogát, hol tudom ányos nőgyógyászat létezik.«

A myomák, fibrom yomák stb. által okozott m éhdaganatok kiirtása, 
ha a szerző által feltett 4  kérdésre a felelet negativ, úgy a radicalis műtét 
nincs javalva. »Ha pedig előttünk áll a m űtét szüksége, úgy ne késleked
jünk, m ert nagy m ulasztást követnénk el, ha addig várnánk, mig a szer
vezet ellenállási képessége megtört, mig hydraem ia lépett fel.«

A m űtét m odorára nézve »az én tapasztalásom , mely m a 51 idevágó 
eseten alapszik, határozottan az extraperitonealis csonkkezelés mellett szól.«
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Ezen kérdés tüzetes tárgyalása után igy végz i:
»285 has metszésem alkalmával szám talanszor meggyőződtem, hogy 

a ki laparotom iára vállalkozik, annak minden elképzelhető szövődm ényre 
cl kell készülve lennie, . . . nagy szükség van hazánkban arra, hogy a 
hasdaganatok műtéti gyógykezelése a vidéken is m eghonosuljon, de til
takozó szót em elnék az em beriség és az orvosi erkölcs nevében az ellen, 
ki laparotom iára könnyelm űen vállalkozik.«

A  nagy tetszéssel fogadott előadásból pedig, a jelenvolt igen számos 
orvos egyéb tanulságon kívül azt is constatálta, hogy az újabb kor ezen 
műtétének s a legújabb nőgyógyászatnak elsajátítása végett most már 
nem kell külföldre vándorolni a m agyarnak!

A term észettudom ányi szakcsoport m egnyitására felkért Schcrfcl Aurel 
alelnök, mint már fentebb mondám, akadályozva lévén a m egjelenésben, 
helyette Szabó József nyitotta meg e csoport üléseit »a nemzetközi té rké
pelés elve és jelen állása,« czímű előadásával. Alig szükség mondanom, 
hogy előadó ezt a geológiára vonatkoztatta.

E lőrcbocsátva hazánk geographiai és geológiai felvételeinek rövid 
történetét, elmondja, hogy a nemzetközi geológiai congressus »Európa 
egységes geológiai térképének« kidolgozását elhatározta s a kivitellel Ber
lint bízta meg.

»A térkép általános kifejezés akar lenni, melyet minden nép a maga 
nyelvén olvashat le. Ezen czélt azonban nagyban m eghiúsította eddig 
azon körülmény, hogy a színek választásában mindenki önkényesen já rt 
el, úgy, hogy azok értelm ezését magyarázat nélkül megérteni nem volt 
lehetséges.«

Ezután elm ondja a m ódokat melyek által e bajokon segítve lesz. 
Az eszme Am erikában pendült meg, de kivitelét E urópára bízták. E lőadá
sának m egvilágítására be is m utatta E urópa nemzetközi térképéből az 
első lapot.

A term észettudom ányi osztály számos és jeles előadásaiból csak a 
honism erteteket említem. Ilyenek voltak: Hanusz István értekezése »A nagy 
magyar alföld sós flórája és talajáról,« — Koch Antal előadása »Erdély 
mineralogiájának és geológiájának haladása 25 év alatt,« — Staub Mór 
helyi érdekű értekezése »a gánóczi völgy őskoráról«, mely azonban a 
M unkálatokba nem adatott b e ; s ezért kiemelem belőle, hogy az ottani 
mészkövekben talált m aradványokból következtetve, e mészhegyek a plio- 
cén korban képződtek ; — végül Róth Samu szintén helyi érdekű előadása 
»A magas T átra jégárairól« melyek nyomai most már egész biztonsággal 
ki vannak mutatva.

Az egyesített gazdasági és társadalm i szakosztály üléseit Gerlóczy 
Gyula nyitotta meg »Az égető socialis kérdésről vagyis a bérm unkás mint 
társadalmi osztály, mai helyzetéről« czímű a gazdaságot és a társadalm at 
egyaránt nagyon közelről érdeklő alőadásával.

Szerinte ma nagy feladványok a mezőipari politikában : a) a term é
nyek forgalmának s a földbirtok tiszta jövedelm ének fokozása, b) a földbir
tok elidegenítését m egkötő intézm ényeknek és mim imumának helyes m egál
lapítása, c) term éketlen területek term őfölddé alakítása, d) a kis gazda 
hitele.

A  társadalmi feladványok még forrásban vannak, de kimagaslik be
lőlük a bérm unkás helyzete. A  socialis kérdés keletkezésének tö rténete 
után, e kérdésre: Miért veszélyezteti ez az egész társadalm at ? ezzel fe le l:
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A bérm unkásnak sem családi élete, sem otthona, — bérc b izony talan ,— 
szellemi fejlődése hiányos, erkölcse önképzése hiányában sülyed.

E  bajok m egszüntetésére vagy legalább enyhítésére szolgálnak, el
méletileg : az önsegély, — keresztény vallás-erkölcsi nevelés, — tulajdon, 
örökség, verseny korlátozása, — állam socialismus érvényesítése, a birtok
jognak az állam általi rendezése és egészben államsegély nyújtás; — 
gyakorlatilag: a m unkaidő, és a m unkás jogainak s kötelességeinek sza
bályozása törvény útján, — az ipargyárfclügyelet szervezése, — a sérel
m eknek választott bíróság általi elintézése, — helyi s nemzetközi m un
kás egyletek létesítése; — term elő és fogyasztó egyletek alakítása.

A munkás osztály állapotának javítására szolgálnak: a munkás em 
beri méltóságának elismerése, — a m unkás osztálynak politikai jogban 
részesítése, — postatakarékpénztárak szervezése, — progressiv adózás 
behozatala, — népbankok létesítése, — m unkások önképző és erkölcsi 
egyesületeinek szervezése, — az állandó m unkásoknak a vállalat tiszta 
jövedelm ében való részesítése.

A gazdasági osztályban Putsch Tóbiás tarto tt előadást »A m éhészet
ről, különös tekintettel a szepesi viszonyokra«, melyből m egtanultuk, hogy 
a m éhtenyésztés a T átrában igen kedvező, — m ert ott a m éheknek tavaszi, 
nyári és őszi legelőjük van. Az ott igen gyakori Epilobium angustifolium 
és az Erica nagyon mézgazdag növények. A szcpcsségcn van 7921 m éh
kas, melyek kasonként átlag 8 kilo mézet számítva, évenkint közel 24 
ezer kilo mézet adnak, 7—8 ezer forint értékben.

Ezen nagyon érdekes és tanulságos előadást szerző az új-tátrafüredi 
gyógy terem ben rendezett méhészeti kiállításával illustrálta.

A  társadalm i osztály ez alkalommal egészen közegészségügyi volt. 
Dcmhó Kálmán részletet olvasott fel, felvidéki városaink erkölcsi életéről 
szóló nagyobb tanulm ányából, ily czím a la tt: »Közegészségügy városaink
ban a XV—XVII. században,« mely nagyon érdekes adat m últúnk ism e
retéhez. Számos becses részletét illetőleg a M unkálatokra kell utalnom 
(239. lap), de egyeseket idézek itt is.

A  közegészségügy a XV— XVII. században a korm ánynak mostoha 
gyerm eke volt, de városaink nagy buzgalm at fejtettek ki c téren. Kassa 
statu mai szerint az egészség m egtartása és a tisztaság szeretető javalja a 
sáros útezák kitisztítását, m int közjót a városban. A  ki a köztisztaság ellen 
vét, bírságot fizet. Bártfán 1432-ben fizetett napszám osokkal tartják tisztán 
a várost és piaczot.

A  kapuőrök ragályoz.ó csavargókat a városokba be nem bocsátanak. 
A  városi szegényekről minden város maga gondoskodott. Mindcnikben 
volt szegények háza és kórház. Bakacs Tamás érsek 1505-ben teljes búcsút 
hirdet mindazoknak, kik a lőcsei kórházra adakoznak.

A czéhéletnck legszebb jellem vonása a kölcsönös segélyezés. A  ezéh 
maga gondoskodott szegényeiről

A  XVII. század második felében a jótékony intézetek pusztulásnak 
indulnak. A  felekezeti türelm etlenség a kórházakra is kiterjedett.

Csatornázásokra talán mindjárt a városok alapítása alkalmával gon
doltak. Lőcsén a város körfalai alatt zsilippel ellátott csatorna maradvá
nyaira akadtak. Bártfa 1421-ben a csatorna tisztításért 60 dénárt s 142S-ban 
igazításáért 100 dénárt fizetett.

Felvidéki városaink csaknem  mindenike már a XV. és XVII. század-
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ban gondoskodott vízvezetékről. K örraöczbánya 1448-ban vízmüveinek 
készítésére 2673 kam arai és 362 arany íorintot adott ki.

Fürdő nélkül egy felvidéki városunk sem volt. A  fürdők fentartása 
a kitanult fürdősökre és borbélyokra volt bízva. Ezeknek ezéhei nagy sze
repet játszanak a közegészségügyben,

Az orvos tudorok a XV. században, hazánkban még igen ritkák, de 
Nagyszom batban, Pozsonyban, Bártfán, Körm öczbányán van róluk említés. 
A  XVI. századon át is még nagy hiány van orvosokban. Λ  XVII. szá
zadban már jobban vannak ellátva orvosokkal a városok. Fia az orvos 
hosszabb időre vidékre távozott, a gyógyszerész helyettesítette. Az orvo
sok nagy tekintélynek örvendettek. Lőcsén 1670-ben az orvost választják 
bírónak.

A  fürdősök és seborvosok czéhszerüen tanulták  és gyakorolták m es
terségüket. Felvidéki városainkban 3 ily ezéh létezett. A  seborvosnak négy 
évig kellett tanulni s azután mint legénynek két évig vándorolni. A  m es
terjog elnyeréséért vizsgát kellett tenni s 19 főkérdésre felelni. M estermű 
gyanánt különféle tapaszokat kellett készítenie két m ester felügyelete alatt. 
D aczára annak, hogy ez álláshoz bizonyos tudom ányos készültség kellett, 
a fürdősök és seborvosok nem bírtak tekintélylyel, s fiaikat más ezéhek 
nem akarták ezéhükbe bevenni.

A  városi hatóságoknak a köztisztaság iránti érzékét legjobban ta n ú 
sítja például az, hogy Nagy-Szom batban, a XV. században, a városi épü
leteken dolgozó ácsok és kőmivesek szom batonként nem borravalót, de 
fürdőpénzt kapnak.

Mily messzire vagyunk mi c tekin tetben a XV. századtól, úgy kor, 
mint felfogás do lgában!

Felolvasó estély csak egy volt ezen gyűlés tartam a alatt.
Schwartzer Ottó értekezett »A szerelem physiologiájáról«. E nehéz 

th ém án ak : mi a szeretet és mi a szerelem ? megfejtésére élénk színekkel 
festett képekben m utatja be az anyaszeretetet, az Isten szeretetet és a 
hazaszeretetei.

Az ént kielégítő nem es érzések festése után áttér a legfejlettebb 
szeretetve; az alkotó szerelemre, m elynek léteiét köszöni az egész min- 
denség.

Felolvasó élénkbe állít egy tudóst, ki m iután tanulm ányozta e kér
dést és feleletet reá nem ta lá lt: a term észetet kereste fel, és itt látta, 
hogy folyam, madár, növény, rét, mező, pillangó, mind hódol a szere
lemnek. A fürkésző szellem ki nem elégített ingerével kutatja tovább, mi 
a szerelem ? Ekkor elébe kerül egy ifjú pár, az ajk nem szól, de beszélnek 
a szemek. A tudós kérdi, m ondják meg mi a szerelem ? Az ifjú átkarolja 
kedvesét és így felel »nem érez, aki érez szavakkal mondhatót« A  tudós 
világba megy, ma is kutatja, m ert m egérteni nem tudja, mi a szerelem ?

Szerző így v ég z i: H iába minden okoskodás, a ki nem érezte, leg
kevésbé tudja, s a ki érezte, az sem tud ja kifejezni, mi a szerelem ? . . . 
Egy örök titok, egy örök rejtély, melyre a felelet az ifjú szívbe van vésve, 
de erről m ásolatot venni nem lehet. S a m int hogy képtelenek vagyunk 
szóval megmagyarázni a szín t: mi a kék s mi a zöld, úgy képtelenek 
vagyunk szóval m egm agyarázni: mi a szeretet és mi a szerelem, azt az 
érzést, mely az egyén földi létének boldogitásában, utóvégre is csak esz
köz a czélhoz, alapja a társadalom nak, az államnak, a m indenségnek ! 
Mig a szeretet a társadalom  legerősebb kapcsa, addig a szerelem csak
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két szivet tűz össze . . . az egyik alkot, a másik fentart, testvérek ők, kik 
bölcsőnk hajnalától a sírig kormányozzák sorsunkat, buzdítanak a m un
kára, a szépre, a nem esre és clfclcdtetik velünk földi k ín ja inkat! csábitnak 
az életre, a fentartásra. — H a az ifjú szive megszólal és ott susog fülébe: 
keresd a szívet és a szív szívre talál . . .  ez a szerelem hajnala. S ha a 
férj szerető hitvesének szem ében látja m indenét és boldog ölelés közben 
szó nélkül oly nyelven beszél, melyet c föld minden lakója megért, mert 
érez — ez a szerelem. Ks ha az élet útjain elfáradt vándor pihenni kíván 
s ott susog fülébe a titokzatos manó : gyerm ekeid ! és c szó clfcdtcti ve
lünk fáradalm ainkat, m unkára serkent, és mi dolgozunk arczunk verejté
kében . . . vagy ha gyerm ekeink arcza hervad és a szülő életért életet 
áldozni kész — ez a szülői szeretet. S ha a tátongó sír előtt állva, resz
kető kézzel kapkodunk a bontott kéve felé, melynek neve élet, ez az élni 
szeretet. S ha feláldozunk jólétet, örömet, boldogságot és életet c talpa
latnyi földért, melyen kívül szám unkra nincs hely — ez a hazaszeretet.

De ha m indent elvesztünk, szülőt, hitvest, szerelmünk zálogát, hazát 
és életünk romjai között imára fakad ajkunk : Szent legyen a te akaratod! 
ez az Isten sze re te t!

Még egy közérdekű, ritka elmeéllel kidolgozott bölcsészeti előadást 
hallottunk a bezáró közgyűlésen Sehächter Miksától »Az emberi akarat sza
badságáról« Szerző az akarat képződésének p h ás isa it: a vágyat, a meg
fontolást és az elhatározást elemezve m utatja be- s ezek alapján tagadja 
az em beri akarat absolut szabadságát. Az akarat fejlődésének második 
stádium a, legjobban bizonyít az akarat szabadsága ellen. Fejtegetéseinek, 
melyeknek illusztrálására a legnagyobb két em berismerő, Shakespeare és 
Göthe szavait ismételve és találóan idézi, végén iparkodik kimutatni, m eny
nyire egyeztethető meg az ő felfogása a tényekkel, a fennáló világrenddel 
és a socialis intézm ényekkel, habár nem tagadja, hogy ezen felfogás szük
ségkép más alapra kell hogy kényszerítse az igazságszolgáltatást. A val
lásnak és a vallásos erkölcsnek a term észeti törvényeknek engedelm es
kedő akarattól nincs mit tartaniok. Nincs az általános, cthicának sem, 
mert rendelkezésére áll a nevelés, mely pedig tiszta képtelenség volna, 
ha szabad akaratunk volna. Végzi annak kijelentésével, hogy akaratunk nem 
szabad, m ert efelett is, m int minden más felett, a term észet törvényei 
uralkodnak.

A gyűlések kezelését illetőleg, az ügyrenden annyit változtatott ezen 
gyűlés, hogy ezentúl a központi választm ány egyik titkára egyszersmind 
a vándorgyűlés tiszti karában is foglaljon helyet. Ez által azt érjük el, 
hogy ezen titkár, ki az előkészítő bizottságokkal folytonos érintkezésben 
áll, a központtól távol lakó tiszttársainak a vándorgyűlés adm inistrativ 
teendőiben segítségükre lesz. (20. lap).

A már em lített méhészeti kiállításon kívül, volt itt ásványvízkiállitás 
is, melynek legnagyobb részét a Mattom c's Wille ezég rendezte. A kiállítás 
három csoportból állott. 1. M agyarország ásványvizeinek gyűjteménye, 
mely nagy haladást tanúsított. 2. Szepcsm cgyc ásványvizeinek gazdag 
gyűjtem énye és 3. A  Mattom és W ille ezég tulajdonát képező, kifogásta
lanul kezelt ásványvizek és forrásterm ények gyűjteménye. Továbbá Török 
Sándor budapesti gyógyszerész igen ügyesen összeállított házi, kézi és utazó 
gyógyszertárak mintáit és czélszerü kötszerszekrényt állított ki. (3(1. lap.)

K irándulásokban kiválólag gazdag volt ezen gyűlés (lásd c mű 2ti-ik 
lapját), melyek szépségeinek leírásáról le kell mondanom, különben köny
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vet kellene rólok írnom. De az utolsó, több napi nagy kirándulást, a m e ly 
ben 7U-nél többen  vettek részt, nem hagyhatom  emlitetlenül. Ezen m eg
ism erkedtünk a szepes-tótfalusi Chamilla forrással s annak helyes kezelé
sével, továbbá a haza egyik legrem ekebb vidékével, a határt képező Duna- 
jeeznek a P ienninek hegységén való áttörésével, a magyarországi korona- 
hegyi fürdőtől, mely nagyon emelkedik, illetve vörös klastrom tól, a gács- 
országi Szczavvnica (olvasd Scsawnyicza) fürdőig, mely u tóbbiban a fürdő 
tulajdonosa, a krakkói tudom ányos A kadém ia vendégei voltunk.

Λ mi a D unának Kazánszorosa nagyban, az a D unajecz piennini 
szorosa kicsiben, de szépségre nézve m indkettő egyforma. A  kirándulások 
legnagyobb része a M unkálatokban is meg van örökítve. (259—262) A 
»Dunajeczi út« leírását pedig képpel, ugyanott Agai Adolf hum oros tollá
ból bírjuk.

A  gyűlés kiegészítő részét képező kirándulásokon kívül m eghivat
tunk még, hogy hazam enct tekintsük meg a koritniczai, szliácsi, rajecz- 
tepliczi és a bártfai fürdőket. E sorok írója azon társasághoz csatlakozott, 
mely Szczawnfcáról a lublói és bártfai fürdőknek vette útját hazafelé, 
s nagy örömmel szemléltük ezen két kiváló vasas fürdőnk feltűnő ha
ladását.

Utolsó, em lékezetes gyűlésünk leírásának befejezéséül, elnökünk 
Csúszka György, szavait idézem. A  bezáró közgyűlést ezzel végezé : »Ha
záink érdekében nem csak beszélni, de tenni és áldozni kell. S mentői 
többet teszünk a szeretett honért, annál nagyobb joggal m ondhatjuk m a
gunkat fiainak.« S miután a magyar semmit sem végez áldomás 
nélkül, hát idézem még e lelkes főpap pohárköszöntőjét is, melyet az 
általa saját költségén em elt tátrafürcdi díszes tem plom nak gyűlésünk alatti 
s jelenlétünkben tö rtént felszentelése után tarto tt ebéden m ondott. (Napi 
Közlöny utolsó lap) :

»Ma, midőn szerencsés valék itt, O -Tátrafüreden egy, Isten dicsősé
gére és imádására felépült tem plom ot felszentelni, megújul lelkem ben az 
óhaj, hogy kiki a m aga hatáskörében építve, gyarapítva és haladva, oda 
hasson, hogy a haza fényre derüljön. És még mi a hitnek em elünk tem 
plomokat, a lelkekben építjük az Isten oltárait, addig Önök m. t. Uraim 
em eljenek tem plom ot a tudom ány, az igazi cultura ja v á ra ! így karöltve 
működve, vállvetve dolgozva, cl nem marad a szebb jövő, mely után min
den honfi hő imája eped, melyben benső vallásosság, tiszta erkölcsiség, 
általános haladás boldogítani fogja m indnyájunk által hőn szeretett magyar 
hazánkat!« Á m en!
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A vándorgyűlések Munkálatai 24 kötetében megjelent 
értekezések czímjegyzéke szakok szerint.

(A római szám a gyűlés illetve kötet-, az arabs szám a lap száma.)

I. Orvosi értekezések.
1 Á l t a lá n o s  érd ek iiek .

1. Bugát Pál. A pesti Rókus kórház gyakorló orvos tan in tézetté  való 
átalakítása. ΙΓ. 10.

2. Ncdelko Demeter. É rtekezés a fogorvosi tudom ánynak korszerű, 
m agasb tudom ányos álláspontra em elése szükségéről. II. 46.

3. Lészag Dániel. H ahnem ann felfedezéseinek kísérletek általi m eg
vizsgálását indítványozza. IV. 54.

4. Flór Ferenez beszéde »országos orvosi nyugdíjintézet alapítása« 
tárgyában. XIII. 47.

5. Szabó Dávid Felszólamlás orvosi rendünk és állásunk bajai ügyé
ben. XIV. 226.

6. Schwartzcr Ottó Az orvosi szakosztályt Tátrafürcdcn m egnyitó be
széde (az orvosi kamarákról). XXIV. 95.

7. Kaczandcr Áron A borsodi orvos és gyógyszerészeti egylet tö rté 
nelm i keletkezéséről s működéséről. X. 108.

8. Linzbauer Xav. Ferenez T öredék a gyógyászat fejlődésének tö rté 
netéből M agyarhonban. XV. 117.

9. Rózsag József Az orvos és term észettudom ányok legújabbkori h a 
ladásáról. XVI. 101.

10. Kátai Gábor Az orvosi tudom ány jelen irányáról. XVII. 119.
11. Törlik József Az orvosi tudom ány legújabb vívmányai. XXII. 97.
1‘2. Bódogh Albert Az orvosi tudom ány befolyása a közmivelő-

désre. XIX. 71.
13. Rózsag József Visszapillantás az orvostan újabbkori fejlődé

sére. XXI. 101.
14. Schwimmer Ernő Rendszerek és divatok az orvostudom ány

ban. XXIII. 82.

2 .  K ö z e g é s z s é g ü g y ie k .

a) Hclgrajzok egeszsegüggi szempontból.

1. Rumg Károlg Szeréin éghajlata Szlavóniában. II. 50.
2. Bauer Josephus T opographia m edica lib. regiae m ontanae civitatis 

Neosoliensis. III. 69.
3. Deutsch József A  bánsági föld s nép viszonyainak vázlata statisz

tikai s b iostaticai tekin tetben. IV. 24.
4. Reiehard Ferenez Tem esvár égalji viszonyairól. IV. 48.



5. Patkovics József Szabad királyi Pécs városának orvos-statisticai 
helyirata. VT. 175.

6. Wdtzcnbreicr Frigyes K assa orvosi és néprajzi tekin tetben. VII. 73.
7. Sdndorfy János Sopronm egye leírása. VIII. 103.
8. Wcszclovszky Károly Árvam egye orvosi helyirata. IX. 80.
9. Pataky Dániel A bujakórról országos közegészségi szem pontból 

különös tek in te tte l E rdélyre. X. 98.
10. Tormai Károly Észleletek a légtünetek  és egészségügy körében 

1863-ik év folytán (Pesten). X. 147.
11. Molnár István K is-Kun-Halas város helyrajza, term észetrajzi és 

orvosi tekintetben. X. 118.
12. Ambró János Némely észrevételek Nagykun-Kisújszállás és kör

nyékének betegségi s halálozási viszonyairól. XIII. 178.
13. Trojánovits Ágoston Bihar- és Békésm egye véghatárán érintkező 

Sarkad mezőváros és vidéke földtalajáról s kútvizeiről. XV. 256.
14. Karika Antal G yőrvidéken honos kóralakok. XXII. 194.
15. Arányi Lajos Azon előítéleteknek és babonái gyógyítási fogások

nak elősorolása, m elyek a visegrádi és nagym arosi ném et ajkú lakosság
nál m egrögzöttek. XV. 172.

16. Grünblatt Jakab Felső Zem plénm egyében átalában, különösen a 
megígézés ellen használt népgyógyszerekről. XVII. 208.

17. Orbay Antal Népgyógyászat, kuruzsolás a Jászságban. XVII. 278.

b) Egyéb közegc'szségügyi értéke zések.
18. Eckstein Fridrik Indítvány M agyarország orvosi helyrajzának ki

dolgozásáról. I. 47.
19. Zomborcscvits Vinezc Hazánk orvosi leírásának szükségességéről 

és a vízről. I. 53.
20. Bugát Pál M icsoda intézkedésektől rem énylhetnők, hogy honunk 

em beriségének élet- és egészségbeli üdve orvosrendünk által biztosabb 
karba állitassék ? VI. 134

21. Bittner Imre A  státus-orvostan különös tek in te tte l annak ma- 
gyarhonbani állására IV. 32.

22. Grósz Lajos Az állam orvostannak fontossága. IX. 77.
23. Grósz Lajos A közegészségügy szabályozásának befolyásáról az 

egyetemi jólétre. X. 93.
24. Grósz Lajos A közegészségügyi intézm ényeknek befolyása az egye

tem es jólétre. XII. 111.
25. Rapos József A  köz- és alapnevelésről s különösen a pozsonyi 

óvodákról. XI. 162.
26. Grcguss Ágost H ogyan erősödjünk társadalm ilag ? XII. 120.
27. Sass István A  közegészségügy a társadalom ban. XVII. 145.
28. Schmier Lajos A városok közegészségi állapotának javítási esz

közeiről. XVII 240.
29. Danko Kálmán Közegészségügy városainkban a XV— XVII. szá

zadokban. XXIV. 239.
30. A m. orvosok és term észetvizsgálók közegészségi törvényjavas

lata XVIII. 198.
31. Chyzcr Kornél Közegészségügyi bajaink összefüggése term észet- 

tudom ányi ism ereteink hiányosságával. XXIII. 102.
32. Fodor József A nők az egészség ügyében, XXIV. 67.
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33. Roth Mátyás A  gyerm ekek nagy halandóságának okai és gátló
szerei XIV. 173.

.34. Wcszclovszky Károly A  gyerm ekek halandósága Magyarországon 
és Európa országainak népesedési mozgalma. XXI. 120.

35. Raisz Gedeon Közegészségi teendők iskoláink körében. Rajzokkal. 
XIV. 247.

36. Tormássi Lajos T. N. Békésvárm egye kebelében kezdettől fogva 
egész a m últ 1843 év végéig végbevitt m entőhimlő oltásnak sum m ázott 
lajstrom os előadása, a házi pénztárból te tt költségekkel s némely rövid 
észrevételekkel. IV. 21.

37. Tormássi Lajos M entőhimlőoltás Békésvármegyében 1843. és 
1844-ben. VI. 187.

38 Sukk Sándor A  himlő-anyag felszedése s több ideig eltartása. III. 99.
39. Grósz Frigyes A  szegényebb sorsú szem betegek és gyógyítható 

vakok töm érdek nagy számáról, m ely leginkább egyesületek és több he
lyen felállítandó szegény vakok gyógy- és ápoló in tézetei által elhárítandó.
VII. 29.

40. Grósz Frigyes Terv a m agyar és erdélyországi földmívelők közt 
gyakran előforduló szem betegek és gyógyítható vakok számára több vi
déken egyesületek által alakítandó ingyen gyógyító és ápoló intézetekről. 
A  nagyváradi vakok gyógyintézetének rövid vázlatával. Vili. 53.

41. Wagner Dániel Az erezek pörkölése egészségrendőri és vegytani 
tekin tetben. III. 15.

42. Amon Zsigmond Észrevételek az itteni (bcszterczcbányai) érezők
nek szabadban történő pörkölése ártalm atlan voltáról egészségrendőri 
tekintetben, ellentétül W agner tudor úr ily értekezésének: »A rosnitzi 
érczek szabadban történő^ pörkölésének ártalm as hatásairól Ili. 18.

43. Bachman János É szrevételek W ágner tudor ur előadására : »az 
érczek pörkölése tárgyában egészségi és rendőri tekintetben,« III. 20.

44. Ncndtuieh Károly M egnyugtatási szó mindazokhoz, kik a bánya
varosokban vagy a pörk-intézetek közelében laknak, W ágner Dániel hason 
nevű értekezésére ellentétül intézve. III. 23.

45. Kubinyi Ágoston A  tisztaságról. XVI. 182.
46. Kátai Gábor A  fertőtlenítő szerek és fertőtlenítés értékéről.

XVII. 163.
47. Kövcssy Fcrencz V isszapillantás a tetszhalál tö rténeti m ozzanataira 

és az újszülöttek tetszhalálára. XIV. 260.
48. Kubinyi Ágoston A  tem etések és tem etők. XIII. 200.
49. Rózsay József A hullák elégetéséről (színezett táblákkal.) XVII. 137.
50. Lovrich Guula A görög egyesült és nem egyesült rom ánoknál 

dívó böjtről. XVIII. 167.
51. Dubai/ Miklós Az elkényeztetés mint általános kór-ok. XX. 107.
52. Molnár István A  spártai nevelés orvosi tekin tetben, m int a nép 

eltörpiilés, elsatnyulás fő ellenszere, a jelenkor m iveltségéhez idomítva.
XXII. 157.

53. Hunfalvy János a népnevelésről. XII. 114.
54. Batizfalvy Samu A gyógytestgyakorlat jótékony hatása az em ber 

egészségére nézve. XI. 102.
55. Bódogh Albert A z  átöröklés és az öröklékcnység. XXII. 70.
56. Korányi Frigyes A z  idegességről. XI. 64.
57. Sehwartzcr Ottó Valami az idegességről. XXIII. 144.
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3. B o n c z ta n i ,  é le t ta n i  é s  k ó r b o n c z ta n ia k .

1. Lcnhossck József Santorin viszeres fonatai férfiúnál (Képekkel.) 
ΧΙΓ. 186.

2. Majorossi Géza A kariirtér két végágának két ritka rendellenes
sége (Képekkel). XII. 254.

3 Gcncrsich Antal A dalék az em ber hasi cgyütt-érző fonatán levő 
l ’acini-testek ép- és kórboneztanához. Rajzokkal. XVIII. 104.

4. Wcisz János Uj mód az állati szervezet vérm ennyiségének m eg
határozására. VIII. 182.

5. Kaczandcr Gyula A csont fejlődéséről. (Rajzokkal). XX. 112.
6. Arányi Lajos Torztani tanulm ányok. (Képekkel). XIV. 266.
7. Arányi Lajos A húgyvizsgálatnak elemei gyógygyakorlati szem 

pontból kiindulva. VII 94.
8. Kiss Antal Az em beri holttest felnyitásának szükségéről. VII. 47.
9. Töpler Károly Bonczolatok. VIII. 123.
10. Lcnhossck József Egy em beri fog rendkívüli túltengése. XI. 176.
11. Kővessy Fcrcncz A  magzat agy vizéről. XV. 141.
12. Hamary Dániel Here viszérdag okai. XVI. 162.
13. Rózsay József A  véredényrendszer és légzőszervek aggkori válto

zásai, kórboneztani és élettani tekin tetben. IX. 194.
14. Arányi Lajos A hullában felmerülő m ájbántalm ak m eghatározá

sára szolgáló vezérfonal gyógyiíó és törvényszéki orvosok használatára.
XII. 306.

15. Licbbald Gyula Epekő vegyelemzése. (Latinul). VI. 188.
16. Lány A. F. Górcsői növény term ényekről, melyek mint élősdiek 

em beri testen előfordulnak. (Rajzokkal). VI. 309.
17. Vajda László A vegytan és a górcsövészet befolyása az orvosi 

tudom ányra mint tanra. XVI. 144.

4. B e lg y ó g y á s z a t ia k .

a) Általános fertőző bántalmah e's mérgezések.

1. Balogh Tihamér A  parányi gom bák je lentősége a fertőző beteg 
ségekben. XXI. 63.

2. Siess Károly A hurutjárvány (influenza) a tem esvári őrseregben 
1843-ban és visszapillantás az 1837-iki hurutjárványra. IV. 63.

3. Rózsay József Az 1864—5. és 1867. évi hagym áz járvány és az 
1867-iki himlőjárvány a pesti szent Rókus közkórház fiókosztályán gra
phicus táblákkal. XII. 263.

4. Halász Géza A  pesti himlőjárványról. XVI. 139.
5. Singer Mátyás T apasztalatok a roncsoló torokgégelob (diphteria) 

körül. K ét gégem etszés, XI. 167.
6. Otrobán Nándor Az Erdélyben 1870-től 1873-ig uralkodott roncsoló 

toroklob-járvány. XVII. 231.
7. üubay Miklós A roncsoló toroklob egy rendkívüli esetéről. XIX. 104.
8. Hochhalt Károly A roncsoló toroklob újabb álláspontja. XXI. 236.
9. Patrubány Gcrö A roncsoló toroklob Budapest főváros területén. 

XXII, 103
10. Kelen József A roncsoló toroklob B udapest főváros területén.

XXII. 112.



11. Rózsay József Az 1866 ik évi cholera járvány a sz. Rókus fiók- 
kórházban Pesten (graphicus rajzokkal és térképpel) XII. 192.

12. Korbcly Endre Az 1866-iki járványos cholera elm életi és gyakor
lati ism ertetése. XII. 282.

13. Plichta Soma Észleletek az 1873 ik évi cholera-járványról Nó- 
grádm egyében. XVII. 210.

14. Török János Észleletek az 1872—73-ik évi cholera-járványról 
orvosgyakorlati és államorvosi megjegyzésekkel. XVII. 213.

15. Grósz Frigyes Észrevételek M agyarország lapályos helyein ural
kodó váltólázakról. IV. 19.

16. Hamary Dániel Gutatitési, majd nyavalyatörési harm adnapos vál
tó-lázakról. XIV. 179.

17. Baisz Gedeon Agy-gerinczagyhártyalob járványról. XIX. 92.
18. Poór Imre Fertőzési orbáncz. XV. 190.
19. Schlesinger Ignatius Morbus puerperalis et paralysis uteri. II. 42.
20. Korhc'lyi Endre A  gyerm ekágyi lázról. XL 195.
21. Ncuhold Fercncz T akár és bujafekély közötti külömbségről. II. 38.
22. Pataky Dániel A bujakórnak a vidékekben! uralkodása és ennek 

lehető kiirtása. V. 176.
23. Giachich Antal Bódog A skerlievó betegségről. XIV. 169.
24. Poór Imre A skerlievó mint m agyar tengerparti betegség. 

XIV. 182.
25. Poór Imre Az iblany hatása bujakórban. XV 202.
26. Bódogh Albert A  higanykészitm ények helye a bujakór gyógyszerei 

közt. XVII. 169.
27. Lengyel Samu A bujasenyv gyógykezelésének mai álláspontja.

XXI. 285.
28. Poór Imre Az iblany a bujakórnak biztos és ártalom  nélküli 

gyógyszere. XXIV. 131.
29. Bcisingcr János A z  ebdühről (latinul). V. 182.
30. Horn Fercncz Egy víziszony kortörténete, ném ely észrevételekkel 

ezen kór általános s különösen Éalich József tanító  által ajánlott gyógy
mód szerinti orvoslására VI. 156 ·

31. Tarsóczky Máté’ A közönséges pajzsócz nevű m érges kígyó m ará
sának következm ényei önmagán, de máson, és ném ely házi állatokon 
is tapasztalva. VII. 86.

32. Kánicz József A pokolvar. XI. 213.
33. Szc'násy Sándor Sugárgom ba betegség (aktinomycosis.) XXIII. 196.
34. Hátai Gábor Gyufával eszközölt szándékos önm érgezésnek sikere

sen gyógykezelt esete. XV. 134.
35 Fehér Nándor Valami a kobalt betegségről. XII. 257.

b) Légző- és vérkeringési szervek bajai.
36. Faludy Géza A valódi hártyás gégelob kezeléséről. XXL 272.
37. Varga János T iidőgenyedés biztos orvoslása term észetből merítve.

II. 35.
38. Tomcsányi Imre A  tüdősorvadás lényegéről, XIX. 97.
39. Dubay Miklós A güm őkór elm élet legújabb álláspontja. XXI. 281.
40. Sauer Fercncz Szívbántalmakrói. IV. 28.
41. Hamvai Ede Egy szervi szívbántalom kórrajza IX. 233.
42. Kovách Imre K ékkór világrahozott szívbajból. XV. 169.
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c) Emésztő és vizelcti szervek báuitalmai.

43. Róth Fercncz A gyom or kim osásának és villam ozásának javallata 
(képpel). XX. 182.

44. Róth F. Az idült gyom or csuki lobnak kezelése. XXII. 148.
45. Rózsay József K ét ritka kóreset. 1. Bélfekélyesedés, bélszor. 2. 

Helybeli villanym érgezés, crouposus hólyaglob, has- és mellhártyalob.
XV. 131.

46. Faludi Géza A  resorcin hasm enéseknél. XXII. 117.
47. Chyzer Kornél Myiasis esete. (Légyálczák az em ber beleiben.)

XXII. 145.
48. Babcsiu Vidor Egy az em beri hashártyában talált féregről (ábrá

val). XX. 218.
49. Örlcy László A  belférgek szereplése, keletkezése és elterjedése, 

különös tek in te tte l az em berre. XX. 159.
50. Gilevszky Károly Az idült téri mbeles hashártyalob befolyásáról a 

vérkeringésre. X ü. 189.
51. Rózsay József Májtályog elkövesedése folytán kifejlődött és so rva

dás útján halált okozó hashártyalob. XL 192.
52. Hochhalt Károly A  vándormáj egy esete. XX. 136.
53. Müller Kálmán A vándormáj gyógytanát illetőleg. XX. 139.
54. Novák Károly A hasfalon át epesipolyokon kiürült epekövekről.

XIX. 102.
55. Rakita Alajos Epekövek különösen egy a nyom bélben elzárolva 

talált rendkívüli nagyságú epekő kortörténetének  leírásával (képpel)
XVI. 125.

56. Lux Jakab Epehólyag ípolyon kiürült epekövek XV. 139.
57. Ossikovszky József A  heveny sárga májsorvadás mint külön 

kóralak nem létezik, az nem egyéb, fel nem ism ert phosphorm ér- 
gezésnél. XXL 265,

58. Horváth György Bright vesének tejjeli kezelése. XI. 217.
59. Plichta Samu A fehérnye vizelésről. XII. 217.
60. Török János A vízkór kiválóbb társbajai és alakjai a gyógyered- 

ménnyel Tornaija vidékén XII. 259.
61. Rózsay József A  jobb  vese rákos elfajulásának egy esete agg 

egyénben. 6(111. 145.

cl) Az idegrendszer bántalmai.

62. Poór Imre A gyhártyalob és agylob új tünetéről XIX. 87.
63. Hochhalt Károly A  Ileubner-féle agyütérbántalom ról. XXII. 151.
64. Schreiber I. H. A  bulbár és pseudobulbár paralysisról az u tóbbi

nak egy új esetével. XXIV. 167.
65. Sauer Fcrencz A  gerinczagy bántalm airól. VI. 152.
66. Bachio (Bacsó) Bálint A  hasi nehézkor gyógym ódja (cura epilep

siae abdominalis.) III. 75.
67. Dubay Miklós Therapeutikus megjegyzések az epilepsia gyógy

tanához. XXII. 122.
68. Eisenstein Antal Az alvajárásról és ennek okairól. VIII. 116.
69. Gárdos János A  .szellemtanról vagyis az állati m agnetism usról

VIII. 120.
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c) Gyermekek es aggok betegségei.

70. Torday Ferencz A  gyerm ekek úgynevezett fogzási betegségeiről.
XX. 115.

71 Rózsay József Az aggkór (Marasmus senilis) mint halál-ok X. 84.
72. Rózsay József Az aggok betegségei köréből vett körösetek.

XIX. 83.

f )  Gyógyszerek hatásúról.

73. Dworszky József A M onesiáról a görvélykórban. IV. 47.
74. Wachtel Dávid A m ireny méltánylatához. IV. 42.
75. Jowitsieh Pál Észrevételek az iblanynak az orvosi gyakorlatba 

le tt felvételéről. V. 49.
76. Molnár István A földi szikszó term elésről vegyi és orvosi tekin

te tben . XII. 250.
77. Rozsnyay Mátyás A chinin és chinoidin közötti viszony vegyé

szeti és gyógyászati tekintetben. XIII. 300.
78. Rozsnyay Mátyás A kínait (chinin) miként lehet úgy elkészíteni,

hogy az, keserű ízét veszítvén, de hatályosságát m egtartván, gyerm ekek
nek is könnyen adagolható legyen. XIV. 344. v

79. Rcvay János K ísérletek a sósavas apom orphinnak gyógygyakor- 
la tba hozatala körül. XVII. 174.

80. Frommhold Károly Az electricitásról mint gyógyszerről (latinul) I. 63.
81. Gyűrky M. Lajos F igyelm eztetés a villamdelejességeÜ gyógysze

relés m ódozataira s e tárgybani indítvány. XII. 125.

5  B ő r g y ó g y á s z a t ia k .

1. Schwimmer Ernő A bőrgyógyászat befolyása a többi orvos gyógy- 
tudom ányi szakokra XXIII. l81.

2. Hunyady K. János A söm öreg csoport. Kezclm ényi alapvonalak 
a C anstadtban létező söm örregesek intézetében, intézeli alapitó s elnök 
Veiel tanár alatt VII. 117.

3. Poór Imre Válasza a lázvegy és sömörfélék közti viszony fölötti 
vitára. IX. 153.

4. Poór Imre A sömör-féle bőrbajok oktana és gyógytanához IX. 212
5. Poor Imre Az izzag (eczema) fogalma. XIV. 202.
6. Poór Imre A vörös dobrocz (lichen ruber) újabb esetei XVIÍ. 153.
7. Poór Imre A  pikkelyeg (psoriasis) isméje és gyógyítása. XVIII. 117.
8. Poór Imre E lefántcsont női ivarrészen (rajzokkal). XVI. 163.
9. Wcisz Sándor' E lephantiasis penis ritka esete  (képpel.) XX. 228.
10. London Jenő Közlemény a jeruzsálem i leprások kórházából.

XVIII. 138.
11. Poór Imre Észrevételei London tr. lepra-közleményére. XVIII. 142.
12. Schwimmer Ernő L epra  előjövetele M agyarországon (képekkel).

XX. 140.
13. Géber Ede Egy ephiteliom a molluscum (Virchow) universale esete, 

különös tek in te tte l a kór lényegére (ábrákkal) XXI. 251.
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6 .  F ü r d é s z e t i e k  é s  á s v á n y v íz ta n ia k .

a) Általánosak,
1. Jedlik Ányos M esterséges szénsavas vizekről (az ilynemű vizek 

előállítására feltalált újabb gépezetről.) II. 49.
2. Wagner Dániel M agyarhon ásvány forrásai, különösen a zólyom- 

megyeiek III. 37.
3. Grósz Frigyes M agyar és testvér Erdélyhon ásványvizei orvosi 

és státusgazdasági fontosságáról és e két tek in te tben i gyarapításáról V. 90.
4. Molnár János A m agyarhoni ásványvizek 1847—1863. IX. 134.
5. Le’szai Dániel E rdély hévvizei, jelesen az algyógyiaknak részletesb 

m egism ertetése. X. 167.
6. Bcrnáth József Gömörmegyei ásványvizek XIX. 148.
7. Bcrnáth József M agyarország ásványvizi térképe. XX. 355.
8. Chyzcr Kornál M agyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és é r té 

kesítéséről. XXII. 76.
9. Tognio Lajos A m esterségesen készült ásványvizekről. I. 87.
10. Wágncr Dániel Gyógy vegytani értekezés m esterséges ásványvizek 

és azoknak oly gyógyszerek általi helyettesítése felett, melyek minden 
gyógyszertárban és minden időben kiszolgáltathassanak. VIII. 178.

11. Than Károly A z  ásványvizek vegyelem zésének összeállításáról.
X. 232.

b) Egyes gyógyhelyek vagy gyógyvizek betűrendben-

12. Abbázia di S. Giacomo helyi ism ertetése. Rózsay Józseftől. XIV. 171.
13. Alsó-tátrafürcdi vasláp. Pap Samutól. XXIV. 171.
14. Apatelki ásványvizek Borosjenő m ellett Poór Imrétől. XV. 162.
15. Bártfai fürdő és gyógyforrások képpel. Horváth Antaltól. VII. 132.
16. Batizai ásványvizek vizsgálatára kiküldött bizottság  jelentése.

XIX. 47.
17. Bikszádi fürdő  és ásványvizekről 1863-ik évben, gyógygyakorlati 

szem pontból Katona Gézától. X. 139.
18. Borhegyi ásványforrás E rdélyben Molnár Jánostól. XV. 148.
19. Borostyánkői vízről Tognio Lajos. I. 85.
20. Borostyánkői vidék ásványvizei Czilhert Róberttól. III. 102.
21. Budai Ráczfürdőről közlés Molnár Jánostól. IX. 337.
22. Budai heserüvíz források 1874-ben Bcrnáth Józseftől XVII. 255.
23. Budai keseriivizek forrásainak képeztetéséröl Nendtvich Károlytól

XVII. 259.
24. Budai Margitsziget dr. Vcrzártól XX. 187.
25. Budai Victoria nevű magnesium forrásról közlemény Löw Sámueltől.

XX. 192.
26. Czigclkai vízről Tognio Lajos I. 84.
27. Élőpatak gyógyforrásai s a büdös barlang Szabó Vazultól XVIII. 91.
28. Előpataki (erdélyi) savanyuvíz ösm ertetése orvosi tek in te tben  

Marussi (Marossí) Istvántól IV. 57.
29. Harkányi hévvíz és gyógyereje, Patkovits Józseftől. VI. 161.
30. Herhulesfürdő gyógytani hatása általában, de különösen az arany

érnél Chorin Zsigmondtól. XVI. 154.
31. Herkulesfürdői (mehádiai) gyógyeszközök viszonylata a bujakórhoz. 

Chorin Zsigmondtól XVI. 152.
10 b
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32. Keszthelyi hév viz Szuper Lajostól XI. 209.
33. Királyi helységében (Gömörben) létező tengerszem  nevű ásvány

vizes tóról Doleschall Gábortól. II, 70.
34. Koritnicza fürdőhely ism ertetése Vashovics Jánostól. XIV. 196.
35. Korond környéke és fürdője ism ertetése Vájná Jánostól. X. 87.
36. Lippai ásványvíz gyógyhatása Róth Alberttól. XV. 177.
37. Málnási ásványvíz vegyvizsgálata Fleischer Antaltól. XVIII. 280.
38. Nagyváradi fürdők rövid vázlata Grósz Frigyestől. II. 58.
39. Nagyváradi Sz. László-fürdőnek báró Bémer László püspök űr általi 

átalakításáról és nehány szó Biharm egyc többi ásványos vizeiről és fürdői
ről Grósz Frigyestől. IV. 85.

40. Parádi vaskéncs timsós fürdőknél te tt ném ely élet- és gyógy tani 
észleletek Lostcincr Károlytól. XIII. 408.

41. Rozsnyói vasas fürdővíznek ism ertetése Kiss Antaltól. XII. 119.
42. Szántó-magyarádi ásványforrások rövid ism ertetése Bolcman Edétől

XI. 235.
43. Szász-Régcni vastartalmú forrásról. X. 267.
44. Szliácsi fürdő  élettani hatásáról a mostani nézetek alapján Hasen- 

féld Manótól. IX. 226.
45. Tárcsái ásványvíz mennyiségi felbontása Wágner Dánieltől. VIII. 185.
46. Tátrafürcdi tartózkodás gyógyhatása idegbántalm aknál Jármán Lász

lótól. XXIV. 139.
47. Torjai „Büdösön“ előforduló kénsavforrá sokról Fleischer Antaltól.

XVIII. 283.
48. Tusnád méltatása orvosi szem pontból Lengyel Gyulától. XVIII. 158.
49. Tusnád égalja s vizei és a torjai Büdös élettani szem pontból, Poli- 

chronic C. A.-tói. XVIII. 164.

7. S e b é s z e t i e k

aj Általánosak.

1. Kiss Antal A  i-ebészet gyakorlatának nehézségei ;t vidéken. XII. 240.
2. Lumniczer Sándor Eczctsavas szunyáinak bőr alatti bcfecskendésé- 

ről rezgőrj ellen erőszeti sértések  eseteiben. X. 95.
3. Horváth György A  helybeli érzctlcnités. XII. 229.
4. Kramoliny István A datok a föstenysav értékéről a sebészetben.

IX. 260.
5. Kánicz József A  sebek járulékos bajainak okairól és mcggátlásá- 

ról XVII. 201.
6. Middcldorpf A. P. A  villam égctés saját és mások tapasztalatai ú tin  

(rajzzal) XI. 224..
7. Kovács József A  lángétesz, (Elamm enbrcnncr). Rajzzal. XIII. 138.
8. Bakó Sándor A  Paquelin therm ocauter — hő-étető — alkalmazása 

álképletek kiirtására (képpel). XX. 242.
9. Báron Jónás Az újabbkori sebkötclékek. XXII. 132.
10. Schächter Miksa A z  antisepticus sebkezelés kérdésének jelen állá

sáról. XXIII. 217.
11. Szénásy Sándor A datok a vérzés csillapítás tanának jelen állásá

hoz. XXIV. 150.



b) Egyes tájak sérülc'sei.
12. Adler Adolf A szájajkak és pofa hiányait pótló m űtőeljárások 

e se ttan áh o z ; a pofahiányok két ellenirányú nyelvalaku lebenynyel való 
pótlásának új módozatával (ábrákkal). XX. 222.

13. Jclcnfy Zoltán Az orr és orrgaratíir kiöblítéséről (rajzokkal).
XXIV. 115.

14. Leszay Dániel A  fogodvasság vagy fenésedés okairól. IV. 52.
15. Dómján Balthasar D escriptio scrophulosae exfoliationis ossis maxillae 

inferioris. III. 72.
ló . Kovács. Seb. Endre A  jobb felső állcsont csonkolása (rajzokkal).

XII. 213.
17. Horváth György Az alsó állcsontnak kiízelléssel párosult csonko

lása (rajzokkal). XII. 290.
Ifi. Báron Jónás A nyaki lágyképletek heveny üszkösödésének két 

esete. XXL 278.
19. Batizfalvy Samu Három adat a nyakgerincz elferdüléseinek taná

hoz (rajzokkal). XI. 203.
20. Batizfalvy Samu Tapasztalati adatok a gerinezoszlop elferdülései

nek kór-ok- és gyógytanához X. 103.
21. Batizfalvy Samu A  gerincz-oldalgörnye kóroktana. XVI. 158.
22. Jácz Fcrcnez K iesett tüdő lekötése. III. 88.
23. Bacsó Valentinus M onographia O nychocryphoseos, sistens novam 

huius mali operandi methodum mitissimam. II. 19.
24. Dolcsehal Gábor Az inm etszésről (Tenotomia). VII. 80.
25. Hermann Samu A  bonyolódott kam pó-törés egy esetéről. IX. 257.
20. Kiss Antal A  térdizm eredséget mennyire gyógyítja az inm etszés

és erőszakos kifeszítés. VII. 82.
27. Batizfalvy Samu G yakoilati közlem ények a roncsoló térdizlobról 

s az ennek folytán fellépő izületi zsugorról és merevről (Rajzokkal). XIII. 148.
28. Batizfalvy Samu Ilegyesszegletű térdiz-zsugor (contractura genu 

in angulo acuto). Gyógyulás bőralatti inmetszés, erőszakos nyújtás és haj
tás, és gépkezelés helybelitett gyógytestgyakorlat által (rajzokkal). XIV. 194.

29. Horváth György Bokaizületi csonkolás csontszú következtében. 
Gyógyulás a tag  teljes használatával (képekkel) XVI. 132.

30. Weisz Sándor V eleszületett óriás növés a lábon (képpel). XX. 231.
31. Tcssenyi József A  kötszerek egy újabb nem e csonttöréseknél.

XV. 175.
32. Paczaucr Mór N éhány szó a gipszkötésről. XII. 239.
33. Batizfalvy Samu G yakorlati közlem ények a testegyenészet köréből 

(rajzzal). XII. 235.'
34:. Batizfalvy Sama A testegyenészet (Orthopaedia) újabb haladása.

IX. 245.
35. Ncuhold Fcrcnez Onvíz alkalm azása kizárt sérveknél. II. 44.
3ó. Báron Jónás A dat a Cooper-féle sérvekhez. XX. 196.
37. Báron Jónás A  sérvkizáródás kortanához. XXIII. 214.
38. Báron Jónás Az újabbkori gyökeres sérvm űtétekről. XXIV. 134.
39. Kováeh Imre Huszonnégyévcs gyom or és rem ese sipoly. XVI. 179.
40. Jclcnfy Zoltán E lnyelt varrótűről. XVII. 204.
41. Flór Fcrcnez Húgykő-m etszés és morzsolás közti viszonyokról 

Civiale, W atm an stb. úgyszinte tulajdon tapasztalatai után critical szem
pontból. II. 27.
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42. Singer Mátyás A húgyhólyag metszésről IX. 258.
43. Becsi Gedeon M agas kőm etszéseim  és a sectio a lta  jövője.

XXIII. 187.
44. Antal Géza Hólyag-hüvely sipoly, végbél-hiively sipoly képlés 

hüvely elzárás. (Rajzzal.) XX. 194.
45. Weiss Sándor Lúdtoll a női húgyhólyagban, eltávolítás a húgycső 

gyors tágításával. XX. 232.
46. Bollinger Gyula A  húgycső fíiggő-merevcncses részének kettőzete 

és ennek m űtété (ábrákkal). XX. 234.
47. Bakó Sándor A  húgycső-szükületck kórism éjéről, XXIII. 2Ü7.
48. Bakó Sándor A  húgycső-szükületck székhelyéről. XXIV. 118.
49. Fóliák Samu A hűsítő kutasz (Kühlsond;', psychrophor) hatásáról 

idült húgycsőtakár s a nemi élet izgékony gyengeségénél. XX. 165.
50. Fclcki Hugó Idült blenorrhoea kezelésére szolgáló gyógyszeres 

szonda (rajzzal) XXIV. 163.
51. Révay Nép. János Tanulm ány a rákos növedékek hímvesszőn esz- 

közlendő m űtété körűi (rajzokkal). XIV. 188.
52. Miskolczy Mihály A férfi-ivarszerveknek cséplőgép által okozott 

teljes lenyúzódása. XVII. 228.
53. Fanta Adolf A  herék güm ősödéséről. ΧΙΓ. 233.
54. Darányi János K óresetek  (Csontképzés. Légcsőm etszés Arczkép- 

zés). XV. 159.
55. Major Fcrcncz É rdekes sebészi esetek a vezetésem alatt álló szé

kesfehérvári városi kó rházból: 1. Légcsőgyűrű poreztörés. 2. H at gyöke
res sérvm űtét. 3. Négy húgykőm űtét. 4. Felkar szálkás törése golyó által
XXIV. 156.

8 .  S z ü l é s z e t i  é s  n ő g y ó g y á s z a t ia k

1. Hamary Dániel Fogamzás-gátló gyógyjavallatból. IX. 212.
2. Dctsényi Lipót Néhány női betegség, melyek a házassági magtalan- 

ságra okúi szolgálnak. IX. 251.
3. Korbélyi Endre A  női nem zőrészek vérzése s azok gyógykezelése

XIII. 170.
4. Darányi János. G átrepedés XVI. 119.
5. Török József A császárm etszés egy esete XIV. 186.
6. Horváth György Gyógyulással végződött petefészektöm lő-kiirtásnak 

egy esete XII. 219.
7. Darányi János Petefészektöm lő-irtás sikeres m űtétcle. XIII. 166.
8. Áldor Adolf K ét petefészektöm lő-kiirtás. XXIII. 203.
9. Tauffer Vilmos Némely hasdaganatok sebészi kezelésének javalla

tairól és jóslatáról 285 eset alapján. XXIV. 98.

9 .  G é g é s z e t ie k .

1. Tóth N. János Gége vizsgálati és világítási eszközök bem utatása.
IX. 256.

2. Navratil Imre Közlem ények a gége tűkrészctből. XI. 175.
3. Hermann Adolf A  gégehabarezok és ezeknek m űtéti módjairól.

XIII. 129.
4 Navratil Imre G égesebészeti adatok  (Rajzokkal). XIII. 154.
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5. Jelenffy Zoltán A  gége összenövéseinek kezeléséhez. XVIII. 144.
6. Jelenffy Zoltán Hang, hangszalagok nélkül. XIX. 108.
7. Szeles Antal A  gégenyitás egy esetéről. XIX. 112.
8. Jelenffy Zoltán A  musculus vocalis és a hangsorozatok. XX. 176.
9. Löri Ede A  garat, gége és orr kóros elváltozásai a szív zsíros el

fajulásánál ΧΧΓΓΙ. 200.
10. Ónodi Adolf Gégészeti közlemények. XXIV. 125.

10. S z e m é s z e t i e k .

1. Grósz Albert A  vakok száma és állapota M agyarországon. XV. 127.
2. Schocpff Ágost A  jelenleg uralkodó gyerm ekbetegségeknek jellem 

zése, s egy pár szó reszkető rövidlátó kancsal szemeknek m űtét általi alapos 
gyógyításáról. II. 23.

3. Kiss Antal K ét kancsalsági esetről. IX 262.
4. Schlesinger Adolf A  kancsalok két szemmel való látása m űtét elő tt 

és után. XX. 207.
5. Nagel Emil Az imént szülöttek szem takára s annak czélszerű keze

lése. X. 157.
6. Siklósy Gyula Járványos köthartyalob. XVI. 176.
7. Vidor Zsigmond K örülírt rcczcglob (Retinitis circum scripta), görbén- 

látás (M ctamorphopsia). IX. 239.
8. Kanka Károly Közlemény az Iridodcsisről. X. 110.
9. Mayr Ignácz Az önszenvi látatágulat viszonya az együttérz- és há- 

rom osztatú ideg bántalm aihoz. XIII. 173.
10. Spitzer Károly Közlemények az iridectom ia köréből orvos-gyakor

lati szem pontból. XXII. 120.
11. Grósz Frigyes T apasztalati észrevételek magyar- és erdélyországi 

szürke vagy úgynevezett belső hályog által megvakult földmívelőkön vagy 
azok gyermekein végbevitt 500 m űtény körül. V. 52.

12. Grósz Albert M agyarországban honos szem betegségek és gyakori 
szürke-hályog okai. IX. 243.

13. Klein Salamon A  szürke-hályog kivevésének jelenlegi állása, külö
nös tekintettel Jacger tanár új m ódszerére: a homorú m etszésre (Hohl- 
schnitt), 6 fametszettel. XVIII. 179.

14. Siklósy Gyula A  spray  használatáról a Graefe-féle hályog-m űtétek
nél. XX. 237.

15. Mayer Ferencz U tóhályogok korai cltávolitási módja XXII. 156.
16. Kiss György A  villámnak (elcctricitás) gyógyászati és műtevői 

alkalmazása a szem észetben. XVII 188.
17. Grossmann Lipót A datok a látó ideg sorvadását okozó agydaga

natok kortanához (rajzokkal). XX. 199.
18. Goldziehcr Vilmos A  sym pathicus szem gyuladásról (ábrákkal). 

XX. 203.
19. Rózsa Ferencz A  dülszemről (Exophtalmus). VII. 90.
20. Kanka Károly A  szem félszeg alakulásának egy ritka esete X. 116.
21. Vidor Zsigmond A  szem teke sorvasztásáról (rajzokkal). XXIV. 108.

Jl. F ü lés ze t ie k .

1. Bőké Gyula A  süketném aság orvosi szem pontból X. 100.
2. Böke Gyula A  fülfolyás (Otorrhoea) lényegéről. XIII. 151,
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3. Lichtenberg Kornél M űtétek a dohhártyán és a dobűrben. XVHI. 150.
4. Lichtenberg Kornél A  dobűr idült genyedéséröl. XIX. 114.
5. Bökc Gyula A  ftilbántalmak befolyása az agyra. XX. 134.
6 Lichtenberg Kornél A  m esterséges dobhártyáról. XX. 168.
7. Lichtcnbcrg Kornél A  nő nemi életének befolyása fülbetegségek ki

fejlődésére. XXI. 290.
8. Lichtcnbcrg Kornél A  fülszédülés viszonya a tengeri betegséghez.

XXII. 116.
9. Lichtcnbcrg Kornél A 'vasúti forgalmi szem élyzet fülbajairól, vonat

kozással a vasúton utazó közönség biztonságára. XXIII. 156.

12. E l m e g y ó g y á s z a t ia k .

1. Viszanik Mihály A  lélekgyógytan vázlata VIII. 49.
2. Bene Fcrcncz (ifjabb) A  lélekgyógytan köréből szedett vázlatok

VIII. 79.
3. Bolyó Károly M iként lehetne hazánk szegénysorsú elm ebetegeit 

jutányosán s gyógyápolási szem pontból czélszcriien elhelyezni? XI. 111.
4. Bolyó Károly Az elm ebetegek társas élete s ennek erkölcsi gyógy- 

előnye jól rendezett tébolydák körében. XII. 286.
5. Nicdcrmann Gyula A  tébolyda. XII. 300.
6. Bolyó Károly Az elm ebetegek irm odora és ennek kórism éi, vala

m int törvényszéki-lélektani je lentősége XIII. 195.
7. Hamary Dániel Allgörcs és derm e kedélykóros egyénen XV. 145.
8. Bolyó Károly Mimódon lehetséges az elm ebetegségek kifejlődését 

ném ileg gátolni ? XIV. 245.
9. Laufcnaucr Károly Az epilepsia és az epileptikus elm ebántalm ak 

kórboncztanáról. XX. 148.
10. Gcrley János A gyügeség (Cretinismus) a Csallóközben, XI. 178.

13. T ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n ia k

1. Wágncr Dániel Egy bizonyos gyors és könynyen végbevihető kém- 
leti m ódszer a m ireny (Arsenicum) m egism erésére a m érgesitésnél, külö
nösen a gyakorló orvosok számára előadva. V. 173.

2. Manó Alajos A  m irenyről V. 96.
3. Schmidt György A  heveny-villanymérgezés orvos-törvényszéki tekin

tetben. IX. 208.
4. Bolyó Károly Mire kell az orvosnak leginkább figyelmezni az el

m ebetegek tői vényszéki vizsgálatánál? X. 112.
5. Arnbró János Észrevételek az orvos törvényszéki ügy köréből.

XIV. 230.
6. Hainis József N éhány érdekes törvényszéki eset. XV. 179.
7. SikorJózsef A  törvényszéki orvos hazánkban. XVII. 236.
8, Kun Tamás Az antiseptikus sebgyógykezelés befolyása a törvény 

széki orvosi eljárásnál és igazságszolgáltatásnál. XXII. 140.
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II. Helyrajzok s k irándulások .
(Azokat, melyek az egészségügyre is kilerjeszkednek, lásd a közegészségügyi értekezések közt.)

1. Vizcr István Ilonunk  term észetalkotta nevezetességeiről földirati, 
földtani és tcrm észettani tekintetben. VI. 103.

2. Kubinyi Fcrcncz Nógrád megye ásványföldtani és státus-gazdasági 
tekin tetben. III. 7.

3. Hölbling Miksa B aranyának rövid ism ertetése. VI. 77.
4. Tocplcr Károly Sopron város tö rténeti vázlata eredetétő l kezdve a

XVI. századig. V ili 29.
5. Zsendovics József Eger városa tudom ányos és jótékony intézetei.

XIII. 208.
6. Varga Fcrcncz L ippa város tö rténete  XV. 346.
7. Horváth Imre L ippa term észettani és helyrajza. XV. 355,
8. Székely János Kézdivásárhely múltja és jelene. XVIII. 233.
9. Trauschcnfcls Jenő Kétszáz év előtt. Rajzok a brassói életből.

XVIII. 99.
10. Lipp Vilmos Vázlatok Savaria közéletéből. XXI. 89.
11. Thcmák Ede A délinagyarországi hom oksivatag. (Képpel.)

XXIII. 168.
12. Kirándulás Tórádra. V. 163.
13. Pulszky Fcrcncz K irándulás a vörösvágási opílbányákba. VII. 279.
14. Saárosy József Jelentés a bártfai kirándulásról. VII. 277,
15. Oláh Gyula Részletes je lentés a X ll-ik vándorgyűlés alkalm ával 

tö rtén t kirándulásokról Ajnácskő, Ózd, Putnok, Aggtelek, Rozsnyó, Poho- 
rella, Murányvár, Nagy-Rőcze. XII. 409.

16. Doba.y Vilmos Dobsina. XII. 435.
17. Morócz István Putnok. XII. 439.
18. Erössy Lajos A krasznahorkai várnak és nevezetességeinek rövid 

leírása és m egism ertetése (képpel). XII. 421.
19. Madarász Rezső Rövid leírása az aggteleki barlangnak. XII. 415.
20. Viola Kálmán Kirándulás Pannonhalm ára XVII. 312.
21. Rodiczliy Jenő K irándulás Moson m egyébe. A  magyaróvári fő· 

herczegi uradalom. M agyar óvár. A  gazdasági akadém ia. Mosony. XVII1 2. 314.
22. Kirándulás Akna-Szlatinára, Kabola-Polyánára. Bolgár Emil. Visk- 

várhegyre. XIX. 153.
23. Ágai Adolf Dunajcczi út. XXIV. 259.
24. Tanffy József Dalmátia· term észetrajzi ism ertetéséhez XV. 121.
25. Boleszny Antal Török szokások. XVI. 294.

III. Term észettudom ányi á lta lán os érdekű értekezések.
1. Vizcr István rhilosophico-cosm ologiai s astronom ico-physikai é r 

tekezés a m indenhatóság fönségéről, a nagy term észetrő l s ez érdekdús 
tárgyalást fölfogni s m éltatni tudó  kisded em berről, a kis világról VI. 195.

2, Dux Adolf A világ-mechanismusról XVIII. 81.
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3. Knöpflcr Vilmos Term észettudom ány és gyakorlati élet. IX. 55.
4. Domini Vinczc gróf A  term észettudom ány és a hajózás. XIV. 119.
5. Rozsnyay Mátyás A  babona a term észettudom ányokban. XVI. 299. 
6V Xantus János A  term észettudom ányok általános haladásáról (Ku-

binyi Á goston és Fcrencz em lékezete). XVII. 106.
7. Jedlik Ányos A  term észettudom  ínyi ism eretek fejlesztése és gya

rap ítása  végett a természetvizsgáló részéről incgkivántató kellékekről.
XXI. 115.

8. Balogh Tihamér A  term észet befolyása a népekre. XIV. 135.
9. Knöpflcr Vilmos A z  élet és az em ber XV. 108.
10. Hidcghéty Antal A  jelen (1863.) ínség term észettani elemezése 

és óvszerei. IX. 59.
11. Bódogh Aliért A  Darwin elm élet ism ertetése. XIV. 127.
12. Chyzer Kornél Közegészségi bajaink összefüggése term észettudo

mányi ism ereteinek hiányosságával. XXIII 102.

IV. P h ysica l s  astronom iai értekezések.

XX.

1. Jedlik Anián Villany-mágnesi tünem ények. II. 48.
2. Jedlik Ányos Leydcni palaczkok lánczolata (rajzokkal). IX. 338. 

» Csöves villamszedő (rajzokkal). XII. 338.
» Villam delejes hullámgép. XIII. 312.
» Villamdelejes hosszrezgési készülék. XIII. 322.
» Villam delejes keresztrezgési készülék. XIV. 365.
» A csöves villamszedők lánczolatáról. (3 táblával).

3.
4.
5.
6.
7.

248.
8. Vochlcr Alajos A z  átható villamosságról s a Iloltz-félc villamgép- 

ről. XIII. 324
9. Fehér Ipoly Poggendorff kettős megosztási villamgépe. (Rajzokkal.)

XVII. 248.
10. Törnek Anasztáz A  m ódosíto tt Smee-féle telep. (Rajzzal.) XVII. 254.
11. A lt Antal a  földdelejesség elem einek megközelítő meghatározása.

XVIII. 232.
12. Bierbauer Lipót Villamos stroboskop (fényképpel). XXI. 316.
13. Antolik Károly A  villanyszikra rajzairól és a villám hatásáról.

XXII. 280.
14. Jedlik Ányos A  világsugarak tünem ényéről általánosan és a su 

gárhajtásról különösen. VI. 205.
15. Jedlik Ányos N yilatkozata az általa szerkesztett s a soproni 

vándorgyűlésen bem utato tt hullámgép tárgyában, melynek leírása időköz
ben »a Term észettan elemei« czimíí művében jelent meg. VIII. 156.

16. Jedlik Ányos A  fénytalálkozási készülékről. XI. :i09.
17. » » Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék.

(Vibrograph). (Képpel). XVI. 275.
18 Jedlik Ányos K ét egym ásra merőleges irányú, vagy egym ás közt 

párhuzam os rezgési m ozgásnak egy harm adik haladó mozgással való 
összetételéből e redett utak szabatos leírási módja. (Rajzokkal). XVII. 244.

19. Jedlik Ányos Két, vagy három rezgésszerii és egy haladó moz
gás összetételéből eredő mozgás utjának leírására szolgáló készülék, és 
annak használati módja. (Képpel). XIX. 122.
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20. Wimmer József Eduard Nehány szó a visszhang (echo) elméletéhez. 
VI 200.

21. Lipkos József É rtekezés a szögtükrökről, különösen a két fokú 
szögtükör és a pont rakóról. (Rajzokkal). XIII. 334.

22. Rozsnyay Mátyás A fényképészet legújabb haladásáról. XIV. 350.
23. Szekcső Tamás A középeurópai fokm érések. XI. 312.
24. Szabó Imre Egyszerű szerkezetű szögmérő leírása. (Rajzzal.)

XIII. 340.
25. Fiilep Fcrcncz Az eliptikai integrálok és függvények ism ertetése.

XV. 306.
26. Trojánovics Ágoston A hideg pinezék kérdéséhez. XX. 245.
27. Kuncz Adolf Ingakisérlet. (Képpel.) XXI. 76.
28. Fuchs Károly Az árapálynak visszahatása az árgerjesztőre.

XXIV. 194.
29. Fuchs Károly A  részecscrők szerepe a szervtanban. XXIV. 215.
30. Molnár István Fölhívás és terv m eteorologiai szem léletekre. VII. 158.
31. Szontayh Ábrahám V ivenot párolgás mérője. (Rajzzal.) IX, 347.
32. Horváth Zsigmond A  lebkőhullás tö rténetének  rövid vázlata, külö

nös tek in te tte l a hazánkban, valam int az 1868, jan. 30-án hullottra.
XIII. 314.

33. Thcmák Fdr A zsadányi m ctcorkő hullása. (Ábrákkal). XX. 303.
34. Török József A m agyar birodalom m eteoritjei. (Ábrákkal). XXII. 49.
35. Hunfalvy János Hazánk égalja viszonyairól. XI. 94.
36. Hunfalvy János Az éghajlat változóságáról. XXII. 165
37. Albert Fcrcncz K ettős csillagok. II. 54.
38. Albert montedegoi Fcrcncz Az állócsillagok távolságainak m egha

tározásáról. ΧΙΓ. 343.
39. Zipscr András ás Kubinyi Fcrcncz Az 1842-iki julius 8 án a napfo

gyatkozás körül te tt tapasztalatok. III. 100.
40 Ncndtvich Károly Az égi testek  lakhatósága XVIII. 71.

V. A nthropologiai és á lla tta n i értekezések.
a) Anthropologiai ás a hazára nem vonatkozó állattani értekezések.

1. Lcnhossák József Az anthropologia fejlődése és mai állása. XX. 88.
2. Rózsay József A  chinaiak jellem zése különös tek in te tte l a koponya

szerkezetre. XVI. 173.
3. Reisingcr János A  nem ek (sexus) külöm bségeiről és elsőbbségeiről 

természet-, boncz- és élettani tekin tetben. V. 107.
4. Handtcl Károly A nadályoknak m esterséges tavakbani tenyész té

séről. VI. 281.
5. Schmidt Frrdinánd T öbb újonnan felfedezett barlangi ro v ar

ról. V ili. 233.
6. Schmidt Fcrdinánd A barlangi változányról (Proteus anguineus) 

VIII 228.
7. Petényi Salamon Rövid útm utatás a m adártojás gyűjtés czélszerű- 

ségére VIII. 235.
8. Lázár Kálmán gróf A z  európai tö rpe sasokról (képpel) IX. 303.

11
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9. Entz Géza Szűznemzés (Parthenogenesis) XIII. 235.
10. Thanhoffer Lajos A  Malpighi-féle edények, vagyis a rovarok epe 

és húgy elválasztó szervei, két színes nyom atú táblával. XIII. 284.
11 Petényi Salamon A  gyűjtőkről és gyűjteményekről. VIII. 217.
12. Frivaldszky János Rövid vázlata azon szerzeményeknek, m elyek

kel X ántus János a m. n. múzeum állattani osztályát gazdagította. X. 268.
13. Kriesch János Az állatkertek. IX. 132.
14. Leven Az állatkertekről, tek in te tte l a Pesten alakitandóra. IX. 314.

b) A magyarországi faunára vonatkozók.

15. Kubinyi Ágoston Az állattanról külföldön és M agyarhonban. V. 30.
16. Díváid Ferdinánd Némely zólyomi nevezetességekről. III. 50.
17. Petényi Salamon E rdély állattani tek in te tben  VI. 372.
18. Frivaldszky Imre K irándulás a szepesi K árpátokra, te rm észettudo

mányi tek in te tben . IV. 100.
19. Geyer G. Gyula A dalékok Rozsnyó vidékének faunájához s flórá

jához és lebtani töredékek. XIII. 239.
20. Frivaldszky János Á llattani kirándulásaim  Orsóvá, M ehádia és 

K orniaréva vidékein. XVI. 197.
21. Frivaldszky János P ó tadatok a »Délm agyarország álla ttan i tek in

te tben· dr. Töm ösváry Ödön által összeállított jegyzékhez. XXIII. 272.
22. Frivaldszky János Hazánk faunájának-gyarapodása az utóbbi 

években (1869—1879 augusztus haváig.) XX. 256.
23. Grineus Nép. János és Rokosz István által vizsgált és nagyobb 

részint ki is töm ött emlős állatok és m adarak sorjegyzéke. 111. 107.
24 Petényi Salamon Pár szó az em lősökről általában és a m agyar

honiakról különösen. IV. 89.
25. Petényi Salamon Felszólítás a honunkból már végképen kipusztult 

bőlények és az elenyészés örvényében forgó hódok ügyében. VII. 215.
26. Petényi Salamon János A  vakandokról és annak egy felette kü

lönös sajátságáról. VII. 203.
27. Sztraka Károly A  földi kutyáról (Spalax typhlus). VII. 241.
28. Schmitz Nép. János A  hódról a bánságban. IV. 111.
29. Margó Tivadar Új denevérfajok a budapesti és m agyarországi 

faunában. XX. 252.
30. Petényi Salamon É rtekezés a m adártan születése, serdülése és 

növekedése felől M agyországon. III. 52.
31. Stettcr Fr. Vilmos A datok E rdély ornithologiájához.' V. 139.
32. Kulm Lajos A  m adárköltés Nagy-Szcnt-Miklós és Nagyfalu kör

nyékén az 1880 tó i 1886-ig terjedő években saját megfigyelései szerint
XXIII. 269.

33. Madarász Gyula A  M agyarországban előforduló Czinkcfélék (Paridae) 
kóborlásáról, különös tek in te tte l a Budapest környékén észlelt fajok m eg
jelenési m ódjára (graphicus ábrákkal). XXL 299.

34. Csató János A  Székásvölgy madárfaunája és flórája. XIII. 252.
35. Chernél Kálmán M adaraink vándorlásáról. XXL 305.
36. Petényi Salamon János Az apró legyészről (Muscicapa parva 

Bechst). VII. 51.
37. Gereűday József A  kígyókról általánosan, különösen a mérges és 

nem m érgesek közötti különbségről a m agyarországiakra vonatkozólag
VI. 291.
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38. Hechel Jakab János M agyarország édesvízi halainak rendszeres 
átnézete, jegyzetekkel s az új fajok rövid leírásával 1847. F o rd íto tta  s a 
tudom ány újabbkori haladásával bővítette Chyzer Kornél 1863. VIII. 193.

39. Ncndtuich Tamás Pécsnek lepkéi és vidékökhezi viszonyaik. VI. 303.
40. Ócskay Fcrcnez báró Fium e vidékén felfedezett új sáskafajról 

(Barbitistes Ocskayi). VIII. 232.
41. Török József Debreczen rovarfaunája ism ertetése. I. közlés. Co- 

leoptera. Téhelyröpüek. IX. 306.
42. Török József Debreczen rovarfaunája ism ertetése. II. közlés. Lepi- 

doptera. Pikkelyröpűck. XI. 266.
43. Török József D ebreczen rovarfaunájának ism ertetése. III. közlés. 

H ártyaröpűek (Hym enoptera). XII. 327.
44. Török József D ebreczen rovarfaunája ism ertetése. IV. közlés (Di- 

ptera). K étröpűek. XIV. 282.
45. Török József D ebreczen rovarfaunájának ism ertetése. V. közlés. 

Félröpűck (Hemiptera) XV. 216.
46. Frivaldszky János A  magyarországi Hangyafélék. XIII. 229.
47. » » A datok a magyarországi K étröpűek (Diptera)

íaunájához. XIV. 318.
48. Frivaldszky János Jellemző adatok  M árm arosm egye Téhelyröpűinek 

faunájához. XIX. 128.
49. Moesdry Sándor Jcllegző adatok Biharmegyc Téhelyröpűinek ism e

retéhez. XIV. 311.
50. Horváth Géza A m agas T átra  Téhelyröpűi. XIV. 296.
51. » » A tornai hegység téhelyröpű faunája. XV. 219.
52. » » A m agyar fauna pajzsos Félröpűi. XVI. 243.
53. Bíró Lajos A datok Zem plénmegye term észetrajzi ism eretéhez (II. 

dr. Chyzer Kornél gyűjtem ényének Bogarai). XXII. 195.
54. Koiuarz Fcrdinánd A datok  Zem plénmegye term észetrajzi ism ere

téhez (III. dr. Chyzer K ornél gyűjtem ényének zemplénmegyei Legyei).
XXII. 233.

55. Chyzer Kornél Zem plénvárm egye Méhféléi. XXIII. 237.
56. Herman Ottó Jelentés az erdélyi pókféle állatok m egism ertetése 

ügyében. XI. 271.
57. Lcndl Adolf A datok az A rgyope Brünnichii Scop. életm ódjának 

ism eretéhez (táblával) XXIII. 250.
58. Frivaldszky Imre N yilatkozata a soproni nagygyűlésen felolvasott 

s időközben, 1856-ban, a »Magyar A kadém iai Ertesítő«-ben m egjelent é r te 
kezéséről »M agyarország puhányairól.« VIII. 233.

59. Entz Géza A  tordai és szamosfalvi sóstavak ázalagfaunája. A tor- 
dai és szamosfalvi sóstavakban talált új ázalagok leírása (képekkel). 1. 
H olophrya Gulo n. sp. 2. Chanostom a margaritiferum n. g. et. sp. 3. 
Chlamydodon cyclops. n. sp. 4. V orticella nebulifera Ehrb. var. salina. 
5. V orticella m icrostom a Ehrb. var. halophila. 6. Vaginicola crystallina. 
Ehrb. var. annulata. 7. Cothurnia imberbis Ehrb. var curvula. XVIII. 170,
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VI, N övénytani értekezések.
a) Általánosak.

1. Láng A. F. Górcsői növény term ényekről, melyek m int élősdiek az 
élő em beri testen  előfordulnak (rajzokkal). VI. 309.

2. Szcnczy Imre Növényvándorlás VIII. 229,
3. Láng Gusztáv A  Ranunculus ficaria  és a Ranunculus illyricus csu

csorainak lényegéről. IX. 286.
4. Kanitz Ákos A növény species fejlődésének történetéről, különös 

tek in te tte l M agyarhonra. IX. 298.
5. Hazslinszky Frigyes A  fűvészet bajai. XV. 114.
6. Renner Adolf Az anyarozs (Secale cornutum ) boncz· és szövettani 

szerkezete. XX, 353.
7. Staub Móricz A  phytophaenologiai megfigyelések egynéhány ered

ményéről· XX. 317.

bj A magyarországi flórára vonatkozók.

8. Díváid Fcrdinánd Némely zólyomi nevezetességek. III. 50.
9. Kubinyi Ágoston K irándulás Pohorelláról a K irályhegyre julius 28. 

1842. némi földismei és fűvészi tekin tetben. III. 97.
10. Frivaldszky Imre Kirándulás a szepesi K árpátokra term észettudo

mányi tek in te tbő l IV. 100.
11. Heuffel Joannes Caricineae in regnis H ungáriáé, Slavoniae, Cro- 

atiae, nec non magno Transylvaniae principatu sponte nascentes, enu
m eratae ac digestae. IV. 113.

12. Sadler József A K osbornem üek (Orchideáé) földrajzi elterjedéséről 
M agyarhonban. VI. 296.

13. Láng A- F. Rövid physiognom iája a növényországnak M agyar
honban VI 312.

14. Dorner József A  m agyar virány Cuscutái IX. 290.
15 Ascherson Pál Néhány m agyar növényről. XI 272.
16 Hanusz István A m agyar puszták növényzetének létküzdelme.

XXIII. 255.
17. Hanusz István A nagy m agyar alföld sós flórája és talaja. XXIV. 184.
18. Nendtvich Tamás Pécs és környékének viránya. VI. 288.
19. Hazslinszky Frigyes Sáros m egyében 1846 év aug. közepéig ta 

lált növények névsora Bischoff rendszere szerint. VH. 218.
20. Hazslinszky Frigyes Néhány adat a Btikkhegység ktyptogam jai 

m egism ertetéséhez. XIII. 227
21. Bothár Dániel Cserni-Kam en viránya. XI. 278.
22. Szontágh Miklós A datok Gömörmegyc éjszaknyugati részének te r

mészeti viszonyaihoz, különös tek in te tte l virányára. XI. 279.
23. Schiller Zsigmond N yitra város és környékének növényföldtani 

viszonyainak leírása. XI. 296.
24. Entz Gáza B udapest virányának két új növénye. Xff. 330.
25. Kalchbrcnncr Károly Nehány, a szepességi virányra vonatkozó 

észrevétel XII. 331.
26. Vrabclyi Márton A  M átra növényföldrajzi váz'ata XIII. 281.
27. Feichtingcr Sándor A datok Esztergom  megye fllórájából. IX. 264.
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28. Fcichtinger Sándor Közlem ények Esztergom  m egye helyrajzából 
(növénytani tekintetben). X. 273.

29. Fcichtingcr Sándor A  börzsöny-m arianostrai T rachyt hegycsoport 
növényzetéről. XIV. 284.

30. Csató János A  Székásvölgy Flórája és m adár faunája. XIII. 252.
31. Csató János A Cibinjézcr s környező hegyeinek viránya XIV. 308.
32. Borbás Vinczc A datok M ármarosmegye flórájának közelebbi ism er

tetéséhez (képpel). XIX. 135.
33. Borbás Vinczc Iráz puszta növényzete. XX. 308.
34. Borbás Vinczc Az 1880. augusztus végén Szom bathely határában 

gyűjtött nevezetesebb növények XXI. 312.
35. Szilniczliy Mihály A  hegyi D om bor (Dondia epipactis Spreng.), 

mint honunk ritkább növénye III. 96.
36. Schützer (Miiggcnburgi) István A „Columnaria'· nevű gombafaj fel

találásáról M agyarországban. VI. 295.
37. Simliovics Lajos Chenopodium Wolffii Simk. B em utatta W olff Gábor 

(képpel). XX. 354.
38. Borbás Vinczc Rosa Szabói Borbás (képpel). XXI. 311.

VII. Á svány- és fö ld ta n i értekezések.
a) Általános érdekű, a hazára nem, vonatkozó értekezések.

1. Czckclius Fridrik A hegyek  időszakonkénti képződése szükségképen 
a dolog term észetében alapszik. IV. 81.

2. Mihálha Antal Földtani értekezés a kőszén képződéséről. IV. 69.
3. Hauchard József É rtekezés a közönséges jegeezségű só term és kö

zött ta láltató  szenesedéit'fa részek  mivoltáról. V. 89.
4. Jorkovieh Ágoston A siciliai Macalubi nevű iszapvulcanokról. Ví. 247.
5. Haidingcr Vilmos T udósítás a bécsi cs. kir. pénz- és bányaügyi 

udv. kam ara ásványgyűjtem ényéről. Ili. 42.
6. Haidingcr Vilmos A csász kir. birodalm i földtani intézet Bécsben, 

1865 ben. XI. 228.
7. Hauer Fcrencz Az osztrák birodalom  H aidinger által kidolgozott 

földismei térképe VIII. 168.
8. Hörnes Mór Czjzek Bécs környékéről készített geológiai térképé.

VIII. 171.
9. Kubinyi Fcrencz A  pentelikoni márvány és a pikerm i őslénytani 

telepek Görögországban IX. 322.
10. Berndth József A kőzetek felömlesztéséről. ΧΓ. 241.
11. Rónay Jácint A kenti bari ingről XII; 104.
12. Rónay Jácint A jégkor-zak XIII. 66.
13. Mikó Béla A jégkorszak magyarázatához. XIII. 306.
14. Littrow Henrik A z  újabbszerű tengeri térképekről és a tenger 

fenekének előállítási módjáról (egy színezett tengeri térképpel). XIV. 163.
15. Rodwell J. F. A  jelenkori vulkanologia (angolul és m agyarul) 

XXII. 181.
16. Schafarzik Fcrencz Lángkrsérletck, m int petrographiai módszer 

(abrakkal). XX. 296.
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17. Hencz János É rtekezés a darla-trachyt képletekről. VII. 192.
18. Szabó József A trachytok új beosztásáról. XIV. 358.
19. Szabó József Az em ber a geológiában. IX. 45.
20. Szabó József Geológiai tájékozások. XXI. 104.
21. Szabó József A  nem zetközi térképelés elve és jelen  állása. XXIV.181.

b) Magyarországra vonatkozók.

1. Zipser Endre Javaslatok földismei bányászegyesület alapítására 
M agyarországon. VIII. 43.

2. Hauer Fcrenez A cs. kir. birodalm i földtani in tézetnek m unkálatai 
M agyarországon. XI. 73.

3. Gloeker Ernő A  kárpáti homokkő képletben előjövő Juram ész vi
szonyairól. VII. 194.

4. Szabó József A jégkorszak hatása M agyarországban. XXIII. 233.
5. Róth Samu A  m agyar T átra  jégárairó l. XXIV. 209.
6. Houchard József M agyarország sóügyéről. XIV. 341.
7. Houehard József Vázlatok a  székelyföldi sóképletekről. X. 193.
8. Mosel Antal A  só m indenüttségéről és közgazdászat! je len tőségé

ről, Erdély sóbőségéről és sóászatáról. X. 177.
9. Mosel Antal A  só-lúgzásról és a sóbányák víz veszélyéről. XI. 237.
10. Mosel Antal A  maros-újvári sótöm zs és annak fekviszonya (két 

kőm etszettel). XIV. 338.
11. Kovács János A  marosújvári sószikláról és bányákról. V. 191.
12 Berényi Emdnuel A  deézs-aknai sósziklákról. V. 138.
13. Csengcry József V ázlata a parajdi sóképlet viszonyainak és az 

ottan  dívó sóbányam űvelet m odorának (képpel). XI. 239.
14. Ncndtvicli Károly M agyarország kőszenei és azok vegytani vizs 

gálata, VI. 117.
15. Kramolin Hugó István A  mecseki (baranyai) kőszénről. VI. 243.
16 Pcttkó János Jelentés a brennbergi kőszénbányáknak a term é

szetvizsgálók ált 1 tö rtén t m eglátogatásáról VIII. 165.
17. Ncndtvich Károly nyilatkozata a  »brennbergi kőszén vegytani és 

m űipari tekintetben« a soproni vándorgyűlésen felolvasott s időközben a 
m. kir. term észettudom ányi társu lat évkönyveinek Il-ik kötetében m egje
lent értekezése tárgyában. VIII. 186.

18. Houchard József Az A lsó-Fehér m egyében F.-Váradján kutatás 
alatt levő kőszéntelep földtani viszonyairól és annak felfedezése utáni 
hordcrejéről mind pénzügyi, mind pedig nem zetgazdászati te k in te t
ben. XV. 255.

19. Kubinyi Fcrenez Nógrád m egyében, Tarnócz helység határában 
található óriás nagyságú kövesűlt fáról és azt környező kőnem ckről föld
ism ereti tekin tetben. II. 67.

20. Roszner József A  bcsztcrczebányai kir. kam arai kerület rézkeze- 
lésénck rövid rajza. III. 48.

21. Ncndtvich Károly Az úrvölgyi és rézbányái A rragláról (Arrago- 
nil). III. 78.

22. Adda de Fcrenez Tudósítás a  Calcedon előjötté s képződéséről 
Háromvizen (Dreywasser) a libetvárosi birtokban. III. 89.

23. Czilchcrt Róbert Pusinskói lebkő (meteorolit). III. 78.
24. Zipser R. É rtekezés Zólyom m egye földismei viszonyairól. III. 85.
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25. Kulinyi Fercncz N ógrádm egyei csiga kövületek. III. 112.
26. Bolemann János Kisújszállási székes föld III. 91.
27. Zipscr András A szlaniczai m eteorvasakról. V. 79.
28. Barra István Földtani és földismei utazás a D unától Pest, Cson- 

grád, Békés, Bihar m egyéken á t a Körösig, innen Kolozsvárig. V. 81.
29. Zipser Endre A  libetbányai lap íto tt fatörzsökről. VI. 257.
30. Barra István Pest vármegye kőszirtleirása (Petrographia). VI. 259.
31. Barra István Földtani és fölismei utazása Pest város kőbányai 

részétől Bajáig, innen a D una partjától keletfelé Bács és a közhatáru m e
gyék ncvezetesb tájékitől ism ét nyugotnak fordulva Újvidékig, innen Pé- 
tcrváradtól Zimonyig, innen Belgrádig, aztán Szerbiának term észettanilag  
kitűnőbb helyein. VII. 180.

32. Pulszky Fercncz A  vörösvágási nem es opálról. VII. 32.
33. Kulinyi Fercncz L iptó m egyében fekvő H avranek nevű hegy 

leszakadásáról löldismei tekin tetben VII. 169.
34. Kulinyi Fercncz A berem endi Jura-m észképletről, kivált az abban 

találtató  csonttorlatró!, egyszersm ind felszólítás a term észettud. és archaeol. 
tárgyaknak a m. n. múzeum szám ára leendő gyűjtése és ezen in tézetnek 
biztosítása tárgyában. VIII. 73.

35. Zipscr Endre Nehány szó a kalinkai kénbányáról. VIII. 174.
36. Pcttkó János Selm eczbánya környékének term észetrajzi neveze

tességeiről. VIII. 175.
37. Platzer Fercncz A datok am a kőzetek szilárdságáról, m elyeket a 

selmeczi II. József altárna az utolsó, a Paradicsom hegység alatt elterülő 
1088 m étert kitevő közben áthatolt. XXI. 295.

38. Zipser Endre Sukoró melletti u. n. K unhalm ok VIII. 177.
39. Rózsay József A  pekleniczai hegyi kátrány Muraközben. IX. 326.
40. Szálú József Pogányvár m int bazalt-kráter. IX. 325.
41. Pcttkó János Baczur-Dubovai felvettetési kráter IX. 320.
42. Hantken Miksa Buda és T ata  közt talált Foraminiferákról. IX. 317.
43. Koch Antal A  m agyarhoni bazaltok töm öttsége. X. 250.
44. Hantken Miksa A  kisczelli tályog geelógiai kora. XI. 234.
45. Szaló József A  Tokaj-H egyalja földtani térképé. XI. 231.
46. Kulinyi Fercncz A z  agyagtelepek N ógrádm egyében föld- és ipar

tan! tekintetben. XI. 89.
47. Szekcsö Tamás K assa szab. kir. város környékének földtani viszo

nyairól. XII. 316.
48. Szabó József Heves- és Kiilső-Szolnokm egyék földtani leírása (egy 

földtani térképpel). XIII. 76.
49. Kulinyi Fercncz H evesvárm egye és E ger őslénytani, régészeti és 

történeti tek in te tben . XIII. 41.
50. Nagy Samu Az aldunai szorosról. XVI. 253.
51. Tóth Ágoston Az alsó-D una új Palánkától a Vaskapuig. XVI. 264.
52. Műnk Manó A  Herkules-forrásnak a cserna völgyi hővízcsoportozat- 

és a légköri csapadékokhozi viszonyáról. XVI. 290.
53. Orthmaycr Tivadar A  barlangok palaeontologiai jelentősége, tek in 

te tte l M agyarország, de különösen D élm agyarország barlangjaira. XVI. 279.
54. Hantken Miksa esztergom m egyei Num m ulitokról. XIX. 119.
55. Szabó József és Molnár János Talajnem ek geológiai, chemiai és 

physikai vizsgálata Bugyi község határában B udapesttől Dk-re Kis úr bir-« 
tokán. XX. 271.
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56. Szontagh Tamás A  term észeti rem ekek óvása, gondozása, fenn
ta rtása  érdekében, jelesen a somosköi bazalt oszlopkúpra vonatkozólag. 
XX. 347.

57. Inkcy Bála V asm egye földtani viszonyainak vázlata. XXI. 79.
58 Staub Móricz A nadrág! krétanövényckről és a krétakor flórájáról 

általában. XXIII. 266.
f>9. Koch Antal Erdély m ineralogiájának és geológiájának haladása 25 

év alatt. XXIV. 204.
60. Hercpci Károly Geológiai és palaeontologiai m egism ertetése Erdély 

azon részének, mely a keleti ho;szaság 4 1 —41-/.,, s az északi szélesség 
46—46 ‘/4 fokai között feküszik. X. 198.

61. Gróf IfVs's Samu A  Mezőség gazdasági s ásvány (öldtani szem 
pontból vázolva. V. 85.

62. Hozók József Földtan-bányászati térképe a m agyar keleti a ra n y 
kerületnek általában és a kincstári Füzes Sz.-háromsági aranybányászatnak 
különösen. XV. 270.

63. Knöpfler Vilmos Nagyágról földtani, bányászati és term észetrajzi 
tekin tetben. V. 71.

64. Gebauer Károly Zajzon vidékéről földismeileg. V. 184.
65. Eresei József Az Om poly és Algyógy vízvidékeinek föld- és ás

ványtani ism ertetése. X. 225.
66. Esztcrházy Kálmán gróf Az aranynak előjövétele a Hideg-Számos 

folyó alsó völgyében. Egy térképpel. X. 194.
67. Molnár Károly Tusnád, Szent-Anna tó és torjai kénbarlag geoló

giai szem pontból. XVIII. 161
68. Esztcrházy Kálmán gróf és Pávay Vájná Elek A sztánai kimosási 

völgy és a kolozsvári medencze (egy színezett kőm etszettel). XIV. 327.
69. Téglás Gábor A  közép Marosvölgy barlangtclepci. XXIII. 246.
70. Kubinyi Fercncz A  herm ancczi kirándulásról. III. 101.
71. Hörncs Mór je len tése azon kirándulásról, melyet az ásvány és föld

isme osztály a R itzing melletti harm adlagos kövületek helyiségének szo
rosabb m egtekintése végett magára vállalt. VIII. 167.

72 Szabó József és Láng Sándor Jelentés a pozsonyi kiállítások azon 
tárgyairól, melyek az ásvány- és földtani szakosztályt különösen érdeklik. 
XI. 244.

73. Inkey Béla Jelentés a Tarcsa-borostyánkői kirándulásról. XXI. 317.

VIII. Chemiai értekezések.
1. Kovács Sebestyén Endre A vegytan szükségességéről, hatásáról ál

talánosan s különösen honunkra alkalmazva. I. 28.
2. Ncndtvich Károly Az állati testek In meny nyel (arsenicum) való meg 

éte tésének  vegytani vizsgálata. I. 92.
3. Jurenák József Szalamiasó készítés M agyarországon. II. 74.
4. Winterlich Ferdinand Szénélegsavas vaselécs készítésre szolgáló 

készület. III. 90.
5. Wágncr Dániel Az érczek pörkölése egészségrendőri és vegytani 

tekintetben. III. 15.
6. Boór Károly A  K lagenfurt és W olfsbergben »Franz Paul Herbei t« 

e firma alatt létező gyárból kikerült ólom fehér három fajának vegytani vizs
gálata. VI. 248.
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7. Hutta János Pécsvidéki vizek vegytani tekin tetben. VI. 253.
8. Goldmark József A  vörös villany új előállítási módszeréről. VIII. 178.
9. Rózsay József A z  Ozokerit és annak készítményei. X. 244.
10. Nendtuich Károly V egytani közlemények. 1. Az éleny allotropjai 

állapotáról 2. A  könenyfeléleg igen érzékeny kém szereiről és annak gya
kori képcztctéséről. 3. A  salétrom ossavas aramon képeztetése és annak 
előjötté a term észetben. X. 258.

11. Wagner Dániel iíj. H onnan erednek a hibás vegybontások és ho 
gyan lehetne azok számát lehetőleg kisebbíteni ? X 262.

12. Wagner Dániel ifj. A mirenyfeliblag egy új készítésmódja. XI. 232.
13. Lengyel Bála Egy újonnan felfedezett légnem ű testről. XII. 324.
14. Fehér Ipoly Az alchem ia szerepe a term észettudom ányok fejlődés- 

tö rténetében . XIII. 296.
15. Rozsnyay Mátyás A  robbanó és öldöklő szerekről. XV. 248.
16. Rozsnyay Mátyás A  sulfocarbonsavas és xanthogensavas káliról.

XVIII. 190.
17. Nendtvieh Károly A  színképi elemzés újabb vívmányai (rajzokkal).

XIX. 74.

IX. R égészeti értekezések.
1. Wenzel Gusztáv Nehány észrevétel, mennyire fekszik az archaéologia 

a m agyar orvosok és term észetvizsgálók gyülekezetének föladatában. VI. 209.
2. Rumy Károly Archaeologiai értekezés az úgynevezett hetruriai 

díszedényekről. VI. 213.
3. Haas Mihály Baranyának római m agyar és török régiségeiről. VI. 216.
4. Erdy János N yilatkozata »Miként vett az archáologia nem zett irányt« 

a soproni nagygyűlésen íelolvasott s időközben az 1847-iki Akadémiai 
Értesítőben megjelent értekezése tárgyában VIII. 85.

5. Vidák Őse Sopronnak római és m agyar régiségeiről. VIII. 135.
6. Römer Flóris Zalam egye középkori egyházi építm ényei és azok 

jellemzése. IX 64.
7. Arányi Lajos Az em léktáblák és régi műemlékek kijavítása. Egy 

a hazai régészet érdekében te tt indítvány. IX. 123.
8. Römer Flóris A  középkori téglaépítészet M agyarországon. IX. 350.
9. Henszclmann Imre A művészet fejlődésének törvényei IX. 358. 

és X. 294.
10. Arámii Lajos V ajda-Hunyad várának hajdani és jelen állapota (XV. 

táblával.) XI. 353.
11. Wenzel Gusztáv M agyarország középkori várainak és városainak 

építkezési módjáról. XII. 385.
12. Doboczky Lgnácz Egy érem H unyadi korm ányzó korából. XIII. 348.
13. Römer Flóris H alotti halmok M agyarországon. XIV. 405.
14. Rómer Flóris Rövid pillantás Fium e városa régiségeire. XIV. 409.
15. Ormós Zsigmond Régészeti közlemény D él-M agyarországra v o n a t

kozólag. XVI. 111.
16. Lehotzky Tivadar Beregm egyei őskori telepekről. XVI. 277.
17. Ebenhöeh Fercnez M éhkerti Milkovits János koronezoi közbirtokos, 

mint num ism aticus és az ő érem tant gyűjtem ényeit XVII. 260.
18. Ebenhöeh Fercnez A veszprém m egyei hathalm i sírhalm ok XVII. 265.
19. Lehoczky Tivadar Őskori leletek Beregszászon és T arpán Bereg- 

megyében. XVIII. 238.
11 b.
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20. Arányi Lajos A  vajdahunyadi várnak társadalm i úton történendő 
végleges k itatarozását ajánlja. XVIII. 240.

21. Ebenhöch Fcrcnez Győr vidékének kőkorszaki leletei (képekkel). 
XVIII. 249.

22. Iványi Ede M agyarország czímere egy moldvai érmen. XVrif. 271.
23. Lehoczky Tivadar N ehány szó e vidék régi érmeiről. XIX. 150.
24. Pontclly István Róm ai vagy avar cmlékek-c a délmagyarországi 

párhuzamos, régi m űsánczvonalak ? térképpel. XXIII. 126.
25. Dudik Béla Jelentés a pozsonyi régészeti kiállításról. XI. 425.

X. T ársadalm i értekezések.
1. Czilehcrt Róbert. A m agyar orvosi és term észetvizsgáló gyűlések 

hatása. III. 13.
2. Szilágyi Milliós T ársulatokról és társaságról. Mit köszönhetünk a 

társulatoknak és társalgásnak, erkölcsi, tudom ányos és politikai te k in te t
ben ? s mit várhat tőle tudós, nem tudós, s mit főleg az orvos ? V. 56.

3. Kubinyi Ágoston Észrevételek a társulatokról, különösen a magyar 
orvosok és term észetvizsgálók nagygyűléseiről. VI. 70.

4. Halász Géza Az eddigi m agyar term észetvizsgálói gyűlések tö rté 
netei és hasznai. VI. 81.

5. Zipscr Endre Vajon az évenkint összegyülekezni szokott term észet- 
vizsgálók csak lakm ároznak-e vagy más egyebet is tesznek? V ili. 70.

9. Halász Géza V ándorgyűléseink m űködése eredm ényének főmoz
zanatai. XIV. 113.

7. Almási Balogh Pál A  term észettudom ányok igényei a törvényhozás
ban. VIII. 86.

8. Petényi Salamon Á llatkínzás elleni értekezése rövid vázlata. V. 37.
9. Zipscr Endre Az állatkínzásról és m egszüntetésének módjairól. VI. 94.'
10. Arányi Lajos Rójuk le 800 éves adósságunkat és állítsunk szent 

István király dicsőítésére em léket, mely díszére válnék mind a dicsőítők
nek, mind á  dicsőitendőnek. XIV. 138.

11. -Rubinul Ágoston M agyar, urfiaink neveltetése c század elején és 
most. XV. 209.

12. Popoviciu Sándor Jorgován Jován és a kígyó. XVI. 191.
13. Rapos József Az em beri fejlődés közép fokainak m egállapítása 

iránt. XVII. 274.
14. Batizfalvy Sámuel A  tudom ány hatalm a. XIX. 67.
15. Müller Kálmán L étért való küzdelmünk és a társadalom  XX. 95.
16. Kiss Károly É rtekezés »Hatvani« dcbrcczeni tanárról. XXII. 269.
17. Schächter Miksa Az em beri akarat szabadságáról. XXIV. 79.
18. Gcrlóczy Gyula Az égető socialis kérdés, vagyis a közönséges 

bérm unkás, mint társadalm i osztály mai helyzete a gyógyító socialis olaj
jal. XXIV. 231.

19. Schwartzer Ottó A szerelem physiologiája. XXIV. 24R

XI. Gazdasági, ipari és bányászati értekezések.
a) Általánosak, gazdasági tájrajzok és kiállítások.

1. Bujanovich Eduárd A  gazdasági törvényhozás nehézségeiről. VII. 42.
2. Kölesy Vineze A  három nyom ású földmívelés javításáról. VI. 338.



3. Szűcs Mihály A term énybankok és azok befolyása a m ezőgazda
ságra. ΧΧΓΓ. 260.

4. Gróf Wass Samu A Mezőség gazdasági és ásvány-földtani szem 
pontból vázolva. V. 85.

5. Madarász Endre Pécs környékének jövendője term észeti, ipari és 
kereskedelm i tekintetben. VI. 234.

6. Farhasányi Sámuel A baujm egye mezőgazdasági vázolata. VII. 250.
7. Janik Ferenci Melyek a m ezőgazdaság akadályainak elhárítására 

legbiztosabban vezető eszközök ? VII. 267.
8. Gál János Az erdélyi gazdasági viszonyok. X. 286.
9. Hidcghcthy Antal M ezőgazdaság és term észettudom ány. XI. 78.
10. Czihhert Róbert Gazdászati viszonyaink. XI. 340.
11. Székely Gergely Három szék gazdasági viszonyai. XVIII. 261.
12. Király Ferenez Felső-Tiszavidék közgazd. jelen helyzete. XXII. 249.
13. Díváid Ferdinánd A  bcszterczebányai nagygyűlésen kiállított fa

nemek sorjegyzékc. III 109.
14. Gerlóczy GyulaJelentés a rimaszombati- (XII. 397.), egri, (XIII. 394.) 

és győri (XVII. 305.) term ény- és iparkiállításról.

b) Gazdasági növényekre es erdészetre vonatkozó értekezések.
17. Jankó János A szőlőművelés állapota Baranyában. VI. 343.
18. Soldan Jémos György T apasztalati észrevételek a baranyai szőlő- 

művelés és bor készítése körűi. VI. 364.
19. Szabó Dávid Szőlőirati szózat. VII. 210.
20. Szabó Dávid Izgatás a hegyaljai bornem esítés és kereskedés ügyé

ben. VII. 254.
21. Kröczer Ágoston A tokaji szőlőkezelésről. XI. 349.
22. Entz Ferenci A szőlőfajok értékéről. XII. 368.
23. Entz Ferenez E ger borvidéke. XIII. 364.
24. Entz Ferenci Zam atos szőlőfajaink szaporítása érdekében. XIV. 376.
25. Rochel Károly A radm cgyc borászatáról. XV. 337.
26. Vlasies György A gyüm ölcsfatenyésztés Baranyában. VI. 349.
27. Ncndtvich Tamás A  gyüm ölcstenyésztés állapotja Pécs környékén.

VI. 358.
28. Jancsovics István A gyiimölcsészetről. XII. 361.
29. Jancsovics István Gyiimölcsészeti statistica. XIII. 355.
30. Jancsovics István A gyiim ölcsészet m int országos ügy. XIV. 373.
31. Kröczer Ágoston A  hcrnyópusztításról. XIV. 402.
32. Lukácsy Sándor A  kertipar horderejű az állam életben. XV. 334.
33. Ncndtvich Tamás B aranyának fanemei. VI. 325.
34. Korizmics László Országszerte létesítendő faültetések s csato rná

zások szüksége. IX. 119.
35. Martonffy Károly Az cperfák nagym érvbeni ültetéséről, m int a 

sclyem tcrm clés első s nélkiilözhetlen feltételéről. XIII. 368.
36. Georgius Streim Reflexiones oeconom icae circa Xanthium spino

sum. II. 75.
37. Rumy Károly Jegyzéke azon festőnövényeknek, melyek Magyar- 

országban, Slavoniában, H orvátországban és Erdélyben találtatnak, festésre 
azonban eddig nagyobb részint nem használtatnak, de kísértéseket érde
melnek. VI. 320.

38. Spies János Sárga szömörczefa. (Rhus cotinus, Perückenbaum ), 
VI. 341.
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39. Virnau János Némely iparnövény term esztésének s mívelésének 
figyelembe ajánlása. VII. 260.

40. Sarlay János A  csüllengről (Isatis Unctoria). XII 372.
41. Viola Kálmán A  festőbuzér (Rubia tinctorum). XVII. 267.
42. Ormós János Indítvány az üszögnek gyökeres' kiirtási módjára 

vonatkozólag. XIV. 404.
43. Benner Adolf A  növények üszögbetegsége, fő tekintettel a kuko- 

riczaüszögre (rajzokkal). XX. 348.
44. Divald Ferdinánd János A  zólyomi kir. erdészethez tartozó erdő

ségekről III. 26.
45. Bothó János A m agyar-horvát tengerpart erdősítése XIV. 379.
46. Hunfalvi) János Az erdőpusztítások és a folyószabályozások.

XXIII. 161.

c) Gazdasági állatokra vonatkozó értekezések.
47. Takács János R endellenes birkaellés. III. 74.
48. Kappisz Emészt É rtekezés a gazdaság- és barm ászatról. IV. 121.
49. Grubcr Ferencz Á llattenyésztés és juhm étely. VI. 356.
50. Szabó Alajos A  nemzetközi állatorvosi congrcssusok. XI. 429.
51. Szabó Alajos Szavatosság az állatkereskedésnél. XII. 373.
52. Szabó Alajos Á llattenyésztésünk érdekében. XII. 361.
53. Szabó Alajos A  tenyészlovak bénasága. XIII. 358
54. Szabó Alajos A kch. XIV. 384.
55. Engelbrecht Károly Nézeteim  a keleti marhavész beojtásáról.

XIV. 392.
56. Barkó Ferencz Ism ertetések az állatok járványos betegségeiről, 

gyakorlati és állatgyógyrendőri szem pontból. XV. 339.
57. Síkor József Az állatgyógyászat hazánkban XXI. 48.
58. Gróf Kemény József Az úgynevezett kolumbáczi legyekről. VI. 90.
59. Linzbaucr Ferencz A kolumbácsi légy, m int a m agyar államnak 

közgazdasági tárgya. XXIII. 289.
60. Ambrózy Béla báró A  m éhészet fclvirágozásáról Ucl magyar ország

ban. XXIII. 285.
61. Metzger Ede A  méhek fejlődése. XXIV. 226.
62. Putsch Tóbiás A  méhészetről, különös tek in te tte l a szepesi viszo

nyokra. XXIV. 235.

d) Gazdasági iparra vonatkozó s bányászati értekezések.
63. Farnas Károly A  tégla és cserépvetésről. V. 129.
64 Kubinyi Ágoston A papírról. V. 102.
65. Gracnzcnstein Gusztáv Egy pár szó a bánsági bányászatról általában, 

a kőszénnyerés, horganykezclés és fekete rézfoncsorozásról különösen. 
IV. 82.

66. Farkas Ferencz H ogyan húzhatni fel könnyebben az érczköveket 
a bányákból ? (képpel). III. 105.

67. Ammon Zsigmond A zólyomi kir. kam arai igazgatás a la tt álló k i
rályi s ily czím alatt kezelt vashám orok kiterjedése, term esztm énye és 
kereskedésének rövid átpillantása. III. 92.

68. Michaloviez Károly Az arany és ezüst tartalm ú fekete rezéreznek 
higanyítás ál'ali felkészítéséről. V. 77.

69. Szabó József (budapesti tanár) Némely általános nézetek a bányá
szatró l VI. 272.
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70. Rumy Károly A vassalakok, a kénsavas lúgsó és a kénsavas gzíksó 
technical használatáról. VI. 279.

71. Ncndtvich Károly Hazánk borterm esztőihez. A  rézvirág franczia 
mód szerinti előállításáról. VII. 171.

72. Schneider Gyula A sujtó lég  clőfordultáról a  Btitner-G ründel Má
tyás vájnában Felső-Szlovinka m ellett Szepcsm egyében. VII. 177.

73. Erdey Pál É rtekezés a m átrai bányam ívelésről. XIII. 409.

XII. Km lékbeszédek, m egem lékezések, életrajzok, 
arczképek betűrendben.

Kiről szól V
A lbert (montedegoi) Ferencz 
A ndrássy György gróf (arczképe VII.) 
Arányi Lajos 
Balassa János arczképpel 
Balogh (almási) Pál arczképpel 
Bartholomeidesz László arczképpel 
Benc Fcrencz arczképpel 

» » életrajza
Bódogh A lbert 
B onaparte Luczián herczeg 
Bugát Pál arczképpel 
D ebreczeni Márton arczképpel 
Endlicher István arczképpel 
Eszterházy Pál herczeg (arczképe V ili.) 
Faludi Géza
Frivaklszky Imre arczképpel 
Flór Fcrencz arczképpel 
G ebhardt Ferencz 
Grósz Frigyes 
György József arczképpel 
Gydry Sándor 
Halász Géza 
Heckel János Jakab 
Kain A lbert
Kátai Gábor arczképpel

» »
Kemény József gróf 
Kitaibel Pál (arczképe IX. 137). 
Knöpfler (zarándi) Vilmos 
K ollár Vincze
Kovács Sobestyén Endre arczképpel 

» » »
K ubinyi Á goston arczképpel 
Kubinyi Ferencz arczképpel 
Láng Fcrencz 
Mojsisovics György 
Ocskay Ferencz báró 
Örley László 
Pataky Dániel

Ki (ai'totta v a g y  irta  ? 
Chyzer Kornél XXIII. 70.

Chyzer Kornél XXIII. 55. 
Halász Géza XIV. 117. 
Kátai Gábor XIII. xiv. 
Lucze István XII. í. 
Kovács S. E ndre IX. 35. 
Szabó József X. x.
Chyzer Kornél XXIII. 79. 
Kubinyi Á goston IX. 25. 
Kátai Gábor XI. 1.
Szabó József X. xix. 
Kánitz Ákos XI. x. 
Kubinyi Ágoston XII. 96. 
Chyzer Kornél XXIII. 77. 
Poór Im re XV. 102.

» » XV. 106.
Poór Imre XV. 101. 
K ubinyi Á goston IX. 26. 
Szilágyi István XIX. xxv. 
Halász Géza XIX. v. 
Kovács József XXIV. 19. 
Kubinyi Á goston IX. 25. 
Popper Alajos XXII. 44. 
Zelizy Dániel XX. 24. 
Szabadfy János XXI. 24. 
Kubinyi Ágoston IX. 26. 
Szabó József X. xvi. 
Chyzer Kornél XXIII. 68. 
Kubinyi Ágoston IX. 25. 
Müller Kálmán XX. v. 
Szabadfy János XXI. 24. 
X ántus János XVII. 114.

» » XVII. 115.
Knöpfler Vilmos XI. xix. 
Kubinyi Á goston IX. 26.

» » IX. 26.
Chyzer Kornél XXIV. 64. 
Poór Imre XV. 102.



m
Kirf t i  s zó l?

Petényi Salamon
Péterfi (Jíibédi) Pál
Pollák László
Pólya József arczképpel
Rózsay (muraközi) József
Sauer Ignácz (arczképe XV. vn).
Say Mór
Schmidl A dolf Antal 
Schuszter János 
Szabó Imre
Szabó (Csíkszeredái) József arczképpel 
Szczitovszky János (arczképe VI.) 
Sztupa (bogdándi) György 
Teleki József gróf (arczképe V.)
Tittel Pál arczképpel 
Toldy Ferencz 
Trefort Ágoston 

» »

Viczay H éder gróf 
W achtel Dávid 
W allaszky Pál arczképpel 
Zipscr A ndrás

Ki tartotta vagy irta?
Kubinyi Á goston IX. 26. 
Péterfi Károly X. 137.
Chyzer Kornél XXIII. 78. 
Halász Géza XIX. v.
Chyzer Kornél ΧΧΓΠ. 76. 
Szabó József X. 172.
Chyzer Kornél ΧΧΙΙΓ. 74. 
Knöpfler Vilmos ΧΓ. xxi. 
Bugát Pál I. 25.
Révész Bálint XXII. 41. 
Rózsay József XVI. 111. 
Kubinyi Á goston XII. 96. 
Chyzer Kornél XXIII. 73.

A lbert Ferencz XIII. í. 
Batizfalvy Samu XIX. 69. 
Császka György XXIV. 18. 
Demkó Kálm án XXIV.

Napi Közlöny 2. sz.
Kruesz Chrysostom XVII. 100. 
Rózsay József XVI. 110. 
Terray Károly XII. vi. 
Knöpfler Vilmos XI. xxi.

XIII. M egnyitó·, üdvözlő-, bezáró- és búcsú -beszédek .
1. Megnyitó-beszedek.

Ki tartotta? Hol ?
Bene Ferencz, elnök Pest I. 5.
Kubinyi Ágoston, alelnök Pest II. 7.
Radvánszky Antal, alelnök Beszterczebánya III. 1.
Kubinyi P'erencz alelnök Tem esvár IV. 13.
Gróf Teleki József elnök Kolozsvár V. 16.
Szczitovszky János elnök Pécs VI. 29.

» » » Harkány VI. 36.
Gróf A ndrássy György elnök K assa VII. 25.
Pulszky Ferencz alelnök Eperjes VII. 40.
Herczeg Eszterházy Pál elnök Sopron V ili. 22.

» » » K ism arton VIII. 8.
Báró Eötvös József elnök Pest IX. 32.
Gróf Teleki Domonkos, alelnök M aros-Vásárhely X. 23.
Gróf Zichy Károly, elnök Pozsony XI. 63.
Almási Balogh Pál társ. szakoszt. elnök Pozsony XI. 157.
Kubinyi Ágoston, alelnök Rim aszom bat XII. 97.
Bartakovics Béla, elnök E ger XIII. 36.
Báró V écscy József, elnök Fium e XIV. 109.
Poór Imre, alelnök A rad XV. 99.
Kubinyi Á goston, elnök H erkules-Fürdő XVI. 97.
Kruesz Chrysostom, elnök Győr XVII. 99.
Knöpfler Vilmos, alelnök Élőpatak XVIII. 15.
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V árady Gábor, elnök 
Kovács József, elnök 
Szabó Imre, elnök 
Révész Bálint, elnök 
Ormós Zsigmond, elnök 
Császka György, elnök

M ármaros-Sziget XIX. 17. 
B udapest XX. 25. 
Szom bathely XXL 20. 
D ebreczen XXII. 41. 
Buziás-Temesvár XXIII. 59. 
Tátrafüred XXIV. 49.

2. Üdvözlő-beszedek.
Reisingcr János, orvoskari dékán 
Kubinyi Fcrcncz, alelnök 
Szőcs József, titkár 
Simon A ndrás 
Szigeti Cs. Sándor 
Báró Kem ény Farkas 
Pajnády József főbíró 
Gróf Batthyányi Kázmér 
Rosnyay János
Martiny Frigyes, polgárm ester 
Kovács Sebestyén Fndrc, alelnök 
Szabó György, polgárm ester 
Tavasy Antal, polgárm ester 
Ipolyi Arnold
Verneda Ernő, polgárm ester 
Halász Géza, alelnök 
Bászthory Ferencz, polgárm ester 
l ’cretti Alajos, Fium e küldötte 
Rottár Márk, fürdőparancsnok 
Nagy Bál, polgárm ester 
Székely Gergely 
Schnell Károly, polgárm ester 
Mihálka László, alispán 
Asztalos Albert, polgárm ester 
Rátli Károly, főpolgárm ester 
Grimm Károly, polgárm ester 
ifj. Ormós Zsigmond, alispán 
Szabadhegyi Sándor.
Gróf Csáky Albin, főispán

Pest I. 15.
Kol zsvái V. 18.

» V. 24.
T orda V. 163.

» V. 170.
» V. 171.

Pécs VI. 32.
H arkány VI. 38.
Eperjes VII. 41.
Sopron VIII. 23. 
R im aszom bat XII. 100.

» XII. 100 
E ger XIII. 36.

» XIII. 36.
Fium e XIV. 110.

» XIV. 111.
A rad XV. 100 

» XV. 100.
H erkules-Fiirdő XVI. 100. 
Győr XVII. 105.
Élőpatak XVIII. 19. 
Brassó XVIII. 64. 
Mármaros-Sziget XIX. 21.

» XIX. 22.
B udapest XX. 28. 
Szom bathely XXI. 26. 
Buziás XXIII. 65.

» XXIII. 67. 
Tátrafüred XXIV. 54.

3. Bezáró-beszédek.
Bene Fcrencz, elnök 
Kubinyi Ágoston, alelnök 
Kubinyi Ferencz, alelnök 
Gróf Teleki József, elnök 
Szczitovszky János, elnök 
Gróf A ndrássy György, elnök 
Herczeg Eszterházy Pál, elnök 
Gróf Teleki Domokos, alelnök 
Kubinyi Ágoston, alelnök 
Bartakovics Béla, elnök 
Halász Géza, alelnök 
Kubinyi Ágoston, elnök 
Kruesz Chrysostom, elnök

Pest I. 104.
» II. 77.

Tem esvár IV. 131. 
Kolozsvár V. 199.
Pécs VI. 41.
Eperjes V IΓ. 57.
Sopron V ili. 13. 
M aros-Vásárhely X. 47. 
R im aszom bat XII. 118. 
Eger XIII. 400.
Fium e XIV. 167. 
H erkules-Fürdő XVI. 118. 
Győr XVII. 150.
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Ki farínba?
K nöpfler Vilmos alelnök 
V árady Gábor, elnök 
Jedlik Ányos, elnök 
Szabó Imre, elnök 
Révész Bálint, elnök 
Orm ós Zsigmond elnök 
Császka György, elnök

.4.
Say Ferencz- 
Szőcs József, titkár 

» » »
Hölbling Miksa, titkár 
Kubinyi Ágoston

» » alelnök
» »

Flór Ferencz, alelnök 
Kubinyi Ágoston 
Gróf Szapáry Gyula, főispáni helytartó 
K nöpfler Vilmos 
V erneda Ernő, polgárm ester 
Kubinyi Ágoston
R ottár Márk, alezredes, fürdőparancsnok 
Nagy Pál, polgárm ester 
Mihálka László, alispán 
Asztalos Albert, polgárm ester 
Bódogh A lbert, alelnök 
Ráth Károly, főpolgárm ester 
Grimm Károly, polgárm ester 
Halász Géza
Simonffy Imre, polgárm ester 
Telbisz Károly, polgárm ester 
Szabó József

Hol?
Élőpatak XVIII. 65.
M.-Sziget XIX. 64. 
B udapest XX. 85. 
Szom bathely XXI. 59. 
D ebreczen XXII. 91. 
Tem esvár XXIII. 114. 
Tátrafüred XXIV. 91.

Búcsú-beszedek.
Pest I. 105.
Kolozsvár VI. 200.
Pécs VI. 42.

» VI. 44.
Eperjes VII. 58.
Sopron VIII. 93.
M aros-Vásárhely X. 47. 
Pozsony XI. 51.
Eger XIII 400.

» XIII. 401.
» XIII. 402.
» XIII. 404.

Fium e XIV. 168.
» XIV. 16«. 

Herkules-fiirdő XVI. 119 
Győr XVII. 152.
M.-Sziget XIX. 62.

»' XIX. 62.
» XIX. 63. 

Budapest XX. 86. 
Szom bathely XXI. 60.

» XXI. 61.
D ebreczen XXII. 93. 
Tem esvár XXIII. 121. 
Tátrafüred XXIV. 92.

ZETelyreig-azitásb
Zipser-nek a 10-ik lapon említett művét .^Beszterczebánya és vidéke'', melyr.il a l t i  ik 

gyűlés Munkálataiban nincs említés s mely ott »az eredménydús napokra * emlékül osztatott 
ki, csak késön kapván kezeimhez, helyre kell igazítanom a 48. lapon mondottakat, hogy t. i. 
Baranyamegye leírása volt az első ilynemű ajándék, mit a gyűlés tagjai emlékül kaptak. 
Zipser 34 lapnyi füzete hű képet nyújt a vidék természeti és társadalmi viszonyairól.

Helyreigazítom továbbá a 30. lapia becsúszott két nyomdahibát. A XVIII. gyűlés el
nökei sorából kimaradt Gróf Míkó Imre (lásd Γ07. lap) és a XXIII. gyűlés alelnökei közül 
7örök János (lásd 135. lap.)

»4  vándorgyűlések alkalmából megjelent könyvek jegyzéké*-bS\, (10-ik lap.) miután a Mun
kálatokban ilyenekül említve nincsenek, tévedésből kimaradt két iiizet, mely külön is meg
jelent; u. m .: XX. Müller Kálmán ·. Létért való küzdelmünk és a társadalom. Budapest. 1879. 
XXXIII. Schwartzer Ottó : Valami az idegességről. Budapest. 1880.
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MUNKÁLATAIHOZ.





Abaligeti barlangról IX. 185.
A bay István III. 124.
A baujm egye mezőgazdasági vázlata

VII. 250.
A bbázia leendő fürdő XIV. 64. 171. 
A bt Antal XVIII. 50. 232.

» János IV. 130.
Acalles validus H am pe XXIII. 280. 
Aczélpatkók használhatlanok XV. 81. 
Adag-kanál I. 86.
Adámi Pál I. 45.
A dda de Pere néz III. 89. 127. 
Adler lásd Á ldor
Adóügytan jelen állapotáról XII. 174. 
A ebly A dolf III. 59. V. 34.
A ether rezgéseiről XV. 76.
Ágai A dolf XXIV. 29. 262. 
Agathidium banaticum  Rcitt. XXIII. 

277.
Aggteleki barlang IV. 102. XII. 94. 

415.
Aggteleki em léktábla XIII. 35. 61.

» kirándulás XII. 414. 
Aggkór mint halálok, X. 52., 84. 
Aggok betegségei XIX. 28, 83. 
Ágoston, Szász K oburg kohári her- 

czeg XII. 34. 72.
Agyagról általában XI. 32. 
A gyagtelepek Nógrád megyében 

XI. 89.
Agy, gcrinczagyhártyalob járvány

XIX. 28. 92.
A gyhártya és agylob uj tünetéről

XIX. 29., 87.
Agy velő dag I. 87.
Agyvízkór leírása V. 162. 
Ajnácskő-fürdő V. 94. IX. 134. 
Ajnácskői kirándulás XII. 77. 170. 

410.
Ajnácskői vízmosás partjainak át- 

m etszete IX. 183.
A karat szabadságáról XXIV. 27. 79. 
A kna szlatinai kirándulás XIX. 3. 

153.
A ktinom ycosis XXIII. 38. 196. 
Alapítók névsora XXII. 11. 17. XXIII.

11. XXIV. 10.
A lapítvány iparosok s földmivesek 

szám ára XIII. 211.
A lapnövelde Fiúm éban óhajtatik

XIV. 90.
A lapszabályok minden kötet elején.

A lapszabályokat m egerősítő királyi 
rendelet V. 14. 29.

A lapszabályok m ódosítása XIII. 392.
XX. 24. 30. XXI. 31. 51. 56.
XXII. 16.

A lapszabályul szolgáló nagygyülési 
végzések XI. 2.

A lbert (Montedegói) Ferencz II. 54.
III. 115. XII. 77. 172. XIII.i. XV.
77. 90. XVI. 85. XVII. 70. XIX. 
32. 46. XX. 64. 83. XXII. 29. 38. 

A lbert (Montedegói) F. emlékezete
XXIII. 21. 70.

A lchcm ia szerepe term észettudom á
nyok fejlődésében XIII. 294. 296. 

A lcsúth botanikai leírása VIII. 6. 24. 
Á ldor A dolf XX. 53. 222. XXII. 20. 

XXIII. 39. 203.
A ldunai szorosról (2 térképpel) XVI.

64. 253.
Alexi· Lajos VII. 2.
Alföld-Fiumei vasút óhajtása XIV. 94. 
Alföldünk Ázsia nagy pusztáinak 

hasonm ása XXIV. 193.
Algyógyi ásványvíz V. 93. X. 58. 
Á llam orvostan alapvonalai XVIII. 27. 

» M agyarországon IV.
32. IX. 68. 77. 176. X. 36. 

Á llandó központi választm ány V ili.
10. IX. 30. XIII. 29. 392. XVI. 
13. XVII. 94. XIX. 6. XXII. 12. 
XXIII. 12. XXIV. 11.

A llaniton és dárdkénegen észlelt 
jegeczek IX. 185.

Á llatgyógyászat je lentősége XXI. 
/ 46. 48.

Á llatgyüjtem ény Sopronban VIII. 189. 
Á llatkertekről tekintettel a Pesten 

alapitandóra IX. 132. 182. 314. 
Á llatkínzásról és ellene te tt lépé- 

pésekről IV. 11. V. 14. 37. 195. 
/ VI. 48. 50. 94. VIII. 191.

Állat- növény csere egyletről XIII. 
224.

Állati oltó'-nyirkről XXI. 41.
» magnetizmusról VIII. 102. 120. 

Állatok járványos betegségei XV. 
80. 339.

Á llatorvos-egylet létrehozása XX. 72. 
Á llatorvosi intézet kiáltó szükségéről 
/ III. 124.

Á llatrendek nem einek száma V. 108.
III.



Á llattan külföldön és M agyarorszá
gon V. 14. 30.

Á llattannal foglalkozók nálunk V. 34. 
Á llattani kirándulás M ehádia kör- 
/ nyékén XVI. 63. 197.

Á llattani pályakérdés IV. 10. 
Á llattenyésztésünk érdekében XIII. 
/ 361. 390.

Á llcsont pótlás m űtéttel XX. 56. 
Á llgörcs és derm e XV. 52. 145. 
Álló csillagok távolságának m eg

határozásáról XII. 172. 343. 
A llopathia és hom öopathia össze

egyeztetése XI. 146.
Alm ás V. 94.
Almás-völgy IV. 25.
A lm ay R udolf III. 64.
Alsó-alapi ásványvíz IX. 135.
Alsó állcsont csonkolása küzdéssel, 

képekkel XII. 290.
Alsó-bisztrai ásványvíz XIX. 54. 
A lsó-D una U j-Palánkától a V as

kapuig  XVI. 66. 264.
Alsó-rónai ásványvíz XIX. 54. 
A lsó-sebesi ásványvíz III. 39. V. 94. 
A lsó-tátrafüredi vasláp XXIV. 171. 
Alsó-váczai ásványvíz V. 93. 94. 
A lvajárásról és okairól VIII. 116. 
A m bró János XIII. 126. 142. 176.

XXIII. 40. 50. XXIV. 73. 230. 
Am brózy Béla báró XXIII. 46. 285. 
Ammich IV. 11.
A m m on Zsigm ond III. 18. 92. 122. 

127.
A m m oniták Zólyom m egyében III. 

123.
A m pelographia kidolgozására fel

hívás VII. 201.
A narcsi és kis-várdai őskori telepek

XVI. 69.
A ndrássy  György gróf VI. 40. 56.

VII. 1. 23. 25. 58.
A ndrássy György gróf arczképe VII. 
A neroid barom éterről XVIII. 49. 
A ngol kisasszonyok egri növeldé- 

j érői XIII. 214.
A nophthalm us Schm idtii Sturm  VIII. 

191 333
A ntal Géza XX. 54. 84.194. XXII. 33. 
A nthracocali süly ellen III. 126. 
A nthropologia fej'lődése XX. 88. 
A nthropologia és őstörtén. XVII. 110.

A nthus rufogularis III. 65. 
A ntisepsis fontossága XXII. 21. 140. 

» hályog m űtétnél XX. 56. 237. 
» jelen állásáról XXIII. 41. 217. 

A ntiseptikus sebkezelésről XXIII. 
217.

A ntilope Zaiga nálunk nem fordul 
elő IV. 98.

A ntolik Károly XXII. 280.
A nya hygieneje XXIV. 72.
A nyag vándorlás a term észetben 

XXII. 26.
Anyarozsról és ergotinról IX. 174.

XX. 68. 353.
A patelki ásványvíz XV. 59. 162. 
A pidae Com itatus Zemplén XXIII.

237.
A pom orphinról XVII. 61. 174.
A pró legyészről VII. 51.
Aquilia pennata képe IX. 304. 
A quisgranum i (aacheni) viz I. 44. 
A rab felírások VI. 233.
A rad gyűlés helyül kitüzetik XIV. 98. 
A radi kórházakról XV. 62.
A rad meghívója XII. 89. XIII. 393.

XIV. 39. 55.
A radi nevelésügy XV. 65.
A rad szesz gyártása XV. 80.
A radi tem etkezésekről XV. 65. 67. 
A rad megye borászatáról XV. 79. 337. 
A rady István XII. 89. 152. 154. 
, XV. 49.

Á rak általános em elkedéséről X V II82 
A rany előjövetele a Hideg-Szamos- 

ban  (rajzzal) X. 70. 194.
A rany tartalm ú érczek aranyának 

higany általi kiválasztásáról V.
68. 77.

A rányi Béla XIV. 90.
A rányi Lajos (Lósteiner) I. 92. VI. 

131. 132. VII. 64. 94. VIII. 10.
100. IX. 123. 176. 192. X. 53. 62.
78. XI. 32. 48. 150. 154. 353.
XII. 39. 75. 94. 148. 179. 306.
XIV. 42. 68. 90. 95. 188. 266.
XV. 59. 75. 78. 172. XVI. 71. 
XVIII. 56. 63. 240. XXIII. 50.

A rányi Lajos em lékezete XXIV. 
19. 55.

A ranyitkai kirándulás VII. 21. 
Á rapály visszahatásáról (rajzokkal)

XXIV. 43. 194.
ív.



Archaeologia nemzeti irányáról VIII.
11. 85.

Archaeologiai országos bizottság 
ügye XI. 48. XIII. 391.

Archaeologia szüksége a nagy gyű
léseknek VI. 192. 209.

Archaeologiai társulat alakulásának 
óhajtása V. 67., indítványozása
XII. 75. 177. 178. 182.

A rchiaque V tc de IX. 184.
Arctom ys m arm otta IV. 97.
Argyope Bruennichii életm ódja (1 

táblával) XXIII. 43. 250.
A rragonit III. 78. 127.
A rsenicum m al való mérgezés és 

kém m ódja I. 92. V. 70.
A rsenicum  méltánylata IV. 42.
A rtner VIII. 164. 240.
Árvái m eteorról VI. 241. VIII. 164.
Árvamegye állatvilága IX. 102.

» népesedési mozgalma IX. 114. 
» növényzete IX. 100.
» orvosi helyirata IX. 68. 88.

Árva-Váralja m eteorologia viszonyai
IX. 86.

Á satagok kiállítása Sopronban VIII. 
166.

A scherson Pál XI. 131. 272.
Asclepias vincetoxicum víziszony 

ellen V. 46. X. 59.
A ster tripolium var. pannonicus 

Jacq. XXIV. 185.
A sideritek XXII. 54.
Astley Cooper halála I. 13.
Ásvány kem énység meghatározási 

módja IX. 185.
Ásványvíz hévm érleve eredetéről
/ VI. 193.

Ásványvizek vegyelcm zésének össze
állításáról X. 67. 232.

Ásványvíz kiállítás XIX. 53. XXIV. 38.
Ásványvizek készítéséről VIII. 162.
, 178.

Ásványvizes tó II. 70.
Ásványvizeink leírására 100 aranyos 

pályadij XII. 39. 70. XX. 31. 37.
Ásványvizeinkről I. 43. V. 70. 138. 

VI. 64. IX. 134. XII. 146. XXI. 
57. XXII. 25.

Ásványvizi állandó bizottság III. 126.
/ V. 15. VI. 52. VII. 168. XXIII. 24.

Ásványviztani társulat terve III. 124.

Aszfaltról VII. 167.
Asztalos A lbert XIX. 15. 21. 62. 
A teuchus A egyptiorum  VIII. 190. 
A tham antha H aynaldi Borbás XIX. 

33.
Á tható villamosságról XIII. 321. 324. 
A tom aria formosa Reitt. XXIII. 276. 
Á töröklés és öröklékönységről XXII. 
/ 14. 70.

Á ttekintő m eteorologia XVII. 106. 
Atzél P éter XV. 24. 92.
Atyai ásványvíz V. 93.
Australia! búza XVII. 73. XVII.

22. 51.
A ustriai közbirodalom  geographiai 

viszonyairól VIII. 131. 
A utogram m jai a Il-ik nagygyűlésen 

résztvett tagoknak II. 79.
Avas (Szatmárban) X. 139. 
Ázalagokról IX. 181.
B á b a  képző intézetek óhaja XIV.

74. 76.
Bábászati ügy érdekében XXIII. 40. 
Babes V ictor XVI. 60. XX. 50. 218. 
Babogányi ásványvíz IV. 88. 
Bábolnai m énes fentartása XVII. 75. 
Bábolnai forrás X. 58.
B abona ügy XV. 59. 66. 68. 88. 172.

XVI. 59. 86. 299. XVIII. 13. 34. 
Bachm ann János III. 20. 127.
Bacsó Bálint (Bachio is) I. 36. II.

19. III. 75. 114. 122.
Baczuhi ásványvíz III. 40. 
Baczur-dobrovi fölvettetési töbörről

IX. 184. 320.
Badacsonyi bor VI. 113.
Badzey László XVIII. 62. XIX. 30. 
Báj falusi ásványvíz V. 94.
Bakó Sándor XX. 56. 242. XXIII.

38. 40. 50. 207. XXIV. 40. 118. 
Bakody T ivadar IX. 176. XXL 39. 
Bak őz csodás szarva III. 124. 
Balassa J. IX. 141. 168. X. 46. XI. 27. 

» » 100 aranyos pályadija XI.
32. XIV. 40. 57.

» » em lékezete arczképpel
XIV. 117.

Balaton-FUred 1.45.V.91. IX. 135.166.
» -i kecskeköröm  VI. 115. 

Balaton környéke és tava VI. 109. 
Balázs Á rpád  XVI. 75.
Baldóczi ásványvíz V. 94,

V,



Ralfi fürdő V. 94.
Balogh József I. 36.
Balogh Kálm án IX. 148. XIII. 189. 

390. 392.
X» Pál (almás!) III. 57. IV. 10.

VI. 28. VIII. 10. 12. 86.
IX. 53. X. 30. XI. 30. 33.
146. 157. XII. 156.

» » em lékezete arczképpel
XIII. 35. '

» T iham ér XIV. 42. 125. XXI.
19. 58. 63. XXII. 33. 

Baloghy Elek III. 60.
Baltavári ős em lősök XXI. 87. 
Bánáti dárdany I. 41.

» kőszenek VI. 122.
» ón és rézbányák I. 40.

Bánság aránytalan halandósága
IV. 15.

a égalj i viszonyai IV. 11.
» folyóinak eredete IV. 25.
» geographiai viszonyai IV. 67.
» halálozási és születési aránya

IV. 26.
» statistikája és biostatisticája

IV. 24.
s> -i áradások okai IV. 25.
» -i bányászatról IV. 82.

Bányász aszály oktana XXII. 20.
3 társaság alapítása inditvá-

nyoztatik VIII. 5. 43.
» társaság alapítására Eszter-

házy herczeg 400 pfrtot 
ád VIII. 5.

Bányászat em elésére pályam unka
XIII. 50.

» -i működésekről IV. 12. 
Bányászatról általán, nézetek VI. 272. 
Bányik m adárgyüjtem énye III. 58. 
Barándai sóstó V. 94.
Baranya a hazai selyem term esztés 

bölcsője VI. 80.
» fanemeinek kiállítása VI. 325. 
» gyümölcs tenyésztése VI.

79. 331. 349.
» római, m agyar és török régi

ségei, képpel VI. 193. 216. 
» rövid ism ertetése VI. 77.
» -i bor term elés VI. 79.
» -i 60 féle márványból ké

szített asztal VI. 67.
» -i kőszénről VI. 56. 122.

Baranyai régiségek, ásványok, álla
tok kiállítása VI. 3. 

Barbás Jósef IX. 145. XVI. 54. 8 9 .’ 
XXIII. 50. XXIV. 41.

Barbitistes Ocskayi Charp. VIII. 190
232.

Barbus Petényii Heck. VIII. 201. 
Baricz János V. 46. 48. 136. 198.

VI. 48.
Barkó Eerencz XV. 80. 339. 
Barlangjaink faunája IX. 181. 
Barlangok Dél-M agyarországon XVI.

70. 279.
Barmászati szemészetről XI. 144. 
Barm ászat terén tapasztalt hiányok 

és visszaélésekről XI. 147. 
Barom gyógytan IV. 120.
Barna Ignácz XIV. 63.
Báron Jónás XX. 54. 84. 196. XXI,

40. 278. XXII. 21. 132. XXIII. 40.
50. 214. XXIV. 41. 134.

Baranyai József III. 123. 124.
Baróth vidéki barna szén XVIII. 50. 
Barra István III. 116. VI. 129. 132.

241. 259. VII. 63. 64. 
164. 180.

» » geológiai utazása a D uná
tól Kolozsvárig V. 83.

» » theoriája a homok toriá
sok képződése iránt V. 68. 

Barsi dárdany I. 41.
» ón I. 40.

Barsmcgyei csúcsos dom bok VI. 241.
» orvos-egylet megjegyzései 

közegészségügyi javas
latra XII. 148.

Barta Gyula V. 68.
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XXI. 43. 57. XXII. 25. XXIII. 50. 

Bertalanfíy T ódor XXL 46.
Berzelius m ethodusa I. 96.
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222. 227.

Bythinusnak csak M agyarországon 
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234.
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» hungaricum  Reitt. XXIII.
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Csallóközben előE rduló  cretinism us
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186.
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Császka György XXIII. 50. XXIV.

18. 49. 91.
Csató János X. 45. XIII. 250. 252.
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Cséffai ásványvíz IX. 135.
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XXI. 44.
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Cseresznyés Sándor VIII. 161. 
Cscrcy Farkas V. 196.
Cscrni kam eny viránya XI. 133. 278. 
Cserny János VI. 333.
Csersavas chinoidin XIII. 164. 
Csetatje kőzet vegybontása X. 67. 
Csctnck-pécsi vasgyár VI. 80. 
Cseviczei ásványvíz XIII. 98.
Csík V. 94.
Csíki Sámuel V. 196.
Csiklovai foncsorozás IV. 84.
Csík szárból készült indigó VIII. 163. 
Csíkszeredái Szabó József em léke

zete arczképpel XVI. 111. 
Csíkszeredái ásványvíz X. 58. 
Csík-tusnádi ásványvíz X. 58. 
Csillagesés 1832. nov. 12-én VII. 154. 
Csillagvizsgáló intézet felállítása XX. 

83.'
Csiszpala Szurdok-Püspökiről, Gyön-. 

gyöspata, Csurgóárok s Déménd- 
ről XIII. 106.

Csizi ásványvíz IX. 135.
Csokerlyán György IV. 12. 17. 
Csorna György V. 136. 
Csontbarlangok M agyarországon IV.

11 .

Csontfejlődésről rajzokkal XX. 71.
112 .

Csontm aradványok eljutása csont
barlangokba IV. 11.

Csorbái tóhoz kirándulás XXIV. 261. 
Csömörről VIII. 102.
Csöves villamszedő (képpel) XII. 

171. 338.
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(táblákkal) XX. 64. 248. 
Csüllengről XII. 175. 372.
Curimus decorus XXIII. 277. 
Cuscuta oblongiflora H. B. K. XI. 

131. 277.
Cuscutáról mint élősdiről IX. 181. 
Cyanosis XV. 55. 169.
Cynips calicis VIII. 190.
Cyperus pannonicus XXIV. 185. 
Czapkai József XI. 128.
Czekélius Frigyes IV. 68. 81. 134. 
Czément Erdélyben (pályakérdés) X.

40. 71. XII. 37. 50.
Czemétei kirándulás VII. 21.
Czenki kirándulás VIII. 244. 
Czibinjeser viránya XIV. 83. 308.

Czigányok polgárosítása XVI. 60 
83. 92.

Czigelkai Lajos forrás I. 44. 84. ΙΙΓ.
104. V. 95. VII. 69. 247. IX. 134. 
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102. 112. 123. 126. XI. 138. 340. 

Czinkék kóborlásairól 2 graphikus 
táblával XXI. 43. 299.

Czirbusz István VII. 21. 69.
Czirer A ntal VI. 57.
Czijzek geológiai térképe Bécs kör

nyékéről VIII. 171.
Czomb és felkar csonttörések XII. 137. 
D ad a  Szabolcs m. ásványvíz XI. 125. 
Dalm áczia term észetrajzi ism erteté

séhez XV. 30. 121.
D aguerotypia előm enetelei IV. 128. 
D apsy Vilmos XII. 174.
D arabos mészkő alakulta III. 127. 
Darányi János XIII. 126. 164. 166. 

XIV. 98. XV. 53. 59. 159. XVI. 
119. XXIII. 55.

D árdanyunk I. 41.
D arla képletekről VII. 192.
Daróczy Zsigm ond VI. 57. 332. 336. 
Daruvári ásványvíz V. 91. 93. 
Darvas Lajos XV. 92. 
Darwin-elmélet ism ertetése XIV. 42.

127.
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bacillusok IX. 149.
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D ebreczen faunájának legyei XIV.

82. 282.
D ebreczen gőzmaiam és ezukor- 

gyára XXII. 30.
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XXI. 57.
D ebreczen H em ipterái XV. 71. 216. 
D ebreczen H ym enopterái XII. 169. 

327.
D ebreczen meghívója XXI. 19. 28. 54.

» pikkelyrőpüiről XI. 132. 266. 
D ebreczeni Márton V. 15. 67.
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pel X. XIX- 46.

» sóstó V. 95.
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D ecsényi L ipót IX. 165. 251. 
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Degenfeld Imre gróf XXI. 57. XXII. 

13. 15. 33.
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» Ottó gróf V. 15. 198. 
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ben XXIII. 43. 272. 
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táblával XXIII. 168. 
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térképpel) XXIII. 125. 
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XVI. 70.
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Déry József X. 39.
Dészei ásványvíz XIX. 54.
D ctonátai bazalthalom képe V. 162. 
D eutsch József IV. 11. 12. 16. 17. 24. 
Déva városának régiségeiről V. 67. 
Déván XI. 117.
D icranum  longifolium IX. 182. 
Didus ineptus L. VIII. 187. 
D illenberger K áioly III. 62. 
Diós-Győr V. 94.
Diószeghy és Fazekas fiivész-könyve

IV. 101. V. 100.
D ipterák (magyarországiak) XIV. 83. 

318.
Disznópataki ásványvíz XIX. 54. 
D itroit XVIII. 278.
Divald Ferdinánd János III. 26. 51.

109. 123. 124.
Dobai Vimos XII. 435.
Dobhártyán s döbürön műtétek 

XVIII. 39. 150.
D obóczky Ignácz XIII. 347.
Dobolyi Sándor X. 75.
D obránszky Péter XVIII. 57. 274. 
D obsinai jégbarlang XVI. 66. XXIV. 

261.
» kirándulás XII. 435.
» mészkőzet XII. 166.

D obür és Eustach-féle kürt XI. 118.
» idült gennyedése XIX. 29. 114. 

Dognácskai ásványokjegyzékelV . 130.

D ohány és dinnye term esztés VI. 332. 
Dolerit hegyek III. 10.
Doleschal Gábor II. 70. III. 115. 116.

VII. 63. 64. 66. 88. XI. 122. 144.
XIII. 126. 163.

Dolhai ásványvíz XIX. 54. 
Dolha-rókamezei vasgyár XIX. 56. 
Dollinger Gyula XX. 5 5 .234.XXIV.^2. 
Dombi ásványvíz V. 88.
Domini Vincze gróf XIV. 42. 63.119. 
Domoszlói könkénegcs viz XIII. 305. 
D ondia epipactis Sprcnz. honunk 

ritkább növénye III. 96. 123. 
D onogány Jakab X. 53.
D orner József IX. 181. 290. 
Dollinger Ignácz halála I. 13. 
Dörflinger József VIII. 241.
Dőry József XXIV. 26. 
D racocephalum  Moldavica mint m a

gyar thea V. 99.
Dragoméri ásványvíz XIX. 54. 
Dragomérfalu V. 94.
D riber vélem énye a légnyom ásról

VIII. 131.
Drinóczi György V ili. 132.
Drom ius longulus XXIII. 274. 
D ubay Miklós XIX. 29. 30. 46. 104. 

XX. 58. 61. 107. XXI. 39. 41.281.
XXII. 20. 36. 122. XXIII. 39. 
XXIV. 36.

Dubrovai ásványvíz I. 44.
Dudik Béla X. 42. 78.
D uka Péter VII. 248.
D ulácska Géza XVIII. 62. XX. 36.

59. 60. 61. XXI. 32. 41. XXII. 18.
22. XXIII. 50. XXIV. 20. 

D um itrcanu Á goston XX. 50.
D una vízállásának 30 éves vázlatos 

rajza XI. 136.
D una partján Illőktől találtató hegy- 

csuszások VIII. 163.
Dunajeczi út (képpel) XXIV. 262. 
D uxA dolf XVI. 59.89. XVIII. 14.60.81. 
Dülszemről VII. 90.
Dworszky József IV.. 18. 47. 
E bdührő l V. 46. 173. 182. XV. 60. 
Ebeczki Emil IX. 183.
Ebedi ásványvíz V. 93. 94. 
Ebenhöch Ferencz XI. 151. XVII.

79. 80. 260. 265. XVIII. 57. 249. 
Eckstein Frigyes I. 47. III. 115. 116.

V. 13.
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Eczemáról XIII. 164.
Eddigi nagygyűlések hasznai és tö r

ténete VI. 81.
Egalji gyógyításról VII. 63. 
Edison-féle villamos toll XX. 67. 
E ger V. 94.
Eger ásványvizei I. 44. III. 39.
Eger meghívó levele XII. 37. 77. 89. 
E ger szőlészetéről és borászatáról.

XIII. 362. 364.
Eger tan- és jótékony intézetei XIII. 

199. 208.
Egészséges alsóbbrendű lakások 

VIII 247.
Egészségtan iskolákban! tanítása

XX. 61.
Egészségtani kutatások, levegőt, ta 

lajt és vizet illetőleg XXIII. 27. 48. 
Égető socialis kérdés XXIV. 45. 
Eggbéli ásványvíz V. 94.
Éghajlat változásáról. ΧΧ1Γ. 22. 165. 
Égi testek lakhatósága XVIH. 12. 71. 
Égi testek vegytani alkatrészeiről

IX. 187.
Eglofstein Béla báró VII. 247. 
Égőkuti ásványvíz I. 45.
Egressy Rezső XX. 63.
Egri óvodákról XIII. 212. 217. 390. 

» katholicus legény-egyletről XIII. 
215.

Egri katholicus legény-egylet ipar- 
kiállitása XIII. 383.

Egri em léktáblák XIII. 35.
Egyetem i kórház 1841„-iki neveze

tességeiről III. 126.
Egyetemi orvosi kar ügye XIII. 390.

XIV. 56. XV. 29.
Egykörm ü disznó Hont-, Zólyom- és 

Pestm egyében IV. 98.
Ehrenberg kérelm e III. 127. 
Ehrenreich Lajos XXII. 16. 33. XXIII. 

40.
Eirich Péter IV. 16.
Eisenstein tudor VIII. 102. 116. 
Ékirásról XVIII. 57.
Elektricitás, mint gyógyszer I. 63. 
Elephantiasis VII. 69.

» női ivarrészekben XVI.
56. 163.

Elephantiasis penis rajzzal XX. 56.
, 228.

Élet és az em ber XV. 30. 108.

É let rövidsége posványos helyeken 
, IV. 49.

É let uj theóriája III. 123.
É letrend a m agyar nép szám ára X. 32.
Életrendi kalauz a m. nép szám ára 
/ XII. 56.

É letrendtani pályadij és mű XI. 35. 
/ XII. 37. 55.

É lettani intézet IX. 176.
Elhaló állatok csontjainak eltűnése

IV. 10.
Elhanyagolt testi nevelésünk hiányai

VI. 140.
E lhunyt hazai és külföldi tudósok 

1872. XVII. 117.
Elliptical integrálok és függvények

XV. 77. 306.
Elkénycztetés mint kór ok XX. 58. 

107.
E lm ebetegek irmodora XIII. 193. 195. 

» és hülyék hivatalos ki
m utatása XII. 63.

Elmebetcg-ek társas élete XII. 148 
286.

Elm ebetegek törvényszéki vizsgálata
X. 61. 112.

Elm ebetegekről általános gondosko
dás IX. 176.

E lm ebetegségek fejlődésének meg- 
gátlása XIV. 73. 245.

Elm ebetegségek gyógyithatlansága 
okairól IX. 176.

E lm ebetegségek kórism éjéről IX. 176.
Elnyelt ezüst két forintos IV. 18.
Elnyelt varrótűről XVII. 65. 205.
Előhaladólag felhágó hűdésről IX. 162.
Élőpatak! fürdő IV. 18. 57. XVIII.

14. 38. 63. 91.
Élőpatak! meghívó XVII. 87. 89.
E lsässer Ferencz I. 92. III. 116.
Eső hat nagygyűlés statisticája VI. 27.
Elszórt egyes kőtörzsök N ém etország

ban VII. 168.
Em ber együttléte negyedkori ősem 

lősökkel IX. 50.
Em beren élő mikroskopikus parasi- 

ták  (képekkel) VI. 286. 309.
Em beri akarat szabadságáról XXIV.

27. 79.
Em beri csontok legalább 57000 éve

sek IX. 47.
Em beri élet hossza V. 120.
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Em beri fog rendkívüli tultengése
XI. 176.

Em beri holttest felnyitásának szük
ségeiről VII. 47.

Em berről a geológiában IX. 27. 45. 
Em bertan fejlődése és mai állása 

XX. 24. 88.
Emich Gusztáv XX. 84. XXIII. 50. 
Em lckbeszéd Bene Ferencz felett 

IX. 35.
Em lékbeszéd Kovács Sebestyén 

Endre és Kátai Gábor felett XXI. 24. 
Em lékbeszéd Schmidl Adolf, Láng 

F erencz és Zipser A ndrás felett 
XL XIX.

Emlékérem XXIII. 20.
Em lékirat gazdasági egyesületek tá r

gyában XXL 46.
Emlékkő Zipser A ndrásnak X. 34. 
Em lékpénzek ügye VII. 20. 39. VIII. 2. 
Em léktáblák ügye X. 41. 70. XIII.

61. XVII. 29. 50. 94. XVIII. 13.
23. XIX. 44. XX. 82. XXI. 30. 

Em léktáblák és műemlékek kijaví
tása IX. 68. 123. 192.

Em lőseink száma IV. 98.
Em lőstan M agyagyarországon IV. 90. 
Endlicher István em lékezete (arcz- 

képpel) XI. vin. 50.
E ndicher növényrendszere XI. xn. 
Endocarditis IV. 29.
Energia electrom os áttételéről XXII.23 
Engel József V. 136.
Engel József em lékezete XV. 101. 
E ngelbrecht Károly XIV. 89. 392. 
Entz Ferencz VI. 193. XI. 139. XII.

37. 51. 53. 175. 368. XIII. 362.
XIV. 88. 376.

Entz Géza XI. 130. XII. 168. 330. 
XIII. 222. 223. 235. 250. XIV. 82. 
XVIII. 50. 170.

Enum eratio Stirpium  Transylvaniae 
VIII. 192.

Eocén képlet E rdélyben X. 209. 
Eötvös József báró VIII. 10. IX. 24.

32. 190.
Epehólyag sipolyon kiürült epekövek

XV. 52. 139.
Epekövekről III. 116. VI. 188. XVI.

52. 125. (rajzokkal) XIX. 29. 102. 
Eperfák nagym érvbeni ültetéséről 

XIII. 368.

Eperjes meghívója V. 14. 197. VI. 50.
Eperjesen kiállított állatok és növé

nyek VII. 228. 238.
Eperjesi pezsgőbor-gyár VII. 275.
Epesipoly XXI. 40.
Epilepsia abdom inalis III. 75.
Epilepsia gyógytana ΧΧΓΙ. 20. 122.
Epilepticus elm ebántalm ak kórboncz- 

tanáról XX. 59. 148.
Epispadia köldök hiányával VII. 68.
Epitheliom a m olluscum 2 táblával 

XXL 39. 251.
Épület-m intázat Szent István em lé

kének m egörökítésére XIV. 90. 
95. 101.

Ercsey József V. 66. 70. 101. X. 71.
/ 225.

Érczkövek pörkölése egészségi és 
vegyi tekin tetben III. 15. 18. 23.

Érczkövek könnyebb kihúzása a bá
nyákból, rajzzal, III. 105.

Érdekes kövesedések III. 126.
Erdély állattani tekintetbenV I.284.372. 

» egyes részeinek föld- és ős
lénytani ism eretéről. Maros vidé
kének földtani térképével X. 68.198.

Erdély földterületének vázlata IX. 68. 
185.

Erdély gazdasági viszonyairól X. 73. 
286.

Erdély geológiájából ΧΓΙΙ. 309.
» m ineralogiájának és geoló

giájának haladása XXIV. 43. 204.
Erdély nevezetesebb növényei VII.

200.

Erdély ornithologiájához adatok V. 
139.

Erdélyben vizbonezoló-bizottmány 
alakittatik. V. 196.

Erdélyi ásványvizek költséghiány miatt 
nem analysálhatók. VI. 48.

Erdélyi flóra gazdaságáról V. 99.
» hévvizekről X. 58. 167.
» ipartárlatról X. 40.
» madarak névjegyzéke V. 139. 
» m adártani írók III. 55.
» ornithologusok V. 141.
» orsz. muzeum állítson régé

szeti szakosztályt X. 83.
Erdélyi pókok m egism ertetése ΧΓ. 

131. 271.
Erdélyi sóbányászatról földismei és
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államrajzi adatokkal, δ táblával,
X. 185.

Erdélyi József I. 87.
Erdey Pál XIII. 405. 409. 
Erdőbényci ásványvíz IX. 134. 
Erdők kivágatása után más növények 

fellépte III. 127.
Erdőpusztitások s folyószabályozások

XXIII. 161.
E rdőrendőrség III. 35.
Erdőség zólyomi III. 26.
É rdy János VIII. 11. 85. IX. 191. 
Erem Bcnc Fercncz em lékére IX. 27. 
Erem H unyady korm ányzó korából 

(rajzzal) XIII. 348.
Erjesztő gyógymódról XX. 49.

• Érkövy A dolf XV. 81.
Érm ek ügye XVI. 87.
Ermclléki váltóláz IV. 20.
Erőssy Lajos XII. 421.
Erzsébet szegény ápoldájának tö rté 

nete XX. 48.
Esmarch-féle pólya bem utatása XVII. 

61.
Esquirol halála I. 13.
Észrevételek a társulatokról és külö

nösen a nagygyűlésről VII. 70. 
Esztergom m egye flórája IX. 264.

» helyrajza X. 63.273.
Esztcrgom m egyei nummulitokról

XIX. 31. 119.
Esztergomi ásványvíz I. 44. V. 93.

» kőszenek VI. 124. 
Eszterházy Pál herczeg VII. 1. 8. 22. 

arczképe VIII.
Eszterházy Kálm án gróf X. 66. 70.

194. XIV. 85. 327.
Etruriai vázákról VI. 193. 213. 
Euchroit zólyommegyei III. 123. 
Eucinetus Hopffgartenii Reitt. XXIII. 

277.
Euglenes serricornis Reitt. XXIII.279. 
Európai törpe sasokról IX. 180. 303. 
E uthia Merkli Sim. XXIII. 275. 
Euthiconnus parallelocollis Saulcy

XXIII. 275.
Évkönyvek az elm últ gyűlés tagjainak 

m egküldetnek XVIII. 26. XIX. 26. 
Elvkönyvek szám ának kim utatása 
/ XVI. 49.

Évkönyvekbe felveendő értekezések 
fölött bizottság határozzon X. 53.

Évkönyvekbe szánt előadások titko 
szavazattal vétetnek föl VI. 192. 

Évkönyvekhez csatolt vegyes köny
vek kim utatása XVI. 50. 

Exophtalm us VII. 90.
Ezer863-iki ínség okairól IX. 59. 
Ezüstkor és gégerák XXIV. 41. 128. 
F áb iá n  József III. 54.
Fabinyi Rezső XXIV. 44.
F ábri János XII. 168.
F ahrner iskolai széke (rajzzal) XIV.

257.
Falco rufipes III. 65.
Faller Gusztáv V. 137. 162.
Faludi Géza XXI. 39. 272. XXII. 19

33. 117.
Faludi em lékezete XXIII. 21. 77. 
F an ta  A dolf XII. 138. 151. 233. 
Farkas Ferencz III. 105. 123. 126. 
P'arkas Sándor VII. 163.
Farkasányi Sámuel VII. 238. 250. 
Farkasdi kénsavas fürdővíz VIII. 108. 
F arnass Károly V. 129.
F aunánk  gyarapodása 1869— 79-ig

XX. 70. 256.
Faültetések és a vizek szabályozá

sáról IX. 189.
Faültetések országszerte létesítendők 

IX. 68. 119.
F áy  János III. 64.
F ehér Ipoly XIII. 294. 296. XVI.

88. XVII. 71. 92. 248. XVIII. 64. 
F ehér N ándor XII. 140. 257. 
Fehérnye vizelésről XII. 138. 217. 
Fehérpataki vasgyár XIX. 55. 
Fehérváry Lajos V. 136.
Feichtinger Sándor IX. 181. 264. X. 

63. 273. XI. 131. 133. XIV. 82. 284.
XV. 71.

F eja Alajos III. 125.
Fejérváry Gábor VII. 9. 15. 21.

» » gyűjtem énye VII.
156.

F ekete hattyú Nyitránál XII. 169. 
Fekete József X. 26. 45.
Fekete Károly VII. 165.
Fekete Lajos XVIII. 13.
Feleki göm bkövekről V. 184. VII. 

163.
Feleki H ugó XXIV. 42. 163.
Felix fürdő II. 66. IV. 87.
Felkar szálkás törése XXIV. 162.
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Felletár Emil és Kátay G. gyógy
szerészeti munkájok dicsérettel 
méltányoltatik XIV. 40. 57.

Fellner Halála I. 10.
Felső alapi keserüviz IX. 134.
Felső állcsont csonkolása XII. 136. 

213.
Felső-Bajomi fürdő V. 94.
Felső m agyarhoni virány ism ertetése 

IX. 180.
Felső m agyarországi gazdasági tan- 

müintézet felállítása. XII. 74.
Felső magyarországi muzeum ké

relm e XVI. 71.
Felső Rónai ásványvíz XIX. 54.
Felső tiszavidék gazdasági viszonyai

ról XXII. 27. 249.
Felső Visói ásványvíz XX. 54.
Felső zempléni népgyógyszerek XVII.

65. 208.
Félsós telepek Erdélyben X. 218.
Felvidéki városaink erkölcsi életé

ről XXIV. 45. 239.
Fémfürkészekről XIX. 33.
Fény, hő, villany és delejközti benső 

kapcsolatról X. 72.
Fényképészet legújabb haladásáról 

XIV. 85. 350.
Fénytalálkozási készülék Jedlik általi 

m ódosításáról XI. 134. 309.
Ferenczi lásd Francz
Ferencz József király egyetem ünk 

növény gyűjtem ényét külföldiekkel 
m egajándékozza IX. 181.

Ferenczvölgyi ásványvíz XIX. 54.
Férfi ivarszerek teljes lenyuzódása

XVII. 65 228.
F ertő  ism ertetése I. 44. V. 94. VIII. 

108.
F ertő  parti harm adkori kövesült 

csigák névjegyzéke VIII. 164.
F ertő  tava leírása kívántatik VII. 18.
F ertő  története VIII. 36.
F ertő tlenítő  szerek értékéről XVII. 

59. 163.
Fertőzési orbáncz XV. 54. 190.
Fertőző bántalm ak elleni intézkedé

sek XXIII. 41.
Fessel-féle gyroscoppal feltüntetett 

jelenségről XI. 135.
Festenysav értékéről a sebészetben 

IX. 171. 260.

Festő  növényekről VI. 286. 320.
XVII. 75. 267.

F eszt Imre VII. 166.
Filaria peritonei hominis (képpel) 

XX. 218.
Finály H enrik X. 23. 35.
F ischer A dolf XX. 53.
F ischer Károly III. 58.

» Móricz VIII. 247.
Fium e gyüléshelyülkitüzetik XIII. 393. 
F ium e meghívó levele XIII. 393. 399.

» régiségeiről XIV. 90. 409. 
F ium ei állattani állomás szervezésé

nek óhaja XX. 83.
Fium ei em léktábla XVI. 35. 41.

XVII. 29.
Fium ei em léktábla ünnepélyes le

leplezése XXIII. 29. 33.
Fium ei kisdedóvó XIV. 79.
Fium ei öböl biztossága XIV. 84. 
Fium ei szegények ápoldája XIV. 80. 
F littner János K ristóf III. 63. VII. 164. 
Flór Ferencz II. 1. 2. 27. III. 114. 

115. X. 39. 55. XII. 77. XIII. 35.47. 
190. 393. 400. 405.

F lór Ferencz em léke arczképpcl XV. 
106.

F lor Ferencz nyugdíjintézetre 200 
aranyat hagyom ányozott, mit öz
vegye 150Ö írtra kiegészített XV. 
47. 56. 88.

Flora exsiccata V indobonensis VI.
286. VII. 200. VIII. 188.

F lora Pozsoniensis IV. 101.
F odor A ndrás V. 48. 66. 184. 
F odor József XXIII. 27. 48. 50.

XXIV. 19. 67.
Foetterle Ferencz XI. 126. XII. 39. 
Fogak át- és visszaültetéséről ΧΧΓ. 41. 
Fogam zást gátló gyógyjavallatról IX. 

164. 223.
Fogarasi János IX. 189.
Fogas vakonyról IV. 97. VI. 285.

VII. 198. 241.
Fogbántalm akról IV. 18. 
Fogcsonkolási műeszköz XVIII. 38.

44.
Fogodvasság okai IV. 52.
Fogorvosi tudom ánynak korszerű 

álláspontra em elése II. 46. 
Folyadékok hullám zásáról VIII. 130. 
Folyók szabályozása IV. 20,
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I'oncsorozás Csiklován IV. 84. 
Foram iniferákról Buda és T ata  közt 

IX. 184. 317.
Forgách Károly gróf III. 63. V. 34. 
Foucault inga kísérlete 2 táblával XXL 

56. 76.
Fowler m ircny oldata IV. 42.
Föld- és ásványtani kiállítás Sop

ronban VIII. 160.
Földdelejességi elemek m eghatáro

zása XVIII. 50. 232.
Földes Gyula XI. 138.
Földgöm b végsorsáról XII. 167. 
Földi János III. 54.
Földi Salam andra III. 127.
Földieméi bánya térkép VII. 166. 
Földieméi utazás Pestről Zimonyig

VII. 164. 180.
Földpátok alkatára schem a XX. 296. 
Földpátok láng vizsgálata XXI. 45. 
Földrengések okairól XXIV. 43. 
Földrengés term észett. okairól IV. 128. 
Földtani társulat alakulása VIII. xxm. 
Földtani utazás Péterváradtól Zimo

nyig VII. 191.
Földváry Kálm án XI. 138. XIII. 332. 
Földváry Miklós III. 59. V. 34.
Fölhívás meteorologiai észleletek 

tételére VII. 158.
Fölszóllitás a honunkból kipusztult 

bölények és pusztuló hódok ügyé
ben VII. 215.

Főorvosok a megyei szenátorok so 
rában VI. 134.

Francz Alajos (Ferenczi) XIII. 125. 
141. 164. 193. XVII. 94. XXII. 154.

Franzenau József V. 35.
Frank József I. 49.
Frankok Cyperonja a mai Sopron

VIII. 31.
Frauenfeld György IX. 180.
Frenkl Gyula VII. 66.
Fresenius és Babo kém módja arsc- 

nicum ra V. 97.
Frcy iskolaszék terve (rajzzal) XIV.258. 
Fricz Antal III. 125.
Fritsch Károly X. 70.
Frivaldszky Im re III. 59. 116. 119. IV. 

88.100. V. 34. VI.284.287. V ili. 190.
233. IX. 179. X. 33. 63. XI. 130. 

Frivaldszky Imre em lékezete arcz- 
képpel XV. 102.

Frivaldszky János IX. 181. X. 63- 
268. XIII. 223. XIV. 83. 318. XV.
62. 197. XIX. 32. 45. 128. XX.
23. 70. 256. XXIII. 50. 272. 

From m hold Károly I. 63. IX. 163.
173. XII. 136. 152.

Fuchs Károly XXIV. 43 .44 .194 .215 . 
Fum aria rostellata Knoph. XI. 131. 

274.
Fuss Mihály VIII. 142.
Függelék az alapszabályokhoz II. 77. 
Függölykór II. 42.
Fülbaj a vasúti szem élyzetnél XXIII. 

156.
PTlbántalm ak befolyása az aeyra XX. 

49. 134.
Fülepp Ferencz XV. 76. 77. 306, 
F'iilgyógyászatról IX. 177.
Fíilfolyás lényegéről XIII. 143. 151. 
Fülöp Elek XVIII. 57.
Fülszédülés viszonyai a tengeri beteg 

séghez XXII. 116. 
Fliltőmirigylobról hagym áznál XIII. 

163.
Fürdőkiiteg VI. 167.
Fürdői congressus XVI. 92. 
Fürdőink felvirágoztatásának ügye XI.

47. XVI. 59. 60. XXII. 38. 76. 
Fűvész és kertész egymáshozi viszo

nyairól IX. 180.
Fűvészet bajai XV. 30. 114. 
F'űvészeti kertek hiányáról s felállí

tásáról V. 194.
Füzes-szent-három sági aranybányá

szat (rajzzal) XV. 75. 270.
Fűzhéj váltóláz ellen VII. 65.
<iaál József V. 194.
Gabonaevő molyról V ili. 188. 
Gabrielli János XIII. 213.
Gácsi trahyt III. 9.
Gadus lota IV. 104.
Gagea bohem ica Soltész Budánál

XII. 168.
Gajzágó Lukács V. 47.
Gál János (hilibi) X. 73. 78. 286. 
Galvano caustica képpel XI. 118. 

125. 224. 228.
Galván villamdelej gyógyszerelési 

m óljáró l XII. 94. 125. 
Galvánvillamosság a szem észetben

XVII. 63. 188.
Gánóczi ásványvíz V. 94.

X V II.



Gánóczi m észdom b pliocen korszak
beli XXIV. 44.

Gánóczi völgy őskoráról XXIV. 44.
Garatban előforduló idegen test

XXIV. 40. 127.
Garat, gége elváltozása szív zsíros 

elfajulásánál XXIII. 38. 200.
Garay József IX. 187.
Gardos tudor VIII. 102. 120.
Gasparecz Lipót III. 58.
Gáthy István III. 54.
G átrepedésekről XVI. 52. 119.
Gazdasági- és iparkiállitás Mármaros- 

Szigeten XIX. 52.
Gazdasági és iparkiállitás Győrött

XVII. 76. 305.
Gazdasági kistükör népiskoláknak 

ajánltatik VI. 336.
Gazd. növények localisatiója XI. 140.
Gazdasági pályadij kitűzése XI. 141. 

» tanintézet felállításának 
óhaja XII. 74. 175.

» törvényhozás nehézségei
ről VII. 42.

» vándortanitói intézm ény
XVIII. 53.

Gazdászati viszonyainkról XI. 138.340.
Gázgyártás XXII. 26.
G éberE de XXI. 39. 58.251. XXIV.29.
G ebhardt Lajos XVIII. 64. XXIII. 50.
G ebhardt X. Ferencz emlékezete

XV. 101.
Gége és torok álhártyáslob XXI. 39.
Gége összenövése XVIII. 38. 45.144.
Gége sebészeti adatok XIII. 144. 

154. XIV. 63.
Gége szorulásról XVII. 60.
Gége vizsgálatról IX. 170. 173. 256.

XI. 162. XIII. 126. XXIV. 40. 125.
G égehabarczok és ezek m űtété (raj

zokkal) XIII. 129.
Gégenyitás esetéről XIX. 28. 112.
Gém és varjú telepek Békésm egyé

ben XXIII. 45.
Genersich A ntal XVIII. 38. 40. 104.
Genersichia IV. 114.
G entiana cruciata víziszony ellen

VI. 132.
Geographia hazánkbani állap. VIII.131
Geológiai tájékozások XXI. 44. 104.
Geológiai térképezés jelen állapotá

ról XXIV. 42.

G crenday József III. 127. IV. 101.
V. 34. VI. 284. 286. 291. V ili. 2. 

Gergulich János XV. 92.
Gerinczagy aszályáról IX. 143. 
Gerinczagy bántalm airól VI. 131. 152. 
Gerinczoldal-görnyc kóroktana XVI. 

56. 158.
Gerinczoszlop clferdüléséről X. 57.

103.
Gerley János XI. 47. 120. 178. XII. 

62. 146.
Gerlicsci barnaszén IV. 68.
Gerlóczy Gyula XII. 79. 397. XIII. 

353. 394. XVII. 30. 305. XVIII. 
13. XIX. 51. XX. 24. XXI. 46.
XXII. 27. 36. XXIII. 50. XXIV. 
29. 45. 231.

Gerlóczy Károly XX. 84. XXIII. 50. 
Germár E. F. III. 55.
Gernyési ásványvíz XIX. 54. 
Gesztessy László IX. 177. X. 53. 
Geyer Gyula XII. 170. XIII. 223. 239. 
Giacich A ntal B. XIV. 64. 68. 169. 
Gilefski Károly XII. 134. 189.
Gipsz kötésről XII. 139. 239. 
G irókuty P. Ferencz IX. 189. 
Glabics József III. 128.
Glareola to rquata  III. 65.
Glatz Jakab III. 55.
Glatz T ivadar V. 183.
Glocker R. I. VII. 166. 194.
Gloodi ásványvíz XIX. 54.
Glósz Samu III. 126.
Glück Izidor IX. 167. XI. 123. 
Goberlingi ás\^ányviz III. 103. 
Godinesdi barlangról XXIII. 246. 
Goldmark dr. VIII. 162. 178. 
Goldzieher Vilmos XX. 53. 203.

XXI. 39. XXIII. 50.
Golyváról I. 50. VII. 64.
Gombák fért. betegségeknél XXL 63. 
Gombák m. országiak VI. 286. 
Gondoskodás az elm ebetegekről IX. 

54.
Gothárd Jenő XXI. 58.
Gottl Móricz XI. 28. 157.
Gozau rétegek jelleme XXIII. 45. 
Göllner Frigyes III. 58.
Gömb három szögtan alapigazságai

XII. 173.
Gömb kövekről V. 184. VII. 163. 
Gömöri higany I. 41.
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Gömöri járásban uralkodó körnem - 
tőről VII. 64.

Gömöri Károly III. 115. 126. 
Gömörmcgye földtani viszonyairól

XII. 39.
Gömörmcgye term észeti tudom ányi 

viszonyai különös tekintettel vi
rán y ira  XI. 132. 279. 

Gömörmegyei ásványvizek XIX. 31. 
148.

Gömörmegyei bányászat em elésére 
pályam unka XIII. 50.

Göncz Ruszkai román tem plom  IX. 
192.

Gönczy Pál IX. 27. XX. 75. 
Göppert véleménye a szénképződés

ről IV. 72.
G örbéden települt ném etek pusztu

lása váltóláz folytán IV. 20. 
G örbénlátás IX. 239.
Görgey István XXIV. 29.
Görlitzi term, társulat kérelme m ete

orológiai észlelőiek tevésére VI.
55. 60. 193.

Görlitzi term. társ. levele. III. 119. 
Graefe halála I. 11.
Grand Miklós XXIII. 47. 
Granischstädten Zsigmond V ili. 101. 
Gräntzenstein Gusztáv IV. 12. 67. 

82. 134.
Gredíscse vagy kerítés nevű faluról

V. 67.
Grediscsei őshajdani vas V. 80. 
Greguss Á gost XII. 95. 120. 
Greguss Gyula X. 72. XI. 134. 
Greguss István XV. 65.
Grimm Károly XXL 18. 26. 60. 
Grineus Nép. János III. 107. 127.

V. 34.
Grossmann Lip ót XX. 53. 199. 
Grossman Mihály XVII. 60.
Grosz A lbert IX. 174. 243. XV. 54.

87. 127. XVII. 59. XX. 56.
Grosz Ferencz IX. 178.
Grosz Frigyes II. 58. III. 115. IV.

11. 12. 16. 19. 85. V. 47. 48. 70. 
195. VII. 8. 29. 63. 64. VIII. 53.102. 

Grosz Frigyes halála IX. 26.
Grosz József XII. 151.
Grosz Lajos IX. 68. 77. 175. 176.

X. 53.93.XIt. 39 .143.151. XIII. 188. 
Grove galvanokauterje IX. 173.

G ruber Ferencz VI. 333. 356.
G ruber József XI. 118.
Grün János IV. 128.
Grünblatt Jakab XVII. 65. 208.
Gutaütési harm adnapos váltóláz XIV. 

179.
G uttm an Lipót XXI. 40.
Gümőkór-ról VI. 133. VII. 71.

» elmélete XXI. 39. 281.
Gyámoltalan anyák és gyerm ekek 

segélyezése XXIII. 40.
G yapotbokor honosítása IV. 12.

» művelése IV. 10.
Gyapottenyésztés IV. 88.
Gyárszemle Pécsett VI. 34.
Gyenes János VI. 330.
Gyermekágyi lázról II. 42. X. 57.

XI. 122. 195.
Gyerm ekbetegségek jellem zése II. 23.
Gyermekek halálozásához XV. 59.

» halandósága M agyaror
szágon 2 graphicus térképpel XXI.
41. 120.

Gyermekek nagy halandóságának 
okai és ineggátlása XIV. 173.

Gyermekek nagyobb halandósága 
posványos vidéken IV. 49.

Gyimótfalvi ásványvíz III. 103.
Gymnastikus készülék bem utatása 

XI. 118.
G ynandrophtalm a chloris Lac. XXIII. 

281.
Gyógy testgyakorlatról XI. 50. 102.
Gyógyborokról XXIII. 45.
Gyógyithatlan vakok sorsa XV. 87.
Gyógy kontárok fogyasztására intéz

kedés VII. 63.
Gyógy patak völgyi őstelepek és bar

lang lakások XXIII. 249.
Gyógyszer áruk kiállítása IX. 188.
Gyógyszerek porlasztását hazánkban 

fedezik fel IX. 164. 176.
Gyógyszeres folyadékok beszivatá- 

sáról. IX. 146.
Gyógyszeres kutasz kankó ellen rajz

zal XXIV. 42. 163.
Gyógyszerészet ügyében Pesten m ű

ködő bizottm ány X. 39.
Gyógyszerészi értekezlet X. 37.

» könyvkiadó vállalat
indítványozása XX. 63. 

» országos Graemium XV. 74.
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Gyógyvizek m egism ertetésére alakult 
bizottság V. 15.

Gyomorból kihányt kő IV. 18. 
Gyomorcsuk lobról XXII. 21. 148. 
Gyomor mosás és villamozás színes 

táblával XX. 50. 182. 
Gyomorrákról XX. 50.
Gyomorsipoly 24 éves XVI. 57. 179. 
Gyorgyevics Mihály IV. 128. 
Gyökeres sérv m űtétekről XXIV. 41. 

134. 159.
Gyöngyös városa és környéke leírása

XIII. 305.
Gyöngyösi ásványvíz IX. 134.
Győr gyüléshelyül kitiizetik XVI. 88. 
Győr meghívója IX. 29. XIII. 392. 399. 
Győr városának tűzvészéről IX. 74. 
György A ladár XIX. 40. 46.
György E ndre XVII. 82.
György József életrajza képpel XIX.

XXV. 44.
Győri A lbert XI. 124.
Győri em léktábla XVII. 94.
Győri honos kóralakok XVII. 63. 194. 
Győrvidéki kőkorszaki leletek raj

zokkal XVIII. 57. 249.
Gyulafalvi ásványvíz XIX. 54. 
Gyulasztó bányalég tám adása réz

bányában VII. 164. 177.
Gyulay Lajos IV. 140. V ili. 244. 
Gyűgeségről XI. 178.
Gyűjtőkről és gyűjtem ényekről VIII. 

217.
Gyümölcsészet XII. 173. 361. 
Gyümölcsészet m int országos ügy

XIV. 88. 373.
Gyümölcsészeti statisztika XIII. 353. 

355.
Gyümölcsfa tenyésztés Baranyában

VI. 349.
Gyürky Lajos XII. 94. 125. XVI. 51. 
H a a s  Jakab XIII. 194.
Haas Mihály VI. 2. 193. 216.
H aas Tivadar XII. 134. 186.
H agara V iktor XIX. 42. 
Hagymátfalvi ásványvíz IV. 88. 
Hagymáz VI. 133.
Hagymáz járvány R ókusbán 1864/r>. 

és 1867. graphikus kim utatásokkal
XII. 141. 263.

H ahnem an felfedezésének megvizs
gálása IV. 54.

H aidingerV ilm os III. 42.123. XI. 228. 
Haidinger Vilmos em lékezete XV. 101.

» Vilmosnak üdvözlet XI. 33. 
Hainik János XVI. 75.
H ajdankori építészetről XV. 75. 
Hajniss József XV. 59. 179.
Hajós József X. 33.
Halak a markusfalvi patakokban IV.

104.
H alandóság I. 52.
Halas város születési és halálozási 

aránya X. 134.
Halas viránya népgyógyászat tekin

tetében X. 125.
Halász Géza III. 116. 126. IV. 9.

17. V. 135. 197. 198. VI. 54. 48. 
49. 53. 81. VII. 4. 17. 71. VIII. 
2. 3. 99. IX. 74. X. 46. XII. 143.
XIII. 189. 190. 393. XIV. 37. 72. 
93. 111. XV. 27. 62. XVI. 51. 55. 
78. 139. XIX. V. XXI. 55. 61.
XXII. 33. XXIII. 50.

Halász Géza 100 arany jutalm at tűz 
ki állam orvostanra XIV. 41. 74.
75. 95. 100. 105.

Halász Géza halála XXIV. 19. 
Halász O rbán XVII. 94.
Halfogak a Lajta mészből VIII. 164. 
Halfogak Portscsdnél és N.-Szcbcn 

környékén VIII. 161.
Hallás müszervek élettanáról IX. 173. 
Haller Lerencz gróf VII. 21. 247. 
Hallotti halmok Magyarországon XIV. 

92. 405.
H am agunk I. 41.
Hamary Dániel IX. 164. 223. XI. 

124. 125. XIV. 68. 94. 169. XV. 
52. 92. 145. XVI. 30. 56. 76. 82. 
162. XVII. 61. 94. XX. 35. XXIII. 50. 

Ham m er-Purgstall báró VI. 55. 
H am m erschm idt Károly V ili. 9. 102.

189. 191. 242.
Ham uszinű bazalt III. 10.
Hamvai Ede (Szenger) IX. 164. 233. 
H anák K. János III. 64. V. 34. VII.

17. 199. VIII. 187.
H anák K. János halála IX. 26. 
H andtel Károly VI. 281.
H ang hangszallagok nélkül XIX. 28. 

108.
Hangizomról és hangsorozatokról XX.

51. 176,
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Mankó János V. 141. 172.
Mankó József [V. 11. VIII. 100. 
H anság egy része a Fertő  lápja VIII.

105.
H anságról VIII. 103.
H antken Miksa IX. 184. 317. XI. 128.

234. XVI. 66. XVII. 89. XVIII.
12. 64. XIX. 31. 119. XX. 67. 

I-Ianusz István XXIII. 44. 255. XXIV.
43. 184.

Mányi Istókról hagyom ány VIII. 104. 
Harcz a dékánságért VI. 138.
I larkány topographiája VI. 2. 
Harkányi ásványvíz I. 44.111. 38. V. 

93. 94.
Harkányi fürdő VI. 132. 161. 
Harkányi közgyűlés VI. 53.
Három nyomású földmivelés javítá

sáról VI. 338.
Háromszéki gazdasági viszonyok

XVIII. 53. 261.
Hársfalu IX. 135.
H ártyás gégelobb XXI. 272.
Háry Károly gyümölcsfa iskolája K as

sán V I I . '242.
Hasbeli kékkór III. 122.
Hasbeli vízkor bodzagyökér nedvé

vel való gyógyítása III. 126.
I fasdaganatok sebészi kezeléséről

XXIV. 38. 98.
I Tasenfeld Manó IX. 165- 226. 
H ashártyában talált féregről, rajzok

kal XX. 218.
Hasi nehézkor gyógym ódja III 75. 
H asm etszés XXIV. 38. 98. 285. 
H asnyitással járó m űtétek XXII. 20. 
H asonszenv IV. 18.
Hátszegvidéki régiségekről V. 67. 
Hatvani, debreczeni tanárról XXII. 

269.
H auer Ferencz VIII. 159. 162. 164.

168. XI. 31. 73. 126. XII. 167. 
Havas Ignácz III 114. 115. 120. VI.

54. VIII. 100. XI. 30.
Havas Sándor X. 45. XII. 177. 182. 
Havasi m orm otta Zólyomban és Már- 

marosban IV. 97.
Havranek nevű hcgyszakadásról VII. 

163. 169.
Haynald Lajos IX. 74, 179. X. 22. 

XX. 81.
Hayth Ferencz V. 47.

Hazai iparczikkck fogyasztása XXI. 48. 
Hazai régiségek m egóvásáról VIII. 133. 
H azánk ásványainak zsebkönyve IV. 

101.

Hazánk időjárásának okairól XII. 70. 
Hazslinszky Frigyes IV. 88. VII. 166.

IX. 180. XII. 168. XIII. 222. 227.
XV. 30. 70. 114.

Hauffler József VIII. 132.
Heckel Jakab János III. 56. V. 34.

VIII. 160. 187. 188. 193. 
Hegar-féle castratio XXIV. 103. 
H egedűs János XIII. 189. XXII. 34. 
H egedűs Lajos XV. 73.
Hegyaljai borterm esztő társaság ala

kítása VII. XVI 10. 20.
Hegyaljai szőlőművelés és borterm e

lés XII. 175.
Hegyalja vidékének földtani és szőlő- 

mivelési viszonyai XI. 127.
H egyek időszakonkénti képződése IV. 

68. 81.
Hegyessi ásványvíz IV. 88. 
H egyszakadásról L iptóm egyében VII. 

163.
H einztm ann Á goston X. 53. 
Heizm ann Károly X. 53.
Heller Flórián em lékezete XVI. 109. 
H elpai ásványvíz XIX. 149.
Helybeli érzétlenités XII. 138. 229. 
H elytartótanácstól kérünk 1000 frtot 

ásványvizeink ism ertetésére VI. 51. 
H elytartótanács kérdése, hogy a kért 

évenkénti összeg m ikent fordittat- 
nék ásványvizeink ism ertetésére
VII. 3. 15.

H encz János VII. 168. 192. 
Henszlm ann Imre VII. 15. 17. 21.

151. 154. IX. 190. 191. 192. 358.
X. 76. 294. XI. 50. 149. 151. 

H ercsuth Károly III. 58.
H erczeghy Mór XXI. 40.
H erék güm ősödéseiről XII. 138. 233. 
Herepe.y Károly X. 68. 198. 
Hereviszérdag okairól XVI. 56. 162. 
Herkulesfürdő leírása XVI. 53. 74.

152. 154.
Herkulesfürdő földtani szerkezetéről

XVI. 66.
Herkulesfürdő forrásainak viszonyai a 

légköri csapadékhoz XVI. 53. 290. 
H erkulesfürdőben em léktáblaXVI. 85.
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Herkulesfürdő meghívója s gyűlés- 
helyűi kitűzése XIV. 39. 56. XV. 
29. 91.

H erm ann AdolfIX . 175. XIII. 127.129. 
j jerm ann Eduard Károly III. 62. V. 34. 

» János III. 114. VI. 129. 132. 
» Samu IX. 174. 257.
» Ottó XI. 131. 271.

H erm aneczi kirándulás III. 101. 124. 
H ernyópusztitásról XIV. 89. 402. 
Hessing orthopaedicus gyógym ódja

XXIV. 42.
Heubner-féle agyütér bántalom ról

XXII. 21. 151.
Heuffel János IV. 88. 101. 113. V. 

194. VI. 49.
H eveny üszkösödésről XXI. 40. 278. 
H eveny sárga májsorvadás phosphor 

mérgezés XXI. 39. 265.
Heves- és Külső-Szolnokmegyék föld

tani leírása egy geológiai színe
zett térképpel XIII. 35. 76. 

Heves- és Külső-Szolnokm egyének 
m onographiája XIII. 30. 41. 

Heves- és Külső-Szolnokmegye tala
jának physikai és vegytani tu laj
donságai XIII. 114.

Hevesmegyei egri fogházakról XIII. 
219.

Hevesm egyei gazdasági iparkiállitás
XIII. 141.

Hevesmegyei népesedési mozgalom
ról XXII. 29.

Hévvizekről Erdélyben X. 58. 167. 
Hévvizi forrás X. 58.
H idegkúti A ntal IX. 57. XI. 32. 78.

139. XII. 37. 53.
H idegpataki ásványvíz XIX. 54. 
H ideg pinezék kérdésének megol

dása XX. 63. 245.
Hidegvíz fecskendés a vena umbilica- 

lisba, m éhlepény hátram aradása 
esetén IX. 167.

Higanykészitm ények bujasenyvnél
XVII. 60. 169.

H iganyunk I. 41.
H im anthopus rufipes Erdélyben V.

161.
Him enynyel (arsenicummal) való 

m egetetés I. 92.
llim lőanyag  felszedése, eltartása III. 

99. 126.

Himlő békésmegyei kim utatásaIV  22. 
H imlőjárvány Rókusbán, 1887. g ra

phicus kim utatással XII. 141. 263. 
H imlőjárványról Pesten 1871. XVI. 

55. 139.
Himlőoltás ügye X IΓ. 149.

» tárgybani indítvány XI.
147.

Himlőoltó tokocska I. 92. 
H ippocrates aphorism ái magyarul IV.

11. VIII. 99.
Hirkó László XXII. 34.
H irschlcr Ignácz IX. 163. 170. 173.

XI. 118.
H itter Győző XIX. 35.
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H ugykő bántalm ak oki viszonyainak 
felderítése XV. 42. 49. 60. 

H ugykő metszés és horzsolás II. 27. 
H ugykő m űtétek XIV. 68. XXII. 21.

XXIV. 161.
Hugykőm orzsoló eszközök I. 92. 
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József cs. és k. főherczcg XIV. 98.

XV. 24.
József nádor mint fiivész és archaeolog

VIII. 24.

Jövő gyűléseknek tanácstárgyak kitü- 
zetnek VI. 51.

Juhm ételyről VI. 333. 356. 
Juram észképletről Berem enden VIII. 

73. 188.
Juram ész viszonya a kárpáti hom ok

kőhöz VII. 166.
Jurányi Lajos IX. 182. XXIV. 29. 
Jurenák A ndrás III. 63.

József II. 74. III. 126. 
K ab o la  Polyánai fürdő XIX. 157.

» » kirándulás XIX. 3.
155.

» » vasgyár XIX. 55.
K abolai ásványvíz VIII. 103. 109. 
K abos Dániel V. 13. 198.
Kácsi fürdő V. 94.
K aczander Á ron VII. 65. 67. X. 53.

60. 108. XI. 47. 52. 53. 146. 147.
XII. 60. 143. 146. 152.

K aczander Gyula XX. 71. 112.
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Kézdi-Vásárhely múltja és jelene
XVIII. 59. ‘233.

Kézdivásárhelyi term ény- és iparki- 
állitás XVIII. 46. 55.

Kézi gyógyszertárak kiállítása XXIV.
38.

Kézsmárszky Tivadar XXIV. 26. 
K iadandó m unkák bírálata III. 128. 
Kiállítás M aros-Vásárhelyen X. 77. 
Kibédi Pétcrfi Pál életrajza X. 61. 137. 
K iesett tüdő lekötése III. 88. 
Kínaiak koponyaszerkezete XVI. 57. 

173.
Kinesiskopról ΧΓ. 118.
Király Fcrencz XXII. 14. 27. 249. 
K irályhegy földismei és fiivészi te 

kintetben III. 97.
Királyi ásványvizes tengerszem  II. 7ü.

» Pál III. 63. XX. 84. 
Királymezői ásványvíz V. 94. XIX. 54. 
K irándulás aggteleki barlangbaXII.99. 

» a királyhegyre III. 97.
» a szepesi K árpátokra IV.

101.

» a vörösvágási opálbá
n já b a  VII. 279.

» Bártfára VII. 277.
» H arkányra VI. 35. 36.
» Magyar-Islára VII. 248.
» M ohácsra VI. 10.
» Pannonhalm ára XVII.

312.
» Siklósra VI. 35.
» Sóvárra VII. 2. 80.
» T ordára V. 15. 163.
» V écsre X. 79.

Kisczégi viz V. 87.
Kis Czelli tályog geológiai kora XI. 

234.
Kis-Kaláni viz V. 93.
Kis-Kun-Halas helyrajzi, term észet

rajzi és orvosi tekin tetben X. 61. 
118.

Kis-M artonban közgyűlés Vili. 8. 
K is-Rápolti forrás X. 58. 
Kis-Sármási ásványvíz V. 88. 
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Koch A ntal (egyet, tanár) X. 69.
250. XXIV. 29. 43. 204.

Kocsi Károly X. 63.
Koczianovits József XII. 75. 89. 134.

XIII. 128. 137. XIV. 40. 57. 
Koczianovits József em lékezete XVI. 

110.

K ohagunk I. 41.
Kokovai papírgyár IV. 101. 
K olbenhayer Lajos III. 58.
Kollár Vincze VIII. 187. 188. 190.

» » halála IX. 25.
Kolozsvári m edenczéről (színezett 

kőmetszet) XIV. 85. 327.
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Kolozsvári meteorologiai viszonyok 
V. 27.

Kolum bácsi légyről V. 194. VI. 50. 90.
XXIII. 47. 289.

Kom ka Gyula IX. 184.
Konyári sóstó IV. 87. V. 95. 
Konyhai ásványvíz XIX. 54.
Kopláti ásványvíz V. 93.
K oponya belseje hangjáról XI. 118. 
Korányi Frigyes IX. 143. 148. XI.

31. 64.
Korbélyi E ndre XI. 122. 195. XII.

151. 282. XIII. 164. 170. 176. 189. 
K órboncztani készítm ények bem u

ta tása IX. 176.
K orbuly Bogdán V. 173. 
Koritnyiczai fürdő IX. 135. XIV. 

68. 196.
Koritnyiczai fürdő meghívója kirán

dulásra XX. 25. XXIV. 37. 
Korizmics László IX. 68. 119. 188. 
K ornhuber G. A. XI. 126. 127. 
K óroknak földrajzi elterjedéséről

VII. 63.
Köröndi fürdő X. 35. 55. 87. 
Koronczói vidék kő és bronz leletei

ről XI. 151.
Kosborfélék elterjedése M agyaror

szágon VI. 286. 296.
K otschy adatai erdélyi halakról VIII. 

214.
K otterbachi szürke érez IV. 104. 
Kovács Benjamin gyógym ódja ebdüh 

ellen V. 46.
Kovács Ferencz XVII. 79.
Kovács Gyula V. 99. 139. VI. 284. 

286. VII. 10. 198. 200. VIII. 2. 
10. 188. 191. IX. 24 

Kovács Gyula és Brassai Sám uel V. 99. 
Kovács Imre XV. 55. 169. XVI. 

57. 179. XX. 24.
Kováts István tr. (békési) IX. 150.

X. 52.
Kovács István (erdélyi) VI. 191. 284. 
Kovács János V. 184. 191.

» » em lékezete XVI. 110.
Kovács József IX. 169. XI. 118. XIII.

128. 138. XIX. 45. XX. 23. 25.
55. 79. 84. XXI. 29. 61. XXII.
20. XXIII. 38. 50. XXIV. 19. 22. 

Kovács-M artinyi G ábor III. 63. 
Kovács Mihály I. 36.

Kovács Miklós V. 14.
Kováts Sebestyén E ndre I. 28. V.

13. VIII. 97. 100. IX. 24. 35. X.
37. 40. XI. 46. 117. XII. 33. 35.
39. 70. 101. 136. 144. 213. XIII. 
125. 176. 190.

Kováts Sebestyén Endre életrajza 
arczképpel XX. 82.

Kováts Sebestyén E ndre em léke
zete XXI. 24.

Kovács Som a X. 74.
Kovácsi ásványvíz V. 94.
Kovásznál fürdő XVIII. 47.

» gyűlés XVIII. 46. 
Kowartz Ferdinánd XXII. 27. 233. 
Kozárvári Rátz Károly IX. 184. 
Kozsdijáni ásványvíz IV. 88.
Kőeső Iványban 1841-ben VIII. 160. 
Kőhalom fürdő V. 94. 
Kőkorszakbeli em ber Európában

XIV. 85.
Kölesy Vincze VI. 330. 338. 
Köllner Lőrincz XIII. 310. 
Kőmetszés és horzsolás II. 27. 
König-féle rezgési készülék tökéle

tesítése rajzzal XVI. 67. 275. 
K önkénsav hatása az állati idegekre

III. 127.
K öröm kórról VI. 334.
Körülirt rcczeglobról IX. 174.239. 
K ősóképlet E rdélyben X. 215. 
Kőszegi Benjamin III. 114. 126. 
Kőszeghy Mihály XIII. 188. 191.

XIV. 67.
Kőszén képződése IV. 67. 68. 
Kőszén tartalm ú kősó V. 70. 
Kőszeneink vegytani vizsgálata VI. 

240.
Kőszén nyerés a Bánságban IV. 83. 
Kövesligeti ásványvíz XIX. 54. 
Kövesült fa II. 67.
Kövessy Fcrencz XIII. 176. XIV.

75. 260. XV. 52. 141.
Köviilt tapló I. 91.
Közalapncvclésről XI. 162. 
Közegészségi tanács és törvényható

sági közeg, bizottságok tervezése 
1845-ben VI. 150.

Közegészségi törvényjavaslat XI. 48. 
XIV. 95. XV. 28. 42. 61. XVII. 
59. 62. 66. XVIII. 13. 24. 41.
42. 60. 193. 198.
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Közegészségi törvénytár VI. 132. 
Közegészségi törvényeket bíráló 

m unka XIX. 29.
Közegészségi bajaink összefüggése 

term észettudom ányi ism ereteink
hiányával XXIII. 51. 102. 

Közegészségügy szabályozásának b e
folyásáról az egyetem es jólétre
X. 93.

Közegészségügy a társadalom ban 
XVII. 30. 145.

Közegészségügy a 15— 17. század
ban XXIV. 45. 239. 

Közegészségügy rendezéséről VIl.xxn
VIII. 99. XI. 57. XII. 49. H0. 82.
XIII. 49. 188. 390.

Közegészségügy képviscltetéséről a 
törvényhozásban XII. 147. XIII. 
50. 59. 188. XVI. 41. XVII. 51. 

Közegészségügyi bizottság X. 28.
» intézm ények befo

lyása a jólétre XII.
39. 111.

K özép-európai fokmérésről XI. 137. 
312.

Középiskoláink régi tanítási rend
szere VI. 140.

Középkori téglaépitészet M agyaror
szágon (képekkel) IX. 350. 

Közép-Marosvölgy barlangtelcpei
XXIII. 43. 246.

Középső gége-ideg jelentőségéről
XXIV. 40. 125.

Közetek fclömlesztéséről XI. 241. 
Közetek szilárdságáról sclmcczi Il-ik 

József tárnában XXI. 43. 295. 
Közgyűlésre szánt előadások sorsa 

titkos szavazással döntetik el VI. 
192.

Közlegelők javításáról III. 123. 
Közorvosi tudom ányról VI. 147. 
Közönséges pajzsócz VII. 86. 
Központi K árpátokról IV. 88. 
Központi választmány jegyzője egyút

tal a vándorgyűlés egyik titkára
XXIII. 46. 51. 52.

K raetschm ar A dolf XII. 175. 176. 
Kralovánszky A ndrás III. 54. 
Kramolin H ugó VI. 240. 243. 
Kramolini István IX. 171. 260.

XVII. 58.
Krapinai fürdő V. 93.

K rasznahorkai em léktábla XIII. 61. 
Krasznahorkai vár leírása képekkel

XII. 94. 421.
Kraszniczai ásványvíz XIX. 54. 
Krenm üllcr tr. (Tormai) VI. 129. 
K renner József IX. 185. XIV. 86. 
K rétaképlet E rdélyben X. 208. 
K rétakor flórájáról XXIII. 45. 266. 
Kricsfalvi ásványvíz XIX. 54. 
K rieger E rnő T ivadar III. 62. V. 34.

VII. 19.
Kriesch János IX. 132. 182. XX.

83. 84. XXII. 33.
Kriványi gránit III. 9.
K ronpergcr A ntal VI. 49.
K roetzer Á gost X. 74. XI. 140. 342.

XIV. 89. 402.
Krucsz Chrysostom X. 68. XVI. 88.

XVII. 25. 92. 99. 150.
K ruspér István IX. 186. X. 36. 
Kubinyi Á goston II. 1. 2. 7. 77.

III. 57. 60. 97. 113. 115. 118. 
120. 123. 127. IV. 10. 11. 101.
V. 13. 15. 30. 99. 196. 197. 198. 
200. VI. 47. 70. VH; 2. 3. 22.
58. 198. VIII. 1 .2 4 .9 3 . 129. 133.
IX. 25. 27. 179. 182. X. 33. 47.
74. XI. 29. 46. XII. 33. 34. 72. 
96. XIII. 49. 50. 197. 200. 393. 
401. XIV. 77. 95. 168. XV. 64.
91. 209. XVI. 30. 36. 59. 76.82. 
83. 118. 182.

Kubinyi Á goston kiküldetése a nürn
bergi term , gyűlésre VI. 40. 

Kubinyi Á goston emlékezete arcz- 
képpel XVII. 114.

K ubinyi A ndrás III. 57.
Kubinyi Elek XVI. 69.
K ubinyi Ferencz I. 91. II. 67. III.

57. 60. 100. 101. 112. 114. 115.
120. 123. 124. 126. IV. 8. 12. 68. 
95. 101. 134. 140. 141. V.
12. 18. 163. 183. VI. 48. 240. 
242. VII. 163. 169. VIII. 9. 73.
133. 159. 162. 188. IX. 182. 322.
XI. 31. 32. 40. 89. XII. 77. XIII. 
30. 41. 305. XVI. 83.

Kubinyi Ferencz em lékezete arcz- 
képpel XVII. 114.

K ubinyi R udolf XII. 181.
K uchta Sám uel V. 34.
K ukla Ferencz XI. 135.



K uhn Lajos XXIII. 45. 269. 
Kukoricza üszög rajzokkal XX. 350. 
Kun Gergely gróf V. 15.
K un Tam ás XI. 47. 55. 146. XII.

49. 81. 143. XXII. 21. 140. 
Kuncz A dolf XX. 81. XXI. 46. 56.

58. 76. XXII. 34.
Kun-Szent-M iklós helyrajza XVII. 65. 
K un-tapolczai ásványvíz V. 93.
K un Dániel VI. 330.
K unigunda akna XIX. 40.
Kurcz Gusztáv XVIII. 64. XIX. 45.

XX. 23. XXIII. 50.
Kuruzslás a Jászságban XVII. 81. 

278.
Kuszniczai ásványvíz XIX. 161. 
Külhangvezeték m egcsontosodása IX. 

146.
Kürthy János XI. 155. XIV. 97. 
Küstel E rneszt V. 141.
Kvarcz csiszolatok XX. 67. 
K yphosis rhachitica X. 58. 
E/acoste-féle mérgezés V. 97. 
Lacrom a szigete XV. 125. 
Lafarge-féle mérgezés V. 97. 
Lajtapordányi ásványvíz VIII. 109. 
Lalich ebdüh elleni gyógym ódjának 

sikertelensége V. 47. VI. 132. 
Landbeck Lajos Keresztély III. 56, 
Landwirtschaft unter freiem Himmel 

und au f dem Plattlande III. 123. 
Láng Ferencz III. 122. VI. 286.

309. 312.
» » em lékezete XI. χ ιχ .

Láng G usztávIX. 179.182.286.X I.117. 
Láng Sándor XI. 126.
Langer Ignátz XII. 137. 
Lángéteszről (rajzokkal) XIII. 128.138. 
Lángkisérletek m int petrographiai 

m ódszer XX. 68. 296.
Lányi Frigyes III. 123.
Lányi Károly IV. 128.
Lapályos vidékeink endem iái IV. 16. 
Lápfürdőkről XXIV. 42. 171. 
L appangó ásvány különösen sótest 

felism erhetéséről IX. 184. 
Laszlavik Ödön IV. 12.
Lathyrus canescens L. fd. XI. 132. 
Látogatás Elrdély délkeleti fürdőhe

lyein X. 60.
Laufenauer Károly XX. 59. 148. 
Lázár Á dám  X. 45.

I Lázár Kálm án gróf IX. 180. 303. X.63. 
Lázgerjek kortanához adalékok X. 55 
Lázvegy és sömörfélék közti viszony

ról szóló vita IX. 153.
Lebkő hullás történetének vázlata

XIII. 311. 314.
L ederer Á brahám  XX. 75. 
Légcsőgyürii-porcz törés XXIV. 156. 
Légkör jellem e I. 49.
Légköri levegő I. 56.
Légszesz óráról IX. 186. 
Légtünettani és egészségügyi észlcle- 

tek Pesten X. 147.
Légyálczák em ber beléből XXII. 26. 
Lehoczky Tivadar XIV. 69. 277.

XVIII. 56. 238. XIX. 40. 150. 
Leibitzi kénesviz V. 94, 
Lélekgyógytani vázlatok VIII. 49. 

79. 99.
Lclenczek s lclenczházak ügye VII. 

16. IX. 176. XV. 64. XVII. 64. 69.
XVIII. 48. XX. 75. 77. 83. 

Lencsés J. A ntal III. 56 
Lendl A dolf XXIII. 43. 50. 250. 
Lengyel Béla XII. 166. 324.

» Dániel V. 162.
» Endre IX. 149.XIII. 163.189.193. 
» Gyula XVIII. 38. 4 L  158.
» István XXIII. 50.
» (Pollák) Samu XXI. 285. 

Lengyelfürtről IX. 176. XX. 50. 
Lenhossék József IX. 169. 173. XI. 

118. 176. XII. 134. 187. XIX. 45. 
XX. 23. 84. 88.

Lenyelt és eltávolított 10 gom bostű
VII. 64.

» idegen testek  IV. 18. 
Lépfcnc III. 124.
Lépfenés vér bacillusai IX. 149. 
Lepidium  crassifolium W. K. XXIV. 

185.
Lepidosircn paradoxus VIII. 137. 
Léplob boneztani készítm énye XX.60. 
L epra M agyarországon táblával XX. 

49. 140.
Lepráról XVIII. 39. 138.
Leptodcrus Plohcnwartii Schm idt

VIII. 191. 233.
Lcpturus pannonicus XXIV. 185. 
L eptusa Bodemeyeri XXIII. 274.

» eximia Krtz. XXIII. 274. 
Lerchenfeld Károly V. 141.

X X X .



Le scicnze naturale c la nautica
XIV. 63.

Lészay Dániel IV. 8, 52. 54. V. 47.
136. X. 10. 40. 58. 71. 167. 

Létért való küzdelmünk XX. 24. 95. 
Leucoglichin IV. 114.
Lévay Sándor XIII. 391. 
Levéltárunk ügye XI. 31. (rendezés)

XII. 40. XIII. 61. XX. 29. XXIV. 33. 
Levéltárunk tárgym utatója XVII. 55. 
Leximir környéki kövületek VI. 241. 
Lcydeni palaczkok lánczolatáról (rajz

zal) IX. 186. 340. 338. 
Libetbányai chalccdon alakulás III. 

127.
» lapított fatörzs VI. 257. 

Libethit, zólyommegyei III. 123. 
Lichen islandicus III. 51.

» ruber (3 rajzzal) XVII. 153. 
L ichtenberg Kornél XVIII. 39. 150.

XIX. 29.114. XX. 48. 168. XXI. 39. 
290. XXII. 19. 33. 116. XXIII. 156. 

L iebbald Gyula VI. 188.
Linaria vulgaris és genistifolia korcsa 

a L. Koczianovichii XI. 131. 275. 
L inbcrger ezukorgyára VI. 34. 
Lindlcy és H utton theóriája IV. 72. 
L inczbauer Ferencz VI. 132. XV. 30.

56. 117. XVII. 94. XXIII. 47. 
Lipiki ásványvíz III. 38. V. 91. 93. 
Lipkos József XIII. 311. 332. 334. 
Lipóczi ásványvíz (Salvator) V. 94. 

VII. 69.
Lipp Vilmos XXL 56. 89.
Lippai ásványvíz X. 62. 163. XV.

59. 177.
L ippa története és term észetrajzi 

helyrajza XV. 90. 346. 355. 
Lissajous-félc rezgési idomokról (rajz

lappal) XVI. 67. 275.
Littrow Henrik XIV. 84. 99. 163.

» > halála I. 12.
Lóczy Lajos XXIII. 43. 50.
Lóhus mint emberi táplálék VIII. 

242.
Lolium linícola XXII. 26.
London Jenő XVIII. 39. 138. 
Lonovits József IV. 9.
Lónyabányai csillámpala III. 9. 
Loricaster Vicrtlii Reitt. XXIII. 276. 
Losonczy László X. 35.
L ostciner Lajos lásd Arányi Lajos

L osteiner Károly XIII. 405. 408. 
Lovak bujasenyve IV. 334.
Lovrich Gyula XI. 121. XVII. 65.

XVIII. 47. 167.
Lőcsei ásványvíz V. 94.
Lőri Ede XXII. 34. XXIII. 38. 200. 
Lősz elm élet XXL 88.
Lőwy Samu XX. 51. 192.

» László XXI. 41.
Lucskai ásványvíz V. 93.
Lucz Ignácz X. 72.
Lucze István XII. i.
Ludtojás, felületén meszes jegesedésii

III. 116.
» mely egy másikat tartalm a

zott VII. 201.
Ludtoll női hólyagban XX. 56. 232. 
Luhi ásványvíz (Mármaros) XIX. 54. 
Lukács fürdő IX. 134. 186. XX. 59. 
Lukáts György V. 198.
Lukáts János III. 55.
Lukácsy Mihály XV. 64.

» Sándor XII. 70. XV. 79.334. 
Lum nitzer István IV. 101.

» Sándor IX. 168. 171. X.
45. 55. 56. 59. 95.

Lunkányi János VIII. 132. 
Lunkaspriéi ásványvíz IV. 88. 
Lutoczai ásványvíz XIX. 54.
Lux Jakab XV. 52. 139.
M acalubi iszapot okádó dom bokról

VI. 240. 247.
Mack Ede XI. 130.
M adaraink vándorlása XXI. 44. 305. 
M adarak költözése Erdélyben V. 159. 

» szerepe a term észet ház
tartásában  X. 65.

M adarak védelem alá helyezése XV.
71. 72.

M adárköltés N.-Szent-Miklóson és 
Nagyfaluban XXIII. 45. 269. 

M adárorralaku bakszarv (agancs)
III. 51.

M adártojás, mely m ásikat foglalt 
m agában I. 92.

M adártan M agyarországon III. 52. 
M adártani írók III. 54. 55.
M adarász E ndre VI. 2. 34. 234.

» Gyula XXI. 43. 299.
» Rezső XII. 155. 415. 

M ajda K ároly I. 92.
Magas kőm etszések jövője XXIII
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38. 187.
Magas T átra Coleopterái XIV. 83. 

296.
Magas T átra jégárairól XXIV. 44. 

209.
Magas Tátráról XIII. 294.
Mágnes elmélete IV. 136. V. 66. 139. 
Magneticai észlelctekről X. 36. 
Magnetico electricai m utatványok u l. 

116.
M agnetizmusról V. 14.
Magyaralföld sós flórájáról XXIV. 43. 

184.
Magyar bányászatról VIII. 5.

» béresek lakása orv. és er
kölcsi szem pontból IX. 176. 

» büntetőtörvénykönyvre meg- 
jegyzések XIX. 30. 

Magyar égalj és gazdálkodás XVIII. 56. 
» emlősökről IV. 89.
» em lősök szám a IV. 98.
» faunaH em ipteráiX V I. 63.243.
» földtani társulat alakulása

VIII. XXIII·
» festő növények VI. 286. 320. 
» füvész könyv IV. 101.
» gazdászatról VII. 12.
» gyógyászat fejlődési tö rténe

téből XV. 30. 117.
» Horváth tengerpart beerdősi- 

téséről XIV. 88. 379.
» ism ert halfajok száma 1863-ban 

68 volt VIII. 216.
» kőszenekről VI. 56. 117.
» középkori téglaépitészetről IX. 

192.
» m adártani Írók III. 54.
» nem zet szaporátlansága egyik 

főokáról XI. 146.
» nyelv keleti emlékeiről VIII. 

130.
» Óvár XVII. 320.
» óvári főherczegi uradalom

XVII. 319.
« óvári gazd. akadém ia XVII.

324.
» óvári kirándulás XVII. 94.
» orvosok és term észetvizsgálók 

nagygyűlésének alapszabá
lyai I. 83. II. 77 és m inden 
kötet elején.

» orv. term , vizsg. gyűléseinek

hatása III. 13.
M agyar pusztai növényzetnek létküz- 

dclmc XXIII. 44. 255.
» régi épületek fentartása ké

retik VII. xvir.
» sas fajok IV. 88.
» term észettani müszótár XII.

74. 88.
» urfiak nevelése XV. 64. 209.
» várak és városok építkezési

módjáról XII. 76.
» virány Cuscutái IX. 290.
» hon meteoritjei (rajzokkal)

XXII. 14. 49.
» honban honos szem betegsé

gek IX. 174. 243.
» honi csontbarlangok IV. 11.
» honi czinkék vándorlása 2

graphikus táblával XXI. 43. 
299.

» honi harm adkori kövesült
csigák névjegyzéke VIII.
162.

» honi kígyókról VI. 284. 291.
M agyaráti ásványvíz V. 94. 
Magyaródi csúcsos dom bok VI. 241. 
M agyarosítás XVII. 83. 
M agyarország a jégkorszakban XXIII.

42. 233.
M agyarország ásványvizeiről általá

ban III. 37. IX. 186. 
M agyarország ásványvizeinek érté

kéről XXII. 76.
M agyarország ásványvizei 1847— 1863

IX. 134.
M agyarország ásványvizeiről mono- 

graphiák V. 91.
M agyarország ásványvizi térképe XX.

67. 355.
M agyarország czimere moldvai érmen 

rajzzal XVIII. 57. 271. 
M agyarország édesvízi halairól IV. 101. 
M agyarország édes vízi halainak 

rendszeres átnézete VIII. 193. 
M agyarország éghajlati viszonyairól

XI. 50. 94.
M agyarország flórájának physiogno- 

miája VI. 286. 312.
M agyarország gombái VI. 286. 
M agyarország gyerm ekeinek halan

dósága XXL '120.
M agyarország kövületei IV. 68.
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M agyarország kőszeneinek vegytani 
vizsgálata VI. 240.

» közegészségi és orvosi 
ügyének rendezése
XII. 49. 80. 82.

» középkori várainak és
városainak építkezése
XII. 177. 385.

» sóügyéről XIV. 86. 341.
» szárazföldi és vízi puhá-

nyairól VIII. 190. 233. 
» váltólázairól IV. 19.
» és Erdély ritkább növé-
» nyei VI. 286.
» és Erdély ásványvizei

orvosi és nem zetgaz
daságiam  tekintetben
V. 90.

» és Erdélyországi kövü
letek leírása V. 183. 

Magyarországi barlangok faunájáról
IX. 181.

» barlangokról IX. 185.
» D ipterák faunájához ada

tok XIV. 83. 318.
» em lőstan IV. 90.
» hangyafélék XIII. 223.

229.
» növényisme VI. 286.

Magzat agyvizéről XV. 52. 141.
» váza, mely 3 évig volt m éh

ben VII. 64. '
Máj kórboncztanáról XII. 148. 306. 

» sorvadás XXL 265.
» tályog clkövesedése XI. 192. 

Majdankai ásványvíz XIX. 54.
Majer István V ili. 247. IX. 190. XII.

55. XIII. 34.
Majer Henrik I. 90.
Mailáth György ilj. VI. 57. 369. 
Major Ferencz XXIV. 41. 156. 
Majoros és telkes gazdákat képző 

intézet létesítése VII. 243. 
Majorossy Géza XII. 140. 254. 
Majtényi József báró VI. 330. 334. 

369.
Mákfej csírázó magvakkal XXI. 42. 
Makara György XII. 136.
Malaria betegségek kórtana XXII. 

16. 33.
Malaria recidivákról XXIII. 40. 
Malaria föltevény m egvitatása IX. 147.

M aláriának bőrbajokkal összefüggésé
ről szóló vita X. 54.

M alaobreskai szén IV. 130.
Málnási ásványvíz XVIII. 280. 
Malpighi-féle edényekről (2 színes 

táblával) XIII. 250. 284.
Manfredi Angelo VI. 55. 334. 
Mangold Henrik XII. 134.
Manó Alajos V. 13. 69. 96. 
M ányokiak levelezése VI. 222. 
M archantia polym orpha III. 115. 
Marczényi Mátyás VII. 198.
Margitai kőbányáról m agyarázat 

VIII. 8.
M argitsziget mint gyógyhely XX. 49. 

187.
Margó Tivadar IX. 180. XIX. 45.

XX. 70. 252.
M arhák ragályos tüdővésze XX. 74. 
M arharagályok I. 52.
Marikovszky Gusztáv XI. 46. XII. 33. 
Marilla-völgyről XXIII. 51. 53. 54. 
Markovits Döme XVI. 53.

» János Nép. III. 54.
Markus János V. 48.

» Sándor növénygyűjtem ényé
nek jegyzéke XII. 170. 

Márkusfalvi kőszén és halak IV. 104. 
Markusovszky Lajos IX. 178. X. 53.

59. 60. XI. 125.
M ármaros ásványvizei XIX. 160.

» Coleopterai XIX. 32. 128.
» em léktáblái XIX. 44.
» közegészségügyének 

múltja XIX. 30.
» megye leírása XIX. 34.
» » flórája (2 táblával)

XIX. 33. 135.
» -Sziget gyiiléshelyül kitü-

zetik XVIII. 62. 
» ϊ meghívója X. 26.

XIII. 392. 398.
M armotta IV. 105.
Marosujvári sóbányák és sósfiirdő 

V. 163. 184. 191.
> sótömzs 2 kőm etszettel

XIV. 85. 338.
M arosvásárhely leírása X. 42.

» meghívója IX. 29.
» i em léktábla XVII. 29. 

M arossy István (Marussi) IV. 18. 57. 
V. 47. 136.
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Marsh kém módja I. 98. V. 97.
Marsigli Lajos F erdinand III. 55.
Mártonffy Károly XIII. 353. 368. 390.
M aterialismus és spiritualism usról

X. 34.
Máthé Domokos XX. 56. XXI. 41.
M athesis a nagygyűlés szakai közé 

felveendő X. 35.
M athesisről, mint a term észettudo

m ányok alapjáról X. 35.
M atkovics Gáspár XIII. 393. XIV. 

37. 93.
M átra érez tellérei XIII. 89.

» növény-földrajzi vázlata XIII.
250. 281.

» term észetrajzi ism ertetése IX. 
182.

» bányai műveletről XIII. 405. 
409.

M átrai Kékkő és Saskő XIII. 84. 
M auer Károly XIV. 64. XXL 40. 

XXII. 21.
Mauks Károly XII. 153.
M aukschia IV. 113.
Mayer Á goston XXII. 22. 156. 
Mecseki hegység és kőszén VI. 104. 

176. 240. 243.
M ednyánszky Dépes báró XI. 28. 

126. XII. 166.
Megelleni nem képes birka felbon- 

czolása III, 125.
M egacronus m ultipunctatus H am pe

XXIII. 274.
M egemlékezés az elhunytakról XIII. 

67. XV. 26. 101. XVI. 36. 109. '
Megóvó sebészet előnyeiről XI. 118. 
M egrögzött iszákosok gyógykezelése

V. 136.
Megyei orvosi eljárás VI. 132. 
M éhelhajlások gyógykezelése X. 60. 
Méhhüvely sipoly sikeres egyesítésé

nek feltételéről X. 61.
Méh kiirtásáról XXI. 41. 
Méhköpülyüző (uj) IX. 166. 
M éhtenyésztésről X. 75. 
M ehadia-Herkulesfürdő I. 44. III. 38.

IV. 25. V. 93. IX. 135. 
Mehadniczai kövületek IV. 68. 
M éhek fejlődése XXIV. 44. 226. 
Méhes Sám uel V. 14.
M éhészet Délm agyarországon XXIII.

46. 285.

M éhészet szepesi viszonyai XXIV. 
45. 235.

Méhészeti kiállítás XVII. 322. 
M éhkerti Milkovics XVII. 80. 260. 
Melczer István IX. 190 
M énesi szőlők XV. 82.
Mcnicr-félc fiilbántalmakról XXII.

19. 116.
Mentovich Ferencz X. 57. 
M entőhimlőről VI. 133.
Mérges kígyók és csipésök VI. 292.

VII. 267.
M érgezések szakértői bizonyítéka XI. 

147.
Merkl Ede XXIII. 45. 46. 
M értékletességi egyletek óhajtása V. 

174.
Meskó János IV. 16. 17. 
M esosideritek XXII. 54. 
M esserschm idt Ferencz szobrász po

zsonyi lakháza em léktáblával m eg
jelölendő XI. 152.

M esterséges ásvány- és savanyuvizck 
I. 88. II. 49. III. 114. 

» dobhártyáról XX. 48.
168.

M etam orphopsia IX. 239.
Mételyről VI. 333. 356. VII. 247. 
M eteor (paszinszkói) III. 78. 
M eteorok naprendszerünkben XVIII.

50.
M eteorokat észlelő-egylet XV. 78. 
M eteorologiai abroszok XI. 135.

» észleletek tételére fel
hívás VII. 154. 158. 

» társulat alakítása te r
veztetik VII. 11. 

M eteorvas VI. 241.
M etcorvasak Szlaniczán V. 79. 
M etophtalm us hungaricus Rcitt. 

XXIII. 276.
M etzger Ede XXIV. 44. 226.
Meyer Ignácz XIII. 165. 173. 
Meziadi barlang Biharmegyébcn IX. 

185.
M ezőgazdaság akadályainak elhárí

tása VII. 267.
» és term észettudom ány

közti viszonyról XI.
32. 78.

Mezőség földisméje V. 69.
» gazdasági s ásvány földtani
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szem pontból V. 85. 
M ezőségen tengeri nagy m értékben 

term eltetik ugyanazon földben 
trágya nélkül X. 73.

Mi a betegség? XXIII. 85. 
Microscopi növényi élődiek em beren

VI. 286. 309.
Mihálka A ntal III. 59. IV. 67. 134.

V. 13.
» László XIX. 15. 21. 62. 

Mihalkovits Géza XII. 134. 186. 
Mihaíovicz Károly V. 76. 68. 
Mihályfalvi kőkorbcli leletek XVIII. 57. 
Mihályi János XIX. 50.
Mikó Béla XIII. 304. 306. 
Mikolapataki ásványvíz XIX. 54. 
Milwitz Kelemen VII. 168. 
M indenhatóság, nagy term észet, pa

rányi em ber VI. 192.
M iniopterus Schreibersii Natt. IV. 92. 
Mioczcn korszakbeli erdő XX. 68. 
Mireny feliblag uj készítési módja

X I.' 137.
» és m éltánylata IV. 42. V. 96. 

Miskolcz meghívója XXII. 14. 
Miskolczy Mihály XIV. 65. XVII. 

65. 228.
Mithras szobra Orsován táblával

XVI. 114.
M ittcrpacher Lajos III. 54. 55. IV. 100. 
Mocsáry Sándor XIV. 83. 92. 311. 

XXII. 34.
Mocsy Mihály VII. 5. 13.
Mohácsi ütközetről VI. 11. 105. 
Mohokról IX. 180.
Mojsisovics György III. 124.126. V ili.

5. 9. 98.
» » em lékezete IX. 26.

Molekula súlyok m eghatározása
XXIV. 44.

Moldovai rézbánya I. 40.
Molluscum contagiosum  (2 tábla) 

XXL 39. 251.
Molnár István VII. 154. 158. IX. 149.

X. 61. 118. XII. 140. 151. 
250. XXII. 19. 157. XXIII.
39.

» János IX. 134. 186. 337. XIII. 
114. XV. 54. 148. XX. 68. 
271.

» Károly XVIII. 49. 161. 
Molops robustus Dcj. XXIII. 274.

M onesiáról IV. 18. 47. 67. 
M onographiaOnychocryphoseosII.19. 
M onographiák hazánk ásványvizeiről

V. 91.
M ontedegoi A lbert (lásd A lbert Fe- 

rencz).
Monyászai ásványvíz V. 93.
Morágyi » V. 94.
M orbus clim actericus X. 52.
More patrio földmivelés hiányáról

VI. 330.
Morócz István IX. 188. XII. 439. 

XVIII. 52.
M orphium bőr alá fecskendése rez- 

görj ellen X. 56. 95.
Morvaország! juram ész viszonya a 

kárpáti hom okkőhöz VII. 166. 
Mosel Antal X. 33. 66. 177. 185. XI.

129. 237. XIV. 85. 338.
Moser Sándor VIII. 248.
M osony XVII. 327.
M oulin-Quignoni em beri kövületek

IX. 68. 184.
Műnk Manó XV. 92. XVI. 30. 53.

74. 76. 82. 90. 290.
M unkálatok ára 3 pengő forintban 

állapittatik meg VIII. 11. 
M unkálatok 500 példányban nyom at

nak IV. 139.
Muraközi hegyi kátrány VII. 167. 
M urányvári és nagy-rőczei k irándu

lás XII. 438.
M urmann Károly VIII. 163.
Mus arundinaceus IV. 97. 
M uscicapa parva VII. 51.
M usculus vocalis XX. 51. 176. 
Műemlékeink fentartására kérelem

XIII. 345. 346.
M űemlékek tárgyában törvényjavas

lat XII. 69.
Miiipari tárgyak kiállítása Tem esvárt

IV. 129.
» szakosztályra terv VII. 8. 17. 

Müller Gottfried’ VIII. 131. 189.
» Kálm án XX. 24. 81. 84. 95.

139. XXL 56.
Müllner Mátyás VIII. 132.
Műszavak m agyarítása okozta zava

rokról V. 69.
Müszótár (természettudományi) XII.

173.
Müvcgytani intézet óhajtása 188. IX.
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M űvészet fejlődésének törvényei IX. 
191. 358.

» "  " fejlődésének törvényei az 
építészetben X. 77. 294. 

Mycologiai tanulm ányok XIV. 69. 
M ydriasisról XIII. 165. 173.
Myiasis esete XXII. 21. 145. 
M yoplastica I. 92.
Myotis ciliata Bl. var. budapestien- 

sis XX. 255.
STadályok m esterséges tenyésztése

VI. 281.
Nadályokról VII. 64.
Nádi egér IV. 97.
N adrági krétanövényekről XXIII. 45. 

266.
Nagl Emil X. 40. 62. 157.
Nagy Elek V. 13.
Nagy-Enyed virányáról XI. 133. 
Nagy Gedeon VII. 238.
Nagy-Géresi ásványvíz VII. 165. 
Nagy György XXIIII. 47.
Nagy Höflein fürdője VIII. 108. 
Nagy-igmándi keserüviz IX. 135. 
Nagy István XIV. 92. XVI. 76. 
Nagy Jósef IX. 27.
Nagy-Kikinda IX. 135. 
Nagy-Kun-Kis-Ujszállás betegségi vi

szonyairól XIII. 176. 178.
Nagy női zápfog bem utatása XI. 118. 
Nagy Pál XVII. 25. 105. 152.
Nagy Som a XVI. 64. 253. 
Nagy-ugróczi ásványvíz V. 94. , 
Nagyág földtani, bányászati és ter- 

m észettani leírása V. 67. 71. 
» tájirása V. 76.

Nagyágvölgyi és dolnai kirándulás
XIX. 5.

Nagyági bányászat V. 74.
» vidéki lepkék V. 101. 

N agybányai érdekes ásványokXIV.84. 
Nagygyűlések alapszabályait hely

benhagyó királyi végzés
V. 29.

» befolyása a term észettudo
m ányok haladására XII.
34. 100.

» egyik czélja pályakérdések 
által is hatni VI. 62.

» félreism erése VI. 129.
» hasznai és tö rténete VI. 81. 
» 6 évi m unkálkodása VI. 49.

» intézvényének hasznos vol
táról VIII. 7.

» 9 évkönyvének tartalm a X.i·
» statisztikája VI. 27. XIV. 111. 
» újjászervezése iránti indít

vány XX. 65. 80. 83.
» vájjon csak lakmároznak ? 

vagy tcsznek-e egyebet is ?
VIII. 70.

Nagyggyüléseknek augustusról sep- 
tem berre áttéte irántjavaslatXII.392. 

Nagygyülési ügyrend, lásd Ügyrend. 
Nagyrévei porczellán föld I. 41. 
Nagyvárad gyüléshelyül kitüzetik

XXIV. 26.
Nagyvárad meghívója XXII. 14. 
Nagyváradi ásatásokról XIV. 92.

» fürdők II. 58. IV. '12. 85. 
V. 93.

Napfény vegytani hatásáról XVII.70. 
Napfogyatkozás III. 128.

» 1842. juli 8. III. 100.
N aphtom eter bem utatása XI. 135. 
Napi közlöny nyom atása inditványoz- 

tatik IX. 31.
N atterer testvérek III. 56.
Natricola erythroptera III. 65.

» m elanoptera III. 65. 
N aum ann Friedrich János III. 56. 
Navratil Imre IX. 146. 163. XI. 118.

175. XIII. 127. 144. 154. XIV. 63. 
Nedeczky Imre IX. 191.
Nedelkó D em eter II. 46.
Négy kitűnő zsirdagról XIII. 125. 
N ehány hazai madárfajról XI. 131. 

» hazai növényről XI. 272.
» nevezetesebb kóreset VII. 63. 
» szerencsés kőm etszés XIV. 64. 

N ehrer Ágoston VI. 241.
Nem csak az anyag halhatatlan X,

23. 34.
Nem ek külöm bségei és elsőbbségei

ről V. 100. 107.
Némely iparnövény term esztésének 

figyelembe ajánlása VII. 260. 
N ém et és Olasz rom ánkori tem plo

mokról XVI. 70.
Ném et-keresztúri savanyuvizVIII. 108. 
Német-mokrai ásványvíz XIX. 54.

» physiologusok által m egindí
to tt szellemi mozgalomról hazánk
ban X. 57.
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Nemzeti muzeum állapotának javítása
III. 127.

Nemzetközi térképelés XXIV. 181. 
Nendtvich Károly I. 92. III. 23. 122. 

126. 127. IV. 101. V. 35. VI. 40.
56. 117. 240. VII. 17. 163. 164. 
167. 171. VIII. 163. 186. X. 66. 
70. 258. XI. 125. 134. XVII. 30.
72. 89. 259. XVIII. 12. 71 XIX. 
16. 74. XXIII. 50.

Nendtvich Tam ás VI. 2. 57. 284.
285. 288. 303. 325. 337. 358. 

Nendtvich Vilmos VI. 2.
N épesedési mozgalom Árvamegyé- 

ben IX. 114·
N épépitészet szüksége VIII. 247. 
Népgyógyászat a Jászságban XVII. 

81. 278.
Népnevelési egyletek alakítása tá r

sadalmi utón XXI. 47. 58. 
Népnevelésről XII. 79. 114. 
Népszerű oktatás újszülöttek szem 

lobjáról XX. 56.
N éptanítók gyümölcs és selyem te

nyésztésben oktatandók VI. 336. 
Neuhold Ferencz II. 38. 44. III. 116.

VII. 64. 67.
N euraphesnigrescensReitt.XXIII.275. 
Nevelészet és gyógyászat közti vi

szony XVII. 81. 274.
Newton Izsák életrajza XIV. 87. 367. 
Niam esny Ignátz IV. 8.
N iederm ann Gyula XII. 148. 152.

155. 300. XIII. 193. 390.
Niklovai ásványvíz I. 45. 
Nógrádm egye ásvány, földtani nem 

zetgazdasági tekintetben III. 7. 
Nógrádmegye csiga kövületei III. 112.

» érdekes kövcsedései
III. 126.

Nomaditcs (Pastor, Merula) roseus
III. 65.

N otoxus miles Schm. XXIII. 279. 
Novák Károly XIX. 29. 102.
Nő és férfi közti külöm bség anyagi 

és szellemi tekintetben X. 61.
Női betegségekről IX. 165. 251.

» m unka hygienje XXIV. 75.
» nemi élet befolyása halló szer

vekre XXI. 39. 290.
» vérzésekről és azok gyógym ód
járól XIII. 164. 170.

Nők az egészség ügyében XXIV.19.67.
» életm üvezeti jellem zése V. 123. 

N övénycsere egylet alakítása és alap 
szabályai XII. 74. 88. 
170. XIII. 222. 224. 

» tárgyában inditványIV.88. 
Növénygyűjtem ény K aránsebes vidé

kéről IV. 89.
Növénysejtekről IX. 180.
Növény species fejlődésének tö rté

netéről IX. 180. 298.
» vándorlásról VIII. 190. 229. 

Növényi élődiek em beren képekkel
VI. 286. 309.

Növények küzdelme a létért XXIII.
44. 255.

Növények szárításáról és növénycse
réről V. 139.

N ürnbergi gyűlés levele VI. 69. 
N yakgerincz elferdülése XI. 203. 
Nyáry Jenő báró XIII. 352.
Nyelv és pofa hal hejagáról XX. 50. 
Nyelvünkről Bugát VI. 140 
Nyíregyházi sóstó V, 95.
N yitra és környéke XI. 296.

» városa és környékének növény 
földrajzi viszonyai XI. 131. 

N yugdíjintézet ügye X. 29. 39. XI.
34. XII. 48. 68. XIII. 48. XV. 47.
88. 96. XVI. 34. 41. 

Nyugdíjintézetre 100 ftot adakozók 
névsora XV. 48. 88.

Nyúlás I. 36.
O badics len gyapjú és kelme gyára 
/ VI 80.

O-bébai ásványvíz IX. 135.
O calea angulata Epp. XXIII. 274. 
Ocskay A ntal VII. 16.
Ocskay Ferencz báró III. 63, IV. 92.

101. V. 34. VIII. 7. 164. 187. 190.
/ 232. IX. 26.

Ócsvári E de XI. 146.
O cyusa crassa Epp. XXIII. 274. 
Ohabisztrai kerületi fanem ek IV. 129. 
Oidium· Tuckeri ellen enyvoldat XII. 

175. 176.
Oláh Gyula X. 61. XII. 78. 150. 409.

XIII. 176. 193. XIV. 69. 73. 95. 
98. XV. 59. XVII. 94. XXIII. 41. 

Oláhok kora összekelése IV. 26. 
Oláh-Toplicai ásványvíz X. 58.
Okén Alajos III. 115.
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Olajkárosoktól elfoglalt szerek VII. 64. | 
O lbers halála I. 11.
Oldható casein kötésekre XX. 54. · 
Ólomfehér fajairól VI. 241. 248. 
Om poly és algyógyi vizvidék föld- 

és ásványtaniism ertetéseX . 71.225. 
Ó nodi A dolf XXIV. 40. 125.
Ó nunk I. 40.
Ónvíz alkalm azása kizárt sérveknél

II. 44.
O nychocryphosis II. 19.
O pálbányai kirándulás VII. 21. 
Opálbányákról VII. 9. 62.
Opicz levele IV. 9. 89.
O ppenheim er Mór IX. 176. 
Oppolczer János em lékezete XV. 101. 
Orbai A ntal XVII. 81. 278.
O rbán Balázs báró X. 77. 82. XVIΓ.

89. XVIII. 12. 64.
Orbáncz gyógyítása hideg borogatás

sal IV. 18.
Orchideák elterjedése M agyarorszá

gon VI. 286. 296.
Orczy György báró III. 58.
Orczy József báró III. 58.
Orczy Lőrincz báró III. 58.
O restia Paveli Friv. XXIII. 281. 
Organtin kötésről XX. 56.
Óriás növésű jobb  láb (rajzzal) XX. 

55. 231.
Ormós János XIV. 89. 404. XVI. 74. 
Ormós Zsigmond III. 57.. XVI. 36.

69. 111. XXII. 36. XXIII. 18. 59. 
114.

Ormós Zsigmond ifj. XXIII, 18. 65. 
Oroszmokrai ásványvíz XIX. 54.
Orr és orrgaratiir kiöblítéséről (rajz

zal) XXIV. 39. 115.
Ország bányászatáról IX. 184. 
Országos gazd. egyesület küldöttjé

nek jelentése megyei 
gazd. egyesületek alakí
tásáról VI. 369

» gyógyszeráruk kiállítása ja-
vasoltatik IX. 188.

» gyógyszerész-egyesület ja-
vasoltatik IX. 188.

» közegészségügyi egyesület
indítványozása XX. 60. 

» kórház felállítása inditvá-
nyoztatik VII. 17.

» orvos-egyletekről IX. 176.

Országos orvosi helyirat VI. 129.
» orvosi társulat alakulása

XVII. 29. 49.
» statistika óhaja XV. 83. 

Országszerte létesítendő faültetések
IX. 68. 119.

O rthm ayer T ivadar XVI. 70, 279. 
O rthopoedia újabb haladása IX. 245. 
Oruzsini vidék és barlangról VII. 19. 
Orvos és term észettudom ányok leg- 

ujabbkori haladásáról XVI. 36. 101. 
Orvosi törvényszéki észrevételek XIV.

73. 230.
» tudom ány befolyása közmű

velődésre XIX. 16. 71.
» tudom ány jelen iránya XVII.

26. 119.
» tudom ányok legújabb vívmá

nyai XXI. 38. XXII. 19. 97.
» ügy rendezése hazánkban XI

57.
Orvosok helyesebb elosztása kíván

tatik VIÍ. 66.
» országos társulása XVI. 34.

40. 54. 58.
Orvostan fejlődése XXI. 101. 
Orzovenszky Károly IX. 166. 
Ossikovszky József XXI. 39. 44. 58.

265. XXII. 21. XXIV, 21. 
Osteo-cysto-carcinom a az állcsonton

XII. 141.
O steoplastikai eset (rajzzal) XV. 59. 
Osváth A lbert XX. 79. 84. 
Oszterlandi term , vizsgálók levele

III. 119,
Oszlopos trahyt Szt. Benedek mel

lett XI. 127.
Orvosi adag kanál I. 86.

» alkotm ány IV. 34.
» kam arákról XIX. 16.XXIV .38.
» (egyetemi) kárügye XV. 29.
» kar jegyzőjéről VI. 188.
» kar külső tagjairól VI. 138,
» kar m űködésének újbóli meg

kezdése óhajtatik. XII. 148. 
» kar visszaállításának ügye

XIV. 39. 56.
» m éltatlanságokról III. 122.
» m űszótár pályadijat nyer XXI.

19.
» nyugdíjintézet (lásd nyugdíj

intézet).
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Orvosi rend zavart siilycdő viszo
nyairól IV. 17.

» rendőrség IV. 39.
» rendőrségről pályam unkaVIII

6. 14.
» rendünk és állásunk bajai

XIV. 72. 226.
» tanrendszerünk hiányai VI.

136.
Osztroczki ásványvíz III. 40. 
O tiorrhynchus an tennatus és m ar

m oratus Stirl. XXIII. 279. 
O trobán N ándor X. 60. XIV. 66. 69

XVI. 51. XVII.' 88. 231. XVIII. 12. 
Óváry Pál VII. 64, 69. IX. 147. XII.

141. 143. 175.
Óvodákról XIII. 213.
Oxygen allotrópiái állapotáról X.

258.
Ózdi kirándulás XII. 77. 410.
Ozokeritről X. 69. 244.
Ózonról X. 258.
Ozorai Pipó 1425-iki alapitó levele 

TX. 193.
Ökör hugycsövében talált kődarabok

III. 126.
» szivében talált tű III. 126. 

Ökörmezői ásványvíz XIX. 54.
Ölvesi ásványvíz V. 88. 94.
Önálló országos orvosi társulat indít

ványozása XV. 55. 64. 87. 
Ördögh Dániel VII. 200.
Örlcy László XX. 71. 159. XXI. 44.

XXIII. 27. 49. 50.
» » em lékezete XXIV. 19.

55.
Örültek ápolásáról V ili. 7.
Ős bánya-művelés M áramarosban 
„ XIX. 40.
Ös emlősök m aradványai Ajnácskőn 
„ IX. 183.
Ős lénytani haladás elméletéről IX.

184.
Öt éven aluli gyerm ekek halandósága 

óriási XXI. 125.
Ötvös Á goston halála IX. 26. 
P ac in i testekről (2 táblával) XVIII.

38. 40. 104.
Paczek József IV. 16.
Pagocsa melletti iv alakulag m eg

hajlított roham kőréteg telepközet 
közt XII. 167.

Pajnádi József VI. 32. 48. 369, 
Pakáczi régiségek XV. 75. 
Palánszky Sámuel XII. 170· 
Palástinai lepra telepek rajzokkal

XVIII. 39. 138.
Pálffy István gróf XI. 138.
Palicsi sóstó IV. 17. IX. 134.
Páll Károly XVIII. 50.

Pályadijak korrendben :
1. Schuster Bugát féle vegytani pálya

kérdés alapítványa. Elsődij 50 pft. 
Első kérdés v o lt : A  csolnoki és 
pécsváradi barnakő és ruszbergi 
kőszén vegytani vizsgálata I. 26.
92. Ma az alapítvány 2566 ftot 
tesz ki.

2. Kubinyt Ágoston állattani dija 6
arany. E lnyerte Petényi Sala
mon »Az elhaló állatok csont
jainak eltűnéséről« szóló m un
kálatával IV. 10.

3. Kubinyl Ágoston dija 6 arany —
nyerte almási Balogh Pál IV. 
10. (kitűzte s oda ítélte a te r
m észettudom ányi társulat).

4. Kubinyi Ágoston dija 12 arany. E h
hez adott Petényi 6 darab, és 
Schöpff-Merei Á gost 2 db ara
nyat. M iképen lehetne az állat
kínzást megakadályozni ? IV. 11. 
elnyerte Petényi Salam on V. 14.

5. Temesvárt összegyűjtött díj 50 arany,
mely 60-ra fe lszaporodo tt: a 
posványlégnek a bánsági rónán 
való m egakadályozásáról IV. 17. 
138. E lnyerte dr. B ittner Imre 
— 48 arany jutalom m al — a 
másik m unkáért dr. Heuffel J á 
nos 12 aranyat kapott VI. 49. 67.

6. Petényi Salamon dija 12 arany,
melyhez Méhes Sámuel más 12 
aranynyal já ru l t : Term észettu
dom ányok jelentősége az ország 
anyagi és szellemi fejlődésére 
V. 14. E lnyerte Mocsy Mihály
VII. 5 9. 13. VIII. 18— 20.

7. Adakozásokból 110 aranyra felsza
porodott d i j : M agyarországra 
alkalm azható rendőrségi és or
vos törvényszéki tervre VI. 54.
62. 130. VII. six- Elnyerte dr.
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Bittner Imre, a második dijat 
kapta Halász Géza VIII. xxm. 3.

8. Grf Haller Ferencz 400 pftos gaz
dasági dija a métely és rossz- 
nemű sántaság· elleni óv és gyógy
szerre VII. 247.

9. Kubinyi Ágoston által kezdem énye
zett 32 aranyas d i j : kell-e, ta- 
nácsos-e ném ely állatokat kiirtani 
vagy kevesbíteni VII. xix 199.
VIII. 3. E lnyerte Károlyi Sámuel 
(24 arany), a másik pályázó 8 
aranyat kapott VIII. xxm.

10. Soproni ipar egylet által kezdem é
nyezett pályadij,melynek sorsa az 
absolut korszakban vész e l : Mik 
hazánkban a kőszénmüvelés aka
dályai ? s hogyan háríthatok el ?
VIII. 246.

11. Buda város dija 30 arany : É let
rend a m agyar nép szám ára IX.
52. X. 32. XI. 30. 36. nyerte 
Török János XII. 37. 55.

12. Pataky Dániel 20 aranyos dija: a 
bujakórról tekintettel Erdélyre
X. 40. 56. elnyerte ifj. Spányik 
József XI. 30. 37.

13. Lészay Dániel 10 aranyas dija a 
ezém ent kim utatására E rdély
ben X. 40. 71. XI. 30. 37. 38. 
49. 123. Elnyerte Bőhm János
XII. 37. 50.

14. Balassa János jutalom dija 100 
arany XI. 45. nyerte Margó állát- 
tanna XIV. 40. 57.

15. Hideghéty An/al által kezdem énye
zett gazdászati dij 100 arany
XI. 49. 139. 141. 143. XII. 37.
nyerte Entz Ferencz XII. 37. 50.

16. Koczianovits és Szurmák egyesitett 
dija 200 frt a chinin keserűsé
gének eltüntetésére XII. 75. 89.
134. XIII. 33. 51. 54. 128. 164. 
392. E lnyerte Rozsnyay Mátyás 
XIV. 40. 57.

17. Majer István dija 100 frt. a  gaz
dasági és ipar növényekről szóló
műre XII. 55. 58. XIII. 34. 51. 
392. XIV. 40. XV. 27. 41. E l
nyerte Viola Kálm án XVI. 33. 39.

18. Kovács Sebestyén Endre dija 100 
arany, a honi ásványvizek m eg

ism ertetésére XII. 39. 70. XV.
27. 41. XVI. 33. 39. XVII. 50. 
XVIII. 13. 23. 285. XIX. 24. 
169. Nyerte Kovách Imre XX.
24. 31. 37.

19. Szurmák Vilmosnak 300 frtra fel
szaporodott dija eredetileg a 
sápkórról, ma a güm őkórról te
kintettel öröklékenységére és 
ragályosságára írandó műre XIII. 
127. 389. 392. XIV. 40. 57. 58.
XV. 27. 41. XVI. 33. 39. XVII. 
50. XVIII. 13. 24. 285. XIX.
25. 169. XX. 24. 31. XXI. 19. 
30. XXII. 16. 33. XXIII. 26.
XXIV. 25. Másik 100 ftos diját 
lásd 16-ik szám alatt.

20. Rozsnyó és Dobsina városok dija 
200 frt, a göm örm egyei bányá
szat em eléséről. Nyerte Kauf
mann Camilló XIII. 33. 50. 52.

21. Halász Géza dija 100 arany, állam
orvostani kérdésre XIV. 41. 72.
74. 75. 97. 105. XV. 27. 41.
XVI. 32. 39. XVII. 50. 52. Nyerte 
Török János XVIII. 13. 24. 26.

22. Balassa János dijának kam atai
ból m aradt 19 darab aranyat 
kiegészítették 100 aranyra (Ko
rányi Frigyes 20 arany, Bókay 
János 5 arany, dr. Műnk 50 frt 
s mások) Balassa nevére alakí
to tt dij 1880—1883. közt meg
jelenő legjobb önálló m űre XIV. 
37. 40. XVI. 33. 39. 89. XIX. 
25. XX. 24. XXI. 30. XXII. 16.
33. Nyerte Fodor József XXIII.27.

23. Poór Imre dija 100 arany köz
egészségügyi törvényjavaslatra, 
m ost hazánk orv. tudom ánya 
fejlődésének történetére XV. 28. 
42. XVI. 33. 39. XVII. 50. 52. 
XVIII. 13. 24. 285. XIX. 25. 169.
XX. 24. 31. 43. XXI. 30. XXII. 
16. 33. XXIII. 26. XXIV. 24. 28.

24. Rózsay József 200 frtos dija a 
vér ki- és elválasztásáról írandó 
miire XVI. 53. 57. 87. megbízás 
útján nyerte Szél Lajos XVII. 
50. XVIII. 13. 23. 31.

25. Babona kiirtására összegyűlt 300 
frt, XVI. 76. 86. XVII. 50. 53.

XL.



Nyerte Varga János XVÍII. 13.
24. 34.

26. Hamary Dániel 100 ftos dija m a
gyar orvosi bibliographiára 1848 
- 7 4 - ig  XVII. 61. 89. 90. 93. 
Nyerte Fekete Lajos. XVIII. 13.
25. 29.

27. Batlzfalvi Sámuel 300 frtos dija 
m. orvosi m űszótárra XIX. 15.
169. XX. XVI. 24. 31. 32. N yerte 
Barts József XXL 19.

28. Szombathely város dija 100 arany. 
Ezért a malária kórtani és oktani 
viszonyairól szóló mii m egírásá
val Ehrenreich Lajos bízatott 
meg, XXL 18. 54. 56. XXII. 16. 
33. XXIII. 26. XXIV. 28.

19. Batthyány Gusztáv herczeg dija 100 
arany. Ezért Vasm egye növény
zeti viszonyainak ism ertetéséről 
szoló mü megírásával megbiza- 
to tt Borbás Vincze XXI. 18. 56. 
XXII. 16. 33. E lnyerte XXIII. 26.

30. Degenfeld Imre gróf dija 100 arany 
XXII. 13.15. 32. Nyerte a Rhab- 
ditisekről szóló m onographiával 
Örley László XXIII. 26.

31, Temesvári helyi bizottság dija 100 
drb. 10 frankos arany; kérdés: 
Milyen hygieniai viszonyok és 
körülmények, különös tek in te t
tel a maláriára befolyásolják 
a gyerm ekhalálozást leginkább 
Délm agyarországon ? XXlII. 20. 
21. 49. XXIV. 25. 28.

Pam ut termelés Baranyában VI. 80. 
Pannóniái képlet XXI. 86. 
Pannonhalm i kirándulás XVII. 312. 
Pantocsek L. XX. 67.
Pap Samu (csügedi) XXIII. 50. XXIV. 

42. 171.
Papír term észettani leírása és tö rté

nete V. 99. 102.
Papp Ignátz III. 115. 116.
Papp Simon XIV. 84.
Papyrus antiquorum  V. 102. 
Pasqualati báró V ili. 101.
Paquelin therm ocautere (rajzzalj XX. 

56. 242.
Parádi Csevicze földtani leirásaX fii.93. 
Parádi fürdő I. 44. III. 39. V. 91. 94.

IX. 135. XIII. 98. 405. 408.

Parádi em léktábla XIII. 407. 
Párádon ta rto tt közgyűlés XIII. 405. 
Parajdi fürdő X. 35.
Parajdi sóképlet viszonyai az ott 

dívó művelet leírásával (képpel)
XI. 129. 239.

Paralysis progressive ascendens IX. 
162.

Parasilpha oblonga var. alpestris Kr. 
XXIII. 276.

Párhuzam  a szepesi kárpátok és a 
bánsági havasok közt VI. 287. 

Párolgásm érő ism ertetése (rajzzal)
IX. 185. 347.

Parragh Gábor IX. 189. 
Parthenogesisről XIII. 223. 235. 
Pastor roseus III. 65.
Pászthory Ferencz XV. 24. 100. 
Paszlavszky József XIX. 33. XX. 84. 
Pataki Dániel I. 92. V. 48. 136. 174.
' X. 33. 40. 56. 98. XI. 37. XII. 

134.
Pataki Dániel emlékezete XV. 101. 
Pataki Pál III. 64.
Pataky Sámuel VII. 23.
Patkovics József VI. 1. 37. 132. 

161. 175.
Patrubány A ntal X. 61.

» Gergely IX. 54. 176. 179.
XIII. 59. XX. 84. XXII. 19. 103. 

Pátyai vár környékéről XIV. 92. 
Patzauer Mór XII. 139. 239.
Patzek Mór XII. 133.
P auer Sándor Lipót V. 15.
Paulovai ásványvíz IX. 135.
Pávai V ájná Elek IX. 31. 182. XI. 

133. XII. 167. XIII. 304. XIV. 85. 
327.

Pécs-Csetneki vasgyár VI. 34.
Pécs környékének flórája VI. 284. 

288.
» környékének jövendője term.,

ipar és kereskedési tek in te t
ben VI. 234.

» lepkéiről VI. 285. 303.
» 5-ik gyűlés székhelyéül kitüze-

tik V. 197.
» topographiája VI. 1. 175.
» város meghívója III. 119.

Pécsi em lékpénz VI. 3. 52.
» forrásvizek VI. 241. 253.
» gyüm ölcstenyésztés VI. 358,
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Pécsi időjárás 10 évről VI. 178.
» kőszén VI. 126.
» ' mészkő m adrepórai VI. 241.
» nem zeti casinói egyesület meg

hívója V. 14.
» székesegyházról XI. 151. 

Pécsvárad vidéke földismei tek in te t
ben VIII. 163.

Pecsenyédi ásványvíz VIII. 103. 108.
> kőszénbánya VIII. 108. 

Peganum  harm ala török növény a 
budai hegyen XI. 134.

Pekleniczai hegyi kátrányról IX. 183. 
326.

Pelias berus m arása VII. 86.
Peller József VII. 64.
Penis egész bőrének leszakadása gyó

gyulással XIV. 65.
Pentelikoni márványról IX. 183. 322. 
Peregriny Elek III. 55. XIII. 392.

XIX. 41.
Peretti Alajos XV. 26. 100.
Perl József XVIII. 38. 44. 
Perm etezőnek Fischer általi m ódosí

tása X. 59.
Perm etező gépekről IX. 147.
Perzsa fölirások VI. 233.
Pest és Buda környékének földisméje 

kívántatik VI. 242.
Pesti állatkert kérdésének állapotá

ról IX. 182.
» himlőjárványról 1871. XVI. 55. 

139.
» kórboncztani intézet gyűjtem é

nyéről IX. 176.
» légtiinettani és egészségügyi

észleletek X. 147.
» második nagygyűlés jegyző

könyve III. 113.
Pestm egyei geológiai és talajtani m eg

határozások XX. 68. ! 
271. !

» kőszirtek VI. 241. 259. i 
Petefészektömlő I. 86.

» kiirtása XII. 138. 219.
XX. 55.ΧΧΙΙΓ. 39. 
203. 1

» kiirtás (sikerrel Ma
gyarországon Il-ík) I
XIII. 164. 166.

Petényi Salam on III. 52. 127. IV. 10.
11. 14. 89. 101. V. 13. 14. 34. 37. !

139. VI. 48. 193. 284. 285. 372.
VII. 4. 20. 51.203. 215. VIII. 162. 
187.191.217.235.

Petényi Salamon a magyar halakról
VIII. 214.

» » kiküldetése a nürn
bergi gyűlésre
VI. 40.

» » halála IX. 26.
Pétcrfy József VIII. 237. X. 55.

» Károly X. 137.
Pettkó János V ili. 160. 165. 175. IX. 

27. 183. 184. 320. XI. 126. 127.
XII. 166.

Pettkoit a Voltait válfaja XII. 166. 
Petrányi Jakab XI. 144.
Petrovics Gyula XV. 70.
Petz Lajos XX. 56.
Petzhold munkái a kőszénről IV. 75. 
Phaenologiai észleletck XV. 71. 
Phaloropus cinereus Briss. először 

Erdélyben XIII. 279. 
Phosphorm érgezés kortanához XXII. 

21.
Phytophoenologiai megfigyclésckXX. 

67. 317.
Picus tridactylus III. 65.
Pikermi őslénytani telepek G örögor

szágban IX. 183. 322. 
Pikkelyegről XVIII. 38. 42. 177. 
Pilisi medcnczéről Erdélyben X. 203. 
Pillér Mátyás pozsegai útja IV. 100. 
Pillitz Ignácz XXIII. 41.
Pinynyei kirándulás VIII. 244. 
P intér E ndre III. 126.
Pióczák föltételére műszer V ili. 102. 
Piskovics János III. 116. VI. 48. 54. 

129. VII. 4.
P latynus banaticus Friv. ΧΧΙΓΙ. 274. 
Platytarsus Frivaldszkyi Reitt. XXIII. 

280.
Platzer Ferencz XXI. 43. 295. XXIV.

43.
Plechl Szilárd XXIII. 41.
Plica polonica XX. 50.
Plichta Som a XII. 134. 138. 217.

XVII. 65. 205. 210. XIX. 45. XX. 
23. XXIII. 50.

Ploszkói ásványvíz IX. 135. 
Podm aniczky János báró III. 66. 
Pogányvár a tárkányi Biikkhcgység- 

ben XIII. 352.
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Pogány vár m int bazaltkráter IX. 183.
325.

Pogánvvárról A lmáth és A jnácskő 
közt XIII. 352.

Poggendorf m egosztási villamgépéről
XVII. 71. 248.

Pohorellai kirándulás XII. 438. 
Poklosság M agyarországon táblával

XX. 49. 140.
Pókokról szóló értekezés X. 65. 
Pokolvarról XI. 123. 213.
Pokolvar malária tárgyában külön

vált bizottság IX. 148.
Pokolvar oktana és kórtana IX. 141. 
Polenai ásványvíz IX. 135. 
Polewkovits János III. 62.
Polhorai ásványvíz V. 94.
Polarisatio alkalm azása chinin felis

m erésére XX. 63.
Politzer Ádám IX. 172.
Pollák László XVH. 94. XXII. 34.

» » em lékezete XXIII. 21.
78.

Pollák Samu XX. 52. 165. 
Polichronie C. A. XVIII. 44. 164. 
Pólya József III. 57. 114. 115. 116.

119. 126. XIII. 59.
» » életrajza képpel XIX.
44.

Polyána-Ruszkai kirándulás XXIII.44. 
Polygonum tinctorium ból készült in

digó V ili. 163.
Pongrácz Mihály VIII. 100.
Pontelly István XXIII. 125.
Poór Imre IX. 141. 142. 147. 153. 

165. 212. X. 29. 37. 40. 54. 59.
XI. 33. XII. 133. 144. 147. 154.
XIII. 49. 50. 57. 58. 188. 193. 
393. XIV. 37. 70. 93. 182. XV.
24. 56. 59. 60. 88. 99. 101. 162. 
190. 202. XVI. 56. 163. XVII. 153.
XVIII. 38. 117. 142. XIX. 29. 30. 
87. XXII. 33. XXIII. 50. XXIV. 
4L  131.

Poór Imre 100 aranyas pályadija XV.
28. 54.

» » ezer ftnyi adom ánya az
orvosi segély egyletre XV. 48. 
56. 88.

Popper Alajos XXII. 14. 44. 
Popoviciu Sándor XVI. 55. 60. 191. 
Porccilán földünk I. 4L

Porlasztó gépekről IX. 146.
Porosz népiskolai szék XIV. 255. 
Posványlég hatása halandóságra IV.

15.
Pótlólag hozott alapszabályul szol

gálandó nagygyulési végzések XI.2.
1 Potyka csontvázáról VI. 287.

Pozsony m eghívója IX. 28. X. 26.
I Pozsonyi dárdany I. 41.

» dolgozóház XI. 155.
» János VII. 70. 

Pozsonym egye term észettan! leírásá
hoz adatok XI. 127.

Pöstyéni fürdő III. 38. V. 93. VI.
108. IX. 135.

Preycr János IV. 12. 140.
Pribék Bódog VI. 330.
Pribilla József VII. 21.
Pristonichus elegans var. Schreibcrsii

Schm idt VIII. 191. 234. 
Prochudnyai ásványvíz XIX. 54. 
Próderfalvi ásványvíz V. 93. 94. 
Proteus anguineus VIII. 188. 228. 
Protozoa két táblával XVIII. 50.170. 
P rugberger József XVIII. 62. XIX.

15. 46.
Pselaphus m ehadiensis XXIII. 275. 
Pserhoffer Samu IX.164.176.XVII.65. 
Pseudoherm aphroditus hypospadi- 

aeus XXI. 44.
Psoriasis XVIII. 42. 117. 
Psyllophora IV. 114.
Pterostichus cophosioides Dej. XXIII. 

274.
Pulszky Ferencz VI. 40. 56. VII. 9.

11. 21. 32. 40. 154.
Pulszky Károly XIV. 85.
Purkinje tr. XI. 118.
Pusinszkoi lebkő III. 78.
Putnoki kirándulás XII. 413. 439. 
Putsch Tóbiás XXIV. 45. 235. 
Püspök fürdő II. 59. IV. 86. 
Pygaeus Jem elkai Heck. VIII. 164. 
Cluarnerói tengeröböl sajátságairól

XIV. 99.
R ab ló  barlang a Herkulesfürdőben

XVI. 33.
Ráczfürdőről IX. 134. 186. 337. 
Radich Ákos XIII. 393. XIV. 37.

93. 95.
Radiolaria fauna a csendes oczeánban

XXI. 44.
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Radvánszky A ntal III. 2. 116. 121. 
Ragályi N ándor XII. 174.
Ragályos hagym áz s bele szőtt himlő

III. 122.
Rahói ásványvíz XIX. 54.
Rainer János György III. 68.
Rainis Á goston V. 68.
Raisz Gedeon XII. 72. 134. 145. 

155. XIII. 125. 165. 190. XIV. 63. 
73. 95. 247. XIX. 28. 92.

Rajeczi ásványvíz V. 93. 
RajeczTepliczm eghivójaXXIV.26.37. 
Rajzok a brassói életből XVIII. 64. 99. 
Rakita Alajos XVI. 52. 89. 125. 
Rákos álképletekről IX. 175.
Rákos növendékek műtété (rajzokkal)

XIV. 67. 188.
R ansonnet Lajos báró IV. 67. 134. 
Ranunculus ficaria Vág-Beszterczén 

eső képen hullott VIII. 131. 191. 
R anunculus ficaria és illirycus csu 

csorainak lényegéről IX. 286. 
R anunculus glacialis IV. 106.
Rapos József XI. 162. XII. 79. 156. 

XIII. 212. 214. 221. XIV. 78. 96.
XVII. 81. 274. XX. 75. 77.

Ráth Károly XX. 23. 28. 84. 86. 
Ráth Péter IX. 187. X. 37. XIII. 310. 
Rátz István XXII. 27.
Rátz Károly IX. 31.
R ayner Károly XIII. 211.
Récsey Imre XX. 54. 84. 
R edtenbacher József em lékezete XV. 

101.

R edtenbacher fauna austriaca VIII. 
189.

Reductio bulbi XXIV. 108.
Reform javaslat X. 30. XVIII. 25. 
Régészeti közlem ény Dél-Magyaror- 

szágra vonatkozólag XVI.
36. 111.

» kiállítás Pozsonyban XI. 
149.

Régi épületek fentartása országgyű
léstől kéretik VII. x v i i .

» műemlékek fentartása X I1. 69. 
Régiségek Szt. István, IV. Béla, Nagy 

Lajos és Mátyás idejéből VIII. 132. 
Regéczi hutában előjövő golyváról

VII. 64.
R egner Vincze VIII. 165.
R eichardt Ferencz IV. 18. 48.

Reiner György V. 34.
Reiner János IV. 104.
Reisinger János I. 15. III. 59. 126.

IV. 101. V. 99. 173. 182. 
Rendellenes birkaellés III. 74. 
Rendellenes lefolyású karütérX I. 124. 
Rendszerek az orvostudom ányban

XXIII. 21. 82.
R enner A dolf XX. 68. 348. 353. 
Repcze term elésről VI. 333.
Resectio maxillae superioris XII. 

136. 213.
Resorcinról XXII. 19. 117. 
Részecs-erő szerepe a szerv tanban

XXIV. 44. 215.
Reszkető, rövidlátó, kancsal szem 

II. 23.
Részletes fejtegetés a soproni kő

szénbányákról VIII. 161.
R éti egér IV. 97.
Retinitis circum scripta IX. 239. 
Rétm üvelésről XIX. 37. 
Rétöntözésről VI. 334.
R ettenbachi ásványvíz III. 103. 
Retyezát hegység ism ertetése V. 162. 

184.
Révay György báró III. 58.
Révay N. János IX. 174. X. 58. XIV.

67. 188. XVI. 61. 174.
Révay N. János báró III. 58.
Révész Bálint XXI. 57. XXII. 13.

34. 38. 4L  91.
Révi agyagról XI. 32.
Rézbányái arragonit III. 78. 127. 
R ézbányáink I. 40.
Rezgési mozgásokról táblákkal XVII.

70. 244,
Rezgésszerű mozgások 4  táblával

XIX. 32. 122.
Rézgyártás alsó m. ország bányái

ban III. 127.
Rézkezelés III. 48.
Rézm etszetek m ütana VIII. 247. 
Rézvirág előállítására Tokajban gyár 

létezett VII. 164. 171. 
Rézvirágnak franczia mód szerinti 

előállításáról VII. 164. 171. 
R habditisek m agánrajza pályadijat 

nyert XXIII. 27. 49.
R hagonycha rorida Kies. XXIII. 278. 
Rhinolophus bihastatus Geoff. XX. 

253.
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Rhinolophus Euryale Blas. XX. 253. 
Rhus cotinus VI. 341.
Rhyolith prototypja a tokaji hegy

X. 67.
» kőzetek kéntartalom m al XII. 

168.
R ichter Alajos VII. 238.
Rietzingi kirándulás VIII. 163. 167. 
Rimavölgy flórája IV. 101. 
Rim aszom bat gyiiléshelyül kitüzetik

XI. 36.
» meghívója XI. 29.
» i em léktáblaX IlI. 35.61. 
» ipar és gazdasági ki

állítás XII. 397.
» óvoda leírása XII. 158.
» vidékén te tt füvészeti

kirándulás XII. 169. 
River italára pohár I. 86.
R obbanó és öldöklő szerekről XV. 

74. 92. 248.
Rochcl Antal III. 55. IV. 101.

» Károly XV. 79. 337. 
Rochosz (Rokosz) István III. 107. V. 

34.
Rodiczky Jenő XVII. 314. XVIII.

53. 56.
R oesner József III. 127.
Rodwell I. T. XXII. 23. 181. 
Rogenhoffer Alajos XI. 132. 
Roggendorfi ásványvíz IX. 135. 
Rokitói kőalajos pala Zem plénme- 

gyében XIX. 31.
Rokonhatásokról X. 72.
Rókus kórház tanintézetnek átalakí

tása II. 10.
Róm aiak védrendszereiről a D una 

m entén X. 77. 81.
Rom ánok böjtjéről XVII. 65. XVIII.

47. 167.
R om bauer Godofried VII. 164. 
Róm er Flóris VIII. 131. IX. 64. 190. 

192. 350. X. 46. 77. XI. 27. XIII. 
343. XIV. 90. 92. 405. 409. 

Rónay Jáczint XII. 39. 181. XIII. 35.
66. 294.

Rónaszéki kirándulás XIX. 4. 
Roncsoló térdizlobról (képpel) XIII. 

142. 148.
» toroklobról XI. 167. XIX.

30. 104. XXI. 39.
s> toroklob budapesti 1881.

jun i 1-től 1882. máj.31-ig
XXII. 19. 21. 103. 112. 

Roncsoló toroklob Erdélvben XVII. 
231.

Rosa Szabói Borbás (képpel) XXI. 
42. 311.

» V ictoria hungarorum  XXII. 26. 
Rose Bálint m ethodusa I. 95. 
Roslavjei ásványvíz V. 94.
Rosnitzi érczek pörkölésének ártal

mas hatása III. 18.
Roth A dolf XXIV. 42.

» A lbert X. 62. 163. XV. 59. 60. 
177.

» Ferencz XX. 50. 182. XXII. 21.
148.

» Mátyás XIV. 173.
» Pál X. 37 
» Péter V. 162.
» Samu XXIII. 50. XXIV. 44. 
209.

Rothe Károly XI. 136.
R ottar Mark XIV. 39. XV. 91 XVI.

30. 78. 90. 100. 119. 
Rovarcserére felhívás VIII. 191. 
Rózsa Ferencz VII. 64. 71. 90.

» József IV. 12. 68. 134. 
Rózsay József IX. 74. 162. 183. 192.

326. X. 45. 46. 52. 69. 84. 244. 
XI. 31. 46. 121. 192. XII. 135. 
141. 154. 192. 263. XIII. 141. 145. 
393. XIV. 63. 64. 171. XV. 50. 
51. 91. 130. 131. 132. XVI. 30 
36. 53. 57. 76. 82. 88. 101. 173. 
XVII. 39. 55. 59. 137. XIX. 24.
28. 83. XX. 48. 357. XXI. 30. 38. 
101. XXII. 36.

Rózsay József em lékezete XXIII. 
21. 76.

Rozsnyay János VII. 40.
» Mátyás XIII. 164. 300. 310.

XIV. 85. 350. XV. 74. 
92. 248. XVI. 299. XVII.
72. XVIII. 48. 190. XX.
63. 67. XXIII. 45. 50. 

» csersavas chininje és chi- 
nin csokoládja XIII. 164. 304. 

Rozsnyó faunájához, flórájához és 
m eteorologiájához adalékok XIII. 
223. 239.

Rozsnyói kirándulás XII. 435.
» vasfürdő XII. 95. 119.
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Rozsnyón tarto tt közgyűlés XII. 93. 
Rögös szem bántalom ról IX. 174. 
R őm erbadba meghívás XIV. 66. 
Rőthy István XXI. 48.
Rövid közlés 3 éves gyakorlatról

VII. 63.
Rudáriai szén IV. 130.
Rudnyói A esculap ásványvizeket nem 

szereti V. 92.
Rum y Károly II. 50. III. 116. ■ 127.

VI. 193. 213. 241. 279. 286. 320. 
R upp János VI. 54. IX. 141. 175. 
Rust-féle orbánczról XV. 54. 190.

» halála I. 11.
Ruszpolyánai ásványvíz XIX. 54. 
Ruszti borról VIII. 240.
R uttkai István III. 125.
Rühek kórodai gyógyításáról VII. 64. 
Rühről VII. 67.
R ybar István XVI 66.
R ybka János III. 61.
Saárossy József I. 85. VI. 40. 56.

VII. 2. 65. 68.
VIII. 100.

» » halála IX. 26. .
Sadler József VI. 296.
Sajó-polyánai ásványvíz XIX. 54. 
Salam on József IX. 167.
Salernoi iskola oszlopai XXIII. 88. 
Salétrom  előállításáról VII. 165. 
Salétrom savas és salétrom ossavas 

am m on X. 260.
Sail Ferencz XXIV. 26.
Salmo thym alus IV. 104. 
Salpingotom ia XXIV. 103.
Salvator (lipóczi) ásványvíz V. 94.

VII. 69.
Sándorffy János VIII. 97. 113. 
Sangaletti Eduárd III. 126.
Santorini féle visszeres fonatok be

m utatása 2 táblával XII. 134. 187. 
Sárga szömörcze fa VI. 341.
Sárisápi tim sós forrás V. 93.
Sarkad földtalajáról és kútvizéről XV.

73. 256.
Sarkitó készülék alkalm azásáról XX.

63.
Sarlay János XII. 175. 372.
Savnyiki (scsavnyiki) fürdő V. 94. 
Sárom berken talált bronzkardról X.

42.
Sárosm egyei ásvány term ények kiál

lítása VII. 196. 
Sárosm egyei földisme VII. 166.

» növények névsora VII.
201. 218.

» opálbányák VI. 63.242.
Sáros-Pataknál czinege hegyen opál 

XI. 127.
Sásnem ek rendszere IV. 88.
Sass István IX. 148. X. 51. XVII 

30. 145. 150.
Sauer Ignácz IV. 12. 17. 18. 28. VI.

4 8 .5 3 .5 4 .1 2 9 .1 3 1 . 
152. IX. 141.

» » em lékezete X. 22. 172.
» » életrajza (arczképpel)

XVIII. να.
Savanyus keserüviz I. 90.
Savaria közéletéből XXI. 56. 89. 
Sávoly Viktor VIII. 98.
Saxifraga brioides IV. 106.
Saxton féle dagály mérő tökélesitése 

XVII. 108.
Sáy Ferencz i .  105. III. 113. 114. 

116. 117.
Sáy Mór XIX 45. XX. 23. 41. 84 

» » em lékezete XXIII. 21. 74.
Scarpa Pál XIII. 393. XIV. 37. 
Schafarzik Ferencz XX. 67. 296. 
Schaller Ferencz IX. 176. XI. 48. 

147. XXI. 19.
Schächter Miksa XXIII. 41. 50. 217.

XXIV. 20. 79.
Schédi Sándor IX. 187.
Scheiber S. Η. XXIV. 42. 167. 
Schellham eria IV. 114.
Schenk S. L. XI. 122.
Schenzl Guidó X. 36. XI. 137. XXII.33. 
Scherfel Aurél XXIII. 50.XXIV.18.22. 
Scherm ann A dolf XIX. 39. 46.51. 
Scheverley Mátyás III. 60.
Schiller Miksa XX. 50.

» Zsigmond XI. 131. 296. 
Schimkó P'rigyes V ili. 132.
Schlauch Lőrincz XXIV. 26. 
Schlésinger A dolf XX.52.207.XXI.40. 
Schlésinger Ignácz I. 92. II. 42. 
Schm all Frigyes VIII. 188. 
Schm ecksz IV. 104. V. 94.
Schmidl A dolf IX. 54. 183.

í » em lékezete Χ Ι.χιχ.
Schm iedt Ferdinand V ili. 188. 228. 

233.
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Schmitz János IV. 88. 111. 
Schneider Gáspár VI. 57.

» Gyula VII. 164. 177. 
Schnell Károly (lelkész) XI. 131.

» » (polgármester) VXIII.
64.

Schnitzler János IX. 146.
Schön Vilmos VII. 67.
Schönbauer Vincze III. 56. 
S chönberger Soma XIII. 125. 
Schöpff-Merei Á gost I. 92. II. 23. III.

115. 116. 117! 128. IV. 11. 
Schreiber Gusztáv V ili. 239. 
Schreibers Károly IV. 92.
Schreier Lajos XVII. 64. 240. 
Schröer B. D. XI. 151.
Schulzer István VI. 285. 286. 295. 
Schuster János Szilárd I. 36.

» » » féle árva I. 26.
» » » pályakérdés I.

28. 92.
Schwartz Gyula IX. 56. 183. 184. 
Schwartzer Fercncz IX. 176.

» Ottó XXIII. 50.144. XXIV. 
38. 95. 247.

Schweitzer Gábor III. 116. 118. 
Schwimmer E rnő XX. 49. 140. XXII.

34. XXIII. 21. 82. 181.
Scitovszky János V. 197. VI. 27. 54.

57. VII. 168. VIII. 
» » arczképe VI.

Scoliosis kór oktana XVI. 56. 158. 
Scom ber antiquus Heck. VIII. 264. 
Scrophulosa exfoliatio ossis maxillae

III. 72.
Sebekjárulékos bajairól XVIII. 64.201. 
Sebesi ásványvíz V. 91.
Sebészet gyakorlatának nehézségei a 

vidéken XII. 139. 239. 
» ujabbkori haladásáról X. 60. 

Sebészi és gyermekágyi láz azonos
sága X. 60·

Sebkezelésről antiscpticc XXII. 21. 
132. XXIII. 217.

Seidl Manó emlékezete XVI. 110. 
Selmecz környékének term észettani 

nevezetességei VIII. 160. 175. 
Selyem tenyésztés meghonositásaXIII. 

353. 390.
Selycm tenyésztésről VI. 335. 
Selistyei m adrepór kövületek IV. 68. 
Sem eleder Frigyes IX. 170. 174.

Sepsi-Szentgyörgyi gyűlés és kórház
XVIII. 38.

Sertések torokgyíkja IV. 120.
Sérvek kizáródásának oktana XIII.

40. 214.
Sérvm űtétekről XXIV. 41. 134. 159. 
Severini Joannes III. 54.
Shokról XV. 53.
Siebenfreund János III. 63. V. 34.

VIII. 102.
Siderolitek XXII. 54.
Siesz Károly IV. 17. 18. 63. 
S iketném aságról orvosi szem pontból

X. 57. 100.
Siketném ák tanitásm ódja III. 114. 
Siklós vára VI. 104.
Siklóssy Gyula XVI. 57. 88. 176.

XVII. 25. 63. 92. XX. 56. 237. 
Síkor József XVII. 60. 236. XXI. 41. 

46. 48.
Silikát kőzetek alkali tartalm ának fel

keresése XI. 128.
Simkovies Lajos XX. 354.
Simon A ndrás V. 163.

» Vincze VIII. 237. XVII. 73. 
Simonffy Imre XXII. 13. 93.

» Samu XXII. 30. 38.
Singer Mátyás IX. 68. 258. XI. 118. 

167.
Sipos Ignátz XII. 149.
Sitkéi Manó VII. 68.
S itta europaea tulajdonképen S. ura- 

lensis VIII. 187.
Skerlievo betegségről XIV. 64. 169 

185.
Skofitz Sándor VIII. 190.
Smee-féle telep m ódosítása XVII. 70. 
Sm idt György IX. 152. 176. 208. 
Sm idt Szörény VII. 23.
Sm redáki ásványvíz I. 44.
Smyrnium perfoliatum Mill.B udapest

nél XII. 168.
Sóbányászatról Erdélyben, földismei 

és államrajzi adatok (5 táblával)
X. 185.

Sófalvi ásványvíz XIX. 54.
Soldan János György VI. 364. 
Soltész Miksa IX. 180.
Sólúgzásról és a sóbányák vizveszé- 

lyéről XI. 129. 237.
Solymosi Samu XII. 88. 
Som lyóhegy VI. 108.
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Somlyói hegy földtani viszonyairól
VIII. 161.

Somogyi Rudolf XII. 173. XVI. 84. 
Somosköi bazalt vár XX. 83. 347. 
Sopron borkiváltságot kap 1412-ben

VIII. 32.
» meghívója VII. 21.
» róm ai és m agyar régiségei

ről VIII. 130. 135.
» városának tö r té n e ti . vázlata 

VIII. 29.
» vidékéről földrajzi és term é- 

szettani tekin tetben VIII. 
132.

Sopronban kiállított régiségek jegy
zéke VIII. 156.

Soproni aszalt gyümölcsről VIII. 241. 
» bor vegyvizsgálataVIII. 163.
» és Ruszti bor term észetei

ről VIII. 240. 242.
» iparm ű kiállítás VIII. 243·
» kőszénbányák leírása kíván

tatik VII. 18.
» kőszenek vegytani vizsgá

lata VIII. 163.
» mezei flóra VIII. 7.
» selyem tenyésztő társulatnak

430.000 szeder fája van 
VIII. 244.

Sopron megye leírása tö rténeti és 
term észetrajzi te 
k in tetben VIII. 101 
103.

» » mező gazdászata és
legnevezetebb ve- 
tem ényeiről VIII.
238.

» » statisztikai viszonyai
ról VIII. 132.

» m egyében gazdasági fiókegy
let alakult VIII. 11.

» megyei ásványvizek VIII. 103.
» » eltűnt községekről

VIII. 132.
» » selyem tenyésztésről

VIII. 239.
Sopronnak gazdasági leírása kíván

tatik VII. 18.
Sorbus torm inalis víziszony ellen

X. 59.
Sorex fajokról IV. 96.
Sóról, m int táp  és fűszerről X. 67.177.

Sósmezei ásványvíz V. 94.
Sóterm és között található farészek

V. 89.
Sóvár V. 94.
Sóvári sófőzés eredm ényének táblás 

kim utatása VII. 282.
Sömörféle bajok oktana és gyógytana

IX. 142. 212.
Sömörrül VII. 64. 69.
Söm örög kezelése söm örögösek in té

zetében VII. 117.
Spalax typhlus IV. 97. VI. 285. VII. 

241.
Spányik József X. 57. XI. 30. 37. 
Spártai nevelésről orvosi tekintetben 

XXII. 19. 157.
Sperm atium ok töm lőkben fejlődnek

XIII. 223.
Spies János VI. 2. 331. 341. 
Spietzer Bernát IX. 141. 148. 
Spitzer Károly XI. 146. XII. 141.

XXII. 20. 120.
Sporadosideritek XXII. 54.
Spray használata hólyagm űtéteknél

XX. 237.
S tadler K ároly XVII. 69. 
Staflenberger Alajos III. 126.
Stáhly Ignácz IV. 16. V. 54. 
Stancsics Mihály III. 55.
Statisztikai adatok a keleti m arhavész

ről 1848—65-ig XI.141. 
» adatok a nagyváradi 1830-

tól létező szegény szem 
betegek intézetéről VII. 
8.

» ' kim utatás első hat nagy
gyűlésről VI. 27.

» kim utatás 13 nagygyűlés
ről XIV. 114.

S tátus orvostan állása M agyarország
ban  IV. 32.

» orvostanról IV. 17.
S taub Mór XV. 70. 71. XX. 67. 68.

84. 317. XXIII. 45. 50. 51. 236. 
266. XXIV. 44.

S teer Ferencz VII. 160. 165.
» M árton VII. 244.

Stefanovics Sándor XXIII. 10. 
Stelczner N ándor XI. 126.
S tern János XVIII. 38. 47.
S terna leucoparea III. 65.

» leucoptcra III. 65.
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Stetinay János III. 59. V. 34.
S tetter Frigyes V. 34. 139.

> József III. 64.
Sthetoscop bem utatása V. 135. 
Stierbach János III. 62.
Stilbit III. 10.
S tockinger Imre VII. 2. 21.

» Tam ás IX. 168.
Störk Károly XI. 118.
Straka Károly VII. 198. 241.
Straub Sándor XXII. 23.
Streicher Mihály V. 196.
Streim György II. 75. III. 63. 115.

V. 34. VI. 241.
Streinka IV. 16.
Stroboscopról (egy táblával) XXI. 45. 

316.
Strontianit III. 80.
Struve m esterséges ásványvíz gyára 

I. 88.
Stryx fajokról III. 65.
Stubnyai (Stubeni) ásványvíz III. 103. 

V. 93.
Sturnus roseus III. 65. 
Sub-Sokoloczi szén IV. 130. 
Sugárgom babetegség XXIII. 196. 
Sujtólég előfordulása a Büttner- 

Gründlbányában VII. 177.
Sukorói állítólagos Kunhalm ok VIII. 

161. 177.
Sulek Sándor III. 99. 
Sulfocarbonsavas és xanthogensavas 

kali XVIII. 48. 190.
Suligulii kirándulás XIX. 4.
Sus mononyx IV. 98.
Súly-, hossz- és térm érők egyesítése 

VIII. 9.
Súly I. 50.
Súly, népies neve a bujakórnak XIII. 

164.
Sümeghi Pál VII. 23.
Sűrített levegőnek élet és gyógytani 

hatásáról XIII. 175.
Svéd népiskolai szék XIV. 256. 
Svertia perennis IV. 106.
Sycosis II. 40.
Sylphia Dryas gyógyhatásáról X. 53. 
Sym pathicus gyógyszerekről XL 125. 

» szem lobról XX. 53. 203. 
(rajzzal) XXI. 39.

Synotus Barbatellus Keys, et Bl. XX. 
254.

Szabadffy János XX. 81. XXL 18.
24. 58.

Szabadhegyi Sándor XXIII. 67.
Szabó Alajos IX. 188. XL 140. XII.

174. 373. XIII. 354. 358. 
361. 390. XIV. 89. 384. 
XVII. 75. XX. 72. XXL 47.
XXIII. 50.

» A ntal IV. 8. 12.
» Dávid VII. 210. 254. XIV. 72. 

226. XV. 55. XIX. 46. 
XXII. 34.

» D énes XXIV. 29. 38.
» György XII. 34. 100.
» Ignácz XIII. 294.
» Im re XIII. 332. 340. XX. 81.

XXI. 20. 51. 59.
» János XXI. 46.
» József (budapesti egy. tanár)

VI. 242. 272. IX. 24. 
27. 45. 74. 182. 185. 
325. X. 22. 67. 69. 172. 
250. XI. 127. 231. XIII.
35. 76. 294. 304. 390. 
XIV. 84. 358. XV. 91.
XVI. 30. 76. 82. XX. 
68. 81. 83. 271. XXI.
29. 42. 44. 57. 104.
XXII. 61. XXIII. 42. 
233. XXIV. 42. 92.181 

» » (Csíkszeredái) V. 46. 66.
135. 172. 196. 198. 

» » (Csíkszeredái) emléke
zete (arczképpel)
XVI. 111.

» » (tanító) VIII. 130.
» Mihály XIII. 176.
» Sam u X. 71. 75.
» Vazul XVIII. 38. 91.

Szabolcsm egyei nyírség ősrégészeti 
leleteiről XIV. 93.

Száj és pofa hiányai pótlásáról (rajz
zal) XX. 53. 222.

Szakgryülések czélszerübb rendezése
XII. 60. /

Szakm áry Á gost III. 63. 
Szakosztályok czélszerübb beosztása 

XIV. 78.
Szalamia só készítése II. 74. 
Szalárdi fürdő IV. 85.

» Mór XX. 77.
Szalkay Gyula XXIII. 50,

X L IX .



Szalonnái ásványvíz V. 94. 
Szám adásokban hevenyészett észte

hetség bám ulatos próbáinak bem u
ta tása  III. 126.

Szamosfalvi sósvizek véglényei, két 
táblával XVIII. 50. 170. 

Szam osujvári római fürdőkről X. 77. 
81.

Szántóföld alkatrészei befolyása a nö
vényzetre X. 73.

Szántóföldről vegytani szem pontból
IX. 187.

Szántói csúcsos dom bok VI. 241. 
Szántó-m agyaródi ásványvíz XI. 137. 

335.
Szapáry Gyula gróf XIII. 213. 215.

353. 392. 393. 402.
Szaplonczai ásványvíz XIX. 54. 
Szarka János XV. 74.
Szarkő orom IV. 25.
Szászi kőszénről VI. 240.
Szászrégeni ásványvíz X. 70. 267. 
Szathm áry P. Károly X. 66. 68. 
Szatmári higany I. 41.
Szatm árm egyei hülyék XI. 121. 
Szatm ár-Ném eti meghívó levele XIII. 

393. 398.
Száva Gerő XVIII. 38. X. 73. 
Szavatossági törvények állatbetegsé

geknél XII. 174. 373.
Szcitovszky János III. 114.
Széchenyi István gf IV. 9. V. 13.

» » » selyem tenyésztése
Czenken V ili.244.

» Lajos gróf halála IX. 26. 
Szedres kertek alapítása VI. 336. 
Szeged IX. 135.
Szegény elm ebetegek ápolásáról XI.

48. 111. 147.
» vakok gyógy és ápoló-inté

zete szükségéről VII. 29. 
Szegszárdi régiségekről VIII. 129. 
Székás völgy flórája és m adár faunája

XIII. 250. 252.
Szekcső Tam ás XI. 137. 312. XII. 

167. 316.
Székely Gergely XVIII. 12. 19. 53.

64. 261.
» iparczikkekről X. 71.
» János XVIII. 59. 233.
» Mózes V. 66.
» földi régivárrom okról X. 77.82.

L ,

Székelyföldi sóképletekről X. 193. 
Szekerka János III. 64. 
Székesfehérvári ásatások eddigi ered

m ényéről IX. 191.
Székesfehérvári ásatások szemmeltar- 

tása X. 41. 77.
Széki melegvíz IV. 88.
Szekuli ásványvíz XIX. 50.
Széles A ntal XIX. 112.
Széli Lajos XVIII. 13. 31. 
Szellem tanról VIII. 120. 
Szem betegek és vakok nagy számá

ról VII. 29.
Szem betegek és gyógyítható vakok 

iránti intézkedés VIII. 53. 
Szem észeti m űtétekről XVII. 63. 
Szem hátsó részének lefényképezé

séről X. 58.
Szem ideg sorvadásról (rajzokkal) XX.

53. 199.
Szem rák fekélyről VII. 64. 71. 
Szem teke sorvasztásáról (rajzokkal)

XXIV. 39. 108.
Szem tekék vele született félszeg ala

kulása (képpel) X. 61. 116. 
Szem tükrészeti aquarell festmények

XXI. 40.
Szénássy Sándor XXIII. 38. 50. 196.

XXIV. 41. 150.
Szenczy Imre VIII. 190. 229. 
Szendeffy József IX. 178. 
Szénélegsavas vasélecs készít. III.90. 
Szénkönenyek égése chlorgázban

XXII. 23.
Szénsavas vasélecs készítése III. 122. 
Szent-Benedeki trachyt oszlopok

XI. 127.
Szentgerlicze határában talált kövü

letről V. 69.
Szentgyörgyi ásványvíz V. 94. 
Szentgyörgyi József III. 54. 
Szentim rey Endre VII. 248. 
Szent-István dicsőítésére felállítandó 

em léknek indítványozása XIV. 42. 
138.

Szentkláray Jenő XVI. 69. 
Szentkirályi Zsigmond V. 67. 137. 
Szent-László fürdő II. 59. V. 94. 
Szent-László-hegyi kénes savanyuviz 

E perjesen VII. 69.
Szentlélek körm e =  Polypodium  filix- 

mas VII. 64.



Szentm iklóssy V iktor XII. 174. 
Szent-Pál szigetének térképe XI V.85. 
Szentpétery János V. 136.
Szepesi ón I. 40.
Szepesség virányára vonatkozó észre

vételek XII. 169. 331.
Széplaki Lajos XII. 156.
Szerbtövis kiirtása XIII. 57 
Szerelem physiológiája XXIV. 247. 
Szeréin éghajlata II. 50. III. 116. 
Szerémi flóra II. 51.
Szörényi Endre XVII. 83.
Szervi szivbántalom érdekes kórrajza

IX. 164. 233.
Szigethy Cs. Sándor V. 170.
Szigeti fekete fürdő XIX. 54. 
Szigethy István VII. 23.
Szigethy Sám uel V. 163. 173. 
Szigetvár VI. 105.
Szigetvári keleti feliratok VI. 55.193. 
Sziksós tavak görvélykór ellen XII.
. 140. 253.

Sziksóterm elésről az alföldön XII.
140. 250.

Szilágyi G áspár XVII. 73.
» István XVIII.62.XIX.xxv 
» Károly XVII. 70.
» Miklós V. 47. 48. 56. 172.
» Sándor X. 62.

Szilniczky Mihály III. 96. 123.
Szína György báró III. 63. V. 34. 
Szinevéri ásványvíz XfX. 54.
Szily Kálm án XIV. 98. IX. 185. XX.

65. 80. 83. 84.
Szinképi elemezés újabb vívmányai

ról (képekkel) XIX. 16. 74. 
Szinovitz László III. 58.
Szirontákok csucsorairól IX.182.286. 
Szivárványhártya lekötéséről X. 61. ! 

110.
Szivbántalmakról IV. 17. 28. 
Szívbillentyűinek m űködéséről XI. 

118.
Szivburok lobról IV. 28.
Szivzörejek IV. 30.
Szklenói fürdő V. 93. IX. 135. 
Szlaboticzi ásványvíz V. 94.
Szlaniczai m eteorvasról V. 69. 79. 
Szliács meghívása k irándulásra XXIV.

37.
Szliácsi fürdő I. 44. III. 38. 41. 124. 

V. 91. 93. IX. 135. 165. 226.

Szliácson ta rto tt közgyűlés jegyző
könyve III. 121.

Szm erduhi ásványvíz V. 93.
Szobai tornászat! alakzatok rajzai

XIV. 260.
Szobránczi fürdő V. 94.
Szohner József XII. 142. XX. 51. 
Szolymai ásványvíz XIX. 54. 
Szolyvai ásványvíz IX. 134. 
Szombatfalvi ásványvíz V. 94. 
Szom bathely flórája XXI. 42. 312.

» eyüléshelyül kitüzetik
» XX. 84.

meghívója XVII. 90.
» 100 arany pályadija is

kolai közegészségtani 
könyvre XXI. 48. 

Szom bathy Ignácz XV. 78. 
Szomolnoki bányák IV. 102. 
Szomolnoki ón I. 40.
Szontágh Á brahám  IX. 185. 347. 

XIV. 64.
» Bertalan XII. 174.
» Gusztáv VI. 332.
» Miklós XI. 130. 132. 279.

XIII. 222. 250. XXIII. 50. 
» Tam ás XX. 83. 347.

Szótár, term észettudom ányi III. 114. 
Szovátai sóhegyek és fürdő X. 35. 
Szózat Fium éhez XIV. 111.

» hegyaljai borok és szőlők ja 
vítása tárgyában VII. 240.

Szőcs József IV. 140. V. 12. 24. 47.
48. 135. 136- 172. 196. VI 41. 48. 

Szögmérő leírása, rajzzal XIII.332.340. 
Szögtükrökről (ábrákkal) XIII. 332. 

334.
Szőke Zsigm ond VII. 65. 
Szőlőbetegség ellen enyvoldat XII.

175. 176.
Szőlő és gyümölcs kiállítás S opron

ban VIII. 237.
Szőlő fajok értékéről XII. 175. 369. 

» » nem esítésérőlXIV .88.376.
» irati szózat VII. 210.
» kerti miveléséről X. 74.
» művelés B aranyában VI. 331. 

343. 364.
» virág szárítva m int chinai thea 

V. 162.
» zöld ojtásának czélszerüségé- 

ről XII. 175. 371.
I X



Szőlő zöld o jtását B aranyában már 
regen gyakorolják XII. 371 

Szöllősy János XIV. 89.
» Sándor XIX. 50.

Szömörcze fa ipari fontossága VI.
331. 341.

Sztánai kimosási völgy (színezett kő
metszettel) XIV. 85. 327. 

Sztanojovits Lázár III. 117.
Sztoczek József XI. 135. XX. 84. 
Sztraczenai völgyi em léktáblaXIII.61. 
Sztubnyai fürdő lásd Stubnyai 
Sztupa György IV. 67. 134. XIV. 99. 

XVI. 35. 89. 93. XVII. 30. 55. 
86. XVIII. 35. XIX. 16. 26. XX. 
46. XXI. 30. 56. XXII. 36.

Sztupa György em lékezete XXIII. 
21. 73.

Szum rák János III. 127.
Szuper Lajos XI. 47. 54. 122. 209.

XII. 61. 146. 152. XV. 93. 
Szurdok püspöki csiszpala XIII. 106. 
Szurm ák Vilmos XIII. 127. 128. 137.

164. 389.
» » pályadijai lásd pálya

dijak
Szurokgyári készítm ényekről X. 73. 
Szutinszkói ásványvíz V. 93.
Szutori ásványvíz V. 94.
Szülészet körüli hiányok XIII. 176. 

389.
Szürke hályog gyakorisága m agyar

hon rónáin V.48.52.
» » kivevésének uj m ód

szere (ábrákkal)
' XVII. 63. 179.

» hályoggal született 6 testvér
III. 116. VIII. 97.

Szüts Mihály XXII. 30. 260. 
Szűznemzés XIII. 223. 235.
T agok  autogram m jainak album a p é

csi levéltárban őriztetik VI. 53. 
T agosítás hasznairól XVI. 75. 
Tagsági díjul 2 ft állapittatik meg

III. 127.
Tájkórok I. 49.
T akács E ndre XX. 50.

» János III. 75. 124. V. 184.
» Lajos XXI. 59.

T akár és bujafekély közti különbség
ről II. 38.

Takarék m agtárak felállítása X IX .35.

Takarékpénztár (első hazai) adom á
nyai a nagygyűléseknek IX. 31.
X. 33. XI. 31. XIV. 42. XVI. 45.
94. XVII. 56.

Talajvíz mérő rajza XII. 263.
Talián Gyula XII. 137.
Tanfy József XV. 30. 121. 
Tanulm ány a hasonszenvészet ism er

tetésére X. 61.
Tapasztalati észrevételek a szürke 

hályogról V. 52.
T arcsa borostyánkői kirándulás XXI. 

317.
Tárcsái fürdő III. 103. 105. V ili. 162. 

185. IX. 134.
Tarnóczi kövesült fa II. 67.

» nagy fakövület vegybontása
III. 122.

Társadalm i szakosztály legyen az 
egészségügy zászló vi
vője XVII. 50.

» tudom ányok osztályának 
m egalakulása XI. 157.

Társadalom  és az iskola XX. 75. 
Tarsóczky Máté VII. 71. 86. IX. 149. 
Társulatok befolyása tudom ányra, 

politikára V. 56.
Társulatról és társalgásról V. 56. 
Tatai fürdő XI. 125.
Tatay  János VIII. 160.
Tatarczy Károly XIV. 39. XV. 91.

XVI. 78. 81. 90.
Tátrafürcd IV. 104.
Tátrafüredek gytiléshelyül kitüzetnek

XXIII. 50.
Tátrafüredi tartózkodás hatásáról

XXIV. 41. 139.
T átráról VI. 106.
Tatzm annsdorf lásd Tarcsa 
Tauffer Vilmos XXIV. 38. 98. 
Tavassy A ntal XIII. 36.
Tavi gyík az aggteleki barlangban

IV. 102.
Tébolydákról VIII. 9. XII. 148. 300. 
Técsi József IX. 180. XVIII. 65. 
Tégl- és Pfeifer-féle légszesz óráról

IX. 186.
Tégla és cserépvetésről V. 129. 
Tégla építészet, középkori Magyar 

országon (képekkel) IX. 350. 
Téglás Gábor XXIII. 43. 246.· 
Tehén himlő XVII. 49.



Tehén oltó intézet felállításának 
óhaja XVI. 56. 82.

Telbisz Károly XXIII. 18. 121. 
Tclcgdi porczcllánföld I. 41.
Tcleky Domokos gróf IX. 74. X. 22.

35. 47.
2 József gróf IV. 140. V. 12.

16. 199.
» » » arczképe V.
» Sám uel gróf X. 59. 

Telephon Szom bathely és H crény 
között XXI. 46.

Telkibányai porczellángyár VII. 271. 
Teliúrról XXL 44.
Tcm esm egye földabrosza IV. 11. 
Tem esvár aránytalan halandósága

IV. 15.
Tem esvár égaljviszonyai IV. 18. 48.

» meghívója III. 119. 
Tem esvári artézi kút IV. 68. 
Tem esvári őrsereg influenzája IV. 63. 
Tem etések és tem etkezésekről XIII.

197. 200. 213. 218.
Tcm m inck Jakab Conrád III. 56. 
Tenger fenekének megvizsgálása

XIV. 84.
Tengeri képlet E rdélyben X. 213. 
Tengeri túlterm esztés oka XIX. 35. 
Tengerparti lepra XVIII. 39. 142. 
Tengerszem  ásványvíz Királyinál 

II. 70.
Tenkci vasasviz IV. 87.
Tcnon-félc tokból kiirtott, reczelevá- 

lással párosult fekete hályogról
IX. 173.

Tcnotom iáról VII. 80.
Tentam en dispositionis system aticae 

vegetabilium IV. 88.
Tenyészlovak bénaságaX III. 354.358. 
Térdízm ercdtség inmetszés és erő

szakos kifeszités VII. 82. 
Térdizzsugor (hegyes szegletü) rajz

zal XIV. 194.
Terhes Benjamin I. 91. III. 122. 123. 
Term énybankokról XXII. 30. 260. 
Term észet befolyása népekre XIV. 

42. 125.
Term észeti és orvostudom ányok leg- 

ujabbkori haladásáról XVI. 36.101. 
Term észet és szellem bölcselet V. 67. 
Term észet kincsei E rdélyben VI. 191. 
Term észet meghódításáról IX. 189.

Term észeti tárgyak kiállítása Temes- 
várott IV. 129.

Term észetrajzi könyvtár felállítására 
indítvány X. 41.

Term észetrajzi tanulm ány a Balkán 
félszigeten XXIII. 46. 

Tcrm észettani ism eretek fejlesztésé
hez m egkivántató 
kellékek XXL 45. 
115.

» m űszavak XII. 173. 
Term észettudom ány és gyakorlati 

élet IX. 55.
Term észettudom ányi barátok nevű 

bécsi társaság VIII. 162. 
Term észettudom ányi müszótár ügye

III. 114. XIII. 58. 333. XIV. 41.
60. 87. XVI. 68. 84. 93.

Term észettudom ányi társulatról s an 
nak kir. m egerősítéséről jelentés
IV. 10.

Term észettudom ányi társulat a nagy
gyűlés pártfogásába ajánltatik Vl. 
56.

Term észettudom ányi társu lat köve
teli m unkálatok jövedelm ének egy 
részét VII. 7.

Term észettudom ányok általános ha
ladásáról XVII. 26. 106. 

Term észettudom ányok elhanyagolá
sáról V. 139.

Term észettudom ányok és a hajózás
XIV. 119.

Term észettudom ányok igényei a tö r
vényhozásban VIII. 12. 86. 

Terpentinolaj váltóláz ellen VII. 65. 
Terray Károly XII. v. 177.
Tessényi József IV. 18. XV. 60. 175. 
T est és egészségtan XIX. 39. 46. 51. 
Testegyenészet újabb haladásáról

IX. 174. 245.
Testcgyenészeti közlem ények (képek

kel) XII. 138. 235.
Testi .nevelés elhanyagolása IX. 

167.
Tetrao lagopus és medius III. 65. 
Tetszhalál történelm i mozzanatai XIV.

75. 260.
Thalictrum  elatum  XXL 42.
Thaly László XXI. 39. 41.
Thalson Dénes V. 137.
Than Károly IX. 185. 187. X. 67.

L ili.



232. XV. 91. XVI. 30.
Than által előállított uj légnemű test

XII. 166. 324.
Than hofier Lajos XIII. 162. 250. 284.
Theisz Márton III. 125.
Them ák Ede XX. 67. 303. XXIII. 168. 
Thénard-féle vízről X. 259. 
Tihanyfalu (Abauj) vércsillapitó köve

IX. 167.
Tihanyi Ferencz III. 126. IV. 8. 134. 
T ím ár József V. 69.

> Pál XIX. 34.
Tisza forrásához kirándulás XIX. 5.

» László X. 33. 73.
Tiszavicza vidék földtani szerkezeté

ről XIV. 86.
Tiszavidéki vaspálya egészségügyi 

jelentése XI. 124.
Tisztaságról XVI. 59. 182.
Tiszti orvosok rangjának megállapí

tása minisztériumtól kérelm ezendő
XIII. 188.

Titkos szerektől óvakodás VIII. 161. 
TittelPál em lékezete képpel XIII. i. 
T izenhárom  nagygyűlés statisztikája

XIV. 114.
Tóbiás R óbert III. 56.
Toepler Károly VIII. 1.2 . 29 .100 .123 . 
Tognio Lajos I. 45. III. 126. VI. 101. 
Tokaj-Hegyalja földtani térképe XI. 

231.
Tokaji bor gyógyerejéről XII. 141. 

» hegy prototypja a rhyolitnak
X. 67.

» szőlőmüvelési mód XI. 140. 
349.

Toldalagi Mihály gróf X. 35.
Toldy István XVI. 59. 89.
Tolnai, különösen faddi dohányról 

VI. 332.
Tom csányi Imre XIX. 28. 97. 
Törnek A nasztáz XVII. 70. 254. 
T om pa Simon V. 196.
Tom m  Béla XXII. 21.
Topliczai ásványvíz IV. 88.
Toplikai ásványvíz V. 94. 
T opographia m edica civitatis Neuso- 

liensis III. 122.
Topuszkói ásványvíz V. 93.
T orda meghívása XVIII. 13.

» története V. 165.
Tordai gyógyvíz IV. 18.

Tordai hasadék V. 170.
» sósfürdő V, 172.
> sósvizek véglényei (két táblá

val) XVIII. 50. 170. 
Tordam egye flórája V. 67. 70. 161. 
T orday Ferencz XX. 50.115. XXIII. 38. 
Torjai Büdös és környéke X. 58 .XVIII.

14. 49. 91. 164. 283.
Torm a Károly X. 42. 77. 81. 
Torm ássy Lajos IV. 16. 21. V. 47.136. 
Torm ay Béla XX. 72.

» Károly (Krenmüller) VI. 129. 
IX. 27. X. 62. 147. 
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219.

Toroczkói völgyteknőről X. 201. 
Toronyai ásványvíz XIX. 54.
Torzok bonczolásának eredm énye 

XIV. 68.
Torztani tanulm ányok (színes táb lá

val) XIV. 266.
T otanus stagnatilis III. 65.
Tóth Á goston VIII. 160. 163. XVI.

66. 264.
s Ezékhiel III. 63.
» Imre XXII. 20.
» János (bécsi) IV. 128.
» Nép. János IX. 173. 256.
» Samu VIII. 165.
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Töltényi Szaniszló VI. 129. 
Töm ösváry Ödön XXIII. 43.
Töpler Ferencz VII. 22.

» Károly IX. 26.
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> János (orvos) XII. 37. 134.
141. 259. XVI. 32.
XVII. 213. XVIII. 13. 
27. XXIII. 19.
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369. VII. 7. 10. 17.
22. VIII. 1.

» József IX. 27. 180. 306. XI. 
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XII. 169. 327. XIV. 69. 72. 
82. 282. XV. 71. 216. XX.
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34. 49. 97.
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tól III. 50.
LIV.



Törpefenyii Zólyomban III. 124. 
T örpe sasokról IX. 303.
Történelem  előtti idők IX. 46.

» is a gyűlés hatáskörébe
felvétetni javasoltatik
VII. 11.

Törvényszéki esetek XV. 59. 179.
» orvos dijazásaXVII. 62.
» » hazánkban XVII.

60. 236.
» orvostan IV. 39.

Tracheotom iai m űtétről XV. 59. 
Trachom a kisdedeknél XVII. 59.

» terjedésének m eggátlása
XXIII. 41.

Trachom áról IX. 174.
Trachyt fajokról XIII. 304.

» képletekről VII. 192. 
Trachytok uj beosztásáról XIV. 84. 

358.
Trajanovics Ágoston XV. 73. 256. 

XX. 63. 245.
Trauschenfels Jenő XVIIL 64. 99. 
Trefort Á goston halála XXIV. 18.

» » m ellszobraXXIII.64.
Trencsén-Tepliczi fürdő I. 44. III. 

38. IX. 135.
Trimium Domocleti Rpitt. XXIII. 275. 
Tripoliszi telepek viszonyai III. 127. 
Trösztiét Miksa IX. 148.
T scheiner D. G. III. 56.
Tudom ány hatalmáról XIX. 15. 67. 
Tudom ányos nevelés a testitől és 

erkölcsitől el nem válaszhatóVI. 139. 
Tufnai csontbarlang III. 124. 
Tunyogi József V. 13. 196. 
Turnuszevcrini kirándulás XVI. 74. 
Turnovszky Frigyes XXIV. 38. 
Turóenyvkötésről X. 59.
Turvékonyi fürdő X. 139.
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dös geológiája XVIII. 161. 
Tusnádi fürdő XVIII. 41. 44. 158.164.

» gyűlés XVIII. 41. 
Tüdőgcnycdés orvoslása II. 35. 
Tüdőm érőről XIII. 193.
Tüdősorvadás lényegéről XIX. 28. 97. 
Tüdővészről XX. 51.
Tűri gyógyvíz V. 69.
Türck Lajos XI. 121.
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U dvardy László XIII. 352.
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Úgynevezett fogzási betegségek XX. 

50. 115.
Uhorszkai agyagról XI. 32.
Uj denevérfajok a m agyar faunában

XX. 70. 252.
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50. 218.
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XV. 71.
Uj gép érczek felvonására III. 126. 
Uj kötés csonttörésnél IV. 18.
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dijat nyer XII. 37. 51. 
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IX. 191.
Uj vonalzó-készülék IX. 186.
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XI. 133.

Ú jabb kötszerek csonttöréseknél XV. 
60.. 175.

Ú jabb régészeti felfedezések Magyar- 
országon XI. 50. 149.

U jabbszerü tengeri térképekről XIV.
163.

U jraoltás rendszeresítésére indítvány
IV. 16. 23.

Újszülött tetszhaláláról XIV. 75. 201. 
260.

Újszülöttek szemlobjáról népszern 
oktatás XX. 56.

Újszülöttek szem takáráról X. 62. 157. 
Újvári Károly V. 13.
Újvárosi ásványvíz X. 139.
Ulman László III. 63.
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Urvölgyi arragonit III. 78. 127. 
Urvölgyi rézbánya I. 40.
Ury József XIII. 197.
Ustilago Maydis Lév. (rajzzal)XX. 350. 
U tasítás algák és gom bák kikészíté

sére IX. 181.
Utazó górcső bem utatása XX. 71. 
Ú tm utatás m adártojás gyűjtésére VIII. 

191. 235.
U tóhályogok eltávolitási módja XXII.

22. 156.
tgy rend  XIV. 41. 59. 95. 102. XVI. 

35. 43. 52. 76. 80. XIX. 25. XX. 
30. XXI. 31. 52. 56. XXII. 4. XXIII. 
4. XXIV. 4.
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Ülések nyilvánossága elhatároztatik
III. 120.

Ürm ényi László IX. 188.
Üstökösök alkatáról IV. 128.
Üszög elterjedéséről és kártételeiről

XVI. 74.
Üszög okairól és óvszereiről XIV. 89. 

404.
Üszögről (rajzzal) XX. 68. 348. 
V accinatornak nevezett óltó készü

lékről XII. 73. 137. 142. X III.34.58. 
V adnai K ároly XV. 64. 92. XVI.59.86. 
V adona János XVII. 84.
Vaginicola crystallina Ehr. var. an- 

nulata XVIII. 188.
V agner Mihály VIII. 131.
V ajda Ferencz V. 68.
V ajda László XVI. 54. 144.
V ajda Péter III. 57. 115. 116. 
Vajda-PIunyad-várának ügye X. 42. 

82. XI. 32. 48. 150. 154. 353. XII.
39. 69. 72. 75. 178. 179. XIII. 60. 
XIV. 97. 105. XV. 29. XVIII. 56.
58. 63. 240. XX. 75. 83. 

V ajdahunyad tárgyában ő felségéhez 
küldöttség m enesztetik XI. 150. 

V ajdahunyadra adakozások XVIII.57. 
V ajdahunyadvárának hajdani és mos· 

táni állapota (15 részben színes 
táblával) XI. 353—453.

V ájná János X. 55. 87.
Vaj nafalvi fürdő XVIII. 47. 
V akandokról VII. 203.
Vakok száma és állapota Magyar- 

országon XV. 54. 92. 127.
Vakon született 6 testvér VIII. 97. 
V alea vinului ásványvíz XIX. 54. 
Váltóláz eredeti oka IV. 16. 20. 
Váltóláz gyakorisága az 1831-iki ko

lera alkalmával IV. 20.
Váltólázról V. 48. VII. 65. XI. 123.

» Biharban IV. 16. 
Vámfalusi büdössár nevű fürdőX.139. 
Vancsfalvi ásványvíz XIX. 54. 
V ándor máj XX. 51. 136. 139. 
V andrák A ndrás VII. 157.
Váradjai kőszéntelepről XV. 73.255, 
V árady Gábor XVIII. 62. XIX. 15.

17. 40. 46. 64.
V arga Ferencz XV. 90. 346.

» Géza XV. 55. 62. XXI. 57. 
XXII. 34.

V arga István VI. 49.
» János II. 35. XVIII. 13. 

Várgedei ásványvíz XIX. 150. 
Várhelyi ásványvíz V. 94. IX. 135. 
Várhely vagy Sarm isegetusa neveze

tességeiről V. 67.
Várkonyi ásványvíz V. 94. 
Városligeti artézi kút Budapesten

XX. 50.
V árosaink közegészségügyéről XXIV.

45. 239.
V árosok közegészségi állapotáról

XVII. 64. 240.
Vas Imre IV. 102.
Vasérczek dognácskai kerületben

IV. 130
Vasicsek Károly III. 59.
Vaskovics János XIV. 68. 196. 
V asm egye ásványvizeiről XXL 43.

» földtani viszonyai XXI.56.79.
» -i gazdasági kiállítás XXL 19.
» -i higany I. 41.
» növényzet viszonyai XXII.

16. 25. 33. XXIII. 49.
Vassalakok, kénsavas lúgsó és sziksó 

technikai használatáról VI.242.279. 
V asutigazgatóság felkéretik átvágá

soknál talált kövületek beküldésére 
VI. 242.

Vasvári Kovács Ferencz IX. 176. 
V aucolák képződése a növényi sejt

ben XXIV. 222.
Vázlatok a székelyföldi sótelepekről

X. 35.
V écsey József báró XIII. 393. XIV. 

37. 91. 93. 109.
Védhim lő oltásról állati nyirk hasz

nálatával XX. 60.
Védhim lőnek tehénre áttétele és 

onnan oltás V. 13. 136. 
Védhim lőoltás IX 176.
V edrődy V iktor XXII. 26. 28. 
V égbél fekélyesedés után tám adt 

szorulat XV. 50. 131. 
Véglényekről 2 táblával XV1II.50.170. 
Vegytan szükségessége I. 28. 
Vegytan és a górcsövészet befolyása 

az orvosi tudom ányra XVI. 54.144. 
Vcleczky János I. 91.
Velenczei tudós gyűlésre küldöttek

VIII. 6.
Vérsöm örög gyógykezelése VII. 126.
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Verebélyi József IX. 178. 
V éredényrendszer ag-g-kori változásai

ról IX. 162.
Verhcycn Fiilöp életrajza XXIII. 39. 
Verkesi színarany IX. 185.
Vértesi sziksós tó V. 95.
V erncda Ernő XIV. 37. 110. 168. 
Vcrzár Á goston XX. 49. 187. 
Vérzés csillapításról XXIV. 41. 150. 
Vese rákos elfajulásának esete XIII. 

141. 145.
Vespertilio discolor az aggteleki bar

langban IV. 102.
V esperugo pipistrellus XX. 255. 
Veszettségről IV. 126. 
Veszprém -Palota IX. 135.
Veszprémi dárdany I. 41.
Veszprémi porczcllánföld I. 41 
Vcszprémmcgyei hathalm i sirhalmok

XVII. 80. 265.
Veszprémy Elek V. 198.

» Gáspár XXII. 13. 
V ibrograph XVII. 70. 244.
V ictoria keseriiviz XX. 51. 192. 
Viczay H éder gróf XVI. 88.
V idák Öse VIII. 130. 135.
Vidéki kórházak szükségessége XIII. 

194.
Vidor Zsigmond IX. 174. 239. XX.

53. XXIV. 29. 39. 108.
Vietorisz Sándor XII. 87.
V ignea Pal. Beauv. IV. 115.
V ihnye fürdő V. 93.
Világ m echanism usáról X V lIh 14. 

81. 60.
Világ tünem ényeiről és a sugár haj- 

lásról VI. 192. 205.
Világitó gőzről VI. 241. 
Villámdelejes hosszrezgési készülék

XIII. 321. 322.
Villámdelcjes hullám gépről (2 táb lá

val) XIII. 312.
Villámdclejes keresztrezgési készülék 

(egy kőnyomattal) XIV. 86. 365. 
Villam égetésről képpel XI. 224. 
Villammérő hatása szervi és nem 

szervi anyagokra IX. 166. 
Villamos stroboscop 1 táblával XXI.

45. 316.
Villanymágncsi tünem ények II. 48. 
Villanymérgezésről IX. 176. 208. XV.

51. 132. 134.

Villanyszikra rajzairól XXIÍ. 280. 
Villós gyufa XVII. 49. 54.

» » használatbóli kiszorítása
XV. 58. 87. 94.

V inczellérképezdék ügye XV. 81. 
V inter Károly XIV. 63.
V iola Kálmán XVII. 75. 267. 312. 
Virágkiállítás Sopronban VIII. 189. 
Virág óráról III. 123.
Virchow sejtkórtanának ism ertetése

IX. 54.
Virnau. János VII. 243. 260. 
Visegrádi ásatásokról XV. 78. 92.

» királyi kápolnában állott 
b. szűz M áriának szobra IX. 191. 

Viski ásványvíz XIX. 54.
Viski kirándulás XIX. 158.
Viszanek Mihály VIII. 7. 49. 
V iszhangról VI. 192. 200. 
Visszaemlékezés Sauer Ignáczra X. 

22. 34. 172.
Visszapillantás orvostan ujabbkori 

fejlődésére XXI. 101.
Vivenot párolgás mérője (rajzzal) IX. 

347.
Vizbonczoló bizottm ány elnökéül 

S táhly Ignácz felkéretik V. 196. 
Vízi lencse ham va jódtartalm ú VII. 165. 
Víziszony ellen Ásclepias vincetoxi- 

cum és Sorbus torminalis X. 59. 
Víziszonyról VI. 133. 156.
Vizkór kiválóbb társbajai XII. 141.

259.
Vízről I. 53.
Vlasies György VI. 2. 331. 349. 
V ochler Alajos XIII. 311. 321. 324.

XV. 76.
Volny József XII. 77. 167. 
Vorticella nebulifera Ehr. var. salina

XVIII. 186.
» m icrostom a Ehr. var. ha- 

lophila XVIII. 186.
Vörös dobrocz 3 rajzzal XVII. 153. 
V öröspatakon talált arany jegeczek

X. 67.
Vörös villany uj készítés módjáról 

VIII. 162. 178.
Vörösvágási opálbányákról VII. 9.32. 
Vrabélyi Márton XIII. 250. 281. 
Vucskóm ezei ásványvíz XIX. 54. 
V ulcanu Jó s rf  XVI. 197.
V ulcanologia (j elenkori) XXII. 23.181.
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Baranyi Gusztáv 12.

s Márton 4.
Bárányovszky Ignácz 11.
Barbás József 9. 1 1 . 14. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 24.
Barchetti Adolf 13. 14.
Barcs Eduard 7.
Bárczay Gyula 13.

» Ödön 16.
Bardócz Elek 5.
Bárdos M. 12.
Bardosy István 21.

» Mihály 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 21.

Baricz János 5.
Barkáts Gusztáv 16.
Barkó Ferencz 15.
Barla Sándor 14.
Barlanghi Adorján 12. 14. 
Barlangi Vincze 10.
Barlay Mihály 7.
Barna Ignácz 9. 11. 14. 20 

» Imre 12. 
ϊ  Ferencz 16.
» Károly 16.
» Zsigmond 18. 20.

Barnay Ignácz 14. 18.
» Ignáczné 18.

Báron Jónás 20. 21. 22. 23. 24.
» Samu 21.

Baronyay József 3.
Barothy Ákos 15.

» Antal 13.
Barra Ignácz 6 .

» Imre 5.
» István 2. 5. 6 . 7. 

Bársony János 24.
Barsy József 9.
Barta Endre 14.
Bartakovits Árpád 13.

» Béla 13.
» Flórián 7.

Bartha Endre 13. 14.
» Gyula (Offenbánya) 5.
» » (Szilágy-Somlyő)19.
» István 5.
» Károly 1. 2. 9.

Barthal Rezső 14.
Barthel György 16. 18. 
Barthely Gedő 8 .
Bartóffy András 12.

Bartók Zsigmond 5. 9.
Barton József 11.
Bartos József 21.
Barts József 20. 22.
Bartsik Márton 16.
Baruch Adolf 10.

» Mór 12. 22.
Basa Mihály 5.

» Miklós 5.
Basch Imre 24.
Basilides Ignátz 12.

» János 12.
Básty Ignácz 14. i8 . 19.
Batáry Pál 9. 12.
Baternay Antal 5.

» János 19.
Bathó József 6 .
Batizfalvy István 9.

» Samu 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22.
23. 24

» Sámuelné 17. 18.
Batizy Endre 19.
Bátory István 9. 1 0 . 11. 12. 20. 

» Nándor 11. 12. 13. 20. 
» Sándor 22.

Bátorfy Lajos 14. 16. 19. 
Battha Bálint 12. 13. 14. 15·

16. 17. 18. 19.
Baudisz 8 .
Bauer Ferencz 8 . 16.

» György 21.
» József 3.
» Mór 15.

Bauernfeind Ferdinánd 6 .
» Gyula 6 . 

Baumgarten Antal 12.
» György 14.
» N. 2.

Baumholzer Menyhért 6 .
Bay Géza 17.
Bayer János 7.

» Károly 8 .
Bäcker József 24.
Beauregard Lajos 12.
Beck Albert 11.

» Antal 11.
» János 4.

Becker Károly 20.
Becner Frigyes 15.
Bécsy Béla 16.

» Gedeon 9. 15. 16. 23. 24. 
» János 10. 13. 16,
» Jánosné 16.
» József 20.
» Malvin 16.

Bedekovics Alajos 6 .
» Vilmos 13.

Bedő Imre 16.
Bedőcs István 8 .
Beer Simon 14.
Beehr János 5.
Beély Fridél 8 .
Beermann Gyula 7.
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Begovcsevics Kárőly 15. 16.
» Róbert 13.

Békássi János 5. 6 . 7. 8 .
Beke Géza 14.

» Imre 4.
» János 6 . 14.
» Klára 16. 18. 19. 22.
» László 12. 16.
» Mihály 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Békéi! Alajos 13.
Békesy László 22.
Békey Imre 15. 16. 18.
Beki Sámuel 12.
Békossy Antal 6 .
Belánszki Mór 13. 14.
Belányi Ferencz 17.
Béldy Gergely 18.

» Gergelyné 18.
» István 10. 11.
» Károly 18.
» Tivadar 18.

Beleznay Ignácz 14.
Beliczay Elek 17.
Belik László 12.

» Miksa 12.
Belke Tivadar 18.
Bell Frigyes 5.
Bellaagh József 7.
Belleváry Ferencz 6 .
Bellovics Ferencz 15.
Bélteki Ferencz 5.

» János 5.
» Zsigmond 5.

Belus János 14.
Bely Józseí 17.
Bémer Pál báró 19.
Benczúr József 7.

» Márton 8 .
» Vilmos 7.

Bende Albert 15. 18. 20.
» Péter 2.

Bene Ferencz 1. 3. 5. 7. 8 .
» Ferencz ifj. 1. 2. 8 . 9. 11. 
» János (Eger) 13.
» » (Vámos-Pércs) 2 2 .
» Károly 1. 5. 7. 8 . 14.
» László 16.
» Péter 7.
» Rudolf 3. 9- 20.

Benedek Antal 5.
» Ignácz 18.
i K á ro ly  H. ‘10.
» Mária 18.

Benedikt Mór 11.
Benedicty József 20.
Beness Lajos 14.
Béni Ignácz 5.
Beniczky Ádám 3.

» Lajos 3. ü 
Benigny Sándor 14.
Benisz Lajos 13.
Benkár József 12.
Benkert György 13.
Benkes Márton 8 .

Benko Kálmán 20.
» Lajos 20.

Benkő József 10.
» Lajos 9. 11.

Bentze Mihály 11.
Benyo Antal 13.

» József 15.
» Lajos 12.

Benyovszky Péter 2.
Beőr Mihály 7.
Bcökönyi Victor 13.
Beöthy Zsigmond 2.
Bercsey Lajos 14.

» Gyula 14.
Bercsinszky Alajos 7.
Bérczy Alajos 15.
Berczeli György 14.
Beide Áron 5. 10.

» Mózes 5.
Berecz Antal 18. 20.

» Károly 7. 12. 14.
» Máté 0.

Bereczky Antal ifj. 0.
» Endre 18. 20.
» Sándor 10. 

Beregszászy Károly 10.
Berényi Dániel 17. 18.

» Gedő lő.
» János gróf 11.

Berger Henrik 22.
» Hugo 16.
» Károly 6 .
» Ödön 2 0 .

Berghoffer Ákos 22.
Bergler Gyula 14.
Berko Jdzsef 3.
Berkovits Miklós 23. 24.

» Zsigmond 14.
Berks Lajos 18.
Berman Gyula 11.
Bernárdy Dániel 15. 18. 20. 
Bernáth Antal 11.

» Elemér 14. 18.
» Gyula 13. 16.
» Józsefi). 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 
19. 20. 21. 22. 23. 24. 

» József (Rimaszombat)
12 .

» Jórsefné 10.
» István 14.

Bernekker Ferencz 13.
(ÄrnAet’m Lipoí {. £
i Bernolák Károly 7.

» Sándor 12.
Berres N. 1 1 .
Bertalan Alajos 14. 16.

» Dániel 5.
» Pál 20.

Bertalanfy József 21.
» Teodor 17. 21.
» Victor 21.

Bertel Károly 3.
» Samu 3.

Bertha Sándor 9.

Berthóty Sándor 7.
Bertleff Mihály 5.
Bertossi Cesar 14.
Berzeviczy Imák 14.

» Tivadar 7.
Berzon József 8 .
Berzsenyi Jenő 21. 22.

» László 8 .
Berzy Albert 20.
Bésán János báró 6 .
Beszedics Antal 6 .

» János 6 .
Beszterczey Bertalan 10.

» Ferencz 10.
Bethlen Ádám gróf 5.

» Emil gróf 10.
» Ferencz gróf 5. 9.
» » ifj gróf 5.
» Gáborné id. grófné 10.
» Gábor ifj. gróf 10.
» Gyula gróf 10.
» István gróf 10.
» János ifj. gróf 5.
» » leg. ifj. gróf 1 0 .
» József leg. ifj. gróf 5. 
» Miklósáé grófné 10.

Bettelheim Vilmos 16.
Bezerédy István 8 . 17.

» Kálmán 17.
» Lajos 17. 18. 19.
» Sándor 14. 15. 16. 17.

18. 19.
» Victor 19.

Biasini Domokos 18.
» » ifj. 18.

Bideg Vilmos 14. 15.
Bider Vilmos 23.
Bierbrauer Lipót 17.
Bignio Ferencz 16.
Bihari Károly 10.

» I.ajos 12.
» Sándor 10.

Bikkal Nándor 19.
Bikki József 12.
Bilimek Domonkos 8 .
Bilkey Lambert 6 .
Billnitzer 7.
Bilszky Ferencz 16.
Binder Frigyes 5.

» N. 16.
Biringer Ádám 12. 14.
Birkás Gyula 14.
' » a / n  i í
Birmann Frigyes 11.
Birnstingl Sándor 12.
Biró Antal 12.

» Farkas 10.
» Ferencz 10.
» József 5.
» Lajos (Vingárd) 14,
» » (Tasnád) 22.
» László 12.
» Márton 11.
» Miklós 5. 15.

Mór 16.
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Bittner Imre 4.
Bittó Kálmán 11.
Bizek 4.
Bizony (Bízottul) Tamás 13. 18. 

19.
» Vilma 19.

Blaskovits Ede 14.
» István 15.
» Sándor 14.

Blasovics Zsigmond 0.
Blászy Eduárd 7.

» Dávid 7.
Blau Adolf 18.

» Henrik 14. 20.
» Jakab 14.
» Lajos 14.

Blauhorn György (i.
» Ignácz 1. 9. 14.
» János 6 .
» J. L. 11.
» Mihály G.

Bleier Adolf 9.
Bleuer Lipot 14.

» Miklós D. 14. 16. 19. 
» Mór 16.

Biodig Károly 8 .
Bloksay Ferencz 14.

» József 14.
Blumgrund Samu 23.
Bobor Károly 4.
Bócz József 15. 17. 18. 24. 
Boczkó Dániel 2.
Boda Gyula 20. 21. 22. 
Bodányi József 14.

» László 14.
Bodnár Zsigmond 13.
Bodó Alajos 10.
Bódogh Albert 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 
19. 20. 21. 22.'

» Albertné 19.
» Károly 14.

Bodola Dénes 10.
» János 16. 18.
» Károly 5.
» Sámuel 18.

Bodolay József 13.
Bodon Ábrahám 12.
Bodossy Pál 22.
Bódy József 7. 14.

» Józsefné 14.
Boér László 5.
Bogár Mihály 6 .
Bogdán Aladár 24.

» Mihály 12. 13. 20. 24. 
» Tivadar 12.
Ά Zsigmond 22.

Bogdánfy Gábor 5.
» Gyula 15. 16.

Bognár Géza 14,
Bogsch János 14. 16.
Bogya Zsigmond 13.
Bohátschy Nándor 20.
Bojtha József 5,
Bókay Árpád 20.

» János id. 9.11.12.16.20.
» János ifj. 20.

Bokor József 12. 14. 19. 
Bokros Béla 13.

a Elek 11.
» Lajos 5.

Boldizsár Imre 16.
Boleman Adolf 11.

» Ede 9.10.11.12.14.20.21.
» Gyula 9. 11.
» János 3.
» István D. 11. 14. 24.

Boleszny Antal 16.
Bolgár Emil 19.
Bolkay Vilmos 12.
Bolla János 2. 11.

» Ilka 14.
Bolyó Károly 12. 13, 14. 
Bomb Sándor 11.
Bonaparte Lucian Károly her- 

czeg 8 .
Bones Döme 15.
Boné Géza 12.
Bonis M. 15.
Bonomi Antal 4.
Boór Károly 6 .

» Samu 3.
Borbás István 16

» Vincze 14. 15. 16.
19. 20. 21. 22.

» Vinczéné 22*
Borbély György 6 .

» János 9.
» József 20. 23.
» Józsefné 20.
» László 5 12.
» Lászlóné 12.

Bornemisza István id. 12.
» István ifj. 12.
» János báró 5. 10.
» Kálmán 7.
» László 12.
» Sámuel 12.

Boros Bálint 14. 16.
» Imre 16.
» József 13. 15. 20.
» Józsefné 20.
» Lajos 14.
» Sándor 22.

Borosnyai Pál 10.
Borostyányi Béla 23. 
Boroviczény Gyula 13.
Borovits János 8 .
Borsits Béla 21.
Borsody József 16.
Borsos Endre 16.

» Ferencz 14. 19. 
Borszéky Soma 15. 16

» Sámuelné 15. 16.
Bory György 13.

» Kálmán 13.
Bosin József 20.
Boskovicz Mór 20.
Bossányi Miklós 15.

» József 21.
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Bothár Dániel 11.
Bptho János 14.
Botka Gábor 8 .

» Imre 4. 
e Tivadar 9. 10.

Bozik János 13.
Bozó Imre 6 .
Bozóky Alajos 18.
Bozsek József 9.
Bozzay János 17.
Böckh Béla 18.

» György 10. 11. 16. 
Böhm Gusztáv 7.

» János 5.
» Károly 1.
» Leonhard 23.

Böhm r Nándor 13.
Böhmisch Ede 12.
Böhlert Ede 18.
Böjtlie Lázár 5.
Bojtos Imre 4.
Böke Cyula 9. 10. 13. 20. 
Bölöny József 12.
Böröndy Lajos 12. 13.
Börzsön József 6 .
Böszörményi Elek 14.

» József (SzathmárV
14. 19. 20.

» József(Ungvár)14.
» Józsefné 14.
» Károly 14. 16.
» Lajos 15. 16. 

Brachfeld Miksa 2.
Bradács Antal 14. 20.
Brancsik Károly 18.
Brandner Nándor 17.
Brandt József 14.
Brankovits György 23.
Brassay Mihály 14. 16.

» Samu 1. 4. 5. 8 . 9. 10. 
Brassoványi József 15. 16. 18.

» Péter 15. 
Braumüller Ede 23.
Braun Ferdinánd 8 .

» József 2.
» Kálmán 13.
» Lajos 16.
» Sámuel 8 .
» Simon 23.

Braunmüller József 8 .
» Sándor 14.

Bräuer József 1.
Brecher Emanuel 4.

» János 4.
Brecz Sándor 12.
Breck Pál 5.
Breger Ágoston 7.

» János 7.
Breiner Adolf 14. 20. 21. 
Brenenberg Ferencz 18. 
Brenner János 21.

» Tóbiás 21. 
Brennerberg Sámuel 5.
Brettner Miksa 16.
Breuer Armin 23. 24.



Breuer Arminné 23.
Breuer Mór 23.
Breznay István 7.
Brezovay László 14.
Brocken József (lásd Kelen) 
Broda Károly 4.
Brody Adolf 14.

» Samu 20.
Broer Adolf 1. 4.
Brohus István 16.
Brokes Elek 14.

» István 16.
Broncs István 12.

» Nándor 9. 10. 11. 12.
13. 14. lő. 16. 

Browne J. Róbert 24.
Bruck Jakab 24.
Bruckenthal József báró 5. 
Bruder József 23.
Brugetti Hyeronimus 4. 
Brunner József 4.

» Mátyás 11.
Brusek Henrik 12.
Bruszt Elek 1. 5.

» Lajos 1. 10. 18.
Brücker Alajos 17.
Brünauer Ambró 20.

» Dávid 13.
Britnek József 8 .
Brzorád Rezső 12. 14.
Bucher Alajos 13.

n József 13.
Buda Ádám 13. 14. 16.

» Károly 16.
Budaházy István 14.

»' Mihály 19.
Buday József 22.

» Ferencz 14.
Bugát Ferencz 12.

» Lajos 12.
» Pál 1. 2. 3. 4. 6 . 9. 

Bujanovich Eduárd 7.
» Gyula 7.
» Rudolf 7.

Bukovinszky József 9. 
Bukovszky János 12.
Bulla Károly 1.
Bunyevácz László 14.
Burchard Vilmos 7.
Burdács Alajos 10. 11. 14. 17. 

» Béla 17.
» József 4.

Burger József 23.
» István 16.

Burghardt Ferencz 1. 2.
» Leo 18.

Burián János 13. 14. 16 
» Fanni 20.

Burrag Miklós 3.
Busbach 14.
Butkuleszku Döme 16.
Búza János 22.
Búzás Elek 22.

» Pál 18. 19. 21. 22. 24. 
Buzáth Emil 16.

Buzáth Kajetán 14. 19.
Buzáth Kamill 14.

» Linus 19.
» Márton 19.
» Mihály 19.

Buzay Károly 9. 11.14.15.16.20. 
Buziási Károly 17.
Buzik Béla 13.
Buzin József 20.
Buzinkay Gyula 10. 12. 14. 16·

17. 21.
Bük Géza 18. 23.
Bürger Ferencz 5.
Bydeskuthy Gyula 13.
Cajus Gábor 9. 11.
Cati G. 20.
Catti József 14.
Cavallár Antal 8 .
Cernkovits Márton 14.
Chernél Antal 22.

» Kálmán 8 . 21.
» Lajos 8 .

Chilko László 22.
Chorin Zsigmond 16.
Christen Kristóf 1.
Chlebovits János 12.
Chyzer Béla 22. 23.

» Kornél 9. 14. 15. 16. 
17. 18. 2 0 . 2 1 . 2 2 . 
23. 24.

» Kornélia 18.
» Kornélné 23. 24,
» Margit 23. 24.

Cicigoj Jakab 14.
Cirok János 15.
Cito Dani 7.
Clauer Lajos báró 11.
Coda Sándor 15. 16.
Cohn Lipót Frigyes 9. 
Collagnath Leopold 6 . 8 . 
Commandich Sándor 14. 
Concha Győző 14. 18.

» Győzőné 18.
Corzan Avendáno Gábor 9. 11. 
Cosma-Sztupa Irma 15.
Crettier Károly 16.
Csabatáry Endre 13.
Csabay Imre 15.
Csajághy Béla 20.

» István 6 . 23.
» Károly 6 . 7. 8 . 16.
» Sándor 6 .

Csák Károly 12.
Csákányi Alajos 2 . 4.
Csákberky Dezső 13.
Csáky Albin gróf 24. 

s> Ferencz 6 .
» József 5.

Csákli János 9.
Csalócsy Gusztáv 14.
Csanák József 22.
Csapiár Ignácz 14.

» Mihály 14.
Csapó Ferencz 18.

» Ferenczné 18.

Császár Béla 6 .
Császár Constantin 11. 13. 14. 

» Jánosné 14.
» Károlyné 16.
» Zsigmond 5.

Császka György 24.
Csatáry Béla 14.
Csáthy Julia 15.
Csató János 10. 13. 14.15.18.22. 
Csatskó Imre 2.
Csausz Márton 1.
Csécsi Miklós 14.
Csegey Pál 14.
Cseh János 13.

» Károly 17.
Csekő Gábor 19.
Cselkó József 23.
Csemer László 11.
Csemiczky Pál 12.
Csengery Antal 9.

» József 10. 13. 14.
Csengey Endre 14.

» Endréné 14.
Csenkey Albert 11.
Csepcsányi Béla 20.
Cséplő Péter 12.
Cserey Gábor 10. 17.

» Farkas 5.
» Miklós 5.

Cserhalmay Ferencz 13. 16. 
Cseresnyés Sándor 1. 8 . 
Csermák Kálmán 12.
Csermena Péter 4.
Csernovies Roxan 18.
Csernő Ede 17.
Cserny János 6 .

» István 17.
» Márk 23.

Csernyus Kálmán 13.
Cserta Ferencz 6 .
Csertán Sándor 8 .
Cservinka Ferencz 3. 8 .
Cséry Lajos ifj. 16. 20.
Csesnok Pál 12.
Csézik József 6 .
Csicsáky József 6 .
Csider Károly 12. 16.

» I,ászló 12.
Csiffy László 14.
Csíki Dávid 5. 10.

» Gergely 10.
» János 10. 11. 
i  » ifj. 1 0 .
» József 10.
» Samu 5.
» Márton ifj. 10.
» » legifj. 1 0 .

Csikós N. 22.
Csiky 1.

» Kálmán 16.
» Lajos 22.
» Gyula 23.
» Sándor 13.

Csillag Gyula 15. 16.
Csilléry Ká'mán 12. 13. 14,
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Csiraa Pál 6 .
Csipkés Sándor 5.
Csiple Zsigmond 19.
Csirke Lajos 8 .
Csiszár Béla 10.

„ István 14. 16.
„ József 10.
„ Sylveszter 16.

Csizik Károly 14.
Csizmadia József ‘20.

,  Pál ‘21.
Csodányi Béla 17.
Csokerlyán György 4.
Csolnaky Lajos 15. 10.
Csorna György 5.

» József 14. 18.
» Károly 5.

Csomos Áronné 18. 19. 
Csongvay Károly 1 0 .
Csontos Elek 10.

» Ferencz ‘21.
Csór Gáspár 13.
Csorba Gyula 14. 15. 16.

» Lajos 9. 10. 12. 13. 14. 
» Károly 7.

Csorbíts Kálmán 10.
Csorej Döme 4.
Csotka Vincze 14. 18.
Csota Imre 13.
Csotvár-Szabó Lenke 19.
Csősz Imre 14. 10. 18. 19. 
Csuday Jenő 21.
Csudor Lajos 19.
Csuka Ödön 14. 10. 21.
Csukás Imre 14.
Csupka András 7.

» Gusztáv 7.
Csuthy 15.
Csurgovich Sándor 1.
Czabalay Kálmán 12. 13.
Czakő József 10.

» Pál 13. 14.
Czanyuga József 9.
Czaplcay S. József 11.
Czech Tivadar 9.
Czégely Ferencz 22.
Czeizel Venantius 14.
Czekelius Fridrik 4.
Czekner Ferencz 14.
Czenger János 0.
Czibur Bertalan 12. 15. 19. 20. 

» Gusztáv 12.
» Kálmán 12.
» Lajos id. 18.
» » ifj. 18.
» Pál 18.

Czigler Ferencz 2.
* József 1.

Czigány Károly 18.
Czilhert Károly 8 . 11.

» Róbert 1. 3. 11.
Czingulszky József 14. 16.

» Borbála 14. 
Czirbusz Ferencz 16.

, István 1. 2. 7.

Czirer Antal 6 .
Cziier József 6 .
Czirfusz Ferencz 14.
Czirók János 14,
Czolner Vincze 21.
Czopf Károly 14.
Czölder Lajos 9.
Czukor Lajos 22.

,  Samu 7.
Dachler József 14.
Dacsó Pál 14.
Daits Ede 24.
Daláry 'Eduárd 14. 19.
Dalmi Kálmán 22.

,  László 22.
Dálnoky Albert 16.
Dalos József 21.
Damjanich Jánosné 18.
Dániel Ignácz 14. 15. 16.

» Joachim 18.
» Kálmán 15.
» Lutak 4.

Danielisz Antal 1.
» Gusztáv 12.
» Károly 12. 14.

Danilovics Mihály 7. 14.
» Pál 13.

Dank Alajos 18.
Danninger József 10. 21. 
Dantsek (Dagka) János 8 . 
Dapsy Ede 12.

» József 12. 
y> Kornél 12.
» Pál ifj. 12. 13.
» Vilmos 12. 13.

Darányi János 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21 22
23. 24.

Darányi Jánosné 16
» Ignácz 14. 15. 26. 

Darás Sándor 8 .
Darázsy Péter 6 .

» Albert 14.
Daróczy Ignácz 6 .

» Zsigmond 0.
Darvas Lajos 14. 15. 10.
Dávid István 12.

» Pál 12.
Davida Miklós 20.

» Sándor 1. 2.
Davidovits Dávid 14. 15. 16. 
Dazsu Péter 23.
Deáky Zsigmond 8 .
Debiczky Mihály 18. 
Debreczeny Márton 5. 
Debreceny Pál ifj. 12. 14. 
Decáni Erneszt 5.
Dechán Achill 23.
Décsey István 23.
Decsi H. Károly 5.

» János 5.
» Lajos 12.
,  Mór 13.

Dédy Dezső 14.
Degen Fülöp 20.

L X V III.

Degen Gusztáv 9.
Degenfeld József 12.

» Ottó gróf 5.
Déghy István 21.
Delhimanics Ferdinánd 4. 
Deme Béla 24.

ϊ Béláné 24.
Demkó Kálmán 24.
Demeter Vincent 1. 
Demetrovics Mihály 16. 
Demján Boldizsár 1. 3. 
Demjanovits Iván 14.
Denutz János 11.
Dengl József 18.
Denk Adolf 19.

D Gyula 18.
Denne László 16.
Depolli Santo ‘14.
Derenczini Ferencz 14.
Dékány István 14.

» József 14.
» Rafael 14.

Dérr Venczel 10.
Derszib Ferencz 13.
Déry József 9. 10.

» Károly 16.
Descombes Henrik 22. 
Dessewffy Albert 7.

» Emil 9.
» Lajos 14. 16. 

Deszáthy István 9.
i> Sándor 10.

Deutsch Adolf 20.
» Ferencz 14.
> József 4.
» Mór 20.

Detschy József 11.
Detséni Lipót 9.
Déván Károly 1 1 .
Devay Istvánná 14.
Dezseffy Elek 14.
Dezseöffy Egyed gróf 13.

, János 6 . 13.
Dezső Dénes 18. 19.
Dicenti Pál 0. 9. 11. 12. 14.

15. 16. 17.
Diabelli György 17.
Dienes István 15. 16.

,  Istvánná 15.
» Lajos 8 .
» Sándor 7.

I Dier Lajos 13. 14. 15. 10.
I Dierner Endre 0. 8 .
I Diescher János 14.16. 19. 2 0 .

s> Ferencz 15.
Dietrich József 11.
Dietz József 16.

» Sándor 19. 
j Dillardy 1.
Dillesz Sándor 14.
Diósy Ágost 7.

» Veronika 15.
Diószeghy Sándor 14.

» Zsigmond 16.
Dirner József 7.



Dimer Lajos 12.
Ditrichstein 8 .
Divald Ferdinaud 3.
Divéky Antal 2.
Diviaczky Károly 13.
Dobik Antal 3,

,  Béla 14.
Dobay Lajos 7.

» Vilmos 12.
, Imre 14.

Doblhoff Dier Antal báró 8 . 
Dobolyi Sándor 10.
Dobos Ferencz 14. 16. 17. 18.

19. 20. 21.
Dobos József 13. 20.
Dobosfy Alajos 10.
Dobozy István 24.
Dobranszky Péter 18.
Dobrányi Ádám 13.

,  Ignácz 13.
Dobrik Lajos 20.
Dobszay Antal 0.
Doctor Frigyes 12. 22. 24. 
Doctoris Sándor 20.
Dóczy Gedeon 22.
Dókus Gyula 18.
Dolánszky Alajos 13. 
Do'eschall Gábor 1. 2. 7. 11. 13. 
Doleschalek Antal 1. 3. 8 . 
Dolinay Gyula 13.
Dollinger Gyula 20. 24.

» Gyuláné 24.
» János 0.

Dolmányos Döme 10. 
Dománszky Ferencz 12. 
Dombay János 7.

» Thadé 9.
Domini Vince gróf 14. 
Dominigg Gáspár 9.
Dómján Lajos 14.

» Zsigmond 14.
Domokos Kálmán 19 22.

,  Lajos 19. 22.
» · Lajosné 22.
» László 10. 12.
» Sámuel 10.

Dorogsághy Dénes 12. 14. 
Donogány Jakab 10. 11. 12. 
Doraszil Pál 0.
Dorner József 1. 9.
Dornis Gáspár 6 .
Dósa Béla 20.

,  Elek 10.
,  Elek ifj. 10.
» Gábor 10.
» György 10.
» Imre 14. 15. 10. 
i> Miklós 10.

Dózsa István 5 .
Döme Mór 14.
Dömény Lajos 13. 15. 
Dörflinger József 8 .
Döry Ádám 8 .

» Andor báró 11.
» Dénes báró 10.

DJry Elek 8 . 16.
,  László báró 8 .

Draskóczy Gábor 10. 19. 
Draskóczy Gyula 5. 12.

» Károly 3.
Draskovits János 2. 

i> József 15.
» Mihály 15.

Dratsay ZGgmond 15. 16. 
Dregályi Dániel 8 .
Dreher Ignátz 9.

» István 9.
» Károly 20.

Drinóczy György 8 .
Drisnyey István 13.
Dubányi János 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.
Dubay Miklós 20. 21. 22. 23. 24. 
Dubecz-Frommhold Lujza 14. 
Dudics Miklós 20.
Dudilc Béla 10. 11.
Duha Bálint 17. 18. 19. 23. 24. 

» Kristóf 18.
» Malvin 19.

Duka Péter 7.
Dulácska Géza 17. 18. 19. 20.

21 . 22 .
Dulitzky Vilmos 12.
Dulovics János 7.
Dumitreanu Ágoston 20.
Dunai Ferencz 14.

» Ferenczné 14.
Dunajszki Henrik 4.
Durbesich Henrik 14.
Dús István 16.
Dusárdy József 13.
Dusóczky Pál 22.
Dussil Illés 8 .
Dux Adolf 14. 18.
Dworak Honorát 9.
Dworski J . 4.
Ebeczky Emil 3.
Ebenhöch Ferencz 11. 17, 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
Ebenspanger János 21. 
Ebergényi Mózes 10.
Eberling József 15.
Ebner János 20.
Eckel I. 16.
Ecker Alajos 8 .
Eckert József Frigyes 11. 
Eckhárd Oszkár 18.
Eckstein Frigyes 1. 2. 5. 
Ecsedy László 13.
Ecseghy Ferencz 12. 16.

» József id. 12. 
Edelmann Sebő 21.
Éder Ferencz 7.
Eder József (tudor) 1.

,  » (Sz.-Fehérvár) 11.
14. 16. 18. 21. 22.

Eder Józsefné 14. 18. 21. 22. 
Edl Tivadar 11.
Édeskuty Lajos 20.
Edvi-Illés Gyula 14. 15. 16.

L X IX .

Egedy Sándor 14.
Egerszeghy Mihály 6 .
Égethő László 18.
Eggenhoffer 15.
Egger Eduárd 1. 2.
Eggert József 14.
Egressy Rezső 11. 13. 14. 15. 

17. 20.
Egry Lajos 19.
Egloffstein Adalbert báró 7. 
Ehrenfels Fülöp 16.

» Mór 16.
Ehrenhaft Rudolf 20. 
Ehrenreich Lajos 22. 23. 24. 
Ehrlich Mór 11.
Ehrlinger Péter 8 .
Eichberger József 8 .
Eigel József 15.
Eilenberg Sándor 20.
Eirich Péter 4.
Eisdorfer Gusztáv 14. 16. 20.

» Gusztávné 16.
Eiselt Bohumil 11.
Eisen Manó 16.
Eisenmayer Sándor 12. 
Eisenstein Antal 8  

,  Róbert 8 .
Eisert Pál 3.
Eiszenniann János 13.
Elbel Károly 13. 19. 22. 
Elcsánszkv Béla 15. 16.
Elefánt Mihály 11. 12.
Elefánty Erneszt 1.
Elek S. 15.
Eleméry Aurél 14.
Eleőd Józsa 16.
Elfer Adolf 16.
Elischer Boldizsár 14.

» Gyula 20.
Eller Gáspár 4.
Elsässer Ferencz 1. 2. 6 .
Eltér József 1. 9.

» János ifj. 23.
Éltes Elek 18.
Emeritzy Lajos 8 . 11.
Emich Gusztáv 20.
Emperly József 14. 18. 19.

» Károly 19.
Emresz István 16.

» Károly 8 . 11.
» Márton 11.

Encz Emma 14.
» Ferencz 1. 6 . 11.12.13. 14. 
» Ferenczné 14.
» Géza 11. 12. 13. 14. 18. 

Énekes Gusztáv 13.
Engel Imre 10. 15.

» József (orvos) 5. 7. 10.
» » (gyógyszerész) 1 0 .
» Sándor 1. 2.
» » (Német-Újvár) 21.

Engelbrecht Károly 14. 
Entresz Ágost 11.
Enyedy László 5.

» Miklós 14. 15.



Eördögh András 15.
,  István 5. 7.
,  János 16.
„ Károly 5.

Eőry Sándor (Téth.) 8 .
3 » (Győr) 17.

Eösz Ferencz 14. 15. 
Eőttevényi Ferencz 8 .
Eötvös József báró 9. 13.

» K. Lajos 13.
„ Lóránt báró 16.
» Pál 18.

Eperjessy Ferencz 13.
,  János 13.

Epstein Dávid 9. 14.
Erbess Mátyás 11.
Ercsey Ernő 14. 15. 16.

„ Imre 1. 2. 5. 9. 11. 12.
13. 14. 16. 18.

» József 5. 10.
» Sándor 16.

Erdélyi József (Trencsén) 1.
» » (Eger) 13.
„ Ferencz 7.
» László 10.

Erdey Antal 20.
» Pál 9. 13.

Erdős Pál 17.
Erdőssy Imre 14.
Érdy János 8 . 9.

,  Lajos 20.
Eredics Ferencz 21.
Eremics Pál 23.
Erendics Ferencz 3.
Erényi Jakab 16. 21.
Ernst Péter 13.
Erős János 24.
Erős Lajos 2.
Érti Károly 14.

4 Miksa 11.
» N. János 8 .

Érczhegyi Ferencz 14. 
Erszényes Elek 10. 11.
Ertwég Bertalotti E. 11. 
Ésszer Károly 2.
Északi Károly 14.
Esze Ferencz 14.

„ Gábor 16.
Eszterházi Antal gróf 11.

» Kálmán gróf 10. 11.
„ Kálmán gfné 10. 11.
, Mihály gróf 11. 14.
» Pál herczeg 8 .

Ethey Frigyes 12.
,  Károly 12.

Evvinger József 15.
Fábián Ambrus 8 .

,  Gábor 15.
„ Sándor 17.

Fabiany Jakab 14.
» Lajos 22.

Fabinyi Rudolf 12. 24.
«, Sámuel 12.
,  Teophil ifj. 6 .
» i, 5. 6 .

Fabricius József 18.
Fábry János 12. 13. 14. 16.

,  Pál 21.
Faddy János 6 .
Faimann Antal 14.
Fallner Gusztáv 5.
Faludy Géza 20. 21. 22. 
Fáncsy Lajos 6 .
Fankovich Sándor 19.
Fanta Adolf 12. 13.
Faragó Antal 14.

» Antalné 14.
Faraó Simon 15.
Faragula Károly 8 .
Farczády József 5.
Fark Ignácz 10.
Farkas Ábrahám 12. 14.

„ Antal 14.
„ Aranka 14.
„ Bálint 14.
,, Balázs 16.
,, Benő 17. 20,
„ Elek 21.
„ Endre 12.
„ Ferencz (Eger) 13,
„ „ (Pest) 1. 2. 3.
,, ,, (Rimaszombat)

12 .

,, Gusztáv 24.
„ György 21.
,, Gyula 15.
,, János (Ráczalmás) 1. 2.

9. 10. 11. 12.
13. 14. 16. 21. 

„ „ (Rimaszombat) 12.
„ József (Békés) 14.
„ „ (Pécs) 6 .
„ ,, (Pest) 15.
„ Ignácz 1.
„ Imre (Enying) 14.
,. (Győr) 17.
„ Jenő 16.
„ Kálmán 20.
„ Károly 10.
„ Lajos 14. 16.
„ László (Budapest) 14.16.

18. 2 0 .
,, ,, (N.-Kőrös) 15.16.
„ Ödön 2 2 .
„ Zsigmond 14. 

Farkassányi Sámuel 7.
Farmady Martinian 14. 16. 
Farnos Károly 5.
Fátér János 6 .
Fatour Bertalan 14.
Fatovich István 3.
Fauzer Antal 9. 12. 20.
Fáy Barnabás 12.

„ Gusztáv 3. 12.
„ Iván 17.
,, László 12.
„ Márk 19. 22.
„ Miklós 12.
„ Tamás 12. 14.

Faykiss József 23.
L X X .

Fayman Antal 12.
Fedák János 14.

„ Tivadar 14.
Fedisch József 8 .
Féger Ferencz 23.
Fehér János 18.

„ Ipoly 11. 13. 17. 18.
„ Nándor 9. 12. 13. 

Fehérváry Lajos 10.
Feichtinger Elek 14. 15. 17. 18. 

„ János 15.
„ Sándor id. 2. 9. 10.

11. 14. 15.16. 
17. 18. 20.

„ „ ifj. 2 0 .
Feigel Salamon 4.
Feigler Ignátz 11.

,, Károly 11.
Feichl Károly 22.
Feisztl József 12.
Feja Alajos 1. 3.
Fejér Bertalan 19.

,, Lajos 11. 20.
Fejérváry János 12.
Fekete Emil 13.

„ Fetencz (Eperjes) 7.
„ „ Sólyom (N.-Vá

rad) 13.
„ „ (Eger) 13.
„ Gábor 7. 8 .
,, János 7.
,, József (Miskolcz) 12.
„ „ (Pest) 9. 1 1 . 12.
,, „ (M.-Vásárhely)lO.
„ „ (Kis-Ujszállás)18.
„ Károly 2. 7. 13.
,, Lajos (Kis-Ujszállás) 13.

17. 18. 19.
„ ,, (Detta) 23.
„ Miklós 14.
„ Móricz 8 .
,, Nándor 12.
„ Sámuel (Kolozsvár) 5.
,, ,, (Szathmár) 22.
„ Sándor 13. 15. 17.

Fektor József 14.
Felbert Henrik 11. 14. 24.

,, Lajos 24.
P'eledy Ferencz 16. 24.
Feleki Hugo 24.
Feldinger János 4.
Felix Ákos 15.

„ Imre 7.
Felletár Emil 15.
Felöcker Zsigmond 12.
Fényes Géza 14. 24.

„ István 14. 16. 18.
,, Ilka 14.
,, Sarolta 24.

Fényhalmi Antal 14.
Ferber József 11.
Ferdinándy László 12.
Ferdinkö Ignácz 10.
Ferenczi Alajos 14.

, Gedeon 15.



Ferenczi Gedeonná 15.
,, Imre 13.
,, József 5. 7. 13.
„ Lajos (Miskolcz) 14.

Ferenczi Lajos (Feketepatak) 19.
,, Lajosné 19.

Ferlán Nándor 14.
Fery U .'Arnold 12.
Fertsek József 18.
Feszt Imre 7.
Feszti Raymond 6 .
Fesztoráczy Géza 10.

„ Gyula 10.
Feuer Dávid 9. 11.
Feueregger Károly 5 
Feuerer Ferencz 2..
Fezl Ágoston 14. 15. 10.
Fialka Erzsébet 1 0 .

,, József 1 0 .
,, Vilma 10.

Fialla Gyula 14.
Fieber Frigyes 11.
Fiedler Károly 7.
Fifánszky János 15.
Filep Albert 10.
Filiczky Tódor 14.
Filó Lajos 19.
Filperger György 15.
Finály Hemik 10.

„ Zsigmond 1.
Finck Justin 8 .
Fincke József 3.
Findura Imre 12.

,, István 14.
Fink Gusztáv 11.
Finkoir Ferencz 0.
Finta Elek 5.
Firczák Gyula 10.
Fischer Adolf 10.20.

„ Albin 15.
„ Clementina 14.
„ Ferencz 14.
„ Frigyes 17.
„ Győzd 22.
„ Gyula 13.
„ József 11.
„ István 17.
„ Károly 12. 14.
,, Mór 10.
„ Péter 9. 10. 11. 12. 13.

14. 10. 17. 20. 21.
„ Péter és társa 23. 

Fischhoff Ignácz 4. 23.
Fister Tiborcz 0. 7. 8 . 9. 10. 11. 
Fittler Béla 14. 10. 18.

„ Beláné 18.
Fitz Bernát 8 .
Flading I. 8 .
Flandorffer Ignácz 8 .

,, Nép. János 8 .
Flaschner Vilmos 24.
Fleischer Antal 18.

„ Frigyes 1. G. 7. 11.
,, Gábor 7.
„ József 9, 12.13.14.10.

Fleischer Józsefné 14.
„ Károly 15.
„ Mór 20.
„ Samu 2 0 .

Fleischer Thecfil 1 . 
Fleischmann Károly 1 4 . 
Flegmann Miksa 14.
Flettner János 3.
Fletzer Ferencz 14.
Floch J. H. 14.
Floth 15.
Flór Ferencz 1. 2. 10. 11. 12. 

13. 14.
Fodermayer Vilmos 8 .
Fodor András 5.

„ Béla 14.
„ Imre 14.
„ József (Heves) 13.
,, „ (Siklós) 20.
„ „ (Budapest) 24.
„ Gizella 24.
,. Károly 18.
„ Pál 9. 20. 21. 22. 24.
,, Péter 23.

Foetterle Ferencz 11. 12. 
Fogarasi Demeter 10.

„ R udolf'10.
F'ogarassy Aurél 14.
Fogarassy János 9. 17.

, Zsigmond 14 
Fogéi Károly 1.
Foges Farkas 1.
Fojtényi Ferencz 7. 8 .

, Kászony 10. 11.
Fok Ignácz 20.
Folbert Frigyes 18.
Folgens Kornél 24.
Folinus Emil 15.
Folinus János 15.
Fónagy László 10.

,  Károly 10.
Forberger János 19.
Forgács Antal 18.
Forgó István 13. 14. 15. 
Formágyi Ferencz 14. 10. 
Formánek Alajos 7.
Főmet Jenő 12.
Forster Aurél 10.

,  Elek 14. 10.
, Géza 10. 18.
, Imre 14. 10.

Fortmayer Nándor 13. 14. 
Fortmeyer József 2.
Forty Károly 20.

,  Róza 20.
Fost Béla 23.
Földes Béla 24.

, Győző 13.
Földes Gyula 11.
Földesy József 9. 14.
Földváry Albert 9.

,  Béla 14. 10. 19.
20 .

«, Kálmán 9. 11. 13.
,  Mihály 20.

L X X I.

Fördös Géza 18.
,  Vilmos 14.

Fraknói (Frankl)ViImos 11. 
Francz Alajos (Budapest) 1. 2. 
Francz Alajos (Eger) 12. 13. 14.

17. 18. 19. 20. 22. 
Francz Alajosné 23. 24.

,  Gyula 22. 24.
Francsics Norbert 17.
Frank Antal 13.

, Béla 24.
,  Ferencz 14.
,  János 23.
» József 10.
„ Károly 0. 7.
,  Márton 8 .
,  Miksa 23.
» Mór 13.

Franka Károly 1.
Franke Károly 20.
Franki A. 9.

» István 14.
Frankó Antal 15. 10. 
Frauenfeld György 9. 11. 
Frecskay János 13.
Freilcr János 1.
Frenkel Gyula 7.
Frenreisz Ferencz 1. 9. 14. 15. 
Freund Ferencz 4.

„ Henrik 10.
Frey József 10.

, Lajos 23.
F'reyburg Károly 8 .
Freytag József 1. 2. 3.
Fribeisz István 0 .
Friedenfels Jenő 8 .
Frieder Mór 19.
Friedmann Adolf 14.

» Rudolf 24. 
Friedtich Béla 17.

» Károly 17.
Friedrik A. Dezső 11. 13. 
Friep János 5.
Frint Mihály 1G.
Frischmann Gyula 20.
Fritsch Károly 10.

,  Vilmos 9.
Frits József 18.
Frit; Pál 19.
Frivaldszky János 4. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 10. 19. 20.
22. 23.

Frivaldszky Jánosné 14. 10.
B Imre 1. 2. 3. 4. 0.

8 . 9. 10. 11. 12.
Fromm Pál 9. 11. 20. 
Frommhold Károly 1. 2. 9. 

12. 14.
Frum István 9. 11. 14. 10.20. 

21. 23.
Fröhlich Erzsébet 14.

» Károly 14.
„ Vilma 14.

Fuchs Albert 11.
,  Bonifácz 14. 17.



Fuchs Ferencz 8 .
,  Ignácz 12. 13. 14. 15.

16. 18. 19. 20. 21.
» János 16.

Fuchs József (Budapest) 20.
> j (Nagyvárad) 9. 11.

13. 16. 18. 20. 22.
,  Károly 21. 24.
„ Miksa 19.
„ Móritz 6 .
„ Pál 14.
„ Tódor 11.

Fuhrmann István 20.
,  Jánosi!. 16.18, 20.21. 

Fulvi Szerafin 14.
Fusz Mihály 8 .
Fügi Ágoston 17.
Fülei István 5.
Fiileky Pál 16. 20.
Fiilep Ferencz 15.
Fülepp Leopold 4.

„ Sándor 4 
Fülöp Alajos 10.

,, Elek 18.
„ Ferencz 10.
„ József 13.
,, Kálmán 15.
„ Samu 5.
„ Zoltán 19.

Füredy László 14. 15. 16. 
Fűrész Ferencz 7.
Fürst Adolf 20.

„ Károly 8 .
Füvessy József 15.
Ftizy Kálmán 16. 18.

,, László 8 .
,, Sándor 8 .

Graál József (Arad) 4. 5.
„ József (Kőszegh) 8 .
,, József (Pest) 14.
„ Lajos 10. 11. 20.
,, Mihály 22.
„ Sándor 8 .

Gaár Frigyes 22.
Gabányi Tamás 7.
Gabély Imre 18.
Gábor Antal 5.
Gábor József 16. 18. 19. 
Gabiiely Kálmán 9.
Gabrielly János 11. 13. 14. 
Gaiger Dezső 22.
Gácsy Arthur 13.
Gadály Ferencz 6 .
Gáhy Ferencz 13.

„ József 13.
Gajásy Lajos 12.
Gajzágo Gá' or 16.
Gajzágó János 18.

„ Joachim 10.
,, László (birtokos) 10.
„ ,, (orvos) 11. 17.

18. 2 0 .
„ Lászlóné 11. 20.
„ Lukács 5.
,, Salamon 10.

Gál István (Kolozsvár) 5.
„ József (Eger) 13.
„ „ (Rékás) 23.
., János Hilibi 10.

Gál Lajos 5.
Galajda József 9. 10. 11. 12. 14. 
Galamb Gyula 15.

,, Kristóf 17.
Galambos Fülöp 13. 19.

„ Lipót 13.
,, Márton 9.

Galaszay József 6 .
Galdy Nándor 14.
Gálffy Endre 10.

„ Sándor 10.
Galgóczy Ignácz 5.

„ Károly 20.
Gáli István (Marosvásárhely) 10. 
Gallasy József 13.
Gallasz Frigyes 14. 15.
Gallik József 3.

„ Sándor 14.
Gallinv Ferencz 4.

„ ' Pál 4.
Gallits György 4.
Gallus Sándor 14.
Gálócsy Gusztáv 14.
Gamauf Vilmos 2 0 . 21.
Gamera Gusztáv báró 10. 
Gánóczy József 14.
Garami Richard 16.
Garath György 2 1 .
Garay János 9. 16.

„ Soma 9.
Gard Frigyes 21.
Gardos János 1 . 8 . 9.
Garlathy Kálmán 2 1 .
Gartemann János 7.
Gaslcó Károly 12.
Gaspardy Gyula 13.
Gasparik Rezső 11.
Gaszner Ágoston 17.

„ Ágoston ifj. 17. 
Gaszner Gedeon 12.

„ József 17.
Gauzer János 1 0 .
Gavalszky János 13.
Gayer János 6 .
Gayer Sámuel 17.
Gazda Márton 10.
Gazsik Ferencz 7.
Gebbel Frigyes 5.

„ Károly 5.
Géber Ede 21.
Gebhardt Ferencz 8 .

„ János 8 .
,, József 20.
„ Lajos 9. 17. 20.

Géczy Lajos 14.
Gedó József 5.
Geduly Ferencz 8 . 11. 13.

„ Lajos 3. 11.
Gegő Elek 2.
Gegus Ferdinánd 8 . 
Geiszberger Ferencz 7.

L X X II .

Geiszt Gáspár 16.
„ Gyula 15.
„ István 16.

Geitner Albert 19.
Geitner Béla 19.
Gelencsér István 9.

„ Privát 11. , 
Gelenlzey P il 14.
Gelletich Miklós 14.
Gencsy István 11.

„ József 10.
Genersich Antal 18.
Georgievits György 4.

,, Mihály 4.
,, Miklós 4.

Gerbáz Armin 14.
Gerber Ede 14.

., Ödön 14. 19.
„ Ödönné 19.

Gerdenics Endre 6 .
„ István 6 .

Gere Gyula 15.
Geréby Róza 19.
Geréby Fülöp 22.
Gerenday József 1. 3. 5. 6 .

,, László 20.
Gerger Ede 33.
Gergely Károly 19.
Gergey Károly 16.
Gergulics János 15. 16.
Gerics Pál 6 .
Gerley Gyula 11.

„ János 11.
Gerlöczy Gyula 10. 12. 13. 17.

18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 
Gerléczy Gyuláné 24

„ Károly 12. 13. 14.
15. 16. 17. 20. 

Germann József 6 .
Gerometa Mihály 14.

,, Vilmos 14.
Gessel Sándor 11. 19.
Geszner Elek 16.

,, Mihály 20.
Gesztessy László 4. 9. 1 0 . 1 1 . 15.

„ Mária 11.
Geszty Ferencz báró 15.
Geyer Gyula 12. 13. 14. 24. 
Giacicli Antal Bódog 14. 
Ghiczy Ignácz 14.
Ghillány József báró 7.
Gielcich Ferencz 14.
Gidofalvy Ferencz 13. 
Gilewszky Károly 12.
Ginda Ferencz 11.
Girókuti Ferencz 9.
Giseke C. 14.
Girsik Adolf 19.

„ Hermin 19.
Glacz Tivadar 5.
Glabics József 3.
Glatter Eduárd 2.
Glazer Iván 21.

„ Lajos 21.
Glocker L. 14.



Glöckner dr. 7.
Glosz Arthur 12.
Glosz-Smik Emma 19.
Gluzek Gyula 12.
Glück Izidor 7. 9. 11.

, Henrik 20.
„ Ignácz 20.
, Miksa 12. 13. 20. 
a Teophil 18.

Gnaediger Ferencz 4.
Goda Béla 17.

a Lajos 17.
Goldberger Adolf 1.
Goldmark József 8 .
Goldschmidt Antal 20. 
Goldschmidt József 2.

» Vilmos 21.
Goldzieher Vilmos 21.
Gombos Béla ló.

„ Lajos 18.
j, Mihály 10.

Gonda Béla 19.
„ István 13. 14.

Goor György ló.
Gosztonyi József 13.
Gotthard Alajos 12. 

a Jenő 21. 22.
, Jób 7.
„ Károly 1 1 .
, Sándor 21.

Gottier L. 16.
Gottl Mór 11.
Gottlieb Elek 12.
Gottschil Ferencz 4.
Gottvald János 6 .
Gouth Sándor 18.
Govick Márton 16.
Gowrick Arthur 18.

„ Ödön 18.
Gózon Kálmán 12.
Göcz Ferencz 1. 2.
Gőllner Frigyes 12. 20.

„ Lajos 12.
Göltl Béla 17.

• Ernő 11. 13. 14. 16. 17.
19. 20. 21. 22.

, Nándor 11. 14. 16. 17. 
19. 22.

Gömbös László 17.
Gömöry András 7.

, Gyula 18.
„ János 12.
„ Károly 1. 2. 3.
,  Pál 14. 18.
, Sándor 12.

Gönczy Pál 9. 20.
Göndöcs Benedek 9.
Görgey István 24.
Görög Elek 10. 11. ló.

,  József 18.
Gőtz János 16.

, Mihály 9.
Gözsy Máté 6 .
Grach de Ferencz 3. 6 . 8 . 9. 
Gradwohl Eduárd 6 .

Graf Vilmos 16.
Graefel Gabriella 14.

„ Karolina 14.
, Sarolta 14.

Gräff János 20.
Grand Miklós 23.
Graner David 20.

,  Mihály 16. 
Granichstädte i Zsigmond 8 . 
Grau Gabriella 14.
Grager Gábor 6 .
Gränzenstein Gusztáv 4.
Greb János 20.
Greguss Ágoston 9. 11. 12.

, Gyula 9. 10. 11. 12.
, János 18.

Greifenegg Vdmos 9. 
Greilinger Ferdinánd 8 . 
Greiner Lajos 12.

a Miksa 14.
Gremsperger József ló.

,  István 14.
„ Mihály ló.

Gresits József 12 
Gresz János 21.
Grimm György. 14.

„ Károly 21.
Grineus János 3.
Groah Ignácz 12.
Gróf János 9.
Groglott N. 20.
Groisz Béla 18.

j  Gusztáv ó.
Gronay Sándor 13.
Groo Vilmos 13.
Grosschmidt Antal 19.

, Ferencz 4.
Grossek — 4.
Grosinger Károly 14. 16. 
Grosz Ágoston 14.

, Albert 9. ló. 17. 20. 22.24. 
, Emil 20.
„ Eugénia 17.
,  Ferencz X. 1. 2. 9.
, Filep 1. 2. 9.
„ Frigyes 1. 2. 4. ó. 7. 8 . 
,  Hilda 17.
,  József (Paks) 6 .
,  ,  (Miskolcz)12.13.22.
,  Károly 18.
„ Lajos (Csatáry) 8 . 9. 10. 

11. 12. 13.
,  Lajos (Csetnek) 12.
„ Miksa 16.
, Sámuel 18.
,  Sándor 20.

Groszmann Jakab 16. 20.
,  Lipót 20.
» Mihály 17.

Gröber József 13.
Grössinger Ferencz 17. 
Grötschel Zsigmond 17.
Gruber Eduárd 6 .

a Ferencz 6 .
I a György 6 .

LXXIII.

Gruber István 22'.. 
a József 11.
» Tamás 8 .

Grubiczy István 7.
Grusz Lajos 18.
Grün Ferencz 16. 17.

a János 18.
Grünbaum Lajos 16.

a Leo 20.
Grünbaum Samu 21.
Grünberg Ferencz 2. 6 -. 
Grünblatt N. 17.
Gründler Endre 6 .
Grüne János 11 
Grünert Nicomedes 6 .
Grünhut Eduárd 1 .
Grünn János 4.
Grünwald Pál 1.
Guary Károly 8 .

a Zsigmond 8.
Gubcso Endre 14.
Guistini Adolf 14.
Guln György 6 .
Guotth Ferencz 8 .
Gulyás Elek 11. 14.

a János 14.
Gurovics Tamás 2.
Guth János 8 .
Guttmann Adolf 1. 4. 

a Ede 11. 24.
» Gábor 16.
a Lipót 21.

Guzmics Pál 8 .
Gyalokay Lajos 19.
Gyapay Dénes 17.
Gyárfás Albert 10. 18.

» György 10. 18. 
Gyarmathy János 1. 10.
Gyenes János 6 . ló.
Gyergyai ferencz ó. 
Gyertyánfy István 10. 11. 
Gyomlay Gellért 11. 12. 14. 16. 
Gyöngyössy József 24.

a Rudolf 16
» Sámuel 16. 17. 18.

19. 20. 24.
a Vilmos 20. 21.

Györfy Antal 14.
a Lajos 14.
a Mihály ó.

Győrfi Péter 10.
György Aladár 10. 11. 20. 21. 

a Endre 11. 12. 
a Ödön 1 1 .

Györgyei József 22.
Györgypál József 10.
Györky Lajos 10. 14. 16. 22. 
Győry Albert 11. 

a Lajos 4. 
a Sándor 9.

Gyubek Lajos 13.
Gyük Sándor 21.
Gyújtó Lajos 14.
Gyulay Béla 14. 

a Gábor 12.



Gyulay Lajos gróf 4. 5. 8 .
» László 14. 18.
» Rudolf 17.

Gyura Adolf 14. 16.
Gyurics Antal 14. 22. 
Gyurikovics Antal 14.

» György 8 .
Gyürky Lajos 9. 12. 20.
H aas Adolf 20.

» Károly 14.
» Mihály 3. 6 .
» Mik^a 19.
» Sándor 20.
» Tivadar 20.

Haasz Albert 15.
» Sándor 15.

Haberern Jonathan 5.
» Pál 20. 24. 

Haberland Frigyes 11. 
Habokay József 23.
Hadik Gusztáv gróf 9.
Hagara Victor 19.

» Victorné 19.
Hagel Benő 21.
Hagen Sándor 12. 19. 21. 
Hahn Imre 17.
Hajagos Benőné 16.

» Illés 14.
Hajcsi Sándor 12.
Haida István 17.
Haidt Lajos 23.
Hajdú Gyula 16.

» Károly 14.
Hajke Sándor 7.
Hajnal Abel 14.

» Albert 12. 13. 14.
» Antal 10. 11.
>/ István 10. 11. 14. 20. 

Hainer Ignácz 6 .
Haines Arthur 6 .
Hainisch József 15. 16. 17. 20. 
Hajnik János 16.
Haist Lajos 6 .
Haitsch Lajos 7.
Hajos József 15.
Halassy Ede 14.

» Gyula 16.
Károly 8 .

Halász Antal 2.
» Ferencz 19. 20.

Halász Géza 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 
8 . 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

Halász István 19.
» Mihály 6 .
» Olivér 12. 13. 14. 15. 17 
» Orbán 12. 13. 15. 16. 17. 
» Tivadar 12. 15.
» Zsigmond 15.

Halászy Ferencz (Losoncz) 15.
17.

Halászy Ferencz (Győr) 17. 
Halbik Cyprian 14. 17.
Halla József 16.
Hállay Elek 11.

Haller Ferencz gróf 7.
» György gróf 10. 

Halmagyi Lipót 16.
» Oszkár 16.

Halmi László 16.
Haluska Péter 3.
Hamaliár Károly 12. 13. 14.

15. 21.
Hamar (aljegyző Esztergom) 1. 

» Leo 9.
» Pál 11.

Hamary Dániel 9. 1 1 . 12. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 24.

Hamary Dánielné 16. 17. 23.
» Kornél 23.
» Lajos 15.
» Melinda 23. 

Hammerschmidt Károly 8 . 
Hamon József 16.
Hámory Lajos 11. 16. 17. 18. 19. 
Hámos József 12.

» Pál 14.
Hampel Antal 10.
Hampel József 14. 15.
H .mrák József 3. 6 .
Hamvai Aladár 12.

» (Szenger) Ede 9.
.» Zoltán 12.

Hamza Máté 20.
Hamzus Gellért 15. 16.
Hanák János 7. 8 .
Hanák Mihály 1. 7.
Handler Antal 8 .
Handlik János 15.
Handtel Károly id. 14. 20.

» Rezső 14.
Hanekker Ferencz 1.
Hang Ferencz 16.
Hangéi Ignácz 17.
Haniker Timót 18.
Hanke Leo 22.
Hankó Arthur 24.

» János 5.'
Hanko József 8 .
Hankőczy Ambró 9.
Hantken Miksa 9. 11. 13. 16.

17. 18. 19. 20. 21.
Hantz Pál 10.
Hanusz István 23. 24.
ILanzély Ignácz 14.
Haracsek István 5.
Harczer Imre 19.
Harisch Sándor 14.
Hariss Pál 16.
Harmaczy Béla 12.
Harmath Béla 18.

» Márton 5.
Harmathy Gergely 22.
Harsányi Pál 6 . 8 .

» Ignácz 14.
» Sándor 14. 16.

Hartl Alajos 9. 20.
» Ferencz 9. 16.

Hartig Gusztáv 14.
L X X IV .

Hartmann János 6 .
» József 14. 21. 23.
» Mihály 1 .
» Péter 6 . 

Hartyánszky Ferencz 3.
Háry Károly 7.

» István 21.
Hasenfeld Hermann 1. 9.

» Manó 9. 16. 
Hasenfratz Andor 15. 
Hasenstab Gusztáv 6 . 
Hatfaludy József 2 0 .

» Józsefné 20.
Hatos László 8 .
Haubner Rezső 8 . 9. 10. 11.

14. 20.
Hauchardt Ferencz 5.

t József 5. 10.
Hauer Dániel 6 .

» Ferencz lovag 8 . 11. 12. 
» L. S. 8 .

Hausenplasz Károly 1.
Hauser Henrik 9. 12. 14 18. 
Hausmann Ferencz 9. 11.

» Lóránt 20.
Hauter Henrik 16.
Hauzer József 1.
Hauzler Imre 8 .
Havas András (Körmöcz) 3.

» A. 23.
» Ignácz 1. 2. 3. 8 . 9.
» lózsef 8.
» Pál 12. 20.
» Sándor 10. 11. 12. 

Hayden Imre 21.
Hayn Lajos 10.
Haynald Lajos 9.
Hayne Antal 8 .
Hayth Ferencz 1. 5. 
Hazslinszky Frigyes 7. 9. 12.

13. 15. 16.
Hazslinszky József 7.
Házmán Cornél 14.
Hebra Nándor 9.
Hebron János 13. 14.
Heckel Tózsef ]akab 8 .
Héder Lajos 19.
Hedry Erneszt 7.

. József 7·
„ János 7.

Hegedűs Béla 23. 24.
„ Bertalan 12.
, Ferencz 12.
» István 22.
„ János 9. 10. 11. 12. 13.

14. 20. 21. 22. 23. 24.
„ Jánosné 14.
,  József (N.-Károly) 20.
,  József (Debreczen) 22.
„ Károly 24.
„ Lajos (Kassa) 12. 13.

15. 16. 17. 19.
„ Lajos (Gerend) 1 0 .
» „ (Győr) 8 .
„ László 12. 14.



Hegedűs Lipót 12. Herkovics Ignácz 3. Hoffer József (Kaposvái) 14.
, Pál (Debreczen) 1(1. S3. Hermann Adolf 9. 13. 14. ,  József (Félegyháza) 19.
„ , (Sopron) 8 . , Ferencz 6 . , Mátyás 9.
,  Paula 24, ,  János 2. 6 . Hoffmann Antal 23.
, Victor 12. » Károly 3. ,  József (Erzsébetváros)

Hegyessy Imre 16. s Ottó (termv.) 11. 12. 18.
, Kálmán (Báttaszék) 6 . „ Ottó (kereskedő) 16. „ József (Bécs) 15.
„ , (Budapest) 10. „ Samu 9 „ József (Uj-Verbász)

13. 15. 16. Herni József 6 . 16.
„ Kálmán ifj. (Buda Herrich Károly 9. „ Károly (főorvos Pest)

pest) 15. Hertelendy Gyula 9. 1. 9.
, Samu 10. Ä Jó séf 11. Károly Ignácz 14.
„ Sándor 10. 12.15. 16. Herz József 15. » Károly(állatorvos)ll·
, ' , >fj· 1 2 . Herzfeld Sándor 15. , Károly (Mád) 15. 16.

Hegyi Mihály 18. 10. Heszterényi József 13. , Lajos 16.
„ Mihályné 18. 10. Hetényi Kálmán 19. „ Teréz 16.

Heille Károly 11. ,  Lipót 19. Hofmann Ignácz 5.
Heim K. Eduárd 7. 11. Λ Ottó 22. „ M.-Leo 12.
Heinzl József 15. Hetsch Ignácz 8 . Iloffory János 7.
Heinrich Adolf 21. Hetyésj’ László 8 . Hokk József 19.

„ Gyula 16. Pál 8 . „ Józsefné 19.
„ János 0. Hetyey Kálmán 15. Holczer Adolf 16. 17.
, Nándor 23. Heuffel János -1. X György 8 .
„ Nép. János 18. Heves Gábor id. 10. Holecz Endre 7.

Heinrici Frigyes 11. Hcvessy Benedek 12. Holdházy János 17.
Heinszmann Auguszt 10. u Bertalan ifj. 12. 13. Hollán Adolf 1 1 .
Heitzmann Károly 10. ,  Jó/sef 13. Holländer Leó 7.
Heizler Ferencz 10. Hidegh Kálmán 15. 16. Hollay Antal 13.

„ Győző 17. Hideghéty Antal 9. 11. » Julianna 15.
Heks Márton 4. Hieronymi Béla 15. Holles Dániel 12.
Helle János 13. ,  Károly 19. Holló Dénes 12. 14.
Hellebronth Béla 13. }> Kornél 20. Holló Géza 13.

„ István 13.. Hildebrand József 10. » Pál 12.
„ János 13. Hilf József 20. Hollók Imre 6 .

Heller Jakab 6 . Hilscher Ignácz 6 . Hollósy Boldizsár 8 .
Hellner Károly 7. Hiti Ferencz 4. ,  János 14.
Hellwig Ede 10. Hints Dániel 10. Holmann József 1. 2. 3. 6 .
Helmár Károly 11. Ά Miklós 10. Holóssy Károly 19.
Hembach Gyula 18. Hintz György 5. 10 1 1 . 20. Holpert Náthán 19.
Hencz Antal 14. 17. Hirkó László 15. 20. 22. Holzer Ignácz 8 .
Hendel Lajos 6 . Hirling Károly 5. ,  Vilmos 5.
Henike Rezső 17. Hirsch Károly 24. Holzhammer István 8 .
Henk Antal 20. Ä Károlyné 25. Holtzmann Ignácz 4.
Hennel Jakab 14. „ Sebestyén 14. Homonnay Imié 6 ,

„ János 14. Hirschfeld Miklós 15. Hondlik János 13.
Hensch Géza 24. Hirschler Fülöp 20. Honetz Samu 3.
Henszelmann Elek 20. » Ignácz 9. 11. Hopf János 4.

» Imre 7. 9. 10. 1 1 . » Mór 20. 21. 22. 24. Höpfner Gusztáv 24.
„ Kálmán 12. Hirschmann József 15. Hoppe Ferencz 10.

Henter János 10. Hitter Győző 19. Horák Károly 17.
„ József br. 10. Hlátky Miklós 18. Horeczky Ferencz 3.

Hepes Miklós 15. Hlavács János 7. Horhy Mihály 6 . 8 .
Hepesváry Antal 2. Hlivay Samu 3. Horkay Lajos 13.
Herbert Károly 5. Hochhalt Károly 20.· 21. 22. Horn Ferencz 1. 6 .
Herbert Sámuel 10. Hochmann Henrik 20. „ Imre 7.
Hercz Adolf 20. 21. Hochsinger Arnold 20. ,  Valér 24.

„ Ferencz 19. Hodobay András 7. Horner István 3.
„ József 23. Hodoly László 14. Hornyay Ambrus 5.

Herczegh Alihály 16. 18. Hody Gyula 22. Hornyay Béla 18. 22. 24.
, Mihályné 16. Hofbauer Károly 17. Hornyay Kálmán 16.

Herczeghi Mór 21. Hofer Péter 8 . Horátsek Ignácz id. 19.
Herepei Károly 10. Hoffelder József 1 . 3. , Ignácz ifj. 19.
Herfurth József 7. Hoffer Adolf 16. „ József 16.
Hericz Antal 14. 15. 16. ,  Imre 16. Horovitz Lipót 15.
Herlicska Adolf 12. ,  István 1. 6 . 9. 10. 20. „ Sámuel 20.

LXXV.



Horovicz Sarolta 20. 
Horvitz Ignácz 16. 
Horpáczky Ignácz 20.
Horváth Ágoston (Huszt) 19.

» » (Pécs) 6 .
» Alajos 3.
» Antal (Bártfa) 7.
» » (Pécs) 6 .
» Árpád 2 1 .

Bálint 19.
» Béla (Eger) 13.
» » (Kecskemét) 12. 

13. 14. 16.
» Béla (Szombathely) 21.
» Czyrill 0.
» Dániel 5.
» Dienes 22.
» Döméné 14.
» Endre 17. 18. 10. 20.

21. 22. 24,
Endréné 18. 19. 24.

» F. felsöbükki 10.
Farkas 20.

» Ferencz 16.
» Gábor (Poklostelek)14.
» » (Gölniczbánya) 14,
» Géza 12. 14. 16.
» György 9. 11. 12. 13. 

14. 15. 16.
» Győző 24.
» Ignácz 1 0 . 1 1 .
» István (M.-V ásárhely)5.
» t (Szombathely)21.

János (Homonna) 7.
» » (Arad) 14. 16.
» » (M.-Zákod) 5.
Λ » (igazg. Pécs) 6 .
» » (tisztt. Pécs) 6 .
» » (Kecskemét) 14. 

15. 16. 17. 18. 20.
János (Rimaszombat) 

12. 14.
» József (Pest) 1. 2. 6 . 8 .
» » (Honti főorvos)

2  3
» » (Eger) 13.
» » báró 7.
» Károly (Sopron) 8 .
» » (Sajó-Sz'-Péter) 

14.
» Lajos (Győr) 17.
» » (Perenye) 21.
» László (Osgyán) 12.14.
» » (Budapest) 20.
» » (Pécs) 6 .
» Menyhért 14. 10.
» Mihály (Bécs) 7.
» „ (Kolozsvár)5. 1 0 .
» Petricsevics Lázár 6 .8 .
Λ Pál Kéri 14.
» Péterné 16.
» Sámuel 17.
» Sándor (Pozsony) 11.
» » (Zsércz) 13.

» (Szeged) 16.

Horváth Vincze 7. 14.
ϊ Zsigm. (B.-Hunyad) 5.
» Zsigmond (Eger) 13.14.

Hosszúfalussy János 13. 14.
» Jánosné 14.

Hother György 12.
Houchard József 14. 15. 
Hoványi Ferencz 8 .

,  Lajos 8 .
Hoyos Antal gróf 8 .
Hozák József 15.
Höbe. Károly 6 .
Högyes Endre 15.
Högyeszey Pál 8 .
Höke Lajos 6 .
Hölbling Ignácz 6 .

» Miksa 6 . 16.
Honig Ignácz (Hont) 3.

» » (Zólyom) 1. 3.
Hönigswald Lörincz 1.
Hönsch Dezső 16.

s Jonáthan 14.
Hermann József 1.
Hörnes Móricz 8 . 11.
Höszl Vilmos 1. 2.
Hrabár Mihály 16. 18. 
Hrabovszky János 3.

» József 7.
Hreblay Antal 7.

» Arnold 7.
Hubaffy Mihály 15. 10. 17.

» Sándor 13. 14. 15. 16. 
Huber Endre 8 .

» János 6 .
Hubert János 13.
Hubesz János 18.
Hudecz Ferecz 15.
Hudoba Sámuel 12.
Hudomel József 23.
Hugonay Vilma grófnő 20. 21. 
Hulényi Péter 17.
Huliman Pál· 2. 5.
Hunfalvy János 0. 10. 11. 12.

13. 14. 20. 22. 23. 24. 
Hunfalvy Pál 13. 15. 18.

» Pálné 18.
Hunkár István 14.
Hunyady Béla 10.

> János 1. 2. 7. 0.
» László 1. 2. 6 . 

Hunyor Sándor 10.
Huray István 0.
Huss Magn. 8 .
Huszár Ferencz 14.

» Imre 1. 0. 11.
Hutta János 6  
Huttfleisz Kázmér 14.
Huzly Károly 22.
Hüffer István 4.
Hügel Lipót 10.
Hüttner Ján. Kereszt. 6 . 
Hyrosz József 14.
Ih  ász Gábor 13.

» Rudolf 8 .
Illés Lajos 14.
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Illés Bálint 19.
» Nándor 16.
,  Ödön 14.
» Rafáel 21.
» Zsigmond 14.

Illési György 14.
» Imre 6 .
» László 1.

Illincz János 7.
Illinszky N. 10.
Illits György 15.
Illits Györgyné 15.
Illovay Pál 2.
Illyés Ignácz 10.

» István 10.
» Károly 10.

Ilyasevits Elek 10.
Imhof György 2.
Imre József 20. 22.

» Lörincz 8 .
» Miklós 13. 14.

Imrich Victor 23.
Inglückhoffer Károly 13. 15. 16. 
Inkei Béla 21.
Intze Ferenc 4. 5.

, Eerenczné 11.
,  István 10. 11.
e József 5.
,  Mihály 5.
,  Miklós 10.

Inczédi Dénes 13.
,  Sámuel 10.

Ipolyi A rn o li 13. 14.
Irányi István 7.
Irinyi János 1. 2. 5. 18.

» József 8 .
Iritz Ignácz 16.
Irsay Jó zse f 18.
Irsik Feretcz 10.
Isaák Jenő 13.

>; László 13.
Ispán István 5.
Issekutz Bogdán 10.

» Imre 10.
» Károly 15. 16. 23.
» László 23.

Istóczy Győző 21.
» Sándor 21.

István Vilmos 21.
Istvánfíy Pál 10.
Iszlai József 20.

» László 5.
Itebei Kiss Miklós 16.
Ivády Miklós 13.

» Rudolf 13.
Ivánfy Ede 14. 18 
Ivánka Oszkár 14.
Ivanovics András 1. 2.

» Iván 18.
» Pál 18.

Iványi István 18.
Iványos Pál 16.

» Pálné 16.
Ivasek Venczel 13.
Izsó Ferencz 11. 14.



írsó Ferencz if]. 11.
» Lajos 23.
» Lajosné 23.

Ixel Soma 10. 20.
Jablonczy Sándor 11. 18,
Jácz Ferencz 3.

» János 7.
» Károly 7.

Jahn Vilmos 14. Ifi.
Jakab János 14.

» István 10.
» í-ajos 15.

Jakabfalvay Gyula 0 .
Jakabfy Márton 10.

» Miklós 15.
» Pál 23.

Jikő Mihály 16.
Jakobovics Antal 1. 2. 9.

» Fülöp 1. 2.
» Móricz 2. 8 .
» Rupert 6 . 

Jakopovits József 3. 8 .
Jámbor Antal 20.

» Ferencz 21.
» Mihály 21.

Jamniczky Lipót 20.
» Sándor 14.

Ján János 12.
Jancsik Ede 11. 12. 13.

» Mihály 7.
Jancso Adám 18.

» Albert 18.
» József (N.*Enyed) 10.
» » (Bonyhád) 5.
» Tamás 10.

Jancsovics Imre 10. 11. 13. 
14.

» István 1 0 . 1 1 . 12. 13.
14.

» Péter 12. 14.
Jandrisits János 18. 19.
Jandy László 13.
Jandly Ede 11.
Janik Ferencz 7.
Jankay József 14.
Jankó János fi.

» Miklós 12.
Jankovich Antal 1.

» Miklós 2. 3.
Jankovits Aladár 14.

» József 14. 16.
Janky Károly 16. 19.
Janny Gyula 20. 24.

» József 13.
Jánosy Rezső 14.
Jan.-on János 13.
Járányi Ignácz 6 .
Jármay Gyula 11. 18. 20.

» Gusztáv 9 11. 16.
» László 14. 16. 24. 

Jaromisz Mihály 4.
Jasinsky Gyula 8 .
Jaskő Károly 23.
Jassevitz János 19.
Jautz Károly 8 .

Jávor Béla 24.
Jäger János 6 .
Jeddy Sándor 10.
Jedlik Ányos 1. 2. 3. 6 . 8 . 9. 

11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 
19. 20. 21. 22. 23. 24.

Jéger József 4.
Jekelfalussy Albert 8 .

» Andor 18.
Jelenffy Kornél 19.

» Zoltán 16. 17. 18. 19. 
20. 24.

Jelenik Zsigmond 9.
Jelentsik Nándor 14.
Jelinek Károly 11.
Jellasics János 6 .
Jellonsheg J. N. 14.
Jelsik Lajos 20.
Jemelka József 8 .
Jendiassik Jenő 9 
Jendrzejovszky Felix 7.
Jene Cristóf 7. 
jeney Albert 10.

» József 8 .
» Károly 10. 11.
» Lajos 11. '

Jenő Béla 19.
Jentsch Gottlieb 13.
Jerfy Antal 17.

» József 17.
Jerkovits Antal 14.
Jermy Gusztáy 12.
Jerney Antal 9.
Jeszenszky Andor 14.

» Béla 14. 23.
» Ferencz 4. 6 .
» József 6 .
» Pál 12.
» Zoltán 14.
» Zsófia 24.

Jeszeny Gáspár 12. 
Jezernyiczky János 15. 16. 
Jezovics Mihály 9. 11.
Joachim Anna 18.
Joanovits János 13.
Joffe Antal 7.

» Herrmann 1.
Jókay Lajos 17.

» Károly 16. 18.
Jónás József 2. 3. 6 . 7.
Joó János 13. 14.

» Dénes 5.
» István (Kolozsvár) 5.
» y> _ (Debreczen) 19. 

Jorkovits Ágoston 6 .
Jósa András 13. 14. 16.

» Dániel 5.
» József 10.

Jovicza Athanáz 16.
» Sándor 16.

Jowitsisch Pál 5.
Józsika Lajos báró 5.
Jucho Ferencz 20.
Juhász Kálmán 12. 14. 22. 
Juhász Lajos 15.

Juhász Mihály 19.
» Pál 14. 22.

Juhbál Károly 8.
Juhos Gyula 2. 7.

s János 16.
Jung Károly 19. 20. 23.

j, Károlyné 19. 23. 
Jungmann Dániel 12.
Juránics László 6.
Jurányi Lajos 9. 2 4 .
Jurassy Ignácz 11.
Juraszek Ferencz 16.
Jureczky Armin I 2 . 1 4 . 1 6 . 
Jurenák József 1. 2 . 3 .

s Sándor 1 4 ,
Jurka Bazil 19.
Jurkinyi Emil 2(>.
Justli Ferencz 2. 

s János 10. 12.
8 József 12.

Justus Győző 14.
Juszti Károly 16.
JUttner Géza 1 . 6 .
Xaán Ágoston 1 1 . 1 2 .
Kabos Dániel 5.
Kabdebo Ferencz 16. 
Kachelmann Károly id. 1 1 .

» » ifj. 1 1 .
j, Vilibald 1 1 . 

Kacskovicz Ágoston 6 .
# Bódog 6 .

Kaczander Áron 7. 1 0 . 1 1 . 12.
» Gyula 1 2 . 15. 2 0 .

23.
» Lipót 12.
» M. 13.

Kaczvinszky Victor 7.
Kada Endre 9. 10. 1 1 . 12. 13. 

14. 15.
» Mihály 20.

Kádár Antal 22.
Kádas Rudolf 7. 8 .
Kadisch Lajos 1. 2.
Kaffeler Béla 21.
Kafka Károly 14.

x László 18.
Kahn Gusztáv 24.
Kain Albert 9. 10. 1 1 . 13. 14. 

» Béla 11. 13. 14.
Dávid 22.

Kainic Ferencz 15.
Kaiser János 5.
Kajaba Ödön 14.
Kajdácsi István 1. 9.
Kakas Kálmán 14.
Kakussi Elek 10.
Kalaba József 13.
Kalausz Pál 3.
Kalazdy Mór 9. 12. 16. 
Kalchbrenner Károly 12.
Kalla Jenő 12.

9 Mihály 12.
Kállay Ákos 13.

Bertalan 24.
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Kállay Manó 23.
» Victor 16.

Kallenberger József 6 . 
Kalliwoda József 13.
Kálmán Frigyes 12.

,  Izidor 10. 11. 24. 
Kalmár István 22. 

s Lajos 3. 5. 6 .
> László 14.
ä Mihály 14. 15.
x Mihályné 14.

Kálnitzky Endre 12.
Kalóczy János 16. 17. 21.

» Lajos 14.16. 17.18.21.
s Zoltán 18.

Kalovszky László 22. 
Kamenszky Elek 16. 

s Elekné 16.
s István 1.2.3.

Kamerler József 8 .
Kámory Sámuel 11.
Kanéi Lajos 14.
Kánitz Ágost 9. 10. 23.

,  József 11. 17.
Kanizsay Károly 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 22.
Kanya Ferdinand 8 .

» Frigyes 6 .
* Pál 1. 2. 3. 6 . 8 . 9. 

Kanka Károly 8 . 9. 10. 11. 12. 
13. 14. 16.

Kanovics Béla 15. 16.
Kapacsy Dezső 13.
Kapcza József 5.
Káposztás János 14.

» József 12.
Kapper Nándor 11.
Kappisz Erneszt 4.
Kaprinay Gábor 16.
Kapy Eduárd 7.
Karacsay Sándor gróf 5. 
Karácsonyi Antal 19.

» János 14.
Karaíiát Gusztáv 2.
Karap Mór 14.
Karakasevics Milos 23. 
Karassay Kornél 18.
Karaszeg Ignácz 5.
Karcsay László 16.
Kardos László 22.

s Mihály 19.
Kardossy Nándor 11.
Karika Antal 11. 17. 

s János 6 .
» Pál 18.

Karll József id. 11. 14. 15. 16.
» » if). 11. 17. 18. 20.

Kármán József 16.17.18. 
s Mór 24. 
s Salamon 12. 
y> Sándor 14.

Karner Vilmos 4.
Károly György Hugó 13.14. 15. 

s Ignácz 16.
. Irén 13.

Károly István 1. 8 .
s Lajos gróf 11.

Károlyi Antal 21.
a, Ede gróf 7.

Karsay Sándor 17.
yy Zoltán 17.

Kartsay László 18.
Karvassy Kálmán 17.

s Sándor 11.
Kasitzky János 15.
Kassevitz Miksa 11.
Kastarew Sergius 11.
Kaszai Ferencz 13. 
Kaszanyiszky Endre 22.
Kaszás Ferencz 17.
Kasztl Imre 19.

,  Lajos 19.
» László 22.
» Lászlóné 19.

Kasztner Jó séf 8 .
Kasztowszky János 18. 24. 
Kátai Gábor 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.
Kátai Gáborné 14. 16. 17. 
Katayama Kuntyosi (Japan) 23. 
Katona Mihály 1. 7.

,  Géza 7. 9. 10. 11. 12.
13. 14.

„ Imre 6 .
» Lajos 19.
» Zsigmond 15.

Katser Simon 11.
Kaufholtz Frigyes 17. 
Kaufmann Kamilló 13. 14. 
Kául József 4.
Kautz Gusztáv 17.

» Gyula 9.
„ Ignácz 17.

Kavetzky Kornél 19.
Kavulák János 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 
Kayser Ágoston 4.

» Lajos 4.
» Sámuel 8 .

Kazy István 4.
Kecskeméthy Aurél 12. 
Kecskeméty Ilona 23.

» Lajos 23. 24. 
Kedves István 5.
Kegl Ferencz 12.

» Sándor 14.
Kehrn Vilmos 8 .
Kekoss Vidor 13.
Kelcz István 7.
Kelecsényi Lajos 16.
Kelemen István 10.

,  László 14.
» Mihály 14.
,  Miksa 19.

Kelen József (Brocken) 9. 14. 
18. 2 0 . 2 2 .

Kelen Józsefné 14 
Kéler Béla 8 .

,  István 13.
Kell Lipót 15.

Kelle Iván 6 . 8 .
Keller Ferenc 11. 14. 

yy Emil 10. 
yy Róbert 5.

Kellner Ede 10. 14.
Keiner János 20.
Kcmecsey Ferencz 20.
Kemény Béla báró 10. 

s Domokos  ̂ 5. 10.
yy Endre s 10.
s Ferencz >y 5.
s Gábor >, 10.
» János . s 16.
>y József gróf 4. 5. 6 . 7. 8 .
x Lajos báró 8 .
yy Kálmán >y 10.
» Mihály y> 15.
yy Sámuel yy 5.
s Sámuel gróf 5.
j, Zsigmond báró 5. 

Kemenszky József 7.
s Kálmán 19.

Kémery Károly 22.
Kende Ferencz 5. 12. 
Kenderessy Ferencz 5. 
Kenyeres János 14.
Képessy Árpád 19.
Kerdelényi Ferencz 14. 
Kerekes Jákó 14.

s Sámuel 18. 
Kerékgyártó Elek 19.

j, Lóránt 20.
Kerényi Károly 21.
Kerepessy István 12. 
Kereskedelmi ifjak önképző- 

egylete 2 2 .
Keresztes János 4.
Keresztes Sándor 10.
Keresztesy Károly 16.

„ Józ-ef 11.
> Soma 7.

Kereszty Béla 20.
Kérészy István 11. 16. 
Kerkápoly Gyula 20.
Kern Ferencz 20. 

x Jakab 9. 
x József 9. 13.
>; István 16. 18. 19.

Kerner Lajos 15.
Kerntler Ferencz 15.
Kéry Gyula 14.
Kese György 10.
Kesits Ferencz 9.
Keszelbauer Károly 7. 
Keszlerfy József 1.
Kesztner Ferencz 3. 19.
Kétly Károly 11.
Keyso Tamba (Japán) 23. 
Kézsmárky Gyula 17. 
Kézsmárszky Tivadar 24. 
Khindl Ignácz 13.
Kohr Dezső 20.
Kincses Imre 13.
Kindl Pál 13.
Kinizsi Mihály 1 0 .
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Kinizsi Pál 18.
Király Ferencz 14. 22. 

s Gáspár 24. 
s István 22.
Λ János 7.
3 József 3. 7.
ä József Pál 21.

Királyfalvi Gábor 14.
Királyi Pál 9. 20.
Kirchner Mihály 17. 
Kirchmeyer György 12.
Kirják Ferencz 23.
Kimer Károly 12.
Kirnecker János 11. 
Kirschbaum Felix 16.
Kisfaludy Miklós 17.
Kisft'y Zsigmond 3.
Kishalmy Ferencz 15.
Kishonty Gyula 12.
Kiss Andor 15. 16. 18.

Antal 7. 9. 12. 13. .14.
16. 19.

Antalné 16.
,  Bálint 2. 7. 10.
,  Elek 14. 
s Ernesztin 15.
>; Ferencz (Kapriova) 16. 18. 

Ferencz (főorvos N.-Várad)
14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24.

» Ferencz (gyógyszerész 
Szeghalom) 16, 20.

); Ferenczné 16. 17. 19. 23. 
>; Gábor 6 .
» Gusztáv (Zala-Egerszeg) 8 .

(H.-M. -Vásárhely) 
12. 15. 18.

s, György 14. 17. 
s Gyula 16. 24.

Gyuláné 24.
Hampel Jozefin 15.

3 Ignácz 13.14, 16.18. 19.24. 
s István 20.
„ Jakab 9. 
s János 12. 
s Jenő 14.
s József (M.-Vásárhely) 10.

s (Debreczen) 22. 
t  Károly (ak. tag. IJest) 6 . 9. 
» » (gyögysz. Budapest)

7. 8 . 9. 10. 11. 20.
Károly (egyet. tan. segéd) 

22 .

s Károly (Nagyszeben) 18. 
Lajos (Kolozsvár) 5.

» » (Bécs) H· 
s » (Debreczen) 22.
>; László 20.
» Mátyás 14.
, Miklós 4. 
s Miksa 20.
» Péter 12. 
s Samu 5.
» Sándor 20. 22.
Ä Venczel 8 .

Kiss Vilma 16.
Kiszelak Sándor 22.
Kiszely János 12.

» József 12. 14.
,  Pál 16. 
s Tiborcz 10.

Klamarik János 11. 15. 16.
» Jánosné 16.

Klapka József 4.
Klaniczay József 12.
Klatrubecz Gyula 20.
Kléh István 20.
Klein Armin 20. 24.

Arminné 2 0 . 
t Eberhard 18.
Ä Ede 15.
>; Elek 23.

Ferencz 4.
,  Fülöp 20. 24.

György 6 . 7.
t  Gyula 12. 20.
,  Ignácz 22.
, Jakab 16.
>} János 12.
s József 4.
» László 11. 12. 20.
,  Mihály 1.2.41. 12.14.17. 
ä Mátyás 15.

Salamon 17.
Kleiner Adolf 16.
Klekner Manó 14.

» Manóné 14.
Kleisner Sebestyén 6 .
Klemszner Nándor 11. 
Klenovics György 14. 15. 16.

» Teréz 14.
Klestsinszky István 7.

„ László 7.
Kleszky Ferencz 4.

» János 4.
Klettner István 4.
Kiima Mátyás 13. 16.

t Miklós 16.
Klimkó János 1.
Klimkovits Béla 14. 10. 19.

» Ferencz 11. 14. 20.
» Károly 16.

Klivény Jakab 6 .
Kloczkó János 7.
Klopsch Manó 11.
Kiözei Jakab 11.

» Zsigmond 14.
Klupák Imre 17.

» Nándor 17.
Knapp Imre 6  

t János 3.
Knécsy Venczel 13.
Kneip Ferencz 20.
Knezovich Imre 6 .
Knoblauch Ágoston 12.
Knopp Nándor 14.
Knöbel Mihály 21.
Knöpfler Mária 18.

» Náthán 4.
» Vilmos zarándi 5. 9. 10.

11. 12. 13. 15. 16.
17. 18. 20. 21.

,  Vilmosné 18.
Knyáskó István 12.
Kobilitz Dl. 7.
Kobler Géza 20.

» Mór 20.
Kóbor Antal 6 .

» János 6 .
Kobza Lajos 16.
Koch Alajos 11.

„ Antal (bányaigazg. Besz- 
terczebánya) 3.

» Antal (tnr. Kolozsvár)
12. 15. 18. 20. 24.

» Antalné 18.
» Gyula 16.

Kócsi József 5.
Kocsis Alajos 9.

,  Károly 1 0 .
Kocsó Sándor 14.
Koczer Dániel 21. 
Koczianovich József id. 7. 9.

11. 12. 14.
Koczianovich József ifj. 12. 14. 
Koczik Pál 16.

„ Pálné 16.
Koh Sebes 15. 
lvohányi János 21.

,  Mihály 11.
Kohauth József 8 .
Kohn Adóit 12.

,  Gábor 20.
„ Gyula 16.
„ Manó 12.
, Soma 13.

Kokas József 8 .
Kőkay Gáborné 24.
Kolbay János 16.
Kolbe Nándor 17.
Kolbenheyer Móricz 8 .
Kollár Amand 2. 

s Ferencz 8 .
„ János 12. 16.
» Jánosné 16.
„ József 8 .
,  Márton 14.
3 Vincze 8 .

Kollarcsik István 7.
Kolláth Sándor 5.
Kollener Vilmos 7.
Koller Ferencz 14.

„ István 14.
„ János (Adony) 11. 14.
„ János (Karva) 14. 16.
„ Károly (Sz.-Fehérvár) 6 .
, » (tanár Budapest)10.

Kollmann Frigyes 7.
Kolosváry István 10. 12.

,  Kálmán 13. 14.
„ Lajos 8 .

Koltai Jakab 12. 13. 14.
Komár Albin 9.
Komáromy József 7.

, Miklós 19. 21. 22.
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Komáromy Mór 19. 20. 21.
» Ödön 19.

Komjáthy Béla 19.
,  Ferencz 12.

Komka Gyula 9.
Komlósy Arthur 22.

,  Miklós 22.
Kompanyik Coelestin 24. 
Kompasz Kamii 15.
Koncsér Mihály 19.
Koncz István 22.

» Lajos 5.
» Sándor 5.

Konczey Elek 18.
Kondor Gusztáv 9.
Kőnek Sándor 8 .
Konkolyt Ignácz 8 .

» Miklós 14. 17. 
Konrád György 10.
Konstantiny Berta 15.

,  György 15.
,  Jolán 15.
» Karolin 15.

Kontur Béla 21.
Konyovics Péter 4.
Koós Gábor 17.

,  Károly 14.
Kopácsy Árpád 19.
Kopcsányi József 15.
Kopeczky Vidor 7. 8 .
Kopony Ede 18.
Kopp Ferencz 14.

» Gyula 17. 18. 22.
» Gyuláné 18.

Kops János 21.
Korányi Frigyes 9. 1 0 . ,11 

» Imre 14. 22.
Korányi Károly 19.

,  Rudolf 11.
Korácsy János 3.
Korbélyi Endre 11. 12. 13. 14. 
Korbonics János 13. 14. 15. 
Korbuly Bogdán 5. 9.

s Sándor 9.
Koregtko Antal 7·
Koren Károly 12.
Koricsánszky János 13. 
Koricsánszky Lajos 20. 
Koricsoner Lipót 20.
Korizmits László 9.
Kormos Béla 19.

-» Ferencz 13.
Kornay Károly 16.
Kornéli Mátyás 1. 2.
Kornfeld Frigyes 16. 
Kornhoffer Lajos 10. 
Kornhuber G. And. 11.
Kornis Emil gróf 16.

» Gáspár 9.
Koronghy 4.
Kornstein Lajos 15.
Kortsák József 16.
Kósa Dániel 5.

,  János 10.
,  István 13.

Kósa Kálmán 13.
,  Károly 6 .
,  Sándor 18.

Kósch Lajos 7. 8 .
Kosina Károly 6 .
Kossá Dániel 6 .

» Magyari Sámuel 9. 
Kostya János 22.
Kostyák János 7. 9.
Kostyán Ferencz 24.

» József 11.
Kosztka Károly 6 .
Kosztolányi László 4.

» István 4.
» Károly 3.

Kotka Kálmán 19.
Kotriba Nándor 13.
Kovách Imre 16. 20.
Kovács Alajos 12. 13.

» Albert 16.
,  András 12.
» Anna 16.
» Antal 6 .
» Áron 5.
» Beda 6 .
» Béla (M.-Sziget; 20.
» » (Nagy-Szombat) 8 .
» Dániel 9. 10. 11. 14. 19.

2 0 . 2 2 .
» Dánielné 14. 19. 20. 22. 
» Dénes 16.
» Eduárd 16. 18. 19. 20.

21. 22. 24.
» Ernő 20.
» Ferencz (vasvári) 9.
» » (Gyulafehérvár)

14. 15. 16. 17.
» Ferencz (M.-Vásárhely)

18. 19. 21.
» Frigyes 2.
» Gábor 22.
» Gyula (muz. ör) 5. 6 .7. 8 .
» » (jogász) 14. 22.
» István (Kolozsvár) 5. 6 .

10 .

» István (Békés-Gyula) 9.
10 .

» István (Pécs) 6 . 14.
» » (N.-Szalonta) 22.
» Istvánná 22.
» János 5.
» József (egy tanár) 9. 11.

13. 19. 20. 21. 22.
23. 24.

» József (Nyitra) 17.
» » (Turkevi) 14. 16.

18.
» József (Abrudbánya) 5.
» » (Debreczen) 22.
» » (K.-Sz.-Márton)

16. 17.
» József (Kalocsa) 6 .
» » (Ab.-Szántó) 14.
» Kálmán 13. 14.
» Károly 6 .

Kovács Kornélia 19·.
» Lajos (Serke) 12.
» » (Miskolcz) 13_
» » (Hadház) 22.
» László 6 .
» Lörincz 10. 14. 16.
» Márk 8 ..
» Márton 8 ..
» M. Antal 7.
» Miklós (Püspök)'
» Nagy-Klementina 19- 
» Nándor 12.
» Ödön 2 0 .
» Pál 17.
» Rezső 18.
» Sámuel 5.
» Sándor 14. 22.
» Sebestyén Endre 8 . 9. 

10. 11. 12. 13. l i 
le. 19.

» Sebestyén Gyula 14.
» Soma 10.
» Vazul 14.
» Zsigmond (Pécs) 6 .
» » (Szuha) 12-

Kovacsics József 15.
Kovalcsik József 13.
Kováry Iván 3.
Kovassy Ákos 19.
Kovásznál József 5.
Kovatsfy Ágoston 14. 16. 
Kovatsits Marczell 8 .
Kovátsy János 16.
Kovrik Simon 14.
Kozáry János 16. 23.
Kozma Alajos 13. 

t  Gábor 10. 
s Imre 8 .
s János 6 .
 ̂ József (Bern) 14.

s József (Topánfalva) 5  ̂
s Jolán 24. 
s Lajos 1.

Kozmay Lajos 13.
Kozmovszky Antal 14. 16. 
Kozulich Jenő 14.
Köífinger Pál 1.
Köhler Albert 12.
Kölesy Vincze 6  
Köllner Lörincz 13. 14. 16. 20- 

 ̂ Lörinczné 16. 
Kökényessy Imre 14. 16. 19. 
Kömley Ferencz 13.
König Endre 13. 

j, Mór 11. 
s Sándor 4.

Königmayer Károly 8 . 21. 
Köpf János 4. 9. 15.
Körfy Lajos 24.
Körner Adolf 22.
Kernyei Ede 16.

Ferencz 20.
Köröskény Bertalan 19.
Körösy József 20. 24.
Köszeghy Benjamin 2. 3-
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Kőszeghy János 18.
,  Mihály 1. 11. 12. 13.

1 -t. 16.
,  Ida 14
,  Mária 14.
,  Winkler Antal 14. 

Köszter József 13.
Kőváry Tivadar 16. 18.
Kövér Kálmán 20.
Köves Antal 21.
Kövesdy János 14. 15. 16. 19.

j  József 10.
Kövessy Ferencz 9. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 2 0 . 2 1 .
Kövessy István 17.

, Pál 9.
Kcivy Imre 21. 

s József 21.
Középessy Gyula 18.19. 20.21. 
Kracz Amlró 11. 14. 15. 16. 
Kraentzlein Mihály 16. 17. 
Kraetschmár Adolf 12. 13. 14. 
Kraft Ferencz 13.

,  József 8  
Krajtsmár C. A. 15.
Krajzell András 7.

» Aurél 17.
Krakoviczer József 2.
Kral József 6 .
Kralitz Béla 16. 23, 
Kralovánszky István 14. 16. 
Kramaris Károly 12.
Kramer Ignáiz 23.

„ Károly 13. 14. 
Kramoliny Antal 1. 6 .

}> . E nhl 6.
„ Hugó 6 .
,  István 9. 11. 17. 20.
» József 20.

Krasznay Géza 14.
Kraszonyi József 9.
Kraus L. G. 11.

Ά Arnold 17.
Ά Benjamin 16.
» Miksa 17.

Krautschneider Ferdinand 11. 
Krausz Adolf 21.
Krayer József 23.
Kraynyik Kálmán 18.
Krebes Ferencz 11. 
Krecsarovits Pál 16.
Krefli Mátyás 13.
Kremer György 1 0 .
Kreminger György 6 . 
Krenmüller lásd Tormay 
Krenner József 9. 12. 14. 15.

» Péter 7.
Krenosz István 8 .
Krepelka József 20.
Kresz Géza 18. 19. 20.

» Károly 1. 2.
Krestics Döme 15. 16. 
Kretschmer József 8 .
Krick Árpád 24.

* Etelka 14.

Krick Irma 14. 
s Mária 14
» Rudolf 1. 9. 11. 12. 14. 

Kriebel Ágoston 7. 
s Ernő 7.
» János 7.

Krieger József 14. 
s Tamás 7. 
j) Tivadar 7.

Kriegler József 9. 12.
Kriegner György 20. 24. 
Kriesch János 9. 11. 12. 20. 
Krieszhaber Simon 20.
Krisch Ferencz 18. 
Krisztinkovicz Ede 17. 18. 
Kritsfalussy Vilmos 19.
Kriza János 5.
Krizbai Miklós 5.
Krmnan Elek 12.
Kron (Bécs) 8 .
Kronecker József 21. 
Kronperger Antal 6 . 7. 8 . 
Kronstein Vilmos 15.
Kropf Endre 8 .
Kröczer Ágoston 9. 11. 12. 13.14.

 ̂ László 24.
Krucsay Ignácz 7.
Krucsay János 7.
Krúdy Gyula 19.
Kruesz Chrysostom 8 . 9. 10.

13. 17. 18. 20. 21. 
Krupinszky János 14.
Kruppay Chrysostom 7. 
Kruspér István 9. 10.
Krüzsely Bálint 11. 19. 
Kubacska Hugó 14.
Kubicsek János 23.
Kubik Endre 13. 14.
Kubinyi Ágoston 1. 2. 3. 5. 6 .

7.8. 9.10.11.12.13.14.15.16. 
Kubinyi Aladár 12. 16.

;) Albert 8 .
>; András 3.
s Arnold 1 2 .
,  Béla 12.
s Clementine 14.
» Elek 6 . 16.
» Ferencz 1. 2.3. 4. 5 6.7.

8 . 9. 11. 13. 14. 16. 
» Ferencz ifj. 11. 20.
2 Géza 5. 6 . 7. 8 . 9.
>; Gusztáv 12.
» Gyula 12.
» Kálmán 14.
» Kálmánná 14.
j  László 12.
s Manó 12.
j, Ödön 1 2 . 16.
» Rudolf 12. 13. 
s Vilmos 3.

Kubovich Lajos 8 .
Kucinic Henrik 11. 16. 
Kucskovszky Lajos 15 
Kuczkay János 14.
Kudlovics Imre 14.
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Kudelka János 1ST..
Kugler János 14.
Kugler Leopold 6 .
Kuhn Lajos 23.
Kuhn Vilmos 3.
Kuhinka István 3. 12.
Kukla Frigyes Férd. 11. 
Kulcsár Fábián 8 . 14.
Kulin Aurél 14.
Kulisseky János 10. 11.
Kulpéni Dániel 15.
Kun Gergely Gróf 5.

Ä l.ászlő 13.
» Márton 20.
» Pál 13.
» Sándor 13. 14. 16.
» Tamás 11. 12.

Kund Dániel 6 .
Kuncz A»olf 21. 22. 

j  Emil 13.
» Jenő 14.

Kuncze Leó 14.
Kunczius Károly 3.
Kunewalder Zsigmond 9. 16. 20.. 
Kunesch N. 20.
Kunst Tamás 6 .
Kunszt János 12.
Kjpeczki Alfons 2 .
Kurcz Ferencz 15. 20

); Gusztáv 9. 14. 16. 18. 19.
20. 21. 23. 24.

» József 20.
>( Vilmos 16.

Kurczweil Ferencz 8 .
Kurnik Sámuel 7.
Kurucz György 14.

2 János 14.
Kuthy Albert 18.

» Emil 14. 15. 16. 22.
» Lajos 7.

Kutiák Ágoston 11. 12. 14. 
Kutka Kálmán 19.
Kutrovich Antal 8 .
Kütser Keresztély 14.
Kuuk János 17.
Kühn Raimond 9. 17.·
Kiiffner Lajos 11.
Külkey Ltván 7.
Künczlinger Lipőt 17.
Künnle József 18.
Kürthy Antal 18. 

j  Ferencz 13.
» János 11.12.13.14.16.18. 

Küry Oszkár 16.
>; Oszkárné 16.

Küttel Károly 4. 15. 16 
s István 8 .

Samu 16.
Kvaszna Imre 3.
Lácza Ferencz 17.
Láczay Elek 14. 

s József 15.
 ̂ Józsefné 15.' 

ä László 14.
Laczko József 7.
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Laczkovics Antal 6 .
Endre 6 . 

j  János 13.
Ladányi István 14. 17. 20.

Sándor 16.
Laffer Ignácz 5.
Lagler János 8 .
Lahner Boldizsár 19.
Lajos György 19.

s József 14.
Laitner Elek 14.

t  Szer. Ferencz 8 . 
Lakatos János 10. 

s Imre 14. 16. 
s Miklós 12. 

iLakner Ferencz 8 . 21. 
s Lajos 16. 
x Vincze 6 .

Laky Demeter 8 . 
Lamberlenghy Ferencz 16. 
Lampel Hugó 20.

s Róbert 9.
Landóz János 5.
Laner Antal 9.

Győző 13.
Lang Adolf Ferencz 1. 3. 6 .

» » ('· PaP) 11 ·
Emil 9. 11.
Ferencz orvos 1.

>;> (Beregszász) 18. 
>;> Frigyes 9. 14. 17. 20. 

Gusztáv id. 9. 11.
>, » ifj · n ·
s Imre 1 1 . 
x Márton 16.
;) Sándor 11. 19.

Lange Ferencz 7.
Langer Armin 9. 20.

x Ignácz (orv. Arad) 4.
j, (Washington)ll.

12. 13.
Langh Keresztély 16. 
Langhammer Gyula 13. 
Langfelder Adolf 11.
Lanner Antal 5.
Lányai János 6 .
Lányi Benedek 23.

s Gyula 14. 15. 16. 18. 
s Fridrik 3. 
s> Károly 3. 4. 6 .

Lantay János 8 .
I.apsinszky János 13. 16.
La roche Manó 18.
Lasberg Rudolph Gróf 17. 
Lassú Lajos 11.

x Pius 17. 18.
Laszáb György 20.
Laszczik Bernáth 10. 13. 
Laszgallner Omode 7.
Laszkáry Gyula 14.
Laszky István 15.
Laszlavik Ödön 2. 3. 4. 9.
László Alajos 22.

>; Elek 20.
„ Ferencz 5. 6 .

László István ő. 
y) János 5. 16. 
x József 13. 14.

László Lörincz 6 .
x Zsigmond 10.

Laszly István 10.
Lászy Vilmos 19.
Latinák Emma 19.

» Frigyes 12.
s Márton 13. 14. 15. 16.
s Mártonná 14. 
s Miksa 13.
,  . Rudolf 12. 14.

Lator Bálint 19.
Lauchsz Lörincz 18.
Laufenauer Károly 20.
Lavatka Béla 16.

x Gusztáv 14.
Lazanszky Tamás 3.
Lázár Ádám 10. 11. 

x Albert 18.
>; Ernő 23.
x Kálmán gróf 9. 10.
>} Klára grófné 10.
x Mihály · 5. 14. 
s Miklós gróf 5.
x Tihamér 15.
„ Vincze gróf 10.

Lechner Károly 18.
,  László 15. 18.
s Ödön 18.

Lechniczky József 7. 14. 20. 
Lederer Ábrahám 14. 20.

); Ignácz 17.
x Sándor 14. 20.

Lednicky 4.
Lefebre Lajos 17.
Lefkovics Sándor 7.
Legányi Gyula 22. 24.

x Gyuláné 24.
Lehmann János 4 
Lehner Adolf 11.

x Ferencz 17.
Lehoczky Ödön 7.

s Tivadar 16. 18. 19.
Tivadarné 16. 18. 

s Sándor 11.
Lehrer István 7.
Leidenfrost Gyula 11.
Lcifer János 2.
Lejtényi Ferencz 13.

s Gusztáv 13.
» György 8 .

Leischner Flórián 11.
Leiter József 11.
Leitgeb Sebestyén 8 .
Leitner Armin 9. 

s Károly 12. 
s Miksa 14. 23.

Lelkes Lajos 14.
Lenáz W. R . 14.
Lenek Sámuel 8 .
Lencz Keresztély 3.
Lendl Adolf 23.
Lendvay Benő 10.
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Lengyel Andor (Pest) 12.
» András (Sárospatak) 9.

13. 14.
Lengyel Béla 12.

s Dániel (Abrudbánya) 5.
,, » (Nagy-Kőrös) 10.

16. 18.
x Dánielné 16. 18. 
χ Ferencz 12. 13.
x Gábor 18
x Géza 10.
» György 1 2 . 14.
s Gyula 18.
;) Imre 22.
() István 23. 24.
» János 7.
s József (Keresztár) 5. 

10. 14.
>} József (Hátszeg) 14. 16. 
,  Lás-ló 14.
;) Miklós 13.
() Nándor 12.
s Pál 12.
x Samu 2. 3. 12.
s Sándor 18. 19.

Lengyelffy Alajos 12. 
Lenhossék lózsef 1. 2. 9. 11,

12 . 20 .

Lenner Miklós 3. 7. 8 . 12.
s Nándor 12.

Lény Ferencz 6 .
Lerch Lipót 8 .
Lestyán Gyula 1 0 .
Lészay Dániel 4. 5. 6 . 10. 11. 

» Lajos ύ , 
x László 15.
x Lörincz 5.

Leszlauer Gyula 17.
Leszner Rudolf 2 0 . 21. 22. 
Letinger Károly 16.
Letzter Lázár 16.
Lévay Henrik 9. 17. 

x János 13 
y) Sándor 13. 14.

Lezó Ferencz 5.
Lichard Dániel 3. 

x Károly 12.
Ά Samu 12.

Lichtenberg Kornél 18. 19. 20
21. 22. 23.

Lichtscheidel Géza 23. 
Lichtschein Adolf 12.
Liczner Lajos 19.
Lidy Nándor 15.
Lieb Károly 13.
Liebermann Abris 22.
Liebhardt Lukács 6 .
Liebisch János József 8 . 
Liebman Mór 20.
Ligethy Alajos 13.

Antal 11.
József 9.

Lilyenmayer 1.
Linczbauer X. Ferencz 9. 14.

15. 17. 18. 21.



Lindner Ernő 15.
9 János 15.

Lipcsey Pál 19.
Lipcsey Péter 13.

Tamás 10.
Lipkos József 13. 14.
Lipkovits József 6 .
Lipits Elek 19.
Lipoid N. 11.
Lipp Vilmos 21.
Lippay Gáspár 1. 9.
Lippies Kálmán 10. 11. 14. 21. 
Lipthay József 12. 14. 
Lisztványi Antal 12.
Liszka József 12. 14.

}> Nándor 22.
Lisznyay Elemér 20. 21.
Liszta Mór 11.
Liszy Lajos 10.
Liteczky Béla 24.
Lithvay Mátyás 12. 14.
Lits Antal fi.
Litsek Ákos Ifi.
Littke Lőrincz fi.
Litrow Henrik 14.
Lobmayer Antal 16.
Lóczy Lajos 23. 24.
Lóhr Antal 19.
Lőj ka Hugó Ifi. 18. 
l.okodi János 10.
Lolloch M. Károly 11.
Lollock Lenard 14.
London Benő 18.
Lonovich Miklós 2.
Lonovlts Gyula 18.
Loóg Imre 23.
Lopresti Lajos báró 9.
Lorény József 5.
Lorx Sándor 20. 24.
Loskay Fidél 16.
Losonczy Ágoston 13.
Losonczy Antal 13. 14. 

y> Gyula 12.
’ » Jenő 12.

 ̂ István 13.
 ̂ Károly 12.

>y László 10. 11. 12. 13.
Losteiner Antal 2.

Lajos lásd Arányi L. 
V» Károly 13.

Lösz Antal 2. fi.
Lotz Armin 13.
Lovaky Antal 20.
Lovas Ábrahám 12.
Lovassy Kálmán 18.

» Miklós 16.
y) Sándor 22.

Lovricb Gyula 10.11.14.16.19.20. 
Lobi Róza 16.
Löblin Ignácz 1.

» Miksa 20.
'Löcherer Tamás 12.
Lőri Ede 21. 22. 23.

» Elza 21. 22. 23.
Lőrincz István 8 .

j Lőrinczi Endre 12.
I Lórinczfy György 19.
I  Lőrinczfy János 18.

, József 24.
Lövenbach Jakab 23. 
Lövenbein .Sámuel 13. 
Löwenfeld Baruch 20.
Lövey Klára 19.
Lövy Eduárd 12. 13.

>> Ignácz 2.
Low János 11.

a .Sámuel 20.
Löwy Ignácz 9.

,  László 17. 20. 21.
a Miksa 9.
» Mór 23. 
a Sándor 20.

Löwinger Adolf 19.
» Mór 11.

Lubik Ödön 12.
Lublanovits József 6 .
Lubrich Ágoston 11.
Lucich Géza 14.

» Gyula 16.
>> István 16.

Lucz Ignácz 10. 11. 14. 15. 16. 
Luczenbacher János 6 .
Ludasy Rudolf 13.
Ludwig János 14.
Ludwik Endre 20.
Lugossy József 7. 22.
Luka József 21.
Lukachich Ferencz 7.
Lukács Ágoston 14.

9 Ferencz 14.
» György 5. 6 . 
y> János (Kolosvár) 6 .
» János (N.-Várad) 20.
>> Sándor 17.

Lukácsy Miklós 15. 18.
}> Sándor 15. 17. 

Lukinich Pál 8 .
Luppa Péter 19.
Lumniczer Ilka 14.

a Károly 1. 2. 8 . 9.
11. 14. 16. 17. 21. 

a Károly ifj. 21.
Ä Sándor4. 9 10,11.24.

Lunkányi János 8 .
Lusics Károly 15.
Lutter János 9.

» Nándor 9.
Lutz Ferdinánd 4.
Lux Ferencz 8 .

» Jakab 9. 14. 15. 16.
» Jakabné 16.

Luxevich László 6 . 
Luzsenszky Henrik báró 12.

» Pál báró. 7. 
Lükő Géza 19. 21.

» Ilona 19.
M aár János 2 .

» József 16.
Máchay Endre 12.
Máchik József 18.

Mack Ede 11.
Macskást Péter 5.
Macseszky István 18.
Mácz Norbert 21.
Madách Aladár 14.
Madanich Anselm 14 
Madarász Endre 6 .

» Gusztáv 7.12.13.14.16.
» Gyula 20. 21.
» Lőrincz 20.
» Luiza 20.
» Rezső 7. 9. 10. 12.

13. 14. 20. 23. 
Madarassy László 14.

» Lászlóné 14.
Máday Izidor 15. 17.
Mádi Ferencz 14.

» Lajos 19.
Magaziner József 18. 22.- 

» N. 14. 17.
Magda Károly 1,
Magócsi Vincze 1. 3.
Magoss Károly 9. 20.
Magyar Antal 16.

» Endre 8 .
» Gábor 18.
» Gyula 14. 16.
» Gyuláné 14. 16. 

Magyary Ferencz 13.
» Kálmán 13. 14.
» Károly 16.
» Sámuel 13. 16. 

Maiszterovich István 6 .
Maizner János 10. 11.
Majer István 6 . 7. 8 . 9. 
Majláth György ifj. 6 .

» Imre 10.
» István 11.

Major Ferencz 20. 24.
» József 11. 12. 18..
» Menyhért 14. 16. 

Majoros Antal 14.
» István 13. 14.15. 

Majorossy Géza 12. 13. 
Majovszky János 3.
Majtényi Dezső 13.

» József báró 6 .
» » 15.
» Rudolf 15.

Máj zi k Győző 13.
Makara György 9. 10. 11. 12.

13. 14. 17. 20. 21.
Makay Ágoston 4.
Makó Jószef 3.
Malatinszky Anna 24.

» Ferencz 12.
» Frigyes 12.
» Lajos 11.
» Mária 24.
» Sándor 16. 24.
» Sándorné 16.
» Vilmos 12.

Maiéter Ede 12.
» Sándor 12.
» Vilmos 7. 13.
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Malinál* Ede 12.
Málnay Ignátz 8 . 12. 18. 14 16. 
Maly Antal 23.

s István 23 
Malyus Károly 3. 16. 20. 
Manczel József 12. 13.
Mandel Dániel 20.

,  Israel 19.
. János 19.
, Pál 19.

Mandello Vilmos 9. 11.
Mándy Bertalan 14.

» Lajos 19.
Manfredi Angelo 6 .
Mangin Károly 9. 20. 21. 23. 
Mangold Henrik 9 10. 11. 16. 

» Károly 11.
» Salamon 11.14.

Manits Péter 16.
Mankovits Sándor 21.
Mann József 19.
Mannó Alajos 1. 2. ö. 
Mannsbart György 13. 
Manovecz Leopold 1.
Manyik János 8 . 9. 10. 11. 
Marastoni Antal 12.
Marceglia Antal 14.
Marczel Ákos 14.

» János 12.
Marczényi Mátyás 7.
Margó Tivadar 9. 14. 16. 20. 
-Margöcsy József 11.
Márk Endre 22.
Marikovszky Gusztáv 2. 12. 13.

Menyhért 19.
» Pál 19. 20. 

Máriafy Dávid 5.
Máriássy Kálmán 12.
Markgraff Vilmos 19.
Markó Imre 16.

» László 12. 22. 23.
» Lászlóné 23.

Markos Mihály 14. lö. 16. 19. 
» Péter 10. 11. 12.

Markovics Antal 6 .
» Demeter 16.
» János 13.
-» László 17.
'» Márton 8 .
» Sándor 16.23.

Márkus Ágoston 19.
» János 5.
» József 8 .

Márky Frigyes 14. lö. 16. 18. 19. 
Markusovszky Lajos 9. 10. 11. 

24.
Markusz Ignácz 20.
Marochino Sándor 14.
Maroky Ferencz 16.

» Frigyes 14.
Marosán Albert 19.
Marossi István (Marussi) 4. δ. 6 .

» Farkas 10.
Maroveczky János 15. 
•Marsalko György 19.

Marschalszky György 24. 
Marschal Márton 1. 2.
Martin Zsigmond 14.
Martin Zsigmondné 14. 
Martinengo Lajos 18. 
Martinovics Péter 1Ö.16. 
Martinuzi Péter 14.
Martiny Fiidrik 8 .

» János 12.
» József 12.

Márton Alajos 15.
» .Ferencz 18.
» Géza 12. 22.
» György 8 .
» Kálmán 12.
» Rudolf 12.

Mártonfy Károly 13.
» Lajos 13.
» László 14.

Marusek Károly 11.
Marx Antal 23.
Maszák Hugó 13.
Maschirovics Samu 4. 
Maszlaghy Ferencz 14. 
Matavofszky Nándor 14. 
Matcovich Gáspár 14.
Mátéfy Béla 11. 14. 16.

» Béláné 14.
» Samu ö.

Mátékovics Mór 13.
Máthé Alajos 10.

» Domonkos 20. 21.
» Károly 10.

Matheides János 9. 16.
» Gusztáv 7 .

Mathia János 24.
Mathiserits János 11.
Matkovitz Adolf 8 .
Matkovitz László 16. 
Matlaszkovszky Paula 24.
Mátray Ferencz 1.

» Gábor 4. 9.
» József (orvos Pest) 1.
» József (ügyvéd Pest) 1.
» István 10. 14. 22.

Matskásy Ferencz 10.
Matulay Frigyes 9.
Matuska Bernhard 8 .
Matyako Izidor 18.
Mátyás Flórián 6 .
Matyasovszky Gábor 9.
Mátyus Aristid 20.

» Nép János 1. 9.
Matzke Ignácz 13.
Mauer Károly 13. 14. 16. 18.

20 . 21  22 .

Mayer Fidél 8 .
» Gottfried 11.
» Ilma 14.
» Imre 2. 8 . 13.
» János (Sopron) 8 .
» » (Buda) 10.
» József (Temesvár) 4.
» » (Szombathely) 21.
» Károly 17.
» Lambert 1.
» Mihály 17.
» Móricz 6 .
» Rezső 12. 13. 14. 17. 18.

20 . 21
» Rezsöné 14.
» Sándor 15.

Majerhoffer József 3. 
Mazoveczky János 16.
Mazoly István 11.
Mazur Ernő 3.
Meák Gyula 18.
Meczner Ágost 1. 2.
Medgyessy Sándor 18. 21.

» Zsigmond 14. 
Mednyánszky Dénes báró 9. 11.

12 .

Mednyánszky Sándor 16. 18. 
Medovic A. 16.
Medovicz Milan 16.
Medve Kálmán 22.
Medveczky József 21.

» Károly 3.
Megay Adolf 14.

» Augusta 14.
Méhes Sámuel 5.
Mehr Mór 21.
Meischner Károly 14.
Meiszl Ferencz 11.
Meiszner Mór 12.
Melczer István 9.

Ά Lajos 3.
Melicher Ferencz 16.
Meliorisz Dénes 14.
Menczer Ignácz 13. 14.

s Mihály 14.
Mendl István 15. 16. 17. 18.

2 0 . 21 .

Mendlik János 6 .
Menich János 11. 14.
Menner Sándor 14.

s Mária 14.
Mentovich Ferencz 10.
Meray Gyula 23. 24.

Ά Ferencz 16.
Merkel Antal 11.
Meríti Ede 23.

Mauks János 16.
» Károly 12.
» Móricz 3.

Maximovics Bazil 4. 
Mayer Ágoston 9. 10. 

23. 24.
Mayer Béla 17.

» Emil 11.
» Ferdinánd 17.

12. 22 .

Méry Etel 17.
Merzics János 16.
Mesko János 4. 9. 18. 

s Samu 12. 14.
s Sándor 7. 11. 16.

Mesmer Sándor 11. 
Mester István 17.

1 Mészáros Amadé 13.
„ Antal 12.
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Mészáros Armand 18. 
s Dániel 10.
>; Gyula 22.
» Ignácz 1.
,  Ilka 16.
s István 13. 14. 16.
s Istvánné 14. 10.

József 8 . 17. 
s Károly 13. 20.
5, Kornél 10.

Meszner Samu 21.
Mészöly Gáspár 14. 19. 24. 

χ Ignácz 21. 22.
s Péter 14.

Metzger Ede 23. 24. 
Meuchendorfer József 18.
Meyer Ignácz 13.

,  Rezső 16. 18.
Mezey Adolf 9. 14. 16. 20. 

s Adolfné 14. 16.
, Ferencz 14. 
s Ferenczné 14.
;) Gyula 14. 15.

Róza 16.
Mező Ignácz 13.
Michel Ernő 14.

Ä Károly 0.
Michelsz Bálint 15.
Michnay Lajos 12. 20. 
Middeldorpf Albert Tódor 11. 
Mihaldy István 17.
Mihalik László 11.

» Pál 12. 14.
Mihályik Dezső 12. 13. 14. 16. 
Mihálka Antal 1. 4. 9.

s László 19.
Mihalko György 3.
Mihalkovics Géza 24. 

j  Gézáné 24.
>; Jenő 24.

Mihalovits Antal 17.
Imre 0.

s István (orvos) 1. 2. 4.
» » (gyógy.) 22·
s János 11. 16.
s József 6 .
>; Károly 6 .
x Márton 16.
>; Pál 3. 8 .

Mihály Zsigimnd 5.
Mihályi János 19. 

s Károly 7.
, László 19.
» Péter 19.

Mihályik Dezső 12. 13. I4· 15.
s Viktor 3.

Mihelyes Zsigmond 5.
Mijó Kálmán 19.
Mikael Károly 23.
Mike Ádám 15. 

j, József 5. 
j, Imre 19.

M i k e c z  J á n o s  6. 1 8 . 1 9 .

» István 14.
Mikes János gróf 5.

Miklós Gyula ifj. 14.
» » idb- I4·

Miklosovics Alajos 6 .
Miklovics Ferencz 12.

» Győr. y 12 
Mikó Béla 13. 14. 16. 

s Dénes 13.
;) Elek 15.
5, Gyula 24.
>} Imre gróf 18.

Miklós 20 
s Miklósné 20.

Miks Ferencz 12.
Miksó György 1. 2.
Mikulay István 10.
Mikulik János 12.
Mikus Kilény 8 .
Milassin Vilmos 11. 13. 14. 16. 
Miibek Károly 11.
Milhofer János 17. 18.

s Károly 17.
Milkó Ignácz 15. 16.
Millcovitz Imre 18.

» Zsigmond 17. 
Milovits Bálint 10.
Milpökk Győzőné 24.
Mihvicz Kelemen 7.
Mindszenty Péter 16. 17. 18.

19. 20. 21.
Minikus Vincze 6 . 7.
Minorita 10.
Miskolczy György 14. 

j, Imre 15.
„ János 3. 7. 8 . 
j, Jenő 14.
Ä József 13. 14.
» Mihály 12. 14. 15.

Miskovics Anasztáz 10.
Miskrics József 13. 14. 15. 19 
Mistéth Sándor 9. 11. 14. 
Miszlay Mátyás 6 .
Mitták Rezső 11.
Mittelmann D. Ferencz 15. 
Mitterdorfer Gusztáv 20. 
Mittermayer Alajos 8 . 
Mitterpacher Gusztáv 6 .
Mittler Albert 15.

}) Miksa lő.
Mizsey Endre 9.
Mladoniczky Vincze 15. 
Mocsáry Lajos 13.

,, Miklós 18. 19.
>y Nándor 14.
y) Sándor 14.

Móczár Alajos 14.
s János 14.

Moder Tiborcz 14.
Módos Péter 16.
Modovich Ignácz 14.
Móes Miksa 12. 13. 16.
Moga Demeter 5.
Mogyoróssy Pál 3.
Mohicsy József 13.
Mohay Sándor 10.
Mohi Antal 17.

Mohovich Emil 14.
Mojsisovics György 3. 8 . 
Mokossinyi Mihály 1. 2. 
Molcsáry Gábor 19.
Moldován György 14.

» Lajos 14.
Moldovány Alajos 15. 

s József 6 .
5, Sándor 12. 

Molitorisz Dániel 19.
x János 12.

Molnár Béla 14.
„ Ede 17. 
x Elek 14.
>; Ferencz 16. 
j) Gábor 14.
» György 16. 19.
s Imre 13. 14. 20.
„ István (Halas) 9. 10. 11.

12. 14. 15. 17. 
18. 22. 23.

» » (Patak) 7.
v János ÍN.-Szombat) 0.

2 0 .
» » (Pest) 9.
» >y (Kecskemét) 20. 
„ József (N.-Várad) 9. 18. 
» » (papnövendék

Pécs) 6
» s (kapitány Pécs) 6 . 
» j  (Szász-Erked) 10. 
s Károly 18.
» Lajos 19. 
s Mihály 10.
„ Victor 12.

Molnárt! Ferencz 6 .
s József 1.

Mommer Antal 12.
s József 12.

Monti Alajos 15.
Moos István 5.
Mooser Lajos 13.
Mórán Rudolf 4.
Morasz József 14.
Moreau Mátyás 6 .
Morgenstern H. 15.
Móritz Antal 14.
Morlin Imre 20.
Morócz Ágost 12.

» István 9. 10. 11. 12.
» Miklós 12.
» Samu 17.

Mosch 15.
Mosel Antal 7. 10. 11. 12. 14. 
Moser Sándor 8 .
Moskovics Jakab 14.

» Leó 17.
» Mór 9.

Mosőczy Jánosfl3.
Motura Antal 12.
Muharus József 20.
Mujzer József 6 .
Mumb Károly 8 .
Műnk Jakab 20.

„ Manó 16.
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Munkácsy Géza 19.
» Miklós 4.

Muntyán Gyula 23.
Munyay Antal 7.
Muraközy Károly 16. 22. 
Muray Lajos 8 .
Murmann Károly 8 .
Mustos János 8 .
Muzsenicz Ferencz 13.
Müller Bernát 1. 

s Ferencz 6 . 
s Godofréd 2. 8 .
, Gyula 18.
9 Jakab 14.
5, János (Szabolcs) 16.
,  ' ,  (Pécs) 6 .
t József (M.-Vásárhely) 10.
» , (Sopron) 8 . 14.
s „ (Csíkszereda) 10.

21 .
, Kálmán 14.20. 21. 22. 24. 
, Keresztély 6 . 16.
» pál 11·

Milliner Mátyás 8 .
2 Pál 14. 16.

Mürbe Károly 11.
Mütter Ferencz 18.
Mysz Ede 13.
Nachtigal Jakab 4. 6 . 
Nachtnebel Ödön 15.
Nádaskay Béla 20.

,  Lajos 3.
Nadler Károly 7.
Nagel István 16. 19. 
Nagelschmidt Ágoston 4.
Nagy Albert 18.

» Albin 13. 20.
» Béla 17. 20.
» Benjámin 6 .
» Elek (Kolozsvár) 5.
» » (Debreczen) 22. 24.
» »né » 24.
» Endre 17.
» Ferencz (Pécs) 6 . 14.
» » (Esztergom) 2.

18. 2 2 .
» » (Kolozsvár) 5.
» » (Rimaszombat)

12 .
» Frigyes 14.
» Gábor 20.
» Gáspár 1.
» Gedeon 7. 8 . 11.
» Gusztáv 16. 18.
» György 14. 19. 23.
» Gyula 19.
» Ignácz (Szány) 8 . 14.
» » (S.-Patak) 12.
» Imre 6 .
» István 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 22.
» János (N.-Kállő) 14.
» » (Pécs, kanonok) 6 .
» » (Szombathely) 8 .
» » (Kolozsvár) 10.

Nagy János (Budapest) 18.
» » (Turkeve) 18.
» Jenő 22.
» József (Oravicza) 2.
» » (Pécs) 6 .
» » (Solt) 16.
» » (Nyitra) 6 . 9. 11.

12. 18. 19.
» Károly (orves Budapest) 

1. 2. 8 . 18. 19. 
» » (ügyv. B.-pest)14.
» . » (Körmend) 11.
» » (Szathmár) 14.
» Károlyné 18.
» L. Ferencz 10.
» Lajos (Vinga) 15.
» » (Torda) 5.
» Lajos ifj. (Kecskemét) 16.
» » (ügyvéd) 2 0 . 2 1 .
» » (Rimaszombat) 12.
» Lajosné özv.(Debrecen) 22. 
» László 19.
» Leopold 5.
» Márton 9.
» Mihály 11.
» Miklós 11. 12. 14. 15.
» Mózes (B.-Hunyad) 5.
» » (Kolozsvár) 5.
» Ödön 14. 16. 18.
» Pál (Rimaszombat) 12. 18.
» » (Gyórl 17.
» » (Bátka) 12.
» » (Knéz) 16.
» Péter (Kolozsvár) 4. 5.
» Samu (Pest) 12.
» Sámuel (Iharos) 6 .
» » (Kebele) 10.
» Sándor (Nagy-Szöllős) 9.

10. 13. 16. 17. 18. 20. 
» Sándor (Arad) 15.
» » (Beretyó-ujfalu)ll.
» » i Sopron) 14.
» Soma 16.
» Szöllósy Ferencz 4.
» Zsigmond 15.

Nagyfejő Mátyás 13.
» Mihály 13. 

Nagykaszapy Farkas 16. 
Nahoczky József 13.
Nákó Demeter 8 .
Nánásy Gyula 13.

» Ignácz 13.
Nandrássy Mátyás 12. 
Nappendruck Márton 5.
Náray János 6 .
Nárcisz Emma 15.

» János 15.
» Jánosné 15.
» Mária 15.

Nasztits János 16.
Nasztl János 15.

, Mór 12. 14. 15. 16.
# Rezső 14.

Natterer János 8 .
Navratil Imre 9. 11. 13.

Nedeczky Bertalan 14.
» János 17. 
s Sándor 17.

Nedelkó Demeter 2.
Negrer Ágoston 6 .
Nehr Leonárd 1.
Nehrer August 3. 7.

Antal 7. 11.
,, Mihály 7.

Neigebauer Ferdinánd 8 . 
Nékám Alajos 13.

» Lajos 24.
,  Sándor 9. 10.
s Sándorné 24.

Némedi József 12.
Nemes Ferencz 14. 15. 16.

„ János 12. 17.
» » gröf 18·

Nemesszeghy Kálmán 22. 
Németh Antal 11.

s Ferencz (Pécs) 6 .
,   ̂(Szombathely)20.
» Frigyes 14.
, Ignácz (Pécs) 6 .
,  ,  (Pest) 9. 10. 11.
„ János 9.
>; József 6 .
s Károly (Arad) 14. 16.
„ # (Rimaszombat)

12 .
„ Lajos 11. 16.
s Mihály 13. 14. 

Néméthy Ernő 16. 17.
 ̂ Ignácz 20.
 ̂ Imre 21.

„ János 5.
„ Kelemen 14.
„ Lajos 20. 22.
» Miklós 5.
» Pál 17. 21.

Nendtvich Gyula 6 .
, Károly 1. 3. 6 . 7. 8 .

10. 11. 17. 18. 19. 
s Sándor 14.
x Tamás 6 .
>; Vilmos 6 .

Neruda Nándor 20.
Neuhold Ferencz 1. 2. 7.

,  Károly 15.
Neubauer Henrik 23.

Henriimé 23. 
s Lajos 24.

Neumann Adolf 14.
s Fülöp 23. 
x József 16.
,  N. 20. 

Neszli János 15. 
Nesztits János 2 0 . 
Névy József 21.
Ney Aladár 13.

„ Ferencz 10. 13. 
Niamessny Gyula 23.

,  Ignácz 4. 
Nichita János 18. 
Nicodem János 15.
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Niedermayer Ádám 15. 
Niedermann Gyula 12. 13.
Niki Aurél 18.
Nikolits Pál Miklós 4. 
Nikolsburger Károly 14. 
Nitsinger József 17.
Nogál István 17. 18.

» Károly 17.
Noggel Ágoston 15.
Noisser Ernő 17.

x Richard 8 .
Noltén Károly 12.
Nőnay Pál 23.

Victor 21.
Noseda Gyula 14.
Noslopy Gyula 14.
Novák Antal (Xerebes) 7.

>; (Szatmár) 14.10. 22. 
s Antalné 15.
s Ferencz (Győr) 3.

Ferencz (Esztergom) 12. 
s Imre 4.
, János 17.
;) József 10.

Károly 19. 
x Károlyné 19.
,  Ödön 1 2
, Sándor 9.

Novorolszky József 8 . 
Novoszád János 18.
Nuber Sándor 14.
Nyáry Jenő báró 12. 13. 14.

„ Sándor 12.
» Sándorné 12.

Nyikos Zsigmond 14. 10. 
Nyiky Gyula 16.
Nyiry György 11. 12. 13. 14.

20 . 22 .

Nyiry Paula 14.
Nyisztor Sándor 15.
Nyitrai Pál 24.
Obadich József fi.
Obláth Ferencz 15.

» Mór 20.
Ochs. József 23.
Ocskay Antal (Kassa) 7.

>; j (Lakocsa) 0.
„ Ferencz báró 8 .
„ Rezső 16.

Ócsváry Ede 11. 12. 14. 
Odenwald János 14.
Odoni Lipót 14.
Odor József 19.

» Rudolf 8 .
» Sándor 19.

Oelhoffer Henrik 22. 
Oesterreicher Ede 1. 2 . 9.

» Éliás 1 .
,  Jakab 24.

. a Jakabné 24. 
Ofnei Lőrincz 8 .
Offner József 17.
Ohács György 13.
Okenfuss (Okén) Alajos 1. 2. 
Okolicsányi Béla 13.

Okolicsányi Dénes 12.
„ Ferencz 13.

» Gáspár 12
» György 13.
» János 20.
» József 2. 3. 13. 14.
» Kálmán 13.
» Károly 13.
» Mihály 12.
» Zsigmond 12.

Oláh Gyula 10. 11. 12. 13. 14.
15. 17. 23. 24.

Oláh Gyuláné 15.
Sándor 1.

„ Ödön 14.
Olaj Lajos 16, 18.

» Lajosné 18.
» Szilárd 14. 16. 19.

Öllé László 13. 17.
Ónodi Adolf 24.
Opitz Ferencz 17.
Oppenheimer Mór 9.
Orbán Antal 18.

» Balázs báró 10. 13. 18. 
» Bertalan 14. 15. 16. 19. 
» József 12.· 13.

Orbay Antal 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24.

Orbok Samu 5.
Ordódy Gábor 6 .
Ormódy Lajos 22.
Ormós Arnold 22.

s János 14. 15. 16.
j, Zsigmond 4.16.17. 23.24.
„ Zsigmond ifj. 23.

Ormy Mór 20.
Orosz I,ászló 1 .
Orsonics Iván 8 .

); János 17.
Ország Lajos 6 .

» Sándor 14. 16. 20. 
Orzovenszky József 6 .

» Károly 9.
Ortmann Ignácz 4.
Ortutay Antal 6 .

„ Gyula 15.
Ossikovszky József 21. 22. 
Oszterlamm Ernő 14. 22.

;> Szilárd 20.
Osztoits Miklós 14. 15. 
Osztroluczky Miklós 11. 
Oszvald József 16.
Otrobán Nándor 10. 16. 18. 22. 
Ott Konrád 16.
Ottofi Lipót 14.
Óváry Endre 10.

» Pál 7. 9. 10. 12. 
Ölknecht Apollónius 13.
Ördög Dani 7.
Örley István 14.

» László 20. 21.
Örvényi Ottó 14. 22.

2 Vilmos 11. 14.
» Vilmosné 14.

Ötvös Ágoston 1. 5. 6 . 8 .
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Pabst Rudolf 14.
Pachhofer Ferencz 8 .
Paczek József 4.
Pados János 12. 13. 14. 18. 19.

21. 24.
Paget János 5.
Pagliano Armin 14.
Pajer Antal 13.
Pajnady József 6 .
Pajor Ferencz 14.
Pajtényi Sándor 2.
Pakey Miklós 18.
Pákh Albert 8 .
Paksi Anna 14.

,  Lajos 14.
Pál József 5. 10.
Palánszky Sámuel 12.
Paldt József 3.

>} Lajos 20.
Palese Péter 14 
Pálfy Boldizsár 17. 21.

^ Ferencz 18. 
j, Győző 18. 
a János 18.

Pálffy Dénes ifj. 10.
» Erdődi István gróf 11. 
a János gróf 14.

József gróf 14. 15.
2 Sándor 10.

Palka József 3.
Palkovics György 11.
Pali Károly 18. 19.
Pallay Miklós 22.
Pallér Kelemen 13. 16.
Palló Endre 8 .

» Kálmán 15.
» Sándor 9. 10.

Palóczy Ábrahám 12.
Pály János 14. 16. 17. 19.

}> Sándor 15.
Panajot Miklós

» pál 5·Panatsek Ferencz 13. 
Pantotsek József (N.-Szombat)6 .

József orv. (Tavarnok)
14.

» L- V· 20·
Pantotsek Rezső 11.
Panyik Ernő 8 .
Panziery Ferencz 11.
Pap Dániel 5.

); Dávid 21.
Erzsébet 16.

2 Ferencz 1. 2.
„ Ignácz 2. 
a János (Kolozsvár) 5.
„ János (Tiszafüred) 13.
,, Jenö 7·
>; József 6 . 7.
); Mariska 16.
;) Mélhisedek 11. 12. 13. 14. 
,  Mór 15. 16.
„ Sámuel (Eperjes) 7.
2 Sámuel csügedi 24.
,, Simon 14. 16.



Pápay Benjamin 6 . 
a Dániel 20.
,  Pál 17. 18.

Papp Abrahám 12.
,  Ferencz (Nagyvárad) 11. 
a Gyula 18.
„ János (Nagyvárad) 18.
,  János (M.-Sziget) 19.
,  Miklós K. 10. 18.
,  Péter 22.
„ Sándor. 25.

Papszász Lajos 13.
Paradeiser Lajos 15.
Paray János 1. 2.
Parlaghy Antal 9.

» Márton 15.
Parragh Gábor 9.

j  Gedeon 11.
Paretz Gyula 23.

» Gyuláné 23.
Leona 23.

Pártv Ferencz 16. 17, 18. 
Paschinger Alajos 20.
Paskey Lajos 18.
Passauer Miksa 24.
Paszlavszky József 19. 20.

,  Jözsefné 19.
Pásztor Dániel 18. 19.

» Pál, 1 2 .
Pászthory Károly 14. 16. 18.

19 20.
Pásztory Ede 14.

, Lajos 9.
„ Zsigmond 15.

Patachich Károly 1. 2.
Patak Mór 16.
Pataky Dániel 1. 5. 10. 12.

,  József ifj. 5.
„ Lucidus 18. 
s Miklós 10.
,  Pál 10.

Patay János 12.
a József 1.

Patay Sámuel 7.
Patterson Arthur 10. 11. 
Patkovics Ferdinánd 6 .

,  József 6 .
Pattantyús Antal 5.
Pátrubány Antal 10.

s Gergely 9. 11. 20. 
s Miklós 10.

Pátz Ferencz 13.
Patzauer Mór 12. 13.
Patzek Mór 2. 3. 12. 13. 20. 
Patzill József 8 .
Pauer János 9. 

s Leopold 2.
„ Mátyás 8 .
,  Miksa 12.

Paulini János 5.
Paulovics Constant 4. 16.

;> László 9.
a Lukács 4.

Paulus Károly 7.
Paupera Ottó 11.

Paupicz Ferencz 8 .
Paur Iván 9.
Pausi József 14.
Pausz János 16.

,  Nándor 16.
Pávay Elek 9.10. 11. 12. 13. 14.

» Gábor 20.
Pavlovitz Ignátz 16.

» Márk 16.
Páy József 6 .
Pazár István 12. 

a .Károly 12. 14. 
j, Miklós 12.

Pázmán Alajos 13.
a Kálmán 17.

Pázmány Danó 14.
Pazner István 23.
Pazsinszky Eduárd 6.
Pazurik József 3.
Pelher János 4.

,  J. Ernő 14. 15. 16. 
Péchy Ferencz 7.

,  József 16. 17.
„ Kálmán 7.
,  Tamás 19. 
a Zsigmond 16.

Pécsy Dani 24.
a József 6 .

Pecsnák József 14.
Pecz Gyula 8 .
Péczely Ignácz 21.

a József 2.
Pékár Károly 15. 

a Lajos 2. 3. 
a Sándor 16,

Pekáry József 9.
Pekás Sándor 19.
Peitler Antal 6 .
Pekker József 21. 22.
Pelier József 1. 7.
Penkert Mihály 14. 15.
Pénzes Ferencz 13.

,  István 14.
Peplovszky Elek 11. 

a László 12.
a Sándor 12.

Perczel Imre 6 .
Peregi Mihály id. 17.

» » ifj· 17.
Peregriny Elek 9. 10. 11. 12. 

16. 19.
Perényi Luiza bárónő 19.

j, Rudolph báró 19. 
Peringer Ferencz 14.
Perjessy Ferenc-. 12.

a János 12.
Perl József 18.;
Perlaky József 14. 17.

,  Károly 13.
Pereszlényi László 14.
Peretti Alajos 14. ló.
Perkier Adolf 14.
Perricht János 3.
Persian Gerő 19.
Perzsay Ferencz 16.
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Pessi Ferencz 14.
Pessina Ede 16.
Peske Ferencz 2.
Pesthi Pál 14.
Pete Dániel 14.

a Zsigmond 9.
Petényi Salamon János 1. 3.

5. 6 . 7. 8 .
Péter Pál 14.
Péterfi Antal 15.

a József (tanár) 8 . 10.
„ a (lelkész) 1 0 .
a Károly 10.

Pétery Antal 14.
Petke Bálint 8 .
Pethe Pál 8 .
Petheő Dömjén 8 .
Pető Dániel 12.
Petrán Jánosné 18.
Petrányi Jakab 11.
Petrás Zsigmond 20.
Petry Ádám 10.

a János 10.
Petrovich Antal 13. 

a Arzén 15. 
a Bertalan 13. 
a Ferencz 14. 
a Gyula 15. 16.
» Ignácz 13. 
a János 16.

Petrovits István 10. 
a Lajos 19.

Miklós 12. 
a Pál 4.

Pettko János 8 . 9. 11. 12.
„ Lajos 8 .

Petz Lajos 20. 24.
,  Vilmos 17.

Pfeffer Cajetán 14.
, Mihály 6 .

Pfeiffer Antal 23. 
s Fiilöp 17. 20. 
a Gyula 4.
>; Nándor 20. 
a Péter 8 . 
a Sándor 8 . 

Pfenningsdorf Antal 5. 
Pfisterer Károly 9.
Philippi József báró 8 . 
Piacsek József 6 .
Piatrik Ferencz 16.
Pichler Victor 14.
Pick Ármin 17.
Piczek Ferencz 18.
Piday János 2. 8 . 
Piesztránszky László 1. 
Piffko Károly 17.
Pillér Gedeon 7.
Pillich Kálmán 16. 18.

,  Ferencz 9. 10. 2L 
» József 8 .

Pillitz Benő 17.
s Ignác 23.

Pilz Ottó 12.
Pinkusz Leopold 4.



Pintér Endre 3. 
s Ferencz 14.
, Ferenczné 14.
» Gvörgy 17, 
j  Mihály C.

Pintye Soma 10.
Pirchler Tibold 21.
Piringer Sándor (i.
Pirkler Antal ‘2.
Piskalszky András 14.
Piskovics János 1. 2. 0. 
Pisztory Bódog 11. 14.

,  Ferencz 11.
„ Károly 2 1 .

Pivonkay Béla 1 7.
Placsintár Dávid 10. 14. 17. 
Plank Ferenc/, lit.
Plathy Adorján 15.
Plasztits Döme 1(1.
Platzer Ferencz 21. 24.
Plechl Szilárd 14. 10. 23. 24.

„ Szilárdné 14. 1(1. 23. 
s Ilona 23.

Plener Ede IS).
Plesz Mór 15.
Plichta Sámuel (tanácsos) 12. 

t> Soma 11. 12. 13. 17. 
10 . 20 .  21 .

Pleininger Ferencz 0.
Plitzner Lftrincz 3. (!. 14.
Plósz Lajos 2.
Plósz Sándor 16.
Plott Adolf 15.
Pluhovszky Ferencz 1. 2. 
Pócsy György 15.
Pócza Mihály 6 .
Podhraszky Béni 15.

s Ferencz 22.
Podluzsányi Mária 16. 
Podmaniczky János báró 0.

László báró 11. 
Poés Károly 6 .
Pogány Károly ifj. 10.
Polli József 7.
Fóka István 13.
Pokorny Ede 10.

„ Frigyes 11. 
a Gusztáv 10.

Lajos 8 .
Polák Eduárd 1.

„ Ferencz 11. 14.
„ Ignácz 1. 2. 3. 8 . 
j, Károly 1.

Pólányi Géza 14. 20.
» Gézáné 20.

Polgár Mihály 10.
Polgárdi Lipót 10.
Polichronie C. A. 18.
Pollák Bernit 23.

, Ede 23. 24.
„ Gyula 8 . 11. 13. 14.

ló. 18.
,  János 0.
„ József (Budapest) 2.
„ József (Devecser) 21.

ύ Henrik 9.
„ Herman 4.
>} László 17. 20.
;> Lászlóné 17. 
s Samu 20. 21. 
j, Sándor 17. 20.

Pollatsek Ignácz 4.
Polereczky Gyula 13.

>t József 13. 14. 
Polgáry Imre 10.

,  Károly 12. 13.
Polifka Ferencz 14.
Polik János 10.
Polinszky Alajos 7.
Politzer Adám 9. 11.

,  Illés 9. 20.
Polonkay Endre 13. 14. 
Polonkay Ignácz 1.
Pólya József 1. 2. 3.
Pólyák László 10.

, Mór 9.
Polyakovits Alajos 14. 
Pongrác/ Arnold 12. 

s Ernő 7.
a Géza 22.
» György'7.
}> József báró 2. 7.
y> Mihály 2. 3. 8 . 12.

Pontely István 23.
Poór Ede 18.

Ά Endre 15.
Imre 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 

y> Imréné 24.
Ä Ferencz 24.

Poos Gyula 12.
Popovits A, 16.

>} János 4.
„ Márk 4.

Popp Péter 20.
Poppel Gyula 13.
Popper Alaios 19. 22. 

s Ármin 17.
» József 13.
>y Sámuel 11.

Pór Antal 11.
Porák Antal 2.
Poroszlay Gyula 17.
Porubszki József 13.
Porutiu Romulus 23.
Pósch Ágoston 11.

>y Gáspár 8 . 
a József 12. 14.

Pósfay Bertalan 9.
Posgay Dózsa 8 .

János 2.
9 Lajos 15.

Posner Károly Lajos 9. 
Pospisel Győző 14. 16.
Posta Ferencz 13.

Ά István 1. 2.
9 József 10.

Pótsis Márk 14.
Poterl de Kristián 16.

Pott György 8 .
Pottyondy Ágoston 10. 14,

}> Ágostonné 14. 
Pozsgay Antal 19.

>y György 14. 16. 18. 19t 
Pozsoni Antal 5.

„ Ferencz 18.
János 7.

Pöschl Ede 11.
Pragay Károly 14. 17. 
Pragmann Jakab 2.
Prámer Alajos 7.
Praznovszky Ignácz 14.
Prean László 3.

» József 8 .
Preisach Lipót 17. 20.
Preisz Alajos 2.

):> Károly 5.
Prelich Ernő 14.
Prém Lajos 16.
Prevarek Ferencz 8 .
Preyer János 4.
Peyss György 8 .

» Mór 8 . 9.
Pribék Bódog 6 .

>> Károly 6 .
Pridler Antal 14. 19.

9 Antalné 19.
Pristyák János 12.
Pritzlmayer Anta1 6 .
Prochnov József 24.
Prodam János 14.
Profi Gotthard báró 6 . 
Prohaszka Endre 16.

» Nándor 11.
Prokop Antal 6 . 15. 
Proszvimmer Lajos 8 . 
Prugberger József 19.

Λ Mária 19.
Vince 19.

Prunics György 20.
Prunyi Endre 11.
Przibram Ferencz 14. 16. 
Pserhoffer Samu 9. 17.
Pszibill Béla 11.
Pucher Ferdinand 6 .

» György 6 .
Puchy István 24.
Pujupuj Zsigmond 14.
Puky Ákos 13. 14. 15. 16. 20 
Puky György 21.
Pulcz Imre 18.
Pulszky Ferencz 7.

a Károly 14 
Purczel János 8 .
Purgly Sándor 14.
Purgstaller József 9.
Purkinje J. E. 11.
Puskás József 13.
Pusztay László 16.

yy Sándor 22.
Putnoky Mór 12.
Putsalko József 6 .
Puck Gyula 21.
Püspök Ferencz 10.
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Püspőky Antal 5.
,  Alajos 16.
,  Emil 16. 18.

Quapill János 1. 2. 3.
Quirini Alajos lő. 23. 24. 
Rabaly Ferencz 8 .
Rach Sál. Ferencz 8 .
Rácz Ádám 14.

>; Athanáz 23.
, István 14.
„ Károly 9. 
s Miklós 14.

Radányi Jó/sef 7.
Radenich Ferencz 6 .

» Imre 6 .
Radich Ákos 14.
Radics András 6 .

» Elek 20.
# István 13.

Radisits György 14. 16.
Radó Dániel 8 .

» Béla 14.
RadOcsay Lajos 20.
Radokovits József 8 .
Radvány István 12. 
Radvánszky Antal 3. 9.

» Ferencz 3.
Raffay Lipót 11.
Raft János 16.
Raffenzeder Ágoston 3.
Ragályi Ábrahám 12.

„ Ferdinánd 12.
» József 12.
» Miksa 12.

Raichl Konrád 16.
» Péter 16.

Rajcsányi Pál 16.
Rajka Péter 5.
Rajner Gyula 14. 21.

» Miksa 17.
Rainiss Mátyás 11.
Raisz Gedeon 11. 12. 13. 14.

15. 19. 20.
Rajzinger Sámuel 12.
Rakita Alajos 16. 17. 20. 
Rakits János 16.

» Jánosné 16.
Rakofszky Aladár 14.

>t Albert 3.
, Gusztáv 12.
» István 11.
» József 14.

Rákos Gyula 24.
Rákossy Béla lő. 18.
Rakovi Károly 14.
Ramócsy Valérián K.
Rang Antal 6 .
Ranzonnet Lajos báró 4.
Rapos József 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 20.
Rappaport József 24. 
Rappensberg Vilmos 20.
Rarus Mihály 3.
Ráth Arnold 24.

» Ferencz 19.

Ráth György 10.
» József 12. 13. 14.
» Károly (pgmtr Budapest)

16. 2 0 .
» Károly (jogász Budapest) 

18. 2 0 . 2 1 .
» Mátyás 16.
» Pál 9.
» Péter 1. 6 . 10. 13. 14. 

Rátz Ágoston 8 .
» Alajos 2.
» István 22. 23.

Rauch Károly 4.
Raus Venczel 10.
Razsó Gyula 22.
Rechnitz Ede 17.

>;) János 1. 2.
Réczey Imre 1. 2.

s Imre ifi. 9. 11. 12. 13. 
14. lő. 16. 20.

Regényi Lajos 14.
Regius Károly 20.
Regner Vincze 8 .
Rehovy János 4.
Reich Albert 18.

» József ö.
» Károly 10.
» Simon 7.
» Zsigmond lő.

Raichard Ferencz 4. 
Reichenberger Fülöp 23. 24.

s Zsigmond 24.
Reichenhaller Béla 13.

s Kálmán 13. 17.
Reidner Gusztáv 11.
Reincz Ferencz 13.
Reiner József 1.

,  N. 15.
Reinicz József 9. 20.
Reinisch Ágoston 5.
Reisch Ede 8 .
Reischer Aurél 24.

;) Aurélné 24.
Reisenberger Lajos ö.
Reisinger János 1 . 5 .

» Ignácz 3.
Reitermayer József 21.
Reitter Ödön 13. 14.
Rejtényi Antal 14.
Reiszig Ede 21.
Reizman Gyula 20.
Remeniczky Mihály 14. 
Remenyik Imre 13.

» Kálmán 13. 14.
;> Zsigmond 13. 14,

Rendek József 8 .
Renner Adolf 20.
Reök Gyula 14.

» Paula 18.
Répássy József 7.

„ László 13. 14. 
Requinyi István 8 .
Résely Mihály 9. 11.
Részdorfer János 7.
Rétay Gyula 14. 16. 18. 21.

XC.

Réthy Lajos 10.
» Sándor 19.

Révay Gusztáv 3.
s N. János 9. 10. 13. 14. 17. 

Révész Bálint 22. 
s Benő 20.
„ Kálmán 22.

Reviczky Antal 1.
Emil 14. 16. 

s István 7.
Reviczky Izidor 14.
Rezsőfy György 21.
Rhédev Antal 6 .

» Gábor 6 .
» János gróf 5. 

Rheinhardt János 11.
Rhénes Imre 11. 17. 18. 19.

2 2 .

Rhimer Bódog 6 .
Ribár István 16. 1 0 .
Ribianszky Gyula 16.
Richter Alajos 7. 

a A. Gy. 8 .
Richter Ferencz Daniel 12. 13. 

14. 20. 22.
Richter Ferenczné 20. 

s Miksa 14.
» Sándor 18. 19.

Richtszeit Zsigmond 10.
Riedl Leopold 8 .
Riegel Antal 14.

;) Károly 14.
Riesz Ignácz 17.
Ridarcsik Gábor 7.
Rigele Ágoston 11.
Rigotti Mihály 14.

s Péter 14.
Rik Gusztáv 23.
Rikl Gyula lő. 
Ri.nanóczyFerencz 7.
Rimély Sándor 9. 20.
Rinaldi Péter 14.
Ring Károly lő.

, Lajos lő.
Ringelhan Antal 13.
Rippely Ferencz 11.

» József 11.
R ísz Gyula 19.
Ritter Lipót 8 .
Robitschek Ágoston lő. 16.

,  Ágostonná 16.
„ Károly 11.

Koboz Zoltán 21.
Rochel Károly lő.
Rochosz István 3.
Roder Adolf 21.
Rodiczky Jenő 15. 18.
Rodwell G. S. 22.
Rogenhofer Alajos 11.
Rogriin Ede 17.
Rohrbach Antal 20.

s Kálmán 14. 16.
Rohonczy Ignácz 8 .
Rom Ferencz 16.
Román V. János 12.



Román József 18.
Románius Leopold 7. 
Rombauer Emil 3.

s Godofried 7.
j  Lajos 3.

Rombay Zsigmond 10. 15. 
Römer Flőris 3. 7. 8 . 9. 10.

11. 12. 13. 14. 24.
Rónay Alajos 10. 

j  István 14.
); Jáczint 12. 13. 
j, Károly 21.

Róner Sándor 20.
Rosenberg Miksa 15. 
Rosenbliith Mór 15.
Rosenfeld Antal 4.
Rosenich Miklós 8 .
Rosenmann Pál (5.
Rosenthal Mózes 1. 0. 

s Gusztáv 9.
s Sámuel 1.

Rosinger Vilmos 23. 
Roskoványi Bertalan 14. 16.

Ά B ertalanná 14. 16.
); László 16.
y> Miklós 16.

Ross György 8 .
Rosty József 12.

» Pál 8 . 9.
Rosu Tivadar 16.
Roszner József 3.
Roth Adolf 24.

,  Albert 14. 15. 16. 
j  Albertné 15. 16.
,  Béla 4.
Ä Ferercz 20. 22.
>y József 8 . 18.
,  Kálmán 1 2 .
>} Károly (Deésí 5.
j, ,  (Verbász) 14.
y> Mátyás 7.
» Nándor 15. 16.
» Nándorné 16. 
s Pál telegdilO. 11. 12. 15. 
» ' Pálné 11.
;> Péter 5.
» Samu 24.
;) Sándor 8 .

Rothberger Dávid 9.
Rothe Károly 1 1 .
Rothenthal Henrik báró 10. 
Rothfeld Sámuel 1.
Rothschnek Vincze Emil 1 1 . 

14. 22.
Rottár Márk 16.
Rottenbiller Lipót 14. 
Rottmann József 17. 18. 2 1 .

;) Lipót 23. 
y> Mária 21.

Roxer Gyula 14.
Roykó Viktor 19.
Rozgonyi Gábor 6 .
Rózsa József 4.

» Ferencz (Pest) 7. 
Ferencz (Szeged) 18.

Rózsa Péter 20.
Rózsafy Alajos 20.
Rózsahegyi Aladár 20.
Rózsay Emil 14. 15. 16.

χ József 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 19. 21. 

„ Józsefné 16. 17. 
Rozsnay János 7.
Rozsnyay Mátyás 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 22. 23. 
Rozsnyay Mátyásné 14. 15. 20, 
Rozvány György 16.
Rock István 14. 16.
Römer Gyula 18.
Röszler Adolf 13. 14. 15. 16.

); Adolfné 14.
>; Gyula 12.

Röthy István 21. 22. 
s László 21.

Rözer Miklós 9. 10. 10. 18. 20. 
Rubin Károly 15. 16.
Rubint Adél 24.

Dezső 24.
K ároly  18.

» Károlyné 24.
Rudán Ferencz 14.
Rudics Dénes 6 .
Rudnay Károly 15. 
Rudnyanszky Béla 10.

» Etelka 16.
» Tibor 16.

Rudy János 9.
s Mihály 13.

Ruhehittl Mihály 8 .
Ruffiny Jenő 13.
Rumbach Mária 24.
Rumy Károly 2. 3. 0.
Rupp Nép. János 9. 20. 
Ruppány I.ipót 14.
Rupprecht János idb. 8 .

» » ifj- 8.
» Márton 11. 24.
» József 8 .
» Lajos 8 .

Ruszinko Endre 14.
Rusztvurm Alajos 8 .
Rutkay István 3.

>, Márton 14. 16.
Ruzim Manó 13. 17.
Ruzsim Bódog 13 
Riibszann József 6 .
Saár Lajos 8 .
Sadler Adolf 1 1 .
Sadler Mihály 1 .
Saárossy József 7. 8 .

» László 22.
Sabalits András 4.
Sáfrány Zsigmond 14.
Sághy Jakab 6 .

„ Gyula 16.
Ságody Károly 9.
Sahlhausen báró 7 .
Sajójiegyi Frigyes 16. 18. 
Sajossi Alajos 13. lő.

» János 13. lő.
XCL

Sala Mihály 5.
Salacz Béla 14.

>y Gyula 14..
Salamin Leó 9.
Salamon Antal 6 .

,  Ferencz 11. 20.
» Gyula 14. 16. 19.
j  Gyuláné 16.
ä József (hittanár Kozs

vár) 5. 14.
s József (orvos Kolozs 

vár) 9.
Julia 19.

;> Lajos 13. 14. 16.
Salczer József 1. 2.
Salgó János 11.
Salmhoffer Emil 24.
Saly Dezső 14.

j} Imre 6 . 14.
Salyovics Aladár 14.
Samarjay Emil 16. 

s Jánosi!. 16.
„ József 12. 13. 
y> Károly 1L 

Samarjay Lajos 20.
% Mihály 11. 16.

Sámuel József 18.
Sándor János 10.

); István 5.
, József 5.
)( Kálmán 16. 
s László 10.
,  Pál 10.

Sándorfy Antal 8 .
>; János 1. 8 .

Sándy Gyula 12.
Sánta Béla 14.

>} István 5.
)y Dezső 18.
j, Dezsőné 18.

Santner Ferencz 1.
Saphir Zsigmond 1. 2.
Sápy Samu 22.
Sárréty Lajos 16. 18.

» Lajosné 18.
Sarkady Károly 14.

,  Titus 14.
Sárkány Lajos 12.

?> Miklós 17.
Sarlay János 12.
Sárody István 14.
Sárossy György 7.
Sárváry Antal 16.

,  Gusztáv 13. 14. 15.
Sárváry Gyula 22. 24.

» Gyuláné 24.
» Jakab 13. 
y) Imre 14.

Sass István 9. 10. 17. 20.
» Ferencz 10.

Sassy János 14. 22.
„ István 14.

Sauer Ignácz 4. 6 . 9.
Sauska János 6 .
Sávoly Viktor 6 . 8 .



Bay Ferencz 1 .
» Mór 9.. 20.
>y Sándor í .

Sax Ágoston 24.
Sca)la Gyula 14.
Scarpa Pál lovag 14.
Schabatka Mihály 17.
Schablik György 12.
Schach Mártin Mária 14. 
Schafarzik Ferencz 20.
Schaffer Endre 21.
Schaller János 1. 3. 11. 17. 
Schandrovits János 4. 
Schavniczky Endre 7. 
Schächter Jakab 20.

>y Miksa 23. 24. 
Schaffer Adolf 15. 10.

Mór 10.
Schedel Ferenci 1. 2. 
vSchedl Alajos 0. 
vSchedius Lajos 1. 2.
Schédy Sándor 9. 20.
Scheer Jakab 22.
Scheffer Gusztáv 12.
Scheftsik István ifj. 10. 
Scheiber S. H. 24.
Scheibner Menyhért 14. 
Scheich Károly 4. 9. 20. 
Schehovics Lajos 7.
Scheitz Amal 10.
Schelley Ede 14.

„ Mihály 8 . 
Schellhammer János 3. 
Scheneck István 14.
Schentts Antal 4,
Schenk Károly 1. 2 .

» S. L. 11. 13 
Schenzl Quido 9. 10. 11. 17. 20. 
Scherer Vaszojai J. 11.
Scherfel Aurél 12. 24.
Scherfer 4.
Schermannn Adolf 20.
Schevits Mihály 4.
Schiek Ignácz 13. 14.
Schier Ferencz 13.
Schieketanz Ferencz 12. 
Schilhanek György 9.
Schill Athanáz 13.
Schiller Miksa 20.
Schiller Zsigmond 11. 20. 
Schillinger Ferencz 20. 
Schimkó Antal 7.

Fridr. Dániel 8 . 
Schimmer György 15. 10. IS. 19. 
Schirgl Endre 0.
Schirkhuber Mór 9.
Schlesinger Adolf (Bpest) 20. 21. 

n Adolf (Adony) 20.
Λ Ármin 2 1 .
}> Bernát 0.
a Ignácz 1. 2.
V. József 17.
a Kálmán 17. 20. 22.
„ - Sámuel 2.

Schlichter Salamon 23.

S'chlichting János 4.
I Schlosser Albert 12. 14.

Ignácz 17.
» Károly Lajos 12. 

Schlott Jakab 3.
Scloterbeck Pál 1.
SchlÖgel Sándor 10- 
Schluga Ferencz (Báró) 3, 
Schmall Fridrik 8 .
Sclimeller Armin 15.
Schmidl József 9.
Schmidhauer Alajos 20. 24. 
Schmidt Ágoston 14.15.16.18.20. 

a András 7. 8 .
 ̂ Antal 4.

Alajos 6 .
Ά Ferdinánd József 8 .

György 9. 20.
» Jakab 1.
9 János (Bpest) 1. 2. 8 .
» János (Kalocsa) 13.
>;> József (Pozsony) 11.
» József (Rácz-Petre) 0.
Ά József (Győr) 17.
„ Károly 14. 19. 20.
a Károlyné 20.
ö Ottó 12. 16.
9 Péter 6 .
9 Sándor (Bpest) 20.
Ä » (Sopron) 8 .
, » (Nagybánya) 10.

(Szövény) 6 . 7.
s seborvos Temes

vár 4.
Schmidthauer Antal 9.11.14.17. 
Schmiss Konrád 10.
Schmuck Jákó 8 .
Schneider István 7.

 ̂ Gáspár 6 .
Szevér 19.

Schnell Károly 11.
Schneller Ágoston 11. 
Schn’czler János 9. 11.
Scholcz Antal 10. 

y) Arnold 19.
)} Gusztáv 9. 11. 12. 14.
Ά János 9.
Ά Iván 4.

Schopf József 19.
Schopulecz Nándor 11. 
Schossberger Gábór 13.

>y Jakab 20.
Schöft Károly 1. 2.
Schön Tózsef (Eger) 13. 14. 16.

» ,  (Pest) 15.17.18.19.
a Leo 9. 14.
>> Vilmos 7. 9. 14.

Schönbauer József 1. 2. 
Schönberger Soma 12. 13. 14. 
' 20 . 22 .
Schönfeld Fülöp 19. 22. 
Schönherr Antal 16.

» Ágoston 16.
» Károly 6 .

Schönthal Mór 20.

1 Schönvisner Mihály 2.
Schöpflin Károly 11.
Schöppf Ágoston 1. 2. 3. 4. 
Schöpkes János 8 .
Schreiber Gusztáv 8 . 11.

» Lőrincz 15. 17. 18.19. 
» Lőrinc/né 19.
» Ottó 17.

Schreier Lajos 17. 20. 
Schreiner Godof. János 8 .

» Károly 14.
Schretter Alfréd 11.
Schricker László 17.

» Rudolf 18.
Schröder Gyula 20. 21. 22.

23. 24.
» József 6 .

Schroer B J. 11.
Schubert Lajos 12.
Schuh Ferencz 11.

» Frigyes 8 .
Schuk József 22. 23.
Schulek Frigyes 7.

» Sándor 3. 6 .
Schulhof József 1. 2. 9.

» Károly 15.
» Rezső 20.

Schuller Móricz (Bonyhád) 1.
2 . 6 .

Schuller Mór (Bécs) 11,
» Sámuel 16.
» Sámuelné 16. 

Schtilszky Alajos 7.
Ferenc'. 8 .

Schultz. Ferenc/. 6 .
» József 24.
» Pál 8

Schulze Lajos 14.
Schulzer István 6 .
Schurina Is ván 16.
Schurm János 2. 6 .
Schuszter Károly 5.

» Antal 6 .
Schuttag János 13. 14.
Schütz Ágoston 8 .

» János 5. 10.
» József 5.
» Károly 5.

Schütze Lajos 8 .
Schvabulay István 14. 
Schvaholler 15.
Schwank Józsefi.
Schvarcz Adolf 24.

» Adolfné 24.
» Ármin 1 2 .
» Dávid 13 18. 20. 22.
» Ede 14. 16.
>> Frigyes 14. 16.
» Gusztáv 24.
» Gyula 9.
» Illés 6 .
» Lajos 9.
» István 13.
» Mihály 7.
» Lipót (Kecskemét) 20.
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'Schvarz Lipót (Szabadszállás)20. 
» Ödön 8 .
» Samu 21.

‘Schvarczell József 2. U. 11. 12.
17. 20.

» Sándor 20.
Schwartzer Ferencz 0.

» Ottó 2:1. 24. 
Schwartzmayer Henrik 0.

» János 14.
Schweiger Adolf 20.

» Zsigmond 13. 
Schwenszky Ármin 20. 
Schwerer Ferdinand 0. 
Schwester Károly 1. 15. 
Schwimmer Ernő 20. 23.

» Ernóné 23.
» Dávid 1.
» Móricz 4.

Schwindel Bernát 8 .
Schwoy Ferencz 0. 14. 
‘Scitovszky János 6 .

» Márton 6 .
» Péter 6 .

Sebeök Árkád 16.
» Imre 13. 14. 15. 10. 17, 

IS. 20. 21.
» Imréné 14. 15.

László 13. 14.
Sebes Benedek 10. 12.

» György 22.
» Károly V) IS. 20. 

Sebestyén László (plébános Ga- 
lantha) 1 1 .

» László (földbirtokos
Galantha) 11.

>> Zsigmond 11.
» Ferencz 13. 14.

Gergely 5.
István 1 0 .

» Károly T. 6 . 7.
» Mihály zetelaki 10.

Sebesy Kálmán s. 21·
Sebrik Lajos 20.
Seethal Ferencz IS.
Sefcsik István 14.
Segesváry Jenő 12.
Sembery István 14.
Semeleder Frigyes 8  
Semmelweisz János 0 .
Semsey Albert 7.

» József 7.
» Pál 7.

‘Senka József id. 12.
» » ifj. 12. 13.

Serbán Demeter.4.
Serényi László gróf 12.
Serföző Józ«ef 14.
Sergil Jonathan 16.
Serly Gusztáv 10. 11. 10. 10. 22. 

» Gusztávné 10.
» Károly 16.
» Sándor 20. 21. 22. 23. 

Sesztina Lajos 14. 1‘6. 10. 
Severlay Károly 12.

Sey Lajos 6 .
» László 6 .

Seybold Károly 8 .
Sibrik Kálmán 17.
Sichermann Mór 10. 
Siebenfreund János 8 . 
Siegmeth Károly 24.
Siess Károly 4.
Siga Vendel 6 .
Sigmond Ágoston 16.

. » Dezső 10.
Sigray Károly 6 .

» Dávid 20.
» Pál 10.

Sihulszky Alajos 7.
» Fridrik 2.

Sik Ignácz 10.
» Lajos 22.

Siklóssy Gyula 12. 10. 17. 20. 
» Károly 11. 20.
» Teréz 11.

Síkor József 9 17. 21.
Simay István 11. 14. 15. 18. 
Símén György 10.
Simenszky Román 0.
Simkó György 7.
Simkovits Lajos 15.
Simó Ferencz 5.
Simon András (Torda) 5.

» Elek 5.
» Endre 8 . 14.
» Ferencz 17.
» Gáspár 22.
» Géza 21.
» György 6 .
» Gyula 11. 17. 21.
» János 1. 12.
» József 18. 10.
» László 8 .
» Nép. János 8 .
» Pál 16. 10.
» Vincze 8 . 17.
» Zsigmond 3. 8 .

Simonffy Emil 22.
» Imre 22.
» Kálmán 14. 16.
» Sámuel 22.

Simonies Gábor 8 .
Simonydesz Tódor 0.
.Simonyi László 14.

» Móricz 8 .
Sinay Miklós 7.

» Miklós ifj. 7.
Singer Armin 17.

» Henrik 22.
» Mátyás 9. 11. *

Singruer Henrik 23.
Sinkovitz Imre 16.
Sipos Ferencz 10.

» Ignácz 13.
» Imre 6 .
» Károly 1.
» Orbán 14.
» Pál 14. 15. 16. 17. 18. 

Sipőcz Ferencz 2. 11.
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Sir Antal 13.
» Gábor 13.
» János 13. 14. 16.
» Venczel 13.

Siló István 7.
Sitkey Manó 6 .

» Zsigmond 6 .
Sivampel József 13. 14. 16. 
Skamla Róbert 12.
Skarlato Lázár 4.
Skrabák József 7.
Skender Jenko 14.
Skofitz .Sándor 8 .
Skultéty Alajos 19.

» László 17.
» Tivadar 10.

Slaby Ferencz 6 .
Slubék Gusztáv 11.
Smalkovics Mihály 1. 11. 
Smetaczek Ferencz 11.
Smidt János 14.
Smita Adolf 16.
Smoczer Ignácz 10. 14. 15. 16. 

18. 19
Smolheger Károly 16.
Sohár Ferencz 8 .

» Károly 8 .
Sóhay József 12.
Solcz Andor 16.

» Gyula 15. 16.
» Rezső 15.

Soldán György 6 .
Soller Károly 1.
Solmo-y János 10.

» Samu 12. 13.
Soltész Alajos 14.

>y Anna 21.
» Farkas 14. 16.18. 10. 21.
>y Farkasné 18. 19.
>y Ferencz 13.
y> János 13.
>y József 7.
>;> Mária 21.
y) Miksa 9.
>y Nagy Kálmán 14. 23. 

Soltra Alajos 14. 18.
>y Lajos 16.

Somai Lajos 5,
Sombori Elek 5.
Somogyi Gvula 17.

y> István 18.
>> János 8 .
» József 14.
>y Lajos 21.
» László 18.
» Rudolf 12. 13. 14. 15.

16. 18. 2 2 .
Somoskeöy Antal 16.

>y Károly 12. 
vSomossy Mihály 22.
Sonner Rezső 20.
Soós Ágoston 7.

» Mihály 9. 10. 12. 14.
>y Miklós (lelkész) 12. 13. 15. 
>y Miklós (építész) 12.



Sörös Imre (Dunapataj) 13. 14. Steiner Márkus 21. Straub Sándor 22.
s Imre (Kassa) 14. » Mór 11. 24. Strehle Károly 8 .

Sövegjártó János 21. j, Nathan 11. Streicher Mihály 5. 6 .
Spányik József 10. s Sándor 7. Streim György 2. 6 .
Spász Károly. 3. Steinfeld Antal 14. 22. Streit János 1. 2.
Spáth Pál 4. s Ignácz 14. 16. 22. » Wilhelm 2.
Spatsek Tivadar 14. Steingassner Ágoston 4. Strihó Gyula 13. 14.
Spátz Lajos 18. Steinhard Antal 4. Strobl Sándor 17.
Specz Károly 9. » Jakab 15. Stromayer Ferencz 4.
Speizer József 6 . Steinhaus József 19. Stromer Pál 3. 8 .
Spentz Károly 10. Steinhäuser Antal 13. ''Stromski Armin 11.
Sperlach József 16. a István 13. 14. Strosz Béla 24.
Spáth György 17. ■» Rafael 13. 18. a Ernő 9. 10. 24.

j  Gyula 17. Steinhiibel Károly 7. Stuhl Sándor 4.
Spielenberg Lőcsei Lajos 14. a Samu 7. Stuhler László 16.
Spies Szilárd 11. Steiniczer Pál lő. Stupka János 13.

s János 6 . Steller Adolf 7. Stuppacher Lajos 14.
Spiesz Vincze 8 . Stetzner Nándor 11. Sturm János 6 .
Spitzer Bernát 9. Stephanek József 8 . Sturman György id. 13.

,  Károly 11. 12. 13. 22. Stépán Gábor 16. » » ifj. 13
,  Lipót 9. 20. a Gyula 14. Stürmer Gábor 2.
Ä Mór 16. Stephanies Dénes 17. Styller Leo 7.
s Mórné 16. Stephanovszky Alajos 13. Subich György 13.

Splényi Mihály br. 5. a Sándor 13. Suda János 14. 16.
Sporzón Pál 15. Stepper Vilmos 23. a Kálmán 14.
Springsfeld Radó 9. 10. Sterio Pál 4. Suhajda Sándor 11.
Sprinzl János 11. Stern Adolf 9. 12. Suhomel Albert 12.
Srányi János 13. » Gyula 17. Sulyok Árpád 23.
Sréter Lajos 13. » János 18. Supka Ferencz 11.
Stäche Guido 11. a Jenő 14. Suszter Henrik 15.
Stadler Antal 1. 9. » Lajos 16. a Illés 15.

>; Károly 17. 20. » Márton 24. Sümeghy Pál 7. 8 .
Staffenburger Alois 1. 2. 3. » Mór 1. 2. 11. Sütő István 12.
Staibel Antal 10. a Pál 11. a József 13.
Staiger Ágoston 2. Sternberg Adolf 19. Sváby Pál 12. 14.
Stampfl Gusztáv 14. Sternthál Adolf lő. » Frieycs 24.
Stainer Sándor 2. » Etelka 15. Svaholay István 16.
Stancsics Mihály 1. 3. Stercz János 8 . » Jánosné 16.
Stanczel Károly 13. Stessel Lajos 8 . 9. Svasztits Benő 21.
Stand Kálmán 10. Steuer Frigyes 5. Szabadfy Gyula 21.
Stanzel Antal 6 . 8 . Stettner Alajos 19. » János (BpestI 2.
Starke A. 14. » György 2. a » (Szombathely) 9.
Staub Mór 11. 12. 13. 14. 15. » Lajos 8 . 17. 21.

20. 22. 23. 24. Stibrányi Márton 17. » Kálmán 21.
Staudtner Emil 14. 16. Stiller Bertalan 20. Szabados Ferencz 23.
Stauroczl’.y Lajos 14. » Mór 13. » János 14. 16. 18.

y) László 14. Stirling Tóbiás 17. Szabadhegyi Angelika 21.
Steer Celesztin 16. Stockinger Imre 7. Szabelyi Antal 12.

s Ferencz 1. 14. » Tamás 1. 2. 9. 20. Szabó Aladár 14.
,  Márton 11. 14. 16. 17. Stoczek György 12. „ Alajos (Bpest) 6 . 9. 10.

Stefanovics Pál 23. a József 9. 11. 20. 11. 12. 13. 14.
ä Sándor 23. Stoff Ferencz 14. 15. 16. 17. 18.
s Tamás 4. Stoffer János 6 . 20. 21. 22. 23.

Steger János 1. Stojanovits Gyula 14. 24.
Stegmüller János 21. » Szilárd 14. » (Arad) 14. 15.
Stein Alajos 11. Stoll János 11. 16. 18.

s Lipót 11. a Károly 19. s Antal (Debreczen) 9.
Steindl Rudolph 14. Stollár Gyula 17. » » (Nagyszombat) 6 .
Steinbach István 7. Stollner Ferencz 8 . s „ nemestóti (Nagy-
Steindachner Ferencz 9. Stoltz Samu 7. Károly) 18.
Steiner Berthold 11. Stőring Sándor 21. ä „ (Temesvár) 4.

Bertalan 24. Störk Károly 11. » Béla 12.
ä Ferencz 23. Stranzinger János 6 . „ Dénes 16. 20. 24.
j Győző 14 Strasser Albert 10. ló. s Domokos 5.
2 Imre 12. Straub Ferdinánd 1. „ Endre 1.
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Szabó Ferencz (Kalocsa 6 . 9. Szabó Lenke 19. Szamosy János 11. 14.
10. 11. 12. 13. jj Márton 12. 22 Jánosné 14.
14. 15. 1(1. 17. s Mathild 14. Szaniszló Albert 20.
18. 19. 20. 22. „ Mihály (Debreczen) 22. 22 Ferencz. 1.

Ά s (Félegyháza) 18. j,  ̂ (Uj-Szász) 12. 13. Szánka József 6 .
Frigyes 18. 14. Szántay Károly 22.

» Géza 16. 17. 18. 2, Miklós 13. 15. 16. s Lajos 7.
» György (Zilah) 5. j  Miklósné 15. Szánthő János 8 . 10.
» >; (Rimaszombat) 22 Richárd 13. Szántó Bertalan 22. 24.

12. 18. 14. 22 Sámuel (Vári. T.-Föld- 22 Bertalanná 24.
» Gyula (Miskolc?, vegy- vár) 9. Szapanyos Miklós 16.

tudor) 1 0 . 1 2 . 22 ,2 (Rimaszombat)12. Szapáry Gyula gróf 13. 14.
13. 15.il).20 2 2 . 2, 2j (Marosvásárhely) s István gróf 20.

■» „ (Miskolc? orvos 1 0 . Szaplonczay József 19.
növendék) 1 2 . » » (Tállya) 14. 2, Miklós 19.

Ignácz 13. 14. 15. 22 Sándor (Eger) 13. 14. 15' Szarics Simon 14.
Ά Imre (Szombathely) 21. 22 (Pápa) 9. 11. 13. Szarka János 13. 14. 15.
» » (Kisújszállás) 18. 15. 16. 18. 22 Jánosné 15.
» » (Eger) 13· 22 Szilveszter 17. ,  József 19.

István (csáthi Miskolc)12. ,2 Vazul 18. 22 Károly,» 8 .
;) (Abrudbánya) 5. 22 Vincze 14. Szarvassy Miksa 13. 22.

*
János (Kolozsvár) 5. 22 Vinczéné 14. Szász Dániel 10.

„ (Sopron) 8 . Szabóky Adolf 20. ,  Géza 13.
Λ „ (Pest) 1. 2. Szabón János 12. 22 Károly (Fogaras) 10.
y> , (vári Bpest) 9. 20. Szaboray Mihály.5. s „ (Szabadszállás)
5* ,, (I''ehérmegye) 15. Szacsváry Sándor 10. „ Lőrincz 5.
» „ (M.-vásárhely) 10. Szacsvay Zsigmond 5. 22 Róbert 18.
Λ » (Kőrös-Tarcsa) 22. Szadovszky József 23. 22 Sándor 10.
)} Jenő 23. ,2 Jözsefné 23. 22 Zoltán 18. 19. 20. 21
)} József (bp. egy. tanár) 6 . Saitz Antal 13. Szászky Ignácz 7.

9. 10. 11. 12. Szájbély Gyula 19. 21. Szathmáry Antal 7.
13. 14. 10. 20. 22 János 19. „ Gyula 15.
21. 22. 23. 24. Szajtler Elek 4. 22 István 15.

Ά „ (Csíkszeredái. Ko Szakái Antal 12. 22 Károly 10.
lozsvár) 1. 5.10. 22 Ede 12. 22 K. Barnabás 12.

}> » (tart. biztos Ko 2, Ferencz 12. ,2 ’ K. Pál 12.
lozsvár) 5. s Lajos 6 . 22 László 13.

» (szikszai K.Várda) Szakáts József 20. 22 Mihály J. 10. 11.
1 0 . 2 2 . 22 Károly (Udvarhely) 10. 22 Miklós 15.

» „ (Tállya) 13.14.16. 22 2> (Sz.-György)lO. Szauer Vilmos 24.
» , (Sopron) 8 . Szakay Endre 14. Szauter Ferencz 6 . 17.
» 3 (Szombathely) 8 . 

„ (Nagyvárad) 16.
Szakmáry Donáth *24. 22 Gáspár 13. 14.

>; >y József 11. Száva Gerti 10. 11. 18.
» ' „ (Debreczen) 13. Szakmeister István 15. » _ György 4.

22 (Nádas) 15. .Szakszó Rezső 22. Szaváry József 17.
» Jözsefné 16. Szakváry Leopold 6 . Szavoszt Frigyes 9.
» Kálmán (Győr) 17. Szalánczy Kristóf 14. Szczolák József 22.

„ (Debreczen) 22. Szalárdy Mór 20. Szeberényi Ferencz 14.
Ά Károly (Budapest) 10.11. Szalay Ágoston 13. >> Lajos 11.

12. 14. >y Alajos 18. 19. 20. Széchényi Dénes gróf 8 .
>> 15. >y Antal 6 . 22 Jenő 16.
» (Kolozsvár)10.12. \  Bálint 18. yy Lajos gróf 3.

13. » Elek 14. Széchy Gyula 18.
» (Eger) 15. » Elekné 14. » Emil 22.

» 2, (Rimaszombat)12. >y Flórián 6 . Szécsy Imre 7.
» jj (Tokaj) 14. >y Imre 8 . Szederkényi Nándor 13.

Lajos (Bpest) 16. y> István 22. Szedlacsek Endre 12.
» „ (Debrecen keresk.) >y János 1. Szegedi Ferencz 8 .

2 2 . >y József 8 . 13. y> István 21.
» » ( I» ref· lel-

kész) 2 2 .
>y László 13. Szegfi Mór 9.
>y Miklós 13. Szegfű György 18.

» (Tálya) 13. » Pál 8 . Szeghy Gyula 16. 18. 19.
» László (Várgede) 12. Szalkay Gyula (Schmidt) 13. 14. Szegvárdi László 24.

x (Kecskemét) 15. 16. 17. 23. Szeitz Ede 20.
» ,2 (Szombathely) 21. » Gyulán é 16. 
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Szeitz Ferencz id. 20.
Székács Béla 17. 18.
Szekcső Tamás 11. 12.
Székely Bertalan 15.

» Dániel 5. 10.
» Gábor 14.
» Gergely 18.
» Gergelyné 18 
» György 18.
» Hona 18.
» Imre 18.
» Imréné 18.
» János (mérnök M.-Vá- 

sárhely) 1 0 .
» » (Hrapkó) 14.
» József 14. 24.
» Károly 10. 18.
» Lajos 24.
» Margit 18.
» Mózes 5.
» Sándor 5.

Szekeres Mihály 14.
» Ödön 2 1 .

Széky Péter 1. 13.
Szél János 22.

» Kálmán 15. 16.
Szele Endre 13. 14.

» Gábor 13.
» Flórián 13. 14.

Szeleczky László 8 .
Szeles Antal 19.

» László 16.
» Pál 19.

Szelesztey Géza 16.
Gézán é 16.

» László 8 .
Széli Ignácz 21.

» Lajos 15. 20. 21.
Szely Lajos 17.
Szemák Pál 16. 18.
Szemelics Ede 9.
Személyi Kálmán 18,
Szemere Emil 16.

» Miklós 16.
» Ödön 16.

Szemerjay Károly 23.
Szemián Pál 1.
Szemnetz Ferenc 15. 17. 
Szénássy Sándor id. 9. 16. 17.

20. 23. 24.
» » ifj. 23. 24.
» Mihály 16.

Szenczy Imre 1. 8 .
Szendeíy József 9.
Szendrey Ignácz 12. 13. 15. 16. 
Szendrőy Sándor 17.
Szendy Antal 19.
Szénért Ignácz 19.

» Járos 12. 14. 16. 18. 
Szenger Ede (Hamvai) 20. 
vSzente József 10.
Szentgyörgyi György 10.

» Imre 10.
Szentimrey András 7.

» Bertalan 7.

Szentimrey György 7. 
Szentiványi István 12.

» József 12.
» Kálmán 10.
» László 11..
» Miklós 12.
» Zoltán 14.

Szentkirályi Albert 9. 13. 14.
» Kálmán 17.
»· Kázmér 14.
» Zsigmond 5. 

Szentkláray Jenő 16. 
Szentíéleky Géza 14. 15. 16. 19. 
Szentmihályi Lajos 14. 16. 18 

» Rezső 14.
Szentmiklóssy Aladár 12.

■» Antal id. 12.
» » ifj. 1 2 .
» Béla 10.
» János 12.
» Miklós 12. 13.
» Sándor 13.
» Victor 12.

Szentpétery Imre 5.
» János (tanár M.-Vá- 

sáihely)18 
» » (orvos) 5. 10.
» » (orv. növ.) 1 0 .
» Sámuel 12.

Szeőke Bálint 19.
» Barna 14.
» Bálintné 19.
» István 22.

Szép György 1. 2 .
» János 4.

Szepessy Gyula 23 
» Gusztáv 11.
» János 12. 13.
» Kálmán 12.
» Károly 15.

Széphegyi Jakab 17'
Széplaky Lajps 12.
Szerelem Alfréd 14.
Szeremley Károly 12.

» Lajos 23.
» Mihály 12.
» Samu 12.

Szerecseny Lajos 16.
Szerencse Menyhért 14. 
Szerényi Endre 17.

» János 12. 14. 16.
» Jánosné 14. 16.

Szeytz Tádé 8 .
Szibenliszt Mátyás 11.
Szieber Ede 14.
Szibole Mária dr. 20.
Szigethy Antal 8 .
Szigeti Gyula (Verespatak) 5. 
Szigety Gyula (Kun-Sz.-Már

ton) 19.
» Gyuláné 19.
» István 7. 15.
» Samu 5.

Szigyártó Sámuel 8 . 10. 14. 
15. 17.

Szigyártó Sándor 11.
SzikLay Ede 12.

» Géza 10.
» Szeréna 16,

Szikora Ignácz 6 .
Szikray Gyula 8 .
Szikszai József 22.
Szilágyi Dezső 19.

» Ferencz 5.
» Gáspár 14. 17.
» István 19.
» » ifj. 19.
» János 19.
» Károly 17. 18.
» Miklós (Kolosvár) 5.
» » (M.Vásárhely) I ík.
» Péter Mihály 22.
» Sándor (orv.) 1 0 .

Szilasi Ignácz 5.
Szilassy Imre 3.
Szilberleutner Berta 15. 
Szilniczkv Mihály 3.
Szilley Ferencz 8 .
Szilvágyi János 8 .
Szilvásy Béla 14.

» Márton id. 14.
» » ifj. 14.

Szily Kálmán 9. 14. 20.
» Rezső 14.

Szinay Gyula 22.
» István 16.

Szinger Jakab 20.
Szinovics László 3.
Szinyey Félix. 7.

» László 20.
» Victor 7.

Szirányi Béig 6 .
Szirmay József 7.
Szirotka Gusztáv 12.
Szirtey Emil 8 .
Szivák Imre 20.
Szívós Mihály 12. 13.
Szkala Bertalan 10. 14.

» Ignácz 7.
Szkalla Antal 4. 9.
Szíabek Gyula 16.
Szíaha Ágoston 16.
Szlávy Károly 12.
Szloboda Antónia 14. 16. 
Szlubek Ernő 18.

» Gyula 18.
Szluha Márton 8 .
Szmolay Vilmos 4. 11. 15.18. 23. 
Szmretsányi Ödön 7.
Szoboszlay Ferencz 12. 13. 14.

20 .

Szohner József 12. 20.
Szőj ka Sámuel 2.

» Sándor 7.
Szokolay Lajos 13.
Szokoly Lukács 6 . 

i Szolcsányh Ádám 7. 
Szombathelyi Elise 18.

>}. Gusztáv 5. 9. 10..
I ' 14 18. 20. 21.
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Szombathy Ignácz 15. 17.
» László 15.

Szommer Alajos 1-t.
Szomp János 7.
Szontágh Ábrahám ft. 11. 12.

14. '20. 24.
» Albeit 11.
» Bertalan 12. It!.
» Boldizsár 14.
» Gusztáv (B.-Pest) 6 .
» » (M.-Sziget) lft.

József 16.
» Kálmán 12. 2 0 .
» Károly 12.
> Luiza 14.
» Márton 12. 14.
» Miklós 11. 18. 16. 24.
» Pál 12.

Szopkó Márton 7.
Szováthy Lajos 12.
Szöcs József 5. 6 .

» Sámuel 5.
Szöghi István lft.
Szőke János 11.

» Zsigmond 2. 7.
Szöiló'sy Antal lft.

» Gyula 21.
» István 12. 14.
» János 14. 15.
» Károly 15.
» Máté 18.

Szőrtsey Antal 12.
» Gergely 10.

Szőts Albert 1 0 .
» Emil 10. 16. 1K.
» Emilné 18.
» József 10.
» Sámuel 10.

Standéi Antal ft. '
Sztaniszló Simon 16. 
Sztanojovics László 1.

» Lázár 2.
Sztankay Ferenc 10. 
Sztaurovszky Lajos 16.

» László 15. 16.
Sztehlo András 14.
Sztojka Béla br. lft.

» Gyula br. lft. 
Sztojkovits Péter 16.
Sztraka Gábor 1<H. lft. 20.

» Károly 7.
» Samu ft.

Sztudinka Ferencz 12.
>> Gyula lft.

Sztupa György 4. 10. lft. 14.
15. 16. 17. 18. lft,
2 0 . 21 . 22 .

» Györgyné 15.
» Eugenia lő. 16. 17.18.19.
» Janka 14.

Sztichy Sámuel 16.
Szuhán Antal 14.
Szuhányi János lft.

» Mór lft.
Szuhi Samu ft.

I Szumrák Dániel 3.
D János 3.

Szunyoghy Sándor 14.
Szunter Nándor 17.
Szuper Lajos 9. 11. 12. lft. 14.

15. IC. 20. 22.
» Lajosné lő.

Szuppiny Ödön 23.
Szurmák Vilmos lft.
Szutzély István lft. 14.

» Izabella 14.
» Lipót 14.

Szűcs Imre 12. 13. 14. lOi 
» István 22.
i József 6 ,
» Károly 12.
» Kovács Imre 14.
» Mihály 22.

Szüllő Gáspár 11.
Sziirnyeghi Horváth J. 8 .. 
Szvoboda Ferencz 14. 10. 23.. 
Szvorényi József 14.
Tacznauer Báni lő. 16. 17. 1)8. 
Tagányi Antal lő.
Taitl János 6 .
Taisz Márton ft.
Takács Benedek 21.

,  Endre 20.
y> János (Sümeg) 8 . fts

y (Kolosvár) 5, 1.0.
21 .

» » (Zólyom) fti
s Jenő 17.
ä József 17.

Lajos (jog. Kolosvár) TI.
» » ( » >> ) 11'· ,  (főispán Szombat

hely) 2 1 .
» » (orv. Sümeg) ft-;
,  Mika lft.

Tallián Gyula 12.
Támár Imre 14.
Tamási Antal 5.

János ő.
Tamássy Anna 14.

Béla lő. 18, 22. 2fti 
x Béláné 23. 
s Bertha 14. 
s Ede 14. 
j  Endre lft. 
j  Géza lft. lft.. 22. 23s 24.

József id. 14. lő, 16: 
■„ » ifj. lő. 16'.
;; Károly (gy.’Debrecen)

12. 13. 14. lő. 16:
18. lft; 2 0 . 2 2 .

» Károly (Pest): 21)..
% Lajos 14.
,  Ödön 14. lő.

Tanárky Gedeon 16. 
ländlich Jakab lő. 16i 

ä Sarolta 15.
Tanlfy Adél 15. 

y Antal 15:
„ Ida lő.

Tanfify József 14. 15v.
„ Károly lő ., 
j  Teréz 15.

Tannenhain Leo 11.
Tar János 8 .
Tarajosy Sándor 16.
Tarczaly Berta 18.

>y Sándorné 18 
Tarcsay Anna 14.
Tarczay János 14.
Tárczy Dezső 14. 

s Lajos 2. 14. 
s Sándor 16. 18,- 
9 Sándorné 16.

Tarnay János 13. 14.
s Sándor 14.

Tarnovszky György 7. 
Tarsóczky Máté 7. 8 .
Tartler Frigyes 18.
Tartsay Ferencz 8 .
Taschler Dezső 14.
Tasi László 14.
Tatarczy Károly 16.
Tatay Adolph ft. 20.

£ András 6 . 
s István 8 .
D János 8 . 14.

Tátray Gergely 14. 20. 24..
j, Gergelyné 20.

Tauber Károly 17.
» Leó 1 7.

Taubner Károly 2.
Tauffer Vilmos 20. 24. 
Tauscher Béla 11. 

j, Fridrik 1.
» Gyula 7. 11. 14. 15.

Tausig Aladár 14.
y> Jakab 5. 7.

Tavassy Antal lft. 14. 16.
» » ifj. 16.
y> Mór 8 .

Taxner Veremund 8 . 11.
Técsy József ft.
Téglás Gábor 16. 23.
Tego Alajos 5.
Tegze Imre 19. 22.

y Mihály lft.
Tetnd] Ubald 6 .
Tekusch Ágoston 8 .
Telbisz Károly 23.
Telegdi Lajos 16.
Teleki Domonkos grófid. 10.13.

» » » ífJ· *«·
>;, Domonkosié grófné 10. 
;) János gróf 5. 
v Jánosné grófné 5.
, József gróf id. 2. 5.
j, Mihály gróf 5.
». Sándor „ 10.

Telepi Károly 11. 12. 15. 
Telessy József 10. 12. 14, 15.. 
Teleszky István 11. 14.
Telman Ferencz 18.
Tellmann József 10.
Temesváry István 14. 16.
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Temesváry János 18. 23. 
Teörök István 7.
Ternajgó Caesar 23.
Terner Adolf 18.
Terczy Emanuel 1. 2.
Terhes Benjamin 2. 3. 7. 
Ternyanszky János 7.
Terray István 24. 

j  János 20. 
s Károly 12. 
j  Lajos 23. 24.

Ternyey Ferencz 0.
Terren András 3.
Téry Ödön 18. 2 0 . 2 1 . 24. 
Teschler György 24.
Tesler László 6 .
Tessényi József 4. 15.

>; Zsigmond 1. 2. 10. 
Thaisz Gyula 15.
Thalabér Bódog 13.

István 8 . 
s Lajos 12. 

Thalmayer Béla 20.
x Lajos 20.

Thaller Leopold 4.
Thaly László 21.
Than Károly 9. 10. 11. 12. 

Mór 10.
Sándor 9. 10. 11. 

Thanhoffer Lajos 13. 20. 
Theisz Pál 5.
Themák Ede 23. 
Theodorovits István 19.

János 19.
,  Sándor 19.

Thewrewk Ponori E. 11. 
Thieriót Albert 11.
Thill Nándor 14.
Thirring Ferdinand 8 .

,  Károly 11.
); Lajos 8 . 

Thodorovits Lajos 4. 12. 
Thomán Dávid 11. 20. 
Thomas Lajos 21.
Thót Ferencz 22.
Thott József 8 .
Thuránszky Ferencz 3.

j  Marcell 12. 
Tianich Ferencz 14.
Tibély Zsigmond 12.
Tieber Bálint 15.
Tichler Tibald 18.
Tibolth Károly 8 .
Tichy Ferencz 3. 7.
Tihanyi Béla 14. 15. 

j, Ferercz 9.
Samu 22.

Tikos Imre 22.
Tilep Sándor 14.
Tímár Elek 16. 

j, , József 5.
> Pál 19.

Timáry Aranka ló.
,  Etelka 15.
.. Imre 16. 23.

Tirscher István 12.
Tirtsch Károly 12.
Tischler Albin 16. 18.
Tischner Mihály H .
Tisza Lajos gróf'14: 24.

s László 10.
Tiszti Lajos 15.
Tisztler Béla 16.
Toffan Ferencz 17.
Tognio Lajos 1.
Toepler Károly id. 8 .

» » >*ϊ· »■
„ Ottó 8 .
» Th. Eduárd H.

Toldalagi Mihály gróf 10.
» Zsigmond gróf 10. 

Toldy István 10.
Tolnai Antal H.

Gábor 1 0 .
Tolyvály Ferencz lt>. ;

y> Zsigmond 10.
Torna András 15.
Tomanóczy Béla 14.
Tomány Ferencz 11.
Tomasich László Br. 14. 
Tomcsányi Imre 19. 20. 21.

>y László 14.
y> Ödön 14.

Törnek Anastáz 17.
Tomka Imre 13.

» Jenő 10. 
s Lajos 3.
„ Miklós 7.

Tomm Béla 22.
Tompa Mihály 12.

s Simon 5.
Tomsich Bertalan 14.

x István 14.
Tonsini Bódog 3.
Toperczer Albert 24. 

n János 20.
s Radó 11.

Topler József 10.
Topser Győző 12.
Torday Ferenci 20. 23.
Torjay György 13. 14. 15. 16. 

17. 18.
, Pál 16.

Torma Károly 10.
Tormási Lajos 4. 5. 6 .
Tormay Béla 20.

Károly (KrenmiiPer) 6 . 
9.

Torkos Elek 17.
s Pál 16. 17. 18. 

Tornalljay Dezső 12. 16. 
Tornyay Pál 14.
Toronyi Sándor 13.
Tóth Ágoston 8 . 16. 

s Agostonné 16.
>} Antal 8 .
„ Bálint 8 .
,  Béla 22.
); Dezső 14, 18.

Endre 14.

» Ernő 11. 
a Ferencz 14. 16.
» Gyula 14.
, Imre 16.
» s (orvos, Selmecz) 13.

16. 2 2 .
j, István (Szegszárd) 6 .
> » (Eger) 13. 14. 15.
 ̂ János Nép. 9.

» » (ügyvéd) 14.
» Ä (bécsi) 5. 6 . 8 .
» » (Szeged) 4.
% ;) (Farkasdl 1 1 .
„ József (sebész Ürmény', 9.

11 .
» » (Pes‘) '4-
» » (Rimaszombat) 12.
» j, (tanfelügyelő Buda

pest) 24.
» Kálmán 12. 16.
» Lajos (Bpest) 20.
» )) (N.-Károly; 16.
. >, (Győr) 17. 20.
s Lajosné 16.
, Lörincz |B.-pest) 6 . 8 . 11.

16. 18.
» Mihály (Losoncz) 2. 3. 22.
» Miklós 24. 
y} Mór 22.
„ Sámuel (főbíró) 8 .
» „ (tanár Debreczen)

13. 22.
s Sándor (Romha) 19. 
x s (keresk. Debre- 

czen) 2 2 .
s Valér 15. 
s Victoria 24.

Tóthy György 12.
Tó'hfalussy Gyula 15. 18. 2 0 . 2 1 . 
Tö'gyessy Károly 9.
Töltényt (egy. tanát) 6 . 
Tömösváry László 9.
Török Adolf 12.

() Antal (Xagy-Er'yed) 5.
1 0 . 1 8 .

» » (Nagy-Károly) 16.
s Bálint 12. 16.
» Ferencz 20.

Gábor 22.
}) István (Kolozsvári 5.
» » (tan. Pécs) 6 .
„ János (Budapest) 6 . 7. 8 .

9. 11. 12. 13.
15. 16.

>; s (Rimaszombat) 12.
16.

s s (Tornalyja) 9. 12.
14. 16.

>; József (Kassa) 7.
s „ (Debreczen) 1. 9.

11. 12. 13 14.
15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 
23. 24.

Török József (Balogh) 12.
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Török József (B.-pest) 20. 
Kálmán 12. 

j  Lajos 15.
,  László 12.

* Pál \  ,Samuel 7.
j  Sándor (Jánosi, Gömör)

s s (Podremény) 5.
» » (B.-Pest) 20. 24.
» » fRomha) 10.

Victor 5.
Trajanovics Ágoston 15. 16.

20 . 22 .
Traiber József 6 . 11. 
Trandaphill Kozma 1. 2. 
Trauschenfels Jenő 18.
Travnik Antal 11.
Tremko Antal 11. 18. 14. 15.

16 17. 10. 20.
Tremel M ikl's 12.
Trempacher Mátyás 16. 
Treszler Károlyné 16. 
Tripolszky Gyula 15.

Gyuláné 15. 
Trócsányi Imre 22.
Ttromvalter Tódor 4.
Troli Ferencz 6 .
Trosztler Miksa 0. 20.
Tschurl Eduard 8 .

 ̂ Ferencz 8 .
Tsekel József 8 .
Tünkéi Aranka báróné 24.

Ä Ottóné báróné 24.
Tun yogi József 5.
Tuppi József 8 .
Turcsányi Andor 21.

Antal 7.
János 6 . 8 .

>;> Vincze 7. 14. 
Turczer Lucian 7. 
Turczmanovicz Pál 11.
Turnay Gusztáv 13.
Turner András 14.
• » Ilon 14.

}) Ferencz 14. 15. 
Turnovszky Frigyes 24.

» . Jeno 18·
'lúróczy Ágoston 17. IS. 

í( Imre 15. 16. 
j, Imréné 15.
» József 12. 
j  Károly 15.

Túry Ignác 5. 
j  Dániel 16.

Dánielné 16.
Turkovics József 6 .
Turmán László 1 0 .

» Olivér 10.
Turnay Gusztáv 13.
Tüdős Kálmán 22.
Tiirk György 6 . 

s Lajos 11. 
s Tivadar 15.

Tlízkovi István 18.

TJdvardy Géza 13. 
s Ignácz 14.
x László 13. .

Udvarnoky Árpád 11.
s Kálmán 11.

Uffer József 1.
Ugrón István 5

. Sándor 5. 10.
Uhlarik László 14. 16.
Ujfalussy József 12. 22. 24. 
Ujfalvi Sándor 5 
Ujházy Károly 22. 

s Lajos 7. 12.
„ Menyhért 16.

Újhelyi Alajos 7. 
s András 10.
„ László 19. 
j  Mátyásnél2.

Újlaki Antal 13. 
s Jenő 14.
>; Sándor 14.

Ujszászy Gyula 16.
Ujváry Ignácz 20. 

j Ödön 18. 
j, Sándor IS.

Újvárosi Lajos 1 <).
Ulber Mátyás 14.
Ulkolinszky Béla 19.
Ullepitsch József 24.
Ullmann Izidor 12.
Ulrich István 18.
Ulszesz Ferdinand 6 .
Umsorg József 6 .
Ungar Fülöp 19.

s Sámuel 7.
Unger Ferencz 1. 9.

;) Henrik 17. 
s Leo Gyula 13. 14. 16

17. 18.
s Leo(kereskedőB.-pest)19 

Urányi Imre 16. 18. 19.
Urbán Antal 7. 14. 

s József 12. 20. 
s Károly 7.
» Miklós 12 

Urbányi Béla 16.
j  Lörincz 4.

Urszinyi Mátyás 12.
Ury József 13. 14.
Úsz Ottó 8 .

> Köbért 18.
Uttzás Farkas 10.
Uxa József 13. 14.
Uzarevic Lukács 6 .
Uzonyi Imre 22.
Ürményi Antal 13. 14. 

s József 9. 
x Samu 5.

Ürmösy Samu 5.
"Vachsmann Ede 17.
Váczy Károly 14.
Vadnay Károly 15. 16. 20.

 ̂ Károlyné 15. 16. 
Vadona János 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Vághy Mihály 8 .
Vágner András 1.

χ Antal 16.
ä Ferencz 1.
s Mihály id. 8 .
» » >fj- «·
» P“1 14.

VahOt Gyula 13.
s Imre 6 . 7. 8 . 13.

Vajai Károly 16.
Vajda Ferencz (orvos) 14. 16.

9 Géza 14. 
s Gyula 12. 
s Ignácz 14. 16. 20.
„ László 16. 
s Ödön 1 1 .
8 Péter 1. 2.

Vajdowszky János 24.
Vajkó Antal 12. 16.

j, János 12. 16.
Vájná János 10.

„ Miklós 16.
Valencich Ferencz 14.
Valkő Géza 12.

s Nándor 12. 14 
£ Victor 16.

Vallaszky Lajos 12.
Valló Vilmos 23.
Valovicz Ferencz 12.

» Gyula 12. 14.
Valosnik Antal 14.
Valthier Ádám 15.
Valuschnigg Rezső 14.
Vályi Gábor 15. 16.

„ György 15.
» Károly 10.

Valtner Mihály 18.
Vámosy Károly 10. 12. 13. 18. 

s Mihály (orvos) 1.
,» „ (tanár) 15. 16.

18.19.20.21. 
Vandracsek Károly 16.
Vandrák András 7.
Vangel Mihály 16.
Vánky József 16.
Vannay János 23.
Váray János 14.
Várady Gábor ilj. 19.

V 19. 
j  József 19. 
s Károly 9, 10.
s Kéméndi Ádám 10. 11.

12. 13.
Varga Adám 6 .

,  Emil 14. 16. 18.
„ Ferencz (Pest) 13. 20.
» » (Gyorok) 15. 16.
>, s (Korpona) 24.
,  a (B.-Csaba) 15.
j, Gáspár 15. 16. 
s Géza 12. 13. 15. 16. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
5, János (Ráczkeve) 1. 2 .
» » (Sávoly) 16.
j  s (Arad) 15. 18.

XCIX



Varga Jánosné 15.
„ József (Pécs) 14. 28.
» » (Győr) 17.
,  Lajos 18. 22.
s László 20.
.  Pál 13. 14.

Yarjassy Gyula 0. 11. 14. lő.
j  József 15. 18.

Várjon Gábor 13.
Várnay Imre 18. 24.

» » ' 0 · 24.
Varró Györgyfy Karolina 14. 
Varságh Béla 15.

j  János 16.
Varsányi János 8 . 16.
Vas Adám gióf 5.

 ̂ Gereben 9. 11. 
s Illés 13.

Vásárhelyi Albert 15. 
y> Ilona 10.
s Mária 14. 16.

Vaskovits János 20.
Vass Imre 1. 6 .

>; JenÓ 14·
>;> Jenöné 14. 18.
» Károly 16. 
y> Mátyás 12. 18. 14.

Samu gróf 5.
>;> Tamás 10.

Vasváry Benő 14.
>y Károly 18.
,  Pál »·

Vaszary Dózsa 14.
Kolos 17.

Vavrik Béla 13. 
x Endre 13.
;> Gusztáv 13. 
s Sándor 13.

Vatay Miklós 16.
Vay Dénes báró 12.
Véber Antal 22.

,  Péter 1.
Vécsey István lő.

József báró 14. 
s Miklós 15.
 ̂ Köbért 18. 

j Tamás 19. 24.
9 Victor 22. 23. 24. 

Vedrődy Victor 2 2 .
Vedel Károly 13.
Vedony Mór 2 0 .
Veér Farkas 5. 1 0 .
Véges Andor 10. 11. 14. 

j, Béla 11.
 ̂ Gusztáv 14.

8 Gyula 14.
>; Mihály 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21.
s Mária 17. 18. 19. 
j, Sándor 16. 1 8 .

Végh István (verébi) 14, 
s Sándor 14.

Veiterschütz János 15. 16. 
Vékony Antal 19.

, Ferencz20.

Vékony Ferenczné 20.
Velkey István 14.
Velits Károly 5. 11. 16. 

ä Lajos 5. 16.
» Ödön 1 0 .
s Sámuel 10. 11.

Venczel Nép. János 8 .
Venter Gerő 16.
Ventilla Helén 14.
Vereb Mátyás 13.
Verebély Adolf 14.

Ä László 14.
Verebélyl József 9. 11. 14. 16.

17.
Verbjár Pál 14.

Péter 14.
Vereby Károly 14.

>; Soma 12. 13. 14. 15. 16. 
Veréczy Lajos 19.
Veres Ernő 14.

() Ignácz 18.
x Károly (Karczag) 10. 13.

14. 15. 16. 19. 
 ̂ (Szászrégen) 10.

>; Márton 8 .
(> Vidor 18.

Vermes Dénes 17.
Verneda Ernő 14.
Verner Károly 6 .

,  Rudolf 15.
Verpin Gábor 7.
Versenasy Antal 14.
Vértesy Lajos 14.
Verzár Ágoston 20.

» György 6 ·
>} Gyula 15. 16.
}> Joach m 9. 21.

Veskoy Jenő 12. 15.
» Zsigmond 10.

Vész János Armin 9. 18, 
Veszelinovits Péter 16.

>;> Péterné 16.
Veszics Imre 0. *
Veszth Ede 28.
Vezerle Gáspár 18.
Viczay Héder gróf 8 .
Vida József 18.
Vidák Őse 6 . 8 . %

» Péter 16.
Vidasics Eduárd 0. 7. 8 .
Vidéky Ferencz 12.
Vidor Emil 24.

Zsigmond 9. 20. 24. 
Vidos Ákos 16. 17.

Elvira 16. 
y) Lajos ifj. 8 .
>y László 8 . 10. 14. 16. 17.

18. 2 1 . 2 2 .
Malvin 16.

Vieser Ferdinánd 1. 6 . 8 . 
Vikolinszky Kálmán 18.
Vilecz Jób 7.
Villányi Szaniszló 17.
Villási Pál 11.
Villini János 15.

C.

Vincze Alajos 17. 20.
 ̂ Sándor 8 .

Vindisch Ferencz 6 .
Ä Leopold 1.

Vindt Adolf 12.
Viola Kálmán 15. 16. 17. 18.

19. 20. 22.
Virág Benedek 10. 22.

» Domonkos 10.
>> Ferdinánd 4.

Mihály 6 .
Virnau János 1. 8 .
Visontay János 14.
Vissy István 6 . 12.

„ József 15. 16.
>:> Károly 15. 16.
9 Lajos 14.

Viszányik János 2.
>y Mihály 8 .

Vitai Alajos 9.
Vitalis József 12.
Vitéz Vincze 7.
Vithalm Ágoston 14.
Vitó György 7.
Vittich Ernő 10. 11.

>y József 10.
Vizer István 6 .
Viziák Antal 10. 18. 21. 
Vizkelety Imre 14.
Vlahovics Mihály 18.
Vlahovits Szilárd 16.
Vlasek Ede 9. 14. 16. 20.

>y János 16.
Vlasies Endre 6 .

» György 6 .
Ά József 6 .

Vochler Alajos 18. 15.
Vocselka Ede 1 0 .
Vogel Károly Bpest) 2. 

Bpest) 9. 10. 
11. 14.

ifj. (tanító Bpest)

(gy
(dl

19.
Josefa 14.
Gyula 15.
Péter 16. 17.

Voigt Ágoston 8 .
>? Ede 10.

Vojnits Nándor 14. 16. 
Volarics Elek 14. 15. l(>. 
Volf Ferencz 6  

^ Károly 18.
Volly Istváu 12. 16. 
Volny József 7. 12. 
Volvácz György 6 .
Votitz Károly 17.
Voytits Adolf 12. 
Vouvermans Ferencz ,19. 
Vozáry György 12.

» Gyula 22.
» Tamás 18. 20.

Völgyi Lajos 18.
Vőneky Pál 18.
Vörös Imre 17.

» István 17.



Vörös Mihály G.
# Sándor 15.
s Sándorrré 15.
# Vidor .11

Vörösmarty Kálmán 12. ϊ-ίί. 14. 
15.

Vrana Ede 17.
Vranics Ignácz 1. 2.
Vtanovics István 15.
Yratarics József 13.
Vrately N. 11.
Vrba Károly 17.
ATicskics Ágoston G.

>; István ifj. S.
» » ,i·

Vudy Antal '23.
Vyda Pál 7.
AATaber Ferencz 17. 
Wachsmann Ferencz 12. 
Wachtel Dávid 1. 4. V). 
Wagner Adalbert 11.

»
»

Antal 7.
Dániel 1. 2. 3. fi. 8 . 9. 

1 2 . 2 0 .
9 ifj. 9. 10. 11.

» „ (orvos) 2 0 .
» Frigyes 24.
J. Géza Ifi. 20.
» István 4.

János (tanár) 1. 2. '6 . 
9. 11. 20.

» » Frigyes 1 0 .
Jenő 11.

» József 0. 10. 17.·
» Józsefné 17.
» Károly G.
» Lajos (Ralió) 19.
» » (N.-Károly) 1*9.

»
Lajosné 19. 
Nándor 1 H.
Ödön 9.
Vilmos 11.

AA7ahrmann Jakab 18.
» Sándor 20.
» Zsigmond 11.

Waisheker Antal 21.
Wajda Ferencz (bányász) 5. 
Wajnarovich József 7. 
Waldmeier Márton 8 . 
Waldstein Albert gróf 1.1. 
Walfisch l.ajos 18.

, Mór 1*.
Walheim József ti.
Walla Ferencz 1. 2 . fi. 7. 9. 
Wallenfeld Károly 12. Ili. 14. 

15. Ifi. 20.
() Máté Ifi.

Wallenstein József (Sopron) II.
10 . 21 .

» » (Tolna) ti.
Wandrák Miksa ti. 12. 
Wanyek János 2. 4.
Wárady János 5.
Wascher Ferencz Í3. 14. Ifi.

» ά ifÍ· ^4.

Waszics Pál 4.
Wattmann József báró 8 . 11.

9 Miklós 8 .
W attra János Ifi.
Wéber András X.

9 Antal 23.
9 Dénes ti.
9 Ferencz 14.
9 Károly 5.

Wédl János 7.
Weér Miklós 10.
Wehle Ferdinánd G.
Weiger József ti.
Weinberger István Ifi.

8 Lipót 15.
8 Rudolf 1 1 .

Weiser Sándor 11. 
Weissmandel Jakab Ifi. 
Weissweiler H. 11.
Weisz Ármin 7.

» Bernát Ifi. 23.
» Jakab 24.
» János (Bukarest) 18.
» » (Pest) 9.
» József (Pest) 20. ·
» » (Szolnok) 20.
» Latos 21.,
» Lajosné 2 1 .
» Mihály 7.
» Sándor (Lőcse) 20. 24.
»  »  {Győr) 1 7 .

>, » (Arad) 20. 21.
Weiszmann Mór 19. 
AVeiszmayer Márk fi. 15. 
Weiterschar József 8 . 
Weitzenbreyer Endre 7.

» Frigyes 7. 10.
12 . 18 .

Welisch Simon 5.
Weninger Fridrik (1.

» Vincze 9.
Wenkhcim Ffigyes gróf 14 
Wenzel Crusz$v? fi. 8 . 9. 12 
Wenner Samu 5.
Weres József 5.

» Dénes 10.
Wermescher Emil 10.

» Gyula 10.
Werner Mátyás Ifi.
Werzár Emánuel 4.
Wesselényi Krisztina báróné 5. 
Weszclovszky Béla 21.

» Károly 9. 11. 17.
20 . 2 1 .

Wessely Leonard 10.
Weszely János 13.
Weszprémy Gáspár 22.
Weszter Imre 7.

» István 22. 
Wiedermann Mátyás 7. 8 . 
Wieland Károtjr to. 
Wienkowszky József 13. 
Wierzbicky Péter 4.
Wiesner Ferdinánd 7.
Wilcsek Henrik gróf 3.

Wilhelm Henrik 9.
Willim János Ifi. 17. 18.

» Jánosné Ifi. 18.
Wimmer Antal (B.-Pest) 1,4. 15.

I Ifi. 18. 20.
21 . 22 .

» » (Baja) 17·.
» Clarissa 14. H
» Izidor 17.
» József Eduárd fi.
» Lajos 15.
» Lipót 17.

Windisch Imre 14.
Winkler Antal 14.

» Benő 12. 15
» Bertalan 22.
» Frigyes 10.
» János (Veres-Patak) 5.
> » (Eperjes) 14. Ifi.

Winterhalter Antal 1 1 . 1 2 . 
AVinterlich Ferdinánd 3.
AVirthl Antal 17.

» Károly 17. .
AVissinger Károly 14. 18. 
Wiszkidenszkv József 4.
AVil1 János fi.
AVittelshőfer Lipót 1. 8 . 9.

11.
Wittinger Antal 21.
AATittmann Lázár 20.
AVittner Adolf 1. 4. 23.
Wizi József 5.
AVlassics Gyula 14.
Wohland Tamás 3.
AVohler Alajos 14.
AVohlleben Adolf 14.
AATohlrab Flőris 21.
AVolafka Nándor 24.
AVolf Bogdán 10.

» Gábor (gy. Kolozsvár) 5.
10 . 20 .

» Ferencz 4. 
s> János 5. 10.
>; József 1 0 .
» Lajos 14.
» Lajosné 14.

AVolny István 7. 9.
Wranovits István Ifi.
AVrabely György 11.
AVunder József 17.
AVurm N. Ifi.
A\7urmb Imre 13. 14. 15. 17.

18. 19. 20.
AViirth Károly 8 .
AViirtzler Frigyes 14. Ifi.

» Gyula 14.
» László 14.
>/ Vilmos 1. 2. 8 .

Xántus Gyula Ifi. 17.
» Ignácz fi.
» János fi. 10. 11. 13.

16. 17.
Zachár János 7. 8 . 20. 
Zachariás János 18. 20.

* Simon 20.
Cl.



.Zádor Lajos 22.
Záhn S. G. 3.
Zalár István 9. 14.
Zalka Sándor 17.
Zamara Róbert 14.
Zambó Jánost 20.
Zanathy Mihály 14.
Zander Károly 11.
Zányi Ferencz 14.
Zarwrzel Ödön 12. 
Zatureczky László 7. 
Zavisics Szeverin 8 .
Zay Károly gróf 2.

» László 1G.
Zboray Bertalan 20. 
Zdeborsky József 8 . 
Zechenter Ignácz 8 . 
Zehentmayer Károly 5. 
Zehéry Gábor 12.
Zekély Frigyes 11.
Zeffer Antal 19.
Zeke Kálmán 17.
Zeiszl Armin 11.
Zelenay Miklós 13.
Zelenák János 6 .
Zelenka Pál 11.
Zeley János 14.
Zelizy Dániel 13. 18. 19. 

21. 22. 24.
» Dánielné 21.
» Szeréna 24.

Zelles Etelka 23.
Zellinger József 17. 
Zemancsik István 24. 
Zemlinszki Rezső 12. 
Zentay Dávid 23.

Zepharovitsch Victor 8 . 
Zerdahelyi Incze 11.
Zerpák János 17.
Zettner Ede.15. 16.

V Károly id. 13. 14. If). 16.
» » ifj. 13.

Zeyk Gábor 10.
» Károly δ. 16.
» László 10.

Zichy Antal 15.
» István 6 .
» János gróf 11.
» ' Károly id. gróf 11. 12.

13. 14.
» Ottó 8 .

Ziegler Károly δ 
Zimányi Károly 23.
Zimmer Nándor 14. 
Zimmermann Gyula 22.

» Henrik 11 13. 14.
16.

» Károly 7.
Zipser András 3. 5. 6 . 7. 8 . 9. 
Ziska Károly 7.
Ziskay Antal 18.

» Antalné 18.
» Pál 18.

Zittrisch Mátyás 17.
Zitzmann János 6 .
Zlamál Vilmos 8 . 9. 11. 15. 20.

» » ifj. 1 1 .
Zlaczky Mihály 19.
Zmeskál Sándor 8 .
Zoftsák József 16.
Zoltsák János 14. 
Zomborcsevics Vincze 1 . 2. 3. 4,

Zombory Ádám 6 .
» Antal 15.
» Gusztáv 12. 13. 

Zorkóczy András 23.
Zöld Sándor 6 .
Zsarnay Imre 7.
Zsemle Imre 17.
Zsendovics József 13.
Zseny József T. 10.

» Mór 16.
Zsidák Ágoston 11. 20. 23. 
Zsiday Dániel 23.
Zsideg Endre 13.
Zsigárdy Alajos 17. 18.

» Incze 11.
Zsigmondy János 12.

» Vilmos 9. ?2. 14. 
Zsigray Károly 1. 2. 6 . 8 .

» Pál 20.
Zsiliovics Ferencz 9. 
Zsilinszky Endre 16.
7,simay István 6 ,
Zsindely István 12.
Zsinkó István 6 .
Zsitvay Imréné 16. 
Zsiwkovits Panteleimon 4. 
Zsoldos Ignácz 2.
Zsolnay János 17.
Zsömböry György 1.
Zubek Alajos 3.
Zuckerkandel Márk 1. 
Zurhalek Antal 14.
Zwer Endre 23.
Zwickel Józset 8 .
Zwicker Ottó 12.






