
Jegyzőkönyv 
az „Erd . Múzeum-Egylet" orvos-természettudományi szakosztályának 1898. 

évi ápril is hó 7-én tartott közgyűléséről. 

Jelen van FABINYI Rudolf dr. szakosztályi elnök és TJMÍÁNSZKY László 
dr. titkáron kivűl 19 szakosztályi tag. 

I. Elnöki megnyitó beszéd. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Csendes munkásságunknak egy éve telt le újból s összejöttünk, hogy 

visszapillantsunk a hátrahagyott úton s megállapítsuk, vájjon haladásunk iránya 
és intensitása megfelelt-e annak az iránynak, a melyet szakosztályunk részére 
a múlt traditiója s a változó viszonyok kijelöltek, s azoknak a körülmények
nek, a melyeknek körében és hatása alatt utunkat elvégeztük. Azt tartom, hogy 
mindnyájunk tudatát képezi s szakosztályunk munkásságának eredménye tanú
bizonyság mellette, hogy a kijelölt irányt a mul-t évben is híven követtük, a 
legott felolvasandó titkári jelentés pedig számot fog adni munkálkodásunk ter
jedelméről s azokról a körülményekről, a melyek arra befolyást gyakoroltak s 
határainak megszabása körül döntő szerepet vittek. 

A miről a titkári jelentés nem szól, a minek illetékes méltatására csak 
az vállalkozhatnék, a ki a szakosztály tudománykörének csaknem minden részére 
kiterjedő universalis tudással lenne fölfegyverkezve, munkásságunk, eredmé
nyeink qualitásanak megbecsülését azoktól a szakköröktől kell megvárnunk, a 
melyek távol tőlünk, objektív szempontokból figyelték meg és kisérhetik szak
osztályunk működését. És e tekintetben mindnyájunk megnyugvására és örö
mére szolgálhat az a körülmény, hogy szakosztályunk kiadványai mind széle
sebb körben nyernek elterjedést és tekintélyes hazai és külföldi társulatok 
könyvtárai előzékeny szívességgel nyitnak nekik helyet. 

A lefolyt évek és ezek között nem utolsó helyen az épen hátrahagyott, 
azt a kétségbevonhatlan tanúságot tartalmazzák, hogy szakosztályunk a fönn-
forgónál még sokkal intensivebb munkásságot képes kifejteni s az eddigieknél 
jóval nagyobbszabású eredményeket fölmutatni, ha működését meg nem béní
taná a szakosztály tudományköréhes mérten rendkívül aránytalan, szűkös 
anyagi helyzete. Sajnos, hogy a közel jövő sem nyit ez iránybari vigasztalóbb 
kilátást, sajnos, hogy az a nagy tőke, az a szellemi erőkészlet nem érvényesül
het teljes mértékben, sőt, hogy a meder szűk voltánál fogva, különösen nagyobb 
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hullámcsapások idejében, ha partszakadás árán is, már tágabb mederben keres 
magának lefolyást. Mennyit nyerne pedig szakosztályunk hírneve, tekintélye 
azzal, ha a tagok tudományos munkálkodása fontosabb eredményeinek, kivétel 
nélkül első hirdetője lehetne. Hány nagyszabású tudományos eredmény látott 
először napvilágot szükebbkörü kis tudóstársaságok ülésein, szerény értesítők 
lapjain, mielőtt királyi akadémiák kiadványaiban s elterjedt, nagyhírű szak
folyóiratok hasábjaiban indult volna dicsőséges, világhódító útjára. 

Szakosztályunk anyagi helyzetét új tagoknak nagyobb számmal való belé
pése javíthatná, s ha valamely tudományos társulat, úgy különösen a mienk, 
a melynek törzsét egy egyetem két fakultása képezi, természetes vonatkozásai
val, összeköttetéseinél fogva az egyetemet látogató, kiváltképen pedig az egye
temi tanulmányokat elvégző ifjúsággal, méltán megvárhatná azt, hogy köre a 
tagok számának tekintetében is szélesbedjék s évről-évre arányos tágulást mulas
son Sajnos, hogy ez a méltán megvárható érdeklődés még egyáltalán nem 
öltött kielégítő méreteket. Sőt a lefolyt év még jelentékeny veszteséggel is 
zárult, 20 kilépett tag helyébe csak 10 új tag lett fölvéve, 4 tagot pedig a 
kérlelhetetlen végzet szólított ki sorainkból. Elvesztettük a jeles munkást s 
szép tudományos jövőt igérő Dr. BOGÁR Kálmán tagtársunkat, Dr. GROISZ Bélát, 
Dr. BODOR Zsigmond kis-küküllőmegyei főorvost s csak pár nap előtt, városunk 
egyik közkedveltségű keresett orvosát Dr. MIHÁLY Lászlót, a ki szakosztályunk
nak több mint 20 év óta volt tagja. De szakosztályunkkal együtt magát az 
anyaegyletet is súlyos vesztesség érte a lefolyt évben alelnökének, Dr. BHASSAI 
Sámuel nyűg. egyetemi tanár, a tudósok Nesztorának és Dr. FINÁLY Henrik 
egyetemi tanárnak az anyaegylet érdemdús titkárának elhalálozása által. Mind 
e két férfiú a Múzeum-Egyletnek úgyszólván már bölcsőjénél állott s annak 
fejlődésére egy emberöltőn keresztül gyakorolt befolyást, a leghívebb és leg
odaadóbb buzgalommal ápolva mindvégig a Múzeum-Egylet szellemi érdekeit. 
Mély tudományuknak universalis ismereteiknek és széles köríi munkásságuk
nak köszönhető nagy részben az, hogy az Erdélyi Múzeum-Egylet neve már 
korán ismertté vált. Az anyaegylet s vele szakosztályunk is kegyelettel fogja 
megőrizni á ldot t emléküket. 

A legutóbbi közgyűlésen volt szerencsém bejelenteni, hogy a Múzeum-
Egylet alapszabályainak egy némely a szakosztályokra vonatkozó pontját, szak
osztályunk kezdeményezésére s a kivánt értelemben készséggel módosította s 
a módosított alapszabályokat helybenhagyás végett felterjesztette a nagyméltó
ságú belügyminiszter úrhoz. A megerősített alapszabályok szakosztályunkra 
kiható egyes intézkedései a szakosztály ügyrendjének módosítását is maguk 
után vonták. V a n szerencsém már e helyt a tek. közgyűlésnek bejelenteni, 
ű ° g y a választmány az ügyrend módosítását Dr. SZABÓ Dénes és Dr. KOCH 
Ferencz választmányi tag urak tüzetesen megokolt, részletes előterjesztése alap
ján legutóbbi ülésében tárgyalta s az ügyrend új intézkedéseinek a tisztelettel 
itt bemutatott szövegezésében egyhangúlag állapodott meg. Az ügyrend feletti 
határozathozatal különben a mai közgyűlés tárgysorozatának egyik külön pont
ját képezi. Az új ügyrend alapján lesz hivatva a tek, közgyűlés a szakosztály 
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új tisztikarát is a mai alkalommal megválasztani. Nem mulaszthatom el végül, 
hogy a tek. közgyűlésnek jelentsem azt az örvendetes körülményt, hogy egye
temünk tek. orvosi karának szívessége folytán, szakosztályunk egy igen alkal
mas titkári helyiséghez jutott az új egyetemi központi épület első emeletén, 
az orvoskari dékáni hivatal szomszédságában s megvagyok arról győződve, hogy 
a tek. közgyűlés óhajtásának teszek eleget, midőn a közgyűlés és az egész szak
osztály nevében mondok meleg köszönetet a tek. orvosi tanári testületnek elő
zékeny szívességéért. 

A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére van szerencsém fölkérni Dr. 
HOOR Károly és Dr. KLÜG Lipót tagtárs urakat s a közgyűlést megnyi ván, 
főikérem a titkár urat évi jelentésének előterjesztésére. 

A közgyűlés az elnök szép és eszmékben gazdag megnyitó beszédét 
hangos éljenzéssel fogadta. 

II. A titkár jelentése. 

Tisztelt szakosztályi Közgyűlés I 
Az „Erdélyi Múzeum-Egylet" orvos-természettudományi szakosztályának 

1897. évi működéséről, az „Értesítő" tartalmáról és terjedelméről, a választ
mányi üléseken elintézett szakosztályi ügyekről, tagjaink létszámáról, a szak
osztályi pénztár állásáról és a csereviszonyról lesz szerencsém vázlatos jelen
tésemet a tisztelt szakosztályi közgyűlés elé terjeszteni. 

I. Szakillések. 

Szakosztályunk a lefolyt szakévben tar tot t összesen 8 szakülést; és pedig 
6 orvosit az élettani és 2 természettudományit a természettani intézet tan
termében. 

a) O r v o s i s z a k ü 1 é s e k. 

1897. május 7-én. 

1. Dr. BENEL János : A Credé-féle ezüst seb kezelésről. 
2. Dr. GENEKSICH Gusztáv : Betegbemutatás : Craniotabes kifejezett esete. 
3. Dr. APÁTHY István: A pióezáknak véralvadást gátló váladékáról. (Mikros-

kopi készítmények bemutatásával.) 
4. Dr. BOGÁK Kálmán: Az itrol és az ezüstös kötőszerek antiseptikus 

hatásáról. 
1897. június 11-én. 

1. Dr. RUDAS Gerő : Adalékok a fogbél szöveti szerkezetéhez. 
2. Dr. JANCSÓ Miklós és Dr. ROSENBEBGEK Mór : A Widal-féle serodiag-

nosisról. 
3. Dr. ENGEL Gábor : A lenyakazásról. 

1897. október 22-én. 
1. Dr. PUEJESZ Zsigmond : Therapeutikus csalódások és ezek okai. 
2. Dr. GENEKSICH Gusztáv : Az intubatióról. 
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1897. november 8-án. 
1. Dr. BUDAY Kálmán : Mellékvesecsirokból származó vesedaganatok. 
2. Dr. MARSCHALKÓ Tamás : Einoscleroma esete. 
3. Dr. JAKABIIÁZY Zsigmond : Egynehány ujabb neuroticum befolyásáról 

a vérkeringési szervekre. 
1897. november 2tí-án. 

1. Dr. GENERSICH Gusztáv : A diphtheriás croup kezelése intubatióval. 
2. Dr. PÜRJESZ Zsigmond : Adatok a serumtherapia kritikájához. 

1898. január 28-án. 
1. Dr. GENERSICH Gusztáv : Velesziilett köldüksipoly. 
2. Dr. GÁMÁN Béla : Idegen testek a fülben, gégében és orrban. 
3. Dr. BARTIIA János : Tubereulosis halálozás 20 év alatt Kolozsvárt. 
A 6 orvosi szakülésen értekezett 14 szerző 17 különböző tárgyról. 

b) T e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k ü l é s e k , 

1897. június 25 én. 
1. Dr. SZÁDECZKY Gyula: A danki földcsuszásról. 
2. Dr. KLÜQ Lipót: A Pascal-féle hatszögről. 
3. Dr. A B T Anta l : a) A különböző aczélnemek mágnességéről egymáshoz, 

a Magnetithez és a Nikkelhez viszonyítva, b) A Haematit remanens mágnes
ségéről. 

4. Dr. FABINVI Eudolf: Syringin (a meggy festő anyagának tulajdonsá
gait mutató új syntheticus festőanyag). 

1897. deczember 17-én. 
1. Dr. ISTVÁNFFY Gyula : Bemutatatja a m. k. term.-tud. társulat megbí

zásából írott m ű v é t : A magyar ehető és mérges gombák könyvét. 
A 2 természettudományi szakülésen 5 szerző értekezett 5 különböző 

tárgyról. 

Összesen tehát értekezett 8 szakülésen 19 szerző 22 különböző tárgyról. 

II. Az „Értesítő" terjedelme és tartalma. 

Szakosztályunk a lefolyt 1897-ik szakévben összesen 6 füzetben adta ki 
Értesítőjét: három füzetet az orvosi, három füzetet a természettudományi szakból. 

Az orvosi szak első füzete megjelent 8e/8 ív terjedelemmel és 3 tábla 
r a Jzzal ; a második-harmadik (egybefoglalt) füzete 10»/8 ív terjedelemmel, 4 
tábla rajzzal, tartalomjegyzékkel és czímlappal; a három füzet mellé csatolt 
»Revue« 5s/8 ív terjedelemmel, tartalomjegyzékkel és czímlappal; a három fűzet 
a .Revue^-val együtt tehát 246/8 ív terjedelemmel, 7 tábla rajzzal, két tar ta-
l o mJegyzékkel és két czímlappal. 

A természettudományi szak első füzete megjelent 62/8 ív terjedelemmel 
é s 2 tábla ra jzza l ; a második-harmadik (egybefoglalt) füzete 9 ív terjedelem-
m e l , 8 tábla rajzzal, tartalomjegyzékkel és czímlappal; a három füzet mellé 
?8atolt „Revue" 13 ' / 8 ív terjedelemmel, tartalomjegyzékkel és czímlappal, a 
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három fűzet a „Revue"-val együtt tehát 233/8
 1V terjedelemmel, 10 tábla rajzzal, 

két tartalomjegyzékkel és két czímlappal. A szakosztály „ÉrtesíW-je a lefolyt 
szakévben tehát megjelent össesen 53 ' / 8 ív terjedelemmel, 17 tábla rajzzal. 4 
tartalomjegyzékkel és 4 czímlappal. Az 1896-ik szakosztályi évben az „Érte
sítő" terjedelme volt 345/8 ív, 3 tábla rajzzal. A szakosztály tehát a lefolyt 
szakévben 184/8 ívvel és 14 tábla rajzzal adott többet, mint az elmúlt évben 
és így nem lesz meglepő jelentésem azon része, mely a szakosztályi pénztár 
állását fogja feltüntetni. 

Az orvosi szak három füzetében közölve vo l t : 10 szerzőtől 10 eredeti 
dolgozat; továbbá a magyar orvosi szakirodalom 1896-ban, a közgyűlés jegyző
könyve, jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott orvosi szakülésekről, a tagok 
névsora, jegyzéke azon kiadványoknak, melyek a szakosztály által fentartott 
csereviszony révén az 189(3. év folyamán a szakosztályba beérkeztek és véle
ményes jelentés az orvosi kamara törvényjavaslat tervezete tárgyában. 

A természettudományi szak három füzetében 7 szerzőtől közölve volt : 
9 eredeti dolgozat; továbbá a mennyiségtan-természettudományi hazai szakiro
dalom 1896-ban, jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott természettudományi szak
ülésekről és jelentések az Erdélyi Múzeum állat-, növény- és ásványtárának 
állapotáról az 1896. évben. 

A minden egyes füzethez mellékelt „Revue"-ben megjelent 16 szerző 18 
dolgozatának hosszabb vagy rövidebb kivonata német nyelven. 

/ / / . Választmányi ülések. 
Szakosztályunk a lefolyt évben 3 válaszrmányi ülést tartott és pedig : 

1897. április 25-én, 1897. szeptember 26-án és 1898. április 3-án. 
Ezen választmányi üléseken a szakosztályi választmány a szakosztály 

ügyvitele érdekében a következő fontosabb határozatokat hozta : megalakította 
az 1897-ik szakosztályi évre a szerkesztő bizottságot, mely szerint az orvosi 
szak szerkesztője : Dr. SZABÓ Dénes ; a természettudományi szak szerkesztői: 
Dr. ArÁTiiY István és Dr. FAEKAS Gyula. 0 Nagyméltóságának a vallásközok-
tatásügyi Minister urnák, Ő Méltóságának Dr. ZSILINSZKY Mihály, államtitkár 
urnák és Ő Nagyságának Dr. TÓTH Lajos min. oszt. tanácsos urnák az „Érte
sítő" 1896. évfolyama díszesen bekötött példányának elküldése határoztatik. 

Kapcsolatban az „Erdélyi Múzeum-Egylet"-nek módosított és 0 Nagy
méltósága a Belügyminisztertől megerősített alapszabályának megjelenésével, a 
választmány az 1897. szeptember 26-án tartott választmányi üléséből Dr. SZABÓ 
Dénes és Dr. Korai Ferencz választmányi tagok személyében bizottságot küld 
ki a szakosztályi ügyrendnek a módosított alapszabályhoz mért átdolgozása 
tárgyában. A bizottság az átdolgozott ügyrendet bemutat ta az 1898. április 3 án 
tartott választmányi ülésen, mely azt némi módosítással jóváhagyta és elfoga
dás végett a mai szakosztályi közgyűlés elé terjeszti. 

Az egyes választmányi üléseken az említett határozatokon kivül, a t i tkár 
beterjesztette jelentéseit a szakosztályi pénztár ál lásáról ; a szerkesztő bizottság 
jelentést tett az „Értesítő" megjelent füzeteiről és be lettek jelentve a szak
osztályba lépni óhajtó új tagok. 
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IV. J tagok létszáma. 

Szakosztályunknak a lefolyt szakosztályi év végén, a közgyűlés napján 
van 278 tagja és pedig 110 helyi és 168 vidéki tagja. Ezen 278 tag közül 45 
t a g egyszersmind múzeumi tag is. A szakosztályi év folyamán kilépésüket beje
lentették vagy a tagok sorából, miután kötelezettségüknek többszörös fölszólí-
tás után sem tettek eleget, töröltettek összesen 20-au. Ezekkel szemben az év 
folyamán belépett tagok száma 10. Ezen új tagok : I)r. MEZEI Sándor orvos 
(Kolozsvár), Dr . BÁTHOBI Endre tanársegéd (Kolozsvár), MELICSKÓ Frigyes főmér
nök (Kolozsvár), SZENTKIRÁLYI Ákos gazd. int. igazgató (Kolozsvár), SZVACSINA 
Oéza városi tanácsos (Kolozsvár), Dr. SCHULHOÍ' J . Zsigmond ezredorvos (Kolozs
vár), Gr. BÉLDY Ferencz (Kolozsvár), Dr. MÁKKI Sándor egyet, tanár (Kolozs
vár), KAUFMANN György gymn. tanár (Kolozsvár), Dr. DEMEK Győző főreálisk. 
tanár (Nagyvárad). 

A kérlelhetlen halál is kiragadott tagjaink sorából öt érdemdús tagot, 
kiknek elvesztését mélyen fájlalja szakosztályunk. A lefolyt szakosztályi év 
halottjai: Dr. BOGÁR Kálmán tanársegéd (1892. óta tag), Dr. GROISZ Béla orvos 
(1888. óta tag), Dr. FISÁLY Henrik egyet, tanár (1892. óta tag), MIHÁLY László 
vár. orvos (1876. óta tag) és Dr. KODER Zsigmond megyei főorvos (1894. óta 
tag). Légyen áldott emlékük! 

V. A pénztár állása. 

a) B e v é t e l . 
1. Markusovszky-alap 57 frt 71 kr. 
2 Múzeumi átalány 1897-re 2200 , " - ; " _ , 
3. Helyi tagdíjak 249 „ — , 
4. Vidéki tagdíjak 328 „ 51 „ 
5. Visszatérített nyomdai költség 42 „ 52 „ 
6. E ladot t fűzetekért 42 „ 50 „ 
7. K a m a t az átalány után 43 „ 73 „ 

Összesen 2964 frt 00 kr. 
Ezen 2964 frt 00 krajczárból levonandó 57 „ 71 » Mar-

"isovszky-alap. Marad tiszta bevétel 2906 frt 29 kr. 

b) K i a d á s . 
1. Túlkiadás az 1897. év terhére 163 frt 19 kr. 
2. Értesí tő nyomdai költsége 1519 „ 90 „ 
3. Szerzői és szerkesztőségi tiszteletdíj 1532 „ 2o „ 
4. Divald és Grand számlái 252 „ 70 „ 
5. Titkári tiszteletdíj 15° » — » 
6. Ti tkár i szolga fizetése 6 6 » 6 Ö » 
7. Egyéb szolgálatokért '. 24 „ - - , 
8. ' H a n t z György könyvkötő számlája 3 „ 90 „ 

. 9 Polcz Albert papírkereskedő „ 16 „ 22 „ 
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10. Titkári helyiség átköltözése 4 frt — kr. 
l-l. Reményik vaskereskedése számlája 7 „ 9 8 „ 
12. Portörlő seprű 1 „ 95 „ 
13. Postaköltség 47 „ 28 „ 

Összesen 3790 frt 03 kr. 
Kiadás 3790 frt 03 kr. 
Bevétel . . 2906 „ 25) „ 

Marad az 898-ik szakosztályi év terhére 883 frt 74 kr. 

VI. Csereviszony. 

Csereviszonyban állunk 30 hazai és 93 külföldi társulat tal ; tehát össze
sen 123 társulattal. A lefolyt szakosztályi évben 5 belföldi és 21 külföldi tár
sulattól egyenesen a titkári hivatalba beérkezett 104 kötetes és füzetes kiad
vány, melyek rendezve az Erdélyi Múzeum könyvtárának átadatnak. 

Örömmel említem fel e helyen, hogy szakosztályunk a tekintetes orvosi 
kar szívességéből egy igen kényelmes helyiséghez jutott , melyben a szakosztály 
összes kiadványai és a csereviszony útján beérkezett folyóiratok áttekinthetően 
vannak elhelyezve. 

Kérvén a tisztelt szakosztályi közgyűlést, hogy vázlatos jelentésemet 
tudomásul venni méltóztassék, maradok alázatos szolgája: 

Kocn FERENCZ. 

A titkár- jelentését a közgyűlés éljenzéssel fogadta. 

III Pénztárvizsgáló bizottság jelentése. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mint az „ Erdélyi Múzeum-Egylet" orvos-természettudományi szakosztá

lyának pénztárvizsgálatra kiküldött bizottság tagjai van szerencsénk eljárásunk
ról a tisztelt közgyűlésnek a következő jelentést tenni. Folyó hó 4-én titkár
pénztárnok Dr. Kooii Ferencz urnái megjelenvén, számba vettük a szelvényes 
nyugtakönyvet, valamint a pénztárkönyv bevételi és kiadási tételeit, melyeket 
helyesen és pontosan vezetve és a kellő okmányokkal támogatva találtunk. 

A bevétel a folyó évre történt fizetésekkel együtt 2906 frt 29 kr., a 
kiadás pedig 3790 frt 3 kr. 

Levonva a kiadásokból a bevételt, marad az 1898. év terhére 883 frt 
és 74 kr. túlkiadás. 

Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a titkár-pénztárnok urnák pontos és 
buzgó működéseért köszönetét kifejezze és őt az 1897. évi számadás terhe alól 
felmentse. 

A tisztelt közgyűlés alázatos szolgái: 
Kolozsvárt, 1898. április 7-én 

DK. ABT ANTAL. 

D K . GENEKSICH. GUSZTÁV. 
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A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és titkárt a további felelősség 
terhe alól egyhangúlag feloldja. 

IV- Ügyrend-módosítás. 

Elnök : Dr. FAHINYI Rudolf a közgyűlés elé terjeszti a szakosztályi választ
mány által jóváhagyott módosított szakosztályi ügyrendet, kérve annak meg
vitatását és elfogadását. 

A módosított szakosztályi ügyrend pontról-politra felolvastatván, a köz
gyűlés némi változtatással egyhangúlag elfogadja azt, elrendeli annak kinyo-
matását és a szakosztályi tagok közt való elosztását. f 

V. Tagajánlások. 

KOCH Ferencz dr. új tagokul ajánlja: Orient Gyula gyógyszerészt és 
Dabóczi János tanárjelöltet ; FAHINYI Rudolf dr. ajánlja: Fehérvári József tanár
jelöl tet ; NYIREDI Géza dr. ajánlja: Szabó Imre tanárjelöltet; GENERSICH Gusztáv 
dr. ajánlja: Bogsch Lajos gyógyszerészt, Dr. Abt Alfréd orvost és Dr. Kon-
rádi Dániel orvost. 

A közgyűlés mind a hét ajánlottat egyhangúlag megválasztja és utasítja 
a titkárt, hogy a megválasztott tíj tagok megválasztatásukról a szokott módon 
értesíttessenek. 

VI. Tisztújítás. 

Elnök az összes tisztikar nevében őszinte köszönetet mond a közgyű
lésnek a beléjök helyezett bizalomért, az új ügyrend 7-ik §-a értelmében felkéri 
a közgyűlést, hogy válasszon szakosztályi elnököt és alelnököt, szakoszt t i tkárt , 
két szakjegyzőt és 4—4 választmányi tagot. A szakosztályi elnök-, alelnök- és 
titkár választáshoz felkéri a szavazatszedő bizottságba: ÁKONTZ Károly dr. elnök
lete alatt GENERSICH Gusztáv dr. és RUZITSKA Béla dr. tagtársakat; az orvosi 
szakba választandó szakjegyző és négy választmányi tag választásához felkéri 
a szavazatszedő bizottságba: PUKJESZ Zsigmond dr. elnöklete alatt ÁKONTZ Károly 
dr. és PARÁDI Ferencz dr. tagtársakat és végűi a természettudományi szakba 
választandó szakjegyző és négy választmányi tag választásához felkéri a szava
zatszedő bizottságba : KLUG Lipót dr. elnöklete alatt LOKY Béla dr. és RUZITSKA 
Béla dr. tagtársat és a gyűlést a választás megejtéséig föltüggeszti. 

A választás megejtése után elnök ismét megnyitván az ülést, fölkéri a 
szavazatszedő bizottság elnökeit a választás eredményeinek kihirdetésére : 

ÁKONTZ Károly dr. jelenti, hogy a szakosztályi elnök-, alelnök- és t i tkár 
választásnál beadatot t összesen 39 szavazat és pedig szakosztályi e lnökre: 18 
LKCHNER Károly dr.-ra és 1 PDRJESZ Zsigmond dr.-ra. Szakosztályi alelnökre : 
17 APÁTHY Is tván dr.-ra és 2 FARKAS Gyula dr - ra . Szakosztályi t i tkár ra : 18 
KOCH Ferencz dr.-ra és 1 NYIKEDI Géza dr.-ra. 

PURJESZ Zsigmond dr. jelenti, hogy az orvosi szaknál beadatott összesen 
8 szavazat és pedig szakjegyzőre : 6 GENERSICH Gusztáv dr.-ra, 2 ÁKONTZ Károly 
dr.-ra. Választmányi tagra : 6 FARKAS Géza dr.-ra, 7 UDRÁNSZKY László dr.-ra, 
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7 HOOR Károly dr.-ra, 6 SZABÓ Dénes dr.-ra, 4 PCRJESZ Zsigmond dr.-ra, 2 
ÁKONTZ Károly dr.-ra. 

KLUG Lipót dr. jelenti, hogy a természettudományi szaknál beadatott 
összesen 11 szavazat és pedig szakjegyzőre : 8 NYIREDI Géza dr.-ra, 2 BUZITSKA 
Béla dr.-ra, 1 ABT Antal dr.-ra. Választmányi t a g r a : 9 FARKAS Gyula dr.-ra, 
10 ABT Antal dr.-ra, 9 SZÁDECZKY Gyula dr.-ra, 10 FABINYI Eudolf dr.-ra, 2 
ISTVÁNPFY Gyula dr.-ra, 2 KLUÖ Lipót dr.-ra, 1 NYIREDI Géza dr.-ra, 1 LOKY 
Béla dr.-ra. 

Elnök ezek után kijelenti, hogy absolut többség alapján megválasztat
tak : Szakosztályi elnöknek: LECHNBR Károly dr. Szakosztályi alelnöknek: 
APÁTIIY István dr. Szakosztályi t i tkárnak: KOCH Ferencz dr. Az orvosi szaknál 
szakjegyzönek: GENERSICH Gusztáv dr., választmányi tagoknak: FARKAS Géza 
dr.. SZABÓ Dénes dr., HOOR Károly dr. és UDRÁNSZKY László dr. A természet
tudományi szaknál szakjegyzőnek : NYIREDI Géza dr., választmányi tagoknak : 
ABT Antal dr., FABINYI Rudolf dr. FARKAS Gyula dr. és SZADECZKY Gyula dr. 

A közgyűlés a megválasztottakat éljenzéssel fogadta. 
Elnök a közgyűlés nevében köszönetet mond UDRÁNSZKY László egyet, 

tanár uruak az élettani intézet tantermének szíves átengedéseért és megköszöni 
a szakosztályi tagok szíves megjelenését. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kolozsvárt, 1898. április hó 7-én. 

Hitelesítjük: Jegyezte: 

Dr. Hoor Károly. Koch Ferencz dr., 
szakosztályi titkár. 

Dr. Klug Lipót. 




