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Elnök Dr. Tátray Gergely megnyitva az ülést, követkéz8ket 
mond:. 

1. »Tisztelt közgyülés ! Tisztelettel üdvözlöm a szép számban 
megjelent egyleti tag urakat, kik dacr.ára a kedvezőtlen időjárás
nak mégis elfáradtak a Magas-Tátra g)rönyöri'i fekvésű Tátra-
1..on1niczra. Megjelenésükböl azt vélem következtethetni: hogy a 
tisztelt tag urak még most is szemök előtt tartják eg;.rletünk 
alapitásakor szerkesztett alapszabál;roknak II-ik pontját, melyben 
az egylet czéljául kitüzetik: »liolytonos haladás az orvosi és rokon
tudomán)rokban eszmecsere és .\rizsgálódás által, továbbá jelesebb 
orvosi és természettudományi folyóiratok és önálló munkák, nem
különben költségesebb eszközök és készülékek beszerzése által.« 

Haladjunl~ továbbra is ezen kitűzött czél felé! 
Szomorú kötelességet teljesítek, a midőn ·a tisztelt közgyrülés

nek tudon1ására hozom, hogy utolsó közgyűlésünk óta két egy
.Jeti tag halálozott el, és pedig 1901. deczernber hó 26-án Dr. 
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Per1steín Jakab, L-cibicz r. t. városi orvosa, ki hosszabb, kinós
betegség után életének 42-ik évéhcn Budapesten meghalt, eg;.r 

gyászoló özvcg}ret .és nég)r kiskoru g)rermcket hagyván hátra. 
·A n1ásik egyleti tag, ki, 1nint a hős katona a csatatéren, 

hivatásának áldozatul esett, Dr. Ba1'na Bernát, körorvos és ÜJ. 

megyei járásorvos Szepes-Ófalván; ez évi márczius hó 10-ér~ halt 
meg küteges hagymázban, mely betegséget a l~örében azon időben 
uralgó járváüy alkalrriával nehéz és feláldozó orvosi tért3rkcdé~e · 
közben ö· is megkapta és belehalt. ()tet is gyászoló özvegye és 
4 kiskoru gyern1ekei siratják, kik Clctö'k tán1aszát veszítették el 
benne. 

Legyen szabad még egy orvos elhunytáról rnegemlélcezni, 
ki ugyan egyletünknek nem volt tagja, de a Szepességnek fia 
volt, ki szük~bb haZ~ját höen szerette, mert szabad idejét ~indég 
szülőföldjén, előszeretettel a Magas Titráhan töltötte, "söt hült 
tetem.ét is a Szepességben kivánta örök nyugaiom-ra tétetni. 

Érte1n. Dr. l(ézmárszk)r Tivadart1_ a szülészet és nögyógy_ászat 
ny._ r. tanárá't a budapesti Cg)retemcn, ki f. é. m"ájus hó 21-én 
Löcsén sirba tétetett. Ö mint Sernmehveisz .tanitván.ya és tanár
segédje rnestei·ének nagy felfedezését a g)rct;mekágjri láZ 1én)regérö1 
éS ezen borzasztó kór elháritásának eszközeiről hazánkban átül
tette az életbe és a legnagyobb lelkesedéssel és kitartással gy8-
zelernre vitte. 

Nem érzem magam hivatva 'ezen nag)r ·or,Tos érdemeit e 
helyen felsorolni és méltatni,. hlvatottab.b férfiak tették azt már is e' 
csak ádózni akarta1n a 1nágunk rész;é,ről is· e nagy sz;ep·esi haz;ánkfia. 

dicső emlékének. 
Indi~viinyozo:111: hogy_ a feie~Htetf három o~vosnak .émléÍté 

a_ -mai gyíilés 'jegyzökö~yvébe11 in'egörökitess.ék; ~< . 

2.· Elnök. a _gyűlést ·megn)ritó_ szavaÍ :ui:i,t~ · a~· össz'és .-jele'n~ 
lévők Dr. Hailln1ersberg Ár-pád, a fürdő_telep Orvosának veZ·etése . 
m·(j!ilett, .a h_idegvizgyóg:yintézetbe 1nentek; a vezető orvos az cg:yik 
lrelyiségét ·a másih: u'tán mutatta be, minden eszközt és eVH{észü·
leiet és ai.ok használati módját a Iegtüzetesebben demonstrálva, 
egyszersillin_d- előadást tartott a »Neurastheniáról és ezen be'tegs·ég 
lefolyása alkalmával sikeresen szokott használni eljárásról«, beM 
n'nitatta- az izzasztó készüléke_k __ kül.önféle h'asználati módját, ~iiJr a 

különféle fürdök (egész-, fél-, ül8-, tarkó-, végtagi fürd8t) módjat 
is, a ·g?zsprayt, a mas'sage hel'.Yi.s~gét, a Viz és villamos: -ma:ssage 
eszközeivel, a ciélsze1~üen berendezett, heveny megbetegedések 
aikalmá'rá :szolgáló bctegszobákat -és. a mechanotheta1)ia ter~ét 

' 
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kül.öriféle eszközeivel; megnézetett a nagy_ fürdőmedencze·, ·a riapM 
fürdőkre s,zolgáló terass és- a gépház. 

Az inté~et tüzetes· mcg·nézése és az előadás n1eghal1M 
gatása után Dr. Papp Samu köszönte meg a jelenlévők 
nevében JVIagyarország legjobban berendezett clima_ticüs 
hiL-fegvizgyógyintézet vezető orvosának Szakszei'il, tanul:. 
~ág~s rnagyarázatá_t, n1ig visszatérve a· gy(ilési te-ren1be, 
Dr. Tátray G'c·i·gely az egyesület nevében mondott 
.k~szönetct Dr. Hamm~rsberg Árpád kartár!?nak. 

3; Felolvastatott a Szepesmcg~yei orvos-g;róg,ys~erési eg)'.eM 
sület 1901. évi október hó 23-án. Késmárl{on ta1iott őszi köz

gyülé_s jegyzökö.nyve 
és jóváhagyatott. 

4. Felolvastatott a Szepesrnegyei orvos-gyógyszer<~sz egye
sület 1902 . . évi április hó 22-én Ig'lón tartott. rendkivüli gyülés 
j egyző_könyve. 

A jegyzőkönyv jóváhagyatott; hitclesitésérc I)r. Daits 
Ede és Dr. Szász Ágoston kéretett fel. 

5. Az igló' rendkivüli g;rülés jegyzO.könyvének- azon monM 
data: »A _következő (tavaszi) közgyűlésnél javaslatba· fog hoz;tni 
az egyesülét által Dr. Lorx Sándor m_eg;rei_ főorvos megbízatása .a 
betcgsegélyző pénztáraknál betöltendő bizalmi. orvosi áÚáss~l_« a mai 
gyülésnek egyik tárgyát képezve, hosszabb megvitatást ere~1ménye
zett, .mivel.Dr. Lorx· kijelenti, hogy ezen megbizatást nem fogadja el. 

Dr. Daits Ede tud?mására hozza .a közgyülésnek, hogy az 
országos or-Vosi szö'vetség· Szepesmegyei fiókja cgyhangulag vá
lasztotta nleg a betcgsegélyző pénztárak bizahni orvosának Dr. 
Lorx Sándort és Dr. Szász Ágoston - felszólalva - riem is tud 
mást, ki alkalmasabb volna e hely betöltésére, n1ivel a megyei 
főorvos hivatala fülytán mindhárom betegsegélyzö pénztárral leg
könnyebben jöhet ~rintkezésbc. 

_Dr. Schön Leo felszólalása .. után - ki a közgyülés véle
ményét akarná .tudni e tekintetben, hogy szükség-esMe bizalmi 
orvos - Dr. Tátray Gergely kijelenti, hogy a bizalmi orvosi állás 
szervezése a betegsegélyzö pénztáraknál az ·orvos-gyógyszerész 
egyesület által ki van mondva és azon reménynek adva kifejezést, 
miszerint a megyei főorvos el fogja fogadni az állást, ha látja, 
hogy az .eg)rhangu bizalom Ő felé forL'.ul, a titkos s7-avazást rend~li 
el (szavazólappal), a visszaadott szavazÓlapok mindegyikén Dr; 
J_,orx Sándor neve ál1ott1 ki nagyon tudja megbecsülni a kartárs.ak. 

bizalmát, mégis kénytelen azon állásponton megmarc:i-Oni, melyet 
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elfoglalt a tavaszi rendkívüli gyülés alkalmával, · mert az ügy 
nincsen tisztázva és rendezve a pénztárakkal - nagyon tudja 
megbecsülni a kitüntetést, de ha a kartársak bíznak is a bízalmi 
orvosban, lehetSéges, hogy· egyik vagy másik pénztár azt mond
hatja, hogy nem bizik benne; kije 1 en ti, hogy az ál 1 ás t nem 
fogadj a el. 

Efoök Dr. Tátray Gergely kijelentése után, mely szerint Dr. 
Lorx Sándor érvelését - sajnálattal - nem fogadja el, még egy
szer szólal fel Dr. Szász Ágost, mondva: a bizalomügy az orvos
gyógyszerész egylet, mint az országos orvosi szövetség szepesi 
fiókja részéről oly nagy, hogy az minden téves hitet és félreértést 
kizár, ujra kéri fel a megyei főorvost, fogadná el az állást azért 
is, mert más nem fogja kitölteni az állást, de nem is hiszi, hogy 
akadna valaki, ki e fontos állást elfogadná. 

Végül felszólal Dr. Teschler Antal, ki az országos szövetség 
szepesi fiókjának alelnöke és mondja, hogy ha hiba is történt e 
tekintetben, hogy a megyei főorvos előzetesen nem lett felkérve 
és a betegsegélyzö pénztárak közgyűléseiken nem is vála~ztották 
már meg, lÍgy a hibán könnyen lehet majd javitani. -

A megyei főorvos czekután kijelenti, hogy a betegsegélyzö 
pénztárak közgyűlései által meg fog választatni bizalmi -orvosnak, 
úgy elfogadja az állást, melyre Öt a kartársak bizalma jelölt ki. 

Ha tár o za tk épen }{im o n da tilr, hogy értesítendők 
a betegsegélyzö pénztárak Dr. Lorx Sándor, megyei 
főorvos, bizalmi orvosnak történt megválasztásáról. 

6. Következő tárgyként az iglói összejövetel jegyzőkönyvének 
!. fÖszakasza e) és f) pontja tárgyaltatik; a pontok következő
képen hangzanak: 

a) a központi orvosi felülvizsgálati elabor:itum esetleges to
vábbi eljárás végett egy lehetőleg mindhárom pénztár területéről 
választott hattagu orvosi bizottságnak adatik át, mely bizottságban -
a referáló (egyuttal ex offo hetedik tag) a megbízott megyei or
vos; a bizottság szótöbbséggel dönt. Határozathozatalához a bi
zottságnak 2/ 3-a szükséges; 

f) ha valamely kezelő orvos részéről az orvosi ethikával 
összeütköző és a betegsegélyzö pénztárt n;rilván kárositö eljárás 
tapasztaltatnék és ez actaszerüen bebizonyithat6, úgy az ilyen 
orvos neve, ha az orvosi bizottság kétszeri megintése után a vissza
élés mcgismétlödnék, a szabadon· választható orvosok névje~r

zékéböl törlendő, miről az illető pénztár vezetősége nyomban ér-
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tesitcndő. Az ily orvoshoz a biztosító tagok a. pénztár számlájái·a 
nem' fordulhatnak orvosi kezelésért, kivéve az első segélyn3rujtást. 

Ezen pontok megvitatását illetőleg hivatkozik elnök Dr. 
Tátray Gergely a szepesi orvosok rendtartásának ·a választott 
biróságot tárgyaló pontjára, mely szerint: ·a becsületbir6ság sem 
fegyelmi, sem büntető joggal nem birván, csak is helyes vagy 
nem helyes eljárást n1inösithet meg; - a bíróságnak nincs joga 
anyagi büntetéssel sujtani a tévedő kartársat már azért sem, mert 
kellemetlen, előre nem látható complicatiók fejlődhetnek e miatt, 
annyival is inkább: inert ne1n 111inden Szepesmegyei orvos tagja 
az orvos-g:rógyszerész egyesületnek vag·y az országos orvosi szövet
ség szepesi fiókjának, de az orvosi rendtartást sem irta alá mind

egyik. 
Dr. Alexander Béla hozzácsatlakozván az elnök nézetéhez, 

felolvassa a Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület 1898. 
október hó 12-én l{ésmárkon tartott gyülés jegyzőkönyvének: azon 
pontját, mely a késmárki kerületi betegsegélyzö pénztár igazgató
ságnak válaszképen beküldetett és következőképen hangzik: 

Egyenesen vissza kell utasitanunk_ a Tek· 
Igazgatóság azon kérelmét, hogy egy orvos 
a másik orvost jelentse a Tele Igazgatóság
nál föltételes elkövetett hibás eljárásmiatt 
igazságszolgáltatás czéljából; ellenkezőleg 
- a Tek. Igazgatóság legyen szíves nehez
teléseit és tapasztalt hibás eljárást a sze
pesi orvos-gyóg:yszerész egyesület elnök
ségének beterjeszteni és biztositva lehet, 
hogy mindent el fog követni nevezett egye
sület az illet.ő üg)r helyes megvilágitására. 

Felszólaló ezen hozott határozatot hel;resnek és minden te
kintetben megfelelőnek tartja a betegsegél)rzÖ pénztárak és egyes 
orvosok között felmerült egyenetlenségek tisztázására annyival 
inkább, mert a maga körében az eg;7 esület itéljen és más senki, 
különben nem érkezett e határozat hozatala óta panasz az egye
sület elnökségéhez, így feltehető, hogy talán nem is fordult elő 
rendezendő eljárást óhajtó eset, különben csodálkozni lehetne, ha 
1négis volna ily eset és ez nem hozatott volna a választott bíró
ság tudomására; ha pediglen az egyesület jelen alkalommal uj, 
más szcmpontu határozatot akar hozni, akkor ~g;resületünk tekin
télye, annak chronicája meg·kivánja, hog;r mondassék ·ki a hatá~ 
rozat eltörlése, de egyszersmind az eltörlés okadatoltsága. Végül 
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félveti ·azon kérdést á felsz6lal6: megmarad-e a határozat vagy 
nem? mert csak annak eldöntése után lehet - ha szükségesnek 
találtatik - a választott bir.óságot n1ódositani az iglói összejövetel 
jegyzőköny1.rénck I. föszakasza e) és f) pontja értelmében. 

Dr. Szász Agoston azt mondja, hogy a t~rvezett hat-, illető
leg héttagu bizottság nem szükségli ezen határozat elvctéSét, az 
helyes és maradjon meg, d~ az, hogy nem érkezett panasz, nem 
tételezi fel azt, hogy csakugyan n~m történtek c)ly dolgok, melyek 
feltételezhetik a közelebbről való mcgvilágitást. 

Hosszabb eszmecsere után határozatképen kimondatik, mi
szerint: 

az előbb említett 1898. évi október hó 12-én 
tartott határozat teljesen fentartatik, _·az 
or..Vos-gyógyszerész egyesület rendtartása 
értelmében összeállitottválasztott bíróság
gal együtt; oly esetekben: ha a beteg, 
segélyz8 Pénztárak: panaszt emelnénck

1 

miről a bizalmi orvosnak m.indenesetre tu
domása lesz, alakitatnék hat-, illetőleg hét
tagu bizottság, melybe a sz_epesi orvos
gyógyszerész egylet részéről az egy-esület 
elnöke Dr. Tátray Gergely, Dr. Lorx Sándor, 
az egyesület titkárja Dr. Alexander .Béla 
és mint p 6 t tag (Dr. Lorx Sándor elnöklésével mint 
rendes tag), Dr. Szász Ágoston mint az egye
·sület választott biróság tagjai küldetnek 
lci; egyszersmind azon óhaj mondatik ki, 
hogy a többi 3 tag az iglói és gölniczbányai 
betegsegélyzö pénztárak orvosai 1{özzül 
választassanak,miu-tán a késmárki_ kerületi 
betegsegélyző területe Dr. Lorx Sándor· 

kivételével a többi 3 tag által képviselte-
. tik. - E határozat a b·etegsegél)rzÖ pénz-
tárak és az országos orvosi szövetség sze

_____ pesi fiókjának elnökével közöltetni fog.*) 
*) Az országos orvosi szövetség szepesi fiókja elnökségének és a Szepesn1egyei 

kerületi betegsegélyző pénztárak elnökségeinek beküldOtt átirat következőleg hangzik: 

.Tekintetes Elnök úr (Igazgatóság) l A késn1árki, -iglói és gölnic7.bányai kerületi belegM 

segélyző pénztárak 1901. évi deczember hó 15-én iglón tartott éytekezlet · (tárgy:- a 

Szepesmegyében működő keriiletL betegsegélyző pénztárak és a Szepességcn gyakor

fatot űző orvosok közötti viszony rendezése) alkalmával felvett jegyzőkönyvben fog

laltakat inagáévá tette, e jegyzókönyv átküldetett a Szepesmegyei orvos-gyógyszerész 
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7. Dr. Alexander Béla azon kérdést intézi a közgyűléshez, 

hog·y vajjon az orvos vidéken tett beteglátogatása alkahnával a 
kilométerpénz (egy kilon1éter nappal 60 íill., éjje1 1 kor.), minden 
eg:yes kocsin tett ldlorilétcrre vonatkozik-e vagy csak az oda
illctölég visszautazá$ra. 

------

A közg~.rülés. ?- rendtartásra ntaló válasza: a kl1omi5tei-
pénz minden egyes kilométerre vonatkozik, tehát_ a_z 
oda- -és visszautazásra; a fuvardif- magátó1 értetöúik 
külön szán1i_ttatik (~_-ha a _fuvar. ncrn szolgáltatik -). 

egyesületnek tárgyalás végett; - nevezett egyesület beható tárgyalás ülrgyává tette 

e jcgyzőkönyv(ü iiz 1902. évi április hő 22-én Iglón titttott ren~lkivüli közgyülés -al
kahnával és· eltekilltve attól; hogy az I. főszakasz bekezdésénél emlitett egyforma 

betegbárczáró1 - mely ~int melléklet volt emlitve, de nen1 volt 1nel1ékelve - nem · 
mondhat. véleményt, következő határoz~tokat hozott: 

Az I. főszakasz a) pontjában tartalmazott: »I<.ét kilométernyi körzeten 

belül az orvosnak sem kilomélerpénz, sen1 előfogat nem jár« 1nondátotl 

illetve a gyiilés eg_yhangulag visszautasitja ezen n1ondotban foglaltakat, 

111int az orvosi karra nézve sér'ehn~s dolgot és kiinondja: 111ihe1 y est 

az orvos a belter-ülcten kivü_l látogat betegel
1 

kilo1né

terpénz és előfogat jár néki, mint azt a sz·eilesi orvosok 

rendtartása 11a~ározottan kimondj.a. 

l'ovábbá: a keriileti betegsegélyző pénztá:r számára 

történendő gyógykezelési jogosultsága a b_etcg által 

vagy hozzátartozói által ki1nutatandó (niódositása a követ

kező mon<latnak : ·a kezelő orvos a befizetett járulél{ok hiánytalanságáról 
meggyőződni tartozik). 

Végitl ld;nondatik a) pontot illetv·e, hogy Ilatározottan beikta

tandó: az ágyban fekvő beteg a legközelebb orvosh.oz 

fordul - 1nagá1ól-értct6<lifr: ha h-c1n tal·álható n1·cg 

vagy nincsen oda haza, ml1sik orvos is hivatható·---. a 

jár-Óbeteg akár 1nelyik orvost kereshet f_el. 

A' II. főszakasz inkább a kerületi betegsegélyző pénztárakhoz 
tartozik és c1fogadtatik1 

úgy a III. fiíszakasz is; magát61 értetődik, elesik az igazgatósági ülések
ben szavazási joggal fclruhá~ott orvosi á11ás

1 
mert azt a kerületi beteg

segélyző pénztár alapszabályai ·meg ne1n engedik; az. orvos t: s a k 

felvilágosiiással és tanfacscsal fog szolgálhatni; 

Az V. főszakasz nen1 tartozik az orvosi egyesület működési 

körébe és úgy nem is tárgyalható. 

A szepesi orvos-gyógyszerész cgyesiilcl 1902. évi junius hó 25-én Tátra-Lo1n
niczon tartOtt közgyiilése és nevezett jegyzőkö_nyv folytatólagos tárgyalása alkalmával 
(I. főszakasz d) pont): 

a szep_esi orvos-gyógysiei-ész egylet részéről Dr.Lorx 

Sándor megyei ·főorvos választatik 1neg bizal1ni or
vosnak. 

Az I. fŐszakasí: e) és f) pontját illetve kimondatik határozat. 

képen, hogy az .1898. évi október hó 12-én tartott gyülés 
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8. Felolvastatott a szá_mvizsgáló bizottság az 1901-ik évre 
vonatkozó zár6szán1adás meb>\rizsgálására vonatkozó jeg~yzőkönyve: 

Tekintetes Közgyűlés! 
A szán1viz.c:gáló bizottság· f. é. n1ájus hó 6-án az 1901-ík 

évre vonatkozó naplót és egyéb mellékletek a főkönyvvel össze
hasonlitva, ezeket megeg")rezöknek és hcl)rcseknek találta. 

J\z összegezés tételei a következők: 

határozata teljesen fentarlatik (»Egyenesen vissza kell utá

sitanunk a Tek. Igazgatóság azon kérelmét
1 

hogy egy orvos a másik 

oryost jelentse a Tek. Igazgatóságmíl föltételes elkövetett llibás eljárás 

nliatt igazságszolgáltat:ls' czéljából; ellenkezőleg! a Tek. IgazgatŐ:,;ág 

legyen szives neheztcléseit és tapaszt<'lt hibás elj<irást a szepesi on·os

gyógyszerész egyesiilet elnökségének beterjeszteni és biztositva lehet, 

l1ogy mindent el fog követni nevezett ei:,')'esület az illető iigy helyes 

1negvil<Ígitására«) az orvos-gyógyszerész egyesület rend

tartása értel1nében összeállitott válashtÓ birósággal 

együtt; oly esetekben: ha a betegsegélyző pénztárak 

panasht emelnének - 1niről a bizalnli orvosnak mindcncstlre 

tudomúsalcsz-alakitatnék hat-, illetőleg héttagu bihott

ság, melybe a szepesi orvos-gyógyszerész egylet részé. 

ről az egyesület elnöke Dr. T[ttray Gergely, Dr. Lorx 

Sándor, bizal1ni orvos, 1nint referáló, az egyesület tit

kárja Dr. Alexander Béla, és 1nint póttag, illetőleg 

1nint rendes tag Dr. Szász Ágoston, 1nint ah egyesület 

válas·ztott birósúg tagjai, küldetnek ki; egyszersmind azon 

óhaj mondatik ki, hogy a többi 3 fog az iglói és gölniczbányai beteg

segélyz5 pénztárak területén lakó orvosai közziil választassék, n1iut.ln 

a késmárki keriilcli hetegsegélyzÖ pénztár teriilete Dr. Lorx Sándor 

megyei főorvos kivételé\·cl a többi 3 tag által képviseltetik. Tiszlclet

tel Dr. Tálray Gergely, e. i. egyleti elnök. Dr. Alexander Béla, e• 

i. egyleti titkár. I<::és1nárk, 1902. julius hó 28-án. 

i 

,.!, 

1 
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I. 
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Bevétel 

Pénztári maradvány 
Bei.ratási dijak 
Évi járulék pro 1901 
„ „ „ 1900 (hátralék) 

" 1' " 1899 " 

44 22j 441122~ - -
20- 16- 4-

536- 396- 140-
144- 96- 48-
8- - 8-

18: 6.0 18~1601 = = 
70- 70- - -
4~ :~ _ 1,66 ~3 ~~ 

1613 99 - 1- 1613 99 
5949 5949 - L 

1158 02 - l-11158
1
02 

3936 3936 - -
1 

4105 41~ - -

13975 71 96013813015133 

Előre fizetett tagdíj pro 1902 
Sanatorium befizetések 
Röntgenkészülék használata 
Takarékpénztári betétek 
Takarékpénztári kamatok. 
Bankbetét (Kórházi alap). 
Bankbetéti kamatok 
Sanatorium-betétek 
Sanatorium-alap kamatj ai . 
Előleg·ezett összeg 

-~---·!:--

Összeg 

. 

Kiadás Tartozás Le rovás 

•. km .. /fill. ko,. lfill. 

1401661 F ol)Tóiratok és könyvek 140 66 
Nyomtatási clij . 301 751 301 75 
Röntgenkészülék, szükségletek, veg;r-

4384! szerek 43 84 
.IVIüszerjavitás 135 135 
Külö_nféle . 

1 

61 ld 61 10 
Postaköltség. 25 17 25 17 
Kórházi alap 100 - 100 -
Takarékpénztári kamatok 166 166 
Rankbctéti karnatolc 5949i 5949 
Sanatorium-bctét 1861- 186-
Sanato-riun1-alap kamatjai ,~,36, 3936 

Összeg 960;3811 9601381 



eg)rszersmind. indítványozza a bi.zottság, .hogy Dr. Alex<tnder Bél.a 
pénztárosnak a feln1·entvén31 pro 1.901 mcgcidassék._. 

·A közgyülés a· pénztárosnak a -'felmentvénjt megadj'a 
és fáradozásáért jeg~yzőkünyvi köszönetet n1ond. 

9. Könyvtárnok D.r; Tátray Gergely jelenti, hogy az egyleti 
könyvtái·· _már oly ~a_g·y~ hogy a_. könyve_k elhelyezése-- czéljából 
szükséges- lesz k~t szekrén31 t beszerezni, dc szükséges is lesz; 
megfelclq_. .. _hcly:iségTÖl is goTidoskodni, a melyben a könyvtár és 
az eszköztár- ·elhelyeztessék. 

A közgyülés tudom"á.sul véve-~ az· eg)rcsületi köny·vtár
nok jelentését, Öt és a titkárt bi7,Za meg e tekintetbE:n·_ 
legjobb belátásuk· szerint eljárni;· a szükséges· kön3rv
szekrényeket beszerezni, czélszeri'l -helyiséget keresli.i 
és a következő közg)rülésnek jelentéSt tenni. 

10. Dr. Greisiger Mihály azt inditván3rozza: hogy· ha lehet
séges, szerezze meg az eg;reSülct a vörös klastrom régi gyógy
szertá"r. még. meglévő berendezését-· és esetleg az ezen helyiségben 
léV-ő fcili "l~épet, illetőleg annak. rajzolt másolatát, szükséges voI.na 
- magátóf értetődik -'-.érintkezésbe lépni a vörös klastrom .tu-
1ajdonásával az eperjesi g-örög katholikus püspökkel. I)r. Alexan
der ·Béla tekintetbe veszi először a költ!-iégeket, a 1nclyekkel járna 
·az esetleg átengedett tárg;rak elszállítása, de min'denesetre kár 

Volna az orvos-gyógyszerészi tudománya k _történelmére vonatkózó 
. t_árg3rak romlását nézni. Legczélszeri'.1bb volna a hel).rszinén meg-. 
győződni arról, mint és hogyan -intéztessék_ a dolog, mi ·a nyár 
folyamán megtörténhetnék. 

Az egyesület Dr. Greisiger Mihályt és Dr. Alexander 
Bélát bízza µieg a dolgokat megnézni és inditványukat 
a következő gyülésnek beterjeszteni. 

11. Dr. Fái Miklós: >A physikalis gyógymódokról« czimü 
előadását tartja meg. 

12. Dr. Lorx Sándor megyei főorvos az 1901-iki évre vonat~ 
kozó közegésiségligyi jelentését olvassa fel, táblázatos kimutatások
kal illustrálva azt. 

13. Dr. Singer Miksa emlékbeszédet mond Dr. Grósz Lajos, 
az egyesület 1901-ben elhalt tagja fölött. 

14. Elnök az egyesület nevében köszönetet mond az elő

adóknak és ernlitve a Dr. Perlstein Jaka_b és Dr. Barna Bernát 
felett tartandó emlékbeszédeket, 

a közgyülés Öt' és a titkárt kéri fel e tekintetben két 

egyesületi tagot megbizni, az emlékbeszédet megtart.a~i. 

1 

l 
1 

1 
1 
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15. Di. Szász Ágost az 8szi közgyűlés megtartására az 
e~yesületet Szepes.:.Szombatra hívja, 

. mel:y meghívás köszönettel vétetik. 
Több tárgy nem lévén, elnök a megjelent tagokat üdvözölve, 

berekeszti az ülest. 
K. m. f. 

Dr. Alexander Béla 
e. i. egyleti jegyző. 

Dr. Greisiger M. 
Dr .. Schön Leo. 

Dr. Tátray Gergely 
e. i. egyleti elnök. 

! 



A »Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület« 1902. évi 
október hó 15-én Szepes-Szombaton tartott (őszi) rendes 

közgyülés 

Jegyzőkönyve. 

JELEN VOLT: 

DR. BARTSCH GUSZTÁV (L8cse), Co.RNIDESZ KÁROLY, gyógysze
rész (Felka), DR. DAITS EDE (Felka), FEST BÉLA, gyógyszerész 
(Igló), GENERSICH JÓZSEF, gyógyszerész (Szepes-Szombat), DR. 
GREISIGER MIIIÁLY (Szepesbéla), GRJéB JÁNOS, gyógyszerész (Pop
rád), DR. KJRAY ARISTID (Szepesváralja), DR. KLEIN ÁRMIN (Kés
márk), DR. ROTTEN!lERG JÁNOS (Szepes-Olaszi), DR. SCIINITZER 
REZSŐ (Krompach), DR. SCHRÉTER GYULA (Leibicz), DR. ScHÖN 
LEO (Szepesváralja), DR. SINGER MIKSA (Poprád), DR. SZÁSZ 
ÁGOST (Szepes-Szombat), DR. TÁTRAY GERGELY (Késmárk), DR. 
TEICHNER LIPÓT (Késmárk), DR. TESCHLER ANTAL (Igló), DR. 

ALEXANDER BÉLA (Késmárk). 

Elnök Dr. Tátray Gergely tudatva a közgyűléssel Dr. Lorx 
Sándornak vele közölt meg nem jelenhetését megnyitóját olvassa 

fel, mely következ8leg szól: 
Tisztelt közgyűlés 1 Legszívélyesebben üdvözlöm a megjelent 

egyleti tag urakat. 
Utolsó, ez évi junius 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi 

közgyűlésünk óta több oly esemény fordult el&, mely megérdemli, 
hogy e helyről is röviden megemlékezzem róluk. 

F.' é. szeptember 6-án meghalt Berlinben Virchow ~ezsö, 

a jelenkor legnagyob orvosa, egyik legfényesebb csillag a termé
szettudományok egén, ki rendkívüli geniális munkássága, tiszta 
liberalis jelleme és humanisticus szellemtől áthatott tcvékenys_ége 
által korszakot alkotó, örök értékü műveket teremtett a patho

logia, arithropologia és hyrgiene terén. 

1 

L 
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Ncn1 érzem magam hivatva e nagy férfiu, e hires orvos ál
dásdús életfutását ecsetelni, csak arra kérem a tisztelt közgyülést: 
hogy dicső emléke szerényren 111unkálkodó eg:yesü1etünk annali
saiban is n1egörökitessék. 

L,egyren szabad még egyr 1násik és pedig Szcpesmegyc szü
letésű orvosnak érdemdús emlékét a mai napon felcleveniteni. 
Érten1 idősb Dr. Bókai Jánost, kinek emlékszobra f. é. október 
5-én BudapeSten a »Stefania gyern1ckkórház« parkjában diszcs 
közönség előtt ünnepélyesen le lett leplezve. Idh. Dr. Bókai János, 
ki Iglón született, egész életén át hli fia volt a Szepességnek -
kedvelte és támogatta a szepesi orvosnövendékekét. N ekcm sze
rencsém volt 1856-tríl 1861-ig a vezetése alatt álló pesti szegény 

' gyrermekkórházban mint segédorvosa ml1ködhetni, alkalmam volt 
meggyőződnöm arról, hogy ezen intézet, melyet egyes egyedül 
az Ö ernyedetlen, kitartó fárado7-ásának köszönte fennállhatását, 
rnely akkori időben a har1nadik ily nevü speciális lcórház volt a 

continensen, - 1nily hézag·pótló országos szükség volt, mutatják 
a következő szárnok: évente f}-8000 a1nbulans beteg gyern1ck és 
450-500 fekvő beteg gyermek g)rógykezeltctett a szegén)resen 
berendezett, 20 ágygyal rendelkező kórházban. Az ö tudomán)ros 
munkálkodásának és el n1~111 csüggedő tevékenységének silcerült 
végre a gyern1ekg)rógyászat tanszékét a budapesti egyetemen lé
tesiteni. J_,egyren az Ő dicsö e1nléke ez alkalomból cgy1etünkben 
is ujra felelevenitve J 

Van szerencsé1n továbbá örömmel jelenteni, hogy kartársunk 
Dr. V"\Teszeczk)r J\/Iárk az ófalvi járás csaknem 40 éven át járás
orvosa, nyugdijaztatása alkaln1ával Ö Ilelsége koronás k_irályrunk 
által hivatalos p<-í.l)ráján s7-erzett érdemei elis1nerése mellett a ko
ronás arany érdemkereszttel lett kitüntetve; továbbá, hogy Dr. 
Jármit)r L ... ászló egyleti tag, Ó-1~átrafüred für<löorvosa, ezen állá
sának 25-ik évfordulója alkaln1ával S7-epesmegye főispánja Gróf 
Csáky Zenó Ö Méltóság-a által tiszteletbeli megyei f8orvosnak lett 
kinevezve. 

l\/Ieg vagyrok győződve, hog)r a t. közgyűlés örömmel szerez 
tudomást arról, hogyr a lelkiismeretes, kitartó orvosi ténykedés 
más körökben is, nem csupán a kartársaknál, tal~l elismerésre. 

Szomorú kötelességet tcljesitek, a r:riidőn a t. közgyülés tu
don1ására hozom, hogyr eg)resületi:tnk egyik fiatal tagja Dr. lícrszki 
:J\1anó alig 32 éves k:orában n1eghalt. Az elh-únyt kartárs szor
galn1as, a tudománymltvelődéssel is foglalkozó orvos volt, ki több 

---- ----~------ ~ 

i; 



tudományos czikket 
tünknek is elküldte. 
radjon köztünk! 
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közölt magyar 
Legyen neki 

nyelvbe'n és azokat egyesüle
könn)rÜ a föld, emléke ma-

Sajnálattal kell felcn11itenem, hogy az eg;resület választott 
birósága f. é. augusztus 19-én ülést volt kénytelen tartani és két 
kartárs _között felmerült üg;rben itéletet hozni, ezen üg:v a gyülés 
fol)ramán a t. közgyűlésnek fog e1öterjesztetI_1i. 

Szerencsés ''agyok a t. közg)'ülésnek becses tudon1ására 
hozni, .hog)r az 0. 0.-Szövetség ez idei Congressusát Szcpesrne
gjrébcn és pedig· Uj.-Tátrafüreden szepten1ber 7-én tartotta n1cg, 
a Congressus lefolyásáról és az ott hozott határozatokról a köz
gyűlés t. tagjai az 0. 0.-Szövetség hivatalos lapjából bizonyosan 
tudo_:rnást szerez-tCk. 

Végre van szerencsén1 beterjeszteni az 1903:..ik évi április 
23-tól 30-áig Madridban tartandó XIV. ne1nzetközi orvosi Con
grcssus »rcglc1nent et programm prélim_inére« több példányát azon 
kérelemmel:· miszerint a netafán ezen_ Congressuson- réSztvenlli 
cg)rleti tag urak az egyesület elnökségének, mely azután a Con
gressus magyarországi képviselőjénél Dr. Pertik Ottó tanár úrnál 
megteendi a szükséges lépéseket, hogy. az illetők 1nég utazásuk 
előtt a kellő igazolványokkal ellátassanak. 

-Ezeket előre bocsájtva, a mai közgyűlést megnyitom és ké
rem a titkár urat a Tátra-J_.,omniczon tartott közgyűlés jeg)rzÖ
könyvét felolvasni. 

1. Felolvastatott a »Szepesmeg·yei. orvos.,-gyógyszerész egye
sület« 1902. évi .június hó 25-én Tátra-Lomniczon tartott tavaszi 
közgyülés jegyzőkönyve és a benne foglalt az Országos orvosi 
szövetség szepesi fiók elnökségének (Késmárk, Igló, Gölniczbánya) 
elküldött, a Szcpesn1eg")rébCn n1t1k_ödÖ kerületi bctegsegél)rzÖ-pénz
tár'ak és a -Szepcsségen ITTrakorlatot ltzÖ orvosok közötti viszony 
rendezése tekintetében szerkesztett átirat. 

A jegyzökön)rv 6-ik pontja nem hel;resen felvétettnek 
1n·ondatik, a jegyző oda n;rilatkozik, hog;r a jegyző

könyv azért olvastatik fel, miszerint javitani lehessen 
rajta - ha nem megfelelő - hitelesítése Clött; a hosz
szabb esz1necsere és n1egvitat.kozás után kimondatott, 
hogy: 

a) az orvosok ellen a pénztárak által emelt pana
szok utóbbiak által a bizalmi orvosnak jc1enten
dök be; 

l 
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b) a héttagú bizottságba, mely a bejelentett ügye
ket megbirálni hivatva lesz, három tag a Szepes
n1eg)rei orvos-gyógyszerész egyesület tagjai közül 
három tag az Országos orvosi szövetség Szepes: 
megyei fiókjának tagjai közül az illető eg)resü
letek által választatnak, kik a bizalmi orvos elnök
lése mellett itélkeznck. 

Mi a betegsegél3rzÖ-pénztárak g;rógyszerészi ügyeit il
leti, Gréb János poprádi gyóg3rszerész a köv9tkezö 
közgyűlésen fog inditván3rt beterjeszteni. 

A jegyzőkönyv 7-ik pontjában irt határozatot ille
tőleg, mel:y szerint a közgyűlés a rendtartásra utalva 
kimondja: a kilométerpénz ininclen eg~yes kilométerre 
vonatkozik, tehát. oda- és visszautazásra; a fuvardíj ma
gától értetődik külön számittatik (ha a fuvar nem szol
gáltatik) ~ Dr. Szász Ágoston nen1 emlékszik, hogy 
ilynemű határozat hozatott volna és ezen ügyre vonat
kozólag szintén a következő gyülés alkalmával szán
dékszik inditván)rt tenni. 

Ezekután a jegyzőkönyv hitclesíttetik, mire 
Schön Leo és Dr. Greisiger Mihály kéretett fel. 

2. Felolvassa Dr. Alexander Béla titkár az 1902. évre 
natkozó jelentését: 

Tekintetes közgyűlési 

Dr. 

vo-

Rö..-.:iden összefoglalva vagyoni viszon)rnnkat és az 
letünkben _történteket - vonatkozva az 1902-ik évre 
kezöket kell emlitenem: 

eg)resü
a követ-

Egyesületünk jelenleg 73 tagból áll, tehát egy tagg·al szapo-. 
rodott, megtekintve a rnult évet, belépett: }"'est Béla, gyóg)r
szcré~z (Igló) 1901. október hó 23-án, Sch\Yartz ;;ándor, gyógy
szerész (Szepesbéla) 1902. junius 25-én és Dr. Fialka GuShtáv 
(Budapest,· Bélai barlangliget) szintén 1902. junius hó 25-én; az 
egyesületi tagok közzül elhalt: Dr. Barna Bernát (Szepes-Ófalu) 
1902. márczius 10-én, Dr.. Herszki Manó (Berlin) 1902-bcn és Dr. 
Perlstein Jakab (Leibicz) 1902. 

A 73 tag kö~ött van 72 rendes tag (56 orvos, 17 g)rÓgjrsze
rész) és eg)r pártoló tag (föszolgabiró); A Szepességen tartóz
kodik 63, a Szepes~égen csak nyáron át 51 Gö1nörben 1, Buda
pesten 1 (t_élen át 1nég 4), Szegeden két és Bécsben egy tag._ 

2 

·-1 

1 
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Vagyonunk a következ8 : 
a takarékpénztárban van 
kamatok ez évre . 
tagdíj-hátralék pro 1900 

" 11 1901 

18 -

43 kor. 32 fii!. 

" 92 " 
16 
68 

" 
" 

16 " 

" 
még be nem folyt tagdíj pro 1902 468 „ „ 

rendelkezhetünk tehát: 596 kor. 24 fillérr81. 

A kórházi alap 1902. év elején kitett 
kamamatok pro 1902 . 
járulék pro 1902. 

az év végén ki fogna tenni a 

1613 kor. 99 fillért 

65 " 84 " 
100 

" " 

kórház-alap . 1779 kor. 83 fillért. 

A »Sanatorium-alp kitett 1902. év 

elején 
járulékok fejében befolyt 

·kamatok az 1902-ik évre. 

az esetleges adakozásokon kivül az 

1158 kor. 02 fillért 

150 " " 
26 

" 
84 ,, 

alap az év végén ki fog tenni . 1334 kor. 86 fillért. 

Az 1902-ik évben szükséges volt a könyvtár illet8leg a ml\
sze.rtár elhelyezése czéljából külön helyiséget felvenni, ép úgy szük
séges volt a könyvek elhelyezésére két szekrényt csináltatni, n1i 
által a kiadások ismét emelkedtek, úgy hogy szükséges a tagdíj 
emelését ajánlani, 8 koronáról 10 koronára. 

Ugyancsak az 1902-ik esztendőben két gyülés tartatott: a 
tavaszi gyülés Tátra-Lomniczon 1902. évi junius hó 25-én és az 
őszi közgyülés Szepes-Szombaton 1902. október 15-én. 

Az előadók és előadások nevei a következők: 
Dr. Hammersberg Árpád: »Neurastheniáról és ezen betegség 

lefolyása alkalmával sikeresen szokott használni eljárásról«. 
Dr. Fái Miklós: »A physicalis gyógymódokról«. 
Dr. Lorx Sándor: »Jelentés Szepesmegye közegészségügyi 

viszonyairól az 1901-ik esztendö,ben«. 
Dr. Singer Miksa: Emlékbeszéd Dr. Grósz Lajos fölött. 
Dr. Tátray Gergely: Emlékbeszéd Dr. Barna Bernát fölött. 
Dr. Klein Ármin: Emlékbeszéd Dr. Perlstein Jakab fölött. 
Dr. Alexander Béla: »Röntgen-képek; mit képes mutatni az 

X-sugár a fényérzékeny lemezen«. 
Meg kell említenem, hogy a folyó évben a választott bi· 

róság működése egyszer vétetett igénybe, a mely alkalomkor az 
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ítéletet mondani is volt kénytelen, mivel békés elintézés nem volt 
lehetséges. 

Az 1901-ik évre szóló évkön)rv nemsokára szét fog küldetni. 
Tudomásul vétetett azon meBjegyzéssel, hogy: az évi 
tagdíj ne emeltessék, hanem maradjon mint volt ed
dig, azaz 8 korona. Kimondatott egyszersmind, hogy 
az egyesület »kórházi alapja«, melynek czélja az 
volt, hogy eg}r megjTei kórház felállítása alkalmával 
betegág)r alapitassék az egyesület részér81, n1int 

ilyen szűnjön meg, miután J__,Öcsén a »l-Ierrnann«
félc kórház állitatott fel, az ezen alapban foglalt összeg 
cumuláltassék a takarékpénztárban elhelyezett k.isebb 
összeggel és mindkét betét kamatjai forditassanak az 
egyesület kiadásainak fedezésére annyival inkább, mert 
az egyesületi könyvtár és müszertár elhelyer,ése czé1-

jából kibérelt helyiség bérössr,egér81 is kell gondoskodni. 
3. Dr. Tátray Gergely könyvtárnok az 1902. évre szóló 

jelentését olvassa fel: 

Tisztelt közgyülés! 

A1apszabál;7 szerü kötelességemet teljesitem, a midőn ezennel 
az egyleti kön;rvtárról és müszertárról beterjesztem évL jelenté
semet. 

Könyvtárunk annyira gyarapodott, hogy egy külön helyi
ségről és két uj könyvszekrényröl kellett gondoskodnunk, a mire 
az utolsó közg)7 ülésünk alkal111ával kikértem volt a t. közgyűlés _ 
beleegyezését. 

a) MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT KIADVÁNYAI: 

Dr. Kaufmann Ede: A részletes kórboncztan tankönyve, 
I. fele. 

Magy a r orvosi Arc hi vu m: II. kötet 4-6. füzet, III. 
kötet 1-4. füzet. 

b) KIR. MAGYAR TERMÉRZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖNYVKIADÓ 
VÁLLALATA: 

T o d d : Képszerű csillagászat. 
Than koffer: Anatomia és Divat. 

Természettudományi közlöny 386-397. füzet. 
Pótfüzctek 63-69. füzet. 

c) KLINIKAI FÜZETEK XI. kötet 10-12., XII. kötet 1-9. füzet. 
d) MAGYARORSZÁGI KÁRPÁTEGYLET 29-ik évkönyve, 1902. 

2• 
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e) JAI!RBUCH FÜR KINDERHEILKUNDE UND .PHYSISCHE ER

ZIEHUNG: 55. B. 3-6„ 56. B. 1-3. Hcft. 
f) Vot.KMANN's KLIN'ISCHE VoRTRAGE. 315-339. 

A néhai Dr. Flei~cher l~rigyes hagyatékából az egy-Ict kőn)rv~ 

tárának· ajándékozott nagyszámú mi'.rvek jelenleg ujonnan katalogi
záltatnak és az annak idején .kinyon1atott könyvtári jcg)~zék kie
gészítve és összeállítva a legközelebbi közgyűlésnek fog beter

j esztctni. 

Az egyleti müszertár a 1núlt évben netJl gyarapodott, de a 
meg1evö és az cg)11eti tagok által g)rakran igénybe vett mi.'1szerek 
jó karban tartatnak és szükség esetében kijavittatnak. 

évre 

Tudomásul vétetik. 

4. Dr. Alexander Béla titkár által betetjesúett, az 1903-iki 
szóló költségelöirányzat a következő: 

1. Természettudon1án)ri társulat . 
2. Klinikai füzetek 
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8 
3. Orv. könyvkiad6 társulat (!VI. Archivum) 16 
4. Jahrbuch für Kinderheilkuncle 12 
5. Klinische V ortrag-e 20 
6. Könyvbekötés 20 
7. Postaköltség·. 20 
8. Kórházi alap 100 
9. Museun1 és Röntgen-készülék 120 

10. Évkönyv pro 1903 200 
11. Visszafizetés á conto IZöntgen~ké~zülék 100 
12. :tielyiség a könyvtár részére . 100 
13. I(ét könyvszekrén)r . 72 

Összesen 808 

kor. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

kor. 

Tudo1násul vétetik, az előbbi határozat értehnében, ma
gától értetődik, hog)r a benne foglalt tétel a kórházi 
alapba történendö befizetés, mcl)r évente 100 koronát 
tett ki és a tétel : visszafizetés a kórházi alap ha 
a conto Röntgen-készülék, melJr szintén 100 koronát 
tett ki, elesik, mert nlint mondatott: a kórházi alap (a 
Röntgen-készülékre) részleges évi visszafizetése is, lÍ.g)r 
hogy a kiadások összege 608 kor.-ra reducal6dik (808 

koronáról). 

5. A tisztviselők választása kerülvén sorra, Dr. Tátray Ger
gely elnök a maga és ·a titkár nevében megköszöni ar, egyesület 
bizahnát, eg)rszersmind n1cgkéri az egyesületet - Dr. I.Zottenberg 
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János felsz6lalása után, kinek törhetlen bizalma 
és ki ép úgy a titkár uj megválasztását ajánlja 
viselők választása szavazólapokkal történjen. 

van az elnökhöz 
hogy a tiszt-

A tisztvisell)k választásához mint korelnök Dr. 
Schön l.eo kéretett fel, a scrutiniumhoz Dr. Bartsch 
Gusztáv és Gréb János g:yógyszerész. 

I3eaclatott 16 szavazólap (mindcg)Tik jelenlévő sza
vazott\ m.el)Tnek mindeg).rikén elnöknek Dr. Tátray 
Gergely, titkárnak Dr. Alexander Béla volt jelezve. 

1'\z ujra megválasztott elnök megköszöni az: egye
sület ez ujra nyilványúlt hizalmát a titkár nevében is, 
n1indkét tisztv.iselö azon lesz, hogy az cg;resület ügyeit 
legjobb belátáSuk s:r.erint végezzék. 

6. A »Szepesn1egyC'i orvos-gyógyszerész egyesület« válasz
tott biróságába elnök f)r. rfátray Gergely, Dr. L,orx Sándor, Dr. 
Alexander Béla és póttagnak Dr. Szász Ágoston küldetnek ki, 
ugyancsak a kerületi bctegsegélyzÖ-pénztárak által esetleg beje
lentett üg)rek rendezését czélzó 7 tagú bizottságba, 1nely alka
Ion1n1al Dr. Lorx Sándor elnöklése tnellett Dr. Szász Ágost ren
des taggá lesz. 

7. Felolvastatott a ))Szepesmegyci orvos-gyógyszerész egye
sület« választott bíróságának 1902. évi augusztus hó 19-én Iglón 
tartott üléséből származó ítélet (ügy Dr. Schnitzer Rezső contra 
Dr. Stei-i1 Adolf) az ebből keletkező eszmecsere azt eredményezte, . 
hogy: 

l(rornpach község clőljáróságáhor, átirat intéztessék az 
egyesület nevében, melyben I)r. Schnitzer Rez'ső köz
ségi orvos és halottkémnek hivatalos tén·ykcdése ~ kü
lönösen a távolabb fekvő helyeken való hivatalos tény
kedése n1eg·világittalnék a cz{]ból, ho.gy n1éltányos díja
zásban, illetőleg fuvarszolgáltatásban· részesitetnék. 

Ezen átiratot bizonyítvány alakjában ICrompach 
község clöljáróságához történendö beterjesztését az el
nök vá1lalta magára. 

8. Dr. Klein Ármin felolvassa einlékbeszédét Dr. Perlstein 
Jakab felett. 

9. Dr. Tátray Gergely felolvassa emlékbeszédét Dr. Barna 
Bernát felett. 

10. Dr. Alexander Béla ar, »X-sugár rajzolóképességéről« 

tart előadást, demonstrrílva 3 X-sugaras ]{.épet, n1elynek 2 hónapos 
csecsemő testének átvilágitására vonatkoznak. 

ii. 
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11. Titkár jelenti, hogy az egyesület 1902. évi junius hó 
25-éri Tátra-Lomniczon kimondott megbizása folytán Dr. Greisiger 
lVIihály és Dr. Alexander Béla rncg·látogatták a >>Vörös klastro1not« 
és megtekintették annak u. n. gyógyszertári szobában még meg
lévő berendezés részleteit és a szoba mennyezetén lévő képet, 
nemkülönben a gyógyszertári szoba előtt lévő helyiségben a n1ár
ványból kivésett, részben befalazott mozsdóedényt; javalatos volna 
ezen dolgokat - mint gyóg)rszerészi ereklyéket - az egyesület 
részére megszerezni, miután pedig az eperjesi görög kathol. püs
pökségnek birtokát képezi, a »Vörös k1astron1 « okvetlen szükséges 

lesz Nmélt. Vályi József, eperjesi gör. kath. püspöltöt megkérni: 
volna kegyes ezen ereklyéket átengedni az egyesületnek, illetőleg 
megengedni, hogy az egyesület a szoba mennyezetén lévő képet 
a maga részére lerajzoltassa vagy lefényképeztesse, miután ezen 

kép levétele igen sok költséggel járna. 
A egyesületi gyülés az elnököt és titkárt bizza meg a 
szükséges lépéseket megtenni, azaz átiratot intézni ezen 

ügyben a püspökséghez. 
A junius hó 3-án az eperjesi ·püspökséghez intézett átirat 

következőleg hangzik:: »NaKftnéltóságtí és fÖtisztelendÖ Püspök 
úr! Alólirottak, mint a »Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egye
sület« tisztviselői bátorkodtmk N agymé1tóságodat tiszteletteljesen 
felkeresni, egyesületünk alázatos kérelmét átadva, mely követke
zőleg szól: kegyeskedjék: a »Vörös klastrom g)rógyszertári szoba« 
fából készült á1lván~yait és asztalát, ne1nkülönben ezen szoba előtti· 
helyiségben lévő köböl vésett és részben befalazott mozsdóedényt 
eg:yesületünknek átengedni a czélból: hogy nevezett tárgyak a még 
esetleg 1ncgtalálható gyógyszerészi eszkö?;ök eclén)rekkel együtt 
egyesületünk helyiségében, Inint az orvosi tudománynyal oly lla
g·yon közel rokonság·ban álló gyógyszerészi tudo1nány re1iquiái ál
talunk kegyelettel őriz tessenek; bátorkodurlk ezen kérehnünket 
Nagyméltóságodda1 annyival inkább közölni, rnivel ezen érdekes 
és a multról szóló erekl)rék - ha őrizet alá nem vétetnek - va
lószinülcg el fog·nak pus?;túlni, de n1ásrészt legyen róla Ineggyö
ződve Nagyméltóságod, hogy Örizetünk alatt meg fognak maradni, 
hogy tanuskodjanak a gyógyszeréSzi tudómány régi mú1tjár6i, 
melyről tanuskodik nevezett szüba mennyezetén lévő igen érdekes 
kép (szerzetes lombikban lévő folyadékot nézve, a lombikot ke
zében tartja) is, ez utóbbira nézve oda irányúl egyesületünk ké
relme: legyen n1egengedve, azt egyesületünk részére lerajzoltatni 

esetleg lefotografáltatni. 
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Engedje meg Nagyméltóságod, hogy azon reménynyel él
hessünk, miszerint kérelmünket tekintetbe fogja venni, és hogy 
N agyméltóságod a kérelmünk által elért eredményről bennünket 
kiértesíteni kegyes lesz. I<ésmárk, 1903. junius hó 3-án. Dr. 
Tátray Gergely, egyesületi elnök. Dr. Alexander Béla, 

egyesületi titkár. 
11. Az egyesület 1903. évi tavaszi gyülés helyének megha

tározása kerülvén sorra, Dr. Greisiger l\ilihály ineghivása folytán 

Barlang-liget jeleztctett annak. 
Egyéb tárgy· ne1n lévén, elnök berekeszti az ülést. 

K. m. f. 

Dr. Alexander Béla 
e. i. egyesületi jegyző, 

Hitelesítjük: 

Dr. Tátray Gergely 
e. i. egyleti e'nök. 

Dr. Szász Ágoston Dr. Greisiger M. 



A Neurasthenia intézeti kezelése. 
DR. f!Ailil\IERSBERG ÁRPÁD (Tátra-Lomnicz). 

1\tiélyen tisztelt kartársai'rnl 

Eg;resületünk kedves titkárának fclszólitása, hogy a tátra
lomniczi gyógyintézet bemutatását egy kis előadással fltsze
rezzem, időszűke miatt ezúttal csak a N eurastheniának intézeti ke
zelésére óhajtok röviden kiterjeszkedni, mely betegség a ph)rsi
kális gyóg:ymódokra berendezett intézetek betegforgairllának ez 
idöszerüleg a Iegn~gyobb százalékát képezik, amint másrészt is a 
Neurasthenia főleg az a betegség, a n1elynél a physikalis gyógy
módoknak intézetbeli alkalmazása leginkább javalott. 

A gőz és villany mai korszakában életmódunk a tlllhajtás
jellegét ölti magára úgy, hogy testi és szellemi erőinknelc túlfe
szítése, igényeinknek, élvezeti vág)rainknak fokozott mértékben 
való emelkedése és az ezek k:ielégitésére jrányuló lázas törekvé
seink, igen káros befolyást gyakorolnak sze1·vezetünkre. 

A létérti -küzdelemben az egyéni kiválás mindinkább nel-ie-· 
zitve van, a szervezet munkabírása, kitartása sokkal erősebb pró
bára tétetik, a vágyat a g;rakori ·csalódás váltja fel, mely akár
hányszor jogosulatlan igényeket tá1naszt és a gyakran mindezekhez 
társult kicsapongó életmód, a sokszor k~dvezötlcn táplálkozási vi
szon)rok, a toxicus izgató és bóditó italokkal való mértéktelen 
visszaélések stb. stb. képezik okát annak, hogy az idegrendszer 
eme lráros hatások alatt végre is inl'tködésében hanyatlani fog és 
kifejezésre jut ama általános kórkép, melyet a Neurasthenia
gyl1jtőnév alatt ismerünk. 

A betegség kóroktana, annak tünetei előttünk eléggé isn1e
retesek. Lényeg·e általánosságban az idegrendszer gyengeségében 
áll, mely gyengeség 1najd az _idegrendszer fokozott ingerlékeny
ségében, majd gyors künerülésében, azaz váltakozva mindkettőben 
nyilvánúl. A N curasthcnia tehát az idegrendszernek functionális 
rcndellenségckre vissxavczethetö 1negbetegedése, a n1elynél orga
nicus elváltozások nélkül igen sok irán)rú, hol a szellemi, hol az 

' 
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érzési, majd a mozgási, az elválasztási, az edéiiybeidegzési kört 
illető müködésbeli zavarokkal állunk szemben. 

A Charcot-féle iskola a Neurasthenia kardinalis tünete~t a 
következőkben állitotta össze: fejfájás és fejn~yo1nás, alvási za
varok, rachialgia és spinalis hyperaesthesja, amyosthenia, dyspepsia 
nervosa, a genitális -rendszer zavarai; a lelki állapot zavarai: 
lehangoltság, ingerléken)rség, félelrni érzetek, az elhatározási képes
ség csökkenése1 szellemi munkáknál való g_yors kimerülés. 

lVIásodlagos tünetek: a szédülési érzetek, ·az ideges asthe
nopia, hyperasthesiak és paraesthesiak, fibrinalis rángások, resz
ketés, rövid tetanus, i7:o_mgörcsök, nyomási és neuralgiform ér~ 
zések, az ideges d~yspepsia bizon~yos complic'atiói, neurasthenias 
idiosynkrasiak stb. stb., - melyek már a neurasthenicus betegnél 
mint il)rennél fejlődnek tovább az egyes e3etekbcn. Ezeken kivül 
a terhelt eg;réneknél fellépő phobiakat1 bizonyos isolalt görcsös 
állapotokat és motoricus görcsös foglalkozási ncurosisokat is fel
sorolt az iskola, mint a neurastheniás egyénnél kifejlődhető har~ 

madlagos tüneteket. 
lVIülier C. F. a N eurasthenia három fokozatát különbözteti meg: 
Az első osztályba sorozza azokat, a kikre az orvos csak az 

»ideges g)rengeség« kifejezését al.kalmazhatja. Akik tehát a leg~ 

kisebb zörejre összerezzennek, akik már reggel fáradtan kelnek és 
csak napközben vagy este nyeril{ vissza ismét frisseségüket, akik 
Il)rugtalanúl, rosszul alusznak, fejn)romásban, szivérzékenységben, 
néha szédülésbcn szenvednek. 

A második osztályba sorozza a közópsúlyos eseteket, a betegek 
nem birnak már kellő energiával, hogy leküzdve a N eurasthenia 
okozta akadályokat, hivatásukat betöltsék, a kiknél phobiák lépnek 
fel, akiket már különféle par8.sthesiak, h)rpert-lsthesiak kínoznak, 
a kiknél az arythmia, tachycardia lép fel és ·a kiknél a sexuolis 
zavar az impotentia képét ölti fel. 

A harmadik osztályba sorozza a sülyos eseteket, melyek 
már kétesek nem-e ps)rchosis fejlődik ki náluk, azonkivítl a 
nagyon gyorsan, roha1nmal fejlődő sülyos eseteket, nlel~yeket 

»ideges gutaütésnek« nevez el lVJüiler. 
Áttérve a Neurasthenia intézeti kezelésére nlint mindenkor 

úgy a neurasthenias betegek kezelésénél is felette nagy súlyt kPll 
fektetnünk a psychotherapiára, értve ez alatt, hogy a betegnek a 
lehető legnagyobb mértékben psychicus befolyásunk alatt kell ál
lania. Nem elég az, hogy őket csak tanácscsal lássuk el, elren
delve a gyóg)ralkalmazásokat, hanem szükségünk van első sorban 
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is betegeink feltétlen bizahnára, melyet irántuk érzett önzetlen 
szeretetünk, szenvedéseik, panaszaikban n:yilvánitott őszinte rész
vétltnk, odaadó, gyakran mindent feláldozó gondos ápolással szer
zünk 1ncg, hogy aztán cn1e drága kincset sértetlenül megőrizve, 

111int orvosi ténykedésünk egyik legbecsesebb talismánját meg
tarthassuk. 

A beteg elsö szava iS rendesen az: »dr. úr, ideges vag3rok«. 
És itt eltérek nrain1 a sablonos kikérdezési medertől, nem a beteg 
foglalkozását, családi viszonyait, üzleti vagy egy-éh személyes 
ügyeit bol)rgatom első sorban, hanem megragadom a beteg által 
nyujtott első fonalat, panaszainál kezdeni a kikérdezést, tí.gy hogy 
egyenkint rátérve a betegség tüneteire, állapito1n meg az ezek 
után kidornborodó kórképet, kérdéscin1et 1nindenkor akként ve
zetve, hogy a beteg is tudatára ébredjen annak, miszerint szen
vedéseinek minden egyes 1nozzanata előttem ismeretessé lett .. 
Személye iránt a legkifejezettebb jóindulatot, betegsége iránt a 
legnagyobb részvétet nyilvánitva, tudakoljuk ki továbbá most már 
családi, üzleti viszonyait, foglalkozását, életmódját stb., amikor is 
a beteg tapasztalva, hog;r szenvedései kellő méltatásban része
sültek, legtöbbször legintiinebb ügyeit is feltárja elÖtlünk és ekkor 
rnár kezünkben vari a mó<l, hogy önbizaln1át növeljük, akarat
erejét erősítsük, mely két tényező g)rógyitásának alapköve, egyik 
legfi\bb feltétele. 

1\!Iindehez uraim .. csakis az intézeti kezelés nyújthat bö al
kahnat. Szorosan vett rendelő órát nem tartok, amiről felvilágo
sito1n betegeimet is, felhatalmazva őket, hog)r velem szükség sze
rint a nap bármely szakában érintkezhessenek. Nem kis fontos
sággal bír tehát, ha az orvosi lakás és rendelő szoba a gyógyin
tézetben foglal helyet, mert annak kivitele, hogy betegeinkkel a 
nap bármely órájában consultálhassunk csak: ekképen lehetséges. 
Hog)r .ily kezelés mellett az orvosnak mily nagy önmérsékletre 
van szüksége, a türelem mil)r erős megpróbáltatásain megy néha 
keresztül, azt definiálnom talán szükségtelen, de erős megg;röző
désetn, hogy csakis így és nem másképen vehetjük kezelésbe 
idegbetegeinket. 

A második, subjectiv hatását tekintve azonban az els8 helyen 
álló módja a neurastheniás beteg kezelésének a hydríaticus kezelés. 

Az idegbetegségek hydrotherapiája f8leg az utóbbi évtize
dekben fejlődött ki oly mértékben, hogy jelenleg már minden 
n1ódozatában alkalmazkodva a beteg·ség alapokaihoz és tüneteihez, 
in1n1ár 1nint positiv tudomány áll rendelkezésünkre. Intézetünk e 
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tekintetben nálunk korszakalkotónak tekinthető, mert első Volt, 
mely kezdettöl fogva a szigorúan tudományos ph)rsiologicus alapon 
állva, az idegbetegségek gyóg;rlcczelése terén elhagyta az addig 
alkaln1azásban volt ttí.lhideg gyógymi'iveleteket, az egész kezelés 
Jnenetét az idegnyugtató, langyos1neleg gyógykezelés alapjára fek~ 
tette. A betegeket ugyan hidegviz-gyógyintézetbe küldik most is, 
hol azonban hideg vizet már alig alkalmazunk. 

A betegekkel legtöbbnyire naponta kétszer végeztetem a 
g;rögymüvelctcket. A regg·cli órákban veszik a nagyobb, délután 

, pedig a kisebb gyógyprocedurákat; mindenk_or pedig a csak né.:. 
hány höfoknyi különbözeteken alapuló, sokszor váltakozó hön1ér

sékletü gyógykezelést alkalmazom. 
Igen fontos a kezeléseknél a hőfok megválasztása; mértékül 

az idegrendszer reflexingerlékenységí foka képezi az alapot. A 
hőfok megválasztása természetesen ckicént individuális kell hog·y 
leg)ren, dc általánosságban n1ondva idegbetegcknél, főleg· a fürdő. 
proccdurákná1 a két végső hatást a 18 és 28 °R közzé helyezzem. 
Túln1eleg izzasztó procedurákat, tehát forró fürdőket, gőzszek

rényt, villany-fényfürdőket stb. a ncurasteriiás betegnél ne alkal
mazzunk, inert ezek daczára az utána alkalmazott nyugtató für
dőknek, a betegeket elbágyasztják, gyöngítik. Ép igy vagyunk a 
túlhideg vizkezeléssel is, mely körühnény ép úgy ellentmond az 

idegbetegek gyógykezelésének. 
Az itt bemutatott gőzszekrén)reket tehát neurastheniás bete

geknél mint contraindicált kezelést ne alkahnazzuk. De az ideg
gyenge betegek gyakran állanak elő oly panaszokkal is, hol a 
gőznek tonisáló vagy oszlató hatása indicalttá lesz, localizált alakban 
használva. Igy idegesek izomcsúzánál, azok izületi csÚ°J;os lobjánál, 
cervicobrachial, intercostal ncU:ralgiaknál, a csúzos neuritis vagy 
perineuritis ischiadicanál, a heveny és jelentékeny fájdalmakkal 
járó n1ya1gia rhcumaticanál, n1int torticollis hunbago stb., egyes 
chronicus izzad1nányoknál1 különösen azok org·anisált alakjainál, 
hol czélunk.activ hypeaemiát idézni elő, kitünő eredménynyel al

kalmazzuk a gőzzuhanyt. 

A neurastheniás betegek ezenkivül gyakran panaszkodnak 
eg)r pontnak többé kevésbé állandó fájdaln1áról, mely pont néha 
csak egy izom, máskor egy idegnek felel meg, sokszor pedig vis
ceralís fájdalom jellegével bír a sziv1 a máj, a lép, a gyon1or vagy 
colon tájékának valarnely pontján. Ezen fájdalmak többnyire nem 
vehernensek, néha csak 11yo111ásszerüek és inkább tartós voltuknál 
fogva irritalnak; ilyen egyes pontokon fellépő algiak, különösen 
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alkalmas rnediumok a g8zzuhany alkalmazására, mel:rnek intensiv 
fájdalomcsillariitó hatása van. J\ kar-, láb- vagy az ülögözszck

rény is, hol a gőz hatása ép úgy localisálva van, gyakran jön ily 
esetekben alkahnazásba. 

Egy általános h;rdriaticns kezelés a nenrasthe"niás betegeknél 
a félfürdök rendelése. Intézeti félfürdö kádjajnk mintája felette 
alkalmas e czélra. A kádak fejfelé esö vége dölt, úgy hogy a 
beteg kényelmesen hanyat fekhet henne, a kád al~csony, a fürdö
szoJga által minden oldalról könnyen hozzáférhető. A f6lfürdőket 

kétszeri lchl1téssel alkaltnazoni, rendesen 26 °R.-cl kezdve, a mely
ben a test frottiro7:va lesz, az első körülbelöl 1-2 foknyi lehi'1tés 
öntözéssel van kapcsolatban1 a második ng)ranily fokig menő pe
dig ismét az egész test gyors frottirozásával. Ott, ahol a betegek 
tü.]érzékcn}rségüknél fogva még a frottirozást is e1einte nehezen 
tűrik, rendelem a félfürdökkel felváltva a törzsfürclöket1 1nely 1an
g:yosmclcg -vizével több perczjg használva n}rugtatólag hat a szer
vezetre. 20 oR. alól fürd()t ncurastheniás betegnél nem alkalmaz
tatok. Acut izgalmak esetében 28 °R. teli fürdők vannak indicálva. 

A reggeli órákban a félfürd()ket 1negelőzöleg vag}r egész 
testbeni masszást vagy pedig gözpcikkolást alk<dmazunk. A n1asz
szasc főleg 1nint enyhe izotngylÍ.rás lesz egész testben aplicálva, 
még pedig szappanos vízzel történlilf'g, n1ely a b(_h· porusait nem 
dugaszolja el mint a zsiradék, söt éppen e11enkcz()leg azokat még 
jobban nyitva tartja. A 111asszás e1ne-Ii az ~-Utalános anyagcserét, 
kitünö szer az idegvégződések edzésére, javítja a vérelosztódást, 
a köztakaró és az elren}7hült izn1ok táplálkozását stb. 

A gÖzpakkolásokat (Dan1pfeinpackung) talán én alkalmazo-m 
egyedül a hazai g)7 ógyintézetek közt, n1int tapasztalato1n szerint 
egyikét a legjobb gyóg)rmltveleteknek. Ezek kivitele a következő: 
Az ágyra lesz terítve a nagy g)rapjú pokrócz1 erre jön a 22--24 
R.o- vízbe mártott, nem tlÍlságosan kicsavart lepedő és egy ug)ran. 
abba a vízbe mártott törülköző, m:elyl)rel a mellkas vétetetik körü1, 
mivel különben a karok 1niatt a hónalj és a mellkasnak hónalj 
felőli részlete, tisztán a nagy lepedővel nem burkolható be tel
jesen. A beteg kinytljtott hel:yzetbcn, testhez fektetett karokkal 
lesz a lepedőbe beburkolva, 1nelyhez két oldalt 4--4 és a talpak
hoz 1, tehát összesen 9 drb, 44 °R. vizzcl megtöltött, külön e 
czélra készitett agyagkorsó lesz, közvetlenül a vizes lepedővel 

érintkezésben alkalmazva. E7-en müveletnél a vizes lepedő a meleg 
korsókkal érintkezve enyhe g·l)zt (<lunstot) fejt ki, fchneleg·itve a 
lepedőt, a neurasthcniás betegeknél megszabott idö alatt

1 
legfel-
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jebb 28-29 R.0-ra. Ezen pakkolásnak kellemesen mcgnyugtat6, 
csiliapitó, álmothozó hatása van, főleg a pcrifericus idegekre gya
korolt tonisáló hatásuk következtében. A_lkaln1azásuk ideje indi
·vLcluális, azaz tekintettel arra, hogy a neuraStheniás beteget sen1 
izzasztani, seni. hevíteni ncn1 szabad, legtöbbnyire csak 35~45 
pcrczig, azaz egy órán belöl lesz applicálva. l(itünÖ gyógymilvclet 
a neurastheniások rheumaticus bántalmainál is, valamint oly rheu-
1naticusoknál, <lhol a sziv is n1eg van tá1nadva, ahol tehát a gÖz
szekrények rendelése contraindicált. A ni.esterségcsen feln1elegitett 
lepedő és a ros~z hővezet() gyapjutakaró alól, a beteg mindenkor 
kellemesen átn1elegcdve kerül a fürdl)be, miután pedig a test hője 
en1e1kedett, a fürdövizének sem szabad a test höjéhez viszonyitva 
hidegebbnek lennie, azaz ez valan1ivel 1nég 1nelegehben lesz alkal
ma.zva, mint a rendes körülmények közt vett fürdő. J3ctegeim 
ezen kezelést majdnen1 kivétel nélkül igen jól tlirik, úg)r hog:y 
még jobban szeretik a 111asszásnál is. 

Általánosságban alkahnazon1 a neurastheniás betegeknél a 
hátgerincz-villlan)7 0zást, 1nelynek czélja az ideggyököknek jobb 
energiára, táplálásra ösztönzése, g)'<lkran 1nasszás hel)rett pedig 
az egész testbeli villanyos 111asszást. A hátgerincz villanyozását 
is egy villanyos n1asszás hengerrc11 faradizált áran1n1al végzetn. A 
henger két oldala a két pólus, közepe egy ebolit réteggel van el
szigetelve, a hengerből tehát folytonos kisugárzással meg:y át az 
áram a testbe, ott ahol aT-zal érintkezésbe jut. Ezen készülékek 
alkalmazását a kartá1'saknak csak a legrnelegebben ajánlhatom. A 
galvanizatiót és franklinizatiót tlÍI erősnek. tarto1n neurastheniáS be
tegek kezelésénél, ellentétben a faradizálással, ahol a secundar te
kercs distantiáját legalább mérlegelni tudon1. 

A kezelések 111enetében a villanyozást felváltva igen jó ered-
1nénjn)'el alkalmazzuk még a gerinczoszlop zuhan)rozását is,_ a 
n1e1)7re a váltakozó hö111érsékletre berendezett skót zuhanykészü
léket <llkalmazom. A hőfokok váltakozása itt is korlátolt, csak 
néhány foknyi különbözeteken alapuló. Ennek czélja szintúgy 
n1egedzeni az idegrendszert, az idcgduczokat és sejteket jobb táp
lálásra ösztönözni. 

A skót zuhan)7 különben is nag_y szerepet játszik a hydri
aticus kezeléseknél. N curastheniás .betegek közt igen sokan szen
'rednek ideges clispepsiában, a hasi szervek fl)leg a belek atoniás 
állapotában; il)7 encknél a vi1Ia11yos n1asszással, a g<')z;zuhanyn)ral 
és a speciális altesti gyn1nasticá,ral kapcsolatban, nagy szerepe van 
a skót zuhan)rozásnak. Utóbbi esetekben jön ·alkahnaiásba· a Win-
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ternitz-féle h)rdraulicus masszás is, a mely eg)' e czélra szerkesz
tett kád segélyével történik. A kád akként van szerkesztve, hogy 
a beteg felpolczolt térdekkel, tehát ellazult hasfallal fekszik a kád
han, mely tclifürdö alakjában lang:yosmeleg vizzel lesz n1egtöltve. 
A hastájnak megfelelőlcg egy 4 lapátú, forgatható vizi kerék sü
lycd a kád \rizébe, n1ely inüködésbe hozva, hullámot ver a has
falra, ezt a hasi szervekkel együtt rázó mozgásba hozva. 

Visszatérve a skót zuhanyhoz, ezen utóbbi g:yógyműveletet 

hasr,nálom inég az agy vérszegénységénél, csak ig·en rövid ideig· 
temperált vizzel alkalmazva, hogy az agyat vérdúsabbá teg}ren; 
hosszan vag)' túlhideg vízzel ezt applicálni nem szabad, mert kü
lönben e:r,zel éppen ellenkezőleg még vérszegényebbé tehetnök az 
agyat. A neurastheniás beteg·ek igen g)rakran szenvednek hideg 
extremitásokban, melynek oka a véredén3rek rendellenes vasomo
toricus beidegzése. Ilyen esetekben is a skót zuhany· alkaln1azása 
felette indicált, felváltva a végtagoknak erősebb frottirozásával, 
közbevetve gyakran ép úgy a gözzuhany alkalmazását is. 

Arythmia és tachicardia eseteiben, ép Úg)' angio-neuroticus 
állapotoknál, midőn a fej vagy a mellkasi szervek felé vértódu
lások történnek, igen jó eredménynye1 rendeljük az ülÖfürdöket, 
inelynek a reactióban való véredény tágulás folyhln van kitünö" 
hatása. De használjuk ezeket mindazon esetekben, a hol a hasi 
szervek működésére akarunk speciális irán3rban hatni, mint pl. a 

neurastheniások dispepsiánál. 

Még a napfürdöknelc is tapasztalatom sz~rint kitün8 hatása 
van a neurastheniás beteg g3rógykezelésénél. A napsugaraknak 
valószinüleg egy általános gyenge electricus hatása is van szer
vezetünkre. Itt a betegek lemeztelenített testtel feküsznek a napon 
és csak a fej van védve egy e czélra szerkesztett faalkotmán3r
nyal. A kellemes átmelegedés· után mindenkor neurastheniásoknál 
a langyosmeleg félfürd8ket alkalmazom. 

A hydriaticus kezelést betetőzi a gyógygytnnastica haszná
lata. Betegeim a reggeli gyógykezelések után tornáznak. Torna
szereink akként vannak összeállitva, hog;r az egész test izmai kü
lön izomcsoportokban is mülcödtet11etők. Neurasthcniás betegeimet 
egész testben tornáz_tato1n, természetesen kellő ellen_Úrzés melletl, 
individualizálva az egyes tornagyakorlatokat. A föczél, a beteget 
soha ki nem fárasztani, nálam játszva tornáznak. 

A gyóg3rgymnastica nemcsak hogy az izomrendszert erősíti, 
nemcsak hogy szabályozza a vérelosztódást, hanem erősili eg;r-

! 
1 

1 
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úttal az idegrendszert is, jobb táplálásra ösztönöz·vc az egész szer
vezetet. 

Utoljára cmlite1n, bár szintúgy felette fontosnak tartva, a neu
rastheniások <liateticus kezelését. A tejkúrát idegbetegeimnek ál
talánosságban melegen ájánlom, de elvonom tőlük a kávé, thea, 
szesze:::; italok és erősen fi.\szcrezett ételek élvezetét, ép úg:y a do
hányzást, mel3r utóbbiak mértéktelen élvezete tnár sok szervezetet 
tett ideggyengévé. 

Ezekben számoltan1 be mélyen tisztelt kartársaim azon gyóg;r
mltveletekről, n1el3rekkel egy oly fontos és sajnos, nag")r tnérvben 
elterjedt betegség gyógyitása terén ml1ködöm; imár nincs más 
hátra, mint egész szivem melegével n1egköszönni azt a látogatást, 
n1el3rlyel intézetünket a napon megtisztelni kegyeskedtek. 



· A physikalis gyógymódokról. 
DR. FÁI MÁTYÁS, l\íIKLÓS (Uj·Tátrafüred), 

Tisztelt Közgyűlés! 

A midÖn jelen előadás megtartására vállalkozom, teszem azt 
azon kötelességérzctc1nbő1 kifolyólag, mel)r engem, mint a szepes
meg·yei orvos- és gyógyszerész egylet egyik szerén)r tagját ezen 

egyesület irá1?-t érzett tiszteletem kin)rilvánitására kötelez., , .. 
Ezen tiszteletre méltó egyesület tudomán·yos 1nunkalkodasa1 

révén az összes vidéki tudomán)ros eg;reSülctek között elökelö 
hel)ret vivott ki és a tudományok mliv'elése iránt fogékon~~' , a 
haladást éberül figyeli, miért is öröm1ne1 vetten1 a vezetoseg 
szives felszólitását ezen előadás megtartására, n1e1y hivatva lesz 
az orvostudomány mai modern irányzatát ismertetni, megvilágitani 
és beható tudományos megbeszéléshez, n1egvitatáshoz hozzáfér
hetővé tenni. I-Ia a kitűzött czélt sikerülni. fog elérne1n, akkűr 

szeré:O.)r munkámmal teljesen meg leszek elég·edve ! 
lVIost pedig, tisztelt közgyülés, engedjék 1neg, hog)r áttér

hessek előadásom tulajdonképeni tárgyára, a physikalis gyóg)r
módok ismertetésére. 

* * * A ki figyelemmel kiséri az orvostudomán·y haladását -. a 
mi bizony a n1egjelenö szakmunkák óriási szán1ánál és rengeteg 
sok fol)róiratnál fogva roppant nehéz, quasi lehetetlen -, bizo
nirára észrevette és fcltünt neki, hogy ujabban a chemlai agcnsek 

, b "l" vulgo g·yógyszerck rovására 111indinkább a terr:icszet en .reJ _o 
ph)rsikalis erők alkalmazása lép előtérbe. Eddig .a , p~1ys~kahs 
erőket mint gyógyhatányokat a g)rógyitás terén neghgaltak vag)r 
alig alkalmazták, manapság ellenben a chemiai szerek mellett már 
ezek is elötérbe és alkahnazásha kerültek .. I._,átjuk, hogy a Ino
dcrn orvos ma n1ár nem csalc a bctcg·séget curálja, hane1n tnag·át : 
a patienst. Látjuk, hog')r a modern orvos 1na már nen1 csak re
cepttel gyógyit s ne1n csak a be_tegség ellen ir irt, hane1n teljes 

i 
~ 
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gyóg·ytervet készít, mel:y kiterje$zkedik a beteg egész'-élctmódjára .. 
Irányitja a beteg mag·atartását,. hel3res és czélszerü életre tanitja; 
szóval oktat és tanit1 nevel és felvilág·osit, n1i által jövendő be
tegségek bekövetkezését megelőzi, szóval p r a e v e n ti v e jár el, 
mely az egészség megóvását eredmén3rezi. 

Az orvostudomány halad. - Szükcbb munka köréből ma
gasabb látókörbe helyezkedik. Feladatának magaslatához köze
ledik! - AT. orvostudomány a gyóg}ritásnál ma már a termé
szetben rejlő össz;es erőket uralja. A kémiai, a physikai erőket, 
gyógyit fényn:yel, levegővel, klimával, vízzel, gőzzel, clektromos
ságg·al, hidegg·cl, n1eleggcl. Szán1ol a mcteorologiai tén:yezökkel. 
Alkalmazza az állat-, növén)r- és ásvány-ország különböző eg)rc
deit gyóg)rhatányok gyanánt, sőt azoknak eg)res alkatrészeit, vért, 
savót, mirigyet, vasat, fehérjét stb., de ncn1 csak az exogén anya
gokat, hane1n felhasználja n1ag·ának a beteg egyénnek saját endo
gén védelmi eszközeit, hogy ezek együttes müködésével vessen 
véget a korokozó csiroknak és paralysálja a megtörtént fertőzést. 

G)rógyit süritett, ritkitott 1evegövel, a táplálék C?;élszerü elö
irásáva1, a különböző diaetával, a testmozgások szabatos körül
irásával és adagolásával, sétával és pihenéssel, gy1nnastikával

1 

1nassagevaI1 suggestióval, kedélyre hatással (psychotherapia) a beteg
ápolás körében napról-napra fehnerülő ujabb és czélszerl1bb be:
rendezésekkel, kén)relmes fekhelyekkel, tisztaság·gal, asepsissel stb., 
mel)rek· a „hypurgia" név alatt foglaltatnak össze. 

A pcltikai szerek mellett ma 1nár az ordinálásnál a vizpár
nák, légpárnák, a tern1ophorcompressek, 1nesterséges concentrált 
tápszerek, son1atose, nutrose, plasmon, Puro, Eucasin, húskivona
tok, hús-, tej- s növényi fehé1je-készitrnények szán1talan fortnái, 
az alcuronat-1nandulakenyér, saccharin, Graham-kcn)rér stb. stb., 
fango, iszap, forró légzuhanyok, fényfürdök, vörös fénysugarak 
n1ind alkalmaztatásba kerülnek. A betegeket külön intézetekbe, 
sanatoriun1okba küldik. JVIindenféie betegség ellen külön spccicllis 
intézetek állittatnak fel s ott 1nind ezen tényezők együttes hatá
sával a betegek gyógyulnak. \!~annak üdülöhelyek reconvales
censek részére, claggottaknak, szülőnöknek, idegbajosoknak, a1-
lcoholistáknak, diaeteticus g)Tógyintézetek anyagcserezavarokban 
szenved(.kne.k, tüdö~ajosoknak, szivhajosoknak stb. stb. 

Ezek mind uj dolgok, az orvosi tudo1uány körében felme
rülő uj viv1nán)rok, a mcl)reket a humanis1nus apostolai~ a gya
korló orvosok, kik az élet gorongyös útjain fáradhatatlan buzga
lommal és kitartással éjjel és nappal, gyakran étlen szomjan saját 
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testi épségük feláldozásával folyton munkában hctc_,g embertársaik 
egészségcért fáradozva, n1aguk el(:ltt n1indég az élet lcgkellen1et
lenebb episodjait, a beteg·séget, a sze1nrcdést1 a szerencsétlenséget, 
különböző katasr,trophákat látják, - nen1 lévén rá. pliysikai idejük, 

nem képesek folyton figyelen1111el kisérni. 
lVlár pedig az a tudo111án)r, a n1it egycte1ni éveik alatt n1a

gukba szivtak, n1a már a folytonosan haladó tudornán)r n1elleLt 
nem clegend(), s épen azért sr.ükségesnck és hézagpótlónak tartom, 
ha az annak idején tanultakat kissé felfrissiten1 s a 111odern, tudo
inányos áran1lattal kapc!-5olatba hozo111. llog)r ezt n1egtchessen1, 
czélszerünek vélem egy rövid összefoglalásba venni a n1ult század 
orvostudományának fejlődését s annak kapcsán adni elő thc111á
mat, hogy fejlödésének szükségszeri'iség·c kellően kiclon1borodjék. 

* * * A mult század elején a7' orvostudomány a franczia forra-

dalom által európaszerte előidézett rázkódtatások folytán gyenge 
lábon állott. Az addigi tudon1án)ros kutatások ererln1ényei hite
lüket vesztették. Az egyenlőség jelszava az autoritást n1cgszíin

. tette s az uj szabad
1 

előitélet inentes tudon1ányos vizsgálatok és 
kutatások indultak rneg. A természettuclon1ányok1 physika1 che
mia, mathe~11atika, physiologia1 anato1nia, patholog·ia s sötét tes
pedésböl hihetetlen gyorsasággal tudomán)rokká fejlődtek és ezek 
vezérlete n1ellctt lassanként az· orvosi gyóg)rtudon1ány is lábra

kapott. 
Eze~ időkig az .orvostudotnán)r teljesen a naturphilosophia 

karjaiban_ volt fogva tartva. Mindent rendszerbe fog·laltak. A 
thcrapiára nézve azonban ez kedvezőtlen hatással volt. Ezen 
időben a B r o \V n-féle (Erregungstherapie) volt divatban l~S a 
B r ou e s a is által inaugurált és tanítványa B o u i 11 a r d által for
g·alomha hozott éT vágás lett általánossá. 

1833-han l\!Iüller Johannes korszakalkotó physiologiája 
és S eh ö·n le i n J o h. Luk á e s cxact klinikai vizsgálatai uj tudo-

1nányos a1apra fektették az egész orvostu<lon1án:yt s itt kezdődik 
tulajdonképen az észszerl1 orvoslás korszaka. Bé e s be n a híres 
leyden'i professor B o e r ha v e tanitványai van S i v i e te n és 
de Ha e n felállitották az orvoslás s2'.abáJ)rait1 n1elyek sok esetben 
még n1a is irányadók s a bécsi iskolát világhirlrvé tették. A 
hallgatódzás (Laennec) és kopogtatás (1\uenbrugger1 Co
visart) feltalálásával, a rendszeres hő1nérésekkcl1 a klinikai n1i
kroskopiával és vegyi vizsgálatokkal mindinkább fejlődött a diag·
noitica s olyán elmék, mint Sk.oda és Rokitanszky a bécsi 
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iskolát ujra felvirá-goztatták 1 1n.elyet . nemsokára - megközelitett ~ 
.berlini iskola -is _1'r.aube, F.rerichs1 "\Tircho1v, du Boi"s
R e )T mond mnnkálat,ai folytán. 

A kórboncztan R oki tan sz k )r és \Tire h o 1v alatt fejlő

désnek indult1 tni jótékon,y hatá$t g-yakorolt a· klinikai munkál
kodásra is. l{_ifcjlödött a~ »O r g a u i e is 1n u s« tana,. tn·el)r rend
szei·be foglalta a betegségeket a megbetegedett S7'Ctvck szerint 
(agy-1 sziv- 1 csont-tnegbcteg·edések sth.), 111el)rböl aztán kifejlődött 
a localis diagnosis1 a beteg Szer1rek_ diagnosticája és ez:iel ci rend
szc~·es orvosi phJrsiÍ{_alis_·· vizsgálati eljá1:ásők. Dc a belgyógyászat 

terén történő haladás fcllenditette a többi spec~alis sz.akokat is, 
H el n1 h o 1 t z sze1ntükre 1 Türck és Cserm.ak géget.ükrc kifejlesz·
tctte az ophthalmologiát. és 1aryngokopiát. Ezt követték a többi 
vizsgálati eljárások a n1ikroskopiai1 vegyi 1 elektro1nos vizsg·álatok. 

Az ekként felszaporodott tudornány továbbvitelére kifejlő

dött a specialls szak1nüvelés és a specialisták tábora. 
a 60-as évek óta. · Ez_ időtájt a scbésZet is 1neginclult - eddig 
vallásos tekintetek és az· egyházi tilalo111 korlátozta- a véres be
avatkozást. Hogy ina nlár hol tart1 az nlinr:lnyájunk előtt' -is1lle
retes. Az nto1só 2 évtizedb-en a technica fejlődésével párhu7'a
n1osan a b a e te r i o log i a tartotta bevonulását; felfe(lezték. á: · 
különféle bacillusokat s rnikroorganisn1usokat

1
_ 1nel)re_knek'.- .·b-etcg-. 

ségnen~ző 1 fertőző tern1észete lett exact vi7'sgálatol(kal bebizo-. 
nyitva.· Jenner1 l)asteur1 _l_..istcr1 Semmel\veis

1 
Pettcn

k o f f er, l( o c h 1 B e_h ring·, R o ux1 · lVIa r m orek
1 

Ha f fki ne, 
Eh rl i e h 1 I_, a ver a n stb. azok a kin1agasló férfiak, kiknek alap
vető ·n1unkái -n1egteremtettÓk ez irányt s uj alapra fektették a'z 
egész_ orvostudo1ná11yt1 főleg az utolsó 2 évtizedben. 

Légujabban 3-;4· év óta a phjrsikaJis ch"emia, az 
az alap1 a 1nel)ren az eg;res biolog·icus és pathologicus folyan1aton 
rnag)rarázatát -keresik, a :1llel)Tre Van t'l-I o f f és 0 s t \\r a 1 d ch'e:. · 
n1icusok tudo1nányos buvárhttai alapján ha'zánkfia l( o rá ny i 
Sándor h~lyezkecle-tt először fs ·vezetett be a klinikai ·vizsgá
latok és kutatások sorába és. a mel)r irány i_nü'st tartja fényes be-· 
vonulását. 

A 1nint ezen hézagösan1 vázlatosan isn1ertett fcjlöclésmenet:
töl is" látható 1 orvostud-on1ányunk 1nég nlindig csak tudomán)r, 
1nel)r napról-napr·a · halad1 nagyobbodik és n1ég inindig nincs tel-· 
jes tetőpontján, még nem érte el a tökéletesség legfelsőbb fokát, 
I---Iiszen n1ég vannak az emberi testben eg)rcs szervek, a n1e1yek
nek czélját 1nég nen1 jsmetjük teljesen, n1ég vannak eg)res élet..: 
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folyamatok, a melyekbe még nem nJrertünk bepiilantást, a me
lyeket még az ismeretlenség homál)ros fát3rola takar. A paj?;sn1i

rigy, mellékvese g1andula pinealis stb. működését pl. a »sec
retio interna« név alatt még csak 1nost kutatják. A únon1abb 
agym.üködések még szintén ismeretlenek elöttünk. 

Igen természetes tehát,- ha a therapia sem érte el azt a 

fokot, melyet fontosság·ánál · fogva megérden1el. 
De hiszen ez ne1n is csoda, ha végigtekintjük annak fejlő

dését. -Az a sok balhit és téves felfogás, mely ai orvostudomán3r 
fejlődésénél köztudattá vált, téves tanokat, téves gyógyitű eljárá
sokat és módokat egész sectákat létesítettek, a melyekből csak 
nehezen sikerült a kiút, a kibo_ntakozás. 

Az érvágás römurahnán kivül sokáig virágzott a homco
pathia (Halmcmann 1755-1843), mely helytelen alapon felépülve 
itt-ott még ma is előfordul. A Rad e ma ch e r-féle tapasztalati 
gyógy1nócl az 50-cs években sok orvost hódított rncg. Sokáig 
dívott a »lVIesmerisn1us«, az állati delejcsség1 a n1ysticisn1us 
iránt mindig fogékony közönség által fclkapatva s akkor élték 
a csodadoktorok és javasasszonyok az aran)rjuezi napokat Fő

leg a főúri körök pártolták. 
A mult század elején lendült fel a hydrotherapia is, mel)ret 

a genialis P r i e s s ni t z laikus létére szokatlan ügyességgel hono
sitott meg· a therapiában. A közönség rajongott érte és vakon 
bizott benne. Pedig már a régi rómaiak idejében az akkori 01·-

. vosok használták, de ez időtájt teljesen megligálták az orvosok._ 
lVIind ezen irányzat-ok nagyon nlegnehczitették a gondolkozó 

orvosok helyzetét s nagy ür tátongott az orvosi tudon1án;r és 

orvosi praxis közt. 
A fejlődő orvostudományn~yal nem tudott lépést tartani a 

therapia. Egynéhány gyógyszer volt az összes gyógykincs, és 
úgy tern1észetesnek tl1nik fel, hogy a szigorú kritika, nlely a tu
dományos gondolkodás fol)rtán kifejlődött, n1egterc111tette a thera
piában a ni hí 1 is n1 u s t. Ekkor mondta Di e t f: »Es gibt keine 
\Virklichen 'fhcrapeutcn, es gibt nur glückliche Acrzte. « Natura 
sanat, medicus curat«. Mindenki csak a betegséget kereste - a 
beteget tekintetbe sem véve - csak a pontos diagnosisra töre
kedtek és specificus szerek után sóvárogtak. 

Már-már tetőpontjára hágott a nihilismus, a midőn L is te r 
felfedezésével az antisepsissel elért kitünő gy6gycredmén:fekkel 
a s_ebészet fellendítését 1neginditotta. Ez aztán uj életet hozott 
az egész therapiába. Orvosegyletck alakultak, a thcrapeuticus 
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eljarasokat megvitatták s a legjobbjatnk állottak e mozgalom élére. 
A gyógyszeripar fellendült, a vegyi gyárak altatószeteket, láz. 
ellenes szereket producáltal.,; s ezek n1Pg nla is napról-napra több 
és uj-abb készitményeket hoznak forg·alomba, a melyek az orvosi 
gyakorlatban nagy swlgálatokat tesznek. 

Azonban ma már úgy a publikum, n1int az orvosok közö-t-t 
csökkent a gyógyszerekbeni bizodalom s hovatovább szaporodik 
azoknak a száma, kik a gyógyszer nélküli kezelést követelik. 

Annyi tény, hogy kizárólagosan gyógyszerrel rn:a már nem 
gyógyíthatunk. Ma a bizalom diaeteticus-physikalis gyógymódok 
felé irányul. 

A közelmultban a bakteriologia fejl8désével párhuzam-osan 
megindult a ·setu~therapia, az antitoxin-therapi-a, a 
bakteriotherapia, mely ma még a fejlődés stádium·át éli s 
az eddjg elért eredmények nyomán vérmes reményeket fűzünk 

hozzá. Nem csekélyehh várakozással vagyunk eltelve az o p o-. 
t h e rap i a vagy o r g a no t h e r a p i a irán~yában sem. Az állati 
szervek, mirigyek S7.Övetnedvci, spernim, thyrojodin, cerebrine, 
medulline, ovarine, és utóbbi mind jól beváltak. Bro,vn-Ségnard 
kezdte s a secretio interna tanával párhuzamosan növeked·ett.. 
Azonban ez utóhb emlitett therapenticus beavatkozások m'ég nem 
lettek teljesen általánoss;-Í., csak a difteriacllenes serum és lassú 
an)ragcserénél, elhizásnál a thyrojodin, a többi még a további 
kísérletezés stádiumát éli. l\!Iindezen eljárások mutatják, hogy most 
a therapia csillaga ragyog az orvostudomány egén. l\!Iost abban 
a ko1·;.,;zakban élünk, a mid8n a kutatások, buvárlatok a gyógy- . 
erechnények elérésére , törekednek. Napról-napra ujahb gyógy-

- kezelési el}árások merülnek fel. 
Az e:X:act anyagcsere-vizsgálatok hivcri tükrö7.ik vissza a 

szervezetben, végbe1nenö életfol;ra1natokat s. érzékeny hilanz alakw 
jában tudon1ást szerzünk a legkisebb eltérésről is, rnel)ret beteg
ség vagy gyógyszer .létcsitett. Il)r ·módon jutottunk abba a hely
zetbe, hógy ma reális, szigorú kritikával n1ondhatunk véle1nényt 
eg)r-cgy gyógyszer értéke felől. S ez a kritika - valljuk be 
Öszintén - ne111 kedvez a legtöbb gyógyszernek. A causalis 
t h e rap i a nem sok hasznot lát egyikből se1n, pedig czers7.ámra 
gyrártják az uj szereket. A s y n1 p torna tik u_s t h e rap i a ellen
ben örö1nmel fogadja, mert haszon:1~tl tudja érlékesiteni. 

De vajjon_ melyik orvos óhajtja ma a symptomatikus the
r.apiát ! ? 

A dudv't módra szaporodó gyógyszerek közül egyedül a 



mesterség e s táp sz et e k awk, a melyek objectiv kritikával 
is reális értékönek bizonyultak. A concentrált tápszerek ~ le
gyen az hüs fehérje, növényi fehéje vagy tej -fehérje - az exact 
anyagcserevizsgálatoknál is beváltak. De ez már a táp 1á1 k o z ás i 
gyógymód körébe esik, mely már a physikalis-diaetetikns g.yógy
módok k6zt foglal helyet. Ez az a gyóg3Tmód, 1nel3r ma a theo
riával foglalkozó s gondolkodó orvosok hizaln1át l:Jirja; ez az a 
gyógymód, mel)r causaliter a legczélszerltbhen adaptálhátó 1 mely
lyel legjobb eredményeJ.;:et t,udun_k elérni, mely az intelligens kö
zönség- bizalmát is bitja. 

A p hysika lis th el; a pi a nem mondható egészen ujnak, 
mert hisz már a legrégibb idökben is használ.atban volt. A régi ró
maiak és görögök gyógykezelésében már előfordult. Hippokrates 
idejében már használták a klimatikus kurák_at, a .bi:döfzsöléscket, 
kenökurákat. A gymnasztika is fontos--szcrepet játszott a régi.ek 
testi nevelésénél. A vízgyógyászat is jó hirnek örvendett, a mi
óta ezen kezelési eljárással Aug·ustus császár egészségét vissza
nyerte s e téren háziorvosa lVI u s a elévülhetetlen érdemeket szer
zett. Azonban a középkori tcspedési id8szakban fet'edésbe ke

·rültek s csak a 19-ik század, ele_ién lett eg)res ág<;i felkarolva, mint 
az elektrotherapia Mag·cndic, Duchcnne és Remak által s 
a v1zgyógyászat, fürdökurák, Priessnitz és követői által. 

Nagy lendületet ezen gyógyeljárásoknak azonban csak Le y
d e n berlini professor adott, ki 1897-ben szállott érdekében sikra. 
Ö els8 sorban a diatotherapiára hívta fel a figyelmet s könyvet 
is irt róla, majd iskolája oly szorgalommal és munkakedvvel fo
gott ezen gyróg-ymódok tudományos mi'1vcléséhe-z; és népszerlt
sitéséhez, hogy ma már igen terjedelmes irodalom· áll belőle ren
delkezésünkre és egész tuclümányos szakká lett kiépítve. 

Az úgynevezett te r ni ész e te s g yr 6 g yr tn ó dok, melyek 
tapasztalati alapon virultak fel K ne i p p, R i e k 1 i, La hm a n n 
útján; be lettek vezetve a klinikai gyógykezelésbe és tudományOs 
alapon lettek fejlesztve, úgy hogy a legobjectivebb kritika elött 
is megállja helyét. Több. szakra oszlott, melyek mindegyikének 
inegvannak a lelkes mi'r\'cl8i. S8t- megjelent róla a folyó évek
ben egy igen kitünÖ, töhbkötetes kézikönyv is Goldscheider és 
Jacob szerkesztésében, melynek az általános részt tárgyaló első 

két részből ·álló kötete kö~etkezö szakokra oszlik: I. l(lin1ato
therapia. II. Havasi tartózlrnclás (I-Iöhenluftthcrapie). Ill. Pncumato
therapia. IV .. Inhalatiós therapia. V. Balneo-therapia (fürdög·yógy
mód). VI. Thalassothcrapia (tengeri gyógymód), VII. Hydro-
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therapia (vizgyógymód). VIII. Thermotherapia (högyógyászat). 
IX. Massage. X. Gymnastika. XI. Mechanicus Orthopadia. XII. 
Elektrotherapia. XIII. Fénytherapia. 

A részletes részben a II-ik kötettől kezdve 8-z egyes beteg
ségek physikalis gyógyitásn1ócljára vannak tárgyalva, vagyis a 
combinált physikalis gyógyeljárások. 

E rövid elöadás keretében nem akarok részletekbe bocsát
kozni, elegendönek -tartom, ha csak rájok utalok. l\1inden szak 
elöbb a physiologiával, majd a methodikával foglalkozik. 

Azonban kie1nelendönek tartom pl. a gymnastika különböz8. 
fajtáinál a gyakorlási gyógyeljárást (Uebungstherapie), 
1nelyet F re n k e 1 svájczi orvos honositott meg tabes dorsalisnál, 
a miclön az ataxiás be.tcget bizonyos koordinált müveletekre gya
korlás útján betanítja. Ilyen ml'rveletek pl. egyenes vonalon 
járás, fordulások, álló, ülő, fekvö helyzetben bizonyos rajzok szerint 
elöirt és begyakorolt mozgások. Ez az úgynevezett e o mp e n
s ál ó gyakorlási gyógymód. Van még elökészitö és gátló gya
korlási gyógymód (Bahnende und hemmende Uebungstherapie). 
Elöbbi abban áll, hogy paraplegiás vagy hemiplegiás esetekben- fcn
tartvák a központi akaraterőt -- az idege1fajulást gyakorlatok műve
lése által meg·akaclályozzuk s igy gyorsabb gyógyulást létesíthetünk. 
Ilyen gyakorlatok az; eg·észséges taggal végcztctnelc s a másik 
ig·yekszik vele együttmozogni vagy utánzás által vagy elektro
mos pi·ocedurák t'ttján a beteg testrész részt vehet a gyakorla
tokban. 

A gátló gyakorlási gyógymód ennek az ellenkezője. Pl.: 
choreánál, Athetosisnál. Itt a m9toricus idegpályák túlmi'.tködését 
kell erős akaraterővel, nagy figyrelemmel esetleg homokfürdöben 
vég-zett mozgási gyakorlatok által leszorítani. 

A fénygyógyászat körébl'il, mely F ins en a Nobeldij nyer
tesének nevéhez fi'1zödik, meg kell en1litene1n, hogy a fénysuga
rak, a hősug·arak és veg·yi sugarak külön-külön alkalmaztatnak 
therapenticus czélokra. A spektrum szinei közül hősugarak a 
vörös és in fra vörös; fénysugarak a sárga és zöld, és vegyi 
sngarak a leg·nagyobb töréssel biró kék, violett és ultraviolett 
sugarak. 

Eddig csak a napfürclök, légfürdök vag)r levegöfürdök, elek
tro111os fényfürdl-Hc, izzó és iv1án1p,lkkal voltak használatban, a 
l o e a 1 í s fény keze 1 és t azonhan Fin s e n volt sz;ercncsés 1negol
dani 189:1-ben l(openhágában. Ö ugyanis Buchner és Geisler tap.asz~ 
ta1atai nyron1án haladva - isn1erve a nap bakteriun1ölö hatását -, 

1 
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a nap· és villanyfény erejét tükrökkel és gyf1jt8lencsékkel kezdte 
nagyobbitani, concentrálni és therapeutice kihasználni. A vörös 
és narancsvörös hösug·arakat,_ melyek a testre elviselhctctlenekké 
váltak s .melyeknek nincs is baktericid hatása - kizárta, ügy 
hogy csupán az ultraviolett sugarak (vegyisugarak) jöttek alkal
mazásba elmés fén;rgyi'ijtö készülékkel. Igy sikerült Finscnnek 
több száz lupus-csctet teljesen kigyógyitani a vörös fénynyel, 
sőt himlöbetegeket és egyéb exanthemás betegeket is. 

De tovább nem akarom becses türelmüket igénybe venni, 
hiszen teljesen úgy se1n merithetetn ki tárgyamat. IzlctitÖül mu.
tattam be bel8Ie néhány ujabb gyógyeljárást s felhivtam reá a 
figyelmet, s ba valaki kedvet.kapott tanulmányozásához, örömmel 
fogom látni. 

Tisztelt közgyűlés 1 Ez a jövl\ zenéje 1 Ez fog most ura
lomra kerülni. Speciíicus szereket feltalálni minden betegség 
ellen jó volna, de ez csak utópia. Ma gyógytervvel dolgozunk, 
igénybe véve az összes segédtényezőket s igy tudunk. sikeres. 
gyógyeredményeket elérni. Ezen alapulnak az összes ~anatoriumi 
és intézeti kezelések. A physikalis therapia korunk legujabb 
magzata, n1ely hirtelen nöV-éssel egyszerre lett nag)rgyá, gyorsan 
nőtt fel. Jó kezekben van, jól táplálkozik s így remélhet8, hogy 
nem lesz csenevészszé s nem fog elsorvadni. Vederemo ! 

Szepesvármegye közegészségügyi viszonya 
az 1901-ik évben. 

DR. LüRX SÁNDOR. 

Igen ti sz t e 1 t Kar- és Tagtárs urak! Megfelelve köz
gyűlésünk egyik régi hatiirozatának, kötelességem volna egy ál
talános jelentést bemutatni a múlt évi közegészségi viszonyokról. 

Az általános évi jelentéseket beszüntette az 1898. évi 120 528, 
számú b. ü. miniszteri rendelet s így csak azon adatokat mutatm 

·hatom. be, melyek hivatalból rendelkezésemre állanak és melyek 
az észlelt és tényleg be is je1entet.fhe~~en3r fertőző kórokra vonat
koznak. 

Ez adatok pontos beszolgáltatása mintegy 9 évi idl\ lefo
lyása után, ~ég most is elég kivállni valót hágy, mert ezen ren
deletek nem szolgáltatnak be oly pontossággal, a min8vel az 1893. 
évi 17 415. és 1894. évi 91954. számú rendelet ezt compentálta. 

I-Iol és miben keresendő , annak oka, azt a tiszti orvos ép 
úgy tudja, mint jó magam. Vádo1no:r:n lehetne nem:csak az orvost, 
de ép oly joggal a hatóságot, a gyóg:yszerészt, a papot, a tanitót, · 
a szülésznőt, a szülét é~ gyámot, szóval a nagy közönséget. Pec
catur intra et extra muros. 

Köztudomású azon tény, hogy heveny fertőző kór felmerülte 
esetén az óvintézkedések csak akkor vezetnek czélhoz, ha azolr 
azonnal életbe lépteth~tők. De egyrészt a szokásos és az emberi 
természetben rejlő titkolódzás1 másrészt azon bal felfogás, hogy 
a feljelentő mintegy árúlást k_övet el, a későn foganatosított óvin
tézkedések hel)rcsségéröl és czélszerltségéről, sőt hasznáról meg
győződve -nincsen, de nem is bízik benne, sőt nem ritkán egy
szerlt boszzantásnak és foggatásnak tartja, mert hiányos az álta
lános mltve1ődése és nlert az intézkedések bizonyos költséggel 
járnak. 

Emberi szervezetünk- gyarló és ágánál fog·va megbetegedések 
ki nem leSznek kerülhetők soha. Ug·yan azt lehetne mondhatni 
a heveny fertőző k6rokról is. 

1 
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Ez általános megjegyzések után áttérek tulajdonképen! fel
adatomhoz, a heveny fertőző -kórok felsorolásához. 

Az 1901-dik évben Szepesvármegye területéről bejelentett a 
következő: 

1. VÉRI-IAS elöfordult a késmárki járás 1 községében 2 cset
ben1 mely közül g)rógyult 1, elhalt 1; a halálozási számarány tehát 
50 Ofo s egyenlő a gyógyulási számaránynyal. 

2. ]ÁRVÁNVOS FÜLTÖ;vl!RIGYLOB bejelentett a késmárki járás 

1 községében 5, a szepes-szombati járás 2 községében 3 és az 
iglói járás 1 községében 11; öszszescn 19 esetben, 1nely vala-
1nennyi gyógyulással végződött. 

3. GYERMEKÁGY! LÁZ észleltetett az ófalvi, a lublói, a kés
márki és a gölniczbányai járásban 1~1, a szepesváraljai járásban 
3, összesen 7 esethen; ezek közül gy6g·yult 6 = 85'7 °/0 , _1neg
halt 1 ~ 14'3 Ofo. 

4. BÁRÁNYHIMLŐ megfigyelésre került: a lublói járás 2 köz
ségében 8, a löCsei járás 1 községében 1, a késmárki járás 4 köz
ségében 8, az iglói járásban 1, a gölniczbányai járásban 1; ösz
szcsen 9 községében 21 eset1 1nely valan1ennyi gyógyúlt. 

lIÓLYA_GOS Hii\.'ILÖ (variola vera) szintüg:y ÁLT-lL\'ILÖ (varino 
difi cata) egyáltalában ne1n jelentetett be, a mi kétségen kívül az 
1887. éri XXII-dik tv.-cz. intézkedéseinek tulajdonítandó. 

5. HÖKI-IURUT be lett jelentve az ófcllvi járás 3 községében 
14, a lnblói járás 1 községében 11 a késn1árki járás 5 község·ében 
27, a szepcs-szornbati járás 4 községében 13, a lőcsei járás 3 köz
ségében 1, a szepesváraljai jt~rás 3 községében 36 és a gölniez
bányai járás 3 községt~ben 42; összesen tehát 20 községben 140 
eset, melyek közül gyógyult ll 7 ~ 83'57 %, mcgfo1lt 18 ~ 
12'85 %, gyógykezelés alatt maradt 5 ~ 3'6 "/o. 

6. l(ANYARÓ, 1nel3r a legnagyobb kiterjedést n;rerte, be lett 
jelentve az ófalvi járás 2 közst~gébcn 7, a lublói járás _1 közsé
gében 30, a kés1nárki járás 3 községében 24, a sz1::.pes-szon1bati 
járás 9 községében 47, a lőcsei járás 4 községében 35, az; ig·lói 
járás 6 közséRében 406, a szepesváraljai járás 2 közst~gében 24, 
a gölniczbányai járás 2 községében 108; összesen 29 község·ben 
681 eset; ezek. köz;ül gyógyult 657 = 96'47 °/0 , n1eghalt 24 = 

3'52 °/o, 
A kór jellegét és kedvező 1efol)rását legjobban bizonyitják 

a felsorolt adatok. Hogy az elöfordult, dc be ne 1n jelentett ese
tek száma nem csekély, ez kétséget alig ha szenved. 

7. RONCSOLÓ TOROKLOB ÉS TOROKGYÍK el8for<lult: a lub16i 
járás 6 községében 12, a késmárki járás 13 községében 32, a sze
pes-szombati járás 9 községében 15, az iglói járás 7 községében 
12, a lőcsei járás 5 községében 11, a szcpcsváraljai járás 9 köz
ségében 20, a gölniczbányai járás 6 községében 8; összesen 110 
eset; ezek közül gyógyult 69 ~ 62'72 °/<1, meghalt 41 ·~ 37'27 %. 

Az észlelt roncsoló torokloh esetek közül 44 lett antipiph
thericus gyógysavóval kezelve: ezek közül gyógyult 34 vagyls 
77'27 °/o, meghalt 10 ~ 22'72 O/o. 

8. VÖRHENY észlelésre került: az ófalvi járás 1 községében 
3, a lub16i járás 3 községében 3, a késmárki járás 11 községében 
51, a szepes-szúmbati járás 7 községében 30, az iglói járás 7 köz
ségében 61, a lőcsei járás 8 községében 106, a szepesváraljai járás 
18 községében 305, a gölniczbán3rai járás 7 községében 39; ösz
szesen 62 községben 598 eset, melyek közül meggyógyult 432 ~ 
72'25 °/.„ meghalt 1.30 ~ 21'75°/o, gyógykezelés alatt maradt 36 
. 6 °/o. A legkedvezőtlenebb halálozási számarányt a szepes
\ráraljai járás mutatta, hol is 305 betegedési eset közül 86 eset, 
tehát 28'19 "/0 halálos kimenetel ti volt. 

9. HASI HAGYMÁZ megfigyelésre került: az ófalvi járás 4 köz- . 
ségében 10, a lublói járás 10 községében 27, a késmárki járás 11 
községében 31, a s:r,epes-szornbati járás 12 községében 30, az iglói 
járás 4 községében 13, a lőcsei járás 5 községében 26, a szepes

.váraljai járás 11 községében 261 a gölnicr,bányai járás 6 közsé~ 
géhen 19; összesen 63 községben 1.82 _eset; ezek közül gyógyult 
159 ~ 87'36 °/o, meghat 17 ~ 9'33, gyógykezelés alatt maradt 
6 ~ 3'3%. 

10. A lefolyt évben ismét küzdenünk kellett a KIÜTÉSES 

I-IAGYi\JÁZ ellen. Ez ne1ncsak a Szcpességet, de az egész Felsö
lVIagyarországot nem csekély 1nértékbcn veszél;reztető heven;r fer
tőző k_ór, valószinülcg a szomszédos Gácsországhól hurczoltatott 
be Lnblóra1 honnan ki nem mutatható 1nódon, daczára erélyes in
tézkedések foganatositás~í..nak, csakhamar a szomszédos községekbe 
és ez;ckből a szomszédos ófalvi járás községeibe terjedt. 

lVIeg·fertöztetett az ófalvi járás 11 községében 82 és a lublói 
járás 7 községében 80 egyén, összesen 18 községben 162; ezek 
közül gyógyult 136 °c~ 83'95 %, meghalt 26 ~ 16'05 °/o, a mi az 
adott ügy hel~yi mint közgazdasági, anyagi és ml1velödési viszon;rok 
közt nl{g igen kedvező nr{1113rnak tekinthető. 

Az összes heveny fertözÖ kórok összege 1922, 1ncly közül 
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gyógyult 1617 = 84'13 O/o, meghalt 258 = 13'42 °/o, gyógykezelés 
alatt maradt 47 = 2.·440/,;, 

Ha a fenti eredményb81 az ált. közegészségi állapotra követ
keztetünk, akkor a 1núlt 1900-iki évben ez kedvezőbb volt. 

11. TRACHOMA. A múlt évben el8fordult az ófalvi· járásban 
2 trachoma. a lublói járásban 4 trac11oma, a késmárki járásban l3 
trachoma és 1 trachoma gyanlÍ.s, a szepes-szombati járásban 57 
trachoma és 73 trachoma gyanús; az iglói járásban 5 trachoma, a 
18cse.i járásban 7 trachoma, a szepesváraljai járásban 6 trachoma, 
a gölniczbáhyai járásban 3 trachoma; összesen 97 trachoma és 
74 trachoma. gyanlÍ.s eset. 

12. Végre van szerencsém az OLTASRA vonatkozólag még 
következő adatokat közölni: 

A vármegye területén a múlt évben végeztetett 5818 véd-. 
vag·y első oltás, 4503 ujraoltás. Ezek közül sikertelenül oltatott 8, 
bizonytalan meg nem jelenés miatt 45. Az ujraoltottak utószemle 
alatt nem állanak. 

Igen tisztelt Kartárs urald Mie!Citt rövid jelentésemet befe
jezném, engedjenek egy rövid eltérést, a rne1ylyel becses figyel
müket a következő kérelmemre irá:1yitani óhajtom! 

A rnai búvárok a hasi hag)rrnáz kele.tker,ésének jóformán ki
zárólagos okát, mit Önök ép oly jól tudják li1int én, az ivóviz 
fertözésében keresik és nem jogtalanúl.. Állitásuk helyességét bi- · 
zonyitja kézzel foghatólag azon tény, hogy oly községekben, a hol 
a közönség ivóvizét a községen keresztül folyó patakból n}reri, 

" "d" 1 f"j " . .t .. l . • • 1 b 1 • t 1 esos 1 o Jen, o eg osz es avasz ll eJen, sza1uosa J iagymaz ese e{_ 
föln1erülnek, n1clyek keletkezését a szántófölclekröl és a gazdasági 
udvarokból folyó ganéjlé okozta vízfertözésben keresni kell. 

De vármeg:yénk közönsége ne1ncsak a falvakban, hanem a 
városokban is; oly I·a'itakból veszi ivóvizét, melyek könnyi.'1 fertő

zésnek ki vannak téve. A legtöbb kút a ganéjdornb közelében 
van s nemcsak hogy a kút körülti talaj fertőzött, de csös id(>ben 
szán1talan helyen a ganéjlé egyenesen a kútakba folyik. Hogy ily 
inóclon a víz fertöztctik, azt bővebben fejtegetne1n felesleges. 

Er, állapoton segitcni, azaz azt beszüntetni úgy n1ondva egy 
kézfordulattal lehetetlen és azért ineg kell ragadnunk minden al
kalrnat, a 1niclön azon javithatni. 

J\z orvos ne1ncsak g-;rógykezelö, de egyúttal tanácsadó is a 
családban. lVIinclenkor, de főleg adott alkalommal a közönséget 
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e veszélyre figyelmeztetni, az-leg;ren t?rekvésünk. Igaz1 hog:y czélt 
elérni azonnal alig ha. fogunk, de ha figycln1eztetésünket folyton 
és folyton isn1ét~lni, ha a kór keletkezésére és terjedésére n1u

tatni és ezt n1agyarázó szavakkal bizonyitani fogjuk, lehetetlen, 

hog·y idővel czélt nem érnénk. 
Nag:r költség·gel megfelelő vizvezctékct létesiteni és a kor 

kivánahnai szerint berencle;i:ni, n1Ódjában nincsen sen1 a kis- seni_ 
a nagyközség·eknek, dc egyelőre 111ég a rendezett tanácsú városok 
minrlegyrikénck sen1, de a kutakat a fertőzéstől 1ncg·óvni, esetleg 
a fertőzött kutakat behányatni, egy kis akarat mellett rnindenütt 

lehetséges. 
IJc még egy· második körühnényre, mondjuk eg:y igen fontos 

tényezöre akarom forditani becses üg:reln1üket. Érteni a rend
szeres fertőtlcnitést a fertözö kórok tartama alatt, de azok lefo

lyása után is. 
11inden egyes nagyközség, anyn~,ri\Tal jnkább a rendezett ta

nácsú \rárosok, sc'.1it a jobb n1óchí kisközségek iS, de valan1ennyi 
. járás is gözfertőtleniü) gépek beszerzésére nen)csak utasittattak, 

de köteleztettek is. Ezen gépek azonban használatba is kell venni 
és e használatnak foganatja nen1 lesz, ha az ell.enÖrzésre súlyt 

nem fektetünk. 
De törekedjünk egyúttal oda is, hogy heveny fertőző kór 

esetén, a ?eteggel érintkezésbe jött tárg')rak is gondosan fertöt
lenittessenek, vala1nint, hog')r a ·váladékok és ürülékek nen1 szo
kásszerllleg a ganéj<lo111bra1 hane111 egy külön e czélra kiásott g·ö
dörbe öntessenek s kellő ellenőrzés rnellett naponta fertötlenit

tessenck ! 
Hogy il)r, nem tanácsra, hanem figyelmeztetésre ·adom ma 

magamat
1 

arra a legközelebb múltban tapasztaltak kén)rszeritenek. 
Távol leg:yen tőlen1 bárkit is gyógykezelésében figyre1n1ez

tetni vagy befol_yásol11i, de tiszti kötelesség·cm azon 111ulasztásokra 
utalni, a n1elyek a legbuzgóbb eljárást, a legjobb törekvést is meg

hiúsítani képesek. 
Ajánlo1n e kérelmcn1et becses figyel111ükbe ! ! 
Szerén)r je1entésen1et ezzel befcjczve1 kércn1 azt tudon1ásul 

venni! 



Megemlékezés Dr. Grosz Lajos, a szepes
szombati járás tiszti orvosáról. 

DR. SINGER 1'.iIKSA. 

Tisztelt I{ar- és Tagtársak! 

Az ·elmúlott é1r április hfnrának 4-én „cg)r :szon1orú kötelesség 
teljesítésére g~yldtünk össze Poprádon; elbúcsuzni jöttünk eg)r ba
rátunktól, n1él)rcn tisztelt kartársunktól, örök pihcnöhcJyére elki~ 

sérni orvosi rendünknek egy a Szcpességen közisn1ert, nabr~yrabe
csült .tagját, tncgadni a végtisztességet egy nemeslelkü, jószivi't fér
fiúna:k DR. GROSZ L„AJOS, a tátraaljai jár~s· tiszti orvosának. 

Nagyon hosszú, nagy--on ldnos szenvcdéstöl _váltotta öt meg 
a halál, kiragadta körünkb()l azon éveiben a férfi.kornak, a midőn 
tehetségét, tudását és nag)rszá1nu bö tapas7,talatait a tudomán)r s 
a közjó érdekében leginkább érvén)rcsithette volna. 

JVIint embert lelkének és szivének nen1cs tulajdonságai, n1int 
férfit áldozatkészsége, önzetlen munkálkodása, kit0.rtó szorgaln1a 
s fáradhatlan tevékenysége, mint eg)rént szilárd jellen1c, erkölcsi ma
gaviselete, úri elökelö n1odora jellemezték s ezen tén)rczök cg-yütt
mliködése szerezték meg neki isn1crösei és e1nbcrtársai szeretetét, 
a közbecsülést és köztiszteletet. 

Ii'érfikot;ának delén, a mikor még gyötrő betegsége_ nem kí
nozta, a Szepesség s különösen e járás n1inde11 társadaln1i s en1-
berbaráti1 huni'anistikus mozzanataiban tevékcn)r részt vett, az elő„ 
harczosok sór<í.ban volt mindenütt, a hol a közjó· érdekCbeti buz
gólkodtak; n1int orvos törekvő, szorgalma.~ n1ive1öje· volt szak
májának; elözéken)r, szives áldozatkész k_artársunkat, eg)rletünknek 
önzetlen lelkes tagját veszítettük el benne, a ki valóban rászolgált 
elvitázhatlan ér<lerneivel a n1i 1negcmléh:czésünkrc .és arra, hog)r 
évkön3rveinkben az Ö en1lékét 1negörökitsük. 

Szepesvármeg·y_e I--Iunfalu községében született az 1831. 
évben. Édes apját még csecsen1Ökorában 1resztctte el; az 
öt árva kis gyermekkel 1naradt édes an)rja 1násodszor is 
férjhez ment s a n1ostohában csak olyan szerető gondos 
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apát kapott, a ki, n1intha édrs g>rern1eke lett 'rolna 1 Úg)r gondját 
viselte és n1int tanitó, gondosan nevelte s tanitott;-t, kon1olyan elő
készitve (-)t tudo111ányos pályát vc'tlasztani életczéljáúl. 12 éves ko
ráUan a kés111árki Collcg·iun1ba került, a hol 7 osztályt végzett. 
Ez a ht~t év sok-sok nélkülözést is jelentett a kis diáknak, a kit 
szülei, szegény tanitó apja, csekél)r jö\'edelinéhöl nen1 igen segé

lyezhelett. 
Ezt látva n1int gyöngéd, jó testvér, azt a keveset scn1 akarta 

teslvéreit(Jl 111eg-vonni, a 111i neki jutott az apai házból, elhatározta, 
hog·y a rnaga erejél1()l fog· n1egélni, tanulni ~~s kenyeret keresni. 

Pestre n1e11t1 a piaristák gyn1násiu1nába iratkozott be s ott 

tette le az t~rcttségl vizsgálatot. 
A szabadság-harcz gyászos kin1enetc után 1850-hcn a buda

pesti egycte1n orvosi facultására vették föl. A 4-ik setnester be
vég·zésekor, édes an3'jának hosszas betegsége felen1észtctték a sze
gény család n1inden jövedclrnét s ü, hogy hiztositsa tcstvérc-inek 
a rnegélhetést, félbe szakitotta tanulrnányait s nevelőnek 1ncnt. 

Azután T1écsbcn tanult tovább és 1861-ben Budapesten nyerte 

el az orvosi diplo1nát. 
A Szcpcsségen kezdte 1neg· az or\.'Osi gyakorlatot; rncg·háza

sodott1 111ajd a gö1nör111egyei Csetnek község·hen községi orvos-
nak n1egválasztatván1 10 évig ott _n1llködött. . 

Isn1ét családi i~örühn.én)rck, s nevezetesen feleségének betcg·

ségc kénySze;·itették1 biztós állását odahagyva, a Szepességrc ~ 
szllkeb hazájába visszatérni. 

I~'elkán telepedett 1neg,· majd 1872-ben járásorvossá nevcz

tetYén ki, Poprádra jött lakni, ott élt, dolgozott s szenvedett ha

lála napjáig. 
Orvosi isn1crcteit a Sauer, Balassa, Rupp iskolájában gond

dal, nag)r szorga1on1 árán szerezte, pályáját alapos kiképzéssel, 
gazdag is1ncretekkcl kezdte- 1ncg s a!után is éber f1gycl~n1n1el kí
sérte, a roha1nosan fejlöclö orvosi tuc101nállyt1 olvasott, lanult, gya
rapította isn1eretcit1 g·azclagitotta tudás<:Í.t. 

Lelkiismeretes, jó, tapintatós, szcretetren1éltó orvos volt, a ki 
gyöngéd érzéssel viseltetett szenvedő etnbertársai _iránt. 

lVIindnyájunk becsülése) családja, gycr1nekei_ szeretete kisértc 

a sirba. 
Emll~ke élni- fog közöttünk és sokak lelkében s9ká. 

J 



Emlékbeszéd néhai Dr. Barna Bernát fölött. 
DR. TÁTRAY GERGJ~LY. 

Mél:yen tisztelt közgyűlés! 

!_,egyen szabad rövid időre becses figyeJn1öket kikérni; szo
moritó, szürkén sz:ürkében festett képet akarok rajzolni egy el
húnyt kartárs és egyleti tag éltefutásáról. 

Nehai Dr. Barna Bernát 1863. évi november 15-én Hun
falván mint szegény szülők gyermeke jött a világra, elc1ni tanul
n1ányait az ottani falusi iskolában végezte; szülei lakásukat később 
Dj-Pestre tették és a szorgaln1as, sokat igérö fiatal en1ber a bu
dapesti \1, kerületi gyn1nasiumban- folytatta tanuln1ányait mint tan
dij1nentes - sőt ösztöndíjas - tanu1ó s odaadással tartotta fenn 
mag·át önerejéből. Az ugyanott szép sikerrel letett érettségi vizs
gája után a budapesti egyetemnél az orvosi pályára készült s sok 
nyotnorgás és küzdelmek után 1890-ben eln)rerte az cgyeten1es 
orvostudori oklevelet1 lesz:olgálta az önkénteSi évet és 1891-bcn tele
pedett le Szcpcs-Ófalván mint gyakorló orvos. 1892. évi január 
hóban a szepes-ófalvi orvosi kör11ck körorvosává lett megválasztva 
és 1nint il)ren különleges orvosi állást foglalt el Sz:epesn1egjrében, 
a mennyiben Ö volt az cg·ész megyében az eg)retlen körorvos 
és pedig a legnagjrobb, legnépesebb és Iegszegén)rebb körnek hi
vatalos orvosa 300 frt fix fizetéssel és a lehető legsilányabb láto
gatási dijakkal. A tiszti orvosi vizsga 1etevése után lclkiisn1eretes

1 

pontos hivataloskodása alatt szerzett érdemeit Szepesmeg;re is e1-
ismcrte, - a mennyiben - ugyan nern en1eltc fel sz:erény fize
tését, de kinevezte Öt tiszteletbeli járásorvosnak! Tarta
lékos tn. k. honvédfőorvos is lett. 

A midőn a niúlt század utolsó éveiben Gácsországból a kü
teges hagymáz a szepcs-ófalvi járásba be lett hurczolva, n1int jár
ványorvos a legnagyobb lelkiismeretességgel és buzgósággal tel
jesitette kötelességét, a járás szétszórt, téli időben csaknen1 n1eg
közelithetlen község·cit havonta többsz:ör látogatta meg, orvosi se
gél)rt és tanácsot nyujtván a szegény betegeknek. 
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1902. február- hó utolsó napján a lcgroszabb időben egy ily 
·könítjából hazatérvén, lázas állapota miatt ágyban fekvő- lett. és 
márczius 10-ik küteges hag)rmáz tünetei alatt hált meg. 

Tetnetésc a nagy közönség legmelegebb részvéte mellett 
folyt le. 

1893-ban kötött b.oldog házasságából 4 gyern1ek maradt, az 
utolsó már csak halála után született. 

Az orvosi todon1ányon kivü1 n1int lelkes hazafi a 1nagyar 

irodalon1 és l\!Iagyarország történeln1évcl szeretett -foglalkozni -
szerényr tehetséggel is birt és elég· szép sikerrel mi'1velte; e tne1-

Iett buzgó tagja volt azon vallásfelckczeteknek1 n1elybcn született 
s .niint a szepes-ófalvi izraeJita hitközség iskolaszékének tagja, ezen 
n1inöségben lelkiismeretesen és tevékenyen m.l1ködött. 

Szánalon1ra n1éltö családja a legsz:on1orúbb anyagi viszo
nyokban maradt vissz:a - és án1bár- az: 1876. t~vi XI\T. t.-cz. 87. § 
biztositja a járv<inyos beteg·ségben elhalt orvos özvegyének nyng
dijat1 a hátrahagjrott gjrcr1nekeknek pediglen nevelési pótlékot -
s á1nbár Szepcsrncgye által az ez ügyben benyujtott kérvény leg
hathatósabban és legn1elegebben lett pártolva1 ez:en kérvén)' mos
tanig érde1nleges kedvező elintéz:ést rnég ne1n n)rert. 

E röl/id vonásokban hl11 de szo111orú képe egy lclkiisn1cretes 
vidéki ,orvos életének. 

Örizzük 111eg kegyeletesen e kötelesség hl\ kartárs en1lékét ! 

4 



Emlékbeszéd Dr. Perlstein Jakab felett. 
DR. J(LEIN ÁR:iIJN. 

Egyletünkn(:':k ismét halOttja van! Dr. Perlstcin Jakab, Lei
hicz városának tiszti or,rosa 1901. deczcn1ber hó 28-án Budapestei1 
meghalt. l\!Iély fájclalon1mal töltött cl bennünket ez;en veszteség, 
nem azért, mint ha az elhúnyt cgyletünknek kiv{dó részese lett 
volna, de azért, n1e!'t vele egyik legderekabb és szcretetre111éltó 
kartársunk dölt ki az élők soráhól; cg)r jó 01-vos, ki nag)T küzcle
len1mcl, de lankadatlan rnunkakcd,Tvcl és ön1negtagadó szerény
séggel, a hun1anitás szolgálatában fejtette ki niinden erejét; eg·y 
jó családapa, ki családját in1ádta és forró sz;erctcttel csak azoknak 
és azokért .élt .és dolg·ozott, n1ig a sok 111unka aláásta egészségét 
és az an1Üg")T is gyöng·c szervc:zr-tü en1ber nen1 birt clégg·é ellent
állani eg)T makacs .<zervi bántalon111ak 1 és igy fia.tal korábaü tá;nadt 

reá a halál. 
Dr. Perlstein Jakab született 1-Iunfalván 1862. évi fchrnár hó 

8-án. Az elemi iskolázást ng)Tanott kezdte .és Iglón folytatta, a 
hol gyn1nasiu.n1i tanuln1ányait is Vt{gezte, iTL p. n1indvégig kitünő 

eredménynyel. Gynü1asisla korában .kiválóan kedvelte az irodalmat 
s mint a né1nct önképzökör 'rolt titkára, clícséretes tcv6kcnységet 
fejtett ki, söt több 1nunkája c1nlékkönyvilcg és jei;,11TzŐkönyvileg 

megörökittetett. Küzdeh11es élete azonban_ Budap.csten kezdődött, 
n1ert szülei szegén)T sorsuak lévén, csak .kezük munkája Után tar
tottak fenn magukat s noha legnag·yobb önfeláldozással segélyeztek, 
Ö úgyszólván mégis éhezve és conditiózva verg·ödött keresztül, dc 
daczára annak tanuhnányait a rendes időben folytatta és végezte. 

Doctorrá avattatván, kén)Ttelen volt azonnal állást keresni· és 
igy Szepcsváralján telepedett le, a honnan nehány havi n1i'lködése 
után 1887. október havában Leibiczon n1egválasztották. 1'izennégy 
éven át mi'.iködött Leibiczon mint tiszti Of\TOS, 111el)T id(.) alatt rnin
clen lehető tevékenységet fejtett ki, úgy városi n1int társadalmi 
ügyekben és ez által megtudta inagának szerezni n1inclennek be
csülését és tiszteletét. l\!Iint orvos kedvelt és népszerl'l volt. 
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N épszcrf1ségénél fogva a városi élénk n1ozgalmaknál, de k·i„ 
V<Ht a városi és orszclgos képvisclö-választ<í.soknál mérvadó irányt 
adott és ez által egy biz:onyos positiót hiztositva nlagának, fon
tosabb városi ügyckhen, úgyszólván VC'zetl) szerepet játszott. A 

polgárság· bizaln1a összpo11tosult bC'nne minden alkalon1rr1al, jeléül 

ennek több izhcn megyei bizottság·i taggá lett megválasztva. Az 
ottani J(aszinónak hosszü éveken át elnöke volt. 1'örekvésénck 

egyik legüdvösebb vivmányai közül l'artozik az ottani gyógyszer~ 
tárnak létesitése. 

Ö daczára annak példás szerén)TsPggel viselkedett, mert jel
len1ének egyik nemes vonása, testi tulajdonságának egyik legszebb 
ékessége volt a szerénység. 

l{artársaival szemben Öszinte, nyilt és barátságos volt, meg
testesült benne a valódi idcalis collegialitás ! 

Törekvésének közepette, m;.lr két év előtt kcz<lctt panasz
kodni rossz:létéröl és már akkor SlÍl)ros betegségének első n)TOmai 

jelentkeztek. Azóta folyton bcteg·eskcdctt, de munkakedve azon
ban nen1 csappant. 

L„ázas tevékenységgel dolgozott, kimerülésröl, fárad~zásról 
nem panaszkodott, csak végTc érezte, hogy ereje fogy és a mu1ika 
nehezére esik. Akkor fordult hozzám azon kéréssel: vizsgáljatn 
meg. FeltünÖ objectiv tünetek hiányál)an, sejtelmem sem volt 
súlyos á.Jlapotáról, az;t hittcn1 1 csak nluló g:yomorbaja van, a mit 
könnyen kiheverhet, azonban tnégis azt a tanácsot adtam, for
duljon egy fővárosi specialistához, alapos benső vizsgálat végett 
'.le t' " t 't' 't 'J' ' 11 es ovesse az an az o u asi asa1 . anacsomra Budapesten Hirsc 1 er 

n1agántanárhoz fordult, ki tüzetes vizsgálat titán - ininden speci~ 
ftcus bántaln1at kizárva - Ncurasthenia ventriculi diagnosissal -
i\bbaziába utasitotta. 

Reményekkel telt szívvel és jó kedvvel J\bbaziáha utazott, 
a honnan n1ár 3 heti tartózkodása után csalódva tért vissza. J\ 
várva várt ja\Tu1ás 11e111 mutatkozott, sőt inkább a kóros tünetek 
növekedtek és állapota rohamosan rosszabbra forcl~ilt. lVIég egy
szer folya1noclott szomszéd kartársaihoz s igy Dr. Tátra:y, Dr. 
Teichncr kollcgák és csekélység·cm egy tanácskozás alka1mával 
a1,011 nézetet fejtettük ki: forduljon n1ég egyszer eg:y fővárosi ta
n;lrhoz;, Ö J3écsbe kivánkozott. Bár n;igyon nehezére esett a bécsi 
ntazás, de minden erejét összeszedv:~, oda sietett, a honnan segit
séget és gyógynlást v{1rt. A »Rndolfiner-I-Iaus«-féle gyógyintézetbe 
sz;.l!It, a hol az ottani vezető igazg-atója, a hirncves sebész Dr. 
Gersuni 1ncgvizsgálta1 egy bélszükületre akadva, azon határozott 
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kifejezést tette a szegény beteg el8tt: ezt okvetlenlil operálni kell, 
mire egy kétségbe ejt() levelet irt, melyben te1_ics elsz{tntságg·a1 

kijelenti, hogy élete nen1 az övé, hanen1 családjáé, ezt fentartani 
szent kötelessége: neki ~]ni kell! De a sebészeti beavatkozás 
előtt - n1ég N cusscr hites. professorhoz fordult. Ez azon}~an sajnos, 
tnclatta a hozzátarto'zóival, hogy bántalma specificus básison alap
szik: Careinoma intestini és inoprobilis. Cs<lk ügyes sugg·estio 
utján sikerült a beteg·et rncgnyugtatva haza küldeni. Azonban a 
sug·gestio hatás nen1 tartott soká, betegsége teljesen ágj1ba dön
tötte és erősen kezdte emészteni min<lcn erejét, napról-napra fo
gyott és gyengüft, végre valóságos csontságlÍ_ ]ett maga magának. 
Akkor Hirschler tanár l(ésmárkon járt és készségesen meglátogatta 
a szegény beteget. Dr. Teichner collega és én e18ttem alaposan 
megvizsgálva, kétségbe vonta a beteg el8tt, a bécsi kórismét és 
buzditólag fölszólitotta még eg;rszer Budapqstre jönni, -hol a Poli~ 
klinikán örö1nmel kész rendki.vüli figyelemmel l)t kezelni. E buz
ditólag és 8szinte mondott szavak, uj re1nénysugárként vihlgitottak 
szegény beteg lelkéhc, ki bár lihegő 1ne1lel és súlyos beteg testtel, 
dc bámulatos akaratcr8ve1 indult utolsó útjára, a honnan n1ég_ 
megváltást remélt. Azonban itt sem teljcsü1t re1nén)rc, sőt roha~ 

mosan rosszabodott állapota; kinzó fájdalmak közt alig volt már 
képes egy 'korty vizet n}relni, akkor az orvosok lemondtak tel
jesen életér81 és a katasztrofa pillanatában még egy laporatomiát 
végeztek rajta és azon szomortí. n1eggyöz8dést n:ycrtek, hogyr csak~ 
ugyan: Careinoma pylori teljes szükülettel. 1\Tehán)r órával ké
sőbben megdermedett örökre az Ö szive és nagy szenvedések után 
megvált örökre küzdelmes életétől! lVIikor megtört teljesen fizikai 
ereje, n1ikor sze1leme már kikivánkozott haldokló testéből, egyr 
gondolattal foglalkozott, az Ö családját: fcleség·ét és 5 kiskorn 
gyermekét emleg·ette, azoknak sorsán vivódott elboruló e1méje. 
És az utolsó sóhajtása visszhangra talált, az országos orvos-szö~ 
vetség foruma e18tt, hol - Dr. Daits és Dr. Rotten berg collegák 
szives közbenjárása fol;rüín - a szegény collegának sanyaru hely
zetét n1éltányolva, az özvegy részére eg·y 200 kor. kitevő ev1 se
gély biztositva leend és ez álta1 cn1léke a leghatalmasabb orvos~ 

társulatnál is rnegörökittetett. J_,egyen einléke- köztünk is tisztelt 
és védett. J\ jóság·os Isten adjon neki csendes nyugahnat az 
örökkévalóságban! A1nen ! 

J e g y z Ő k Ö n y v. 

·Fölvétetett a »szepesi orvos-gyógyszerész egylet Özvegyei 
s árvái számára létesitett nyugclijintézel«-ének f. é\i junius 

2 5-én Tátra-Lomniczon tartott rendes közgylilésén. 

JELENLÉVÓK: 

DR. LORX SÁNDOR elnök, DR. TÁTRAY GERGELY pénztárnok, DR. 

SZÁSZ ÁGOSTON jegyr,Ő; to\Túbhá DR. TESCHLER ANTAL, l)R. 

ScHöN LEo, DR. ALEXANDER BÉLA, DR. llAnscn EDE, DR. 

GREISIGER l'vfIHÁLY rendes tagok. 

1. Az elnök a gyülést határozatképesnek kirnondja s kéri a 
mtí.lt évi jeg)rzŐkön)rV. felolvasását. Felolvastatván, tudo111ásul vé
tetik s elnök fölkéretik tisztviselői állásának a további két évre 
való 1ncgtartására, a mire az elnök a közóhajnak engedve -

vállalkozott is. 
2. Elnök jelenti, hogy a mtí.lt 1901. évi számadások és a 

nyngdijintézeti pénztár f. évi áprjJis hó 26-án l(ésn1árkon tartott 
választmányi ülésen vir,sgáltattak meg, felolvastatja a választmányi 
ülés jegyzőkönyvét, be1nvtatja a pénztár mérlegét, a n1elyből ki
tilnik, hogy a n)rugdijintér,et 34304 kor. 22 fillérnyi vagyonnal 
bir, mel)r az 1900. évihez képest 865 kor. 05 fillérnyi szaporu
l"atot tüntet feL Ez örvendet'es tudo1násul vétetik s a pénztár
noknak a felmentvén)r 1negadása mellett, a pt~nztár vezetéseért 
jegyzőkönyvi köszönet sr,avaztatik. 

3. Felolvastatik s elfog·adtatik a választmány azon inditv{in)ra, 
mely szerint az alapszabál:yok 5. §-a értelmében er. évi összes 
bevételeink_ eg)r harmada vag·yis 637 kor. 17 fillér a tőke gyara
pitásása fordittassc<k, két harn1ac1a vag)ris 1274 kor. 34 fillér pedig 
az élő négy özvegy, nevezetesen: \ 1\Teisz Jánosné, l)r. I<rompccher 
Sándorné, I<almár Bertalanné és Dr. Szontagh Miklósné nyugdi
jazására forditassék, még pedig - tekintettel arra, hÜg·y mind 
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a négy özveg·y jó anyagi viszonyok közt él akként, hogy 
n1indegyik özvegy ügy mint eddig évi 250 koronányi nyugcHjat 
ez évben is két félévi rt~szlctben, 111ég pedig junjus 30-án és de
cze1nbcr 31-én kikapja, - az ezen összegből fennn1aradó 274 
kor. 34 fillér szintén a t(_)kc Ryarapitúsára fog fordittatni. 

Ezen jcg-yzőkönyv hitelesitéscre f)r. Daitsch Ede és l)r. 
Tcschler Antal kéretnek fel, n1ire elnök 1nás tárgy hiányában az 

ülést berekeszti. 

Kelt T ÁTRA-LO,!NICZON, 1902. évi junius 26. 
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