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A ,szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet< 1898. évi 
junius hó lfi-én Szepes-Bélán tartott gyülés 

j egyzök önyve. 

JELEN VOLT: 
Dr. Buxbaum Ármin, Igló; Cornidesz Károly, 

gyógyszerész, Felka; Dr Csáky Károly, Podolin; Dr. 
Daits Ede, Felka; Dr. Gabriel Frigyes, Szepes-Béla; 
Genersich József, gyógyszerész, Szepes-Szombat; Ge
nersich Károly, gyógyszerész, Késmárk; Dr. Greisiger 
Mihály, Szepes-Béla; Dr. Klein Ármin, Késmárk; Dr. Ko
rach F'ülö p, Igló; Dr. Láng József, Hunfalu; Dr. Lor x 
Sándor, Lilcse; !lr. Rottenberg János, Szepes-Olaszi; 
Dr. Sax Ágoston, Szepes-Szombat; Dr. Schnitzer Rezsi\ 
Krompach; Dr. Schön Leo, Szepes~Váralja; Dr. Tátray 
Gergely, Késmárk; Dr. Teichner Lipót, Késmárk; Dr. 
T es chler Antal, Igló; T un ne r János, gy ó gy szer ész, 
Szepes-Béla; Dr; Alex a n de r Bél a, Késmárk; mint vendég: 
G re s ch Ag os t, ügyvéd, Szepes-Béla; Ludvigh János, 
városi biró, Szepes-Béla; I(aul János, lZókusz; Koromzay 
G y ö r gy; Szepes-Béla 

A gyiiléshez ösS?.együltelc elhagyva Dr. Greisiger Mihály 
vendégszeretö házát, annak felszólitására megnézték egyes rész
letében Szepes-Béla város n1intaszerü csatornázását, mely a kor 
minden igényeinek megfelel és igen hasznos és czélszer(\ mellék
szereppel bir, t. i. a csatorna tl\zvész alkaln1ával felhasználható 
kiapadhatlan viztartónak is, mivel a kimosására használt tiszta 
patakviz a csatorna egyes szakaiba belebocsátható, a honnan ki
szivattyuzható; egy akna tüzetes megnézése után az összegyültek 
a vendégfogadó termébe - a megtartandó ülés helyére - in
dultak, a hol a városi biró Ludvigh János úr által meleg szavak-
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kal üdvözöltettek mire az elnök az Üdvözlést megköszönve, meg

nyitja az ülést. 
1. Felolvastatott a 'Szepesmegyei orvos-gyógysze

rész-egyesület 1897. évi szeptember hó 22-én Löcsén 
tartott XXXI. rendes évi közgyülés jegyzökönyve. 

Dr. Sax Ágost kérdi a titkárt, valjon el lett-e küldve 
az orvosi rendtartás mindenfelé szükség adta esetén 
tót nyelven is az illet8 helyiségekbe? 
Dr. Alexander Béla titkár oda nyilatkozik, hogy a 
hivatalos városi, községi és helységi névjegyzék szerint 
czirnezte és elküldötte a rendtartás egyes példányait 
az illet8 el8ljároságokhoz magyar vagy mellékesen német 
nyelven, a tót nyelvet tekintetbe nem vette azért, 
rnert az egyesület hivatalos nyelve a magyar és mert 
hasztalanul szaporitotta volna a dolgot, mivel a községi 
elllljárokhoz lett czimezve a küldemény. 

Ezeknek tudomásúl vétele után a jegyzllkönyv 
jóváhagyatott és bitelesitetett Dr. Lorx Sándor és 
Dr. Rottenberg János által. 

2. Felolvastatott a számvizsgáló-bizottság 1898. évi 
január hó 11-én tartott számvizsgalásának jegyz6könyve, 

mely következőképen hangzik: 
A l>Sr.epesmegyei orvos- és gyógyszerész-egylet<1 szánrJizs

gáló-bizottsága f é. január hó 11-én az egyleti vagyonra vonat-. 
ko1.ó f8könyvet a naplóval és egyéb 1nelléklctekkel üsszehason~ 

litva, helyesnek találta, melyek szerint következő összegzés t'tllit ... 
tatott fel: 

1 
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A) Bevétel. 
. 

]'l

1 

Tartozá; Lerovás Hátralék 
I __ rrt lkr. frt Jk1·._f~. 

1 Pé~~:i~-i-m-:ra~d~v~a~, ,~,y~,_1_8_9_6.~. "', ~~4-c--49-- 4

-

49

r ~ _ r_j ~I 

1 
5 

11 Beiratási dijak . 1'1 -1 12 - 2 -
IlI 1 Tagdijak pro 1 897 . . . 262 1-
IV Évi jár. hátraléka pro 189li 100 -

210 - 52 -
84 - 16 -

7 \T << (( « (( 1895 12 - 12 - - ----

8 \TI Kieg. tagdij hátraléka 1894 2 - 2 - - -

8 Vll Évi jár. hátraléka 1893-9~ 4 - 4 - - -
9 VIII " " " 1892-9.'l 4 - 4 - - -
9 IX " " " 1891-92 4 - 4- - -
9 X E18re fizetett évi jár. 1898 40 - 40 - - -

10 Xl Vili. készülék használatáért 11 - 11 - - -
10 Xll Takarékpénztári betét . 65 55 4 7 - 18 55 

10 Xlll " " kamatok 1 10 1110 - -
l 1 Xl \T Bankbetét . 905 39 - - 905 39 
11 XV " kamatok . 33 7fi 3il 761 -

összesen , 1463 29 4ffii" 35

1 

9D3 941 

B) Kiadás. 
-. . .. 

s Tartozás Lerovás 
Cl< ·ro 
"' N -

.-1 ifJ frt jh. M jh. 
- ... 

12 I Folyóiratok és könyvek 178 56 178 56 
l :d lI Nyomtatási költség 105 44 105 44 
12 III Postaköltségek. 27 77 27 77 

14 I\l Különféle. 72 72 72 72 

14 v Kórházalap . 50 - 50 ... 

\TI j Takarékpénztári betét-kamat , 1 10 1 10 

VII 3.'l 76 33 76 
1 
Bankbetéti kamat . . . . -- - -- -

' összesen ' 4fül 3ö 469 35 
! 

1 1 ' 

1 
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Javaslatba hozatott, miszerint két kilépett tag után járó évi 
járulék hátraléka 21 frt összegben - be 11c1n l.i.ozatala miatt -
törlesztcssék. lnditványoztatil< a tisztelt küzgyüiésnek, n1éltóz
tassék buzgó titkárunknak fáradhatlan n1üködéseért, a fehnentvény 
1negadása inellett, jegyzökönyvi köszönetet szavazni és beszámo

lónknak is a felmentvényt megadni. 
A közgyülés jóváhagyó, tudomásul veszi a szán1vizsgáló
b1zottság jelentését és jegyzőkönyvi köszönet n1egsza
vazása n1ellett megadja a titkárnak a. feln1entvényt az 

!R'17-iki eszkndöre. 

3. Jelenti a titkár, hogy a Röntgen-készüléket nem 
mutathatja még be, mert az accnmulátor nincs teljesen 
felszerelve, a következi\ gyülés alkalmával azonban a 
készülék okvetlenül be lesz mutatva, jelenti továbbá, hogy 
a készülék transportálása nt-hézkes és jó volna, ha egy 
helyen maradna az említett oknál fogva és azért is, ne 
hogy sérülést szenvedjen, mely körülmény mnnka-félbe
szakitást és költségeket okozna. 

Dr. Sax Ágost a készülék transportálását . kivánja és 
azt is, hogy minden kerület egy orvosa bizassék meg 
jártas<ágot szerezni a készülék kezelésében. 

A következ8 gyiilés fog határozatot hozni ez 

ügyben. 

4. Jelenti 'Dr . .Jl/exander Béla, hogy az orvosi rend
tartást 49 szepesmegyei orvos irta alá, kötelezve magát, 
a bent foglaltakat betartani, aláirta a szerzodést: Dr. 
Alexander Béla, Késmárk; I)r. Alexy János, Löcse; Dr. 

' Barna Bernát, Szepes-Ofalu; Dr. Bartsch Gusztáv, Löcse; 
Dr. Bnxbanm Ármin, Igló; Dr. Csáky Károly, Podolin; 
Dr. Cseresznyák Ernő, Kotterbach; Dr. Daits Ede, Felka; 
Dr. Fábry Lajos, Bindt; Dr. Gabriel Frigyes, Szepes
Béla; Dr. Gedeon János, Merény; Dr. Greisiger Mihály, 
"Szepes-Béla; Dr. Grósz Lajos, Poprád; Dr. Hankó Arthur, 
Poprád; Dr. Herz Ignácz, Lnbló; Dr. Jármay László, 
Tátrafüred; Dr. Korach Fülöp, Igló; Dr. Kottler Sándor, 
Gnezda; Dr. Kreichel Arthnr, Merény; Dr. Kiray Aristid, 

. - ' Szepes-Váralja; Dt. Klein Armin, Késmárk; Dr. Láng 
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L D Mück József, Hunfalu; Dr Lorx Sándor, öcs~; r., _ . 
Arthm, Szepes-Váralja; Dr. Neubauer Lajos, I~lo;" Dr: 

l' S' el '\lsó-Tátrafüred · Dr Pandex M ano; Locsc; app an1u , ~ ' , , · 
Dr. Perlstein Jakab, Leibicz; Dr. Platzer Sandor, Lnblo-
fürdi\; Dr. Politzer Jakab, Poprád; Dr. Polnisch Arthur, 
Löcse · Dr. Rosenzweig Bertalan, Löcse; Dr. Rottenberg , ' ' s b t 
János, Szepes-Olaszi; Dr. Sax Agost~n, Szepes- zo"'.' a ; 
Dr. Schön Leo, Szepes-Váralja; Dr. Schöntag Samu, Sved
lér. Dr. Schönwiesner Árpád, Szepes-Szombat; Dr. 
Scl~nitzer Rezsö, Krompach; Dr. Schwarz Aladár, Késmárk; 
Ur. Simenszky Sándor, Igló; Dr. Stern Adolf, Kr~m?,ach; 
rJ . e '11 G ula. Jo-ló · Dr. Szontágh Miklós, Uj-1 atra-

t. 0ze Y , F> ' ... • • 

föred. Dr. Tátray Gergely, Késmárk; Dr. 1 e1chner Li-
pót, Késmárk; Dr. Teschler Antal, Igló; Dr. Ujtelki 
Miksa Igló· Dr. vVeisz Sándor, Lőcse; Dr. vVeszetzky 

' , ' 
Márk. Szepes-Ofaln. 

' ' · l' Dr. Breuer Sándor, Göl-A rendtartast nem 1rta a a: 
niczbánya; Dr. Janknra, Szepes-Remete; Dr. Lövenbein 
Samu, Gölniczbánya; Dr. Maleter, Felka, ki azonban ~z 
elsö javaslatba hozott rendtartást aláirta és úgy itt is 
aláirottnak tekintendő; alá nem irta továbbá Dr. Karay: 
Barlangliget; Dr. Hammersberg, Tátra-Lomnicz és a többi 

Szepcsmegyében tartózkodó fürdö-orvos. 
Dr. Teschler Antal interpellati6jára el~ök ~r T~tr~y 
Gergely kijelenti, hogy azon tagok, kik ~la nem 1.rtak 
az orvosi rendtartást, má~ukra vonhatják a kovet-

kezményeket. 
A titkár jelentése tudomásul v.étetik. 

5. Mintán JJr. Liivenbein Samu, ki a mult évi köz
gyülése alkalmával becsület-birónak lett megv.álasztv~, 
:izok közzé tartozik, kik az orvosi rendtartást nem irtak ala, 

Dr. Teschler Antal inditványára Dr. Alexander Béla 

választatik helyébe becsületcbir6nak. 
• 't t az orvosi fi. Ezen ügy kapcsolataban - megvt a va 

rendtartást és ez ellen történt ballépéseket - 'Dr. Sax 
.IÍ._qosf felszólitja a kartársakat, járjanak el a betegse-
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gélyző-pénztárakkal szemben ligy mint a késmárki orvosok 
és felkéri elnököt a késmárki eljárás ecsetelésére; mielőtt 
az történnék 'Dr. f?oftenbeJ'.q János az iglói kerületi be
tegsegélyzö-egyesület egy nyomtatott felszólitását nyujtja 
át elnöknek, mely szerint nevezett egyesület beteg tagjai 
'Dr. Schó'n Leo által kezelendők és igy a szabad orvosi 
választás megsemmisittetik. 

Erre nézve kijelenti JJr. Se/Jön, hogy igenis felszó
littatott nevezett egyesület által a föorvosi állást elfo
gadni, el is fogadta, de azon hozzátevéssel. hogy szabad 
orvosi választás legyen. 

'Dr. 'Buxbaum el1'íadja, hogy az iglói kerületi be
tegsegélyző-egyesületnek orvosi számláját nyujtotta be, 
az egyesület csak az esetben volt hajlandó kifizetni azt, 
ha az iglói egyesületi főorvos azt. láttamozza és helyben 
hagyja, előadó azt rendtartásnnk alapján visszautasitotta 
és nem is hajthatta be mai napig a neki jogosan járó 
összeget. 

Erre elnök részletezve a késmárki eljárást követke
zőket mond: a kerületi és ipartestületi betegsegélyző

pénztár tudomásul vette a késmárki orvosok azon kinyi
latkoztatásokat, hogy szabad orvosi választás legyen és 
hogy a rendtartásban elfísorolt díjak szerint fognak gyógy
kezelni, egy nagyobb gyári vállalat azonban betegeit egy 
kartáshoz küldötte mint választott gyári orvoshoz; a kés
márki orvosok erre az illeti\ gyártulajdonost aláirásukkal 
ellátott átirat által -- melyet az összes gyári munkások
kal közölni felszólitották - értesitették, hogy az eset
ben, ha szabad orvosi választás nem engedtetik meg, a 
munkásoknak úgy kötelességük ugyan az orvosoknak első 
segélyt nyujtani, nem fogják azonban a betegeket a se
gélyzö-p~nztárak számára készitett tariffa szerint gyógy
kezelni, hanem úgy mint más járó vagy fekvö betegeket, 
a vények csakis a beteg nevére iratnak és a . táppénz 
kiutalványozást czélzó bizonyitványok nem fognak kiálli-
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tatni. Az orvosok ezen kinyilatkoztatására a munkások 
>egyelöre• szabadon választhatnak orvost. 

A gyülés helyesli az eljárást és viszályok kikerülés~ 

szempontjából azon határozat hozatott, hogy inindazon 
városokban, hol több kartárs van, hasonló eljárásra 
szólitassanak fel a kartársak. 

Ezek után felszólal JJr. Schnifzer 'Nezső, ki elö
adta, hogy Dr Stern Adolf aláirta ugyan a szerzödést, 
de eljárása ellenkezik kötelezettségével, mert ő egy 
krompachi betegsegélyzö-egyesület betegeinek gyógy
kezelése után orvosi számlát nyujtott be, de az nem lett 
honorálva, mivel az egyesületnek van orvosa és a be
tegek menjenek ehez, különben Dr. Schnitzernek 25 
százalék árleengedés mellett felajánlották Dr. Stern 
Adolf helyét. 

Dr. Lorx Sándor azt indítványozza, hogy a panaszok 
irásban adassanak be az elnökhez n1int a becsület
bíróság elnökéhez, ezen biróság feladata volna, a kér
déses ügyeket a rendtartás értelmében rendbe hozni 
az orvosi tekintély megvédése mellett. 

Az indítvány elfogadtatott. 

7. JJr. Sax .fÍgost néhai Dr Kern Aladár felett 
tartja emlékbeszédét. (!. 27. 1.) 

8. a) 'Dr. Gábriel Frzqyes bemutat egy 51 éves 
nöt, kinél bal lagyéksérvvel párosult óriási balszemérem
ajk kötőszöveti túltengés van jelen: (!. 30. 1.) 

b) Azonkivül referál Dr. Gabriel koponyatörés egy 
esetéröl és elöadja annak általa észlelt folyamatát(!. 30. 1.) 

9. f!Veber Samu lelkész (Szepes-Béla) mint vendég 
>A gyógyászat elsö nyomai a Szepességen' czimen tart 
felolvasást. (1. 34. 1.) 

10. '!Jr. Greiszqer 1}fil1ály (Szepes-Béla) >Ueber 
Leichenverbrennung« czimü előadását (1. l.) tartja, illusz
trálva azt, részint történet elött ic!C.bi\l származó tárgyak
kal részint történeti iclökbi\I származókkal. (1. 37. !.) 

Előadása után Dr. Greisiger Szepes~Béla város csa-
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tornázásának és leendő vizvezetékének terveit mutatja be 
és magyarázza azokat tapasztalatokkal és adatokkal. (1. 43. l.) 

11. JJr. J\'ottenber,q János (Szepes-Olaszi) követ
kező inditványt terjeszt be: 

Mélyen tisztelt egyesületi 
Azon impozáns és hatalmas mozgásban, mely hazánk or

vosainak körében néhány év óta megindult és mely egyclöre 1nint 
nországos orvosi szövetség« ö!töt alakot, m~ltá.n n1egérdcn1li l\1agyar

ország összes kartársainak meleg ~rcleklödését és támogatását an
nál inkább, miután egy egész országra terjedö önkéntes tár

sulás elsö próbálkozása a contininsen. 
Közismeretes tény ezen, az ország számos n1egyéjében n1ár n1eg„ 

alakult fiók-égyesületek által duzzadó er8ben fejllldö »Országos 
szovetség<< létrejöttének m1nden egyes phasisa és azt hisr.em, szük
ségtelen annak recapitulatiója. De nem mulaszthatom el ez al
kalommal fe!emliteni, hogy mai napig már is 48 fiókegyesületct 
sr.ámlál az »országos szövetség<( 2100 taggal. lVfiután ilyen módon 
ezen egyesület müködése biztositva látszik, és miután azt hiszem, 
hogy kötelességet mulasztanánk magunkkal és utódainkkal szemben, 
ha a kinálkozó alkalmat a tömörülésre elszalasztanák ; vagyok bá
tor, tekintettel arra, hogy egyesületünk norv o s-gyógyszerészi«, 
hogy áldásosan müködik már három évtizeden át és nem volna 
czélszerü egy még bizonytalan jövö miatt berendezéseit bolygatni, 
következö határozati javaslatot benyujtani és szives elfogadásra 

ajánlan1 : 
Mondja ki az egész tisztelt egyesület, hogy eddigi keretét 

megtartva és összes viszonyai érintetlenül n1aradása mellett Szi
vesen látja az ))országos orvos-szövetség szepesi fiokjának<( 1negala

kulását. 
Az inditvány felolvasása után kijelenti inditványozó, hogy 

az egyesület tagjaihoz van intézve és az egyesek belépését czé

lozza, nem az egyesületét mint olyanét. 
Dr. Daits Ede oda akar hatni jelen inditványnyal, hogy az 

egyesület mint olyan lépjen be. 
Az inditvány beható eszmecserét és vitát eredményezett, 

melynek folyamában Dr. Schön Leo azt kérdezi, kapott-e a mi 
egyesületünk felszólitást fiók-egyesületet képezni? 

Dr. Lorx Sándor igénlö választ ad azon b8vitéssel, hogy 
nem érezte magát hivatottnak ezen Ö hozzá irányzott felszólí
tásnak engedni, utalva arra, hogy az országos egészségügyi tanács 

-r~~.~·· 

1' 

1 

1. 

1 

1 

- 11 -

, és a felsilbb orvosi körök eddigelé semmi tekintetben sem igye
keztek az után, hogy az 18G7. évi törvény -- karunk tekintetében 
a kivitelhez közelebb vitessék, azért sen1 érezte n1ai;i:át hivatott
nak. 1nivel ö a kan1ara hive és az egyesület a 1nult évben szó
többséggel - ajánlott módositásokkal - elfogadta a kamarai ja

vaslatott 
Felszólaltak e tárgyban még Dr. Tátray Gergely, Dr. Rot

tcnberg János, J)r. Lorx Sándor, l)r. Alexander l~éla, Dr. Sax 
Ágoston, mig végtére elfogadtatott J)r. lZottenberg János indit
ványa, tehát beléphet az egyesület bármely tagja 

az »országos orvosi sz;övetségbeu azaz annak létesi

tendö fiókegyesületébe. 

12. Inditványozza Dr Sax .!Ígoston, hogy vétessék 
Dr. Schnitzer Rezső mai panasza olyannak, mintha írás
ban nyujtatott volna be az elnöknek és utasitassék a 
becsület-bíróság jelen közgylilés által arra, hogy foglal
kozzon Dr. Schnitzer Rezsö és 8tern Adolf közötti ligy
gyel, nem különben az iglói és lőcsei betegsegélyző
egyeslilet eljárásával, referál va az ügy menetéről a kö

vetkez(í közgyúlésnek. 
Az inditvány elfogadtatott. 

13. 'l'öbb tárgy nem lévén, elnök berekeszti az ülést 
és meghívja az egyesületet a jövő közgyülést Késmárkon 

megtartani. 
A meghivás elfogadtatott. 



A ,s„epesmegyci orvos-gyógyszcn~sz-egylet< 1898. évi 
október hó 12-én Késmárkon tartott gyülés 

j e g y z ő k ö n y v e. 

JELEN VOLT: 
Dr. Barna I-3 e rn át, Szepes-Ófalu; Dr. B u x ba u 1n ,A r min, 

Igló; Dr. Csáky Károly, Podolin; Dr. Cseresznyák Ernö, 
Kotterbach; Dr. Gábriel Frigy e s, Szepes-Béla; Gartner 
Kál mán, gyógyszeré sz, Igló; G en ers ich József, gyógy
szerész, Szepes-Szombat; Genersich I(ároly, gyógy
szerész, Késmárk; Dr. Greisiger lVIihály, Szepes-Béla; Dr. 
H an k o Art h ur, Poprád: Dr. Ki r a y Ari s tid, Szepes-Váralja; 
Dr. Klein Armin, Késmárk; Dr. Korach Fülöp, Igló; 
Dr. Lang József, Hunfalu; Dr. Lorx Sándor, Löcse; Dr. 
Neubauer La j o s, Igló; Dr. Perl s tein Jakab, Leibitz; 
Reisne r Jul ian, gyógyszerész, Késmárk; Dr. R o tten
b e r g János, Szepes-Olaszi; Dr. Sax A g os t o n, Szepes-Szom
bat; Dr. Schöntag Samu,.Svedlér; Dr. Schwarz Aladár, 
Késmárk; Dr. S tern Adolf. Krompach; Dr. Sz éli Gyula, 
Igló; Dr. Tátray Gergely, Késmárk; Dr. Teichner Lipót, 

Késmárk; Dr. A !ex a n cl e r Bél a. Késmárk. 

Elnök legmelegekben üdvözölve a megjelenteket, visszapilan
tást vett a közelmúlt egy szomorú, és az egész országot illet8 
eseményére, Erzsébet királynénk kimultára. A jelenlévök állva 
hallgatják az emlékszókat, melyek folyamában megemlékszik elnök 
megölt királynénk nagy érdemeiről, melyek néki jutottak a néhány 
évtizeddel elött még elnyomott, de ime már is szép virágzásnak 
indúlt kedves hazánk fejlödésében, de.meg·emlékszik azon bizalomról 
is, melylyel a királyné a magyar orvosok iránt viselkedett volt. 
Ezek után elnök az ülést megnyitottnak nyilványitja. 

r 
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1. Felolvastatott az 1898. junius hó 15~én Szepes
Bélán tartott gyülés jegyzökönyve, mely, miután senki 
sem tesz hozzá megjegyzést, 

jóváhagyatik és hitelesittetik. 

2. Felolvastatott az országos orvos-szövetség Szepes 
megyei fiók-egyesület 1898. julius hó 15-én tartott alakuló 
gyüléséböl kelt átirata, mely Í<övetkezöleg hangzik: 

Midön van szerencsénk becses tudomásukra hozni, hogy az 
»Országos Orvos-Szövetség Szepesmegyei fiókegyesülete« f. évi 
julius hó 15-én Iglón megalakult, a lefolyt alakuló közgyülési jegy
z8könyv 7-ik pontjának és rendelkezésének megfelelöleg alkalmat 
vesZlink azon pontban. foglaltakat a »szepesi orvos-gyógyszerész" 
egyesülettel kivonatilag közölni : 

»Egyhangulag kimondatott, hogy minden félreértés el-• 
»kerülése végett meghagyatil~· az elnökségnek átiratot intézni« 
))a szepesi orvos-gyógyszerész-egyesülethez, melyben hang-<( 
J>Sulyoztatik, hogy az ))Országos Orvos-Szövetség Szepes-e< 
1>n1egyei fiókegyesületec1, melynek majdnem minden tagja egy-1c 
1>szersmind hü tagja a szepesi orvos-gyógyszerész-egyesületnek is,(( 
nkartársi szeretettel viseltetik az érdemekben gazdag idösebbcc 
»testvér-egyesülethez: nemcsak, hogy semmiféle ellentétbe nem« 
1>kivánja magát helyezni azzal, hanem neki áldásos működéséhez« 
»teljes szivböl sikert kiván«. A tekintetes Elnökséget tisztelettel 
kérjük fenti közgyülési határozatunkat egyesületével tudatni, s 
midön még azon reményünknek adunk kifejezést, hogy önzetlen 
fáradozásaink ugyanoly jóakarattal találkozik azok körében is, kik 
eddig vidékünkön a hatalmas országos mozgalomtól távol tartottak 
magukat, mint a milyen jó szivel viseltetünk tisztelt egyesületükkel 
szemben, maradunk tisztelettel az »Országos Orvos-Szövetség 
Szepesmegyei fiókegyesület« nevében Dr. Daits Ede, e. i. elnök •. 
Dr. Rottenberg János, e. i. titkár. 

Az átirat tudomásul vétetik. 

3. Felolvastatott az iglói kerületi betegsegélyzö-pénz
tár 1898. október hó l 0-én kelt átirata, 357.;98. szám
mal ellátva: 

A „Szemesmegyei Orvosi Egyesület« által . a mult évben 
létesitett »Orvosi rendtartás« a betegsegélyzö pénztárak által ki
nevezett- pénztári orvosokat arra kötelezte, hogy az 1897-iki év 



-14-

végéig ezen állásukról lemoncljauak és életbe léptetté a szabacl 

orvosválasztás elvét. 
Az iglói ker. betegsegélyz8-pénztár az 1898. évben a hozzá 

beterjesztett orvosi számlákat ezen alapon elismerte és eddig ki 
is fizette, de sajnos, azon el8relátható meggyöz8clést kell már ma 
konstatálnia, hogy a gyógyitási és segélyezési költségek arány
talanúl felszaporodnak és a pénztári tagok által fizetend8 dijak 
felülmúlják, miért is az idei zárszámadás tetemes hiányt fog föl
mutatni, söt, való<::zinll, hogy a fiatal és még mindég a kezdet ne
hézségeivel küzdi\ intézmény ezen hiány folytán komolyan ve

szélyeztetve lesz. 
Miután pedig nemcsak a törvény rendelkezésének teszünk 

eleget, hanem úgy hisszük, az orvos urak érdekeit is tartjuk szem 
elött, ha a betegsegélyzö-pénztar fenn állhatását biztositani akarjuk, 
van szerencsénk a Tekintetes Orvosi Egyesület elé a következi\ 

kérelemmel járulni: 
a) méltóztassék határozatilag kimondani, hogy az orvos urak 

tagjainknak a gyógyszereket pro paupere vagyis a legolcsóbban 
rendeljék és a hol csak lehetséges, házi szerekkel is gyógyitsanak; 

b) hogy az általuk kiál.litott vények dijkiszabását ellenörizzék 

és végül; 
c) hogy a tápdijak kiutalványozásánál a legszigorúbban el

járni sziveskedjenek, nehogy annyi tápdijat kelljen fizetni mint az 
idén, a mikor julius végén -- ugyanazon taglétszám mellett - a 
tápdijak összege a tavalyi egész esztendll alatt kifizetett tápdijak 

magasságát már is fölülmulta. 
Fenti kérelmünket azon megjegyzéssel bátorkoclunk becses 

figyelmükbe ajánlani, hogy a kerületi betegsegélyz8 pénztár intéz
mény csak az esetben tarthatja fenn magát és tehet eleget fizetési 
kötelezettségének, ha a . »Szepesmegyei Orvosi Egyestilet• igen 
tisztelt tagjai mindég szoros érdekközösséget tanusitanak a ker. 
betegsegélyzö pénztár takarékossági elvével és oda hatnak, hogy 
a gyógyitási és segélyezési költségek a. tagok által fizetett járu
lékokkal mindég kell8 arányban maracljanak. Igló, 1898, október 

Hl. Seltenreich Hugó, id. jegyzi\. 
Dr, Lorx Sándor ajánlatára az átirat tudomásul vétetik 
az egyesület által, de örömének is ád kifejezést az 
egyesület a tekintetben, hogy az iglói ker. betegsegélyzil 
egyesület elösmerte a szabad orvosi választást, illetőleg. 
tekintetbe vette a szepesi orvosok rencltartását. 
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4. Felolvastatott a késmárki kerületi betegsegélyzö
egyesület következi\ hangzásu és 1898, október hó 10-éri\I 

kelt átirata : 

A Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet Tek. Elnökségének. 

A Tekintetes egyesület a s7.epesi orvosok között egy rend
tartást létesitett, - egy rendtartást, melyhez a késmárki ker. 
betegsegélyz8 pénztár alkalmazkodni kénytelen volt. 

Mid8n mi alólirottak a késmárki ker. betegsegélyzö pénztár 
vezetését átvettük,· nem csekély feladatra vállalkoztunk, mivel, a 
mint a mellékelt mérlegb81 kitünik, ó 6000 forintnyi pénztár-hiányt 
kellett átvennünk, a melyet kiegyenliteni legíöbb feladatunk leend. 

Hogy ez nekünk sikerüljön, az orvosok és gyógyszerészek tá
mogatására okvetlenül szükségünk van, annál is inkább, mert az 
eddigi igazgatóság a rendkivüli nagy hiányt az orvosok illetve 
gyógyszerészek túlmagas követeléseivel indokolja. Hogy mennyiben 
volt igaza az elöttünk milköd8 igazgatóságnak, azt bolygatni nem 
akarjuk de legyen szabad nekünk el8bb emlitett hiány kiegyen
litése érdekében a tek. egyletet s ez által a késmárki ker. beteg
segélyzö pénztárnál ml1ködö összes orvosokat következökre kérni: 

a) a rendtartásban elfogadott dijakat mint jogosan megérdem
letteket elfoga.djuk, de tekintettel arra, hogy a rendkivüli hiányt, 
csak rendkivüli megtakarítással fedeznünk lehet, kérelmünk oda 
irányúl, miszerint addig1 mig ezen hiány törlesztve nincsen, min
den orvos és gyógyszerész évi számlájából 2Ü'l/n-ot engedjen, 
viszont mi kötelezzük magunkat a hiány törlesztése utá.n pénztári 
állásunkhoz mérten az orvosok dijait felemelni. J:l-:bbelí kérelmünket 
annál is inkább beterjesztjük, mert hisszük, hogy a t. orvos urak 
belátják, hogy a mi érdekünk az övéké is, mert elvitázhatlan tény, 
hogy müködésünk által oly betegeket is szolgáltatunk, kik, ha pénze 
tári tagok nem lennének, az orvosokat nem keresnék fel. Hogy 
mllködésünket, - mondjuk takarékosságunkat mennyire befolyásol
hatják - támogathatják az orvos urak, ezt felesleges itt böven 
fejtegetni, annak elérhetésére azonban 

b) kérjük a t. orvos urakat, csak azon jelentkczöknek szám
lánkra orvosi segélyt nyujtani, kiknek könyvecskéjében az elözll 
hónapról szóló befizetés be van jegyezve, tesszünk ezt azért, mivel 
n1ár nekünk is volt alkalmunk tapasztalni, -hogy a t. orvos urak 
erre figyelemmel nincsenek, ez a pénztárra nézve· kettös kár. 

e) Kérjük a t. orvos urakat, betegeiket -arra figyelmeztetni, 
hogy addig, mig nem okvetlen ágyban fekvö betegek, az orvost 

,--:<>,;,;-;, .• -----·>-+r,.GJ,-y> ---="0'±;\.,. 
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8k keressék föl és evvel kapcsolatban kérjük a betegség végén 
sokszor megesik 
de csak öt napig 

kitüntetni a munkaképtelen napok számát, mivel 
az, hogy az illetö pl. 15 napig volt ugyan beteg, 

volt munkaképtelen. 
d) Kérjük a t. orvos urakat, ágyban fekvö betegeiket csak 

annyiszor látogatni, a hányszor okvetlenül szükséges, zsinormér
tékül véve azt, hogy az elöször elöirt orvosság elfogyásakor a 

beteg ujra meglátogatand6. 
e) Consultatiókat a pénztár csak akkor fizet, ha a consul

tati6t a kezel8 orvos kivánta (egyébként azt a fél tartozik fizetni) 
a mi az orvosi jegyzökönyv jegyzet-rovatában bejegyzendö. 

Kérjük az orvosokat, a hol csak lehet, olcs6bb szereket ren
delni s új drága orvosságok rendelését a vény túl oldalán oka

datolni. 
g) Kérjük a t. orvos urakat, nekünk azonnal bejelenteni olyan 

egyént, ki a pénztár kötelékébe a törvény szerint bejele~tend8 
volna s bármi oknál fogva eddig bejelentve nem volt, valammt oly 
tagot, a ki közvetlenül betegsége el8tt lépett be a pénztárba, hol 
régebben kellett volna a törvény értelmében belépnie. 

h) Egyes orvos urak azzal is kárositják indirecte a pénztárt; 
hogy betegeik kedvét keresve, munkaképteleneknek nyilvánitják, 
ha nem okvetlenül azok; ennek ellensúlyozására kérjük az orvos 
urakat, hogy az ily eseteket jelentsék be, hogy oly orvosokkal 

szemben az igazgat6ság eljárhasson. 
Ha ezen kérelmek teljesitésével az orvosi kar bennünket 

támogatni fog, úgy biztos reményünk van arra, hogy pénztárunk 
anyagi viszonyai rendeztetni fognak, ellenkezö esetben szétmálik 

az eddig homokra épitett alkotmány. 
Kelt Késmárk, 1898. oktober 10. 

1\1.IAJUNKE GEDEON, elnök. 

Az átirathoz szóltak: Dr. Alexander, Dr. Sax, Dr. Lcrx, 
J)r. Rottenberg és Dr. Stern; a vita után az átirat pont 
szerint lett felolvassa, a közgyülés elhatározta, hogy 

pont a) nem fogadtatik el, 
pont b) elfogadta tik, 
pont c) elfogadtatik, 
pont cl) nem vehet8 tekintetbe, 
pont e) tekintetbe vétetik, 
pont f) elsl\ részben elfogadtatik, második részben nem, 

pont g) nem vétetik tekintetbe, 
pont h) visszautasittatott. 

f 

1 

A megfontolást és a határozatokat érve\8 és tolmá
csoló válasz átirat szerl<esztésével a késmárki orvosok 
lettek megbizva, ezeknek és a késmárki gyógyszerészek
nek (Dr. Klein Ármin, Dr. Schwarz Aladár, Dr Tátray 
Gergely, Dr. Teichner Lip6t, Genersich Károly, Dr. 
Alexander Béla) 1898. évi október h6 25-ér81 kelt 
válasza következ8képen hangzik: 

A késmárki l<erületi betegsegélyz8-egylet tek. Igaz
gatóságának Késmárkon. 

Van szerencsénk értesiteni, hogy folyó h6 10-én 
kelt és a szepesi orvos-gyógyszerészi egyesület. elnök
ségéhez czimzett becses átirata q. ))Szepesi orvos~gyóg·y
szerész-egyesület« október h6 12-én tartott közgyülése 
alkalmával felolvastatott és tárgyaltatott. 

A közgyülés, méltányolva a kerületi betegsegélyz8 
egyesület feladatát, ezen egyesület és az orvosi közötti 
szükséges összhangzatot, következöleg határozott a tek. 
Igazgatóság által felhozott pontokat illet81eg. 

a) A rendtartásban elfogadott díjak jogosultsága 
a Tek. lgazgat6>ág által is megérdemelteknek mondat
nak és bizony csakugyan megérdemeltek; meggy8zö
désünk oda megy, hogy a munkaad6k nem megfelelő 

bejelentései okozzák a pénztár zavarait, hogy ez így 
van, az a számos tapasztalt eset mutatja és utalva a 
hiányos ellenőrzésre és nem fogadva el az orvosi dijak 
esetleges késöbbi felemelését, kénytelenek vagyunk szám
láink követelése mellett megn1aradni. 

Az átirat b) pontja értelmében szívesen fogunk 
eljárni magától értet8dik feltételezve, hogy a munkaadó 
ezentúl rendesen jegyezteti be a beteg könyvecskéket, 
mert a beteg tagja a pénztárnak a munkába való be
lépése perczétl\1 a törvény értelmében és az orvosoknak 
az a kötelessége is van, azt tudni. 

Mi az átirat c) ponját illeti, a közgyülés azt ha
tározta, hogy addig, mig járhatnak a betegek, menje
nek az orvoshoz, megjegyezve, hogy a betegség tar
tan1a kijegyzése nem is történhetik 1násképen, mint a 
n1eddig munka kép te 1 e n a beteg. 

, A cl) pont nen1 vehetö tekintetbe inert az orvos 
kötelességei közz6 tartozik a beteget annyiszo1· látogatni 

2 



a mint meggyözödése szerint szükséges és s e mm i fél e 
zsinorn1értéket itt alkalmazni nem lehet. 

Az e) pont (illetve a consultatiókat) tekintetbe fog 
vétetni. 

Az f) pont els8 mondata magától értet8dik, de a 
második mondat, t. i. esetleges drága orvosságok ren
deléseinek ol<adatolása a vény túloldalán az egyesület 
által nem vétetik tekintetbe. 

g) pont: a pénztár föfeladata a munkaadók és 
munkások biztos létszámát tudni, az orvosok feladata 
csak is a beteg munkásokat czélszerüen, m i n t e m b e r t 
gyógykezelni, az el8bb emlitett oknál fogva (b pont), 
n1ert ha a beteg, mihelyt munkába lép, tagja a beteg
segélyz8-pénztárnak és fizeti a járulékot, úgy szent 
kötelessége legyen a munkaadónak öt bejelenteni, a?-zal 
nen1 gondolhat az orvos és azért a közgyül.és ncn1 veheti 
tekintetbe a tele Igazgatóság kérelmét, a n1int 

h) egyenesen vissr,a kell utasitanunk a Tele Igaz
gatóság azon kérelmét, hogy egy orvos a n1ásik orvost 
jelentse a Tek Igazgatóságnál föltételes elkövetett hib<Ís 
eljárásnál igazság szolgáltatás czéljából, ellenkez81eg ! 
a 1"'ck. Igazgatóság legyen szives nehezteléseit és ta
pasztalt hibás eljárást a szepesi orvos-gyógyszerészi 
egyesületnek beterjeszteni és biztositva lehet, hogy 
mindent el fog követni nevezett egyesület az illetö ügy 
helyes megvilágitására. 

A Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület október 
12-én tartott közgyülés határozata értelmében. Kés
márk, 1898. október 26. Dr. Tátray Gergely, elnök. Dr. 
Alexander Béla, titkár. 

5. Jelenti JJr. Tátray Ger,qely, mint a becsület-bíró
ság elnöke, hogy ö a szepes-bélai közgyülés határozata 
értelmében 1898. julius hó 22-én felszólította Dr. Schnitzcr 
Rezsöt, (ki Dr. Stern Adolf krompachi orvos ellen e gyü
lésben fellépett és panaszt emelve jelentette, hogy ne
vezett aláírta ugyan a szerzödést, de nem tartja be, mert 
nem adta be lemondását a krompachi kerületi betegse
gélyzö-egyesületnél, mely egyesületnél szervezett orvosi 
állással különben ót is megkínálták, ha 25"fu-kal olcsób-
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ban végzi az orvosi teendöket), adná be panaszát irásban, 
hogy lehetséges legyen a becsület-bíróságot összehívni; 
Dr. Schnitzer e felszólitásra panasz helyett augusztus hó 
30-án levelet intézett elnökhöz, melyben mondja: >ki 
akarván vinni köztem és collegám között a jó egyetértést, 
alkalomra vártam, hogy vele ezen reám nézve nagyon 
is odiosus ügyet barátilag elintézzem s így szíves felszóli
tása tárgytalanná vált volna, minthogy azonban ezen 
tervem nem sikerült, de meg az Öszi közgyülés is nem 
sokára együtt lesz, s így hiheti\leg kartársam is ott lesz, 
azért czélszerübbnek tartottam, a panasz mibenlétét ak
korára fen tartani.' A közgyülés tudomásul veszi elnök 
jelentését és miután Dr. Schnitzer nem jelent meg, jelen 
gyülésben Dr. Stern Adolf szólal fel és elöadja, hogy a 
krompachi kerületi betegsep-élyzö-egyesület néki évente 
több mint ezer forintot jövedelmez, t. i. 30°/0-át a be
folyt összegnek, de nem beszélt valót őt megtámadó kar
társa, ha mondja, hogy öt kínálták. meg az általa betöl
tött állással, mert a gölniczbányai kerületi betegsegélyzö
egyesület igazgatóságától 1898. augusztus hó 5-én vett 
átirata szerint épen Dr. Schnitzer járt a pénztárnál; az 
átirat következőleg hangzik: Tekintetes Dr. Stern Adolf 
úrnak, Krompach. Két, mult hó 19-éri\1 és folyó hó 1-éről 
keltezett becses levelére van szerencsénk a következők

ben válaszolni, hogy mi a dolog megbeszélése végett, 
valószinüleg e héten, csütörtökön feljövünk személyesen. 
Nekünk addig nem volt semmiféle okunk Uraságoddal 
elégedetlennek lennünk, nem hogy más orvoshoz eddig 
írásban vagy szóbelileg fordultunk volna. ] gaz ugyan, 
hogy egy izben Dr. Schnitzer tiálunk járt és mi látoga
tását szívesen fogadtuk, mint máskép nem Íő lehet, de 
minthogy precis ajánlatokat nem tett, csak általánosság
ban, nem is láttuk szükségét annak, a dolgot mindaddig 
az igazgatótanács elé vinni, vagy Uraságodhoz e végett 
elöte1jesztésekct tenni. Dr. Schnitzler hivatkozott a sze-

2* 
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pesi orvosok: azon határozatára, l1ogy a 1n1 11i1<ás11ak JO
gáhan álljon, szabadon az orvosok között választani és 
hogy mi abbeli igényeit honoráljuk. Ebbe mi egyszerl!en 
nem mehettünk bele, mert két orvost honorálnunk egy
szerre nem lehet. Ha maguk köz.t, de csakis ujabb meg
terheltetés nélkül, csináltak volna valami egyezséget, , az 

ellen nem lett volna kifogásunk, dc csakis így, ha nagyobb 
pénzáldozattal nem járt volna és ha más részt az orvosi 
kezelés is panaszra nem adott volna alkalmat. Mert ne
künk két irányban kell az orvost illetve tekintettel lennL 
hogy egyrészt a pénztári igényei ne legyenek túlságosak, 
másodszor pedig, hogy a pénztári tagok meglegyenek 
vele elégedve minden tekintetben, mint kezelés tekinte
tében, mint elúzékenység tekintetében. Nekünk e kér
désben tehát más az álláspontunk mint az orvosok azon 
hires határozatának. Nekünk elég egy orvos úr is, csak 
feleljen meg a követelményeknek minden tekintetben, czél
szerl!bb egy orvos mint több és arntán legyen folytonos 
vesződés az orvosokk'al, a munkásokkal és folytonos bí
ráskodás. Véleményünk szerint a kezelés is sokkal egy
öntetúbb, ha egyhelyütt csak egy orvos mt1ködik, arról 
személyes meggyőződéseink vannak nem ugyan a mi pénz
tárunknál, de egy közellévö magánpénztárnál. id. Antony 
Lajos, elnök. Elischer Lajos, pénztárnok-jegyző. 

Miután nevezett pénztár kerületi betegsegélyzö pénztár, 
Dr. Sax Agost és Dr. Rottenberg János azt kivánják 
ez esetben, hogy az orvosi rendtartás sértetlen marad
jon, ezt el lehet érni akkor, ha (mint a gölniczbányai 
betegsegélyzö pénztár mondja) a két orvos - Dr. Stern 
és Dr. Schnitzer - osztozkodnak az emlitett 30 11

/ 0 ma
gától értetödik arányosan; rnenjen mindkettő a hecsület
biróság elé. Dr. Lorx Sándor indítványozza, hogy a 
közgyülés szólitsa fel Dr. Schnitzert adja be a 
panaszát a becsületbiróságnál, hogy igazság szolgáltassék 
oly ügyben, melyben a két fél ellent n1oncl egymásnak, 
igazság szolgáltassék, hogy a szabad orvos válasJ.tás, 
hogy a ren<lta1tás sértelen 1naradjon. Az .inditvány el-
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fogacltatik. (Dr. Schnitzer Rer.sö felszólittatott ujra 
panaszát bcnyujtani irásban október 'hó 25-én.) 

G. 'Dr . .lllexander Béla jelenti, hogy a szepes-bélai 
gyülés határozata értelmében járva el, 1898. julius hó 
22-én Dr. Simenszky Sándorhoz (lgló), Dr. Schön Leó
hoz (Szepes-Váralja) és Dr. vVeisz Sándorhoz (Löcse) in
tézett levelet, melyben közli velök a késmát ki orvosok 
eljárását a betegsegélyző-egyesületekkel szemben a sza
bad orvosi választás tekintetébP,n és hassanak oda, hogy 
Löcsén, Iglón és Szepes-Váralján az orvosok egyesüljenek 

és járjanak el hasonlóképen, egyszersmind választ kért 
eli\adó a nevezett orvosoktól. 

Választ elöadó csak Dr. Simenszky Sándortól kapott, 
kinek 1898. évi augusztus hó 2-áröl kelt levele szerint 
az iglói orvosok julius hó 31-én tanácskoztak és a kés
márki orvosok eljárását egész terjedelmében magukévá 
téve, rninclnyájuktól aláirt nyilatkozatot az iglói kerlileti 
és ipartestületi betegsegélyzö-egyesület igazgatóságának 

bekü ldötték. 
Dr. vVeisz Sándortól (Lőcse) csak szóbelileg és al

kalmilag értesült, hogy a löcsei orvosok többszöri fel
szólítás után sem jöttek hozzá megbeszélni az ügyet. 

Dr. Schön Leótól (Szepes-Váralja) el6adó általában 

n cm kapott választ. 
A közgyüléS tudomásul veszi a referatun1ot és határo
zatképen kitnondja: szólittassék fel Dr. Schön 1. ... eó nyi
latkozni, eljárt-e ez ügyben, és ha nem 1 1niért nen1 járt 
el? (mert Dr. Kiraj Aristicl Szepes-Váralja - nem 

tud ez ügyrill semmit). 
(Dr. Alexander Béla titk<ir irt ez ügyben Dr. Schön 
Leónak és lö9:-:1. nove1nber hó D-én kapott választ, mely 
szerint: az iglói ker. bctegscgélyzö-pénztár a szabad 
orvosi vala sz t ás t 1nagáévá tette, igy tehát min
den értekezlet tárgytalanná és 1ninden nyilatkozat fe

leslegessé vált.) 

7. 'Dr. Buxbaum /Írmin , Igló) eli\adja, hogy Iglón 
2 fogmúves telepedett le, a kik foghúzással, tómeszeléssel 
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és rendeléssel foglalkoznak, ezért felkéri az egyesületet, 
ílletve a megyei föorvost, azok ellen eljárni, jobban 
mondva, tiltassék be azoknak - a törvé1;y értelmében -
a foghúzás, törneszelés és rendelés. 

Dr. Lorx Sándor megyei föorvos erre nyilatkozva azt 
n1ondja, hogy ezen ügy nen1 tartozik a gyülés elé, czél
szeröbb lett volna, ha a co1npetcns helyhez fordul, a 
rnlkor is bizonyára a kellö lépések n1cgtétettek volna. 

8. Jelenti Dr. Tdlray Gerge~IJ, hogy Szepes-Bélán 
az állam által dohánygyár létesitetett, nevezett gyár igaz
gatója Dr. Greisiger Mihályt szólította fel az orvosi te
endök végzésére évi fix fizetés mellett, ez azonban a rend
tartás értelmében akarva eljárni, azt egyenesen magára 
nem vállalta, de úgy egyezkedett Dr. Gábriel Frigyessel, 
hogy a hivatalos teendöket Ö fogja végezni, a betegek 
azonban bármelyikük által gyógykezeltethetik magukat, 
a kimondott honorariumban pedig az orvosok arányban 
osztozkodnak. 

A közgyülés tuLlon1ásul veszi a szeµes-bélai kartársak 
eljárását. 

9. Felolvastatott az 1898 
következöleg hangzik: 

évi titkári jelentés, mely 

Egyesületünk jelenleg 66 tagból áll, ö5 rendes tagból és egy 
renclkivüli, illetöleg pártoló tagból; a G6 tag összegezÖclik 51 orvos
ból, 14 gyógyszerészb81 és 1 föszolgabiróból; az orvosok közül 
3 csak nyáron tartózkodik a Szepességcn. Az egylet tehát, a 
tnúlt évet tekintve, 3 taggal szaporodott. 

Az 1898-iki évben rnostanáig hála a jó sorsnak - egy-
leti tagunk sorából nem halt el senki. 

Vagyonunk a következ8 :. 
a takarékpénztárban van . 
tagdij-hátralék pro 1896 . 

„ „ " 1897 . 

18 frt 91 kr. 

4 " „ 
40 " " az 1898-iki esztencl8re jár még 132 „ „ 

tagclij pro 1899 258 „ „ 
-~~~~~~~~-

össze s e n : 452 frt 91 kr. 
abból levonandó az általam elölegezett 60 „ 05 „ 

rendelkezünk tehát 392 frt 8ö krral; 
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meg kell jegyeznem, hogy a k<írházi alap, mely 923 frtot és 49 krt 
tett ki, 502 frt és 75 kr. elvétele utön - Röntgen··készülékre a 
közgyülés határozata értelmében - 420 frt és 7 4 krra csökkent, 
a hiányzó összeg lassanként fog visszafizettetni. 

Az 1898-iki évben két gyülés tartatott: Szepes-Bélán, 18\)8. 
junius hó 15-én, Késmárkon, a XXXII. közgyülés október hó 12-én. 

El/ladás tartatott három: Dr. Gabriel Frigyes (Szepes-Béla) 
nl(oponyatörés egy esete e<; Dr. Greisiger JVIihály: lJeber Leichen
vcrbrennung«; Weber Samu (Szepes-Béla): "A gyógyászat elsö 
nyo111ai a Szepességenc1. 

Két demonstratio tartatott: Dr. Gabriel Frigyes: Bal lágyék-· 
sérvvel párosult szeméremajk túltengés; Dr. Greisiger Mihály: 
.Szepes-Béla városának csatornázása és tervezett vizvezetéke. Be
jelentetett egy el8aclás: Dr. Alexander Béla: Röntgen-készülék, 
a villamos szikrának átalakulása, Röntgen· sugarak; átvilágitás, fény
képezés, demonstratióval egybekötve. 

Demonstratio egy lett bejelentve: Dr. Alexander Béla: Ko
ponyatörés. Egy emlékbeszéd tartatott Dr. Sax Ágoston által Dr. 
l(ern Aladár szepef'!-szon1bati orvos fölött. azonkivül egy bejelen-. 
tetett. Dr. Stern Adolf által Dr. Majunke Gyula krompachi orvos 
fölött. 

A museumnak adományoztatott négy készitmény: Dr. Tátray· 
Gergely által: a végbél mellül eltávolitott nagy diónál nagyobb 
visszértágulat; IJr. J(lein Ármin által: 3 hónapos ébrény, Dr. 
Alexander Béla által: sarcoma cystoides elfajúlt férfi csecsmirigyböl 
és koponyatörés. 

Az 18fl8-iki egyleti év fömozzanata: a Röntgen-készülék 
beszerzése. 

Tuclomásúl vétetett. 

10. Felolvastatott a könyvtárnoki jelentés, mely sze
rint egyleti könyvtárnnk a lefolyt egyleti évben - 1898-
következö múvekkel szaporodott: 

1. M agy a r o r v o s i k ö ny v ki a cl ó t á r s u l a t ki a d
vá ny a i: 

B ó k a i, K o rá ny i, K é t l i : A belgyógyászat kézi
könyve IV. kötet: a vérkeringési és légzési szervek 
betegségei. 

D r. K u t h y D e z s 8 : A tüd8vész sanatoriumi gyógyi

tása. 
lJ r. M o r a v esik E. E. : Gyakorlati elmek6rtal>.. 
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A kir. magy. természettudományi társylat ki-
adványai: 

S eh n1 i e dt I1.: A gyakorlati fotografozás kézikönyve. 
Dr. K e 11 e r K o n rá cl: A tenger élete. 
Természettudományi közlöny 338-349. füzet. 
l'ótfüzetck 44-49 sz. 

3. lVI agy a r orvosi A re h i vu n1: 

VI. évfolyam, VIT. évfolyam 1-9-ik füzet. 

4. Klinikai füzet e k: 
VII. évfolyam 9-12, VI!I. évfolyam 1 ·· H-ik füzet. 

5. Tvfagyarországi ká.rpátegyosülct XXV. év. 

6. Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische 
Erziehung: 

45. köt. 2-4., 46. köt. l-4., 47. köt. 1--•1. 

7. \Tolkn1ann klinische \Tortrage: 

N. F. 189-216. füzet. 

8. e; u s s e r 0 v & l~ u dv i g: 
Archiv für Gynaekologie 54. köt. ::!-B.; 55. köt. 1-:3; 

56. köt. 1 füzet. 

Ajéndék utján: 
Ii' r a n k Ödön: A n1illcnniun1i közegészségi és orvos~ 

ügyi congressus tárgyalásai. 
Ver ha n d 111 n g e n und lVI itt h e i 1 un g e n des siebcn~ 

bürgischen Vereines für Naturvvisscnschaft zu Herr
mannstadt 4 7. B. 1897 . 

A b u da pesti orvosi kör országos segélyegylete 
pénztárának kimutatása az 18H7-ik évröl. 

A n1ult évi közgyülés határozata folyt;in beszercztetett egy 
Röntgen-fél e készülék, melynek ára 2 lámpával 5 i 3 frt 50 kr., 
1nelyhez azonban fuvarclij és a fotografozá.sra szükséges kellékek 
ára hozzászámitandó. az összes költség 575 frt 26 kr. Ezen ké
szülék a mai közgyülésen Dr. Alexander egyleti titkár által be fog 
n1utattatni és megismertetni. 

lVLás készülék vagy mliszer nem lett bei;;;;i,erezve; a meglévők 
szükség szerint ki lettek javitva s jó karban tartva 

Tudomásúl vétetett. 

11. Felolvastatott a titkár által az 18 9 9-iki egyleti 

évre összeállitott költségelöirányzat, mely szerint a költ

ségek a következök: 
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Természettudományi társulat 
I(linikai füzetek . 
Orvosi könyvkiadó társulat . 
J\tlagyar orvosi Archivun1 
Jahrbuch für Kinderhcilkunde 
Klinische Vortrage 
Könyvbekötés. 
Póstaköltség . 
Évkönyv ld11yon1atása _ 
l\Iuseu1n • 

10 frt .. 

4 
" 8 
" 10 
" (j 
" 10 
" 10 
" 

10 " 
80 " 
15 " 

Kórházi alap . 
Röntgen-készülékhez való dolgok 

100 " 
. 50 " 

3l3 frt 
A közgyülés elfogadja az cl8irányzatot. 

12. Az egyesiilet hivatalnokai Dr. Tátray Gergely 
és Dr . .Jl!exander 'Béla lemonda11ak tisztjlikröl, mintán 

hivataloskodásuknak ideje lejárt és a mai gyiilés van hi

vatva uj tisztviselöket választani, 
nevezettek újra választatnak tneg egyhangulag és el
foglalják helyüket, megköszönve a beléjük helyezett b'
zaln1at és megígérik, hogy ezentúl is igyekezni fognak 

kötelességüket végezni. 

13. Úgy mint a hivatalnokok, úgy a becsiiletbirók 

választása is a mai napra esik, becsiiletbiróknak a régiek 
választatnak úgy mint: Dr. Tátray Gergely, Dr. Lorx 
Sándor, Dr. Alexander I3éla; póttag Dr. Sax Agoston. 

14. Felolvassa D1: Stern .lldolf' emlékbeszédét Dr. 
!rlajunke Gyula krompachi orvos fölött. (1. 44. 1.) 

15. A tavalyi öszi közgyiilés kimondotta, hogy a mai 

gyiilés lesz hivatva határozatot hozni a vasuti orvosok 

Ligyében, t. i. hogy a vasutnál alkalmazottak tekietetében 

is érvényre jusson a szabad orvosválasztás, ennek meg

felelöleg Dr. Rottenberg János azt indítványozza: szer

kesztessék egy lemondási okmány, mely a szepesi vasuti 

orvosok között köröztessék aláirás végett, ezen indit

ványnyal szemben Dr. Hankó Arthur javasolja: vára

kozzon még az egyesiilet, mig talán az országos orvos-
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szövetség fogna kezébe venni és rendezni az ügyet, ám
bár Dr. Csatáry Lajos a brüsseli congressus alkalmával 
lehetetlennek mondja a vasutaknál életbeléptetendö sza

bad orvos-választást. 
Miutfo két indítvány áll egymással szemben, , elnök 
elrendeli a szavazást; Dr. Rottenberg János indít
ványa 7 szavazatot nyer, ])r. Hanko Arlhur-é n szava.
r.atot, a jelenlévök közzüi sokan nen1 szavaztak; a sza~ 
vazás eredménye tehát: elhalasztása a vasuti orvosok 
ügye fölött való határozat huzatalának. 

16. Generskh Károly gyógyszerész (Késmárk) be
mutat egy ujabb berendezésü kötözÖ anyagokat tartal

mazó szekrényt, melyet 
a jelenlévllk figyelemmel megtekintik. 

17 JJr. .lllexander Béla előadást tart a Röntgen
féle készülékről, bemutatja annak egyes részeit és magya
rázza azokat ugy mint a villamos szikrának változásait, 
alkalmazza az átvilágitást és a fényképezést, az előadás 
végén bemutat a már általa készitett Röntgen-féle 20 fény
képet (több gyerekkezet, roncsolt kezet, a kéztő csontok 
tuberculosisa, köszvényes változásokat feltüntető ujjat; a 
kis ujj 3-ik perczének csontszuvasoclása, állati ébrények 
az anyaméhben fekve, térdizületet, halakat, salamanclert, 
koponyát 11 éves lánytól, a rágóizom lefényképezése etc.) 

(!. 47. !.) 
18. Több tárgy nem lévén, elhatároztatott, hogy a 

jöv6 tavaszi közgyülés Iglón fog megtartatni. 
Ez után elnök berekeszti az ülést .. 

1 

1-

1 

f 

1 

l 

Dr. Kern Aladár 1861- 1897. 
Dr. Sax Ágoston 

Egyletünk egy legifjabb tagja mult ki személyében, életének 
36 éves korában, oly korban, n1e1yben a legszebb jövö, a leg
vér111esebb remény tevékenységre buzditja az elöretörekvö ifjut, 

az akaraterlls férfit. 
Kern Aladár születétt 1861. október 23-án Liptó-Ujvárt. egy 

kedvelt, igen keresett kincstári orvos fia volt és kiváló házi ne-. 
velésben részesült, főleg anyja részéről, kinek ö mindene, büszke
sége volt. 

Középjskoláit részben L8csén, részben Késmárkon végezte, 
kis megszakítással a mennyiben a IV. osztály elvégzése után gyógy
szerészgyakornoknak lépett be sógora ' irtokában lév8 szepes-olaszi 
gy6gytárba; itt fölébred ambitiója s többre jutni akarván, a kés
márki f8gymnasiumba visszatért, hol 1881-ben érettségi vizsgálatot 
tett; itt látjuk 8t nemcsak mint szorgalmas tanulót, de mint ki
váló zenekedvelllt, ki privat-szorgalmával elsajátította több hang
szer m(\velését s mint ilyen a késmárki lyceum bandáját ébresz
tette fel álmából s annak karmestere lett. 

1881-ben felment a budapesti egyetemre, hol az összes orvosi 
tanfolyamokat végezve, 1888. évi január 18-án tudorrá avattatott. 
Ezen idll alatt nemcsak fáradhatatlan orvosnövendék volt, de pá
ratlan társadalmi factor is, mert az ö kezde1nényezésére lépett be 
a szepesi egyetemi poJg·árok ú.ltal képezett ))Szepesi Társaskör«-be 
az addig távolmaradásával tüntet8 felsl\ szepességi egyetemi polgár
ság, 8 volt az, ki e körben is dalárdát létesített, mely énekével 
fűszerezte a havi estélyeket. 

Tudorrá avatása után H hónapon át foglalkozott bacteorolo
giai vizsgálatokkal Dr. Pertik Otta tanár oldalán, hogy ez által 
ez id8 szerint oly nélkülözhetetlen tudományággal gyarapítsa is
mereteit. 

1888-ik év vége felé mint gyakorló orvos ·telepedett meg 
Szepes-Szombaton, hol egész gyermek- és ifjukorát tölté; örömmel 
fogadtuk öt, szepes-szombati barátjai s rövid id8 alatt nemcsak 
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jó barát, de kedvelt orvosa is lett Szepes-Swmbat s környékének. 
1Vlinclez azonban ne1n elégitette ki az elöre törekvö ifjut, szán1-

talanszor emlegette azt, hogy mennyire sajnálja: hogy otthagyta 
az alma matert, honnan, ha nem maradhatott volna ott, könnyeb
ben jutott volna egy tágabb n1üködési körrel biró állomásra, mert 
a szepes-szombati illetve· környékbeli jött-1nent praxissal 1negba
rátkozni soha sem tudott. Nemcsoda, ha Hy körülmények között 
több izben is óhajtott volna jobb helyre jutni, de a 

0 

szerencse 
kegyetlen volt vele szemben, s/5t mid8n 18\)(j. ban egy látszólag 
igen kitünÖ állást kapott, szörnyen csalódott. TZ0111lósra került 
ezen év márczius 1-én, hol körorvosi s két uradaltni lllást foglalt 
el; ottléte életének legsanyarubb idöszaka volt a n1int 1nondá.; 
a társadaln1i életet nem nélkülözö ifju, a mindig n1agasabb czélott 
után törekvö férfi, a tudományos tnöködés után szotnjázó orvos, 
istnerösei rábeszélésére, igéretekkel elhaln1ozva, letelepedett egy 
pusztán, egy roskodozó háznak egyedüli lakója lett; szinte hihe
tetlen, de tény, hogy ily helyre csaltak öt el puszta-igéretekkel. 
}~nnek Iátára mindjárt vissza akart térni Szepes-Szon1batra, de restelt 
vissza térni azokhoz, kik öt csak néhány nap elött elbúcsuztattak, 
azokhoz, kik kérve kérték, hogy itt ne hagyja 8ket. 

Komlósi mllködése valóságos poenitentia volt a jobb sorsot 
érd~tnlö fiatal orvosra, mint többször elbeszélte, nappal roziant 
szekereken ült, utazgatva betegt81 beteghez, még · pedig a tett 
igéretek fejében, mert még a pályázati föltételekben kikötött ha
tosokat az uj évre igértek neki, éjjel pedig nem hagyta öt pi
henni bánata s felháborodott lelke, de még h~ kutyája sem, ki
nek viszhangzó ugatása számtalanszor fölverte amugy is gyönge 

álmából. 
Nem csoda, ha ily körülmények között súlyosan megbete

gedett. Orrorbánczott szerzett, melyhez csakhamar ágyi tünetek 
is csatlakoztak, több napon át hallucinált s javulása után a rnon
dottakra nem emlékezett; ezen betegsége óta egészséges nem 
volt többé, folytonos fejfájasokban szenvedett, melyeket csillapi
tani igen, de gyógy-itani nem birta s midön egyszer minden ok 
nélkül jobb oldali végtágjain hl\dési tüneteket s látásában zavart 
észlelt igazi barátjaihoz visszasietett s ruég ugyanez év október 

1-én Szepes-Szombatra visszatért. 
Derék kartársunk kc<lélyére 1nost rá setn lehetett is1nerni, 

a vig, életerös, élczes ifjuból magábazárt életétféltö kon1oly, n1eg
ilszült férfi lett, ki mindenkinek csak bajáról beszélt, de czélját 
szen1 elött tartva, n1egkezdte praxisát, de nc1n sokáig folytathatta, 

r 
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1 
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tnert fcjf<'~jásai, tuclyekhez 1núh), <le fájdalotu ntcgujultS hlldések 
csatlakoztak, csakhamar <l.gyha döntötték s magukkal hoztak a 
szenvedések hosszu sorát s végre 1HH7. április ~ö-én a kérlelhet
len halált 

Mindezt látni, 1nin<lenröl vele 1nint orvossal fél éveu át be
szélni, vele, ki anyjáért szeretett volna élni, ki még csak ezen
túl az életet élvezni gondolta, vele, ki barátom s jó kartársom 
volt, - egyforma volt a szenvedéssel, de 1.ürnöm kellett, mert szin
tén embernek születtem. 

Halálával vesztesség érte elsösorban azokat, kik hozzá mint 
orvoshoz fültétlcn bizalommal viseltettek, vesztesség érte barátjait, 
de egyletünket is, melynek legifjabb tagjainak egyike volt, ki biz
ton mondhatom, egyletünk egyik oszlopa lehetett volna. 

Legyen áldott emléke! 



Bal litgyéksérvvel párosult szeméremajk túl
tengés és koponyatörés egy esete. 

Dr. GalJriel Frigyes. 

Van szerencsém Lorentsik Ann l 51 éves, ág. ev.-„. haja.doh~ 
keresztfalvi illet8ségii, a munkáosztály hoz tartozó beteget, mely a 
betegség ritkasága miatt, az igen tisztelt egyesületi tag urak figyelmét 
bizonyára le fogja kötni, bemutatni. 

E bet,eg 1898. tavasszal hozzám fordult gyógykezelés végett. 
Kiállott betegségekre nein emlékszik. Havi tisztulása állitása sze
rint életében 'csak kétszer volt s pedig körülbel81 30 éves korá
ban, de akkor is nagyon csekély mértékben. Apja 1873-ban, 
60 éves korában, cholera asiaticában halt meg, anyja pedig 4.1 
évvel ezelött e18tte ismeretlen betegségben. 

Jelen bajára yonatkozólag elöadja, hogy 15 éves koi-ában 
észrevette, ·hogy szeméremrészein kis mogjrorónyi daganat van, 
mely a lágyékrésszel összefüggésben volt; e daganat évről évre 
nagyobb dimensiót, ért el s jelenleg már oly nagy, hogy járásában 
és napi foglalkozásában gátolja söt nagy súlya belszerveiben er8s 
vongálást idéz el8, mely gyakori hasfájdalmakban nyilvánúL 

A magastermetii ép csontrendszerre! biró lesoványodott nöi 
alak b8re halavány, a látható nyákártyák halványvörösek, hajzata 
gesztenyeszinü, hosszú, a. nyak rézar8.nyos, középvastag, a ·mell
kas lapos, a csecsmirigyek igen kicsik, a csecsbimbók nagyok, 
udvaruk széles, sötét szinezetü. A b8r alatti zsirszövet igen ke• 
vés, izemzata pettyhiidt, · A has mérsékelten behűzódott. Alakja 
kissé előre görnyed~ A , mellkas felett a kopogtatási viszonyok 
rendesek, légzés puha sejtes. A sziv fekvése · normális, a sziv
hangok tiszták. Máj, vese s lép rendes fekvésű. A gyomor fe
lett mély dobos a kopogtatási hang, a has felett dobos. Kétol
dali igen nagy lágyéksérv, mely a bal szeméremajkkal egybefutó
lag igen nagy daganatot képez, a daganat átmérője a leg
szélesebb helyen harántirányban 84 ctmr., felfelé keskenyedő, mel-
18lrÖl azaz a symph. ossium pubistól le és vissza fel a perineumig 
~l2 ctmr„ súlya hozzávetöleg 8 klgramm. E körtealaku daganat 
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takaróján a vaginának megfelel& helyét kivéve, mindenütt látni 
hajt1\sz8ket, hajszálakat, különben tömött túltengett börhez ha
sonlit. E daganat két felsö harmadán, de különösen baloldalt 
felette dobos a kopogtatási hang s nyomásra erős korgás hallható, 
mely a hernia utján a hasürrel közlekedik, alsó s jobbra terjed& 
harmadán tompa kopogtatási hangot ad. Jobb oldalt e daganaton 
a jobb czomb belsö felülete szomszédságában egy tizenegy centi
meter hosszú, harántirányban haladó nyákhártyával bélelt tölcsér
alaku, kissé tátongó tasak, melynek küisö szélén a clitoris teljes 
alakja. A tasak hátsó keskenyebb részében pedig egy ujjbegynyi 
nyílás, melynek szélei a hymen carunculáira emlékeztetnek és e 
felett közvetlen egy lencse nagyságu nyákhártyával fedett dudoron 
egy apró nyilás, melyb81 a hasprés igénybe vétele mellett vizelet 
cseppeg. A méhet kitapitani nem lehet, de valószini\, hogy az 
el&bb emlitett tasak ujjbegynyi nyilása mögött fekszik. A vég
hél tendes. 

Emlitettekböl kitünik, hogy itt egy igen ritka abnormis esettel 
állunk szemben, melynek helyes diagnosia· els& tekintetre igen ne
héznek látszik, annyival inkább, mert a beteg adatai e daganat 
léte fel&] meg nem bizhatók, de tekintettel arra, hogy kétoldali 
lágyéksérv van jelen s hogy e daganat két felsö harmadán kü
lönösen bal oldalt dobos a kopogtatási hang s hogy nyomásra 
erös bé!korgás idézheti\ el8, mely a hasürben találja folytatását, 
világos, hogy e daganatban bélrészletek vannak, melyek rendesen 
mi\ködnek. A belek egy részének a daganatban való elhelyezése 
magyarázza egyúttal a gyakori hasfájdalmakat is az er&s vongálás 
alapján. A baloldali hernia kapuja igen tág s összefügg a szemé
remrészekkel, de föleg a ballabiumnak megfelelö részével, mintha 
azzal együtt egyközös zsákot képezne. Ennek köv~tkeztében a 
hüvely jobbra tolva s er&sen szétvongálva, ugy hogy most nem 
képez egy függélyes, hanem harántúl futórészt. E daganat tö
möttebb része pedig túltengett b8r s b8ralatti kötszövet. Mind
ezek alapján azt hiszem nem tévedek, ha e daganatot herniával 
párosult a bal szeméremajk elephantiasisának nevezem. 

Azonkivül van szerencsém az egylet igen tisztelt tagjaival a 
koponyatörés egy ritka esetét közölni. 

Folyó évi márczius hó 21-én a délutáni órákban egy Ka-
111inszky Jakab nevű, r. k., 27 éves, brezsinai születésü (Galiczia), 
igen er8s testalkatu, különben egészséges napszán1os, a keresztfalvi 
köfejt8ben földomlás következtében fejsérülést szenvedett, minek 



folytán társai Öt gyorsan egy szaltnával tnegrakott kocsira helyez
ték s a legközelebbi orvossal biró községbe, azaz S7.epes-Bélára 
szállitották, hol az úgyne·.-ezctt szükség-kórházban felvétetett. 

]~zek elöre bocsátá.sa után áttérek a leletre, mely röviden 

következükben nyilvánul : 
A homlokcsont (os frontis) a szó szorosabb értelmében helyé

böl kiugrott s köröskörül a varratok (sutural zig-zugos volta szépen 
látható különösen a sutura coronalis egész mentén; kivételt csu
pán eg~es kisebb helyek képeznek, mint a halanték és mindkét 
szemgödri része a homlokcsontnak, hol a törés iránya nehány 
n1illimeternyire a természetes varrat irányától eltér s ez a körül
mény kényszerit engem arra, hogy az egészet nem tisztán luxatió
nak hanem a homlokcsont részleges luxatiójával párosult koponya-

' csonttörésnek nevezzem. 
E folytonosságában való megszakitás kiterjed egyuttal a 

homlokcsontot fedö fejbörre is, kivéve a bal szem külzugánál lev8 
négy centimeternyi széles részletét. E hidon tehát csüngött a 
homlokcsont, azazt fedö fejbörrészletével együtt, melyet a sérült 

maga bal tenyerével támogatott 
A mintegy két tenyérnyi területen nyitott koponyaürből a 

sértetlennek látszó dura mater által fedett ugy feküdt előttem, 
maga a kemény ágykéreg poros szalmával s véres földtörmelékkel 
fedett. Mindkét szemteke ép, de a jobb szem látása 0, mely a 
szembe történt vérömleny vagy a látóidegre gyakorolt nyomás 
következménye. A sérült a kérdésekre nehezen bár, de válaszol, 
igen nyugtalan, hánykolódik, a vérvesztés is tetemes, f8leg venosus. 

Ezek ·szerint, Dr. Greisiger k1trtársammal ·egyetemben teen
dőnk abban állott, hogy a dura materr8l az idegen anyagrészeket 
eltávolitsuk,_ a sebfelületet desiaficiáljuk, a lecsüngő koponyarész
letet visszahelyezzük, a halantékon levő nehány csontszálkát el
távolitsuk s hogy ezek megtörténte után a fejbőrt egyesitsük, végl\l 
pedig drainage s antisepticus kötés alkalmazása· képez le első be
avatlrnzásunk befejeztét. A további kezelés a bekövetkezett genye
dés miatt a sebek egyszerü tisztogatásában s a geny útjának 

egyengetésében állott. 
A betegen az els8 héten alig mutatkoztak nehány tizednyi 

höemelkedések, mely a l l. és 12. napon tetőpontját érte el, mi
dön a hö 38 fokra emelkedett, a beteg igen nyugtalan lett, félre 
beszélt s folytonos 8rizet alatt állott, a mennyiben magát a kö
tést is több izben letépte. E tünetek azonban csup::in a koponya
ürben felhalmozódott genynek tulajdonitom a dura materre s ezzel 

az agyra gyakorolt nyomás következtében annyival inkább, mert 
a sutura hézagain keresztül sikerült nagyobb mennyiségű genyt 
eltávolitanom s ezzel enyhültek az elöbb emlitett tünetek is s a 
h8mérsék ismét a normalisra sülyedt. A beteg közérzete napról 
napra javult, étvágya emelkedett s a harmadik héten úgyszólván 
naponta kis időre el is hagyta az ágyat. A negyedik héten a 
jobb szem látóképessége ismét visszatért, a fejbör köröskörül egye
sült, a· csont maga is, mely eleinte csupán egy keskeny börrészlet 
útján táplálékát nyerte, mindinkább visszanyerte elöbbi életképes
ségét különösen az orr tő s a szemgödri részeken, mig ellenben 
két helyen s pedig a jobb halantéktájon s a sutura coronalis men
tén csontelhalás mutatkozott s. e két hely tartotta fenn a genye
dést, a csont ott lecsupaszitott, sima, sárgás. 

Május hó 2-án, azaz hat heti itt időzés után a beteg haza 
ment Galicziába, övéihez, ama ígérettel, hogy a necroticus csont
darabkák kiküszöbölésig vagy eltávolitásáig valamely galicziai kór
házba felfogja magát vétetni. Azóta a beteget nem láttam, de 
junius hó 8-án értesültem, hogy Szandeczen ápoltatja magát s 
hogy állapota kielégitő vagyis napról napra javul. 

Nézetem szerint nevezett egyén teljesen helyre állhat bár 
egy félévi idötartan1ot is vehet igénybe nevezett csontrészletek 
kiküszöbölése. 
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A rryógyászat első nyomai a Szepességen. 
Weber 8an111, 

Az elökel8bb és jobb családok egyes tagjai már hazánk els8 
éveiben idegen egyetemeket kerestek fel tanulmányai folytatására. 
Páris, Bologna és kés8bben l'aclua voltak azok a föiskolák. melyek 
legnagyobb vonzó er8vel bírtak a törekv8 fiatalságra A külföldi 
egyetemre menö magyar tanulók nemcsak a hittudományi és jogi, 
hanem az orvosi tudományokat is végezték:. Az elsö orvosók 
rendesen papok is voltak, vagy valamclJr egyházi rendhez tar
toztak, mi abból is kitetszik, hogy a buda1 zsinat még ] 279-ben 
is megparancsolta a papságnak, hogy a sebészet azon részével 
hagyjon fel, mely égetéssel és metszéssel jár.') 

A Szepességnek is volt föpapja, ki cgyszersn1ind az elsö 
orvosnak nevezhetö megyénk területén. Ezen föpap és orvos egy 
személyben, nem más n1int ]\![ u t h n1 e r vagy 1\1 o thm e r szepesi 
prépost Szepeshelyen 1264-1281. Muthmer nagy tudo
n1ányosság hi1 ében állott. VTégren<leletében 8 könyvet számlál elö, 
melyet bizonyára sajátkezüleg irt és kc:í.ptalanának hagyott. Van-

nak olyanok is, kik Bél a névtelen jcgyz8jénck tartják. Nagy te
kintélyénél és magas állásánál fogva pörös ügyekben is döntött, 
így p. o. 1270 ben P o 1 y a n gróf és Késmárk között, kik a 
nlai Hunfalu határai miatt perlekedtek. 1\IIuthmer a papok és káp
talan jogait sikeresen védelmezte. A legfels8bb kMökben is ked
veltetett és nagyrabecsültetett. Már IV. Béla kii ály kedvencz 
embere volt; Ö volt a király udvari káplánja és orvosa és ugyanazon 
sajátságban közrem~kö,lött lV. Béla fia V. István udvarában is 

' ki nem késett fiának IV. Lászlónak a neveltetését az érdemes 
Muthmerre bizni. 1VIagától értetödik, hogy a tudomány, nevelés 
és egyház szolgálatában sen1 feledkezett n1eg orvosi hivatásáról, 
melyet a királyok és az emberiség javára gyakorolt mint ember
barát és szakember az akkori idök: viszonyai szerint.**) 
__ A XIII. században papok és szerzetesek leginkább ,orvosi gya

*) Századok 1896, 415. 418. !19. 4~0. I. 
**') Szepesmggye töl'téuelmi tán;ulat évkönyve IV. évfoly:un 1888. 108. J. 
8záznclok 18~J6, 420. 1. 
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korlattal és gyógyászattal foglalkozvá.n, a S'epességen is két ilyen 
szerzettel találkozunk. 

Az els8 ily irányú szerzet D a ró c z o n létezett és pedig a 
sz. Antalról nevezett keresztesek éltek ott emberbaráti hivatásuk
nak. Kórházuk nagy jelentöségü volt. Kórházuk mellett 12d8-ban 
templomot építettek. Nem csak a Szepességen könyörültek a be
tegeken és szegényeken, hanen1 l. L„ajosnak 13Ga-ban kelt ok„ 
mánya szerint szintén Ök akarták kezükre keriteni a keresztesek 
által Kassán birt kórházat templon1ával együtt. A szerzetesi rend 
szegények és betegek ápolási czéllal a Szepességen 11 
perjel alatt fennállott 1555-ig. De már Antonius perjel 
1534-ben olyan inségröl ir, hogy sem a papokról sem a sze
gényekröl tudott eléggé gondoskodni, minek folytán kénytelen volt 
egy Hernád folyó melletti malmot eladni a szepes-sümeghi 
polgároknak.*) 

Még inkább állottak a betegek és szegények szolgálatában 
a karthausiak. Résr.ökre V. István király ajándékozta az Ot
tokar stíriai örgróf által gyengélked8k üdülése, betege!< ápolása 
és utasok befogadására alapított zerewaldi hospitálist. De a Sze
pességen is éltek ezen nemes hivatásuknak. A rend megalapítása 
a menedék szírten - lapis refugii - az 1299-ik év~e vihetö vissza 
Jordan szász gróf alatt, kik nekik a helyet a hozzá tartozó er
dökkel azon hegyen adományozta, melyen a szászok a tartárok 
e181 menedéket találtak. A klastrom maga 1543-ban rablók táma
dásai következtében elpusztult. A szerzetesek czelláin kívül voltak 
az épületben a közös ebéd18, a könyvtár, az egyes műhelyek, a 
világi testvérek részére, a kórház és a gyógyszertár, a konyha, 
az éleskamra és a templom. Daczára annak, hogy a rend földi 
kincseket nem bírt, mégis a környék szegényeir81 és betegeir81 
gondoskodott. Betegeikre kiváló gondot fordítottak. Külön orvosuk 
is volt, kinek azonban a küls8 prakszís megvolt tiltva. A bete
geket a klastromba vitték és ott lettek kezelve és ápolva, még 
pedig ingyen, miáltal a ))néma barátok(( - ugy neveztettek a szer
zetesek a népt81 - nagy bizodalomnak, rokonszenvnek és tekin
télynek örültek. 

Hasonló czéllal alapította 1320-ban a karthausiak ugynevezett 
vörös klastromát Kakav, Rycolph fia a Dunajecz jobb part
ján, mely 24 perjel alatt 1563-íg fennállott. Mint a menedék
szírti karthausiak a Hernád vidékén, úgy a ·szerzetesek a 

*) Dr. Dernko Káhnán: a magyal' orvosi 1'elldt1Jrténete. L rész. Lőcse 1892. 
~. \.Veber: Zipser Geschichts- und Zeitbilder, Leut.schn.n 1880. 102. 
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vörös klastromból is a Dunaj ecz vidékén a betegeket gyógyí
tották és a szegényeket segélyezték.') 

Ha így látjuk, hogy az els8 gyógyászat a Sz epe s s égen 
az egyház által, a tudós prépost és két szerzetesi rend által lett 
képviselve, úgy méltán kérdeztetünk, hát a városok, alapításuk 
elsö éveiben, nem tettek-e semmit a gyógyászat érdekében. Rendes, 
arra képesített orvosról még nem lehetett szó, gyógyszerekröl sem 
lett gondoskodva. A mit a városok mindjárt elsö · éveiben a 
gyógyászat szolgálatában berendeztek, az volt a fürdö, mely min
den. városnál létezett és melynek jelent8ségét még századok mulva 
a tudós késmárki Fröhlich az 1641-ik évre irt kalendáriumában 
február hóra tanácsolja: »Vért ujits, purgáld magad és förödjél«. 
Az els8 városi fürd8nek a hírét P o cl o 1 i n b a n találjuk. Ugyan 
is a tatárok által elpusztított podolini scultetia ujjá szervez8je 
Henrik scultetus P o cl o 1 i n b a n egyebek között fürclöt is épí
tett, melynek birtokában 8t W e ne z e 1 cseh király mint Krakkó 
és Sz a n cl o mi r herczege 1292-ik évben meger8sitette. Olyan 
fürdök a városok elsö éveiben -- Badstuba, stubae, stubae balneae, . 
stubae baln~ares legegyszerübb berendezésüek voltak és több
nyire csak két szobából állottak. A förc18-kezel8 - Pader, bal
ncátor - nem csak a fürdöt csinálta, hanem a borotválást, a. 
kisebb sebészeti mi\téteket, az érvágást s köppölyözést is végezte. 
A város vagy maga kezelte förc18jét alkalmas emberbaráttal vagy 
bérbe adta, mely utóbbi esetben 16 ··- 2U frtnyi bért kapott.'*) 

Ezek voltak a gyógyéíszat elsö csekély uyomai a Szepcsségen. 

*)S. VVeber: Zipser Gesd1ichtshihler. 106. 108. ])r. Deinko: A m:1g-yar 

orvu~i i r,n<J tllrténct.c, 9:3, J>edek Ct·esccn: A kaJ'th:tnsiak. f1G. 64. 

·:t 1) S:.1!lzadok 189.l, l, 286, 287, a fürd:Sk történc'téhez. 
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Ueber Leichenverbrennung. 
Dr. JtI. G1·eisiger. 

Trotzden1 dic Zipser Aerzte jetzt urbe et orbi als inhu1nan 
verschricen \Verden, zeigen doch die Sitzungsprotokolle unseres 
Vereins, dass sich <lessen Mitglieder auch mit Trinlcvvasserfragen, 
Spitalgriindungen und anderen Zweigen der allgemeinen Hygiene 
befassen. Jetzt will ich auch die Aufmerksamkeit meiner Collegen auf 
dieses Gebiet und zwar speciell auf die Leichenverbrennung lenken. 

Anfangs des 11. J ahrhunderts wurde auch in der Zips durch 
lcinfühnmg des Christenthums die Bestattung der Todten in Griibern 
und Grüften in und neben den Kirchen - den sogenannten I(irch
höfen - obligatorisch. Grössere Crypten, sogenannt.e Katakomben, 
baute · hier nur der Jerusa.lemit.erorden unter der Landoker {{irche. 
Erst das Sanitiitsgesetz vom Jahre 1876 ordnet Frieclhöfe ausser
halb d~r Ortschaften an. Das Erdbegrabniss aber zieht den Ver
\Vesungspl-ozess je nach der Bodenbeschaffenhcit der ·rodtengarten 
n1ehr \Veniger in die Lange und verhindert durchaus nicht, dass 
z. B. Ruhr-, Typhus-, Cholern- und andere Bacillen ins Grund
\\'asser gelangen und durch dieses ihren Weg in den Darm der 
Thiere und Menschen finden. Die Stadt Kesmark z. B. liegt auf 
einem sehr durchlassigen Alluvialschutte des Leibitzbach-Delta's, 
ihr Friedhof auf eben solchem Grunde. A\s. dieser im Jahre 1880 
nach dem Plane des Culturingenieur Mátray entwassert wurde, floss 
\vochenlange aus den Drainagerohren schwarz gefárbtes Wasser. 
Nach Mátray's Ansicht stammte dieser Farbstoff von den Sargen 
und Leichengewiindern der dort Begrabenen her. Szepes-Béla 
liegt auf circa 1 ö Meter dickem Diluvialschutte; dann folgt fest 
anstehender Eocensandstein, .bis zu welchem die atmospharischen „ 
Nieclerschliige sich durchseihen, dann aber in horizontaler Richtung 
von der Tátra gegen die Popper zu hinfliessen. Einzelne I-Iaus
besitzer mögen hier noch so sorgfaltig ihre Haus brunnen vor 
V erunreinigung schützen, dieser kann doch infiscirt \Verden 
von einem fremden, oberhalb gelegenen Orte _aus. Für die 
grosse Permeabilitiit solcher Erdschichten kann ich hier ein ecla
tantes Beispiel mittheilcn. Voriges Jahr wurclen im Hofo des 
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Hauses Nr. 1 in eine Senkgrube einige Liter rohe Carbolsaure ge
schüttet. Einige Tage sp~iter ka1n der clritte Nachbar n1it freudiger 
Miene zunl Apotheker 'runner und theilte i.hn1 111it, dass in seinem 
Hausbrunnen Carbohvasser hervorquelle uud dass er bereit ware, 
ihn1 solches zu liefern. Die l)istanz zvviscben obgenannter Senk
grube und Brunnen ist circa 45·0 lVIeter. 

ln sanitiirer Beziehung w3.re es richtiger, die Auflösung der 
organischen l.eichenbestandtheile ent\.veder durch Conserviren und 
l\!Iumificiren zu verhalten oder durch Verbrennung zu bcschleunigen. 
Das I.etztere geschieht nach de1n heutigen Stande der 1'echnik an1 

vollkon1mensten und raschesten bei einer 1'emperatur von 600° bis 
800° in der Zeitdauer von 1 -:J Stunden im sogenannten Sien1en!'>'schen 
Ofen, wo mit den1 erhitzten und gedörrten Cadaver nur erhitzte 
Luft in Berührung kommt und Russ der Flammen ocler Asche cles 
Brennstoffes der Leichenasche nicht beigemengt wircl. 

Doch nicht die raschen, vollkommenen und der Pietat nicht 
schadenden Verbrennungsmethoden will ich Ihnen, meine Herren 
Collegen, hier erörtern, sondern nur ~inen kleinen Bei trag zur Ge
schichte der I„eichenverbrennung in der Tátragegend liefern. 

Nirgends passt so gut die abgeclroschene Phrase : » Alles 
schon dagewesen«, als wie eben hier bei der B~euerbestattung. 

Ende der Steinzeit erschienen in Europa clie Germanen und 
speciell in cler Zips ein Theil cler germanischen Quaden mit ihren 
Bundesgenossen, den windischen Sarmaten, und spater auf die ger
manischen Vandalen. Diese Stamme unterwarfen die hiesigen Ur
einwohner, die sogenannten Gothiner (zipserisch: Gauthen). Hier 
ervvahne ich einige unsere Ureinwohner berührende Citate aus 
Tacitus »Germania((: ·Die Marcomanen und Quaden hatten bis auf 
unsere Tage (circa 99 v. Chr.) noch Könige aus ihrem eigenen 
Volke, Maraboduus' und Tudrus' angesehenes G0schlecht; jetzt 
lassen sie auch A usliinder sich gefallen; doch Gewalt und Macht 
haben sie als Könige nur durch römischen Einfluss. Selten werclen 
sie von unseren Waffen, haufiger mit unserm Gelde unterstützt; 
dech sind sie darum nicht vveniger rnachtig. Weiter rückwiirts 
schliessen sich hinten an die Marcomanen und Quaden, rlie Marsigne~, 
die Gothiner, Osen und Burer an. 

Bei clen Gothinern beweist die gallische, bei den Osen clie 
pannonische Mundart, dass sie keine Germanen sind; auch dass 
sie sich Tribut gefallen lassen. Einen Theil desselben legen ihneh 
die Sarmaten, einen andern die Quaden als Fremden auf. Die 
Gothiner graben, wesshalb sie sich um so mehr schamen sollten, 
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auch Eisen aus. Ueberhaupt bc\\'ohnen a11e cliese \Tölkc, nur \venig 
ebene Ciegendcn, iin übrigen VValdgebirgc und Derghöhcn. Dass 
factisch diese Völker hier heünisch waren, beweisen theils clie nur 
in cler 1'átragegend verstandiichen Worte, wie z. B. nq u a u cl<( = 

con1ocl, wie es einst clie 1-[erren dieser Gegend \varen, ))R an cl el(< 
= ein ra.uflustiger lVIcnsch, \Vie es einst clie Vanclalen (griechisc:h: 
Br1110{J.,J,of) geV11ec;en. ))Die Sonne geiht zu Gauth'<(, cl. h. die 
Sonnc geht unter, ocler - von1 Popperthal ausgesprochen - sie 
geht gegen Westen zu den im Tátra\valde \vohnenclen Gothincrn. 

l)ass die keltischen c;-othiner schon un1 Christi Geburt in 
dcn ·rá.tra\Y3.ldern l1---:isen bereiteten, bev.1eisen clie riesigen Schlackeu
haufen ober Szepes-I3éla, lZokusz, I-i'orberg (richtiger Vorder\verk 
oder Eisen-.,verk), ober l(lein- und Gross-Schlagendorf, {richtigcr 
Schlackendorf'). Diese Schlacken enthalten noch circa 80''/.i Eisen 
und n1an findet zwischen ihnen ausser Celtenscherben auch 
l{ö1nermünzen. **) fJas fertige Eisen brachten sie in IZnollen- oder · 
Kuchenform in clen Hanclel und wahrscheinlich waren die Römer 
in Pannonien auch l(tiufer clesselben. 

Diese · Germanen brachten auch die Sitten der Leichenver
brennung in unsere Gegend. Es ist anzunehmen, dass diese Procedur 
Anfangs nur im offenen Feuer mit Hilfe cles Scheiterhaufens voll
zogen v;rurde, wie es im Alterthum auch bei <len Israeliten, Klein
asiaten, Griechen, lZömern und 1-1-:truskern Sitte \Var. Eine solche 
Leichenverbrennung schildert uns bis in die kleinsten Details der 
römische Dichter Virgil im 0. Gesange seiner Aenaicle. Als nehm
lich Aeneas mit seiner l{riegerschaar in Italien landete und sein 
Trompeter und Tambur Misenus im "JVIeere ertrank, \Vird sein Leich

nahm folgendermassen verbrannt: 

-------------
Anfangs reichlich genahrt mit Kien und gespaltenem Kernholz, 
Stapelten sie hoch auf das Gerüst, mit clüsterem Reisig 
VVerden die Seiten umwebt und davor die (irabescypressen 
Aufgestellt, und clie Höhe mit leuchtenden Waffen gezieret. 
Theils auf siedende Ström1 und von Gluth aufvvallende Kessel 
Fertiget rnan und den Lcib <les Erkalteten bahn sic und salben. 
vVehklag' hallt, dann ruht cler Beweinete sanft auf elem Polster; 
Purpurfarbne Gewande darauf, die bekannte Umhüllung, 
Breiten sie aus; e·s erhebt ein Theil die machtig~ Bahre, 
~---

*) Der richtige Name >18chlackendorf1
' -witil auch noch im vorigen Jahr~ 

hundort gebraucht. Szerkesztő 1negjegyl!:ése. 
**) Siehe 'l'átra- und J{arpathen-1\iiusoum, sowie auch ineine Sammlung. 
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Trauriger Dienst und unter den Stoss, nach der vVeise der Vater, 
Halten sie zün<lende Fackel gev.'endet. Haufig verbrennt man 
Weihrauch, heilige Kost und gefüllete Kannen des Oeles. 
Als die Asche nunn1ehr hinsank, und die Fla1nn1e verloschen 
Wurde der Rest init Weine getrankt llnd dcr schlürfen<le Glirnmer; 
Sammelnd barg das Gebein in den ehernen J(rug Corynaus; 
Dann mit l~ein1gungsflut clreimal un1trug er die Freunde, 
Sprengend mit duftigcm Thau und dem Busch des glücklichen üel-

baun1s, 

vVeihte die l\fanner umher und sprach die Worte dcs Abschieds 
etc. etc. 

Den Uebergang zu clen stabilen Cren1atorien finden \vir hier 
auf dem Gánóczer I-Tradek, all\vo <ler schon itn Diluvium versiegte 
l{rater der obcrsten Therme al~ 'T erbrennungshercl benützt \Vurcle. 

N ach F orn1 dieses Kraters baute man die Crematorien auf 
dem Mathe6czer Graberfelde oberhalb der Ziegelei und auf dem 
Kesmarker Jerusalemberge. Ein kleinerer Herd wurde auch beim 
Baue der IZesn1arker Eisenbahn unterhalb der Gross-Lomnitzer 
Burg aüfgedeckt. lm J{esmarker Crematorium erzielte man schon 
d_amals eine so hohe 1"'emperatur, dass der unter die l ... eichen aus
gebreitete Poppersand zu grossen Stücken glasartiger Schla.cken 
zusammenschn1olz. 'lVeil in den1 Brandschutt dieser Ilerde sehr 
viele Urnenstücke sind, n1uss man annehmen, dass die Urncn auch 
in diesen heiligen Herden ha r t gebrannt wurden, bei welchem 
Processe viele zersprangen. 

Die onorganischen Ueberbleibsel der Leichen wurden folgen
dermassen beigesetzt: 

1. Man grub eine kleine Mulde in die Erde, legte diese mit 
faustgrossen Schottersteinen aus, schüttete die- J_..eichensache hinein 
und deckte sie mit Erde. 

2. So wie heute viele Leute eine sogenannte Familiengruft 
besitzen, hatten auch damals manche eine grosse Hausurne, in 
welche man sammtliche Aschen der verstorbenen Familienmitglieder 
zusammenschüttete. 

3. Es wurcle die Asche von jedem Todten separat in je eine 
sorgfaltig hergestellte Urne gegeben und diese im Columbarium, 
welches gev1öhnlich, so 1.vie in Mathe6cz und Kesmark in unmittel
barer Nahe <les Crematorium vvar, vergraben. 

Da das IZesmarker Columba1 ium an einer 13erglehne ~ich be
findet, so vvurden durch J:;:rdrutschungen dic meistcn Urncn zer-
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drlickt. Die Urnen dcr alteren Zcit waren mehr schiisselförmig 
und hatten einen aufrechtstehenden Rancl und nur selten Buckel 
oder I-Iankel zutn Aufassen; die spateren hatten schon nach aus~ 
warts · umgebogenen l{and, Buckel, Zungen und verschieden ver
zierte I-Iankel; \varen entweder roth bemalt oder schv,rarz graphitirt 
und n1it einer Steinplatte oder mit einem eigens dazu geformten 
Deckel zugedeckt. Eine schwarz graphitirte aus dem Hunsdorfer 
Hercle ist mit Sonnenradern und Tannenbaumchen, den Symbolen der 
Göttin »Sonne« und des Kriegsgottes Tiir = Tyr = TMr oder auch 
T)onar verziert. Die Verzierungen sin.cl n1eist noch in weichem Zu
stande eir}gekratzte Zickzacklinien, Striche und Punkte, nur vvenige 
zeigen schon verschnörkclte Linien. 

Schon in der Steinzeit gab man den Leichen als Wegzehrung 
(oder wie der Zipser noch heute sagt: »Auf die Weg'«) e;n Stück 
Fleisch oder in Töpfen: Milch, Honig und andere Speisen mit ins 
Grab, und stellte gewöhnlich zu den mit Flüssigkeiten gefüllten 
Töpfen auch noch ein kleines Schöpftöpfchen hinzu; in der Bronze 
= und La Téne = Periode wurde die Wegzehrung mit 
der Leiche mitverbrannt; deswegen können die Herren hier 
zvvischen der Knochenasche von Menschen auch solche von Thieren 
seben. Ebenso wie man d"m Todten in der Steinzeit symbolisoh 
einen Theil von seinen Schmucksachen, Waffcn oder sonstigen 
Hausgerathen mit ins Grab gab, fügte man solche Gegenstande 
auch der Asche in den Urnen bei. Hier zeige ich den Herren aus 
solchen Urnen genommene Obsidian = Jaspis = Feuerstein und 
Quarz e= Kernsteine und Pfeilspitzen, Webgewichte, Spinnwirtel, 
Knöpfe und Halsperlen von bemaltem oder graphitirten Thon ; 
Halsperlen von Bronze ocler phoenizischem Glase; Ohrgehange von 
solchem Glase, Fingerringe und Brochen von Bronze; gegossene, · 
sogenannte Potin'sche Münzen von Gold, Silber oder Bronze; eine 
Silberschnalle und verschiedenes Anderes. 

Bemerken muss ich noch, dass die I„eichenverbrennung hier 
nur bei den Vornehmeren, Kriegern und Priestern vollzogen \Vurde, 
d. h. sie 'var nur facultativ, denn in der Nahe eines jeden Crema
toriums ist auch die sogenannte »I-Ial« oder nHel« zu finden, wo 
man die Leichen der ührigen Todten entv.1eder vergraben, od er 
ins fliessendc Wasser geworfen, oder dem Frasse der \vilden Thiere 
preisgegeben, d. h. der Göttin der Schattenwelt, der »Hel« ge
opfert hatte 

Bei einigen, vvahrscheinlich auch indogermanischen Volks
stammen am Siidabhange des Himalaya ist die facultative Leichen-
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verbrennung noch heute üblich. In dem Buche von der Orientc 
reise des Grafon Széchenyi im Jahre 1878 ist auf cler öiJ!l. Scite 
u~olgencles zu lesen: 

„A halottak elégtésére szolgáló szent hely egy szabad térség 
a nepáliak teinploma alatt, a Ganges partján A rokonok által 
emelt, egy méter magasságu máglyák lángja, ugy szólván folyto
nosan lobog itt. A vékony ruhába öltöztetett halottak, egy fa
réteggel letakarva, fekllsznek a n1áglyán. A felsö farétek csak 

, ha1nár elég, s a holt test n1ost n1ár n1egsülve, tovább sül a félig 
szénné vált máglyáva tetején. Most jönnek a rokonok, a kik 
nén1án ültek a Ganges lépcsöin, és hosszu ban1busbotokkal ütn.i
venni kezdik a halottat. Sürü, kelemetlen illatu füst tesr.i dögletessé 
a leveg8t. E közben sötét este lett, s a máglyák szikrai és fokon
ként inkább halványuló fénye még kisértetiesebb szénezetet köl
csönöznek az egész eljárásnak. Mid8n a máglyá teljesen kiégett, 
akkor vizet öntenek annak maradványaira, s a rokonok csak más
nap keresik össze a megszenesedett egyes csontokat, a melyeket 
aztán eltemetnek, vagy egy urnában örök emlékül eltesznek« 

Die Einführung allgemeiner Leichenverbrennung v.rare auch eh1 
.I~~ortschritt auf dem Gebicte unseres Sanitiits,ves~ns und ich meiner
seits möchte nur vvünschen, dass unsere Regierutil·g in Zukunft schon 
vveniger Millionen auf l(anonen, deston1chr aber zu allgen1eincn 
sanitaren Z\vecken verausgaben möge. 

1 
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Die Canalisirung und Wasserleitung 
in Szepes-Béla. 

Dr. ~L Greh:;iger. 

lm Jahrc 18ü5 \vurdc in Szepes-Béla <lie Canalisirung mit 
Steingutrohren durch die Wiener l 1'irn1a I~cclerer & Nessényi fcrtig
gestellt Sie hat eine Spülvorrichtung aus dem l\ilarkusseufen ober
halb der Stadt1 clurchzieht in Z\vei I-Iauptstrangen diesclbe, nimint 
aus jedem I-Iause der Hauptgassen einen Nebenstrang auf und 
mündet unterhalb der Stadt in den Markusseufen. 

Wir entschlossen uns desv.regen für die theueren Steingut
rohre dieser }'"'irma, \veil sie die Harte des Quarzes haben, also 
von den im Wasser mitgeführten Quarzsandkörncrn nicht gekratzt 
\VCr"den, und v,reil sie von Si:iuren nicht arrodirt \Verden. Ich muss 
nehmlich bemerken, dass hier bei Farbern oft rohe Schwefelsaure 
und bei Garbern immer Garbsaure in das Schmutzwasser gelangt, 
\vodurch Betoncanale in kurzer Zeit dur_chlöchern vverden. 

fn .einigen Revisionsschachten kann das Spühvasser zu jeder 
Zeit mit einer Klappe gestaut und zu Feuerlöschzwecken verwerthet · 
werden. Bis jetzt functionirt dicses Canalnetz sehr gut und die 
Sanitatsverhaltnisse haben sich dadurch in unserer Stadt bedeutencl 
gebessert. Landessanitats-Inspector Dr. Gedeon von Raiz hat im 
Jahre 1895 auf seiner Inspectionsreise über diese Canalisirung seine 
volle Zufriedenheit geaussert und auf der 1896er Millenniums-Aus
stellung wurde unserer Stadt dafür das Anerkenmmgsdiplom ver
liehcn. 

Eine \veitere Verbesserung <les allgemeinen Gesundheitszu
standes er'l.varten wir auch von der hier geplanten Wasserleitung 
aus der »Rauschquelle« bei Barlangliget. Diesen hier vorliegenden 
Plan hat auch obgenannte Firma in Wien angefertigt, doch konnte 
die Stadt bis jetzt noch nicht das dazu erforderliche Geld auf
bringen. 



Emlékbeszéd Dr; Majunke Gyula fölött. 
Dr. Stern Adolf. 

l~gyesületünk egy szép szokása - a pietas apolása - kész ... 
tet arra, hogy a tisztelt közgyülés figyelmét nehány perczre a 
111ag a1n számára kikérni bátorkodom. 

Legyen ezen idö egy a mult évben elhunyt tagtárs emlé
kének szentelve! Oly tagtárs emlékének, a kiröl - élte derekán 
esvén áldozatul a gyógyíthatatlan kórnak - nem lehet mondani, 
hogy miiködésével talán feltünést keltett volna. 

Majunke Gyula nem volt a nyilvánosság embere! Miiködése 
helyén szerényen meghúzódva teljesítette kötelességét, úgy mint 
orvos úgy is mint családapa, de különösen mint ember. 

Vörös fonalként húzódik egész - bár rövid --- élete folyá
sán keresztül az emberszeretet. Nyilvánult ez már gyermekkorában' 
midön a szepes-szombati jó módú szülöi házból - melyben 1849. 
május 31-én pillantotta meg a napvilágot - gymnasiumi tanul
mányai folytatására I,öcsére kerülvén, szegény sorsu, szükülköd8 
iskolatársait, a neki megfeleli\ módon segélyezte. Ezen jószivlisége 
sz erény modora által társai szeretetét, szorgal~a által pedig -
mindig a jó tanulók közé tartozott - tanárai becsülését vivta ki 
magának úgy az említett városban, mint Egerben és Kassán, a 
mely helyeken a felsöbb osztályokat végezte. Az érettségi vizs
gát letevén, pályaválasztásra került a sor. Itt is szive szerint cse
lekedett, midön az individualitásának legmegfelelőbbet, az orvosi 
pályát választotta. 

Orvosi tanulmányainak első évét Pe.0 ten töltötte; innét Bécsbe 
ment, a hol 1878-ban orvosdoctorrá promoveáltatott. 

Mindjárt promoveáltatása után - szüleinek kívánságára -
szülővárosában telepedett meg, a honnét azonban, kedvezötlenek 
lévén akkor a viszonyok kezdö orvosra nézve Szepes-Szombaton, 
félévi tartózkodás u'án l 879-ben Szepes-Remetére ment, a hol a 
városi orvosi állást töltötte be. A tettrevágy6 fiatal orvosnak 
azonban nem tetszett ezen hely, a hol alig akadt dolga; nem csoda 
tehát, hogy alig négy évi mliködés után elhagyta Szepes-Remetét, 
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hogy a krompachi városi orvosi tisztséget töltse be. 1883-bart 
került már mint nös ember e városba, a hol késöbb a nevezett 
tisztségen kivül a pálya-orvosi, járás-orvosi, majd egy ideig a gyári 
orvosi állást töltötte be. 

Tizennégy évi orvosi mükö<lés l(rompachon ! mily változatos 
szerepkör egy orvosnak e helyen, a mely már régi idök óta kisebb
nagyobb mértékben idegen népelemek találkozási heiye; mily tág 
tér nyilik itt a humanitas kifejtésének! 

És valóban, a megboldogult jobb helyet nem is találhatott 
intentióinak megvalósitására. 

Betegeket ápolni, gyógykezelni, jó tanácscsal ellátni böven 
nyilik itt alkalom; mindezekböl bőven vette ki részét És tette 
azt nem csak akkor, mikor teljes egészségének, erejének birtoká
ban volt, hanem akkor is, midön a később neki oly nagy fájdal
makat, álmatlan éjszakákat okozó betegség csirái fejlödni kezdettek. 

Nem volt nagyobb conceptiáju egyéniség, a ki a praxisában 
el8fordult, operetiv beavatkozást igényli\ esetekben mindjárt kés
hez nyúlt volna, de ezen esetekben is a legjobb akarattal, egész 
tudásával iparkodott a töle segélyt kérön segiteni. És akkor is, 
mikor már nagy beteg volt, midőn alig hordták a lábai, még ak
kor is kereste fel betegeit, ha kellett, még hideg, téli éjszakákon is. 

}~s jutalma mi volt? Talán busás honorariumok ? Épenséggel 
nem! Nem nézett ö arra, hogy fáradságát meg is jutalmazzák-e. 
megelégedett ö a köszönettel, söt számos esetben még ö segélyezte 
a betegeket pénzzel, élelmi szerekkel, ruhával. 

Sajnos! Sokan vissza is éltek e szivjóságával ! 
Sokan még a jobb móduak közül is kiaknázták ezen erényét. 

Hetekig járatták házukba, kezeltették vele betegeit, de a hono
rarium részökröl vajmi kevés volt. Úgy látszik, végre ö is meg
sokkolta e hálátlanságot. Beteg volt már, midön egy alkalpmrrial 
nagy keserűséggel fakadt ki az emberek hálátlansága miatt, föl
emlitve illustratioképen egy ily jellemzö esetet, hol egy teljes 
héten át járt a beteghez és a végén - egy koronát nyomtak 
a kezébe. 

Ezen kifakadásra is csak azon tudat késztethette, hogy ö, a 
ki gyógyíthatatlan bajban szenved, kénytelen itt hagyni családját 
örökre, a nélkül, hogy annak jövöjét biztosíthatta volna. 

1896 deczemberében dölt elöször ágyba a már ugyis meg
rongált egészséggel biró kartárs. Egy vasuti betegtöl hazajöve, 
mesélte, erösen megfázott, a midön is legelőször kezdte torkát és 
(ejét fájlalni. E_ fájdalmakat ö, torokgyuladásból, majd fogtól ere-
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<l&knek gon<lolta. Amtle ezek csekély kihagyásokkal állandókká 
lettek, a nyelés mind nehezebben ment, úgy hogy végre, engedve 
a több oldalról jöv8 unszolásnak, Bécsbe utazott, hogy tanárt con
sultáljon. 

A gyógyulás biztos reményében távozott a beteg, elbátor
talanadva érkezett vissza. nNichts zu operiren<1 ! ezen szavai Gus
senbauer tanárnak okozták kétségbeesését. Enyhitették ezt ugyan 
Schrötter tanár biztatásai, de midön a fájdalmak napról-napra 
emelkedtek, majd tiirhetetlenck lettek) akkor szomorú resignatióvaí 
emlegette gyakran ))nichts ~ u operiren<1, 

A rákos folyamat ijeszt8 mérveket öltöttek A fajclalmak
hoz nyelési nehézségek csatlakoztak; elöbb a szilárd ételek, majd 
a folyós táplalék felvétele is fokról-fokra nehezebbé, majd lehe
tetlenné vált, n1etastasisok léptek fel a gyomor- és belhuzamban, 
végre 1897. április hó 28-án a halál megváltotta szenvecléseit81. 

Uraim 1 Szenteljünk mi is egy lapot egyletünk évkönyvében 
boldogult Dr. Majunke Gyula emlékének; azon kartárs emlékének, 
a kinek nevét, mint humanus, -lelkiismeretes orvosét a krompachiak 
még soká fogják áldani. 
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A Röntgen-féle sugarak keletkezése és azok 
hasznillati n1ódja. 

Dr. Alexander Béla. 

Van szerencsém a szilárd testek átvilágítására szolgáló készü
léket bemutatni, illet8leg a készülékek egész soroz'ttát, mint mél
tóztatnak látni, melyeknek végsöje a lámpa, mely a Röntgen-féle 
sugarakat adja. 

Miel8tt az egyes készülékek - melyeket egyletünk Reininger, 
Gebbert és Schall erlangeni czégnél bevásárolt - magyarázatára 
áttérnék, szives kötelességem és szíves kötelességünk, Kiss József 
tanár úrnak, a kir. József müegyetem üvegtechnikai tanmU.helye 
és Röntgen-laboratoriuma igazgatójának legmelegebb köszönetet 
mondani, ki szíves volt szakértői bölcs tanácsával nem csak a 
készülék beszerzésénél közbe járni és azt bírálni, hanem egy
szersmind .engemet - 1nint egyesületünk megbízottját - beve
zetni a vizsgálatok módjába; köszönetet kell mondanom néki azon 
elözékenységeért is, melylyel jelen elöaclásom és 'demonstratiom 
illusztrálására egyes készülékeket és magakészitett szép fényképeket 
bocsátott rendelkezésemre, a készülékeket, el8adás közben a 
képeket elöadásom végén lesz szerencsém bemutatni. 

Foglalkozni fogunk a szilárd testeket áthatoló, láthatlan erö 
sugarak létrejöttével, de magukkal a sugarakkal is, melyeket Rönt
gen 1895. deczember hóban irt le és melyek akkor jönnek létre, 
ha az ugynevezett kathod sugarak - melyeknek sajátságait ké
söbben látni fogunk -- egy ritkított leveg8t tartalmazó üveggömb
ben egyenes utjokban valamely testhez ütödnek (jelen esetben pla
tin-lemezre) az úgynevezett antikathodhoz. 

Ezen thémánk t. i. a villamosság különféle átalakulásának 
megértésére legyen szabad készülékünk egyes részeit felsorolni, 
leirni és egyenként bemutatni. 

A készülék egyes részei a következök : 
!. az aecumulátor vagyis a vegy,i feszerö gyl\jtöje; 
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2. az elibe, a vil1an1osság forrása és Ö közzé, iktatandó össze
kapcsoró készülék (el8iktatandó lámpák); 

3. a V oltmeter az accumulator egyes szakaszaiban felhal
mozodott feszerö mérésére; 

4. az accumulatort és az inductort összekötö isolalt sodronyok; 
5. az azok egyikét megszakitó - azaz az accumulator és 

inductor közzé iktatott - rheostat vagy ellentállás (rheotan hu
zálból) az áran1 . szabályozására; 

ti. a Rühmkorff szerint készitett inductor 30 cmtrnyi szikra 
távolsággal, melyhez egyenesen hozzátartozik a higgany megsza
ldtó és áramforditó ; 

7. a kautschuk tömlőben foglalt és az inductort és Röntgen
féle lámpát összekö t8 huzalok, tartóikkal együtt; 

8. a Röntgen-féle sugarakat szolgáló lámpa és tartója, végre 
9. az átvilágitásnál használt és az átvilágitandó tárgy elé 

helyezend8 és az X-sugarak behatása következtében fluorescáló 
vagy önvilágitó bariumplatincyanür ernyő. 

Nézzük -először az accumulátort vagy a vegyi feszer0 gyui
tőjét; eszközünknél az 8 szakaszból vagy üvegtartóból áll, melyek
ben - a most is szokásos régibb eljárást megtartva - higgitott kén
sav van, ezen kénsav arsenmen tes, mert a közönségesen a gyógy
tárakban kapható u. n. angol kénsav arsent tartalmaz és bántja 
a benne függélyesen és egymástól elszigetelten elhelyezett ólom
lemezeket, szükséges, hogy az accumulatorhoz használt ezen kén
sav fajsulya 1 ·14 legyen. Szükséges, hogy az ólomlemezek, melyekbe 
óloméleg - Pb. 0 - van bepréselve az arsenmentes kénsavban 
egészen elmerüljenek, elrendezl\désük az egyes üvegedényekben 
vagy czellákban nem páros, azaz egy negativ leme,zre egy positiv 
jön, de a sorozat végén megint egy nemleges van, a nemleges 
lemezek ólomléczek által összeköttetnek, ép úgy a tevőleges le
mezek, az egyes sarkoknak megfelelő léczek egyesittetnek az üveg
edényben és abból vastag ólomhuzal alakjában vezettetnek ki, ez
után (példaképen mondom) a középsl\ czella + ólomvezetéke össze
köttetik az els8 czella - vezetékével mig a középs8 czella -
vezetéke összeköttetik a harmadik czella + vezetékével, igy tehát 
a mi accumulatorunk nyolcz üvegedénye összefügg egymással és 
egymás után következnek, azaz a beiktatás egymás után tör
tént és nem párhuzamos. Magát a vegyi folyamatot, mert olyan 
megy végbe az áram bevezetése következtében, következl\leg 
kell képzelni: 
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az óloméleggel -- Pb. 0 - fedett lemezek függélyesen függnek 
a kénsavban vegyileg nem különböznek; ha azonban az accumulator 
eleibe beiktatott kapcsolási készüleken keresztül bebocsátom az 
áramot, az arám folyása közben a + lemez ólomélege, Pb 0-ja 
ólomélecscsé lesz, Pb 02-vé, mert a nemleges lemez az óloméle
géb81 O-t veszit és tiszta ólomfémmé Pb-vé lett, úgy vegyileg 
különbözni fognak a lemezek és villamos hatást kifejthetnek. Ha 
most lekapcsolom az accumulatort a villamos forrástól és össze
kötve azt az inductorral dolgozom vele akkor a vegyi folyamat, meg 
lesz forditva, azaz a tev8leges lemez ólomélecse, Pb 0

2 
egy O-t 

veszit és óloméleggé Pb 0-vá lesz, a nemesleges lemez tiszta 
ólomja, Pb-je egy O-t kap és az lesz mi töltés el8tt volt, azaz szintén 
óloméleggé, Pb 0-va; a lemezekben felhalmozodott vegyi feszer8 
felhasználtalott; vegyileg nem hatnak egymásra a lemezek, nem kü
lömböznek, uj töltést kivánnak, de hatásuk ismételt töltés által 
foko7odik. A leirt folyamat, azaz a vegyi feszer8 uj ébresztése 
idáig csak egyen áram által lehetséges (a váltakozó áram mostanáig 
nem használható, ha csak nem módositatik egyenárammá, mi 
nagyon költséges; Késmárkon a használt villamos szobavilágitáS 
váltakozó áramú, tehát nem használható accumulator töltésére) 
aképen, hogy valamely egyenáramu telep mellékárama tehát szo
bavilágitásra használt áram bevezettetik, de nem egyenesen, ha
nem az emlitett előkapcsolási készülék igénybevételével; ha ez 
utóbbi Eddison-féle csavarja világitó lámpa helyett lett becsavarva 
elöszór felkeressük a nemleges sarkot, mely a használatos kém
papirt pirosra festi és ennek kipuhatolása után egyszerűen esz
közölhetjük a helyes összeköttetést; a nemleges sarkot kipuhatol
juk azért, nehogy hibás összeköttetés által az accumulator kárt 
szenvedjen, azaz az ólomlemezek vagy is jobban mondva az ólom
lemezeket képviseli\ ólomreczézet, melynek hézagaiba óloméleg 
van bepréselve, rongáltassanak. 

Az egyenáram addig vitetik az accumulator egymás után ik
tatott 8 czellába, mig minden egyes üvegedényben 2·3 -2·5 Voltot 
fogunk találni, annak meghatározására megint ezen kis eszköz szük
séges, melyet itt bemutatok t. i. a Voltmeter, ha a fenti szám 
eléretett, mely alkalomkor az üvegtartókban foglalt arsenmentes 
kénsav pezseg vagy mint mondják »forr« és zavaros lesz, meg
szakitjuk az áramot_ és kész az accumulator a vele való dolgo
zásra melyet órákig lehet eszközölni, eszközünknél 4 óráig; figye= 
lembe veendöi hogy a feszerö, mely közvetlen az áram megszaki
tása elött 2·3-2·5 Voltot mutat, annak megtörténte után 2·0 

4 
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Voltra sülyed és ezen ponton marad sokáig dolgozás kfüben is; 
a sülyedés lassan történik, de ha az egyes üvegedényekben már 
csak J ·8 Voltot találunk elérkezett azon idöpont, a mikor ujra 
megtöltés után kell nézni, mert ha l •8 Volttól még lejebb sülyed 
a feszerö és mi igénybe vesszük az accumulatort úgyszintén rom
lani fognak a lemezek, meggörbülnek, kihul az óloméleg, tehát 
nem szabad az accumulatort egészen kimeriteni. 

Figyelembe veendö, hogy, a mint erolitetett, az accumulator 
lemezei mindég teljesen fedve legyenek a kénsav által, ha a le
mezek kiállanak a folyadékból egy néhányszor destillált vízzel le

het pótolni a hiányt. 

A mi accumulatorunk 4 órán keresztül - miután a nyolcz 
czella egymásután van beiktatva - 16 Volttal fog dolgozni, körül
belül 4 órai dolgozás után egy-egy czellában a feszer8 1 ·8 Voltra 
sülyed, az egész accumulator feszereje tehát 14·4 Voltot (l.8X8=14·4) 
fog kitenni, ha ez bekovetkezik uj megtöltésr81 kell gondoskodni, 
melynél - mint mindég - arra kell tekintettel lenni, hogy a 
forrás, 'melyböl meritünk, legalább is 20 Voltos legyen, azaz a 
forrásnak feszereje mindég nagyobb legyen az accumulator fesze
rejénél, nehogy esetleg polarisálása lépjen fel a villamos telep
gépjének; ha másodlagos illet8leg mellékáram a villamosság for
rása persze ezen figyelembe veend8 tény teljesen elesik. 

Tudnivaló dolog, hogy a,z accumulatort batteria által is meg
tölthet8, ezen megtöltés azonban igen hosszadalmas, drágítja a 
dolgot a batteria berendezése és fentartása ; ha villamos egyen
áram ál1 rendelkezésünkre, akár egyenesen telepb81, akár másod
lagos vezeték, más után néznünk nem kell mint arra, hogy az 
accumulator tisztán legyen tartva, hogy az .Slomhuzalok sav által 
ne marassanaJ< meg (tehát folytonos ügyelés az elszigetelésre) és 
hogy 3 hónapon túl ne álljon munka nélkül, mely esetben a sav 
kiöntend8 és az egyes üvegtartók destillált vizzel kimosassanak. 
Végtére meg kell jegyeznem, hogy gyüjt8nk szállitható azért nem 
nyitottak az egyes üvegtartók, hanem zárva vannak átlyukasztott 
kautschuk-lemezek által, melyek asphaltmassával vannak fedve. 

A vegyi feszer8 e leirt gyűjtése -- az accumulator megtö!
Mse után - annak plus és minus sarka összekőttetik a Rühmkorff 
szerint készített inductorral, de úgy a mint az egyes készülékek 
felsorolásánál megemlitetett, azaz hogy az összeköt8 tevöleges 
vezetékbe áram szabályozás czéljából az akadály vagy R h e o s tat 
lesz beiktatva; az áram szab,\lyozás kőnnyü, nem szükséges egyébb 
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mint a Rheostat tekervényein fekv8 dörzskészülék bal- vagy jobb
felé való tolása. 

Áttérve az ind u c ti ó s vagy bevezetési ár a m k é -
sz ül ék h ez, jól tudjuk, hogy szerkesztése a következ8: egy vas 
mag körül van vezetve az úgynevezett els8dleges tekercs, ha ebbe 
villamosságot vezetünk - elsödleges áramot - az általa körül ... 
folyt vasrud delejé lesz, ha megszünik az áram azzal megszünik 
a mag delejessége is, a két folyamat egymásra hat egymást erö

-siti és hat az els8dleges tekercs körül csavart, magába zárt kört 
képez8 másodlagos tekercsre ~ kész az inductios vagy beveze
tési áram, mely mint az elsödleges 1;ombinált áram esetünkben 
szükség szerint gyors megszakitásokból és meginditásokból áll, 
ezen szabályozható megivditások és megszakítások eszközünk
nél egy ruganyos aczéllemezzel összefüggö és végén platinacsúcs
csal ellátott vaspálcza üvegedényben foglalt higganyba való gyors 
bemerülése és kiemélése következtében történik, magától értet8-
dik szükséges, hogy másfelöl az els8dleges áram utja megalkotva 
legyen a higganyba bevezetett rézhuzal által amint azt szerencsém 
van itt bemutatni. Gyorsíthatók vagy lassithatók az egymásután 
következ8k meginditások vagy megszakítások a mint ezen fém
golyót feljebb vagy lejebb tolom a vaspálczán; leggyorsabbak, ha 
a golyót általában nem használom. Már itt is szükségesnek ta
lálom megemliteni, hogy gyors ütéseket lehet8leg leggyorsabbakat 
átvilágitásnál szokás használni, hogy a megszakítások sötét szakai 
ne nagyon zavarják a képet, mig fényképezésnél inkább a lassubb 
és annyival hathatósabb áramrészleteket lehet használni. 

Lehet inductorunkhoz más megszakítási segédeszközt is kap
csolni, de elegend8 és a czélnak tökéletesen megfelel8 a leirt hig
gany megszakító. 

Visszatérve a másodlagos vagy bevezetési áramnak szolgáló 
tekercsre annak kathod v. minus sarkát és anod vagy plus sarkát 
ezen az inductorból kiálló két rud által látjuk - de melyek rög
tön ellenkez8 sarkokká lehet a higganymegszakitó mellett alkal
mazott áram vá 1 t o z tat ó egyszerü megfordításával - képviselve, 
a melyekbe egyfel81 a minus sarkot képviseli\ kathod lemezt, más
fel81, az anod oldalról, a szikra távot mér8 rézpálczát helyezhetem 
vagy ugyancsak kautschuk töml8ben foglalt sodronyok alkalma
zása segítségével a Röntgen-féle sugarakat szolgáló lámpát. 

Inductorunk 30 cmt szikratávú tehát meglehet8s nagy, azzal 
azt mondom, hogy a másodlagos áramban a feszer8 oly nagy, 
hogy a szikra az áram megnyitásánál azon akaclályt le tudja 
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gy8zni, ntely akadály képviselve van a 30 cmt. vastag légréteg 
által, mely a tev8leges -- anod -· sarkot képvisel8 hegyes réz
rud és a kathod --- nemleges ·- sarkot képvisel8 lemez között 
van, tehát a szikra 30 cmt. távolságra ugrik a plussarktól a minus
sarkra, magától értetödik itt is mindég a levegö összetétele ha
tároz, mert a nedves nem oly nagy akadály mint a száraz leveg8, 
a ritkitott leveg8 egy bizonyos határig kisebb ellentállást 
fejt ki mint a süritett Jeveg8, de 50 légnyomás mellett legyözhet
len akadály a túlságosan ritkitott levegö is. 

Miután a nagyobb, átvilágitásra és fényképezésre használt 
inductiós készülék főfeladata a másodlagos, tehát az inductios áratn 
feszerejét a mennyire lehet felmagasztalni, jó lesz távol maradni 
a szikra ütéstöl (igen nagy inductoroknul az életveszélylyel is jár) 
mint czélszerü távol maradni az inductort a lámpával összeköt& 
kautschuk tömlökben fekvö vezetö huzaloktól, mert közelre jutás 
alkalmakor a kautschuk tömlő nem véd a szikracsapás ellen, mi, 
ha esetünkben nem is veszélyes, de legalább igen kellemetlen úgy 
a dolgozóra nézve mint a megvizsgálandóra. 

Nézzük most uraim a villamszikrának megjelenését és sa-

játságait: 
a szikratávot méri\ rud el van helyezve az anod sarkot kép

viselö és az inductorból kiemelkedö tartóba, a szikrát felfogadó 
lemez beillesztetett a kathod (nemleges) sarkot képvisolö tartóba, 
beiktatom az áramot, mely ez accumulá.torból jön, megérin
tem a higgany fölött lévö, végén platina csucscsal felfegyver
zett vasrudat vagyis megszakitót és ime ! csattogva repül a 
gyorsan egymásután keletkezö szikra - élénk fehér czikázó vonalat 
képezve (mert szemünk nem képes a roppant gyorsan egymásután 
kifejl8dö szikrákat egymástól elválasztani), - csattogva repül a 
szikra a nemleges lemezre; ha ügyelnek látják, hogy a fényes 
szikravonal beburkoltatik rózszás szint\, széles köpenyeggel az úgy
nevezett aureolával, melyet, mint látják, fújás által vagy kezem 
közelitése által úgyszólván elhúzhatom vagy elfújhatom; villamos
ság ezen rózsás köpenyeg vagy hüvely, de nem azonos villamos
ság a szikráéval ; azt lehet mondani, hogy az aureola folyton ömlö 
villamosság, mig a szikra villamosságnak kell, hogy egy bizonyos 
ideig felhalmozodjon úgyszólván erösödjün, mig jelenlétét és ha
tását mutathatja t. i. az ugró, az akadályt legyőzi\, az ütÖ szikrát. 
Van még egy nagyszerü különbség a két villamosság között, az 
aureola gyujtó hatással bir, mig a szikra nem; és miután az aureola 
folyton ömlö és gyujtó villamosság, annyival jobban fejlődik ha-
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tása, magától értet8dik, mennyivel jobb vezet8n keresztül ömlik, 
nem lehetséges-e, hogy a gyújtó villám vastag aureola rétegt81 
körülvett -- ? a valószinüség igen kecsegteti\! 

Vagy nem lehetsé~es-e az, hogy az alacsonyan álló felhöb81 
lecsapó villámnak nem kell olyan nagy akadályt legyőzni és 8 vele a 
gyújtó villamosságnak is, mint a magasan álló felhögomolyból jöv8nek, 
amint azt az által is mutathatom, hogy a mérörudat közelitem a minus
lemezhez, ilyenkor a csattogó szikra még egyenletesebben halad, de 
vele együtt nem szóródik annyira és hathatósabb is lesz az aureola? 
oly dolog az is, melynél a valószinüség szintén igen kecsegtetö. 

De hogy csakugyan eltávolitható vagyis inkább elkülönithet8 
az aureola a szikrától nemcsak fúvás, nen1 csak kezem közelitése 
által bizonyithatom, bebizonyitom igen szép tünemény által 
aképen, hogy a kezemben lévö meglehetös n agy te r ü 1 e t ü vas
tag üveglemezt tartom a közelebbre egymáshoz állitott anod és 
kathod sark közzé, látják a vastag fehér vonalat, mely minden
képen igyekszik aránylag roppant lármával az üveg szélét elérni, 
hogy ezen túl a kathocl lemezre csapjon és a vastag czikázó vonal 
mellett látják a rózsaszinü1 gyönyörö váltakozó reczéket, roset~ 

tákat és számtalan kacsokat rajzoló aureola villamosságot, a ro
setták és reczék vonalai mennyire távolabb, annyival gyöngédeb
bek, egészen ujjan1ig jönnek és nem érzek semmít, n1íg csakugyan 
hatalmas csapást érzek, ha véletlenül talán ügyetlenül úgy tartom 
a vastag üVeglemezt, hogy a villan1szikra az üveglemez szélét, ta- · 
lán távolsága miatt nem találva, hamarjában kezemet gondol kathod 
lemeznek és belécsap azt fájdálmasan megrázva; oly kisérlet 
az, n1elyröl nem tudom lett-e már leirva, de mely 
mindenesetre igen szép és tanulságos, egyszerllse
géd eszköz a nagy üveglemez, mely, ha gelatin vall 
rajta, még maradandó durva szikra utat és gyön
géd aureola rajzolatot is mutat mint olyan lemezt 
van szerencsém itt bemutatni. 

Nem ide tartozó, de mégis érdekes, hogy eszközünk · hasz
nálata alkalmával (hozzávetve az accumulátor megtöltését is) a 
villamosság hatását a szilárd jó vezetőknél, a folyékony vezetölmél 
és a gáz alakú vezetőknél lehet demonstrálni. 

A fémek jól vezetők; ha villamosság keresztül ömlik rajtuk felme
legszenek és erőm(\vileg fellazitatnak, eszközünk használtatása alka!- · 
mával a Rheostat az áramba beiktatott sodronyadgen erösen fel
melegszenek. 

A folyadékok, ha villamosság ömlik azokon át, vegyileg sz~t-



bontatnak, azt látjuk az accumulátor megtöltésénel, ha meg van 
töltve, akkor 1nint tnár elÖbb e1nlitetten1, a folyadék zavaros lesz, 
».forr((, tel1át vegyi folyamat n1egy benne véghez. 

:E-látra volnának a gázalaku testek, melyek mint rosz veze
tők szerepelnek, részei a villamosság keresztül hatolása alkalmával 
vegyileg szétbontatnak, de részei egymástól er8müvileg el is sza
kitatnak; hogy vegyileg szétbontatnak, azt minden .közel álló érzi, 
ha meginditom az áran1ot és a szikra csattog, egy bizonyos idö mulva 
t. i. ozon szag fejl8dik, tehát a levegö - gázalaku vezetö - szét
bontatott, ozonos levegöt szivunk mint zivatar után, de halottunk 
csattogást is, az semn1i egyébb mint a levegö részecskeinek egy-· 
n1áshoz való ütödése a szikra átrohanása n1ögött (azonos a menny
dörgéssel); hogy szilárd testek is lehetnek rossz vezetök, azt me
gint bemutathatom er,en másik n1eglehetös vastag üvegle1nezen

1 

melyet a reá csapó villamszikra keresztül fúrt, meglyukasztott. 
Mind oly dolgok ezek, melyek ugyan nem tartoznak sorosan 

a mai de1nonstratióhoz, de n1elyeket -- miután szándékom a vil
lam szikra és ameola átalakulását (eddigelé ismert végpontja a 
Röntgen-lámpa) a mennyire lehetséges bemutatni . szükséges volt 
megemlitencn1. 

Az imént láttuk a villamszikrának és az 8t kisér8 gyujtó és 
zaj nélkill ömlö villamosságnak viselkedését a közönséges, mi ál
talunk beszivott levegöben, nézzük hogyan viselkedik ezen kétféle 
villamosság zárt üvegcsöben, melynek falába a két sark be van for
rasztva és melynek különféle levegötartalma és alakja van. 

Nézzük ezen egyenes üvegcsövet (Geissler-csövet), melyben 
a leveg8 ritkitott; belebocsásom a villamosságot -, látják hogy 
az ugró szikra eltünt, helyette látjuk az aureolát, de szép szin
különbségben, a nemleges sarknak megfelel8leg a villamosság kék 
szinü és egyenletes, az anod-vagy plus~sarknál ibolyaszinü és rétegze
tes; ezen kétszinll villamosság nem megy á.t egymásba, hanem látunk 
a kettö között egy nem világitó csikot ez az ugynevezett »sötét kathod 
tér., mely annyival nagyobb, szélesebb lesz, mennyivel ritkább a le
veg8 a csöben, míg a nemleges sark bál induló fény egészen elrünik, az 
anod- vagy plus-sark ibolyafénye pedig alig lesz látható vagy 
egyáltalában csak er8s áramoknál vehet8 észre. 

Megnézték a villamosság sajátságait ezen egyenes csöben 
tekintsék a szép tüneményt még a különféle üvegnemekb81 össze
állitott, különféle folyadékot tartalmazó és különféle alaku üveg
es.övekben (magától értetödik, hogy azon üvegcsiivek, melyek kii
lönfé!e szinti folyadékot tartalmaznak, belsejükben magába foglal-
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nak még egy ritkitott levegővel telt vékony csövet), belebocsátom a 
villamosságot; n1int egy varázsütésre ragyog, fénylik minden szebb: 
nél szebb szinben; itt is látjuk a két beolvasztott sark körül elöbb 
leirt szinkülönbséget, a plus rétegzetes viola, a kathod szép kék, 
tnegforditom az áramot és a sarkszinek is megforditva látszanak. 

Végtére tekintsék meg a kezemben lévö tekervényes csöveket, 
körülbelül szép diszitett urnát képeznek, tiszta üveg, a csövek 
n1llvészi elrendcz8désükön kívül nen1 mutatnak semmit, beiktato1n 
a tekervényes csövet az áramba és rögtön jelentkeznek a ragyogó 
szinü, vonalak a sarkok leírt szinkülömbségével. 

Mindnyájan ismerjük a Geissler-csövek imént bemutatott szép 
tüzen1ényeit; nem is pusztán azért voltam bátor azokat bemutatni,' 
de azért, hogy figyelmessé legyünk azon körülményre, mely szerint 
a általunk látott villamos fénysugarak mindég a csövek görbületeit, 
tekervényeit, alakjait követi. 

Menjunk megint egy lépéssel tovább! emlitettem elöbb, hogy 
ha a levegö egy bizonyos határon túl ritldtatik, a kathodfény 
egészen eltünik és az anodfény is alig lesz látható, ilyenkor fej
l8dnek a láthatlan úgynevezett kathod-sugarak, melyek nem köve
tik a csö tekervényeit, hanem egyenesen haladnak és nem t8röd
nek az anod sark hollétével, azt lehet mondani, nem is nagyon 
igyekeznek azt elérni, de bent rekednek az üvegcsö- •1agy golyó
ban, nem hatolhatnak át az üvegfalon és az üvegfal azon részét, a 
n1ely:fe esnek fluorescentiára birják, fluorescentia vagy phosphor
escentia ébresztetik minden szilárd testben, mely az egyenes irány
ban haladó kathod sugarak utjába esik; az mondatott, hogy a lát
hatlan és csak a kat hodsarkkal egyenesen szemközt fekv8 üvegfal 
részlet fluorescálása által vagy a csö belsejébe és útjokba állitott 
test phosphorescalása által magukat eláruló kathodsugarak nem 
képesek az üvegedény falán keresztül hatolni, de a kísérletezés 
mutatja, hogy ha az üvegfal azon részlete, mely a kathodsugarak 
reáesése által fluorescál aluininiumlemez által pótoltatik, a sugarak 
ezen lemezen keresztül hatolnak a kül levegöben tulajclonságukból 
nem veszitve semmit, tehát egyenes irányban haladnak, phosphor ... 
escentiát idéznek elii, és (a mi még nem emlitetett• a k0zelben 
tartott delej által irányukból eltéritetnek. 

Nagy azon lépés, melyet most tettünk; a közönséges leve
gllben haladó fény18 villamos szikrát elhinni láttuk a nem nagyon 
ritkitott levegövel megtöltött üvegcsőben és a még látható vil" 
lamosság az aureola, további ritkitás mellett a látható villamos
sugarak egészen eltlinnek és helyettük a l<\thatatlan már csak ha-
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tásuk által fclismerhet8, de már szilárd testeket - alumíniumot -
áthatoló kathodsugarakkal az úgynevezett cr8sugarakkal taiálkozunk. 

Tegyünk meg themánk végczélja felé az utolsó lépést ..•.. • 

Röntgen tanár, mint a bekezdésben mondatott, 1895-ben a 
kathodsugaraknak még egy f8tulajdonságát találta t. i. azon helyen, 
hol az üvegcs8ben más testre ütödnek (anthikathod) uj sugarakat 
eredményeznek az úgynevezett x-sugarakat (Róntgen-féle sugarakat), 
ezen sugarak tulajdonságai némely tekintetben azonosak a kathod
sugarakéival, de el is térnek sok tekintetben. nevezetesen: 

áthaladnak az üvegcs8 falán, nem téritetnek el delej által 
és áthatolnak azt lehet mondani tninden testen; azonosak tulaj
donsá.gai a kathodsugarakéval a tekintetben,' hogy egyenes 1r8.ny~ 
ban terjednek el. fluorescentiát vagy phosphorescentiát ébresztenek 
és különféleképen elnyeletnek a különféle fajsulyú és sür(\ségü tes
tek által. 

Az x-sugarak ez utóbbi tulajdonsága fontos 111i reánk nézve, az 
vagy is jobban 1nondva a Röntgen-féln sugarakkal <lolgozva ar.oknak 
egyenes idnyban való haladásukkal illet8leg szétterjedésükkel, 
különféle elnyelethetésükkel és vegyi hatásukkal (fényképezésnél) 
fogok szátnolni. 

Mielött az x-sugaraknak ezen tulajdonságait be1nutatnám, 
nézzék az u. n. Röntgen-föle lámpát: az egy üveggömb, melynek 
meglehet/Is vastag nyelében van a beforrasztott homoru aluminium 
kathod-lemez. anna< folytatásában, körülbelül a gömb közepében, 
van az úgynevezett antikathod, mely a kathod aluminium-tányér 
gyupontjába esik és melyre convergáló kathoclsugarak 45 foknyi 
szög alatt találnak, jelen esetben platina-len1ez, 1nely szintén be
forrasztott nyélen ül és vezet8 huzallal van ellátva, ezentúl vagy 
e fölött van elhelyezve szintén beforrasztva az anod, képviselve 
sik alu1ninium-lemez ;;íltal. 

A platina-lemezre esve a kathod-sugarak részben x-sugarakká 
lesznek és ezek a platina-lemezr81 egyenes irányban szétterjed/\ 
sugarak-alakjában áthatolnak az üvegfalon és minden testen, mely 
utjokba akad, persze láthatatlanul szemünknek, mert reczeg hártyánk 
nem oly érzékeny, hogy a sugarak roppant gyors és roppant 
rövid hullámait érezze, hogy azokat lássa. 

Látják uraim, hogy a lámpa vastag üres nyele viaszvászonnal 
van beboritva, arra való az, hogy a lámpa mennyivel hosszabb 
ideig jól müködjön, használhatós{tgát a menn.vire lehet sokáig 
tartsa meg, mi az lÍltal történik, hogy a felületén lév8 és felhal-

•. 
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mozodó villamosság elvezctessék, úgy eszközlöm ezt, hogy a viasz
vászon burkolatot fémsodronynyal körültekerve, azt egyenesen a 

kathod-vezetékhez csatolom. 
A Röntgen-lámpát most az incluctor két sarka közzé ikta

tom, miután az n1egtörtént, összekötöm a lán1pa plus-sarkát az 
antikathoddal a platinlemezzel (és áthelyezem a plus-vezetéket az 
antikathoclra) és meginditom az áramot, látják, mily szép zöldes 
szinben fénylik a lámpa azon fele, melyre a szétterjed8 sugarak 
esnek. ezen tér a'Z, melyen keresztül ön1lenek most a láthatlan 
x-sugarak is (ámbátor megjegyzend8, hogy a platina1emezen is 
mennek keresztül) és ezen tér az, melyben dolgoznunk kell át
világitásnál vagy fényképezésnél még pedig lehet8leg függélyesen 
csö sugarakkal; megszünteten1, n1egszaldtom az áran1ot . . . látják 
uraim, hogy a 1".mpa üveghéja még mindég gyenge fényt áraszt, 
tehát az x-sugarak phosphorescálást ébresztettek az üveghéjban épen 
ugy fluorescál a barlumplatin cyanúr erny8 is - melyet itt: 
bemutatok és mely védve van celluloidlemez által - a Röntgen
féle sugarak behatása következtében, azt bebizonyitandó, ujra meg
inditom az áran1ot . . . rögtön fénylik az ern8, ha messzire is tar
tom és á.mbátor a lárr1pából tnost netn látnak semmit, tniután az 
fekete posztóval teljesen be van fedve és tökéletes sötétség van, 
akár hogyan forgato1n és közclitem vagy távo1iton1, az ernyö fény-: 
lik, de tnost n1egszakitva az áramot rögtön elsötétül, tehát a sö
tét vagy inkább láthatlan er8sugarak az crnyöben fluorescentiát éb
resztettek . . 

Szükséges lesz tnég megemlitenem. hogy a lámpa, ha nincs 
helyesen beiktatva - be nem fedett állapotban - nem mutatja 
a zöldes félgömböt, l1anem ide-oda lebeg8 fény gyilr(\ket, hl'\ 
ezt látjuk, szükséges az áramforditót alkalmazni, ne hogy ron~ 

gáltassék a lán1pa, ez, a n1int látják, rögtön megtörténhetik . , . 
A lámpa kezelésénél némi ügyelettel kell lenni és magától 

értet8clik, hogy az is romlik gyakori kezelésnél, nevezetesen er8sen 
ritldtatik a benne foglalt ritkitott levegll és mennyivel légüresebb 
lesz a lámpa annyival nagyobb áram szükséges átvilágitáshoz vagy 
fényképezéshez, azaz az akadály a lámpában mindég nagyobb lesz, 
végtére o!y nagy lesz az akadály, hogy azt az erös áram nem lesz 
képes legy8zni és az áram nem a lámpa légüres terén át fog öm
leni, hanem szikraalakjában áthatolja a lámpán ldvüli leveg8t, mely 
kisebb akadály mint a majdnem légüres tér, a szikra a lámpát 
megkerüli, átugrik az egyik vezeti\ sodronyt61 a másikra; ai ilyen 
lámpát nem lehet használni többé, tulságos. «kemény» lett. 
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Es igy uraim demonstratiom a 1Hhatat1 an t ól a 1 át ha- -
tat 1 a ni g vezetett, paradoxonnak látszik mit most mondottam, 
de ugy van; megkezdettem el8adásomat az accumulator magyará
zatával, melyben a láthatatlan vegyi feszer8 halmozódik 
fel, nem láthatom azt, de kimutathatom műszerrel a voltméterrel 
és hosszú úton elérkeztünk a nem látható x- vagy Röntgen
féle er8sugarakhoz, melyeket szintén csak hatásukban ismerjük fel, 
melyeket csak hatásukban látunk. 

Miel8tt csakugyan megnézzük mit mutatnak ezek, nézzük 
röviden hol van hrlyük azoknak a szinképben: els8 szin, melyet 
szemünk észrevenni tud, már a vörös szin, mely szinnek a szin
kép színei közül leghosszabb húllámai vannak, a legrövidebb hul
lámokkal biró szin, melyet szemünk még észrevesz, a melynek 
rövid hullámai izgatására még reagál reczeghártyánk a viola és 
e·zen szinen túl messze fekszenek az x-sugarak; azon sajátságuk, 
ho~y el _nem térithetök egyenes irányukból, épen innen magyaráz
tattk t. 1. hul)ámuk oly rövid, hogy - a mint már mondatott -
a tömecsek közott elsiklanak és miután ezekbe nem ütköznek nem 
is téritetnek el; theoria, mely bizonyitékra vár! ' 

Áttérhetünk ezek után a praxisra - megindítom az áramot 
helyes irányban (nézve hogy a lámpa kathodja az inductor nem
leges sarkának feleljen meg) és megszakítom ismét, hogy a lámpát 
fekete posztóval befedhessem, ujra inditom meg az áramot és pél
dául kezemet a lámpa és a bariumplatin-cyanur erny8 közzé teszem 
ugy ?ogy kezem az ernyö hátsó felületére illeszkedjen szorgosan, 
- tisztán látják kezemnek sötétebb csontvázát és világosabb 
husos részletét finoman körülirva; láthatóvá tettem a láthatatlan 
x-sugarakat az által, hogy elnyeletési képességük visszatükrözödik 
az általuk ébresztett phosphorescentiában, azon test, melynek faj
sulya nagyobb, azon test, mely tömöttebb jobban nyeli el a Rönt
gen-féle sugarakat, tehát sötétebb rajzolatot mutat az erny8n, a 
kevésbbé tömött husos részletek inkább keresztül bocsátják a su
garakat, tehát világosabbak; 

tessék nézni ezen fadeszkát, nem látszik rajta semmi, de a 
sugarakat keresztül bocsátva rajta még élénkebb ellentéteket lát
nak, az egész sötét fém tilk, melyek benne foglaltatnak, igen ke
véssé bocsátják keresztül a sugarakat, a könnyü faanyag majdnem 
egészen eltiinik; 

nézék a következő igen szép tünetet, kezembe veszem a vastag 

l 
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borostyán levelet; éli\ kéz éli\ levelet tart, az ernyö mögé helyezem 
a kezemet, a levél eltünt egészen, kezem csontváza látszik elénken; 

egy uj példa; sebészi tárczám b8rtokján keresztül nem látok, 
dc ime - eltiinik a b8rtok és a benne elhelyezett minden egyes 
eszközt - legyen az vastag ólló vagy finom karlsbadi tii - tiszc 
tán és élénken látom; 

öklöm rejt valamit, nem tudni mit, de most, miután az ernyön 
feltünt a rajz, mindenki meglátja, hogy kulcsot fog körül kezem 
csontváza, a mint végtére elárulják a Röntgen-féle sugarak, hogy 
pénzhirczám csak kevés fillért tartalmaz. 

Térjünk át most az emberi test más részleteire, a kéz csont
vázát elégszer láttuk, nézzük kartársunk mellkasát; látják a bor
dá1rnt tisztán, látják azok gyönge emelkedéseit és sülyedéseit, az 
ezeket képvisel8 sötét csikok között látják a feltün8 világos tüd8t, 
de észreveszik mély be és kilégzésnél a tüd8t határoló rekesz iz
mot, mely hol fel, hol leszál; észreveszik mennyivel feljebb áll an• 
nak jobb része a majnak megfelel8leg, ha jól ügyelnek észreveszik 
könnyü szerrel a sötétebben lerajzolodó szivet, még jobb ügyelet 
mellett jól észrevesúk a systolet és diastolet, a sötét folt hol ki
sebbedik. hol nagyobbodik rhytmice. 

Mennyünk tovább; látják a kulcscsontot és feljebb a tüd8 
világos kúpját. a nyaki csigolyákat és a vállüzületet az a felett 
álló acromionnal. 

Nézzünk más képet a rendes öltözeten kereszt~il pl. a könyöke 
· izületemet, tisztán látható a csontok fekvése, ha m~zgatom és for• 

gatom mint helyezkednek el; épen igy lehet a ruhán keresztül 
látni a térdízületet és igen érdekes képet nyujt czip8n keresztül 
nézve a láb, a csontváz tisztán látszik körüllebegve szögecskék 
ál~al. melyek a czipö talpába vagy sarkába vannak verve. 

Lássunk egy kis kóros képletet is, kartársunk megengedi, hogy 
a kezét nézr.ük. Gyi\rl\s ujja második perczének felsö végén van 
egy kis eltorzulás, körülirt duzzanat mely gyermekkora óta áll fent. 

Az erny8 mögé téve a kezet, tisztán látjuk, hogy a duz
zanat az ujjperczczel összefüg, oly sötét mint maga a csont, való
szinüleg nem egyébb mint fiatal korban fejl8dött exostosis, mely 
csak egy bizonyos határig n8tt 

És ugy lehet tovább és tovább haladni, több és több érde
kesebbnél érdekesebb dolgokat látni, nézni. és vizsgálni. 

Engedjék még meg, hogy kartársunk kezét, melyen az exos
tosis van, lefotogrnfaljam az ennél elkövetend8 eljárás bemutatása 
és leírása czéljáhól; az eljárás a következi\: 
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A fekete papirosban fokv8, .a negatív képet nyujtó lemezt 

az asztalra fektetem és reá a kezet, ugy hogy az gyöngéden nyomja 
a lemez:, 10- 20 ctmtrnyire áll a lámpa fölötte, ugy hogy közepe 
megfelel1en a lemez közepének, n1eginditom az áramot és iniután 
elegendő ideig, jelen esetben egy negyed vagy egy fél pe'rczig 
1nl.lködött, megszakitom az áramot. a felvétel és a kidolgozás utá.n 
(mit leirni alig volna helyén) a positiv képet állitom el8 egyszerl\ 
másolás folytán. a jelenleg felvett képet lesz szerencsém a követ
kez8 gyülésnek bemutatni. 

A tárgyak fényképe,ése, a ezerint a mint a fotografálandó 
testrész véko~y vagy vastag, jobban fekszik a lemezre, vagy tá
volabb van tllle kevesebb vagy több id8t vesz igénvbe; legjobb 
utmutató minden tekintetben a gyakorlat, mely a fényképezendll 
tárgyak elhelyezésénél is mérvadó. Mennyivel messzebb áll a 
lámpa a lefényképezendll tárgytól - a lámpa erllségét illet81e 
~ készülék nagy:ágát. tekintetbe véve mindenesetre _ annyiv,;\ 
iobb, mert annyival mkább megközeliti a kép a tárgy természetes 
nagyságát, mivel annyival függélyesebben esnek a sug~rak a testre. 
tekintetbe kell vennünk azt is, hogy ha a testrészlet nen1 feks;,il; 
szilárdan, nem is lehet követelni. hogy az egyes tömörebb rész
letek a helyes és természetszerü határokat mutassák. inert ide _ 
oda n1ozo~va vagy r~zegve, hol itt - hol ott fog n1utatkozni a 
határ és kissé elmosodott lesz a kép n1i mindenesetre zavaróla 
f~g hatni, azt. különben átvilágitásnál is láthatjuk, ha példaul : 
lagyrészekbe JUtott fémrészleteket nézzük, az általuk képezett ár
nyél', rez,gésnél illet8leg ha a testrész nem fekszik jól az erny8 
hátso fduletére vagy ha nem biztosittatott, nagyobbnak, vastagabb
nak fog látszani mint a milyen. 

Kelle~e még sokat leirni, sokat emliteni és pótolni sok hiányos 
d~l~ot a mmt azt a tüzetes és egészen kimeríti\, helyes leírás meg
k1vanya. de az nagyon hosszadalmas volna és Jdmeritené türel
müket; összefoglaltam röviden a mint lehetett körülbelül mindent 
a mit a me~is:nertetett és nagy haladást mutató találmány meg
értése meglnvanta; elbeszéltem az egyes eszközökrlll mit a ta
~asztala: ta~it ugy tettem azt az átvilágitásnál és fényképezésnél 
is,~ f~c1t mmdkett8nél a szemnek ujra kell megtanulni 
a lat ast és nézést, hogy helyesen nézzen és helyesen 
lásson. 

H
0

a talán egyes. helyeken hosszadalmasabhnak látszottam, úgy 
meggy8zödésem szermt a tárgy megértése kivánta meg azt és el
nézésüket kérem mint azon esetben is hol az idö szilke miatt túl-
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ságosan röviden is beszéltem, talán épen ott, a hol kimerit8bbnek 
kellett volna lennem; l<iilönben ha felvilágosítással lehetek és azzal 
szolgálhatok, szívesen állok rendelkezésükre bármikor és bárhol. 

Kérem még most a bemutatandó photografiiál'"t megnézni; 
melyeket Kiss József tanár úr rendelkezésemre bocsátott és azokat 
is melyeket magam készitettem, a magyarázatra alig van már idÖ 
talán lesz szerencsém azt más alkalommal elmondanom. 

Bemutatok elllször clavicula törést, mely mellett a törvégek 
resectióját kellett végezni, a csont végek ezüst varrattal illesz
tettek egymáshoz, a lefolyt folyamat látszik, a csontbeg tisztán 

látható az ezüst sodronyok is láthatók; 
a második kép Kiss József tanár könyök izülete a ruházaton 

keresztül felvéve; 
a harmadik képen látnak revolver goly6t a koponyaalap 

mellett; 
itt bemutatok állat csontvázat, de egyes izmok rostozottsága is 

gyönyörl\en látszik ép úgy mint az is, hogy az állat t~rhes, ki
vehető az uterus tömlö bennéke is mint homályos foltok, ezek a 
bent foglalt ébrények helyei, melyeket az uterus tömlővel lefoto

grafálva szintén van szerencsém bemutatni; 
továbbá bemutatom a kéz fotografiának egész sorozatát, meg

fel81eg az életkornak, ennek magyarazatát szintén más alkalomra 
tartom fel magamnak; itt látnak könyök izületet ép ugy rendes 

térdízületet is ; 
ezen itt bemutatott nlli kézen a gyürüs ujj és kéz közép 

közötti ízület mutat eltérést eltolattak az izvégek egymás fölé; 
ezen uj képen látnak egy erlls férfikezet, melynek általam 

részben csonkitott csontvázát a fotografia szépen tünteti fel ; 
megint egy másik képen a bal czombcsont igen érdekes alalm 

csontkinövését látják, ezen kép alapján az illet8 fiatalember a 
katonnasságnál szolgálat képtelennek mondatott; 

ezen kép egy n8i kéz csontvázát tünteti föl és mutatja, hogy 
a kis ujj harmadik perez c.sontszuvasodásban szenved; 

itt látnak a könyök izület csontbántalmát, a kép még az 

ízületbe vezetö genyjáratot is mutatja; 
itt látnak végtére egy koponya fotografiát (t l éves leányom) 

mely igen szépen tünteti fel a különféle csontüregeket, a még ki 
nem bujt fogakat és ha nem tévedek egyes agytekervények el-

mosódott rajzait. 

__ . --
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Ki::sMARK, 1898. deczember 31. 
J>r. 'l'dfray Gerge~q 

e. i. péLtzt,árnok. 

és tétel szerint helyesnek találtatott. 

évi ápril hó 9-én. 
'Dr. Lorx Sándor s. k. 

e. i. ny. int. elntik. 
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·--·· ----i 



Tartalom-jegyzék. 

Ohlal 
A 11 Szepesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet" 1898. évi junius hó 15-én Szepes-

Bélán tartott gyülés jegyz6könyvB - 3 
A „Szepesiuegyei orvos-gyógysze1·ész-egylet" 1898. évi október hó 12-én Kés-

márkon tartott XXXII-ik rendes évi közgyüléa jegyz6könyve . 12 
Dr. Alexander Béla: A Röntgen-féle sugarilk keletkezése és azok használati módja 47 
Dr. Gabriel Frigyes: Bal lágyéksérvvel párosult szeméremajk túltengés (kép-

pel) és koponyatörés egy esete . 30 
Dr. Greisige1· Mihály: Ueber Leichenverbrennung 87 

" 
Dr. 
Dr. 

n „ Ueber Canalisirung und Wasserleitung in 
Sax Ágost: Dr. Kern Aladár 1861-1897. 
Stern Adolf: Emlékbeszéd Dr, Majunke Gyula fölött 

Szepes-Béla 43 
27 
44 

Weber Samu: A gyógyászat első nyomai a Szepességen 34 
Összegezése a szepesi orvos-gyógyszerész-egylet özveg·yei és ár-rái nyugdij-

intézefének az 1898-ik évre . 62 

·-.,.,-.,.-.~------------· 

1 
i 

1 
·j 

.• 

1 

1 

. ·- -----------·~·--, 

1 


