
A SZEPESI 

ORVOS-HYÚHYSZERÉSZ EGYESÜLET 

EVKONYVE 
AZ 1904. EGYESÜLETI ÉVRE. 

SZERKESZTETT E' 

DR· ALEXANDER BÉLA 
EGYESÜLETI TITKAR. 

KÉSMÁRK. 

NYOMATOTT SAUTER .PÁL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

190ii. 

---·-~ 

1 



A >Szr·pes megyei orvos-gyógyszeré,z egyesület< l 904. 
junius hó 22-én Tátraföreden tartott tavaszi rendes gyülés 

jegyzőkönyve. 

JELEN VOLT: 

DR. DAITS EDE (Felka), DR. FÁI M. MIKLÓS (Uj-Tátrafüred), DR. 
GÁBRIEL FRIGYES (Szepesbéla), GAERTNER KÁLMÁN gyógyszerész 
(Igló), DR. GUIIR MmÁLY (Széplak), DR. JÁRMAY LÁSZLÓ (Tátra
füred), DR. KORACH FÜLÖP (Igló), DR. LORX SÁNDOR (Lőcse), 
DR. NEUBAUER LAJOS (Igló), DR. PAPP SAMU (Alsó-Tátrafüred), 
DR. RADNAY SÁNDOR (Rókusz), SCHMÖR KORNÉL gyógyszerész 
(Igló), DR. SCHÖN LEO (Szepesváralja), DR. SCHVVARZ ALADÁR 
(Késmárk), DR .. STERN ADOLF (Kromp;,:·11), DR. SZÁSZ AcosTON 
(Szepes-Szombat), DR. SZÉLL GYULA (lgló), DR. TÁTRAY GERGELY 
(Késmárk), DR. TE!CHNl:R -LIPÓT \Késmárk), DR. WEISZ SÁNDOR 
(Lőcse), DR. ALEXANDER !3ÉLA (Késmárk). Mint vendég jelen 
volt: l-IÖPFNER GUSZTÁV fürdőigazgató (Tátrafüred), DR. SZENT
KIRÁLY! ISTVÁN (Tátrafüred), DR. KÖSZEG MIKSA, DR. DOBÓ 
DEZSÖ, honvédezredorvos (B.-Gyarmat), DR. TRATTNER SÁNDOR, 
cs. és kir. törzsorvos (Zágráb), DR. WEISZ FRIGYES (Lőcse), 
THIERING OSZKÁR, iskola-igazgató (Késmárk) és GENERSICH T. 

orvosnövendék (Késmárk). 

1. Elnök Dr. Tátray Gergely üdvözli a jelenlévő egyesületi 

tag·okat, tudomásukra hozva Dr. Politzer Jakab poprádi orvos~ 
nak az egyesületből való kilépését és Dr. Kovács József igló
füredi orvosnak belépését, ezek után megnyitottnak nyilványítja· 
az ülést és felszólitja a jegyzöt a rnult közgyülés jegyzőkönyvét 
felolvasni. 

2. Felolvastatott az 1903. október 22-ikén Iglón tartott köz-

gyűlés jegyzőkönyve, 
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tnel3r t~szrevélel nélkül tudomásul vétetett, hitelcsitésére 
J)r. Szász Ág-oston és i)r. \A,lcisz Sándor kéretett fel. 

3. Dr. Lorx;Sánclor a mult gyülésnck beterjesztett és jelen 
gyülésnck ujra fclolvasolt h;,t<-í.rozati javaslal<t 

végleg cgyh:ingul<~g elfogadtatott; az egyesület {tltal 
1882. október hó 12-ikén alapitott, jelenleg 2046 ko
rona 99 filJ,~rt, dc az 1902-ik évi hálrah~kos járnlékával 
(100 kor.) és a n1ég ~ conto Röntgen-készülék törté
nendl) visszaC1zctéssel (605 kor. 50 fill.) 2652 korona 
49 fillér t()két képviselö kórházi alap mint il)rcn to
:Vábbra is fog· kezeltetni a nevezett határozati javaslat 

értelmében. 

4. Jelenti Dr. Tátray Gergely elnök, hogy az egyesület 
annak idején üdvözölte Szepes meg·ye főispánját v. b. t. t.-á való 
kinevezése a1kaln1ából; a főispán úr Ö N agyméltóság·a szivesen 
vette az üdvözlést1 mint eddig úgy ezcntlíl is barátja marad a 

Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesületn.ek. 

1'udomásül vétetik, 

5. Jelenti elnök1 hog;T a késn1árki ipattcstületi betegscgélyzö 
pénztár Igazgatósága fC'lkereste Öt és azon indítványt tett előtte, 

hogy a késmárki orvosok egy bizon:yos sorrendben évenként fel
váltva kezeljék nevezett pénztár tagjait évi 1000 korona fix ösz
szeg·ért; jelenti, hogy ezen ügyben összehívta a késmárki orvo
sokat, kik a szabad orvosi választás n1ellett vannak, hivatkozva a 
szepesi orvosok rend tartására; elöadó kéri a gyülést ez ügyben 

határozatot hozni. 

Dr. Lorx Sándor inditv;'~n~yozza, hogy ezen ügy á napirerid 

következő pontjával együtt, t. i. a késmárki kf!rületi betegsegélyzö 
pénztár Igazgatóságának átiratával együtt tárgyaltassék, mel;T át
irat a késmárki kerületi betegsegélyzö pénztár össze s orv o
s a i hoz küldetett és az orvosi díjak önkényes lcszállitását jelenti 
ki; az átirat következőleg hang·zik: »l(ésmárki kerületi bctegse· 
gélyzö _pénztár. 546. sz./904. Tekintetes Dr. X. \T. orvos úrnak. 
Tisztelettel értesitj ük, n1Íszerint a f. é. ápril hó 20-án n1egtartott 

igazgatósági ülésről felvett jeg:yzőkönyv 8-ik pontja értehnében 
elhatároztatott, hogy hosszabb ideig' trirtó betegségeknél az 
orvosi dijak következőképen állapittatnak meg· és pedig: 5-szöi·i 
látogatás 1 kor„ 5-10-ig· 80 fillér, tiz látogatáson felül pedig 

60 fillér. A rnidön kérj Uk orvos urat erről tudomást v'ehni, 

maradunk: T(~smár){, 1904. május hó 8~án. Tisztclet~el: !{ésrnárk 
kerületi hete_gsegélyzö pénztár, I(ésmárk«, 

Elniik jele11~i, hogy ezen utóbPi ügy változást szenvedett 

mert miulún a késrnárki orvosok kijelent~tték, hogy nem fogadjá~ 
el az orvosi clijak 1eszá1litását és hogy ezen határozatukat pártolás 

végett a gyü1ésnek be fogják terjeszteni, a késmárki kerületi be„ 
tcgsegélyzö pénztár Igazgatóságától átiratot kapott, mely· követ„ 
kez8leg hangzik: »663/904. Tekintetes Dr. Tátray Gergely fő. 
orvos -úrnak tnint a szepesi orvos-g)TÓgyszerész egylet e. i. elnö„ 
kének l(ésmárkon. \Tonatkozclssal a f, é. május hó 25~én kelt 

becses átiratára van szerencsénk a f. é. május hó 25-én tartott 

igazgatósági ülés alkalmával felvett jegyz8könyv kivonatát föorvos 
úrral közölni : 

15. Dr. Tátray Gergely f8orvo' t\r átirata felolvastatott, 
melyben a múlt h6 20-ikán felvett jegyz8könyv 8-ik pontjában 
meghatározott orvosi tiszteletdijakat úgy a maga mint a többi 
orvos urC1knak nevéhen is el nen1 fogadja. Határozat: Krausz -Ür 

megbizatik Dr. ,Tátray Gergely főorvos urat felkeresni és őt ezen 
határozat okáról f~lvilágositani, továbbá egy szfikebbkörü bizottság 
kiküldését javaslatba hozni, mely ezen ügyet igazgatóságunk három 
tagjával tárgyalná s esetleg egy megállapodást létre hozna. A 

midőn föo_rvos urat kérjük ezen ügyc~t a legközelebbi gyülés alkal
n1áv'.t! tárgyalás alá venni, 1naradunk I(ésmárk, 1904. junius hó 

10-én,_ mély tisztelettel: Késmárki kerületi betegsegélyzö pénztár. 
Késmárk. Genersich«. 

l-Io~szabb eszn1ecsere .után a gyülés következőképen hatám 
rozott: 

l\!lindkét esetben fentartandó a szepesi or
vosok rendtartásában mondottak épsége; 
a rendtartás kimond j a a szab .ad orvosi v á-
1 a s z t ás t, d e é p e n ú gy kim o 11 dj a és határ o~ 
z o t tan j e 1 z i az o r v o s i di j az ás t, a di j t é te
l eket; mi a kerületi bctcgscgél)TZŐ egye
s ü 1 e t azon kér e] n1 é t i 11 e ti, hogy a gy ü 1 és 
szökebbkörlt bizotts;'Lgot küldjön ki, mely 
az igazgatóság 3 tag·_jával a dolgokat meg
beszéJné, utal a közg)T.ülés azon á~iratára, 

.n:ie1yct a11nak idején átküldött a ker. beteg
s e g é 1 }T z Ö p é n z tár Igazgatóságának: ért e s i
t és ér e hozva, hog;T a felmerülő vitás kér

dések elintézése ez élj ából 7 tagú biz ott-
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s ág o t (illet&leg 6 tag1\ bizottságot) j avas o 1 t, m e 1 y h e 

az egyesület a maga ré"szér81 Dr. Tátray 
Gergely elnököt, Dr. Lorx Sándort, Dr. Ale
xande1· Bélát és mint póttagot Dr. Szász 

Ágostont küldött ki.*) 

6. El&adást tart Dr. Jármay Lász16 melynek czlme: »A 

Tátra fe_jl8dése«. 
7. Elöadást tart Dr. Alexander Béla »A csont feil(SdPsér<'>l, 

különös tekintettel a kéz és láh csontfeil&<lésének összehasonli
tására« a mondottak i11ustrálására eredeti fp]v~teh'inek kf:peit mu
tatja be, demonstratlóiát folytatva, áttér ::iz » X-sugár raizképess~
gére kóros lágy szövetek és kóros csontezövetnél< itt is használva 
magyarázatra eredeti felvételeit; végtére bemutat átlátszóvá tett 
ébré-nyrt, melyhe:n minrlt"n esnntosocl~s tisztán l:clts7.ik a Q."erincz

oszlop legki~ehh csontno~ti:ltól a legkifeilettehh végtag és me111rnsi 
csontosod:lsig és refedl két gyökereiben összenAtt pofafogrcll (a 

készitményt a jöv& közgyülésen fogja bemutatni). 

1\1) Az ezen iigyekből ldfoly6 átiratok következőleg liangzanak: 
1. A késmá:rld lpartest{lletl betegsegélyz~ pénztnr teldntetes iga7.gntóo:ágánn1( 

J{é11mltrk 
A ~7e-pes megyei orvos-gyc'igvszPrész egyesillet f é .iunius hó 22-ikén Tátra· 

flheden tartott k8zgyülé1:e allnilmávnl tár,eyaltAtott a késmárld tpartesH-ileti betegse0 

gélyzó Pitveslllet Tek. Ign1.gat&ságának azon az egvesületl. elnöknek tett szc\heli indit0 

ványa : mis1erlnt a késmárki orvosok egy bizonyos i:orrendben felváltva lrezeljék az 

iparte!'tUlett be:tegs:egé1yző pénztár tagjait évi 1000 korona fix Ö.:;szegPrt. 
A renclcs: gyü1és habÍrozatlrépen ]dmond_in, hogy épen lcell tartani a S7<'p"si 

orvo,:oÍ{ ren<ltartását, mely határo?:ottan ldmonAia a f\7.nbn<l nrvosi vál!tflztáflt n mei?
állapitott dijtéte1ek mellett. T<ésmárk, 1904- jnnius hó 29-ikén. Dr. Tátray Gergely, 

egyesüle:ti elnök. Dr. Alexander Béla, egyl. titkár. 

2. A késmárki keri.ileti betegsegé1yzi; pénztár Telt, Igazgr1tóság:'in:-ik ICésmárk
A :11Szrpe<i megyei orvos-gyógyszerész egyesület« f. é. junius hó 22·ikén Tátrafüreden 
tartott rendes gyülés alkalmával tárgyaltatott a késmárki kerületi betegsegélyzŐ pénztár 
Tek. Il•a7.gatósága állal a?: összes orvosainak küldött :'itiratn (nz orvosi <lijak Je.:;zá1· 
litá!'n tekintetében) é.:; föwal kapc"olatban az egyPsilleti elnöltnek, Dr. Tátray Ger
gelynek átldildött BfiB./904. „z, átirat; az egyesi.ileti rPndes gyülés következőleg ha
tározott: I. a ,;zepesi orvosok rendtartá!'lába11 foglaltak épen tartatnak, az orvosi dijii.k 
leszállitása nem fogadtatik el; II. mi a Szepes megyei orvos-gyógyszerész egyesület 
Elnökségének 1904. junius hó 10-ikén átküldött átiratot illeti, Úgy az egyesület az 
annak idején - 1904. julins hó 28wilráró1 kelti minden ];:eri.i.Jeti betegsegélyzö pénz 
tárnak tehát a Tele Igazgató~ágnak is átküldött átiratra is utal. melyben ldmondatik. 
hogy felmerülő vittis kérdések

1 
panaszok elintézésé>re bizalmi férfi mellé megválasztott 

6 tagú bizottság alakitassék. 
Késmárk, 1904. junius hó 29wikén. Dr, Tátray Gergely, egyesi.ileti elnök 

Dr. Alexander Béla, egyesületi titkár. 
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8. El~atlást tart Dr. Guhr M„ melynek czime: »A psöriasis 
\~ulgaris gyógykezelése napfürdökkC'l«, 

9. Eli\aclást tart Dr. Fái M. Miklós a »Kryoskopiáról«. 
10. A kövelkez8 közgyűlés helyéül D„ Lorx Sándor meg 

hivása folytán L8cse jeleztetik. 
Egyébb tárgy nem lévén, elnök berekeszti az ülést. 

K. m. f 

Dr. Alexander Béla 
egyesületi jegy:1ő, 

Dr. Neubauer Lajos 

Dr. Tátray Gergely 
e. i. egyleti elnök. 

Gartner Kálmán. 



A »Szepesi orvos-gyógyszerész egyesület« 1904-ik évi 
augusztus hó 20-án Dr. Schön Leo 50 évi orvostudori 
jubileuma alkalmából, Szepes-váralján tartott diszgyülés 

Jegyzőkönyve, 

JELEN VOLTAK: 

Dr. Schön Leó és családja, DR. ALEXY JÁNOS (Lőcse), DR. 
DAITS EDE (Felka), DR. KORACH FÜT.ÖP (Igló), DR. LÖWENRETN 
SAMU (Gölnlczbánya). DR. MÜCCK ARTHUR (Szepesváralja), DR. 
NEUBAUER LAJOS (Igló), DR. ROZSNYAT BERTALAN (L8cse), DR. 
SZÁSZ ÁGOSTON (Szepes.szombat), DR. TATRAY GERGELY (Kés
márk), DR. Wmsz SÁNDOR (Lőcse), DR. ALEXANDER BÉLA 
(Késmárk), DR. SZILVÁSSY, szepesváraliai polg>\rmester, SZONTÁGH 
SÁNDOR, szepesváraljai evangelikus lelkész, ZEMANCSIK ISTVÁN 
szepesváraljai római katholikus pléhános, BÚZÁS DÉNES, városi ta
nácsnok, i(i. HOLÉNIA SÁNDOR, szcpcsvára1jai szo.lgab{r6', BAUER 
JÓZSEF, reáliskolai tanár, (L8cse), HOLLAENDER JENŐ (Nádasd), 
STADLER ALFRÉD, ipartestületi elnök (Szepesváralja), KIRCHMAYER 
ÁGOST, póstafőnök, (Szepesváralja\, THURZÓ MIKSA, városi rendőr
kapitány, (Szepesváralja), l{LE!vfPAY BERTALAN, városi föjegyzÖ, 
(Szep0sváralja), FEST \TIKTOR, tl1zultr5i parancsnok (SzepPsváral_jR.), 
HOLÉNIA SÁNDOR, városi ügyész, POLONY LAJOS, városi képviselő, 
MANDL BENŐ, STEINBERGER ÁRMIN, ZIPSER LÁSZLÓ, SZIEGFRIED, 
VARSÁNYI ISTVÁN, MICHALIDESZ JÁNOS, SCHUSZTEK VILMOS, FA
BINY IMRE, MAIBAUM MIKSA, SzoLLER ADOLF, LEFKOv1cs MóR, 
LEFKOVICS HENRIK, FEUERMANN MÓRICZ, HARDINSZKY MARCCRI.T., 
HARMATTA JÁNOS és még számos vendég. 

1. Elnök Dr. Tátray Gergely megnyitva a diszgyülést ecseteli, 
annak komoly és sr,ép czélját t. i. Dr. Schön Leo 50 évi orvos
tudori jubileumát, egys7.ersmind azon ritka eseményre utal, hogy 
az ünnepelt 50 évi munkálkodás és fáradozás után friss c-gész
ségben és munkaer8ben végzi orvosi ténykedését és hivatalosko
dását mai napon is. 

Ezután javaslath<l hozza az c1nnk egy bizottság kiküldeté~ 

sét, mely blzottságnak czélja 1esz az ünnepeltet lakásán felkeresni 

és az üdvözlés után családjával a díszizyfilé~rc kísérni ; a bizott
ságba megneveztetik; Dr. J_,fn:venbein Samu, Dr. Mli.ck Arthur, Dr. 
Daits Ede és Dr. Alexander Héla, er;yesületi titkár. 

A kiküldött tagok elhaf!:vva a gvl\lést Dr Löwenbein Samu 
vezetése alatt házáh::i.n ker0sik fel a jnhil~.nst, a hol Dr. I_,ö,ven~ 

bein szép és megható s,,;av::i.kkal üdvözölte Öt és megkérte, 
hog-y veg')Tf'n részt egész csC1ládj8v<1l a tiszteletére rendezett ün~ 

nepélyen; Dr. Schön szívesen in<lúl hozzátartozóival és a bizott
sági tagokkal az l'tlésre és bC'lépve a városház termébe hangos 
éljenzéssel fogadtatik. 

2. Elhelyezkedés után ar, elnök feláll és következi\ sza. 
vakat intéz az f1nnepelthez: 

»Tekintetes orvMhtnor Úr! Mélven tisztelt egyesületi tag! 
Kedves barátom! NapY öröm tölti el keblemet, hogy épen nekem, 
Ö~zinte harátodn;::ik, mint a szepesi orvos-g·yógyszerész egyesület 
ezidei elnökén~k jutott a feladat. t~g-Pdet a mai ünnepnapodon 
mint elsönrk ü<lvözölhetni; cf::::ik azt sain1ilom, hogy szónoki te
hetséggel ne-ni a_jándc~kozott meg az Pg, hogy ékes szavakkal 
tolmácsolhatnám azon örömíinket, hogy a szepesi orvosi karnak, 
eg)lletünknek eg1r buzgó tagja azon rendkívüli szerencsében réq 
szesül, ho_!!y 50 éves orvostudori inbilaeumát testi és szellemi ép
ségben linT)epr·lheti; ki még jelenleg is, 50 év múlva ifjú buzgó
sággal fáradozik polgártársai egészségének érdekében. 

Nekem ma feladaton1 Téged kedves barátom, mint a S7E'

pesi orvos-gyógyszerész ('gylet egyik alapító és buzgó t<igját 
ünnepelni, ki a már csak c~eké-ly számban létező alapító tagokkal 
és a ·fiatah1hb kartárs<lkkal együtt vállvetve munkálkodol az or
vosi tudomány gyakorlati mezején. 

Legyen szabad egylctünkhen kifejtett munkásságodnak be
bizonyítására röviden azon előadásokat felsorolni, melyekkel 1868 
óta üléseinket élvezetesckké, tanulságosokká tenni iparkodtál és a 
melyek gyakran érdekes eszmecserékre szolgáltak alkalmat, lÍgy 
mint: gyógytani vázlatok; ar, álhártyás torokgyík kezelése; ka
nyaró_járvány Szepesváralján és körny~kén; a védhimlöoltás ered
ményei; a gyomorgörcs l<óroktana; az agy bántalmai; a himlö
nyirk és a himiö; a vörheny -járvány Szcpesváralján és környékén; 
cholcrac-Hszknszió 1874-hcn; vérhasjárván)r Szepesváralján és kör
nyékén; az 1876-ik évi XI\l, t. ez. tárgyilagos megbírálása; vör
henyjárván)r Szepesv~í.ralján és környékén; a hökhurtiftan :mai 
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állása; a szepcsY-áraljai jrgalmasrend kdrházának bemutatása és 
::iz ott kti„0fr"t 11ieni.peutic11s elvek; stb. 

E7ekból l;)thiltja a tisztPlt közgyl'il~s, hogy a mai nap lin

nepeltje nemcsilk gyógykezC'lte hetegeit, de a betegágynál szerzett 

bö tapasztalatait az egyleti ~yliléseinkben köztudomá~unkra hozta, 
hogy mi fbtalabb kartársai tanulhattunk és okulhattunk. 

Egy félszázadon keresztü1 ml1ködté1 csaknem szakadatianúl 
Szepesváralján mint keresett, buzgó otvos, de ezen hosszú idő 

alatt egyúttal minden nemes és szép ir~'l\ 1ekesü1téJ, a közmltm 
velödés terén bokros érdemeket szereztél magadnak, miről pol„ 
gártársaid tisztelete és szeretete a<l fényes bizonyságot. 

Hogy egysületünk tagjai szintén mennyire tisztelnek és sze
retnek arról a mai ünnepély tesz tanuságot: engedd meg, 
hogy az egysületi tagok nevében átnyújthassam neked jelen 
emléket, mely téged és mélyen tiszteli családodat emlékeztessen 
a mai jubilaeumodra ! Eljen a jubilár ! 

Elnök utolsó szavaival átnyújtja az egyesületi tagok 
ajándékát, ezüst ká„és készletet. · 

3. Ezután Dr. Lorx Sándor megyei főorvos intézi szavait 
az ünnepelthez és ecseteli élete lefolyását: 76 év után el&ttünk 
áll a meg nem tört kartárs; 57 évvel ezel&tt teljes reményben 
indúlt a pályának, de egy esztend& múlva kitört a szabadságharcz 
és csak annak végezte után buzgólkodhatott újra tanulmányai 
körül; 1854-ben lett orvos, 1855-ben magister obstatriciae Bécsben, 
letelepedve Budapesten csakhamar visszakivánkozott oda, a hol 
legboldogabb volt: a Szepességre, Szepesváraljára. Innen a sze
pesolaszii közönég városi orvosnak hítta meg, de a~ok kik meg
ismerték tehetségét visszahívták mint tiszti orvost Szepesváraljára, 
1873-ban azon kitüntetésben részesült, kogy Szepesváralja közön
sége díszpoJgárrá választotta meg az ünnepeltet és végre megyei tb. 
főorvosnak neveztetett ki. Most jelenleg nemcsak a szepesme
gyei orvos-gyógyszerész egyesület és Szepes vármegye ünnepli 
a jubilánst, hanem az alma mater1 a budapesti tudomány eg)retem 
is, átküld\re a díszokl evelC't. 

Dr. Lorx Sándor felolvasa a Rcctor magniúcus átiratát 
és azután átnyújtja az ünnepeltnr:k -- a közönség él
jenzése mellett - a tokban elhelyezett, díszes kiállí
tású oklevelet. 

4. Dr. Schön Leo átvéve ügy az egyesület ajándékát, mint 
a diszoklevelet visszapillantást vett ifju éveire és akkori szegény
ségére, de oelf made man volt, tudott maga magának segiteni 

l 
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mert "szeme ele'ltt lch0gett és f{:J..Jyaként vezette 8t <lZ Plv: kt'ite1es 

kötelességét végezni és végeztr: kötf'le~sé-gét. a hogyan csak tudta 
akár szegényt kellett kPzelni, a kár g"ílzdag-ot; lelkifismerete nyugodt, 
mert dolgtiit lelkiismeretesf'n 'régez!e. N0m r<:'mélte, hogy ml'1körlésf! 

oly dicséretre talál, mint talált, rle öröme nAgy és öröme tartós 
lesz .azt látva, nem. hiába élt, nem hiába munkálkodott ember
társai érdekéhen, ez a tudat édes jutalma lesz. Fog-adja az Pgyea 
sület - melynek tagja csak örömmel volt - legmélyebb köszö
netét és igéretét, hogy ezenhí.1 ic: ngy fog 1nltködni, mint a7. 

egyesület ldvá11ja. (Hossztin tartó éTjenzés). 
5. Ezután jelenti Dr. Lorx Sár.dor, megyei f8orvos 1 hogy 

a legutóbbi napokban kvelet kapott Nagyrnélt. gróf Csáky Zenó 
f8ispán úrt"ó1, melyet fel is olvas: a f8ispán úr meleg szavakkal 
emlékszik meg Dr. Sch<ln Len mllködésér81 mint ember és orvos 

Ps üdvözli a mai ~zép ünnepély alkalmáh6l 1 részt nem vehet azon 
mert egészségi állapota nem engedi és csak is az oka annak, 
hogy nem tehetett eleget a szcpesmegyei orvos-gyógyszerész
egyesület meghivásának. 

Dr. Schön Leo felkéri az elnök urat köszönetét átadni 
a f8ispán úrnak_ szives megernlékezéseért. 

6. Dr. Szilvássy polgármester Szepesváralja közönsége ne
vében üdvözli az ünnepeltet meleg szavakkal. 

Dr. Schön köszönetet mond mind a következi\ üdvöz. 
lé.c.:ckre, melyeket nyujtanak: 

7. a Chewra kadischa; 
8. a Szepesváraljai kasino, melynek Dr. Schön az elnöke-; 
9. aSzepesváraljai takarékpénztár,melynekigazgatósági tagja; 

10. a Szepesváraljai ipartestület. 
Ezután elnök berekeszti a diszgyülést megemlékezve még 

egyszer a mai ritka ünnepélyről. 

A diszgyülés után igen látogatott diszlakomára gyültek össze 
az ünnepelt barátjai és tisztelői és a jelenlév8 egyesületi tagok. 

K. m. f. 

Dr. Alexander Béla Dr. Tátray Gergely 
e. i. egyleti jegyző. e. i. egyleti jegyzi), 

Dr. Alexy János. 
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A »Szepes megyei orvo·;-gyógyszerész egyeslilet« .1904. 
óktóber hó 26~án Lőcsén tartott közgy[ilés 

j e g y _ z Ö k Ö n y v e. 

JELEN VOLTAK: 

DR. ALEXY }ÁNOS (L8cse), DR. BOJÁRSZKY BÉLA (L8cse), 
DR. DAI;s EDE (Felka); DUFFEK FRIGYES gy6, yszerész (L8cse), 
FES~ BELA gyógyszerész (lgl6), GAERTNER KÜMÁN gy6gy
szeresz (Igló), DR. GR!lIS!GER MrnÁLY (Szepesbéla), KERESZTÉNYI 
ANTAL gyógyszerész {Szepesolaszi) DR. KLEIN ÁH MIN (Késmárk), 
D~. KORACH' FÜLÖP (lgl6), DR. LORX SÁNDOR (L8cse), MOLITOR 
BELA gyógyszerész (L8cse), DR. NAZI11ECZKY VILMOS honv. ezred
orvos (Igló), DR. NEUBAUER LAJOS (lgl6), DR. POLNISCH AR'rI!UR 
(L8cse), DR. RITÓK JÁNOS (Szepesolaszi), DR._ ROZSNYAI BERTALAN 
(L~cse), DR. SZÁNTÓ MIKSA cs.· és kir. ezredorvos (L8cse), DR. 
SzASZ ÁGOSTON (Szepesszombat), ·DR. SZTAHOFSZKY ANTAL 
Kotterbach), DR. TÁTRAY GERGELY (Késmárk), DR. TESCHLER 

ANTAL (Igló), DR. UJTELICY MIKSA (Igló), DR. WEISZ SÁNDOR 
(L8cse), és DR. ALEXANDER BÉLA (Késmárk). Mint vendég jelen 
volt: DR. SZMELLI )ÓZSEF cs. és kir. ezredorvos és TELLÉRY GYULA. 
. 1. Elnök szivélyesen üdvözölve az oly szép számmal ·meg
J:lent eg:yesü1eti tagokat megnyitja az ülést. A napjrend tárgya
lasának megkeidése eIÖtl beterjeszti a közgyűlésnek a L,isszabonban 
1906. április hó 19-étúl 26-ájg tartan<l6 XV.ik nemzetkbzi orvosi 
kongressusra való mrghivást. 

Ezután TJr. Szántó lVIiksa cs. és kir. ezredorvos (L,öcse) be
jelenti, hogy az egyesületbe belép; utána Dr. Nazimeczky Vilmos 
(Igló) honv. ezredorvo' is jelenti belépését. 

A jegyzőkönyv 4-ik pontjára megjegyzi Dr. I"'orx 
Sándor megyei főorvos, hogy tétessék ki a főispán úr 
teljes czinie tehát az ide vonatkozó szórend követke
zÖre változtatik: a főispán ür Ö Nagyméltósága: 
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Ezután hitelcsitetik a jegyzőkönyv f)r. Neubauer 
l ... ajos és Gaertner J(álmán gy6gyszerész úr által. 

3. I~'elolvastaiik a Szepes meg·yei orvos-gyógyszerész egye
süiet 1904. aug-ustus hó 20-án l)r. Schön l„eo 50 évi orvostudori 
jubilauma alkalmából, Szepesváralján tartott diszgyülés jcgyz(ikönyve 

melynek 3-ik pontjára nér,ve megjegyzi Dr. Lorx 
' Sándor, hogy a következő passusbfln: de azok kik 

felismerték tehetségét visszatartvtlák- a , 1 visszatartották'' 
szó helyett 

11
visszahivták11 teeudő. 1'ovábbá, n1iutá11 a 

tiszteletbeli n1egyei főorvos kineveztetik, úgy _.,választott 
1neg" kifejer.és helyére „neveztetett ki"' teendő. 

Ezután a jegyzÖkönyv hitcksitetett Dr. Alexy 

János úr által 
4. l.:;-elolvastatik Dr. Alexander Béla egyesületi titkárnak az 

1904-iki esztendőre vonatkozó jelentése, 
n1ely tudomásul vétetik. 

Tekintetes közgyülés! 

l~gycsületünlr életét nézve ez esztendőben 1903. é~ anyagi 

viszon)Tainkat a következőket kell -elösorolnon1: 
Egyesületünk jelenleg 73 tagból áll. Ez eS%tend8ben belépett 

Dr. Kovács József iglófüredi fürdőorvos (Dr. Fái által bejelentve 
1904. máj. 18-án) és Kolbay Alajos gyógyszerész (Dr. Schön Leo 
által bejelentve 1904. jun. 22-án). Egyesületünkb81 való kilépését 
bejelentette Dr. Politzer Jakab (1904. jun. 10-én). 

A 73 tag közül van 71 rendes tag (55 orvos és 15 gyógy
szerész) egy kültag (orvos) és egy pártoló tag (f8szolgabiró). 

A Szepességen tartózkodik állandóan 64 tag (47 orvos és 
16 gyógyszerész és egy föszolgabiró), a Szepességen csak nyáron 

át 6 tag (orvos), Budapesten 1 (orvos), télen át még· 6 tag (orvo') 
Szegeden 1 (orvos), Bécsben 1 (orvos). 

Vagyonunk a következő : 
a takarékpénztárban van elhelyezve . 46 K. 62 f. 
kamatok az 1904-iki évre 
tagdíj hátralék pro 1900 . 

" " 
" " 
,. " 

" 
" 
" 

1901 . 
1902 . 
1903. 

1 " 
8 " 

16 " 
48 !! 

112 

64 " 

" 
" 
" 

48 K. 26 1. 

176 " " 
még be nem folyt pro 1904 342 „ „ 342 „ „ 
Ha az év-i járulék mind befolyik rendelkezhetnek tehát 566 K. 26 f. 

A megyei kórházalap az 1904. év végével 2082 K. 26 f, fog 

J 
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kitenni; befizetendő még az egyesület járuléka pro 19ö·.~. azaz 
100 korona; azonkivül á conto IZöntgenkészülék vétel 505 !(. 

A Röntgenkészülék vétel czéljából kivétetett a kórházi alapból 
1005 kor, visszafizettetett 500 kor., marad visszafizetendőnek, mint 
emlitetett, még 505 kor. 

A Röntgenkészülékkel kerestem mai napig 808 koronát. 

A »Sanatorium« (a Szepességen szegény tüdőbetegek részére 
felállitamló Sanatorium) alap az év elején kitett 1513 kor. 44 fillért 
tett ki, kamatokkal és adakozásokkal 1904. okt. 20-án 1850 kor. 
17 fillért tett ki. 

Az 1904-ik esztendőben 3 gy.ülés tartatott, a tavaszi gyűlés 
Tátrafüreden 1904. jun. 22-én, a Dr. Schön Leo 50 évi orvos 
jubili\uma alkalmából Szepesváralján tartott diszgyülés 1904. aug. 
20-á.1 és az Ő.;ú közgyülés Lőcsén 1904. okt. 26-án. 

E három gyűlésen mondatott 2 üdvözlöbeszéd, egy emlék
beszéd és tartatott 3 előadás; demonstratjo 2, beteg bemutatás 
egy volt. 

Az előadók nevei és az előadások vagy demonstratiók czimei 
a következők: 

Dr. Jármay Lás„ló: »A Tátra fejlődése«. 
Dr. Alexander Béla: »A csont fejlődésről különös tekin

tettel a kéz- és lábcsont fejlődésének 
összehasonlítására. 

„ „ „ Demonstratio: az X-sugár rajzképes-

" 
„ „ 

ség·e kóros lágy és kóros csontszövetnél. 

Demonstratio: Ébrén)rek átlát zóvá 
tétele a csontfejlődés tanulmányozása 
tekintetéből. 

Dr. Guhr lVIárton: A psoriasis vulgaris gyóg·ykezelése nap-
fürd8kkel. 

Dr. Fái M. Miklós: Kryoskopiáról. 
Dr. LorxSándor: Egészségügyi jelentés az 1903-iki esztendőről. 
Dr. Alexy János; Emlékbeszéd Dr. Kézmárski R. fölött. 
Dr. Alexander Béla: Rend;llenes csontfejl8dés X-sugaras képe. 
IJr. Rozsn)rai Bertalan: 1:1:rdekes elmekórtani eset a törvény-

széki orvosi praxisból vonatkozással 
az esküdtszéki intézményre. 

Dr. Polnisch Arthur: Sebészeti esetek. Beteg bemutatással. 

Az 1903-iki évről szóló évkönyv nem nyomattatott még ki, 

miután nincs elég pénz az eg~resületi . pénztárban, 

1 

1 
1· 
. . 

. 

. 
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5. Felolvastatott Dr. Tátray Gergely könyvtáros és m6szer
táros az 1904-ik esztendőre vonatkozó jelentése 

mely tudomásul vétetett. 
Tisztelt közg)rülés1 

Van szerencsém az utolsó rendes évi közgyűlés óta bekövet
kezett azon változásokról ezennel jelentésemet tisztelettel beter
jeszteni, mcl)rek az egyleti könyv- és mltszertárban létesültek. 

A könyvtár következC- mltvekkel gyarapodott: 
I. Magyar orvosi könyvkiadó társulat: 
Dr. 1VIanninger Vilmos. Az antiseptikus és ascptikus 

orvos1ásmódok története. 
Dr. l(ézmárszky Tivadar: A szülészet könyve. 
Magyar orvosi Archívum IV. k. 5. 6. ésV. k. 1„ 2„ 

3„ 4„ 5. füzet. 
II. Királyi magyar természettudományi társ. könykiadó 

vállalata: 
Dr. Almásy György: Vándorutam Ázsia szivébe. 

D ar,vin: Tengerjárás. 
T e r m é sz e t tud o mányi köz 1 ö ny : 410-·422 füzet. 

Pó tfüz e te k: 71-75. 
III. Klinikai füzetek: XIII. k. 9-12. XIV. k. 1-9. füzet. 

IV. J.ol>rbueh der Kinderheilkunde und physischen Erziehung: 
58. B. 4--6. 59. B. 1-6. 60. B. 1-4. Heft. 

V. Volksmann's klinische Vortrage: 362-380. 
VI. Egyes művek: A magyarországi kárpátegylet 1904-ik 

évkönyve. 
A biharmegyei orvos-gyógyszerész- és természettudományi 

egylet szakülései 1902-1903. 
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület közleményei. 
Dr. Alexander Béla: A kézcsontok mozgásairól a kézmoz

gásoknál X-sugaras képek alapján. Kiadta a magyar tudományos 

Akadémia. 
A ml1szertár állománya nem változott, egyes gyakrabban 

használatba vett müszerek és készülékek kijavittattak. 
6. }l~elolvastatottaz 1903-ik évre vonatkozó jelentése a zárszáma~ 

dást megvizsgáló bizottságnak (a jegyz~könyv 1904. ápr. 9-éről kelt): 
Az egyleti titkár Dr. Alexander Béla úr által beterje5Ztett 

1903-ik évi zárszámadások az alolirottak által tüzetesen megvizs
gáltattak, a mellékletek és betéti- könyvecskét a számadásokkal 

összehasonlittattak és teljesen rendben találtalak. 

Az eredmény a következő; 
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A) Bevét e 1. 

11 

- 11 __ -- ··---

1 Beiratási dij . 
2 Évi járulék az 1903-ik évre 
3 Üvi járulék-hátralék az 1902 

évröl 
-ik 

4 Évi jánMk-hátralék az 190J _-ik 
évröl 

5 Évi járulék-hátralék az 1900 
évröl 

6 Sanatoriurnra adakozások 
7 IZöntgenkészülék használata 
8 Takarékpénz,h-lri betétek. 

-ik 

9 l(a1natok a takpénzt. betét h8J 
10 Bankbetdek (Korház alap.) 
11 Kamatok a bankbetéthől 
12 Sanatorium alap 
13 Sanatorium alap kamatai 
14 Inductio készülék használata 

összeg 

ért 

111 Tartozás ii Le rovás 11 Hátralék 
---~~.-11---hor. l!ill:~J_!i_1l· 

4 -- 4 
544 - 384 

-1 276 188 
1 

1 1! 52 - 4 

8- -
82 - 82 

178 -1 178 
46 62. -

1 6?1 
1 

1746 99:1 -
67 82 67 

1513 4J -

50 50i 50 
8 - 8 

4578J99: 967 

160 

80 

48 

8-

46 62 
621 - -
- 1746 99 
821 - --
- 1513 44 
50 
-1 
94]13611 ,05 

B) Ki adás. 

i::ill- 11 Tk~'.10 ~:1~ ll~ovl:~ 
1 Folyóiratok és könyvek 

1 
197 122! 19-71;; 

2 Nyomtatási dijak . 133 
1
80' 133 80 

3 Vegyszerek . 29 '35I 29 l35! 
4 Könyvkötési számla 211161 21116 
5 Könyv- és eszköztár elhelyezése 120 -1 120 -
6 Különféle. 246 05 246 05 
7 Postaköltség·. 1s l42

1 
1s l42 

8 Takarékpénztári kamatok elhelyezése 1
1
62

1 
1

1
62 

9 Bank betéti kam. (kórház-alap) elhelyezése 67 132

1

' 67 '32 
10 Sanatoriumi adakozások elhelyezése 821- 82 j~ 
11 Sanat.-alap kamatainak elhel37ezése . 50 50

1 
50 ,50 

összeg 967 ;94:1967:94 

A számvizsg·álóbizottság javasolja, hog3r az 1900., 1901, 
1902. és 1903 -ik évb81 származó hehajthatlan összegek, Teleki 
Béla gyógyszerész, Dr. l(ezn1árszki Róbert és Nosz Lajos*) tar

tozásai, összesen 72 korona töröltcssenek, továbbá hogy Dr. 

*Nosz Lajos gyógyszerész utólag bel.tildte tartozását minek következtében 

a törölt Összeg ldseblicdett, 

:; 

fi 
t·l 
t' 

11 ,1 
JI 
lJ 
~1· 

'(i 
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AJexander Béla pénztárosnak az 1903-iki évre a felmentvény 
megadassék és neki a számadások pontos és lelkiismeretes veze
téseért köszönet mondassék. 

A közgyűlés - miután több egyesületi tag a 
tartozások tekintetében felszolalt - eleget tesz a javas· 
latnak és megadja a felmentvényt. 

7. Felolvastatott az 1905-ik év költségvetés előirányzata, 

mely következőleg szól: 
1. ~r ermészettudornány.i társulat 20 K. 
2. Klinikai füzetek 8 

" 
3. Orvosi könyvkiadó társulat 16. 

" 
4. Jahrbuch für Kinderheilkunde 12 

" 
5. Klinische Vortrage 20 

" 
6. Könyv bekötés 20 

" 7. Póstaköltség 20 
" 8. Röntgenkészülék 60 
" 9. Évkönyv pro 1905 200 
" 10. Viszafizetés a conto Röntgenkészülék 100 
" 11. Helyiség a könyvtár és eszköztár részére 120 
" 

összesen 596 K. 
A közgyűlés az előirányzatot elfogadja. 

8. Az egyesületi ttszviselök választása kerülvén sorra, elnök a 
maga és a titkár nevében megköszöni az eddigi bizalmat és fel
kéri Dr. Lorx Sándor megyei főorvost inint korelnököt a titkos 
szavazás utján tórténendö választás foganatositására; a korelnök 

Dr. Alexy Jánost 1:éri fel a szavazatok jegyzésére. 
Összesen 23 szavazati lap adatik be. Elnöknek 

Dr. Tátray Gergely választatik 22 szavazattal (egy 
szavazat Dr. Lorx Sándorra esik); titkárnak Dr. Szász 
Ágoston választatik 12 szavazattal (9 srnvazat Dr. 
Alexander Bélára esik) a titkár választásnál 21 szavazat 
adatott le). 

Dr. Tátray Gergely megköszöni a belé helyezett bizalmat 
és elfoglalja az elnöki széket. Dr. Szász Ágoston jól tudja mily 
nehéz kötelesség vár reá, de kötelességének tudja alávetni n1agát 
amegválasztatásának, a mint kötelessége is lesz tisztjének inegfclelni. 

Erre Dr. Alexy János megköszöni. Dr. Alexander Béla volt 
titkár eddigi müködését1 mire utLJ!Jbi kijelenti, hogy szívesen 
dolgozott a Szepesmegyei orvos-gyógyszerész egyesület érdekében. 

10. A választott bíróság ujitása kerülvén sorra, a gyűlés 

egyhang·ulag a volt tagokat választja meg; 
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a választott hiróság elnöke Dr. Tátray Gergely, rendes 
tagja Dr. Lorx Sándor és Dr. Alexander f3éla, póttag 
és a bizottság jeg)rzöje TJr. Szász Ágoston. 

11. Előadást tart l)r. Polni~ch Arthur: »Elephantiasis vu1vae« 

czim alatt és fényképen mutatja be az eset állapotát operálás előtt. 
Előadó a;r,onkivül is dcrnonstrál két beteget; egyik esetben mutat 
egy nőt, ki hasán szarv cliifés által átható serülést, szenvedett; másik 
esetben koponya sérülést golyóval való ineglöv-és (öngyilkossági 
kisérlet); következtében n1 ind két esetben g)'Ógyulás volt az eredmény. 

12. Dr. Alexy János emlékbeszédét mondja néhai Dr. Kéz-

márszky Róbert egyesületi tag felett. 
Elnök előadónak köszönetet 1nond az egyesület nevében. 
A boldogult kartárs emléke jelen jegyzőkönyben meg

örökitetik. 
13. Dr. Rozsnyai Bertalan felolvasást tart következő czimmel : 

»Érdekes elmekórtani eset a törvényszéki praxisból vonatkozással 

az esküdtszéki intézményre«. 
A felolvasás után eszmecsere fejlődött, rnely alatt az 
esküdtszéki intézmény nézeti előnyei és hátrányai tár
gyaltattak; ezek után Dr. \A.T eisz Sándor hasonló ide

vágó esetet rajzol. 
14. Dr. Alexander Béla két X-sugaras képet demonstrál 

és ehhez fí'1zi a »kézcsontváz rendellenes fejlődését« tárgyaló elő

adását. A két kép egy és ugyanazon egyén jobb- és balkezét ábrázolja 
és tisztán mutatja az epiphysisek - egy kivételével - fejlődését. 

15. Felolvassa Dr. Alexander Dé la Dr. Hammersberg Árpádnak 
ö hozája intézett levelét, melybrn az egyesületet meghivja Tátra
lomniczra, hogy az 1905. évi tavaszi gyűlését ott tartsa meg, a 
mely alkalomkor Dr. Hammersberg az ott épült »Palace Hotel«-t 

fogja bemutatni. 
A közgyűlés köszönettel veszi Dr. Hammersberg 

Árpád egyesületi tag meghivását és a jövÖ tavaszi 
gyűlés helyéül Tátralomnicz klimatikus fürdőhelyet ne

vezi n1eg. 
16. Dr. Ritók János jelenti, hogy a következő gyűlésnek 

inditván)rt fog beterjeszteni, mely az egyesület áldásos ml\ködését 

czéloza. 

Dr. Alexander Béla 
e, i. jegyző, 

Dr. Lorx Sándor. 

Dr, Tátray Gergely 
e. i. elnök. 

Dr. Weisz Sándor. 

A Tátra fejlődése. 
DR. JÁRMAY LÁSZLÓ. 

Nem először van szerencsém a szepesi kollégákat fürdönkben 
üdvözölhetni s tninden esetre fel fog tllnni a tisztelt kollégáknak, 
hogy utolsó ittlétük óta Tátrafüred úgyszólván megváltozott s 
megifjodott; mindenütt új épitkezések, reformmunkákkal talál
koznak; új szállodákkal, új fürdöházzal, villámvilágítással, sőt 

pár nap múlva már villamos kocsikon is mehetnének fel. Ne1ncsak 
Tátrafüred fejlődik azonban ily hatalmas méretekben, így van az 
egész Tátrában s engedjék meg, hogy mint a Tátrának régi 
lakosa s ismerője az utolsó évtizedek vívmányairól beszá1noljak. 
Sokak előtt, kik a Tátrát minden évben felkeresték, talán nem 
mondok ujat, hanem többen lesznek, kik távol lakván, ezen fej
lődést nem kísérték figyelemmel s különösen ez utóbbiakhoz 
akarom szavaimat intézni. 

Régen nem foglalkozolt a hazai s külföldi közvélemény 
annyit a Tátrával, mint épen az utolsó években. Az egyik kö

rülmény, mely a hir1apokat s az országgyülést is indulatba hozta, 
a nemzetközi biróság ítélete volt, mely a Halastó felét s az egész 

tengerszemet l\/Iagyarországtól elszakítva, Galícziának ítélte oda. 
Ez inindevente fájdalmasan érintette a nemzetet, 1niután az ország 
egy ugyan nem nagy, de annál szebb részletét elvesztette; a 
Tátra fejlődésére nézve azonban ezen ítélet, miután nem volt 
arra kilátás, hogy az előbbi birtokos Hohenlohe herczeg kezeiben 
az elvesztett ponton valaha új telep vagy turistaközpont létesül~ 

hesscn, nincs semmi neml1 befolyással. Jelenleg ismét foglalkoz
tatja a közvélemén)rt a herczeg ujabb szándékolt birtokvásárlása 
a bélai területen, ez azonban egészen helyi ügy s reméljük, hogy 
kedvezön lesz elintézve 

Sokkal örvendetesebb és kíváló fontosságú a második tény, 
t. i. az, hogy a földmivelésügyi miniszterium ·megvette a Csorbai 
tavat és körn;rékét a régi tulajdonos Szentiványi Jószef úrtól, hogy 
e terület ne jusson szintén Hohenlohe herczeg birtokába, Ez 

2 
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fnutatta, hogy a kor1nány ko1nol)r érdeke az, hogy a Tátra ne 
jusson oly idegenek kezl,!Je 1 kik a fejlődést mcgak_adályozzák, s 
hogy ez volt a korn1ány intentiója n1utatja az is, hogy id()közben 

a kormán~y részér(H 11jalih erdövásárlások is történtek a Tátra 
oly helyein, hol szintt~n attól lehetett tartani, hogy e területek 
is különhen idegen kc7-ekhe jutnak. A kormány ez eljárását 
nemcsak az országgyi.'1lés, de az egész ország közvélcrnénye, párt
különbég nélkül a legnagyobb egyöntetüség·g·el helyeselte. 

Azon körültnény, hogy ezen két ténykedés annyira foglal
koztatja a közvéletnényt, inutatja, hog·)r imrnár n1egszi'int azon 
közöny s isn1erctlcnség korszaka, tnelyhcn Tátra hosszabb időn 

át tespedett, mikor csak egyes n1ag)rar s külföldi 1nerész kutatók 
jártak a T:ttra 111ég akkor nag)ron nehezen mC'g·közclítlietö hcg-yeire 
s egészben terra lncognita volt. l\'Iost az egész 'fátra heg·ység 
fel van tárva 111indcnki előtt s hála nag;rohbára 1nár előrehaladt, 
forgalmi utjainak ezrek számára lett minden oldalról megköze
líthető és a hosszú évszázadokon át elhanyagolt néptelen szép 
vidéket, hol 1nég csak harmincz év elt)tt is egyetlen fürdőhely 

volt lakható állapotban, most a gyógyhelyek s koloniák egész 

sorozata ékesíti. 
l(ivételt képez még niost is a Tátra liptói része Csorba tón 

tú], mely dacára annak, hogy klin1atikus viszonyai, déli fekvése, 
a lejtők s völg;rek lassú cmelkedt~se ~-; terrnés7.eti szépségei telje
sen megfelelők, a többi részével teljesen el.van hagyatva és isLneret 
len; közlekedési útjai nincsenek s hiányzik ott minden lakott telep. 

Csorbán innen azonban egész Szepcsn1eg)re lejtőin végig n1ás 
kép tárul fel. A tó partján veszi_ kezdetét s hüzódik innen egész 
a 35 kilométer távolban fekvő Barlang1igetig· azon mintaszerű 

körút a Tátra lejtőjén 800-1340 méter magasságban, mely a 
Tátra büszkesége s Magyarország legregényesebb s legszebb út

vonala. 
Ezen utat a iVI. 0. K. E. épitette és ez is tartotta fenn so

káig saját erejéből nagy áldozatokkal, mig nc111 a meg·ye, belátva 
ezen út nagy fontosságát, korm{n1ysegéllyel átvette, kiszélesítette 
és hatósági úttá emelte. Ezen üt n1cntén keletkeztek az ltj te~ 

lepek és ez képezi a ~fátra forgal1nának nagy lüktető erét. 
Barlangligettöl 1 ezen út végpontján majdnen1 az ország ha

táráig a 'fátra északkeleti részét 1negkerühre, Javodnáig régi me
g;rei út vezet: er, azonhan sajnos a határtól mintegy három kilo
méternyire véget ér és miután a határfolyón, a Bialkán nincsen 
híd, iLt incgszünik n1inden közlekedés. Pt>clig· a folyó túlsó partján, 

" lengyel oklalon készen ~11 a kitt\n8 kocsiút, mely egyr<!szt a 
hnla~t6hnz, n1:í.sr(5-;zt a nagyszert1en feJ18dö lengyel fürdőhöz Za„ 
kopan(q1:-i Vf'zct, cle így ezáltal, hogy e kis darab útrészlet s a híd 
nincs kiépitve, rendkivül n::igy ahadály áll e18 a Tútra idegenfor~ 
galmának. Ren1ényem van, hogy C'Zen évbC'n hozzáfognak a ha„ 
tárhíd s a hiányzó útdarab kiépítéséhez. 

EzC'n körutat, az u. n. turista-utat a kassa~oderhergi vasut.., 
vonallal, rncly a Tátra alatt fut, Csorbán s Tátra-l_,omniczon szárny.; 
vonal köti össze, azonkivül Tátrafüred s Barlangliget, úgyszintén 
Tátra-Lomnicz s lVIatlárházától is jó kocsiút vezet a f8vonalhoz. 
Ez évben pár nap mlÍlva megnyílik a Poprád-Tátrafüredi vil
lamos közlekedés. Elég kényelmesen lehet tehát a Tátra gy6gy
helyeit " déli olclalr61 elérni s minden telepre az utolsó vasuti 
állomásról legfeljebb egy óra alatt el lehet jutni. Vannak a köz. 
lekedésnck még egyréh kivánalmai is; a telepek nincsenek még 
egymással vasúttal összekötve, azaz hián;rzik a körvasut a turista„ 
títtal párhuzamosan; ez azonban el8bb-utóbb kell hogy megépüljön. 
lVfajdnC>m három évtizeden át voltam figyelmes szem1él8je a Tátra 
rejl8clésének s követtem annak a különféle fázisait, me1yekr81 
Inost akarok -megemlékezni. 

A hetvenes évek közepén még csak az egy Tátrafüred állt, 
régi házaival, mint egyszerl1 fürdőhely s a turista-élet egyetlen 
pontja, alig 140 szobával, mely azonban az akkor még csekély 
forgalniat kielégitette; azonkivül a Tátra hegységen kivül a vasut 
mellett létezett a poprádi Husz-park és a 1ucsivnai vizgyógyintézet, 
mind igen kis méretekben. 

A hetvenes évek végén s a 80-as évek elején mutatkozott a 
Tátrában az első fejlődés n;rorna; Tátrafüred közvetlen közelében 
megalakúlt Új-Tátrafüred, pár évvel később Alsó-Tátrafüred s 
ezek mindketten, egyenletesen, 1Yervszerlien haladtak előre az idők 
folytán ; Csorbatónál felépültek az első turistaházak, Matlárházán 
a vendéglő, Tátraházán az első n;rara16k, de ezen utóbbi telepek 
nem voltak összekötve a háro111 fejlödl) Tátrafüreddel s az oda
utás igen hosszadalmas s kényelmetlen volt. 

Ezen segitett a turista-út s ennek építése képezte a forduló
pontot a Tátra fejlődésében. 1Vlihe1yt a közlekedés ezen üton 
biztosítva lett, az épitkezés egésr,erre fellendült. Csorbán üj ven
déglő s díszes· szállodák emelkedtek Sr,entiványi Jór,sef lÍr buzgal
mából, megalakúlt l\!Iáriássy Ferenc regén;resen fekvő Hági nya~ 
ralótelepe, felépült a már most tekintélyes gyógyhellyé fejlődött 

Széplak. 



'1'\{trafüred, v::i.giy mlnt már most ~zokJ3 gzok~s volt nevezni 
Ó-Tátrafüred, a ezepesi hitelbank tulajdonába menvén át. szintén 
c1e1'ekasan bozzáfo1rntt. horrv a rnerrélénkurn fol'f[alomnak elef[et 
teQVf'n, 1íi szál1odák<'1t, úi vendég-l?it, kávéházat Pp{tett. Új-Tátram 
fiir~c1en boldogúlt Szontágh Miklós, a Tátra fejl8désének buzgó 
e18h::i.rcoc:~. sanatori11mot renflpzptt he tii<lAhPtf'Q"eknek, melyr télen 
ls nvitva mar8dt, a téli saison azonban k~sAhh ismét szUne-telt és 
c8 ak uiahban lPpPtt ic:mét Pl0.th0. Alsó-Tátraflirerl cz~lszcrl~e-n 

moc'h~rn fürc18házat ~p{tPtt rn6orflirr1(!.kkf'1 Ps vizQ"vÓgvintézrtt<"'l, 
Mincl három hPlv-en s78n10~ mR(!ánvilla épii1t: Ó-Fiire<lP-n kiilö„ 
nösen Kloti1c1 f8herce['né emelt feierlelmi nvarnlót. mig A1só-TM
r::i.ftirp-rlen FrlQ\re~ fAhf'r<'f'Q' cs:ilárlia tartózko<lott töhh éven át. 
Matlárh:lrn is továhh fei!Anlltt, <le f81err annak k/\zvetlen közelében 
keletkezett errv 1li telen. Tátl'a-Lornnicz, melv mindjárt eleinte hi
vatva látszott hogy a Tátra heléletéhen hatalmas ténvez8 legven. 
Boldognlt Bethlen A ndn\s gl'óf miniszter él'C1eme, hogy a tel'iiletet 
itt az :\1bm meg-vette. olcsó villatelkeket adott el egyeseknek, az 
állam marrn c11szes nagy fii1'd8házat épített, lóversenvt léptetett 
élethe, mtg a szepesi hitelbank viszont nRgy vendPg-löt és sz~l

lodát emelt; azonkivül vasuti szárn·yvonal Ppült a f8von<'11ho7.. 
Meo-alakúlt Rarlano-livet is, Béla v:lrns területén lakályos kis 

dlszes vi11:\lva1, egyszerri de kényelmes lakóházaival, gyönyörfi 
sétaútjával, minden a gy/\nvöl'l\ cseppk8ba1'lang környékén, mely 
tel'mészeti szépségeivel el8bb is már oda vonzotta a közönséget. 
Az erd8 alián késmárki teriileten Tátraháza is továbh fejl8<lött, 
véf'1i1 magasan a tarpataki völgyben, a régi Róza-menház mellett, 
a kis, de regényesen fekv8 Tarpatakfül'ed keletkezett, a Tátra 
legitja bb koloniája 

A látogatók száma P.vr81-évrr nAtt, RZ utolsó hit0lf'c: adatokat 
1902-r81 bírom Dr. Bókay Arpá<l tanár úr szivességéb81. 

Állandó vendegak Ideiglenes vendégek Öss!Zes fürdővendégek 

Fardő ~ ~ "' "' - "' neve 1-::; ffi i2 tl @ § ,; 
'" '" ';j r; t;; "1 ~ 
,,., 

" 
,,., 

" :"'9 " ,n -" " "' -" " ,n -"' " 
Ó-Tátrafiired Cí51 222 773 1245 964 2209 1796 1186 2982 
Úi-Tátrafüred 648 283 931 599 352 951 1247 635 1882 
Als6-Tátrafiired 488 62 f\50 227 83 ~10 715 14é) 860 
Tátra-Lomnicz. 240 64 304 328 180 508 568 244 812 
Matlárháza 121 51 172 890 340 1230 1011 391 1402 
Tátraháza 128 2 130 110 110 238 2 240 

Atvitel 1276 684 2860 3399 1919 5318 4575 2603 7378 

.• 

=""' ~1! ~ 

Áll•ndó vendégek idejglenes vendégek Össze< lürd!vendégek 

Fürdő neve "' "' :ti "' "' ,; !;j "' ~ @ @ [§ @ '" ~ !§ :d 
"" i3' 

,,., 
" ~ 

,,., t;; M "' '" ,n " ,n -" " ,n -" " 
Athozat . 1276 684 2860 3399 1919 5318 4575 2603 7378 

Barlangliget. 367 21 388 257 245 502 624 266 890 
Tátra-Széplak 306 105 411 216 720 936 522 825 1347 
Fels8-Hág·i 24 152 176 .14 186 220 58 338 396 
Csorbat6. 312 407 719 752 1089 1841 1064 1496 2560 
Tarpatakfüred . 41 113 154 50 141 191 91 254 345 

3226 1482 4708 4708 4300 9308 7938 5782 13716 
Itt közlöm a Tátra alján lev8 gyógyhelyeknek is vendég. 

forgalmát 1902. éven. 
Lucsivna. 88 88 43 43 131 131 
Huszpark Poprádon 93 61 151 1540 1096 2636 1633 1157 2790 
Virágvölgy . 276 28 30-~ 52 8 60 328 36 364 
Felkai tudstalelep 92 4 96 162 30 192 254 34 288 

549 93 642 1797 1143 2931 2346 1227 3573 
Ambár kiilönösen az ideiglenes vendégek számitásánál egyes 

kisebb filrd8he1yreken val6szinlten hibák fordulnak e18, egészben 
ezen számadatok mégis átnézhet8 képét adják a Tátra gy6gy. 
vendég- és idegenforgalmának s azok feloszlásának az egyes 
telepeken. 

Lassanként kifejlödött a vendégek csoportosulása is. Csorbató, 
mely az id,ök folyrtán fogaskerekű szárnyvasutat is kapott, mind
végig kiválóan turistatelep lett, úgyszintén Tarpatakfüred; par 
excellence nyaralóhelyekké alakultak Matlárháza, Tátraháza és 
Hági, mig Barlangligct és Széplak a nyaraló-vendégeken kivüI 
igen sok gyógyvendéget is fogadott be. 

A legnagyobb betegforgalmat a három Tátrafiired és Tátra_ 
Lon1nicz mutatják; Új-Tátrafüred kiválóan sok tüdő beteget és 
idegbeteget fogadott be, Alsó-Tátrafüredet inkább n8betegek ke
resték fel. Ó-Tátrafüred a legrégibb, de mindvégi"g a legnagyobb 
telep is n1aradt, ide nyrara1ók és betegek egyaránt jöttek, de e 
me11ett ez maradt a turisták főgyü1lShelye, mint legalkalmasabb 
pont a nagyobb kirándulisokhoz. Tátra-Lomnicznak elég nagy 
volt szintén betegforg·aln1a1 azonkivül azonban különösen a ver
senyhéten, sport ünnepélyei s előkelő futó- s futtató közönsége 
folytán fényes napokat látott. 

E tnellett a Tátra alján a völgyben is ~yarapodtak a már 
rneglev8 telepek; a Husz park Poprádon ernelkcdctt, a lucsivna 
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fiird8 egy karban maradt; ujonnan keletkezett a nagy-sza1ók~ 
Weszterpark, a szepes~szoml)ati Gréhpark. a czélszerr1en s jól be„ 

rendezett Felkai Turistatelep és Popré<l várM határáhan az ern
nyösen fekvll és szükséget pótló Vir:lgvölgv nevii gvóeyhely· 
Ezek kivül esvén a Tátra területén, reájok most nem terieszkedem 
ki, csRk a7-t akarom konstatálni, ho~r·iT a turista-út telles kiépiilPsP 
után észre leheb=·tt Vf>nni, hogy a látogatók 7,öme magában a Tát
rában llti fel tanyáját és a völgyben fekvl\ telepek nem fejll\dtek 

eléggé.· 
A külföldi ven<légek mai<lnem felét képezik a létoQ"atóknak, 

legnagyobb résr,ök némf't és tnri.~ta: lenQ)rPlPk -is nag'y S7,;:Ímmal 
Jönnek, azonban az ell\bb emlitett közlekedési akadály sokat kö
züHlk visszatart; Mztrák, franczia, angol ven<lég a Tátrában még 

eddig kevés fordul meg. 
Id8t:özben Mariá~sy Fert'ncz 1lr el:i.rlta H3git és az PQ'Ps7. 

mengusfalvi völgyet Hohenlohe herczegnek, a ki már is hirta a 
Tátra északi részét és ez utóbbi teriiletet.· teljesen elzárta a forp·a
Jomnak és bár ezen eljárás az ujonnan vásárolt te-rlileten nem is 
történt meg, mint a hoiz~r eleinte agg-odtunk, s8t a herC7.Pg Há
R"iban épitkezett is és a Poprádi tónál tÍÍ vPndPQ'lAt is PpitPtt, 
mégis általános agi<odalom keletkezett az érdekelt körökben, hogy 
a Tétra nagy része idegen kezek közé foi< jutni, a mennviben 
Széplak közelében Dlergart bár6, sziléziai birtokos, is vásárolt 
nagyobb területet. 

A Tátra feJ18désének viszonyai szorosan összefüggnek a tnris
tikával s ez a Tátrában is amint inkább megélénkiilt, minél tilbb 
út és hegyi ösvény épült a hegyeHicn és minél több menené1'h:h 
létesült. Menedékházak dolgában is az utolsó évtizedek mutatnak 
csak fejlődést; az elsA ily ház a \~f")•-hai tónál 1étf'sli1t, n má~orlik 
a tarpataki völgyben, mindkettl\ később virágzó telepeknek adott 
helyet. E helyett felépült a tarpataki völgyben magasabban egy 
második vendégl3, a Zerge-szálló, a poprádi t6ná1 e!Abb mene
dékház, most vendégi/\ áll; a Zöld tónál, miután már egv h:lz le
égett, ujabban a Frigyes menedékház nyilt meg; a felkai völgyben 
a régi menedékház mPJl0tt a Sziléziai sectio épitett egy tíj czélszerr1 
hár,at, végre az Öt tónál 2000 méter magasságban épitette a Ma
gyar Turista-Egyesület az eddig 1egczélszer11bb menedékházat, a 
Téry-házat. 

Az egyes hegyi egyesületek azonkivül eg-ymással versenyezve 
dolgoztak a Tátra heg)ri lLtjai épitésében, a Magyarországi l(élrpát
egyesület, mely a turistautat épitette, felszabadulva annak fentartási 

terhét~J, lnh:ábh f'g'Jf'n1etcsPn az f'gész Tátrárn_ Os7.totta fel tev~q 

kenységét, gondoskodott összeköt8 utakról, megépítette a tarpataki 
völgybe vezet8 kocsiutat és különösen, mióta a mcgyétPil is út~ 

épitési segélyt kapott, rohamosan pótoljf'l n1indPniitt a?, ese-tleg még 
létez8 közlekedési hián;rokat; az Pg?e~ü]Pt tevPk0ny sziléziai sec
tiója a felkai völgyben épitkezik, mig- a Ma('yar Turista-Egyesület 
a tarpataki vö1g)rf't választotta n1l1köOési teriiletéiil. 

A turistika is kivetk87-ött gyermekrllháiból, már nincsen hegy
cstlcs a T8trábcin, mely ne lPnne meirmászva és lPirva, s8t egyes 
nehezehh s7.iklacsúcsok -leküzdésére VPrsen~r képz8dött, me1y n?ha 
2-3 évi lankaOatlan munkát n<l egy0seknek ép úgy, mint a Doq 
Jo1nitok sziklacsúcsainál és egy pár nem épen legmagasabb, de 
legveszélyesebb csúcs lett e sport Eris almája, t\gy hogy e 
sport már ep;yes esetekben tt\1n8tt az ep;észséges viszonyok 
közül. A T:ltra minden hegye-völgve, zcp;ezt\gja igy fel lett 
tárva s ismertetve, ir:yen sok részl~tes és i6 uti könyvet irtak, 
kt-iiönösen a németek; a kal:iuziigy rendezve lett. Azonkivü1 
arról i_s lett- g·ondoskodva, hoiiy a kénye1emszeret8 vendég-ek 
is szép, könnyen járható sétci.uh:ikon tehessenek mozgást; igy 
megépült a hegyi világ- leg·nagv-ohh korz6ja, a Szi1ági Dezs8-út 
s még több más sétaút Tátrafüren közvetlen környékén, awnkivül 
Tátra-Lomniczon, Barlangligeten és a Csorbai tónál. 

Daczára annak, hogy a turist:lk és egészséges nyaralók ké
pezik a ven.Mgck nagy többségét, a tátrai telepek gy6gytényez8k 
tekintetében sem maradtak el. Jelenleg magában a Tátrában nyolcz 
orvos rnükörlik, van h:ét gy6g-yszertár, vizgy6gyintézet van hPt · 
helyen, minden telepen allrnlorn törpefeny8fürd8re. Alsó- és Új
Tátrafüreclre moórfürd8k, Tátra-Lomnicwn gyógytorna és nap
fürdök, Csorbán uszoda, savanylLviz Ó- és Alsó-Tátrafüreden. Mint 
téli gyógyhely Új-Tátrafiired, 5 év óta ismét megnyilt s valószi. . ~ . 
nüen már a következő évben nem marad egyeOül. 

Jelenleg legszebben Tátrafüred rendezkedett be. Sokáig a bér
leti viszon~,rok nché7, feltételei gátolták e fürd8t az intenzívebb 
építkezésben s nem fejl()dött o1y mértékben, mint ezt régi hire s 
1egalkalmasahh fekvése: kivánta volna, azonban pár év e18tt sike
rült a szepesi hitelbanknak e szerződést meghosszabbítani. Ekkor 
épült fel a kényelmes, modern igén)reknek megfelelő Csákyház, 
tavaly nyílt meg az tíj fürd8ház, mely egy dis7.es épületben 
egyesiti magában a gyógytén;rezÖket. Itt vannak a meleg für<l8k, 
törpefenyÖfürdök, szénsavas fürdök a legnagyobb r,sínne1 és ké
nyelemmel berendezve, a vizgyógyintézet. Ugyanekkor létesült a 



vizvezett~s kib8vitt(se s annak k1terjesztése az egész parkra s 
mindt?n l::'t1 rn'(·]L'teire. - Ez éYbcn különösen sok történt; meg~ 
épült a nagy~7ríllü, melynek pRrját nemcsnk a Tátrában, hanen1 
1\tlagyarország összrs gyógyliC'l)'C'in alig találjuk. - A kartárs 
urak sz0mélyesen gyl_'izödhcttek Ineg annak szép, elegánsan búto
rozott, lakályos szobáiról, közös helyiségeinek fényérÖI; láthatták, 
hogy villan1os viiágitás, központi fi'.lt(~s van minden helyiség-ben; 
láthatták, n1ily óriási munkába került annak környékének parki
rozása, a sétatér kibővítése, a kocsiút áthelyc1ése; láthatták azon~ 
kivül; hogy az C'gész fürdőtclc:>pen létezik villamos vi!ágitás s pár 
nap mulva megnyiJik a villamos erejü koc:siközlekcdés is oly 
berendezéssel, mely még eddig l\IIagyarországon nem volt s Buda~ 
pest fogja a budakeszi vasuttal azt n1int második követni. Ezen 
épitkezés befejezésével el van érve az, hogy a mint hajdan Tátra„ 
füred volt az egyetlen lakható hely az egész Tátrában s igy a 
Tátra fejlődésének bölcsője, mert, midőn a telepek egész sora 
versenyez vele, mégis Tátrafüred 111int legrégibb, de egyszers1nint 
legnagyobb és legszebb flird8hely Yiszi a vezérszerepet a többi 
szép fürd8 mellett. 

Tátrafüred hatalmas fejl8dése mellett külön kell megem
lítenem, hogy Tátra-Széplak is az utolsó években gyönyörű fej
lődésnek indult, uj fürdöháza legczé]szeri'.1bben van berendezve, 
szintén vannak szénsavas fürdői, mult évben díszes uj szállodát 
épitett, ez évben a fürd8házat uj lakclszobákkal kib8vitette. - A 
szénsavas fürdöket s az lnhalatoriumot mult évben Alsó-Tátra
füreden is bevezették, mlg Uj-Tátrafüreden a tüd8betegek sza
badban való elhelyezésére történtek czélszeri'.1 reforn1ok s villan1os 
világitás lesz már e napokban megnyitva. 

Összehasonlitva az uj viszonyokat a régiekkel s végig tekintve 
a változásokon, melyek a Tátrában az utolsó három évtizcclben 
történtek, el kell ismernünk, hogy ezen fejl8dés majdnc1n amerikai 
vagy mondjuk budapesti méretekkel hasonlitható össze. Ott, hol 
e18tt csak egyetlen egyszeri'.1 fürdő állt 140 szobával, n1ost tizen
egy gyógyhely és telep áll 1500 szobával, a szaporodás tehát 
több mint tizszeres. 

Dr. Posev.ritz adatai szerint: ()-T átrafüred 400, Uj-T átrafüred 
215, Alsó-Tátrafüred 250, Barlangliget 160, Széplak 140, Tátra
Lomnicz 91, Csorbató 112. Matlárháza 74, Tátraháza 74, Hagi 50 
és Tarpatakfüred 38 szobával. 

Daczára ennek, még mindig van 1akásszükség, hanem csak 
egy-két hétig. Fontolóra kell azonban venni, hogy éppen a Tátra 

ls divatfürd8, azaz 5--6 hétig tart annak nagymérv(i látogatott

sága s azért nehéz dolog, ily rövid id8 alatt a szükségletet a 
jövedeln1ez8séggel összeegyeztetni. Ez Uf(J"an némllPg kimenti a 
hiányt, azonban e köriilményb81 méfds arra kell következtetni, 
hogy a Tátra még most sem érte cl fejrndése tct8pontját, s hogy 
még mindig b8 tere van az uj épitkezésekne-k. 

Mutatkoznak egyes tünetek, melyek egyes telepek kimerü
lésére engednek következtetést, a mennyiben ott az épitkezések 
évek óta szünetelnek; ezen az oly sokáig vá_iudó ni filrdötörvény
javaslat kell, hogy segitscn az abban conternplált olcsóbb hitel
nyu_itás utján. Ezen jc:>lens{gPket azonban csak a telepek kisebb~ 
ségében látjuk, mig legnagyobb része saját erejéb81 is képes a 
versenyben tovább küzdeni. 

Nagyon megfontolondó körülmény az is, hogy valjon az ily 
nagyszámu telepek létesülése folvtán nem forgács0ltatik-e nagyon 
szét a vendéganyag s egyes telepek nem szenvednek-e kárt a 
verseny miatt, a mennyiben igy bár extensive fej18d-ik a Tátra, 
egyes telepei nem fe_ilödhetnf'k intensivebben. A _iöv8 foi;da meg
mutatni, m~lyik telep lesz e versrnvhen Pletképes és melyik nem; 
a látogatók e versenynek mindenesetre csak hasznát élvezik. 

Érdekes jelenség- az. hogv a Tátra lengyel részén, az északi 
oldalon, csupán ep:yetlen gyógyhely van: Zakopane, de ez maga 
körülbelül 2Ríl lakóházával, nagv szállodaivaL három télen, nyáron 
át nyilt sanatori11má,,al s köriilhernl 5-6000-nyi vendég-forgal
mával egy óriási napv góczpontot képez, melyet a lengyelek mór 
patriotismusból is hatalmascin fejlesztenek. 

A közel jöv8hen ismét n8gy változásoknak nézünk ·elébe; 
a kormán3r megeg;rezett a npmzetkö7i hálókocsi társasággal s 
Csorbatót és Tátralomniczot hosszlÍ. id8re bérbe adta e7en tár
sulatnak azon feltétellel, hogy ez idő alatt a legnagyobb mérvü 
befektetéseket tegye. Ezek tényleg már folyamatban vannak. 
Tátra-Lomniczon a fürd8házat megujitották, a nagy szállodát mo~ 
derniil berendezték, 11j villák épültek és f81eg tavaly óta oly nagy 
szálloda épitéséhez fogott hozzá, mel:y nag)rság tekintetében az 
ó-fürerlit is felül fogJa mulni. Csorbatón u_i vizve7.eték épül s e 
napokban fognak hozzá a nagy szálloda épitkezéséhez. Azonkiviil 
ugyancsak Cso1~bán Móry épitész épit saját t~ríiletén egy nagy 
pensioszerü szállodát 

Tudva azt, hogy e társulat nagy pénzerőveI rendelkezik s 
külföldön már is igen sok mintaszerü szép intézményt alkotott, a 



legnag,·obb rcmc'nynycl s relcsigázott ig·ényekl<el · n«zhetünk a 
jö\·Ö clö. 

L„<'ltogat itts-Í. . .ji . .::ze1nponthól is igen \·alószinü, liogy e társu„ 
lat könn3rl'bben tcrelhl'ti az id('geneket a Tátrába s ha ezek ter-
1nészetszcrü!eg a társaság- telepf'it töltik is n1ajd elöbb n1eg, a 
nagyobb lútogatottság hasznát a többi telep is meg fogja érezni; 

azonkivül a magas szinvonalban álló, rnintaszerü uj alakitások. 
n1elyek e helyeken biztosan bekövetkeznek, hatahnas rügót fog
nak képezni a többi telepre is, hogy a nö\·ekC'dctt igényekhez 
alkalmazkodjanak, ha a versC'nyben nem akarnak elmaradni. A 

közönség, mely a T{ci:rát ezentúl látogatni fogja, rnindt'nképen jól 
fog járni. l\1ihan1arabb ki fog épülni n1ár csak azért is, hogy a 
társulat két telepét összL"kösse, a körvasüt is, a turistaúttal párs 

huzamosan, remélhetőleg jövő évben n1eg fog szünni a közleke
dési akadály a lengyel h:itáron, talán meg fog népesedni a liptói 
Tátra is; n1indenütt nagy arányu pc>z~gö, uj élet fog· a Tátrában 
meghonosodni s ren1élem, hogy n1ég én is, daczára idös koron1-

nak, el fogon1 érni azt az időt, n1idön szeretett 1\ilagas Tátránk 
fürdői minden tekintetben n1éltó pcirjai s versenytársai lesznek 
Európa más világfürdöinek, 

Napftirdők alkalmazása psoriasis vulgaris ellen 
DR. GÚHR 1\1IHÁLY. 

!VI. t. u. 

A physikális gyógymódok azon fajával kivánok foglalkozni, 
melynek gyógyeszköze a nap~ugár, melynek alkalmazásához in
tézetre, iskolázott személ)rzetre vag)r költséges berendezésre szük
ség nincsen. 

Alkalmaztam ezen gyógyeljárást azon betegségnél, melynek 
thcr~piája lezárt fejezetet még nem képez, és melynek részére 
még prophylaxisunk nincsen. 

A napfénynek a bőrt és összszervezetet aiteráló hatása a 
legrégibb t<1pasztalatok közé tartozik. l{özelebbi megismerése és 
irányitása azonban az utolsó évtizedeknek tartatott fenn, a midőn 
a photobiologia a nap spektru1nának egyes részeit vizsgálat tár
gyává téve azon eredn1ényhez jutott, n1iszednt a spektrum kék 
- a legnagyobb törést mutató - részén lévő chemiai sugarak 
azok, a· melyek a bőrre spccz.ifikusan izgató, a baktériumokra ölő 
hatást fejtenek ki. Ezen két hrttással párhuzan1osan látjuk a fény
therapia két irányban való fejlesztését. Az eg)rik irány fölismerve 

a napfény kártékony hatását a bőrre, a szervezetre, azon van, 
hogy a napsugár differens alkatrészét a chemiai sugarakat a test
től távol tartsa, s eléri ezt vörös ablaküveg~ vagy sürü vörös 
függönyökkel, melyek az ablak.rést jól elzárják. Ezen irány neve 

a negativ phototherapia. Klasszikus példa erre Finsen »vörös 
szobája«, 111elyben a variolánok nem csak könnyebb befolyását, 
cle a pustulák és későbbi hegesedés gyengébb föllépését ésr,lelte. 
I Iasonló jó eredményt látott Ö és azóta mások a scarlatina mor„ 

billi és erysipelasnál, a hol a pikkelyzés szintén feltűnően cseké]>t 
volt. Ide tartozik V\Tinternitz észlelL·tc is, ki gyakorta makacs kéz„ 
és arczeccamák gyors gyógyulását észlelte', ha a beteg testrészt 
vörös selyemkendővel vagy kattunszö\TC'ttel a fénytől óvta. 

Mellékesen meg legyen emlitve, hogy: 
Föltünt fényképeszeti czikkek gyáraiban a szin behatása a 

kedélyre. Vörösfényü termekben a munkások feltünöen vigan 



:íű -

voltak, míg a zöld teremben jó kedvük megcsappant. A kél< 
színnek álo1nhozó hatását sokszor vették igénybe. A negatív 
phototherapi lval szemben áll a második irány a p o s i t l v p h o
t o t h e rá pin, mely - száruitva a fén)r baktériumölÖ és börizgató 

·hatására - n chemiai sugarakat küldi a harczmezejére vagy ter
mészetes int<: nsitásukban vagy gyl1jtölencsékkel concentráltan kut
forrásul a napot vagy a magasfeszültségü villanyos áran1at hasz
nálva, utóbbit Finsen geniális útmutatása szerint. 

A napfürd8 abban áll, hogy a beteg testét vagy annak 
egyes részeit lemeztelenitve1 azt kiteszi a napsugarak direkt ha
tásának oly forruán1 hog)r helyzetét 3-5 perczenként változtatja, 
idöt engedve a nap insolátiójának érvényesülésére egyfelöl1 kike
rülendő a hevesebb naperythérnák fellépését n1ásfclöl 1 mely hosz
szas egyoldalu napsütés által elöidéztctik. Ezen cxpositiók vagy 
a szabadban1 vagy üvegfallal ellátott házikóban vagy házilag ké
szitett kis zárt helyen végeztetjük. Az alkalinazás időtartama 
25-50 perez. Leghatásosabb időszak a tavasz és nyár, de végez
hetö napfürd() télen is fl1tött he!yisé§lben. A fürdö hatása ebben 
nyilvánul, hogy a bőr fölmelegszik 1 véredényei kitágulnak s izzadás 
lép föl, mely állapot az alkaln1azás egyes phásisainak idötarta
mával szabályozható. 1\lliután a napfürdö végén a bőr véredén;rei 
tágultak, a procedurát a véredényeket összehuzó<lásra inditó viz
müvelettel kell befejezni1 a mire hideg lemosások, hltvös fürdök, 
félfürdök vagy dussok alkah11asak. Első psoriatikus betegem, 
kinél a napfürdöket. a1kalrnaztan11 egy 23 éves hivatalnok volt, 
kinek édes anyja is psoriasisban szenvedett. Ezen jól fejlett, 
középszerüen táplált, vérszegény nyákhártyákat mutató fiatal férfi 
életében s most az egész testet szétszórtan plagneok és pánczél~ 
szerű nagyobb felületek alakjában boritó psoriasisnak nagy szerepe 
jutott, miután viselöjét a papi pályára, melyen már 2 évet töltött 
volt, hosszas gyógykezelés daczára és a katonai pályára anélkül 
is alkalmatlanná tette. A fürd8t 1902. májusban kezdtük 680 
méter tengerszin feletti magasságu faluban. Az udvaron lefektettem 
a meztelen beteget egy szalmamatraczra. Az időjárás nagyon 
szeles lévén a bőr reaktiója lassan következett be, miután a szél 
a bőrt folyton lehütötte1 úgy hogy négy széles deszkából össze
verettem egy a szalmazsákot bekerit8 és a beteget is befogadó 
rekeszt, melyet a házból előhozott - télen dupla ablakként hasz„ 
náltatni szokott - úgynevezett küls8 ablakokkal befedtem. Ezen 
tnelegágyra emlékeztetö üvegfedelcs rekeszben csakhamar alkal
munk nyilt, a napsugár hatását tapasztalhatni. Az ép bőr rést· 

letek kipirosodnak, a testfelület felmelegszik, a betegen difÍus 
izzadás lép fcl1 mel;r a psori~sis sltrlt vastag pikkelyeit leáztatja, 
biborvörös bársonyos felületü1 a szomszédos niveau felé emel
kedő1 nagy nedvező foltokat, mint a psoriasis helyét n1utatva. A 
rekeszben o1vasott hÖmérsék az első 20 perczben 50 fok C.-nyit 
tesz ki, a beteg jól érzi magát. A hevenyészre a parciális viz
]en1osásra betanitott testvér befejezi a napfürdőt. Egy 1/ 2 órai 
séta után a psoriatikus helyeket vékony száraz átlátszó rétegcse 
borítja, az ép b()r pirja engedett, hogy estefelé 5-6 órával a 
fürdö alkaln1azása után ujból jelentkezzék, n1clynek magyarázatát 
csak később ismertem meg, mint a chemiai napsugarak hatását1 
mely az azonnal hatásnkat kifejtő hösugaral~kal szemben csak 
több óra után jut e11rthen1a alakjában kifejezésre. lVIig a hő okozta 
erythema rendes napfürdő után1 egy fél 1 egy óra alatt elmulik, 
addig a chen1iai erythen1a hosszabb tartamu. Éjfél felé jár az 
idő 1 nüre a beteg az er)rthcma szokatlan érzése me1lett elalszik. 
Másnapra a bőrpir nagyban mulatt, mig a Finsen-féle concentrált 
fénynyel előidézett erythema napokig is fenál11 s mi délben ismét 
megkezdtük a fürdöt, hasonló credménynyel1 mint az elsőt azon 
különbséggel, hogy a plagueok kevésbé nedvez8k. Harmad
negyed napra feltünik1 hogy az ép bőr kezd pigmentalódni és a 
plagusok vesztenek bársonyos, duzzadt külsejükből s visszahuzódw 
nak a bőr niveaujára. Ötöd-hatod nap Ielapulnak1 a szomszédos 
niveaunál mélyebben állók s atrophisált halvány börnek teszik 
benyon1ását, mely fehér sápadt foltnak tünik fel a barnitott1 most 
már a napra alig reagáló ép b8r mellett. A kezelés további 
menete alatt a fehér foltokon - a psoriasis plaguejai helyén -
jelenik meg a reaktiós erythema, mely pigmentatiót hagyva maga 
után a beteg bőrrészt az egészségestől ~elismerhetetlenné teszi. 
A kis foltok leghamarébb olvadnak bele az ép b8r barna nuan· 
ceaiba és lassan követik a nagyok. 

A behatás tartama alatt a b8r küleme nagyban megváltozott. 
A száraz areoláris cyanosisban lévő bőr, Hchen-psoriatika által ép 
részeiben is egyenlőtlenné téve, a kezelés folytán sima succulens, 
turgort is elasticitást eláruló képet mutat. A bőr tápláltsága bőr„ 
edény beidegzése ezen jótékony befolyásáLan látom praventiv 
gyógyeljárását a psoriasisnak. 

---- - -1 



A Kryoskopiáról. 
Irta: DR. FÁI 1\'IÁTYÁS 1v!IKLÓS (Uj-Tátrafiired). 

Tisztelt Uraim! 

Egy ujabb · fejezet, egy ujabb modernebb vizsgáló eljárás 
ismertetését óhajton1 jelen alkalommal előadásom tárgyává tenni, 
hog·v ezáltal. lehetővé tegyem,_ hogy a vidéki tudományos testü
letek, társulatok között a szcpes meg)Tei orvos- és gyógyszerész
egyesület legyen úgyszólván az elsö, mely hazánkban ezen nem
csak t.-~1don1ányos~ hanem gyakorlati kérdéssel is foglalkozik. 

Osmerve azt a jótékonyságot, azt a tudni-haladni vágyást, 
mely - az óriási elfog·Ialtság daczára ~ modern kérdések iránt 
szepesi kartársCJim lelkületében Ös idők óta fennáll (ezen állításom 
igazolására szabad legyen utalnoni. azon számos nag;rnevi'.t, kiváló, 
szepes megyei származásu férfiúra, kik a hazai tudományos és 
társadalmi közéletben oly jelentékeny polczrci emelkedtek); ös~ 
merve azt a 1nindenkor tapasztalt érdeklődést, melyet az ily 
irányu előadások Önökben felkelleltet;::; a Íegnagyobb örömmel 
és készséggel vállalkoztam - ügy buzgó titkárunk szíves felhivása 
folytán - eme előadás megtartására. 

T. U. l Qui bene díagnoscit, bene curat. A helyes diagnosis 
megá1Iapitása igen sok. esetben fontos, életbe vágó kérdés. Öröm~ 
mel hell tehát üdvözölnünk minden olyan lépést, mely minket a 
pontos diagnosis felállitásához közelebb visz. Egy ilyen lépés, 
egy ilyen fontos g3rakorlati jelentőséggel biró egészen uj eljárás 

inaugurálása bevitele az orvoslás tudományába nagy esemén:y. 
Nagy esemény - n1int mondom - pláne, ha az az egész világ 
tudományos köreiben elismerésre talál, n1eghonosodik és polgár
jogot nyer. Eg3r ilyen nagy borderejü vizsgálati eljárást vezetett 
be az orvostudo1nány ba hazánkfia: Korányi Sándor. Dicsé
retére elég legyen annyi, hogr ezen vizsgálati eljárás ma már az 
összes külföldi egyetemek vezető férfiai között meghonosodott és 
alkalmazást talál. Ez az u. n. 1( r )T o s k o pi a, mely tulajdonképen 

nem más, n1int a test nedveinek · töménységét, concentratióját 
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meghatározni megfagyasztás utján és a testi folyadékok, mint a 
minők a vér, a vizelet, az egyes izzadmányok 1 exsudatumok és 
transsudatumok · egymáshoz való viszonyából következtetést le
vonni az. egyes szervek állapotára, azoknak ép vagy kóros voltára. 

Hogy szembeötlőbben illustráljam, felemlitek egy gyakorlati 
esetet. Pl. van egy betegnél féloldali vesetumor. Palpatio és 
vérvizelés vagy genyvizelés utján biztosan megállapitható, miután 
a többi symptómák is meg vannak. Vesetumort manapság csak 
radikális operatióval teljes kiirtással lehet eltávolítani és ez által 
az életet meghosszabbitani. Mily végtelenül fontos ily esetekben 
a Kryoskopia ! 

Ha minden további vizsgálat nélkül az ilyen beteget a miltő 
asztalra küldenők a nélkül, hogy előbb a másik vese milködési 
állapotáról is teljes 1 biztos tájékozást kaphatnánk, bizony1 bizony 
igen gyakran megtörténnék, hogy a sikerült ml1tét daczára is be
következnék 2 hét mulva a halálos vég, ha a benhagyott ép 
vese nem bírná ki a túlfeszített munkát s beállana az uraemia. 
Ma már ilyesmi alig történik. Mert ma addig nem fogunk a beteg 
vese kiirtásához, mig a másik vesének ép voltát meg nem állapit
juk s épen ezen állapotban döntő szerepet visz a kryoskopikus 
vizsgálat. 

Ez úgy történik, hogy köpölyözés utján nehány cmö vért 
veszünk .a testből (legalkalmasabb a háton) s azt hiltőkészülékbe 

téve megfagyasztjuk. A fagyás pillanatában - vagyis a midőn 

beáll az átmenet a folyós állapotból a szilárd halmazállapotba 
- a mutató hömérőbcn a higany oszlop hirtelen felszáll bizonyos 
pontig s megmutatja az úgynevezett fagypontot, mely minden 

nedvre nézve más. és más, és a mely szorosan összefügg a kü-
1önböző folyadékok sótartalmáva], mo1ecularis concenlratiójáva1. 
Mennél nagyobb a sótartalom valamely folyadékban, annál gyor
sabban fagy az meg. Igy a normalis vér fagypontja Korányi 
Sándor szerint - o·56 °. 1-Ia ·a vér fag·ypontja egy vesetumoros 
betegnél - 0'60-át mutatna, akkor abból az tünnék ki, hogy a 
vese átjárhatósága, átbocsátási képessége meg van zavarva, azaz 
a vese nem ép. De nemcsak a vér fagypont emelkedéséből és 
sülyeclésébő1, hanem a vizelet fagypontjának ingadozásából is 
képesek vagyunk következtetéseket vonni a vese állapotára vo~ 
natkozólag. Es ezen eljárás gyakorlatilag könnyebben ki is vihető. 

A vizelet fagypontjának megállapitása felvilágosit minket 
annak sótartalmáról és arról, menn)rit képes filtrálni a vese a vér 
sóiból, 
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Mennél concentrá!tabb valamcl)r vjzelet, annál többet bir ki

választani a vese; ellenben ha a vizelet roolecularis conccntratiója 
csekél;rebb

1 
akkor annál nagyobb a vese retentió képessége. 

E7'en viszonyt ~ fejezi ki, mely .képletes jele a fag;r~ 
Na, Cl. 

pont és sótartalom közötti viszonynak. 
A vegyvizsgáló lahoratoriumok blanquettjain bizonyára több

ször látták már t. u. ein e jelzést. 
Ezen vizsgálati eljárás folytán csakhamar kifejlődött az 

urether catheterisálás technikanag nehéz mi'.1téte. Nálunk leggya
korlottabb e téren Illyés Géza n1ost kinevezendő docens, Berlin

ben Prof. Casper, Bécsben l(apsammcr. 
l\IIert az .ilyen vizsgálatok megejtése végett külön kell fel

fogni minden egyes veséből lefolyó vizeletet az urcther kathete

rizálás utján, nehogy azok a hól~yagban ke"\reredjcnek. 
Ezen fagyasztási eljárás azonban nemcsak a vesebetegségek 

terén, hanem n1ellhártyaizzadmányra 1 tejre stb. mind ki lett pró
bálva, sőt manapság az ásványvizek analysálásnál is a legfonto
sabb meghatározási mód annak molecularis concentratióját illetőleg. 

A chemiai analysis ma n1ár nem elegendő, ma n1ár a phy
sikalis chémiai n1ódra van szükség. mert csak ezt mutatja a 

moleculák egyesülését, melyet mesterségesen elö~í.llitani nen1 

tudunk, bár tudják az alkotrészek mennyiségét. 
Eddig csak két hazai ásványvizünk lett il)7 tnódon analy

sálva és pedig a Salvator-viz külföldön, a baldóczi viz pedig a 

bpesti I. belg)rógyászati klinikán szivességböl l(övesi Géza tanár

segéd által. 
Természetesen még r.sak a jövőben fogunk ezen vizsgáló 

eljárásnak sokat köszönhetni, mert minden irányban még csak 
most folynak az eféle vizsgálatok és csak pár évtized n1ulva lesz 

egészen kiépitve, de azért illő, hog)7 már n1i is tudomást vegyünk 
róla, annál is inkább, mert épen eg)rik hazánk Üa szerzett vele 
magának el~vülhetetlen érdemeket, s ezért voltam bátor szives 

figyelmüket reá felhivni. 

Három érdekes sebézeti eset. 
Dre PoT.NISCH ARTHUR. 

Ig-en tisztelt uraim! 

Három sebészeti esetre akarnám az igen tisztelt kartárs urak 
figyelmét igényben venni, melyek a maguk nemében nemcsak 
érdekesek és tanulságosak, de egyszersmind a ritka sebészeti 
esetekhez is tartoznak. 

Az elsö eset, a melyet el akarok beszélni, eg·y Elefantiasis 
vulvae 1 egy 33 éves leánynál. Ez pedig ne1ncsak azért érdekes, 
mert ezen Hypertrophia igen ritka, hanem azért is, inert a kóros 
állapot, t. i. az álképlet óriási nagyságot ért el. 

A mi klimánkban ezen llypcrtrophia ritkaság, de török és 
perzsa nőknél gyakrabban fordul elö, afrikai vad törzseknél, tígy 
mint .a buschmánok- és hottentotáknál a küls8 genitáliáknak 
nag)robbodása mindennapi dolog szokott lenni, de azoknál az em
bereknél. az örökösödésnck is b\'folyása van. 

A mi klirnánkban elöíorduló Hypcrtrophia vagyis Elephan
tiasis \rulvae okai többnyire gyakori sérülések, onania, de lobos 

állapotok is; - természetesen első helyen a Gonorrhoea és Juss 
(az elmondandó esethen a felsorolt okoknak egyike sem, de 
különösen gonorrhoea és syphilis - virgo intecta lévén - nem 
forgott fenn). Az elephantiasis lényege az, hogy a entis, a bőr 

alatti kötÖszövet, de különösen a papillatext erősen növekedik 
(wuchert). 

Schanta bécsi tanár gynakologiájában találtam egy ily ele
phantiasist bemutató ábrát, a melyet Dr. B"'rank J. gablonczi orvos 
E'gy 53 éves asszonynál észlelt és C'peratióval távolitott el. 

Az általam kezelt eset nem csak külső alakban hasonlit az 
emlitetthez, de nagyságára és súlyára nézve Llgyszólván ugyanaz. 

Frank esetében az álképlet -3·5, a7: én esetemben körülbelül 

3 kilogrammot nyo1nott. Az Ö esetében úgy mint az enyémben 
a nagy 1ábiák, a clitoris és a n)7mphák a hypertrophiában voltak, 
bevonva. 
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Á mcis0dik eset eg)r nehéz hassérülés, a belek kieséséveÍ 
kornplikálva. A sérülés egy tehénszarv clöfésétöl eredt, a mely 
sérülés, daczára annak, hogy igen súlyos körülmények között jött 
létre, minden nagyobb incidens nélkül folyt le és úgyszólván per 
primam intcntionem, alig 14 nap lefolyása alatt gyógyult meg. 

A harmadik eset pedig azért érdekes, hogy egy 7 n1m. át~ 
rnérÖjü revolvergolyó, a mely közvetlenül a jobb halántékba lett 
lőve, oly szerencsés utat tört magának, hogy az illetőnek nen1 
csak: élete maradt épségben, de fejének nemesebb részei - te~ 
kintve főleg a szemeket - azok sem szenvedtek kárt. 

Ezen esetek történetét most sorrend szerint részletesen 
akarom elmondani, kapcsolatosan pédig az illetö betegeket, illetve 

sérülteket bemutatni: 
1900. évi junius hó 8-án egy lőcsei jómódú fuvaros házához 

lettem híva azzal az üzenettel, hog)r 33 éves leánya H. Anna 
fekvő beteg és most már oly rosszul van, hog·y halálát minden 
perczben várják, mivel absolute se nem eszik, se nem alszik. 

A szobába lépvén, orromat egy oly kellemetlen bi'iz ütötte 
meg, melyet akkor szoktunk érezni, mikor valami naRyobb seb 
korhadásnak indult. Az ágyon fekve egy korához képest, sápadt 
kinézésű, lesoványodott nőt találtam, a ki hozzá intézett kér
déseimre mindenféléket beszélt, csák tulajdonképeni bajáróL 
nem akart szólani. Csak direkt kérdésemre. hogy biztosan valami 
kórhadözÓ sebe van, vallotta be az igazat és csak úgy tudtam 
arra birni, hogy baját megmutassa. A vizsgálatot megejtvén, 
lábai között. egy körülbelül emberfej nagyságu piszkos daganatot 

találtam, a honnan a bi'1z eredt. 
Ezen daganat lassan, a leánynak 14 éves korától fogva nőtt, 

de róla senkinek_ tudon1ása nem 'rolt, mert a leány betegségét 
mindenki előtt eltitkolta, annyival is inkább, mivel 20 éves koráig 
az álképlet alig nőtt, de ezentúl növése oly annyira fokozódott, 
hogy 25 éves korában már olyan nagy volt, mint egy nagy alma. 
Akkor meg is gyuladt és gennycdésnck indult, de minden orvosi 
kezelés nélkül egy nehány hónapra magától meggyógyult. Ettl\l 
kezdve g)rorsabb tempóban fejlődött baja és a mai óriási nag)r~ 

ságot érte el. A leány most n1ár nem volt képes. járni és egy 

fél év óta. állandóan az ágyban feküdt. 
Mivel láttam, _hogy azt a daganatot másképen gyógykezelni 

nem lehet, csak operativc eltávolitani, a ieányt és apját arra 
·birtam, hogy az itteni Herrmann Gusztév-kórházba való felvétele 

végett a szükséges lépéseket megtegyék. 
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Ez meg is tllrtént. 1900. évi junius 10-én 68-ik sorsdm 
alatt a kórházban fel lett véve és 13-án általam és Dr. Bojárszky, 
Béla vahmint Dr. Bartsch Gusztáv kartárs urak segédkezése 
mellett meg lett operálva. 

A leányt ugyan nem mutathatom be, mivel arra netn volt 
hajlandó és most úgy is csak az operatio után létre Jött nor. 
malis állapotot látnók, de egy, az operatio el8tt készült photo• 
graphiát nyujthatok tisztelt hallgatólmoak megtekintés végett. A 
képb81 pedig világosan láthatják az urak nemcsak az álképlet 
nagyságát, de egyszersmind annak kinézését is. 

A tumor fels8 felülete, ott a hol a küls8 szeméremtesthez 
volt n8ve, majdnem sírna, (ittcott egy sz8rszál) és egészséges b8r 
minden seb nélküli volt; az alsó rész ellenben csupa kakastaraj 
és gomba alakú, idsebb-nagyobb kinövésekkel volt borítva. A 
hátulsó fala pedig, a melyben felülr81 körülbelül 4 cmnyi távol
ságban az urethrá10ak fels8 falát lehetett észrevenni; tele volt 
nagy kiterjedésü, korhadásnak indult sebbel, a melyek a br1zt ter
jesztették; ezek a sebek természetesen a bör megrepedéséböl,
húggyal és bélsárral való bemocskolásából eredtek. 

Az operátiót chloroform narkózisban hajtottuk végre és f8, 
czélunk mellett: tudniillik, hogy a daganatot eltávolítsuk, egy· 
szersmind oly állapotot akartunk el8teremteni, hogy az operátió 
után, lehet8leg normális legyen. Ez pedig oly módon sikerült, 
hogy a tumor gyökerénél, a hol a b8r amúgy is ép volt, egy 
körülbelül 5 cm. széles szegély körül lett ·metszve, a b8r lepre
parálva és most a tumor tökéletesen ki lett irtva: mindamellett 
pedig az alsó falán lev8 húgycs8 megkiméltetett a tumorfelület 
lefejtése által. A csekély vérzés telj~s csillapodása után az ösz
szevarráshoz láttunk, úgy hogy annak me_gtörténtével két új nagy 
lábium alakult. Ez a sebhely 8 nap alatt per primam begyógyúlt 
és a leány jlí.lius 4-én, mint egészséges clbocsátatott és most tö

kéletesen egészséges; recidiva mostanáig nem lépett 1el. 
A második eset a l{övetkez8 : ' 
R. I. dományi illetőséglt 56 éves parasztasszony f. évi szep

tember hó 22-én reggel 7 órakor teheneket hajtott a mez8re. 
E közben egy tehén megvadnlt, neki rohant és szarvával hasba 
döfte. Az assz;On)r felbukott, de összeszedte magát és kilottyanó 
beleit kezével_ visszatartván, g:yalog hazament. Hazaérve azonnal 
orvosi segélyért küldött és Dr. Bojárszky Béla úr körülbelül 1<! 
órakor délben Dományra érkezvén a sebet provisorikusan be~ 

varta és egy ptovisorikus kötést a1kalmazott1 de eg)rben ki is je• 



lentette, hogy a megsérüit asszony a l8csel Herrmann Gusztáv, 
kórházba szállitassék. Oda pedig egy levelet irt, hogy a mikor 
a sérült a kórházba érkezik, vétessék azonnal orvosi kezelés alá, 
mivel 8 a megsebesültet csak provisorikusan volt képes kezelni. 
Este 7 6rakor a k6rházba érkezett bDteget a 265-ik sorszám alatt 
felvettem. Az operáti6s teremben a rnl1tö asztalra fektettem a 
és a seb megtekintése végett a vérrel teljesen átázott kötést el
távolítottam. A seb, mely elémbe tárult, körülhelül három üj, 
nyira, párhuzamosan hllzódott a Poupart-szalag fölött, egy keveset 
a linea albától johbra; a mons veneris fölött kezd8dött és a spin a 
superior mellett végz8dött, szl\csvarattal, de csak a közepén 

1\sszeta1·tva. 
Miután a sebb81 a vér kiszivá1·gott, én pedig a beteg álla0 

potáról meggy8z8dést szerezni köteles voltam, a varatokat eltá. 
volítottam és a sebet feltártam, a mikor a colon ascendensnek 
egy nagyobb része el8re bukott. Miután a vért a hasból steril 
tupferekkel felszivtam, eg-y-két kisebb aludt vérdarabot eltávoJi, 
toltam és tudomást szereztem arról, hogy az el8bukott bélrész 
sérülést nem szenvedett, azt meleg 30/o borvízzel lelocsoltam, a 
roncsolt sebszéleket ollóval kiegyenesítettem, azokat a hasürbe 
visszatoltam, egy, f8zés által steril drainaget a hasürbe helyeztem 
el és végül a sebet praecise bevartam. A draint azért alkalmaz. 
tam, mert nem tehettem fel, hogy egy ily módon létrejött has· 
sérülés ·- ismervén köznépünk tiszh\tlanságM - genyedés nélkül 
gyógyulni képes volna; de az eredmény egészen más lett. mert 
az asszony, a ki lÍgy lett kezelve mint egyáltalában minden has
metszéssel összekötött operált, nvolcz nap alatt meggyóg7últ; 
csak a drainageokat tart6 két szél igényelt némi kezelést, miután 
azt nyo]cz nap 1ntllva e1távo1ított<un. A test hőmérséklete csak 
az els8 három napon szállt fel 330 C-ig, különben 36 ° és 37° 
körül forgott A bélszelek az els8 naptól fogva mentek, széklés 
és pedig magát61 csak ötöd napra állott be, mivel a beteg annak 
megakadályozására ópiumot kapott. Ha tekintetbe vesszük az 
e18zményeket, melyek hatása alatt az elbeszélt sérülés létrejött 
és azokat az eredménnyel szembeállítjuk, arra a konkluzióra kell 
jönnüllk, hogy ez a határozottan fert8zött hassérülés n1ásképen 
per prima1n intentionen1 nem gyógyulhatott volna, csak oly 
módon, hogy az el8re bukott colonnak a hasürbe visszatolt része 
a sebszélekkel azonnal lobbossan - exsuclatun1 által ~ össze
!·agadt és íly módon a haSürt a külső levegőtől elzárván, a has~ 
hártyának által{tnos lobbosodását megakadályozta. 

A sérült ,asszony most már egészséges, saját lábán jött ide 
és az uruk által megtekinthet8. 

A harmadik eset a következi\: 

R. K. 16 éves fiu öngyilkosságot klsérlett meg és egy 7 
mm. öbnagyságlÍ revolverrel jobb halántékon 18tte magát, a lövés 
után eszméletlenül terült el a földön. 

Néhány óra mulva azonban magához tért és gyalogszerrel 
indült el a vernári hegyr81, a hol az öngyilkossági kísérletet el„ 
követte. Útközben két 8rjáraton lév8 finánczczal találkozott, 
a kikkel Szepes· Véghelyig ment, onnan pedig kocsin jött 

Lilcsére. 
Dr. Rozsnyai kolléga úr mint els8 lett a sérülthez meghíva 

és 8t a Herrmann Gusztáv kórházba küldte, a hol f. évi szep. 
tember hó 7-én 255-ik sorszám alatt felvétetett. A sérült semmi 
fájdalomról nem panaszkodott. 

A jobb halántékán borsó nagyságlÍ 18tt sebhely volt, mely 
körül egy korona nagyságban a b8r behatolt puskapor szemcsék 
által meg volt harnulva, miután a lövés közvetlen közelb81 történt. 

A oonda frontális irányban majdnem vizszintesen vagy 5 
cmnyire hatolt be a sebcsatornába, tovább pedig semmilyen for
gatás mellett sem volt vezcthet8. Mivel pedig a golyó nem ta· 
láltatott meg (Röntgen-apparatus nem állt rendelkezésünkre) és a 
sebbe a legkisebb drainaget sem lehetett bevezetni, azt egysze
rűen jodoform gazeval betömtem és bekötöttem. 

A johb szemet a vért81 felduzzadt szemhéjjak teljesen ;!
zárták, míg a bal szem most 1nég semmi változást mutatott. Al
litólag az orrából sok vér jött; a vizsgálat alkalmával azonban 
csakis aludt vér volt a két orrlyukban, mel)ret annál .is inkább 
eltávolítottam, mert az orrüreget tükörrel meg akartam nézni, de 
semmi olyat, a mi a golyó hollétére mutatott volna, ne1n találtam. 
A szájgarat teljesen ép. Sen1mi agytünetek nincsenek. Mind két 
szemgolyó (bulbns) ép, a látóképesség mlndkétszemen normális: tehát 
tükrözés elmaradt. I-Iarmadnapra az első kötést el lett távolítva; 
a sebcsatorna gcnyedésnC'k indúl: a kötözés, különösen a ga
zenak a scbcsatornába való .bevezetése igen fájdalmas a test 
temperatura 38 ° C. Ötöd napra: a sebcsl1H rossz éjt töltött; 
nagy fajdalom, fejfájás, nagyobb 1nérvl1 genyedés; a bal szem is 
szen1héjjainak_ ocdematieus 1negduzzadásától tökéletesen elzárt. -
Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy a golyó az összes 
arczcsontokat átflÍrta és a másik oldalon· állapodott meg. A 
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héjjak duzzadása a bal szemen épúgy mint a jobb szemen el
mulott és a vizsgálat alkalmával most is mindkét szemének látó
képessége teljesen normálisnak találtatott. A h8mérséklet 6. és 
7. napra normális fokra szállott le és löcsatorna teljes begyó
gyulásáig normális is maraet. A beteg október hó 16-án, tehát 
38 napi kezelés után, tökéleteaen egészséges állapotban hagyta 
el a kórházat. Ide hoztam 8t megvizsgálás végett és ezennel be• 
mutatom az 11rakna]\, Emlékbeszéd Dr. Kézmárszki Róbert felett. 

Az ember! életben e18fordulnak bizonyos események, me. 
!yeknek visszhangja áthatja egész bels8nket, rezgésbe hozza szj. 
vünknek húrjait és tetszést vagy ellenszenvet szül, aszerint a 
mint kedélyünket vidámitja vagy a nagyfokú depressió alatt 
állván, lesujt bennünket. 

Sajnos, a mai napon tragikus esemény elmélkedésébe kell 
bocsátkoznom; hiszen egy jó barátunk, egy jó kartársunk elbú. 
csúzott ezen árnyékvilágtól és örök pihenésre tért a férfikor azon 
éveiben, a mid8n tehetségét, szakavatottságát és bl\ tapasztalatait 
a tudomány és közjó érdekében leginkább érvényesíthette volna 

Ezen j 6 kartárs, ezen jó barát Dr. Kézsmárszky Róbert 
honvédezredorvos volt. · 

Az 11 - aránylag véve - rövid élete szakasztott olyan, 
mint a szervezetünket képezi\ sejt élete; ez is ni\, fejlödik, de 
elérve fejl8désének tetl\pontját, tovább nem tökéletesül, elfajul, 
elpusztul s leszáll az enyészet mindent elnyeli\ ölébe, ellentétben 
az anyag és az Ös világerö megmaradásának elvével. 

Pedig az emberi szervezet is anyag és életerőből áll, igaz 
csak életer8böl, mert mihelytt az életerő elhagyja a testet, a test 
ugyan azon sorsnak van kitéve mint a bolygó, mely lassan kihűl 
mozgása meglassul, eláll, megszűnvén er8központ lenni más 
anyagba esik, más anyaggal vegyül, uj világot alkot; épp így az 
ember is kihülvén s eltávozván helöle az összetartó erö, szét
porlad, nj vegyülékké alakul, uj világnak lesz részévé 

Különös, lesujtó ezen áll!tás, de akárhogy vesszük, mégis 
furcsa életünk fortúnája; meg se kérdez bennünket akarunk-e 
a világ millió és millió lényei között megjelenni és köztük tovább 
élni; azt sem k_érdi, mikor aka1juk életünket egy másik, isme
retlennel felcserélni; s a mikor el8re haladtunk és folytonos 
munka, küzködés1 a lété1·t való küzde'lemmel véres verejtékezés 
közben oda jutottunk, hogy a megérdemelt pihen8re babérainkból 



nyugágyat készíthetnénk magunknak: a kérlelhetetlen sors keze 
elragad, ('l\·isz n1agával; 1·endesen azt mondjuk egy másik, egy 
jobbik har,clba; de ki tudná megmondani milyen ez a haza? 
Nem alszik-e ki létünk végképen; vagy tudunk-e valamit arl'ól 
hogy léteztünk; látjukMe egymást a jobb hazában; megismerjük-e 
egymást s 8rven<leni fogunk-e egymásnak? Lesz-e ott kárpótlás 

azért a sok szenvedésért, rnelyet az ember átélt? 
Igen vagy nem? J{i tudná azt meg-tnondani; hacsak Te 

megdics8ült nem mondod meg. 
Átszellemült Kartársunk és Kedves Barátunk! 
Ha költi\ volnék, akkor költöi ihlettel ecsetelném erénye

idet, jó tulajdonságaidat; ha szobrász volnék ujra teremtenélek, 
hogy a mai napon bemutathassalak eredeliségedben, valóságodban 
szerénységedben. Sajnos egyik sem lévén, csak gyenge szavakkal 

irhatlak le, a mint éltél és mf1ködtél. 
Lelki szememmel még egyszer meg akarlak vizsgálni, hogy 

részint rövid tapasztalatomból, részint pedig ezen Yizsgálat alapján 

logikai következtetést vonhassak. 
Tudom nagyon jól, hogy szerény, igénytelen, felti\nést mel-

18zö természeted ez ellen tiltakozik; de megbízásból eredő kö

telességem ezt tennem. 
Tapasztalatim és a vizsgálat eredménye azt deríti ki, hogy 

jó orvos, j6 kartárs, áldott j6 ember és jó hazafi voltál. 
Hogy jó orvos voltál, arról tanuskodnak bctegeid; fárad

ságot, türelmet nem kiméltél, ha kellett éjjelben és viharban si
ettél betegeidhez, enyhítetted fájdalmaikat és rendesen kellö 
sikerrel gyógyitottad, nem nézve arra, vájjon fáradozásod meg
felelö recompensátióva1 jár-e. A honvédek nerncsak jó, lelki
ismeretes orvost, hanem jószivü atyát találtak benned. 

]6 kartárs voltál; arról mindnyájan, a kik csak ismertek, 
tanuskodhatunk. Több éven át volt szerencsém veled társalognom, 
de sohasem láthattarn a mindenkor boldog, megelégedctett, nyu
godt arczodon a kedélyi felháborodást. lVIindenkor magasan 
lobogtattad a ko1légia1itás zászlaját; gondosan ápoltad a kartársi 
szellemet, az összetartást; lelkes tagja voltál egyesületünknek és 
gyűléseinken szivcsen vettél részt s így kedves kötelességet tel
jesítek, ha rólad hálásan megemlékezünk s nevedet egyletünk év

könyvében megörökitjük. 
Jószivt1, szerényr, megclég·edctt ember voltál s er.en kíváló 

tulajdonságaid talán leg·nagyobb hibáid is voltak. Mai napság a 
j6szivűség, a becsület, a jellem és tisztességes kereset csak ki~ 

sértésnek van kitéve. S igy nem csoda, ha Te, mh1t ezen ió 
tulajdonságok képviselője, elég gyakran érezted a kísértetet, - a 
kihasználás kellemetlen hatását. Az avval járó kellemetlen kő· 

vetkezményt sohasem éreztetted másokkal, <le én - a ki kedélyi 
állapotodat jól ismertem - ha mosolygásod ajkaidon mérsék
lödött es erölködve hangzott, akkor rendesen konstatálhattam 
hogy jós'r.fvüség-ed ellen insultus követtetett el. ' 

Hog-y jó hazafi voltál, bizonyítékra nem szorúl, hiszen ha„ 
zádnak honvéde voltál a szó szoros értelmében és meghaltál 
hazádnak szolgálatáhan. 

Dr. Kézsmárszky P.óbert született 1848. november 16-án 
Szepesváralján. Atyja Kézsmárszky András rézm(\ves, anyja 
született Rácz Amália volt; két növére van, a kik most is élnek. 

Gyermekéveiben szüleinek gondos felügyelete jó házi ne· 
velésben részesült. A 7-ik életévét81 kezdve Szepesváralján járt 
nz elemi ev. népiskolába. Az elemi iskolában jó magaviseletr1 
és nagyon szorgalmas tanuló volt. 1860-ban kezdte meg a kö
zépiskolát l,öcsén: az első évben 25 tanuló közül a hatodik volt 

' 
a második osztályban 21 tanuló közt az 5-ik. A III. és !V-ik 
osztályt szintén Löcsén végezte. Az V. és VI. osztályt Debre~ 
cenben végezte; a VII. és VIII. osztályt Iglón járta és 1867-ben 
tette le az érettségit jó sikerrel. 21 éves korában iratkozott be 
a budapesti egyetemen s két évi szorgalmas tanulmányozás után 
Bécsbe ment, a hol folytatta tanulmányait és 1877-ben megsze
rezte orvosi oklevelét. 

Az orvosi elméleti tudomány kellö magaslatán állván, megm 
kezdte orvosi gyakorlatát Hunfalván és ott folytatta a közönség 
közmegelégcdésére nyolcz éven át; 37 éves korában honvédG 
orvos lett és szolgált legelöször Lőcsén, innen Budapestre a hon~ 
védelmi miniszterinmhoz került, a hol 1násfé1 évig volt; onnan ismét 
Löcsére helyezték át. A honvédség Lőcsér81 Iglóra áthelycz
tetvén, ott, majd Kolozsvártt és utoljára Szegeden szolgált. 

Meghalt 1902. július hó 1-ér, Szegeden a katonai kórházban 

három havi hctC'gség után. 

Declk korában és pedig I,őcsén egy ízben tüdőgyulladása 

volt, mely betegség ezredorvos korában még kétszer lepte meg. 
Utolsó betegsége influenzaszerl1 tünetekkel kezdödött, a melyet 
állítólag a sorozáson szerzett meg; dc úgy látszik, hogy az erős 
szivarokkal való visszaélés is befolyásolta egészségét. 
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Dr. Kézsmárszki Róbert sohasem volt barátja a hiu felt~. 

nésnek, nem dgyódott tömjénre. Az ő lelkét kielégítette a 
végzett munka tudata. Nem kápráztatta a fény, nem izgatta a 
földi gyarló kincs, megelégedett önmagával s megnyugodott kö
telessége érzetében és teljesítésében. 

Erős lélekkel küzdötte végig a magyar orvos sorsát, dol
gozott és szenvedett 

Legyen könny5 a hant porai fölött 1 Érdekes elmekórtani eset a törvényszéki orvosi 
praxisból vonatkozással az esküdtszéki intéz

ményre. 
DR. ROZSNYAI BERTALAN, 

A törvén:yszéki orvosi g)rakorlat orvosi szempontból elég 
változatos rnert a legkülönbözőbb esetek kerülnek orvosi észlelés 
alá. Tekintve, hogy a törvén:yszéki orvos állandó szakértője az 
igazságszolgáltatás első fórumának, a fennálló intézkedések hiá
nyossága daczára Ö mégis mint ilyen számos fontos bűnügyi vizs
gálatba belefolyhat s tekintve, hogy a törvényszéki orvos elsőd

leges vizsgálatot úgy élőkön mint hullákon végez, valamint a 
mások által nyujtott elsődleges vizsgálati adatok alapján akár 
sz6beli1eg akár írásbelileg nyilatkozik, a működési köre ennél
fogva oly sokoldalu és változatos, hogy az orvostudomány összes 
ágait felöleli. 

A törvényszéki orvosi ml1ködés a mily komoly és felelő

ségteljes, ép oly nehezen megfejthető feladványt tüz gyakran az 
orvos elé, mivel itt nemcsak arra kell törekednünk, hogy az or
vosi tudomány vívmányait az adott esetben felhasználjuk, hanem 
az orvosi adatokat, leirásokat és leleteket nly rn6don csoporto
sítva nyujtsuk, hogy ezek a laikus bíró előtt is érthetővé, szá
n1ára hozzáférhetők s m_eggyőzők legyenek s hogy ezek alapján 
helyesen érvelt nyilatkozataink s kellő alapossággal indokolt vé
leményeink kellően méltányoltassanak és érvényesüljenek. 

Csak előnyösnek mondható a törvényhozás azon intézkedése, 
hogy nyilatkozatainkat és véleményeinket a bíróság részéről fölm 
merült kételyek esetén: egy szaktestület, --- az igazságügyi orvosi 
tanács - felülbírálja, mely szaktestület véleményünket korrekt 
volta esetén megerősíti, ellen esetb€n megdönti. 

De mindezek daczára elég gyakran látjuk, hogy a bíróság 
a tettesek elmebeli állapotaira vonatkozó és leghatározottabban 
formulázott szakvéleményeinket. de sőt még ezen felsőbb , Szak„ 
testület véleményét is mellőzi, mert e téren a személyes impres• 
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siót többre becsüli, lévén neki ehhez jog·a, hogy véleményünket, 
n1int a többi szakértök véleményét is szabad n1L~rlegelése tár
gyává teheti, ezeket tetszése szerint elfog·adhatja vagy elvetheti. 

1-Ia már a szakhiróság rés?;éröl tapasztalt ily rnellöztctésüuk 
nekünk kellc1netlenül esik, tnivel látszólag a tudományunk iránti 
bizalmatlanságot dokun1e11tálja, úgy még kevésbbé barátkozhatunk 
meg ily fityn1áló itélettel1 ha ez a jogilag nen1 képzett s átlag 
az előbbinél alacsonyabb intellektuális niveaun álló ugynevezett 
esküdtszéki bíráktól hozatott, a kik judicatúránk szerint jelenleg 
a főbenjáró bi'1nesetek jó nag)r résr;éné! töbhn~yire végérvénves 

itéleket hoznak. 
Az alábbiakban cgj7 ily ugy orvo'd, 1nint jogi szcrnpontbó1 

érdekes esetet akarok közölni, tnelyheu a leghatározottabban in
dokolt s az orvosi igazságügyi tanács által is approbált véle

méuyünk teljesen elvettetett. 
Az eset Ll\rsén történt. URnAN GvöRr;y 47 éves, római 

katholikus, kö1nives 1902. évi október hó 31-én este 7 óra tájban 
lakásán, a hol feleségével és ISTV r\N nevö 17 éves Gaval együtt 
volt, állítólag az előbbivel való rövid czivakodás után rátámadt 
a feleségére egy késsel s avval az anyjának segitségérc és a dü
höngő apja csitítására közbelépö fiát ügy n1cgszLÍ.rta, hogy a kés 
a baloldali meilüregébc behatolt és az J\ortát folytonosságában 
megszakitva, rögtöni elvérzési halálát előidézte. E rémes esetnek 

úgyszólván csak egy tanuja volt1 és pedig St. G. nevl1 diák, ki 
közvetlenül az ablakon át látta hogy a tettes, a ki elöttc is it

tasnak látszott, az ökölbe fogott l~ést úa mellébe döfte s a ki 
nehány pillanatra összrogyott; az apja ezt látva fiához letérdepelt 
és azt látszólag költögetni kezdte. A büntctt elözn1ényeire nézve 
kipuhatoltatott, hogy a végzetes napon Lőcsén országos vásár 
volt, a mikor a vádlott és családja, rnint a nép gyemekei, a kel
leténél többet inni szoktak; az asszony ebédet nem főzött aznap 
s a vádlott egész nap nem evett sen1n1it. () mint notorikusan 
ismert alkokolista nem dolgozott semmit s csak a fia által tar~ 

tatta el magát s nevezett napon feleségével is csak azért cziva

kodott, mert ez a fia heti keresményét neki egészben 
át nem szolgáltatta. E napoil összesen több mint egy és fél liter 
pálinkát és nehány deciliter tiszta szeszt is fogyasztott, s vala
mennyi tanu állítása szerint este meglehetős ittas volt. l(özvctlen 
a bűntett elkövetése előtt a vádlott és hitvestársa között heves 
szóváltás és perpatvar volt. A tett elkövetése után a helyszínen 

megjelent K. P. csenc18r a tettest a szoba melletti kamrában ka-

lapjával letakart arczczal fekve és látszólag alva találta; arra a 
felhívására, hogy kelljen fel, azt kérdezte, hog)T »minek« és a 
csendőr azon kijelentésére, hogy börtönbe fogja bekisérni n1ondá: 
»hog)T Ö nem fél, akár hlY\Tá mennek«. Bekisérés közben a 
csendőr neki azt jelezte: »hogy galád tettéért Öt felakasztani 
fogják«, mire Ö mosolyogva azt mondá: nŐ attól nem fél, mert ő 
inár fel volt akasztva". Hasonlóan vall több más, vádlottal a 
tett után konfrontált tanu, n1indannyian fcltl1nő közönyt és it
tasságot konstatálva nála. A tettet követő éjjel vádlott a fog·
házhan egész nyugodtan aludt. Reggel a fogházÖröktöl gonosz 
cselekn1énye felől n1egkérdehtetvén1 erről mit sem tudott, s eg)T
általában n1egclözö este viselt dolgaira nen1 tudott visszaemlé
kezni s csak arra emlékezett vissza, hogy feleségének este ke
mén)7en szemére hányta, hogy neki sem ebédet sem pedig va
csorát nem főzött. Ezen leírt vallomásánál vádlott következe

tesen n1aradt s lÍg.y másnap a rendőrségnél, mint hosszll vizsgá
lati fogsága alatt szán1ta]anszor a vizsgáló biró előtt. vallomásai 
teljesen azonosak első nyilatkozatával, mind annyiszor beismeri 

tettét, de csak azért, inert mindannyian rárnondják hogy maga 

ölte meg caját fiát. 
Vádlott előéletére vonatkozólag számtalan tanu által beiga

zoltnak vehető, hogy Ö iszákos, lusta és 111unkakerülÖ ember 
volt. Blincselekménye elkövetése elött két évvel dr. B. B. orvos 
Öt Deliriun1 tremensben gyógykczelte, s ezen időtől kezdve 
mindig általa tót.ul „SCI-IUM''-nak jelzett szédelgésszerll érzése 
vo1t a fejében, emlékező tehetsége pedig az utolsó két évben 
határozottan roindenképen megcsappant. Öröklésileg elme vag;T 
idegbajra megterhelve nincsen. So'.11atikus állapotát illet8leg rö
viden a következők volnának figyelemre méltók. A magas ter
metű, közepes er8s testalkotással és közepes tápláltsággal bíró 
egyén, bal szemén még fiatal korában lövés általi véletlen sérülés 

következtében megvakult. l(eze ujjai, lába és nyelve remegnek, 
a térdreftex a rendesnél fokozottabb, az arczbarázdák elsimultak. 

Belsőleg chrónikus gyomorbélhurút és a máj túltengése kon~ 

statálható. 
Vádlott előadó és dr. WE!SZ SÁNDOR cls8c1 törvényszéki 

orvossal egyetemben a fogházban elmebeli állapotára nézve hosz
szasan megíígyeltetett és akkoriban és pedig 1903. február hó 

25-én róla a következ8 szakvéleményt adtuk: 
„Vélemény". A vizsgálatból és a periratok adataiból kiderül, 

hogy szándékos emberölés bűntettével terhelt Urban György az 
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idült alkoÍ10Íizmus bizonyos fokának van alávetve, mel:y ha neni 
is szünteti meg egyáltalában a szabad elhatározási képességet, 
mégis szülhet a psychikai behatások folytán oly perczet, melyben 
az önturlat teljesen felfüggesztve van és hogy a konkrét esetben 
Urban Györgynél ilyen öntudat felfüggesztés fenforgott s igy 
bűntettének kivitelénél akaratának szabad elhatározási képcssé
gévevel nem birt. Indokolás. A megfigyelés folyan1án nyert 
adatok beigazolták, hogy a városszerte mint iszákos egyén ismert 
terhelt az alkoholizmusnak bizonyos fokában szenved és ezen ál
lapot tüneteit képezik a rendellenes koponyaalkotás 1 a renyhén 
reagáló pupilla, a szen1kötöhártyák belöveltsége, a nyelv íibril
láris remegése és a fogak lenyon1atai a bevont nyelven, a máj 
nagyobbodása, a jobb arcr.fél hiányos beidegzése és a jobb orr
száj barázdájának elsin1ultsága1 keze ujjainak reszketése, az igen 
élénk térdreílex, börének fonnyadt volta és piszkos-sárgás szine, 
a szívmüködés fokozódottsága, a máj és gyomortáj n:romásra 
való érzékenysége, a vizsgálat első szakában előfordult tévészmék 
és hallucinációk, nyugtalan álma és étvágytalansága. Tapasztalás 
szerint ilyen alkoholos alapon alkoholkicsapongás folytán könnyen 
kifej18dhetnek az öntudat zavarai vagy az öntudatlanság állapota 
reá következö emlékezés hiányn~-Tal. És tényleg látjuk a perira
tokból, hogy terheltnél két év előtt ily állapot orvos által meg
figyeltetett (napló 4Q.), ki a betegen az alkoholismusból eredő 

elmezavarodottságot megállapitotta, n1ely közben a beteg rész
vétlenül feküdt, megszólításra nem reagált, időnként félelmében 
felkiált, az ágyból ki akar ugrani, mert az ajtón ülő három ördög 
ijesztgette s. t. b. Fennforgó esetünkben tudjuk, hogy a terhelt 
a végzetes napon, október 31-én aránylag sok pálinkát, sőt tiszta 
spiritust is fogyasztott és pedig, mint a periratokból k_itl1nik éh
gyomorra fogyasztott, mely körülmény kiemelendő, mert az al
kohol káros hatása tapasztalat szerint akkor sokkal könnyebben 
és gyorsabban szokott beállani; továbbá hogy a terhelttel érint
kezett tanúk a bllncselekmény idejében illetve közvetlenül utána 
többé kevésbbé észlelték nála az ittasságot. Megállapítható, hogy 
terhelt és fia között, kit szeretett és a ki Őt és családját támogatta, 
keresményének legnagyobb részét rájuk fordítván a tett előtt tu· 
lajdonképen összezördülés nem is volt és vádlottnak hirtelen be
álló erőszakos vad kitörése minden lélektani alapot nélkülözött. 
Tekintetbe véve továbbá a vádlottnak a tett utáni viselkedését, 
hogy ő mint ha semmi sem történt volna, közvetlen a rémes je„ 
!enet után a háló kamrában lefeküdt és valószini\leg azonnal el 

is aludt és a mikor a csendőrök felköltötték, teljes közönyt ta
nusitott s felszólítatván, hogy keljen fel, azt kérdezte: hogy 
„minek"? (napló 36. 24.), mikor pedig a törvényszéki fogházba 
bekisértetvén látta, hogy külön sötét zárkába csukják, csodálkozva 
kérdezte a fogház8röktől 11 olyan nagy bllntettet követett-e el„ 
hog;r egyedül kell maradnia?" és azután egész éjjelen át aludt 
(napló 41. 43.), másnap reggel pedig mikor neki ujból mondták, 
hogy a fiát agyonszlÍ rta1 egész testében n1cgrczzent, mely visel-: 
kedés arra mutat, hog)r tényleg hi'incselekményének tudatában 
nen1 volt. Tckintettettel továbbá a vádlottnak valloroásciiból kö
vetkezetesen kitl1n<') s a blintett lefolyására és idejére vonatkozó 
teljesen hiányzó emlékezetére, hogy ezen amnesia oly teljes, 
hogy az ezen időben megtörtént legkisebb és jelentéktelen dol
gokra éppenúgy nem emlékszik, mint maga a bl1ncselekményre1 

ugy hogy ez tényleg „mint a lyukasztó vas egy határozottan 
és élesen körülírt emlékezetbeli hiányt teremtett", hogy végre a 
blincsclekményét, melyről mit sem tucl, nem tagadja, nem lehet 
kételkedni annak valóságában, minthogy mindezen tények oly 
annyira jellegzetesek az öntudat .felfüggesztésére, a múló öntudat~ 
Ianságra, a szellemi automatismusra. A adatok összesége s maga 
a józan ítélőképességet nélkülöző brutális é~ természetellenes 
bűntett azt bizonyitják, hogy Urban György a bl\ncselekményt 
teljesen beszámithatatlan állapotban követte el. Figyelemmel 
arra, hogg az alkoholisnms tünetei vádlottnál 4 hónapi letartóz
tatása alatt a szeszes italok rnegvonása rnellett meglehetősen vissza 
fejlődtek s hogy a terheltnél az alkohollal való folytatólagos 
visszaélésh81 psychikai téren mélyen ható elfajulások még nem 
fejlődtek, véleményünk szerint tébolydába való elhelyezése ez 
idő szerint mellőzendő az esetben, ha szabadlábra helyeztetnék. 
Lőcse, 1903. február 25-én. dr. 'vVeisz Sándor, törvényszéki orvos 
m. p. dr. Rozsnyai Bertalan, törvényszéki orvos m. p. 11 

A kir. törvényszék vádtanácsa 1903. március hó 7-én kelt 
2626/903 számú határozata szerint ezen eléggé indokolt vélemé• 
nyünket, mivel figyelemmel a vizsgálat egyébb adataira annak 
helyességéhez kétség fért, nem fogadta el és azt felülbirálás végett 
a brmiratokkal kapcsolatban a 25926/90 !. M. rendelet értelmében 
az igazságügyi orvosi tanácshoz utasitotta. Az igazságügyi or
vosi tanács 1903. március hó 27-én kelt 71 sz. a. véleményünkről 
a következő felülbírálatot adta: 

» V é 1 e mén y. A kir. törvényszéki orvosok 1903. február 
hó 25-én kiállitott véleményes jelentésükben (4 7 n. sz.) felhozzák, 
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hogy Urban· György a szeszes italokat több év óta nag')robb 
mennyiségben élvezte s a városban általánosan mint iszákos 
embert ismerik. A szakértő orvosok által a terheltnél konstatált 
egyes tünetek, tnint: a jobb 1ála renyhébb reaktiója, a jobb 
arczfél hiányosabb inner\·áltsága, a nyelv bevontság·a, a rajta ész
lelhető foglenyomatok és erős íibrilláris reszketés, a szen1 kötő

hártyájnak belöveltségc, a kezek ujjainak re1negfse, az igen élénk 
térdreflex, a fonyadt arczb(Sr, a rendesnél nagyobb májton1pulat, 
a máj, és gyomortájnak érzékc1rysége, a bchúnyt szcn1mel való 
ingadozás1 az apathiás arczkifrjczés, a fejzúgás 1 hanghallás, zavart 
alvás, az állatok és ördögök látása az alkoholisn1us chronikus fcn
forgása mellett bizonyitanak. De a szeszes italok behatására be 
következő kóros reactiók az alkoholos n1érgezést erC'isiti meg tcr
heltnél a blintett el8tt már jóval előbb dr. Bojárszky Béla gya
korló orvos által észlelt kóros állapot; a félelmi érzések, izga
tottság1 nyugtalanság, hallucinációk és pedig örclöglátás (42 n. sz.). 
Ezen adatok szerint Urban György szervezeti és szelletni ellent

álló képessége meg volt gyengitve s ily alapon néha csekélyebb 
szeszes ital mennyiség is képes az öntudatot n1egzavarni. A per
iratokból az tünik ki, hogy Urban c;yörgy a bi'.1ncse!ekmény 
napján többször ivott szesr;es italt és pedig a szervezetre leg
kártékonyabban ható közönst~gcs spiritust. A k.ihallgatott tanuk, 
habár a fokozatot ille-töleg nen1 is összhangzóan, de mindannyian 
észlelték nála az itasságot. Habár az ittasságnál észlelhető külső 
jelek nem állanak mindig arányban a részegség fokával, több 
tanu az eset elbírálására nézve igen fontos adatot szolgáltat. Igy 
Králik Pál csendőr, a ki a letartóztatás eszközlése végett a tett 
színhelyén megjelent, Urban Györgyöt valan1i szalmazsákfélén ka
lapjával befedett arczczal fekve találta, mintha aludnék és felszóm 
lítására, hogy kelljen fel, azt felelte: minek? s útközben moso~ 
1yogva azt válaszolta, hogy az akasztástól nem fél, n1crt Ő már 
fel volt akasr,tva (36 n. sz.) A többi tanu is egykedvünek látta 

a terheltet, a büncsclekmény tudatából kifejlődni szokott minden 
kedélyi, erkölcsi visszhatás nélkül. Zsig·a József fog·házÖrmestcr 
szerint (41 ·n. sz.) midl)n a terhelt a sötét zárkában egyedül 

maradt, azt kérdezte, olyan bl1nt követett-e el, hogy egyedül 
kell maradnia. \Tattay István börtönÖrre rneg· épen a terhelt be

kisértetése alkaln1ával azt a benyomást tette, hogy erősen részeg 
volt, zavartan beszélt. A zárkában történt e1csukatáskor azonnal 
lefeküdt és csendes volt. Vattay kés8bb látta, hogy csendesen 
aludt. - Ily módon látjuk, hogy terhelt, mint a sr,eszes italok él-

.„ 

VeiOte kavt>t1.;:eztében már régebben elgyengült szervezet{~, ideg

f('l1d~zcrt11 egyén a bt1ntett előtt több pálinkát ivott, házsártos„ 

kodott (a vásárm menet alatt), majd lecsillapodott, otthon egy 
ideig cscnciesen viselte magát s aztán hirtelen fellobbant, nejének: 

rohanva késével s a nejét véd8 fiát sztí.rta agyon. Ez:en roham„ 
szerü kitörését a ki.merülés majd {dom oldotta, a melyből fel-. 

rázva nem tudott a történtek felöl tájékozódni s homályos önhh 
dattal kisérték be a fogházha is, a mit bllncselekménye és az 

ebb81 kifolyó következményrek jelcnt8ségének fel nem ismerésére 

valló nyilatkozatai, közönyös, részvétlen, s()t eg;r ízben derült 

lagaviselcte bizon:y,..ítanak, úgyszintén az a körüJmény is, hogy a 

etartóztatás után a zárkában ll)rugodtan el tudott aludni. Ha 

ezen adatok mellett figyelemmel vagyunk még a terhelt 8szin

tének imponáló vallomásaira s az azokból kitün8 emlékezetheli 
hiányolm1, a hl\ncselekménynek alig számhavehet8 lélektani in· 
dokaira (a terhelt a család egyik keres8jét, anyagi támogatóját 
támadta meg csekély ok miatt), az összhangzó momentumok ~ly 
csoportosulását látjuk, a melyből következtethető, hogy Urban 

György h1mvádi cselekményét öntudatlan állapotban követte el 
s így akaratának szabad elhatározási képességével nem bírt. A 
terheltnek, mint iszákosságra hajlamos egy~~nnek állandó rendőri 

felügyelet alatt tartása lenne indokolt. Budapest, 1903. évi már

czius hó 27"t'n. Réczey Imrem. p. alelnök, dr. Schaechter 
Miksa m. p. jegyző. 

Darzá'ra azonban, hogy az igazságügyi orvosi tanács. a be~ 
szárníthatlanságban konklndáló véleményünket fényesen igazolta, 
a kir. közvádló vádiratáhan a többi közt a következőképen érvel: 

»Igaz ugyan, hog)r a vizsgálat során beszerzett orvostör~ 

vényszéld és az igazságügyi orvosi tan<lcs véleménye szerint »kö.,. 
vetkeztethC'tA((, hogy Urban Györg)r bl1nvárli cselekményét ön„ 
tudatlan állapotban kövf'ttc el s így akaratának szabad elhatáro

képességével nem birt, ámde tekintve, hog)r ezen orvosi véle
mények a1apjául több oly körülmény vétetett, melyek igazolvq. 
egyáltalán nem lettek, mint például, kogy terheltet várossr,erte 
iszákos embernek tartják, hogy kérdéses napon nem páUnkát, 
hanem spiritust és nagy Inenn)riségben ivott, hogy a terhelt a 
cselekmén)r elkövctt~se után teljesen közön)rös és egyhangú volt 
stb., - tekintve tO\"áhbá azon egybehangzó vallomásaira, hogy 
terhelt nem részeg, hanem csupán kevésé ittasúak látszott, kétség
telen, hogy Urban György fenti cselekményének elkövetésekor 

akaratának szabad elhatározási képességével bírt s öntudatosan 
4* 
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ejtette a sZl\rást. Minthogy ezek szerint a fentnevezett terhelttel 

szemben a btk. 27() §-ában meghatározott és a 281 § 1. bekez
dése szerint m{n8sü18 szándékos emherölés büntettének jeienség-ei 
forognak fenn s ennek elbírálására a bp. 16. §. és az 1897: 
XXXIV. t. czikk 15. §. értelmében a 11\csei kir. törvényszék 
illetékes, minthogy továbbá a terhelt szökését81 az alkalmazandó 
büntetés el8relátható nagyságánál fogva alaposan lehet tartanni, 
ezeknél fogva a vád és az indítvány tör\rényszerllen indokolt«. 

A kir. törvényszék vádtanácsa 1903. május 16-án uira 
tartott ülésében a klr. közvádló vádiratát magáévá tévén, Urban 
György terheltet a btkv. 279. §-ába t\tköz8 és a btkv. 281. §. 1 
bekezdése szerint mín8sül8 szándékos emberölés büntette miatt 
vád alá helyezte és az ügy ellntézését a kir. esküdtszékhez 

utaslt_ia. 
Az e.sküdtszéki f8tárgyah\s november 2-án és 3-án megfar

tatott a megidézett 25 tanu l - 2 kivételével vádlottat iszékos 
és korhely embernek tartja, a kérdéses nap folyamán italtól fel
hevültnek, a brmtett elkövetése el8tt .pedig határozottan ittasnak 
és a bt\ntett elkövetése után is majdnem egyhangulag mint nem 
egészen magánál levőnek, vagyis zavarodottnak mínösiti. 

E18ad6 és dr. Weisz Sándor törvényszéki orvos szübeli re„ 
ferátumalkban a vádlott beszámitha\6ságát illet8leg fentartják a 
vizsgálat során tett azon véleményüket, hogy vádlott idült al
koholista s a terhére rótt brmcselekmény elkövetése pillanatában 
oly fokú psychikai behatás alatt állott, hogy öntudatlanságát el8-
idézte, miért is akkor akarata szabad elhatározási képességének 
birtokában nem volt. 

Az esküdtszéki perrendtartás értelmében, a közvádló és a 
védelem elöterjeszt~se alapján az csküdtszékhez letézendö követ„ 
kez8 kérdésekben állapodott meg: 

»I-s8 főkérdés: Btmös-e vádlott Urban György abban, hogy 
fiát, Urban Istvánt L8csén 1902. október 31-én este felé, körül-
5 és 6 óra között a bt\njelként lefoglalt késsel, mellébe intézett 
szúrással, stándékosan, de nem előre megfontoltan megölte? Igen 
vagy nem? II. Mellék kérdés: Ha igen: Az az napon élvezett 
szeszes italok, avagy az idült alkoholismusnak oly foka folytán 
elöidézett öntudatlan állapotban, avagy oly elmezavart állapotban 
k:övette-e el vádlott az első kérdésben körülírt br1ncse1ekményt, 
hogy e miatt akaratának szabad elhatározási képességével nem 
bírt? Igen vagy nem? Ila az első fő kérdésre igen ne], a má
sodik kérdésre nemmel felelnek, III. mellék érd és: Urban György 

vádlott ölési szándéka er8s felindulásban keletkezett-e és rögtön 
végre is hajtatott-e, n1cly erös fclHn -1 

•
1ást az idézte e1

,'.), hogy az 

nap élvezett szeszes italok folytán felhevült, hogy nejével vesze. 
kedett és hogy fia anya védelmére kelt? Igen vagy nem? 

A közvádló kir. íigyész a hünösség kérdésére vonatkozó 
hosszas vádbeszédében a törvénys?:éki orvosok és az igazságügyi 
orvosi tanács vádlottnak a szóhan forgó bl1ncselekményére VOm 

natkozó s beszámithatatlanságban konkludáló véleményét megcád 
falja, azt tévesnek m{nŐs{ti s e?:en kijelentését azáltal bizonyítani 
igyekszik, mivel egyes fanuk állítása szerint vádlott a bl\ntettet 
megelőz8leg nem volt teljesen ittas és mivel St. G. koronatanu 
vallomása szerint a szúrás után fiára leborult s azt mintegy köl 0 

tögetni kezdte, a védlott e ténykedésében bizonyos megbánást, 
tehát öntudatot látni vél, maga a szúrás pedig ezen tanu á!Htása 
szerint »bizonyos határozottsággal« ejtetett volna, a min8 részeg 
embernél föl nem tételezhet8. Ezen nyomatékos érvelései alapján 
kéri az esküdteket, hogy a föltett kérdések elsejére i g enne 1 s 
a másodikra pedig nem m e 1 feleljenek. 

Dr. L. NI. védő ezzel szemben a törvényszéki orvosok és 
és az igazságügyi orvosi tanács véleményére támaszkodva nagy 
hévvel bizonyítja, hogy vádlott a büncselekmény elkövetése pil
lanatában öntudatlan állapotban volt különös indokul felhozza, 
hogy az orvosok véleménye szerint vádlott idült alkoholista s 
hogy nála. pillanatnyi elmezavarodottság nemcsak nagyobb meny· 
nyiségl'.t szesz élvezete, de különös psychikai behatások folytán 
is állhat elő, mint harag, ijedelem stb. már bizonyított tény, hogy 
vádlott cselekménye el8tt fel volt indulva s hogy két évvel ez
előtt dr. B. B. is konstalt nála ily abnormis állapotot. Kéri az 
az esküdteket hogy a második számu kérdésre igennel feleljenek. 

A 12 tagból álló esküdtszék az első kérdésre igenlö választ 
s pedig hétnél töhb szavazattal adott, mig a második és a har
madik kérdésre nem m e 1 illetve igen ne 1 felelt. 

A kir. törvényszék az esküdtek ezen verdiktje alapján 
Urban Györgyöt a btk. 279. §-ába ütköző s a btk. 281. § els8 
bekezdése szerint mfnősü1Ö erfis felindulásban elkövetett szán
dékos emberölés hl\ntettc miatt 5 évi -fegyházbüntetésre s 5 évi 
hivatalvesztésre ítélte. 

Az itélet jogerős lett, rniután a kir. Curia az a védő részéről 
alaki hibák miatt beadott semmiségi panaszt elvetette s e bün
tetését Urban jelenleg tudomásom szerint Lipótvárott tölti. 



Ezen lc,tárgyalt bl'mtigvnek orvosi szempontból való kritikai 

fe}tege-tés(qlP. h„r:sátkozva önkéntelenül az elmekórtann;"lk s főleg 
ennek büntc>töio;::-i oldalának az esküdtszéki intézményn)rel szemben 
látszólag labilisen imponáló erejér81 elmélkednünk kell. 

Az elmekórtan, mint az orvosi tudomány egyik lényeges 
ága e tudomány töhbi ágával párhuzamosan halad e18re töké„ 
letesedése fe1é, de minthogy ahstract tudomán:y, ennek vívmányai 
a nagyközönség e18tt kevésbé ismeretesek, mint p. o. a sebészeté, 
s minthogy megértésükhöz a puszta józan logikánál mégis vala~ 

mivel magasabb intellektuális fokozat szükséges, úgy a laikus 
közönség részéről az 8t megillet8 rnéltánylásban még nem részesül. 

Nem taradhatiuk azonban, hngy a törvényszéki elmekór
tannak büntet8jogi kritériumai egyes esetekben gyönge pilléreken 
nyugvók, s minthogy ily eseteknél rendszerint a tettes beszámit
hat6sága vagyis felel8ség tétele tárgyában véleményt nyilván/tani 
hivatva vagyunk, ezen véleményünk horderejének s a ránk há
ramló felelöség tudatában itt bátran tudományunk ez esetben még 
nem tisztázott s homályos tételeire hívatkozva sem egyik sem 
sem másik irányban positiv véleményt ne adjunk, hanem csak 
egyszerl\en a pro és contra tényeket csoportosítva a bír6 böl· 
cseségére bízzuk az »in dubiis mitiis« elvének alkalmazását. 

Ámde a konkrét eset nem tartozott az ilyen nehezen meg
fejthető problémák közzé és elintéztetése bl\nvádi perrendtar
tásunk értelmében nem hivatásos bírákra, hanem az ugynevezett 
esküdtszékre bizatott. 

Az esküdtszéki intézmény Vag)riS a népbíráskodás a többi 
kulturállam példájára igazságszolgáltatásunkban 1900. január 1-je 
6ta be van hozva és azon sarkalatos elven alapszik, hogy vádlott 
bllnösségének megállapitása tekintetében egy 12 nem siakbiróból 
á116 s a társadalom tninden rétegéből sorshúzás utján összeállitott. 
testület, az úgynevezett esküdtszék ítélkezik. Ily esküdtszék 
tagja minden irni olvasni tudó s az állam hivatalos nyelvét be
szélő honpolgár lehetvén s miután különben !s az esküdtszék 
összeállításánál {1gy a közvád mint a védelem részérö1 nagyobb 
mérvt1 elvetési jog gyakorolható, könnyen megeshetik, hogy va
lamely nehezen megoldható és bizonyos distinguáló képességet 
követelő tétel elbirálása a tát sadalom alsóbb rétegeiből összál
Httott s ennélfogva alacsony intellektuális niveaun álló esküdtszékre 
van bízva. llogy ily esküdtszéknél azután feladata tnegoldásakor 
bizonyos személyi imprcssiók, a kör,vádlóllak vagy a védőnek 

nagyobb oratorikus és előadói képessége avagy pedig a bünügy 
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egyes epizódjainak emlitettck egyike vag)r másika részéről élénÍ< 
színekben való ecsetelése s demonstrálása egész jóhiszemüleg 
111érvad6k lesznek, több mint valószínlt l 

Az elöadott esetben nagyban befolyásolta az esküdteket a 
közvádló kir. ügyésznek vá<lbeszédje végén ugynevczett »Schlager« 
gyanánt használt s nagy hangsu1yozássa1 festett az a jelenet, a 
mikor az atyja az általa 1eszlÍrt fiára borul, ezt felrázza s mintegy 
költögctni kezdi; a 1.ettes ezen ténykedésében a tettesnek ma
gába szállását, megbánását s ennélfogva öntudatot látni vél. Mi 
eln1ebúvárok adott és konkrét esetben is ily ténykedésben ko
rántsem ön és czéltudatos megbánást, hanem egy egyszeri'.1en ösz
tönszerűleg s automatikusan végzett cselek1nényt pillantottunk, 
111ely tekintetben azonban az esküdtek verdiktj ük szerint nekünk 
hitelt nem adva, vádlottatt közvetlen a tett után s ebböl vissza
folyólag a tett elkövetése pillanatában is akarata szabad rendel
kezési képességével bírónak mínösítették. 

I-Iogy társadalmi szempontból praktikusabb és czélszerltbb 
is ily s esetleg n1ég gyógyitható gonosztevőket interntiltatásuk 
által az einberiségre nézve ártaln1atlanná tenni, kétséget nem szen
vedhet, de tudományunk il)r esetben n1indig csorbát szenved. 

Az előadottakból végkonklusióképen bátran koczkáztathatjuk 
azt az állítást, hogy kétes cln1ebeli állapotok büntetőjogi elbírá
lását esküdtszékeinkre bízni ez idő szerint még korai, hane1n ezek 
kizárólag a hivatásuknál fogva bizonyos psychopathologikus is
mcretekkél rendelkező szakbírákra utasitassanak. 

--„0~--' 



Jegyzőkönyv 
felvétetett a >szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei 
s árvái számára létesített nyugdíjintézetének< 1904. évi jú

nius hó 22-én Ótátrafüreden tartott rendes közgyűlésén. 

JELEN LEVÖK: 

DR. LORX SÁNDOR elnök, DR. TÁTRAV GERGELY pémtáros, DR. 
SZÁSZ ÁGOSTON jcgyz8, továbbá DR. ScHŐN LEO, DR. ALE
XANDER BÉLA, DR. DAITSCJI EDE, DR. vVmsz SÁNDOR és DR. 

NEUBAUER LAJOS tagok. 

Elnök szívélyesen üdvözli a megjelenteket s ismételten a 
fölötti elkeseredésének ad kifejezést, hogy a nyugdíjintézctbe az 
utolsó években senkisem lépett be, holott annak nemcsak ál
dásos, de előnyös működését következő adatokkal ecseteli: 

A nyugdijintézet keletkezése óta az özvegyeket 16.204 ko
ronával segítette, holott elhúnyt férjeik, boldogult kartársaink ez 
összegre csupán 3780 koronát fizettek be, még pedig következ8 
arányban: Dr. Édeskuthyné kapott 1019 K. 76 fillért, férje be
fizetett 260 K-át. Kalmár Bertalanné kapott eddig 4510 K-át, 
férje befizetett 560 K-át. Kosch Sándorné kapott 2670 K-át, 
férje befizetett 560 K-át. Dr. Krompecher Sándorné kapott eddig 
3210 K-át, férje befizetett 620 K-át. Serfel Aurélné kapott 
1472 K-át, férje befizetett 700 K-át. Dr. Szontágh Miklósné 
kapott eddig 1000 K-át, férje befizetett 400 K-át. Weisz Jánosné 
kapott eddig 2030 K-át, férje befizetett 680 K-át. 

Ezeket előrebocsátva elnök a közgylllést határozatképesnek 
és megnyitottnak nyilvánítja s jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
Dr. Neubauer Lajos és Dr. Daitsch Ede kartársakat kéri fel. 

2. Elnök jelenti, hogy a mull 1903. évi zárszámadások s a 
nyugdíjintézeti pénztár az 1904. március hó 13-án tartott választ
mányi ülésen vizsgáltattak meg; hemutatja a választmányi ülés 

jegyzl\könyvét és a pénztár mérlegét. 
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Ezekb81 kitűnik, hogy a nyugdíjintézet 37020 K. 60 f, va
gyonnal bír s a mult évihez képest 978 K. 89 f. szaporodást 
tüntet fel. 

Örvendetes tudomásul szolgál s a pénztárnoknak a 
felmentvény megadása mellett jegyzökönyvi köszönet 
szavaztatik. 

3. Felolvastatik s elfogadtatJk a választmány azon indítványa, 
hogy a nyugdíjra jogosult négy özvegynek, nevezetesen 
"\l\Teisz Jánosnénak, J{alrnár Bertalannénak, Dr. Krom
pecher Sándornénak_ és Dr. Szontágh Miklósnénak az 
1904. évre egyenként 250 K-nyi nyugdíj állapitassék 
meg, mely összeg két félévi részletben: jünius 30-á_n 
és cleczernber 31-én fizetessék ki; az ez évi összbevé
telből fcnrnaradó 421 K. 52 f. pedig a vagyon sza
poritására forditassék. 

Több tárgy nen1 lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

Dr. Szász Ágoston s. k. Dr. Lorx Sándor s. k. 
nyugdíjintézeti jegyző. nyugdíjintézeti elnök 

Hitelesítjük: 

Dr. Neubauer Lajos s. k. 
Dr. Daitsch Ede s. k. 
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