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A ,Szepesmegyei orvos-gy6gyszerészegylet< 1897. évi 
április h6 20-án Igl6n tartott rendkivűli közgyülés 

J e g y z ö k ö n y v e. 

JELEN VOLT: 
Dr. Alexy János, Löcse; Dr. Bartsch Gusztáv, Löcse; 
Dr. Buxbaum Ármin, Igló; Dr. Csáky Károly, Podolin; 
D-: D ai ts E de, Felka; Du ff e k Frigy e s, gy ógysz "ész, 
L8csc; Dr. Fábry Lajos, Bindt; Dr. Gabriel Frigyes, 
Szepes-Béla; Gartner K á 1 mán, gy ó gy szer ész, Igló ; 
Dr. Gedeon János, Merény; Dr. Greisiger Mihály, 
Szepes-Béla; Dr. Grósz Lajos, Poprád; Dr. Hanko 
Arthur, Poprád; Dr. Kiray Aristid, Szepes-Váralja; Dr. 
Klein Ármin, Késmárk; Dr. Korach Fülöp, Igló; Dr. 
L orx Sándor, Löcse; Dr. Lö ve n be i n Samu, Gölniczbánya; 
Dr. Mück Arthur, Szepes-Váralja; Dr. Neubauer Lajos, 
Igló; Dr. Perl s tein Jakab,Leibitz;Dr. Polnisch Arthur, 
Löcse; Dr. Rosenzweig Bertalan, L8cse; Dr. Rotten
b e r g János, Szepes-Olaszi; Dr. Sax A go s t o n, Szepes-Szom" 
bat; Dr. Schön Leo, Szepes-Váralja; Dr. Schöntag Samu, 
Svedlér; Dr. Schwarz Aladár, Késmárk; Dr. Simenszky 
Sándor, Igló; Dr. Stern Adolf, Krompach; Dr. Széll 
Gyula, Poprád; Dr. Tátray Gergely, Késmárk; Dr. 
T ei chn e r L i pót,Késmárk; Dr.Te s ch! er Antal, Igló; Dr. 
Ujtelky Miksa, Igló; Dr. Weisz Sándor. Löcse; Dr. 

Alexander Béla, Késmárk. 

JJr. Tátray Gergely elnök következi\ szavakkal 
nyitja meg az ülést : 

"Tisztelt kőzgyülés 1 Ürömmel üdvözlöm a szép számban 
megjelent kartárs urakat I Két fontos, életbe vágó kérdés indi-
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totta az elnökséget az egyleti tagokat egy rendkívüli közgyülésre 
összehivni és egyuttal azon szepesi gyakorló orvosokat is a mai 
gyülésen való részvétre felszólítani, kik az egyletnek mostanig 
még nem tagjai. 

E két fontos kérdés a meghívón ki van tüntetve; az egyik 
az összes szepesi gyakorló orvosok tömörülése egy szövetkezetbe, 
mely ethikai és társadalmi állásunlmak és anyagi helyzetünknek 
javitását czélozza; - a másik az orvosi kamarák kérdése, t. i a 
NM. m. !dr belügyministerium által készíttetett és hozzá szó 1 ás 
végett egyletünkhöz is átküldött törvényjavaslat megvitatkozása. 

Meg vagyok gyözödve, hogy a tisztelt kartárs urak ezen 
két fontos kérdéssel behatóan foglalkoztak már mostanig is és 
kérvén az elsö kérdés tárgyalásába bocsátkozni, a gyülést meg
nyitottnak nyilvánitom.<( 

2. Erre Dr. Lorx Sándor megyei föorvos jelenti, 

hogy az egylet 1896. évi október hó 14-én Szepes-Váral

ján tartott rendes évi kczgyüléséből kiküldött, az orvosi 

kar tekintélyének emelését de anyagi érdekének véde

kezését is czélzó szabályzati javaslat kidolgozásával meg 

bizattak, nevezetesen JJr. Tátray Ger,qely, JJr. Se/Jön 
Leo, JJr. Neubauer Lajos, JJr. fi!ottenber_q János, JJr. 
Sax .!Ígoston és Dr. .lllexander Béla az ö elnöklete 

alatt 1896. márczius hó 3-án Löcsén üléseztek mely al

kalommal azon, bevezetés és úrszóval ellátott javaslat 

dolgoztatott ki, mely a titkár által ideje korán Szepes 

megye minden orvosának nyomtatásban megküldetett. 

Miután ezen javaslat minden szepesi kartárs eWtt i;sme

retes Dr Lorx Sándor annak tétel szerinti felolvasását 

és tárgyaltatását inditványo;za, mely inditvány el is fo
gadtatott. A szepesi orvosoknak megküldött javaslat 

egész terjedelmében következőleg hangzik : 

Tisztelt kartárs úr! 

A szepesmegyei orvos-gyógyszerészi egyesület 1 ö9G. évi 
október hó 14-én Szepes-\ áralján tartott rendes közgyüléséböl 
7 tagu bizottságot küldött ki, mely bizottságnak föladatává téte
tett, hogy a szepesmegyei orvosi kar tekintélyének emelésére, de 
az anyagi érdekének védekezésére is vonat!wzó szabályzati javas-

latot dolgozzon ki oly idöben, hogy az, elözetes tá'.jékozás után, 
már nevezett egylet ez idei tavaszi közgyülésén tárgyalható 
legyen. 

A közgyü1es ezen határozatának értelmében alólirottak f. 
évi n1árczius hó 3-án Löcsén összegyülekeztek a bizottsági elnök, 
Dr. Lorx Sándor lakásán. 

A bizottság tekintetbe vette, hogy hazánkban ugyan sokfelé 
törtóntek lépések ez ügy iránt, de ezen lépések nem felelnek 
1ncg teljesen szándékunknak, mert többnyire csakis a betegsegúlyzö
pénztárak nem jogosult, némelykor éppen sértö eljárása ellen 
vagy csalds a Hirsch báró nevét cz1rnerül ha.sználó, de különben a 
szemérmet nélkülözi> nyers nyerészkedést czélzó úgynevezett 
betegsegélyzö egylet ellen irányultak. Feladatunk nagyobb és fon· 
tosabb, t. i. azon vonalakat bll rajzolni, melyeken haladva az 
orvosi tisztességet óvjuk a külvilág ellen, az álláspontokat kell 
kijelölni és meghatározni, melyeken kell, hogy szilárdan álljon 
tekintélyünk védve általunk a közönséggel szemben; ha ezen pon
tok Ssepesmegyének összes orvosai által önérzettel, de meggyö
zödéssel is megjelöltetnek, de óvatni is fognak, meggy8zödésünk 
az, hogy úgy morális mint anyagi sikert fogunk aratni azért, 
mert önérzettel fogjuk mondhatni: eljárásunk, követelésünk csakis 
jogosított és a viszonyok által feltételezett szilkségesség, de más
részt feltételezett nemes szándékunk által is azaz: önsegély, össze
tartás által elérni a tisztességes együtt haladást, együtt milködést 
kölcsönös védekezést és segédkezést. 

A brassói, egri, zalaegerszegi, félegyházai, lendvai, sümegi 
tapolczai stb. orvosi egyletek tettek lépéseket mint emlitettük 
vagy csak egy irányban, vagy ha közönséggel szemben is, úgy 
más viszonyok között mint a milyenek között mi élünk, de örülve 
ezen lépéseknek, annyival inkább nagy fontosságot kell tulajdonítani 
a mult évi október hó 14-én tartott gyülésünknek azért, mert azt 
lehet mondani, egy egész megye orvosi közönsége szoland ja
vaslatunkból és annyival nyomósabb és nagyobb hatással fog birni 
elhatározásunk, úgy az egyes intézmények mint a közJnséggel 
szemben - tekintéljünk javára. 

Javaslatunk, melyet az április hó 20-án Iglón tartandó rend
kívüli közgyi\lésünk alkalmával ·· melyre saját ér.dekük védésére 
Szepesmegyénck összes orvosai hivatnak meg és felkéretnek, 
mennyire csak lehet tömegesen megjelenni - tárgyaltatni fog, 
kiivetkezöleg szól : 

1 „„ .. ________________ .... _________ ~--------.........dj 
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Társadalmi állásunk és rendi érdekünk meg6vása egy részt, 
más részt pedig sanyaru helyzetünk némi javitása és .a ;iszte~
séges megélhetés biztositása valamint a rendünkben legmkabb ln
vánt kartársi érzület fentartása és fejlesztése végett mi Szepes
vármegye területén orvosi gyakorlattal foglalkozó s lent névleg 
felsorolt, úgy tiszti, megyei és városi, mint községi, kör- ~: ma
gán-orvosok, közös megállapodás után, orvosi tén~kedésu~k és 
társadalmi eljárásunkra vonatkozólag kötelez8nek vall1uk ,a kovet
kezö irányelveket, melyeknek szoros betartására sajátkezil alá
irásunkkal magunkat ezennel kötelezzük: 

I. Altalános határozatok. 

1. Mint gyakorló orvosok, úgy mint addig ezentúl is min
denkor és mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk orvosi segéd
kezésünket, ldki saját képessége és tehetsége szerint. De miután 
ezen ténykedésünk alapját képezi a mi fentartásunknak és meg
élhetésünknek, mindenkor a humanismus szem el8tt tartása mellett, 
nem csak méltányosnak, de jogosnak is tekintjl\k, ha a tényke
déslinkért járó munkadijat nem mint tiszteletdijat, hanem mint 
jogos illetéket követeljl\k s ennek érvényesitését birói úton is el
érni törekedni fogunk. Hisz az orvos is munká.s, ki nappal úgy 
mint éjjel, hétköznap ép úgy mint vasár- és ünnepnap, szünet 
nélkül dolgozik s ki foglalkozásánál fogva, nem csak saját, de még 
csalá.djának életét is számtalanszor koczkáztatni kénytelen. 

2. Mint a szabad orvos választás hivei, kötelezzük magunkat 
betegsegélyzö és más nyilvános egyleteknél, szövetkezeteknél és 
nagyobb gyári vállalatoknál - kivéve azon vállalatokat, melyek 
orvosuknak o tisztességes megélhetést már javadalmazásuk alap: 
ján biztositják - semmi rendes tiszteletdijjal Összekötött orvosi 
állást el nem fogadni, az addig elvállalt állásokról pedig legkésöb~ 
ben f. é ju!ius hó 1-éig lemondani és ezen állást az illet8knek 
rendelkezésére bocsátani. 

Nem tartjuk összeférhet8nek meggy8zödésünkkel, hogy bár
mely ilynemtl egylet, szövetkezet vagy nagyobb iparvállalathoz 
tartozó tagok, illetve alkalmazottak vagy munkások, megbetege
dése esetén a neki oda utalt orvos segédkezését kötelezöleg igénybe 
venni kénytelenek legyenek, saj,ít bizalmuk és meggy8z8désül'. 
ellen, ha a felmerülll gyógykezelési költséget sajátjukból fedezni 
nem óhajtják vagy azt fedezni képtelenek. 

B. Kölcsönös egyetértés és együttes törekvés mellett közös 

j 

1 

ezélt óhajtunk elérni s azért legels8 kötelességünk kartársi ér'zil· 
lctünket nemcsak nyelvünkön hordani, hanem úgy a közönséggel 
mint a kartársakkal szemben be is bizonyitani, azt fenntartani 
és tettleg fejleszteni is. És ezért kötelezzük magunkat mind azon 
kartársakkal, kik a kartársi érzület tisztességéröl megfeledkezv ,, 
törekvéseink meghiusúlását czélozzák, úgy társadalmilag mint eset
leg a betegekkel való érintkezésbeon teljesen szakitani s esetleg 
fönállott összekötetésünket nem létezönek tekinteni. 

II Az orvos kötelességei a nagy közönséggel ép úgy 
mint kartársaival szemben. 

Szepesvármegye területén orvosi gyakorlatot folytató min
den orvos elsö kötelessége méltányos és humanus magatartást 
tanusitani úgy a nagy közönséggel mint kartársaival szemben. 

Az orvos választás bizalmi kérdés lévén, határozottan el
itélünk minden az orvosi rendet lealázó jelentéseket, körleveleket, 
hirlapi hirdetéseket, melyek által a betegek figyelme bizonyos 
ezé! felé irányitatik; ingyenes vagy mérsékelt áron való gyógy
kezelési igéreteket; egyes betegleirások vagy mt\téti esetek köz
lését nem tudományos szaklapban, orvosi segélynyujtásért vagy 

„ gyógysikerért való köszönet mondatást ; orvos sebészí mllszerek 
. használatra való rendelkezésre bocsátását, ha ezen műszerekkel 

visszaélések elöidézhetök (Pravaz-féle fecskendök etc.); bizonyos 
betegségek ellen kizárólagosan ismerö gyógyszerek ajánlását és 
alkalmazását, ha csak erre külön és jogositott képesitést kimutatni 
nem birunk. Az ily eljárást az orvosi rend méltóságával összefér
hetőnek nem tartjuk s azéft követeljük, hogy mindegyikünk ily 
eljárás meghh1sitására törekedjék és azt lehetetlenné tegye. 

Eskünkhöz hiven kijelentjük, hogy az orvosi titkot betartjuk 
mindég és mindenütt, ha csak birói úton e titok feltárására föl 
nem szóllittatunk. 

Kijelentjük, hogy más orvosnak kezelése alatt lévö beteg
nek csak kényszeritö s rögtöni segélyt igénylő esetekben orvosi 
tanácscsal szolgálni fogunk, ha a rendeli\ orvos ugyanazon helyi
ségben lakik; együttes kezelésre azonban mindenkor készek leszünk, 
mindaddig mig a beteg hozzátartozói kivánják, de csak akkor, ha 
a gyógykezelö orvos az általunk kötelezi\ irányelveket a maga 
részéről is kötelezőnek ismeri. 

Bármelyik kartárs által - feltéve hogy elfogadott határoza
tainkat magáévá tette - hivott tanácskozásra szivesen állunk 



rendelkezésre, de rend eléséröl, vagy eljárásáról e!itélöleg nyilatközni 
soha nem fogunk, ellenkezöleg védelmére kelni, pártját fogni a 
mennyire a tisztesség, a méltányosság azt megengedik, szent kö
telességünknek tartandjuk, 

A tanácskozás bizalmi ügyet képezvén, ennek tárgyalásai 
mindenkor közös titkot képeznek. 

Tanácskozáskor kerülni fogjuk úgy a versenygést mint a 
féltékenységet; csak is lényeges eltérések mellett el nem ért meg
egyezést, kivánatunkra a kezelö orvos a beteggel vagy családjá
val közölni köteles. 

Egy családban két orvos még k\\lönös esetben sem kezelhet 
beteget egy és ugyan azon idöben, --. kivéve, ha az a fogászatra 
terjed, - a nélkül hogy a házi orvos arról kellően kiértesittetnék. 

Tanácskozásra meghiva, a beteget csakis a rendel8 orvos 
jelenlétében látogatjuk meg és csakis a beteg hozzátartozóinak 
határozott kívánatára folytatni fogjuk a beteg látogatásokat mind
addig, mig a fél ezeknek beszüntetését nem óhajtja, vagy nyilt 
kifeje1ést nem tanusit. 

A beteg vagy hozzátartozói által tanácskozásra meghivandó 
orvos választásánál szabadon engedtessék a fél kivánata és azt 
befolyásolni semmi módon nem akarjuk. 

Az ingyenes gyógykezelés a tiszti-, (járási-, városi-, községi
és kör-) orvosok kötelessége levén, ingyenes gyógykezelésbe csak 
is hatóság által kiállitott szegénységi igazolványnyal ellátott be
teget venni fogunk úgy rendelő helyiségünkben mint a beteg la
kásán. 

Betegek, kik dijazás tekintetében volt orvosukkal szemben 
kötelességüknek eleget nem tettek, csak akkor vétetnek gyógy
kezelésbe, ha elöbbi kötelezettségllknek telhetöleg eleget tettek. 
Tág tere nyilván itt az elnézésnek és humanismusnak, mely utób
binak ezentúl is hl\ követői lenni akarunk, h" ez valóban igazolt. 

Szivességböl, vagy is indokolatlan bárminemü orvosi bizonyit
ványt nem állitunk ki senkinek. 

Kiállitottakért azonban az azért járó dijat senkinek sem en
gedjük el és követeljük annak azonnal való kiegyenlítését. 

Kartársaink bármelyik családtagját, akár megbetegedés, akár 
baleset alkalmával, készséggel és <lijtalanúl kezelni mindenkor 
szent kötelességnek tartjuk. 

Joggal követelheti minden kartárs, hogy megbetegedés ese
tén öt készséggel helyetesitsük, de e helyettesités sohasam szol--
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gáljon arra, hogy öt mint házi vagy kezelő orvöst állásából ki
szoritsuk. 

A helyettesítés alapján esetleg igényelt <lijazás, legyen mél
tányos és ne terhelje sem az orvo;t, sem hozzátartozóít, hanem 
magát a beteget. 

III. Az orvos joga és dijazása. 
Betegek gyógykezelésével fáradozást söt nem ritkán feláldo

zást igénylő munkát végez az orvos és azért nemcsak méltányos, 
hanem jogos is, hogy munkája után nem elismerést hanem díja
zást is követelhessen, mert az orvosnak anyagi szüksége ép olyan 
mint a társadalom bármelyik tagjáé s fentarthatása, tisztességes 
megélhetése csak is ml\ködésének anyagi kártalanitására utalja öt. 

A díjazásra nézve egyöntetü eljárást megállapithatni majd 
nem lehetetlen. Tekintetbe véve a helyi, anyagi viszonyokat, a 
városi és községi orvosok által netalán már is elfogadott dijtéte
lek részünkről való föntartása mellett a következi\ dijszabáiyz t 
betartására, illetve alkalmazására kötelezzük magunkat. 

1. Házi orvosok évi dijazása - az illetők vagyoni állásához 
képest kölcsönös egyezség tárgyát képezi, <le oly formán, 
hogy a kiegyezett díj akkor is fizetendll, ha a családban az év 
folyamán kevesebb volt az orvosi teendö és viszont. 

2. Kerületi segélyzll-pénztárak, iparegyesületi pénztárak gyári 
és hasonló törvény értelmében létesített és létesitendö betegse
gélyzll pénztárak munkásainak és alkalmazottjaioak rendeli\ helyi
ségilnkön nappal nyujtott orvosi segélyért 25 krt számítunk fel, 
azonban kijelentjük hogy más egyénekkel szemben e minimalis 
tételt el nem fogadjuk s hogy ezek anyagi helyzetükhöz alkalmaz
kodni fogunk a méltányosság betartása szerint. 

Ily beteg lakásán véghez vitt orvosi segélyért nappal 50 krt 
éjjel pedig 80 krt számitandunk fel. 

E munkások sorába tartozóknak tekintjl\k a kisebb javadal
mazással ellátott állami-, törvény-, hatósági-, városi- és községi
hivatalnokokat, kisebb javadalmazású lelkészeket, tanítókat, kis 
iparósokat, szatócsokat, kisebb gazdákat és munkát.:okat, akár 
utóbbiak tagjai bármely segélyzö-egyletnek akár nem. 

Állami hivatalnokok vagy ezekkel egyenrangú törvényható
sági, városi vagy községi vagy magánhivatalnokok, ha rendes évi 
jövedelmük 1 OOO frt vagy ennél több, szintúgy divat- és füszer
kereskedök, nagyobb földbirtokosok vagy gaz<lúk, tanárok és job· 
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bán javadalmazott lelkészek minden egyes látogatás után 1 frtnyi · 

dijat fizetni kötelesek. 
E dijazásba orvos-sebészi vagy szülészeti közbenjárások vagy 

nagyobb műtétek be nem számithatók, hanem külön dijazásra jo

gositatnak. 
Orvos-sebészi műtétek vagy szülészeti mütétek 2-10 forintnyi 

díjazásra jogosítanak, ha a mütö-orvossal ez irányban egyezség 

megállapitható nem volt. 
Műtétek után teljesitett látogatások után, a rendes látoga

tási dij jár, föltéve hogy azok milleges kötést, tisztitást stb. nem 

igényelnek. 
A műtéteknél szükségelt segédkezö orvosnak, a milt8i orvos 

legalább fél dija jár. 
Orvosi tanácskozások mindegyike után - akár két, akár há

rom vagy több orvos közt tartandók ezek -, a tanácskozásra 
hivott orvosok mindegyike legalább H frtnyi dijat számithat fel. 

E dij a tanácskozás megtörténte után azonnal folyósitandó. 
Minden orvosi bizonyítvány után, 1ninöség szerint 2-5 frtnyi 

dij jár. A díj nagysága a bizonyitványi indokolás min8sége sze

rint határozandó. 
A vidéken tett látogatások dija - a sebészeti és szülészeti 

m(\tétek külön felszámitása mellett - következ8kben állapitatnak 

meg: 
2 kilometernyi távolság után . 

5 kilometerig terjedö távolság 
10 )) )) l) 

15 
20 

>) 

25- 30)) 

)) 

)) 

)) 

. 1 frt. 

után jár 2 frt 
)) )) 3 )) 
)) )) 4 )) 
)) )) 6 )) 
>) » 8 frt a fuvar 

természetbeni elöállitása illetve annak pontos beváltása mellett. 
Magától érthet8, hogy az oda vagy vissza utazás éjjel tör

ténte - este 8-tol reggeli 8 óráig - kétszeresen számitandó fel. 
A 30 kilométernyi távolságon túl történeudö utazásokra a 

fenti arány a mérvadó. 
Az utazás alkalmával felmerül8 többi költségek - élelmezés 

stb. - a meghivó fél terhére esnek. 
Az el8z8 pontokban megállapitott d\jtételeket a magunk ré

szér81 kíelégitöknek tekintvén, kötelezzük magunkat, a felek ré
szér81 esetleg el8forduló megtagadása esetében, méltányos söt 
jogos követelésünket ha kell, bírói uton \s érvényesiteni, valamint 

-----------------------------.....i-=~'77 
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a kötelezettségüknek meg nem felel8 feleket e határozatokat el• 
fogadó kartársakkal mihez tartás végett megismertetni. 

IV. Választott biróság. 
Érdek összeütközések vagy vélemény különbségek, úgymint 

más karban, az orvosi karban is idézhetnek elö vitatkozást vagy 
egyenetlenségeket. 

Felette sajnálnák ha ilyenek el8fordulnának, miért is ezek 
lehet8leges kiegyenlité,ét vagy eldöntését, egy saját kebelünkből 
megválasztandó birósághoz tennök át. 

Ezen orvos birói bizottság három, kebelünkböl választott ren
des tagból és egy helyettesitö tag gyanánt m(\ködendö póttagból, 
valamint a nézet eltérésben lévö tagok által választott egy-egy 
tagból áll. Ezen öt tagú u. n. becsületbiróság mindenkori elnöke 
a szepesi orvos-gyógyszerész-egylet az idei elnöke, jegyzöje ugyan
az egylet titkára, ki szavazati joggal azonban csak azon esetben 
bir, ha választott biró vagy a fél által meghatalmazott képviselő. 

Az ily módon összeállitott biróság itélete jegyzökönyvileg 
felveend8 kell8en indokolva a legközelebb tartandó szepesi orvos
gyógyszerész-egylet rendes gyülésén, az illet8 felek el8zetes kiér
tesitése után,' az összes kartársak tudomására hozatík. 

A becsület biróság sem fegyelmi, sem büntetöjoggal nem 
birván, itéletében csak is helyes vagy nem helyes eljárást min8-
sithet meg. 

Azon nem várt esetben ha a fél az itélettel m 9g nem elé
gednék a szepesi orvos· gyógyszerészegyesület közgyüléséhez fe
lebbezhet, melynek határozata végérvényes. 

V. Záradék. 

Mi alólirottak, kik Szepesmegye ter(\]etén orvosi gyakorlatoi 
üzünk s kik önszántunkból, menten minden külsö befolyástol ezen 
felsorolt határozatokat állapittattuk meg, önkényt alávetjük ma
gunkat ezeknek és bármikor az ezekb81 eredö következményeket 
levonni hajlandók vagyunk, miért is e reánk nézve kötelezö erövcl 
biró határozatokat minden utógondolat nélkül úgy a mint vannak 
elfogadjuk, kötelesség hiven teljesitjük és mind azt beismerve 
sajátkezü aláirásunkkal igazoljuk és hitelesitjük. 

' Kc1t ....•. 1897. április hó •. -kén 

(Aláirás helye.) 

L 
!:1 
!1 
1 
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. Jelen javaslat mint mondottuk Szepes vármegye összes or
vosamak küldetik meg azon megkéréssel, hogy azt a legnagyobb 
gonddal :anulm~n;~z~ák és miután minden orvosnak jelen javas
lath~z ho~zá„ szol:si ;oga van, köteles lesz ezen jogát érvénybe 
h~zm az igl01 gyulés alkalmával vagy szóval vagy _ ha aka. 
dalyozva van és meg nem jelenhet - írásban, az utóbbi esetben 
kérjük az írásbeli megjegyzéseket és a javaslat el - vagy e] nem 
fog~dását .az egyl~ti titkárnak legkés8bb 'íprilis hó Jö-ig bekül
dem annyival mkabb mivel az elmulasztás a javaslat el nem fo
gadás~val e~yenl8nek tekintetik; ha a javaslat elfogadtatik és el
fo~ado a~rndalyozva van megjeleni, kérjük a sajátkezü aláírással 
ella;o:t .Javaslatot szintén az egyleti titkárnak a fent mondott 
hatandÖ!g beküldeni, kinek kötelessége lesz a történt el- vagy el 
nem fogadásokat és észrevételeket a gyülésnek el8terjeszteni. 

Kéretnek a szepesi kartársak - azok is kik nem tagjai az 
eg~letnek, - . az. iglói gyülésen tömegesen megjelenni, mert a 
gY.ulés. ma;odik igen fontos, szintén ez orvosi rend tekintélyét 
novelm szandékozó tárgya: az orvosi kamarákat illet8 és a mi
nistedum által egyletünknek átküld8tt törvényjavaslat. 

L 8 e s e, 1897, márczius hó 3-án 

Dr. Alexander Béla 
egyleti titkár, bizottsági tag. 

Dr. Lorx Sándor 
bizottsági elnök. 

Dr. Tátray Gergely, egy!. elnök, b. t. 
Dr. Schön Leo b. t. 
Dr. Neubauer Lajos b. t. 
Dr, Rottenberg János b. t. 
Dr, Sax Ágoston b. t. 

A javaslat tételenkénti tárgyalásánál következő vál
toztatások lettek megállapitva : 

l. a bekezdésben nsanyaru« szó helyett »anyagi« tétetik; 
2. az ez után következö ·második szó - »némi« - kimarad• 

a bekezdés els8 sora tehát következ8leg hangzik: Társadalmi állá~ 
sunk ~s rendi érdekünk megóvása egy részt, más részt pedig 
anyagi helyzetünk javítása etc. 

3. Az általános határozatok els8 tételénél kimarad a követ
kez8 mondat: kiki saját képessége és tehetsége szerint; 

4. az általános határozatok második tételénél követeltetik, 
hogy a »nagyobb gyári vállalatoknál» szavak után »és vasutak-

1 
1 

1 

i 
1 

j 

1 

1 

I 

nál1, tétessék azért, mert a szabad orvosi választást jelen javaslat 
nem kívánhatja 8szintén ha mindjárt jelen tételnél a nbelegsegélyz8« 
egyleteknél külön kategoriakat akar létesiteni t. i. olyan beteg
segélyz8 egyletet melynél legyen szabad orvosi választás és olyant 
melynél ne legyen; a vasuti munkás mert betegsegélyz8 egyleti 
tag szintén szabadon választhasson orvost és azért ha minden 
betegsegélyz8 egyleti választott orvos lemond állásáról, mondja
nak le a vasuti orvosok is ,állásukról mint gyógy kezelö orvosok, 
mi a hivatalos teendlHket illeti azt ezen kifogás nem bántja. 

Dr. Hanko Arthur az el8bb mondottaknak inditványllzója 
ellenébe azt mondja. hogy ha vasuti munkás szükség esetén nem 
vasuti orvos által gyógykezeltetett úgy folyamodván vagy számla 
qenyujtása után úgy a gyógyszerek lettek megfizetve mínt pedig 
az orvos honorálva, de nem jelzi l)r. Hanko, hogy ezen kivételes 
esetek szán1ba nen1 jöhetnek, mert ilyenkor helyesitésröl van szó 
pusztán, különben nem egyf:'zik bele az indítványba. 

Dr. Gabriel Frigyes, Dr. Csáky Károly, Dr. Schön Leo és 
Dr Teschler Antal elfogadják az inditványt, Dr. Mück Arthur 
szintén ha az által javitatnék a helyzeten, de nagyon tart töle, 
hogy az az orvosok, ha felmondanak, túl becsülik állásukat és 
ki:innyen megtörténik, hogy a vasuti vállalat másünnen hozat or
vosokat a betegek számára n1i titkár véleménye szerint csak is 
akkor lesz lehetséges ha az egyleti tagok összetartása illet8leg a 
szepesi orvosok összetartása nem szilárd alapon áll, a mikor min-, 
den óvintézkedés és szabályzat magától értetöclik hiába való 
dolog; miután még Dr Lövenbein San1u, Dr. Sax Agest, Dr. 
Rottenberg János és többen beszéltek a tárgyhoz a vasuti beteg
segélyz8 pénztárak szintén belefoglaltatnak a második pontba és 
jelenti elnök Dr. Tátray Gergeiy, hogy kérdez8sködött a kassa
oderbergi vasut igazgatóságánál, de az nem pártolhatja a szabad 
orvosi választást, de ujolag fogja felhasználni minden személyi 
befolyását és referál majd a következő gyülésnek. 

5. A lemondási id8 (második tétel) julius hó 1-r81 Dr. Sax 
Ágoston inditványára 1897. deczember hó 31-ikére tétetik. 

6. A második szakasz 3-ik pontját t. i. a titoktartást illető
leg Dr. Alexander indítványozza, hogy kövctkez8leg alakitassék át: 

Eskünkhöz lúven kijelentjük, hogy az orvosi titkot betartjuk 
mindég és mindenütt, ha csak a titoktartás alól fel nem mentett 
a beteg vagy volt beteg azaz az illet8 egyén, mert: az 1893 évi 
XVI!l és XIX törvényczikk 8G S következ8leg szól: a tanuság 
tétel megtagadható: 
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oly körülményekre nézve a melyekre a tanu nem nyilatkoz
hatik a nélkül, hogy a hivatásával járó titoktartó kötelességét 
különösen mint ügyvéd, kö~jegyzö, orvos vagy ezek segéde meg 
ne sértse, a mennyiben a titoktartás kötelessége alól fel nem men

tették. 
A tanu a jelen § eseteiben a kihallgatás eli\tt figyelmeztendö, 

hogy vallomásának megtagadására fel van jogositva. (Ez humani
tási tekintetbi\l az orvosokra terjesztetett Id.) 

Az inditvány egyhangulag el lett fogadva, nevezett 
pont ez értelemben lesz fogalmazva. 

7. Ugyanaz szakasz 9-ik pontjában mely következöleg szól: 

»A beteg vagy hozzátartozói által tanácskozásra meghívandó 
orvos választásánál szabadon engedtessék a fél kivánatos és azt 
befolyásolni semmi módon nem akarjuk« 

kimarad az utolsó mondat (és azt befolyásolni semmi mó
don nem akarjuk). 

8. A harmadik szakasz 4-ik pontja bekezdése következi\leg 
fog hangzani: kerületi betegsegélyzö pénztárak, iparegyesületi 
pénztárak, gyári, vasuti és hasonló, törvény ertelmében létesitett 
és létesitendö betegsegélyzö pénztárak. 

9. Ugyanez passusban következi\ kifejezés áll: rendeli\ helyi
ségünkön nappal nyujtott orvosi segélyért 2ó krt. számitunk fel ; 

a 21> kr. elibe le g k e vese b b szó iktatandó; 

l 0. ezen szavakat követve beiktatandó : 
ily beteg lakásán véghez vitt orvosi segélyért nappal 
egy koronát, éjjel pedig egy korona és 60 fillért szá
mitandunk fel és 

11. folytatólagosan hangzik ezen pont: 
azonban kijelentjük, hogy más egyénekkel szemben a 
minimalis tételt el nem fogadjuk s hogy ezek anyagi 
helyzetükhöz- alkalmazkodni fogunk a méltányosság be-

. tartása mellett, még pedig akként. hogy gyermek né 
való rendelésért lakásunkon legalább 60 fillért. felnöt
töl legalább 80 fillért követelünk, az utóbbi látogatásá
ért nappal egy korona és 20 fillér, éjjel két korona jár 

12. Az ötödik és hatodik pont kimarad. 
13. A hetedik pont zársoráúl beiktatandó: éjjel kettös díj 

jár azaz négy korona. 
14. 9-ik pont. Orvos sebészi és szülészeti miltétek nem 

2-10 hanem 1-50 forintnyi díjazásra jogosítanak. 

} 
l 
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15. A 10-ik és 11-ik pont közzé iktatand6: 
A pénztárak részére következi\ díjtételek alapitatnakmeg: 
a) a beteg látogatásáért az orvosnál . 25 kr. 
b) az orvos látogatásáért a betegnél nappal . 50 „ 
e) )) 1> 1> >> >> éjjel . 80 » 

d) az orvos látogatásáért vidéki betegnél nappal 
kilometérenként 30 „ 
e) az orvos látogatásáért vidéki betegnél éjjel 
kilometerenként. 
f) nök vizsgálatáért 
g) szülési miltétért 
h) ficzamok, csonttörések beillesztése 
i) kisebb miltétekért (foghúzás etc.) 
k) nagy miltétekért 

50 " 
l frt 
3 )) 
2 » 

1 " 
5 " 

15. A l l. és 12. pont közzé iktatandó: a foghúzás egy fo

rinttal díjazandó. 
16. A 14 pontban emlitetti vidéki látogatások díjainál min

den díj elött »legalább« szó beiktatandó. 
Dr. Fábry Lajos (Bindt) és Dr. Stern Adolf (Krompach) kar

társak nem köteleztetnek állásukról lemondani, miután oly válla
latnál hivataloskodnak mely tisztességes megélhetést biz· osit né
kik a javadalmazás alapján. 

Fel kel emlitenem minden esetre, hogy a szétküldött javas
lat közzül nyolcz darab érkezett vissza az illeti\ kartársak által 
aláírva, névleg: 

Dr. Papp Samueltól ki magyarosabb hangzás végett néhány 
stylaris módositást ajánl; 

Dr. Schönviszner Árpád szintén tökéletesen beleegyezik azon 
föltevéssel, hogy a nevezett orvosi dijazások mint minimális dija
zások tekintendök; 

Dr. Breuer Sándor aláirta a javaslatot és beleegyezik, meg
jegyzi azonba~, hogy a nagyobb bevételekkel biró egyesületek nem 
fognak a szabad orvosi választásba beleegyezni, ámbár szerinte 
az elv tökéletesen helyes; inditványozza végtére, hogy az igló 
gyfüés által elfogadott szabályzat mielöbb közlendö az orvosokkal 
és a közönséggel. 

Dr. Jármay László egész terjedelmében fogadja el a javas
latot és aláírja. 

Dr. Maleter R6bert szivesen egyezik olyan egyleti határo
zatokba, melyek által a fiatalabb kartársak szomorú helyzete ·ja
vitva lesz. 

~ 

------------------------...-·~·-· „„„. 
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Dr. l'olnisch Arthur beleegyezik a javaslatba és aláírja. 

Dr. Weszetzky Márk és Dr, Barna Bernát szintén aláirják a 
javaslatot és magukévá teszik azon inditv·inynyal, hogy az orvos 
lakásán eszközölt rendelésért ne :!ö hanem 40 kr. járjon a beteg
segélyzö pénztár részéröl is, mert annyi lett biztositva részükre a 
kerületi betegsegélyzö pénztár részéröl szerzödésileg 1890-ben. 

A javaslat uj, a határozatok alapján történendö szöve
gezéssel a késmárki orvosok Dr. Tátray Gergely, Dr. 
Kleín Armin, Dr. Schwarcz Aladár, Dr. Teichner Lipót 
és Dr. Alexander Béla bizatnak meg. 

3. Ezek után áttérve a belügyminister űr által egy

letünknek hozzászólás végett átküldött törvényjavaslatra 

az orvosi kamarákat illetőleg; még mielőtt a megvitatás 

megkezdődött volna Dr. Rottenberg János következö ha

tározati javaslatot terjeszt be : 

A szepesi orvos-gyógyszerész egyesület által összehivott és 
f. évi április hó 20-án, Igl6n, a szepességi összes orvosok által 
tartott közgyülés kimondja miszerint: 

»A Nagyméltóságú magyar királyi belügyministerium 
által véleményadás végett nekünk is kegyesen juttatot• 
l) Törvényjavaslatot az orvosi kamarákról« a hazai or
vosi karra sérelmesnek és károsnak tartja és tisztelet
teljesen kéri Ö Nagyrnéltóságát rendünk ilyen meg nem 
érdemelt módon való rnegrendszabályozását61 elállani 
mélt6ztassék " 

Erre elnök Dr. Tátray Gergely kijelenti, hogy a törvény
javaslat nem véleményadás hanem hozzászólás végett lett át
küldve egyletünknek és Dr. Lorx Sándornak engedi át a szót, ki 
következ8ket mond: 

Igen tisztelt kartárs urak! Ha a szönyegen lévö tárgyhoz 
a mai nal-'on - mely mindenesetre forduló pontot képezend egy
leti életünkben - szót ne emelnék: megtagadnám ez ügy érde
kében kifejtett multamat, de mi több : háládatlan volnék azon 
egyesülettel szemben, mely ugyan azon kérdésben már kétszer 
megtisztelt és kitüntetett volt engemet becses megbizásával. 

l-Cöztudomású tény, hogy az orvosi rend méltósága, társa
dalmi állása söt anyagi helyzete is mindinkább hanyatlik. 
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Sajnos a köztünk mindinkább fejlődött viszálykodás, surl6dás 
és torzsalkodás, az egymással szemben tanusitott bizalmatlanság 
és tiszteletlenség okozták azon tarthatlan állapotot, melyen segi
teni mindegyikünknek kötelessége. 

Ma holnap 10 éve lesz annak, hogy a Tátrafüreden tartott 
m. orvosok és természetvizsgál6k 24-ik vándorgyölésén hangoz
tatott az orvosi kamarák létesitésének szüksége. Sok víz fol t 
le azóta a Dunán, de azon körök a melyek hivatva voltak e kö~
kivánatnak életet adni, vajmi keveset törödtek azzal, de engedték 
annak elposványodását. 

Enquettek, congressusok tartattak melyek e kérdés megoldá
sát sürgették és követelték. Egy elfogadhatlan javaslat követte 
a másikat, söt egy javaslat be is terjesztetett a magas kormány
hoz, a nélkül hogy a hazai orvosok kiket e kérdés leginkább érint 
e javaslat iránt tájékoztatva vagy megkérdeztetve lettek volna. ' 

Gyakorló orvos, tiszti orvos, egyetemi tanár és közegészség
ügyi tanácsos egyaránt fáradozott vagy legalább fáradozni látszott • 
a mindennapi sajt6 felkarolta ez ügyet, de hallgatott azon tényező'. 
mely nz egészségügy legfőbb Öre és fejlesztöje. 

Megjött a nagy reményü, örökké emlékezetes 
orvosi congressus, a melyen a hazai orvosok jogos 
bárányb8rbe burkolt farkasok által megmásittatott. 

millenniumi 
követelése 

Ismeretes Önök elött a hazai orvosoknak mintegy huszad
részének ez ügyben hozott határozata. A kisebbsóg a kötelezö 
kamarát, a mesterségesen összetoborzott többség a szabad szö
vetkezést tüzte zászlajára. 

Addig vallott elvemet és meggyözödésemet meg nem ta
gadva, a kisebbséggel szavaztam, és akkori véleményem és meg
gyöződésem ma is ezt az állás pontot parancsolja reám, daczára 
annak, hogy a szövetkezést óhajt6 látszólagos többség, megtagadva 
eddigi meggyözödését és ténykedését, minden füvet és fát hozott 
mozgásba, hogy önzö tervét diadalra vezethesse. 

Igaz hogy Romába több út vezet, melyik lesz a helyes, ezt 
majd csak a jöv8 fogja mutatni ? ! 

Nincs köztünk egyetlen egy kartárs sem, ki a tömörülést, 
az együttes eljárást rendünk érdekében nem óhajtaná. 

Én is óhajtom a tömörülést kötelezi\ alakban és törvényes 
alapon. Ez okból feltétlen hive vagyok, a kamarának, de oly 
kamarának, melynek legföbb czélja .az orvosi rend ugy ethikai 
mint anyagi érdekeinek képviselete. Örömmel akarom azonkivill 

2 
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támogatni az általános közegészségügyet, ha a kamara által arra 
fölsz6litatnék. 

Részemr81 követelem, hogy minden gyakorlatot folytat6 or
vos, kivétel nélkül tagja legyen a kamarának. 

Óhajtom, hogy a contemplált orvosi kamara, egy minden 
oldalr6l független u. n. outonom testület legyen, mely minden 
intézkedesét, menten minden befolyás és nyomást61, szabadon 
hajtsa végre, megadva a kormánynak úgyan azon jogot, melyet 
bármiféle egylettel szemben bármikor érvényesiteni jogosult. 

Perhorrescalom a kormány javaslatban contemplált központi 
választmányt, mely a kamara összes ügyeit felülvizsgálni és felül 
birálni hivatva volna. 

Nem 6hajtom, hogy a fegyelmi ügy egy e czélból választott 
külön fegyelmi tanácsra bizassék, hanem intéztessenek el a fe
gyelmi ügyek a kamara választmánya által. S ezzel kapcsolatban 
6hajtom a fegyelmi büntetések megszigoritását ily m6don, hogy 
az, a ki a kamara bizonyos joga~tól megfosztatnék, ezen idöre az 
orvosi gyakorlat folytatásától is eltiltassék. 

Végre óhajtom, hogy a létesitendö kamarák nem túl nagy 
területre terjesztessenek. Elegendönek tartom, ha hasonló viszo
nyok közt létez8 két megye egy kamarát képez. 

Ezek el8re bocsátásá után egyéni véleményem az, hogy a 
szepesi orvos-gyógyszerész egyesület, függetle<i álláspontjának 
teljes föntartása mellett, határozatként mondja ki: hogy az orvos 
kamarák létesitését mel18zhetlen szükségesnek tartja miért is a minic
teri javaslatot az általános tárgyalás alapjául is elfogadja és a szük
ségesnek látszó módosításokat inditványba hozza.« 

Rövid eszmecsere után elfogadtatik a miniszteri javas
lat általános tárgyalás alapjául és a titkár JJr. .lllexa11der 
'Béla fölolvassa a javaslatot illetö referatumát a mint 
következik : 

Tisztelt egyesület! 
Tisztelt kartársak! 

A belügyminiszter úr a czélból, hogy el8ször: a közegészség
ügy elömozditassék az egészségügyi kormányzat és hatóságok 
támogatása által, második sorban: hogy az orvosi kar közös 
érdekei képviseltessenek„ az egyes orvosok jogos érdekei óvas
sanak és az orvosi foglalkozás tekintélye emeltessék; harmadik 
sorban: hogy fegyelmi hatalom alatt álljanak a kör tagjai. - Ma
gyarország összes orvosait61 (kivéve a tényleges katona orvosokat) 
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azok legfeljebb 5 frtot kitev8 évi tagdijai mellett, miniszteri 
rendelet utján való beosztással és kijegyzett székhelylyel biró 
kamarákat szándékszik életbe léptetni, melyek szervezete egy 
minden kamara két tagjából összetett »központi választmány« 
által kidolgozott és helyben hagyott szabályrendeleten és saját 
ügyrendjükön alapul (ugy hogy a különféle ügyeket a közgyülés, 
a választmány, a fegyelmi taná.cs, a központi választmányi kiküldött 
és az elnök intézik). 

A kamarai tagok évenként legalább egyszer - lehetöleg 
október hóban - összesereglenek közgyülést tartani, melynek 
eljárása a különféle ügyekben, azt lehet mondani, a szokásos uton 
mozog, melyben a központi választmányi kiküldöttnek kijelölése 
történik és melynek utolsó pontjaként szerepel : a v á 1 a sz t m á ny 
által el8terjesztett és a kamara tagjainak össze
gét érdekl8 inditványok feletti határozat hozatal. 

A kamara minden tiz tagjára egy választmányi tag esik és 
áll a választmány legkevesebb 12 de legfeljebb 24 tagból melyek 
titkos szavazás utján (a nem jelenlev8k által is) választatnak 3 
esztend8re, elnöke a választmánynak a kamarai elnök, jegyzője 

a kamarai titkár; a választmányi ülések nyilványosok: a kamarai 
tagok számára; a választmány hatáskörének feladatához tartozik 
a hatóságoktól a kamarához intézett megkeresések és felszólitások 
elintézése esetleg a közgyülés számára val6 el8készi
t és e ; a választmány évi müködésér81 az illet8 törvényhatósághoz 
és miniszteriumhoz jelentést, beszámolást intéz. 

Áttér ezek után a javaslat a tiszti kar szervezésére t. i. 
lesz a kamarának elnöke, alelnöke esetleg tisztelet díjt élvezö 
titkára és pénztárosa, körüliratik azok hatásköre ugy a kamarát 
illetve mint a fegyelmi tanácsban, mely elnökb8l, alelnökböl és két 
a közgyülésb81, két a választmányból választott tagb61 áll, de 
melyek hatás kör e a hivat alh an 1év8 orvosok hi va
talos működésére nem terjed ki, a fegyelmi tanács csak 
nyilt feljelentés alapján jár el; büntethet a fegyelmi tanács: 
megintéssel, rosszalással, 50-500 koronáig terjed8 pénzbirságot 
vethet ki és a kamarai jogokb6l való 1-2 esztendöre val6 fel
függesztést szavazhat meg, mely itélet ellen az elmarasztalt fél 
8 nap alatt f e 1 eb be zh e t a közig a t ás i b i ró s ághoz. 

Ugy szólván essentialt kamara a központi választmány melybe 
minden kamara elnökét és minden esztendőben a közgyülésben 
választott tagját küldi, az utóbbi utazási költségét a kamarai pénz
tár fedezi; csak is a fővárosban tartandó központi választmányi 

2• 
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gyülésen a miniszterium megbízottja vagy is inkább kiküldöttje 
elnököl és megvitatnak azon gyülésen a belügyminiszterium vagy 
a kamarák által tárgyalás alá bocsátott ügyek. 

Az orvosi kamarák egyenesen a miniszterium felügyelete alatt 
állanak, ki is elmozdithatja a kamara tiszti karát, ha törvényes 
hatás körét túllépi és megsemmisítheti a közgyülés határozatokat, 
mely eljárás után uj közgyűlést hívhat össze 3 hó 
alatt. 

A kamarai választmány határozata a közgyüléshez annak 
határozatai a közigazgatási bírósághoz felebbezhet8k. 

Végül mondja a törvény javaslat, hogy az orvosi kamarák 
szervezése czéljából azon törvényhatóság főispánja, melynek terü
letén lesz a kamara székhelye, hívja össze a képezendö kamara 
tagjait a tiszti föorvos lajstroma alapján és az alakuló gyülésen 
eszközölteti a kamarához minden szükséges megválasztást és 
jelentést tesz a miniszteriumnak, melyek után a miniszter a köz
ponti választmányt az norvosi rendtartáscc egybe állítása czéljából 
egybehívja, mely tervezet azután az egyes orvosi kamarák 
részéröl viszonyaikhoz idomitatik és miniszteri jóváhagyás után 
lép életbe. 

Az olvasott sorok röviden adják meg lényegét a miniszteri 
törvényjavaslatnak a kamarákról. 

Tisztelt uraim! 
Minden felé látjuk a tömörülést, az összetartás kezdetét, 

néhol már kifejezettségét is, -más oka annak és jogosítása nem 
lehet mint: követelése annak, mihez az illető egyénnek vagy is 
az egyletek tagjainak jussuk van documentálva az által a német 
deák dal egy versének igazságát: »Ein Jeder weiss am Besten 
wo der Schuh ihn drückt«. 

Az összetartás mint mondottam sok helyen a társada
lom egyes részeinek érdekeit oly annyira védi, hogy azok biztos 
alapon dolgoznak és dolgozhatnak további, csak is felfelé való 
fejlödésük ön, magától értetödik mindig szem clött tartva a nemes 
jogot és a méltányosságot 

Szándéka egyietünknek nem volt más midön összehívta az 
összes szepesi orvosokat, mint bebizonyitani maga elött de a kö
zönséggel szemben is, hogy igenis minékünk is van helyünk hol 
nagyon szorit a czipö, minékünk is fáj a fejünk, azért mert nem 
mehettünk egymás mellett tudva vagy érezve: hogy egyik ugyan 
azon irányban halad mint a másik; most egyenlö ruhában aka
runk dolgozni, egyenlö eljárást akarunk gyakarolni, önérzet által 
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vezetve szivesen akarunk dolgozni, de megkivánjuk a munka bérét, mert 
megérdemeljük és ha körülírt de a humanismust nem sértö hatá
rok között akarunk dolgozni és müködni.. és ha mai szerződésünk 
bizonyítja, hogy azt tenni is fogjuk ugy én a magam részemröl 
annyival inkább üdvözlöm azon. szándékot - bár honnan jön és 
bár ki legyen annak kez<lcn1ényezöje ha csak érdekünket védi -
melynek folytán édes hazánk össze s orvosai egyesüljenek, hang
súlyozom a szót össze s1 n1ivel a nélkül az én nézete1ri szerint 
tényleges siker el nem fog éi-etni soha. 

Megtörtént a kezdeményezés mely együtt müködésre akárja 
vezetni az összes orvosokat - n1ár ezen· eszme oly szép, hogy én 
csak barátja tudok lenni - a miniszteri törvény javaslat által és a 
mily szivesen és örömmel üdvözlöm az elvet, a mily örömmel 
szavazom meg a kamarát mégis nem tudok a törvény javaslatban 
emlitett egyes dolgokkal megbarátkozni; ct barátság nem &árja lci a 
kritikát és a nézet eltérés komoly birálgatása adja meg a meg
győződést. 

A törvényjavaslatban benne foglalt egyes meg nem feleli\ 
dolgokat illetöleg kívánom azok modósitását esetleges kihagyását 
vagy beiktatását, 

Ezen 3 csoportba foglalom észrevételeimet magától értetödik 
mindég érdekeinket. szem elött tartva, de meghajolva a közgyülés 
határozata elött ép ugy az ellenbizonyiték elött, ha az meggyözö. 

1. §. 

Az l §. szerint kamarák létesitetnek a közegészségügy elö
mozditására és az orvosi kar érdekeinek képviselete czéljából. 

Uraim! én mindig ugy gondolkoztam: azért hordok czipllt, 
hogy védjem a lábomat, azért ruhámat, hogy óvjam testemet -
azért, mert szükségem van rájuk; · talan a kartárs urak Í8 így 
gondolkoztak - nemde? pedig lássák uraim, tévedtünk nagyon 
nincs igazunk, a törvényjavaslat elsö §-a agyonüti helytelen gon
dolkodásunkat és okúlva a dolgon azt fogom mondhatni ezentúl! 
azért hordom ruhámat mert az ipart kell elösegitenem a szükség 
csak második sorban jön és nem oly fontos. 

Lábát törött logika, gyönge, beteg szervezettől sok, csupa 
egészséges inííködést lcivánni, ha alig tud ny11jtani ; elsö sorban 
védessenek az orvosi kar anyagi és nem anyagi érde
kei, adassék biztos alapunk, azután JOn a . közegészségügy 
elömozditása - hisz annyi hivatalos elömozditója van - fiatal 
erövel de örömmel is, ha látjuk, hogy a törvény is csak ja
vunkat akarja. , Igy kérem a törvény javaslat 1 S-át módosítani. 
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2 §. 

A második paragrafus szerint a miniszter jelezi a kamarák 
székhelyeit. Itt is kell irányelv! miért nem lehetnének az ország 
nern tudom hány kamarainak székhelyei azon megyékben, melyek 
aránylag legtöbb orvossal bírnak; ezen módosítást is ajánlom. 

3. §, 

De miért ne legyen tagja a kamarának a tényleges katona 
orvos is, ha practisál ? Lássák uraim a miniszter úr hangoztatta 
már, hogy a hivatalos orvosok idllvel csak is hivatalos dolgot 
fognak végezni, de senkinek sem jutott eszébe mondani, hogy a 
katona orvosnak az a dolga mit a hivatala kiván : a katonaság ; 
és mert sok katona orvos gyakorlatot üz, hagyassék el a törvény
javaslatból az llket illetll passus. 

4 § 
A törvény javaslat második szakasza vagy is inkább a 4 §. 

ismét második sorban hangoztatja az orvosi érdekek képviseletét 
és az orvosi tekintély emelését, függeléknek oda van téve, hogy 
a kamara saját tagjai felett gyakorol fegyelmi hatalmat jelen 
törvény határozatai szerint; ajánlom mondassék ki, miszerint az 
egészségügyi kormányzat és a hatóságok támogatása utols6 pont
nak mondassék, az érdek képviselete és fegyelem j öj_i ön elsll 
pontnak; de a fegyelmi eljárások dolgoztassanak ki orvosok által mert 
nem elegendö nézetem szerint ha a fegyelmi tanács büntet meg
intéssel, rossalással, BO vagy 500 koronával és a kamarai jogoktól 
való felfüggesztése], hanem álljon rendelkezésre a legnagyobb 
büntetés, a praxistól val6 eltiltás. 

A választmány a törvényjavaslat 14 §. értelmében -
évi müködésérl\l jelentést tesz az illetll törvény hatóságnak és a 
ministeriumnak: hogyan értelmezzem azt? Függök vagyunk az illetö 
törvényhatóságtól? Nemi mert a 28 §. szerint felterjesztéseket 
egyenesen a miniszteriumhoz intézünk, kinek felügyelete alatt állunk J 
tehát miért számolunk be a törvény hatóságnak ? Ajánlom ha
gyassék el a törvényhatóság. 

A 20 ~· szerint a hi'vatalban lév8 orvosok hivatalos műkö
désére a kamara fegyelmi hatalma nem terjed ki, azt hiszem 
uraim legjobb ha mindannyian, egy dologba kapaszkodhatnak t i. 
a kamarába, kartárs kartárs felett legjobban fog itélhetni; azért 
kivánám a 23-ik §-nak elhagyását Ís, mely szerint a marasztalt 
fól az ítélet ellen fellebbezhet a közigazgatási bírósághoz. 

Ha a 24-ik §-t nézzük, ugy a központi választmányi gyülé-
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sekhez utazó kamarai elnök és megválasztott tag közül csak az 
utóbbi igényelheti az utazási költség visszatérítését, miért nem 
követelhetné az elllbbi is? 

Végtére ernlitenem kell, hogy a törvényjavaslat 31 §.szerint 
a fllispán hivja össze az alakuló kamarai közgyűlést: hiszen uraim 
ép úgy hívhatja össze a leendll kamarai székhely tiszti fllorvosa. Én 
a miniszter méltóságát nem találom megsértve, ha nincs f8ispán 
az alakuló közgyiilésen, mert azzal a kamarának semmi dolga ép 
ugy mint ne legven - de absolute ne legyen dolga a központi 
választmánynak --· 25 §. - a belügyminiszter megbízottjával mint 
ezen gyülés elnökével, hiszen világosan ki van mondva ugyanaz 
§-ban, hogy a központi gyűlések egybe hivását illetllleg a miniszter 
a kamarai elnökséget értesiti, hisz ezzel egyetemben értesithet 
a miniszter az iránt is, mit kíván tárgyaltatni. Nézetem szerint 
czélszerütlen és káros a miniszteri megbízott mint elnök, mert oly 
befolyást gyakorolhat - esetleg a f8ispán is 'az alakuló közgyü
Jésen - mely zavarja, esetleg tönkre teszi a nyugodt és különösen 
a gyakorló orvosokat illetll tárgyalást, itt is módosítás volna 
szükséges, t. i. a miniszteri megbízott lehet jelen minden központi 
választmányi gyűlésen mint hallgató és a miniszternek referaló, 
én nem helyeslem a miniszteri biztosnak elnökségét, mert nem 
czélszerü, mint nem czélszerii a központi választmány üléseit min
dég Budapesten megtartani, mert ez centralisatio, mely mindenkor 
és mindenütt ká.ros; ajánlom ezen §-t ugy modósitani, hogy a 
központi választmányi iilés váltoko&va sorban minden lcainara szék
helyén tartassék, egy évben itt, niás évben ott 

Ezen m6dositások és kihagyások után áttérek azon dolgokra 
melyekre nézv:e kérve kérem azok beigtatását a törvény javaslatba, 
két ilyen igen fontos dolgot akarok említeni: 

l . a kuruzslásnak megtiltása, szigoru törvény által és az 
orvosok támogatása e tekintetben a legnagyobb mérvben, ezen 
ügy tisztazása a törvényjavaslatba tartozik és nem hiszem hogy 
a törvény elnézése által a kuruzslásnak oly jogosultsága adatnék 
melynek folytán az mindenfelé burjanozhatnék. 

2. Másodszor kívánnám, hogy a törvényjavaslatba bele foglaltat
nék az orvosok, esetleg azok özvegyek vagy árvai nyugdijaztatásai, 
melynek tervezetét a központi választmány dolgozná ki, magától 
értetödik, megint miniszteri megbizott elnöksége nélkül. 

Ezen észrevételek uraim mind egyéni észrevételek és mint 
mondom eltérek tlllük akkor ha meg fogok gyözödni arról, hogy 
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hibásan gondolkoztam és tévesen következtettem, de akár helyesek· 
akár nem, mindazon által nem zavarhatják meggyözildéscmet a 
kamara hasznáról az orvosi kart illetöleg, nem képesek eltán
torítani a kamara mellett foglalt álláspontomról, nem képesek a 
kamarai elv_en csorbát ejteni. 

Én a maiam részemről megszavazon1 a kamarát és a javas
latot de mindenesetre észrevételeim tekintetbe vételével". 

A nézet eltérésb81 eredményezett vita a felolvasott referatum 
fölött ujból megkezdödött de végre szavazásra szólitja föl az elnök 
a jelenlévöket a mikor kiderült, hogy az egylet különféle modositá
sokkal szótöbbséggel elfogadj a a lé tesit e nd ö o r vasi 
kamarákat. 

Elnök ezen gyűlési határozat kimondása után ujból 
kér . szót Dr. Lorx Sándor, ki egy általa kidolgozott és 
az orvosi kamarák ügyében a belügyminiszter urhoz föl
terjesztendö átiratot olvas fel és kéri annak elfogadását ! 
az átirat következ6leg hangzik : 

Nagymélfósá_qu 

m. k. Belügyminister Ur ! 

KEGYELMES URUNKT 

A szepesi orvos-gyógyszerész-egylet folyó évi április hó 20-án 
gló rend. tan. városában tartott rendkívüli közgyülésében örömmel 
fogadta Nagyméltóságod azon szándékát: a hazai orvosi rend 
számára a kamarai intézményt ·létesíteni 

Fent emlitett egylet a törvényen alapuló tömörülést és 
egyesítést nem csak az orvosi rend ethikai és anyagi, hanem egyuttaI 
a közegészségügy érdekéb8! is, nem csak fon1osnak, hanem 
mellözhetleri szükségesnek is tartja. 

Egyletünk a kamarába váló· belépést kötelezőnek tekinteni 
óhajtja minden egyes orvosi gyakorlatot folytató orvosra - akár 
közös hadseregbeli vagy honvédségi, akár fürdöorvos legyen az 
- azon területen, a hol orvosi gyako1·latot bár csak ideiglenesen 
s folytat. -

Óhajtjuk, hogy ezen orvosi kamara, egy minden oldalról 
független u. n .. autonom testületet képezzen, mely minden intéz,; 
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kedését a fennálló törvények értelmében, menten minden befolyás 
és nyomástól szabadon hajtson végre, a kormány felügyeleti jog 
szem elött tartása .mellett. 

Nem kívánjuk hogy az összes kamarák akár be!- ak,fr kül
ügyeit, egy bármíkép összeállitott központi választmány felülvizs
gálja és felülbírálja, mert a kamarai választmány - mellözve 
minden kicsinylést és sértést ·- mindenesetre jobban és helye
sebben meg fogja birálhatni és elintézni saját ügyét, mint egy a 
helyi viszonyokat nem ismerö s igy ezeket meg sem itélhetö 
központi választmány. 

Óhajtjuk, hogy a fegyelmi ügyek nem egy fegyelmi tanács 
hanem a kamara választmánya által intéztessenek el, mint egy oly 
forum által, mely a körülmények teljes mérlegelésére és elfogu
latlan itéletre leginkább illetékes. 

Az elsö fokban hozott itélet felebbezhetö legyen a kamara 
közgyüléséhez, harmadfokban pedig egy nem érdekelt bir6sághoz 
ily módon, hogy az ügy tárgyalására a kamaraelnök szóbeli vagy 
irásbeli véleményezése kikérendö. 

Ohajtjuk a fegyelmi jog megszigorítását, mert nem l<épzel
hetjük azt, hogy az, a ki a kamara tevilleges jogaitól - bár 
d eiglenesen is - megfosztatik, orvosi gyakorlatot szabadon 
olytatni jogositva legyen, mert akkor a kamara fegyelmi jog 
gyakorlása illusoriussá válik. 

Az orvosi kamarák kiterjedésére vonatkozólag óhajunk nem 
lehet más, minthogy azok túlnagy területre ne terjeszkedjenek, s8t 
hogy 2 megyénél nagyobb területre - eltekintve az orvosok 
számától - kiterjeszthetők ne legyenek, ha e 2 megye viszo
nyai nagyában véve azonosak, 

Mindezek elöre bocsátása után, mély sajnálattal ki kell jelen
tennünk azt hogy a véleményezés és hozzászolás végett hozzánk 
beköldött törvényjavaslatot. ugy a mint van, ma'gunkévá nem 
!ehetjük. ,_ 

Nagyméltósá<qn m. /lir 'Beliigymmiszter Ur I 
Mint a kötelező orvosi kamara hívei, nyíltan és őszintén 

reá mutatunk azon kivánalmakra, melyek figyelembevétele mellett 
az orvosi rend ugy ethikai mint anyagi helyzet javulását és ezzel 
együtt az általános közegészségügy felvirágzását is elérhetni gon
doljuk. E két tényezöt egymástól elválasztha! atlanak tartjuk, mert 
az orvosi rend mostani mizériái mellett az általános közegész
ségügy fejl8dését és el8bbre haladását képzelni nem lehet. Javul
ván az orvosi rend ethikai és anyagi helyzete, kétségen kivül 
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haladni is fog az általános közegészségügy is, mlg az elsőnek 
folytonos hanyatlása által az általános közegészségügy elposványo
dása is eredményeztetni fog. · 

Bízva Nagyméltóságod bölcs belátásába, önzetlen s csupán 
a haza érdekét szem elött tartó elhatározásába, mély hálánkat 
fejezzük ki az orvosi rend íránt érzett rokonszenveért és jóindula
táért, hazafiui mély tisztelettel és hódolattal maradva 

Nagyméltóságod 

alázatos szolgái 

A szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület nevében 

Kelt Iglón, 1897. ápriHs 20-án tartott rendkívüli egyleti 
közgyölésünkböl. 

A gyülés általában elfogadja ezen átiratot és miután nincsen 
id8. hogy az megvitattassék, annak át nézésével, esetleg javításá
val és helyenkénti pótlásával Dr. Tátray Gergely, Dr. Klein 
Armin, Dr. Sax '.Agoston, Dr. Schwarz Aladár, Dr. Teichner 
Lip6t és Dt. Alexander Béla egyleti tAgok bizattak meg a köz
gyülés által. 

Az átirat revideálása alkalmával - melyhez tévedésböl 
Dr. Sax Agoston nem lett meghíva - egyes kisebb változáso
kon kívül csak is a második pont módositatott ugy hogy bele
szuratott: »ide számitva az orvosok, azok özvegyei és árvái 
számára létesitendö nyugdijlntézményt«, tehát az egész pont 
következőleg hangzik : 

»Fent említett egylet a törvénnyen alapuló tömörülést 
és egyesitést nem csak az orvosi rend ethikai és 
anyagi - ide s zámitva az orvosok, azok özvegyei és 
árvái számára létesitendö nyugdijintézményt -, hanem 
egyuttal a közegészségügy érdekéböl is nem csak fon
tosnak, hanem mellözhetlen szükségesnek is tartja (Ezen 
úgy kiegészített beterjesztés az elnök és titkár által 
aláírva idejekorán felküldett a magas miniszteriumnak). 

Elnök ezek után berekeszti az ülést miután elhatároztatott, 
hogy a XXXI. közgyülés Öszszel Löcsén fog megtartani. 

Dr. Alexander Béla 
egyleti titkár. 

Dr. Lorx Sándor 

Dr. Tátray Gergely 
egyleti elnuk. 

Dr. Sax Agotson. 

1 
~ 

A >Szepesmegyei orvos-gyóg-yszerészegylet 1.397. szep
tember hó 22. Löcsén tartott XXXI. rendes évi közgyülés 

j e g y z ö k ö n y v e. 

JELEN VOLT: 
Dr, Alexy János, Löcse; Dr. Bartsch Gusztáv, Löcse; 
'Dr. B u x b ~ u m Ármin, Igló; Dr. Csáky Kár o 1 y, Podolin; 
Dr. Cseresznyák Ern8, Kotterbach; Dr. Daits Ede, 
Felka; Du ff ek Frigyes, gy ó gy sz e rész, Löcse; Dr. G ab
riel Frigyes, Szepes-Béla; Genersich József, gyógy
szerész, Szepes-Szombat; Dr. Greisiger Mihály, Szepes
Béla; Dr. Kiray Aristid, Szepes-Váralja; Dr. Korach Fü
löp, Igló; Láz ár József, gyó gy s zerés z, Igló; Dr- Lo rx 
Sándor, Löcse; Dr. Lövenb~in Samu, Gölniczbánya; Dr 
Neubauer Lajos, Igló; Dr Perlstein Jakab, Leibitz; Dr. 
Polnisch Arthur, Löcse; Dr. Rottenberg János, Sze
pes-Olaszi; Dr. Sax Ágoston, Szepes-Szombat; Dr. Schnit
zer Rezsö, Krompach; Dr. Szontágh Miklós, Uj-Tátra
füred; Dr. Tátray Gergely, Késmárk; Dr. Teichner 
L i p ó t, Késmárk; T e l l ér y F e re n c z gy ó gy s z e rés z, Sze
pes-Váralja; Dr. Teschler Antal, Igló; Dr. Weisz Sán
dor, Löcse; Dr. Alexander Bé 1 a, Késmárk; mint vendég: 

Dr. Herz ezredorvos és Dr. Nazimeczky ezredorvos 

Elnök a közgyülést következ6 szavakkal nyitja mep-: 
Tisztelt közgyülés ! Örömmel üdvözlöm a szép számban 

megjelent egyleti tag urakat, kik megjelenésök által érdeklödé
siiket az egyleti ügyek iránt tanusitják. 

Szomorú kötelességet kell teljesítenem, a midön a tisztelt 
közgyülésnek tud6mására hozom, hogy az utolsó id8ben Friedmann 
Mór gyógyszerész, Dr Majunke Gyula és Dr. Kern Aladár urak 
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elhaláloztak; emlékük egyletünkben fenn fog maradni! Felkérem 
az elhunyt tag uraknak közelebbi barátjait, hogy sziveskedjenek 
az elhunytak életpályait a legközelebbi egyleti gyülésen beter
jeszteni. 

A mai tárgysorozatban egy fontos, nagy horderejü ügy fog 
szönyegre kerülni, kérem ezen ügyel a kellő tárgyilagossággal és 
higgadt komolysággal majdan tárgyalni, hogy azt mindnyájunk 
megelégedésére megálapithassuk. Dicséretre méltó törekvés az 
ideált elérni akarni , de tanácsosabb az elérhetö eredménynyel 
egyelőre megelégedni, mintsem engesztelhetlenség által a haladás 
lehetőségét meghiusitani. 

Ezzel a mai k özgyülést megnyitom 

2. Felolvastatik az 1897. évi április hó 20-án, Iglón 

tartott jegyzökönyv mely tudomássul vétetik és jóvá

hagyatik JJr. Lorx Sdndor a 3-ik tárgy t. i. az orvosi 

kamarákat illetö vita végpontját érintr5 helyesbbitésével; 

a jegyzökönyv ezen pontja han~zik: 

a nézet eltérésből eredményezett vita a felolva
sott referatum után ujból megkezdödött, de végre sza
vazásra szólitja fel az elnök a jelenlevőket a mikor 
kiderül, hogy az egylet különféle módosításokkal elfo
gadja és megszavazza a létesitendő orvosi kamarákat; 
a helyesbbités következőleg szól: . ... ... . .................... . 
hogy az egylet különféle modositásokkal sz ó t ö b b
s ég g e 1 elfogadja a létesitendő orvosi kamarákat. 

Ez után a jegyzőkönyv hitelesitésével Dr. Lorx 
Sándor és Dr. Sax Agoston bizatik meg. 

3. Jelenti elnök, hogy a mint kinyilatkoztatta volt 

az utolsó gyülésben, miszerint Budapesten leendö tartoz

kodása alkalmával a vasuti orvosok ügyében el fog 

járni az illetö helyeken megtudandó a véleményeket ez 

űgy tekintetében, úgy azt meg is tetle és átadja a jegy

zönek felolvasás végett a kassa-óderbergi vasutak föor

vossának ő hozzá czimzett Budapesten 1897. május hó 

18-án kelt levelét melynek szóhangz'1sa a következö: 

Értesitem miszerint szóbelileg előadott azon kérelmének, 
hogy a kassa-oderbergi vasut betegsegélyző pénztáránál a szc,bad 
orvos választás elve keresztülvitessék a fenálló szabályzat és a 

J 

l 

1 
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hivatalos vasuti teendők bonyolodottsága miatt teljesen le
hetetlen. 

·A levél felolvasása után még megjegyzé az elnök : miután 
oly vasuti orvosok is vannak kik tagjai a szepesi orvosok 6zvegyei 
és árvai nyugdijintézetének, ugy tetekintettel is kell lenni arra 
miszerint azok tagképességüköt elfogják veszitnni, ha határozat
képen kimondatik, hogy a vasuti orvosok kötelesek lemondani 
állásukról és egyesek le nem mondanak nem csatlakozván a 
kimondott határozathoz és így a rend tartáshoz sem; mindenesetre 
ezen consequentianak kell lenni. 

Dr. Rottenberg János azt tudja, hogy 10 vasuti orvos között 
lagalább fele nem mond le, fölemliti, hogy a vasuti orvosi állásra 
vonatkozó passust elnök budapesti közbenjárásától tette függővé 

az egyesület és proponálja, hogy az erre vonatkozó pont 1898. 
deczember hó 31-ig maradjon függőben. 

Dr. Teschler Antal sajnálja, hogy elnök úr nem tudta az 
illet8 vasuti közegeket szándékunk jogosultságáról meggyőzni és 
kívánja, hogy a vasuti orvosok mondjanak le állásukróL 

Dr. Szontagh Miklós közvetitö inditványképen azt ajánlja: 
tartassék be idö, mely alatt tisztulna a kérdés és tisztulna a 
köze'ebb érdekeltek megálapodása, mig Dr. Sax Agost ohajtja, 
hogy álljon el az egyesület egy ideig ezen ügytöl. 

Dr. Lorx Sándor indítványa oda megyen, hogy fogadtassék 
el az orvosi szabályzat vagy ugy, hogy a vasut· orvosok kivételt 
képezzenek, vagy ugy a mint van, de n1indenképen szüks~ges a 
mai gyülésen határozatot hozni, mert különben elvész az egye
sület tekintélye. 

!gy két inditvány magaslik egymás ellen főképen, Dr Rot
tenberg János inditványa t. i. elnapolása az ez ügyben való ha
tározat hozatalának és Dr. Teschler Antal inditványa t i. a va
suti orvosok mondjanak le; szavazásnál 14 szavazat esik az elna
polásra, 8 Dr. Teschler inditványára; tehát határozátképen 
ldmondatik : 

hogy a vasuti orvosok ügyében hozandó határozat az 
1898. octóber havi, azaz öszi közgyülésére halasztatik. 

4 JJr. .!llexander Béla titkár felolvassa a mult 

esztendőre vonatkozó jelentését, mely következöleg hangzik: 

Tisztel egyesület! Mult évi jelentésem szerint az egylet 63 
tagból állott, az ez idei létszám ugyanaz, még pedig van az egy
letben 48 orvos (azok közzül 4 orvos nem tartozkodik a Szepes-
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ségen, 4 csak nyáron át), J4, gyógyszerész és egy föszolgabiró, 
összesen tehát 63. Meghalt ez idén az egyleti tagok közzül: 
Friedmann Mór gyógyszerész 1897. januar hóban; Dr. Kern Ala
dár 1897. április 26-án; Dr. Majunke Gyula 1897 elején. 

Kilépett az egyleti tagok sorából: Dr. Kail Kornél 1896. 
deczember 30-án ki elhagyta a Szepességet. 

Mi a vagyonunkat illeti: 

van a takarékpénztárban 19 frt 19 kr. 
pénztári lú5szlet . 58 „ 62 „ 
az 1897-ik év hátralékos tagdija . 82 „ 

" hátralék pro 1893,'4 . 4 „ 
" ,, „ l 894 oct. nov. decz. 1 „ 
" " " 1895 . 2 " " " " 1896 • . 22 " 
" az 1898 tagdij kiteszen . 246 

~~..,.,,.,...~·~·....,,.,.....,~"~~ 
rendelkezhetünk tehát összesen . 434 frt 81 krról, 

megjegyzendll, hogy a kórházi alapnak az 1897-iki részlet azaz 
50 frt megfizettetett már úgy hogy ezen alap 888 frt és 05 krra 
(tavalj 806 frt 41 kr.) növekedett. 

Az 1897-iki évben 2 gyülés tartatott; a tavaszi gyülés 
helyett rendkivüli közgyűlés április hó 20-án Iglón és szeptember 
hó 22-én Lőcsén tartott rendes évi közgyülés. 

.Elöadás kettő lett bejelentve: Dr. Lorx Sándor: Közegész
ségügyi állapot 1896·ban és Dr. Ruttenberg J.: Egy megjegyzés 
a diphtheria bacillus biologiájához. 

Az 1897-ild egyleti év f8 mozzanatja . »A szepesi orvosok 
rendtartásának tárgyalása« és a » létesitend8 orvosi kamarák 
megszavazása«. 

A titkári jelentés helyeslő tudomásul vétetik. 

5. JJr. Tátray Gergely könyvtárnok jelentése a 
következ6: 

Tisztelt közgyülés 1 Utolsó rendes közgyülésünk óta az egy-
leti könyvtár következi\ müvekkel szaporodott: 

l. Magyar orvosi könyvkiadó társulat kiadványai: 

Belky János : törvényszéki orvostan. 
Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti magy. kir. tud. egye

tem orvosi karának múltjáról és jelenéről. 
Bókay, Kétly, Korányi: A: belgyógyászat kézikönyve. 
III. kötet. Az emésztési szervek betegségei. 
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2. Kir. m. természettudományi társulat könyvkiadó vállalata. 
Klug Nándor: Az érzék szervek élettana. 
Thanhoffer Lajos: 1 18adások az anatomia köréből. 
Természettudományi közlöny 326-337 füzet. Pótfüzetek: 
39 43 füzet. 

3. Magyar orvosi Archivum ; 
V-ik évfolyam 5-6 füzet. Melléklet VI. évfolyam 1-4. füz. 

4. Klinikai füzetek. 
VI. évfolyam 9-12-ik, VII. évfolyam 1-8-ik füzet. 

5. Kárpátegyesületi évkönyv XXIV. év, 
6. J ahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. 

43 köt. 1-4; 44 köt.: 1-4; 45 köt. I füzet. 
7. Gusserov és Ludwig: Archiv für Gynaekologie. 50. köt. 

23. füzet; 51. köt.: 1 -3 füzet.; 52 köt.: 1-3 füzet; 
53 köt.: 1-- 3 füzet: 54 köt. 1. füzet. 

8. Volkman: Klinische Vortrage. 150 -188. füzet. 
Azonkivül még néhai Dr. Fleischer Jenő hagyatékából 150. köt. 

melyek azonban helyszüke miatt még felállitva nincsenek, miért is 
egy könyvszekrény beszerzése is válik szükségessé Az ajándékba ka
pott könyvtárban számos másod példány van, melyeknek érté
kesitése a tele közgyülésnek ajánltatik. 

Az egyleti rnüszertár a lefolyt évben nem gyarapodott, 
a meglevő műszerek mind jó karban tartattak és igen gyakran 
vétetnek igénybe a tisztelt egyleti tagok által, - mig a gazdag 
könyvtár igen is ritkán használtatik fel. 

Az évi jelentés tudomásul vétetik. A másod példányo
kat illetőleg a közgyülés elfogadja Dr. Lorx Sándor 
ajánlatát azaz: ha egyleti tag találkozik ki azok egye-. 
seit birni óhajtja, ugy azok átengedtetnek eredeti áruk 

r 
harmadrészében. 

6. Felolvastatott az egylet számvizsgáló bizottságának Kés
márkon l 897. január hó 15-én kelt jelentése mely következőleg 

hangzik. 
Tisztelt közgyülés! 

Van szerencsénk jelenteni, miszerint az 1896-ik egyleti évre 
vonatkozó zárszámadásokat f. é. január hó 15-én felülvizsgáltuk 
é~ miután ezeket a fö- és mellékkönyvekkel összehasonlitva meg
egyezőknek találtuk, kérjük: miszerint a Tekintetes közgyiilés 
Titkár úrnak - a felmentvény megadása mellett - önzetlen és 
buzgó működéséért jegyzőkönyvi köszönetet megszavazni és az 
alant felsorolt összegezést tudomásúl venni kegyeskedjék. 
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Osszegzés. 

1 
Tartozás Lerovás Hátralék 

1 

Bevéte'. 
frt \kr. frt lkr frt \k•. 

-

1! jj Pénztári maradvány az 1895 
6J 1 évröl . . . . . 19 19 69 - -

11 II Beiratási dijak . . 2 - 2 - -
11 IIl Tagdijak 1896.jan. 1. decz. 31. 254 - 148 - 106 -
5 IV Évi járulék hátraléka pro J 895 56 ·- 38 - 18 -
7 v Kiegészitö részlet hátraléka . 12 50 8 50 4 -
6 VJ Évi jár. hátraléka 1893--94 8 - - - 8 -
7 VII 1892-93 4 - - - 4 -

" " " 7 VIII 1891..:..92 4 - - - 4 -
" 

„ 
" 8 IX Takarékpénztári betétek . 155 85 91 40 64 45 

8 

1 
Takarékpénztári kamatok. . 6 56 6 56 -

8 Bankbetét . . . • 821 63 
1 44 58 

821 63 
8 XI Bankbetét kamat . . . 44 58 10301~81 összeg . . lil88 811 358 73 

1 

Kiadás. Tartozás .~ Lerovás 

1. frt \kr frt ~ 

1 
Folyóiratok és könyvek 117 38 j 111 38 10 I . 

10 lI Nyomtatási dij . . . 5ó 40 55 40 
]I) III Országos orvosi segélyzöegylet. 40 - 40 -
10 IV Szepesmegyei kórházialap . . . 50 - 50 -

11 v Postaköltség . . . . 10 39 10 39 
11 VI Könyvkötés . . . 20 73 ~o 73 
12 VII Különféle . . . . 13 69 13 69 
12 VIII Takarékpénztári betét. , . 6 56 6 5o 
12 IX Bankbetét . . . . 44 58 44 58 

összeg . 358 73 358 73 

Kelt Kés már k o n, 1896. január hó 15-én. 

Dr. Klein Ármin 
jegyző. 

Dr. Tátmy Gergely 
egyleti e]nlik. 

Genersich Károly. 
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A közgyülés tuclomásúl vesszi a számvizsgáló bizott" 
ság jelentését és megadja a 'felmentvényt Dr. Alexan_ 
cler Béla titkárnak, kinek müködéseért jegyzökönyvi 
köszönet is szavaztatik meg. 

7. Mi az 1898-ik egyleti év költségelöirányzatát 

illeti, úgy az a következőkben állapitatik meg: 
1. Természettudományi társulat 10 frt - kr. 
2. Klinikai füzetek . 4 „ - „ 
3. Orvosi könyvkiadó társulat 8 

" 
- „ 

· 4. Magyar orvosi Archivum . 10 
" " 5. Jahrbuch für Kinderheilkuncle 6 „ - „ 

6. Archiv für Gynaekologie 20 „ - „ 
7. Klinische V ortrage 10 „ - „ 
8. Könyvbekötés 10 „ - „ 
9. Posta költség . 10 

" 
- „ 

10. Évkönyv kinyomatása és bekötése 80 
" 

-
" 11 • Museum. . 15 „ -
" 12. Kórházi alap 50 ,. - „ 

összesen 23;J frt -- kr. 
Ezen össze gg el szemben áll rendelkezésünkre 434 frt. 
Dr. Alexander Béla fentemlitett kiadások ajánlása után in

ditványozza: vétessék az egylet részére Röntgen készülék, -
magától értetödik olyan, mely czéljának minden képen megfelelne, 
a készüléket mint levél utján értesült - részletfiztés mellett 
is be lehetne szerezni, ára körülbelül ·460 frt. lesz; az egylet egy-

hangulag elfogadja az inditványt (miután inditványozó 
kifejtette, hogy ezen készülék accumulatoros és trans
portalható lesz), a mi a készüi 'k árát illeti elhatá
roztatik, hogy az igényelt összeg a kórházi alapból 
fog vétetni melybe lassanként vissza fog fizetetni. 

8. Ezek után a>1 ala szabályok értelmében és a napi 

rend sorrendjében a tisztvisel<ík választása került szőnyegre, 

úgy az elnök J)1: Tátray Gerpely, mint a titkár JJr . 
.Jllexander 'Béla választatik meg egyhangulag, kik meg 

is köszönik az egyletnek beléjük helyezett bizalmát és 

mint eddig, ugy ezentúl is igyekezni fognak kötelességük
nek mtgfelelni. 

9. Miután a mult gyülés alkalmával a késmárki or

vosok lettek megbizva az >Orvosi rendtartás« végleges 
3 
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alakításával azaz az iglói gyülés alkalmával kimondott 
módositások beiktatásával és egyes kifejezések kihagyá
sával, ezen változást szenvedet részletek felolvastattak 
és a rendtartás egész terjedelmében - a Dr. Papp Samu 
által ajánlott stilaris valtozásokkal együtt -

késznek és helyesnek nyilvánitatik a közgyülés által; 
Dr. Alexander inditványa, mely szerint a betegsegélyz8 

pénztárok járó betegeinek látogatása az orvosnál nappal 40 fil
lérrel, éjjel 50 fillérrel számitassék, az egylet által Dr Daits Ede és 
Dr. Sax Agoston által kimondott é velése alapján nem fogadtatik el 

és ujra kimondatik, hogy a rendelés az orvosnál 50 
fillére! fog számitatni nappal, éjjel - magától értet8dik 
- kettös dij fog járni. 

A rendtartásba beikt.atik azonkivül, hogy „a betegsegélyzö 
pénztárak tartoznak ezentúl az orvosi és gyógyszerészi 
számlákat negyed évenként kiegyenlíteni (II. fejezet)." 

10. Határozatképen kimondatik, hogy a ,Szepesi 
orvosok rendtartása• 

ki fog nyomatni és el fog küldetni minden sze
pesi orvosnak aláírás végett, az ezt kisérű le
vélben határozottan kiteendö, hogy a szabály
zatot alá nem író kartárs a következményeket 
eljárásának tulajdoníthatja. 

1 l. A rendtartás értelmében létesitendö becsület bi
róságba JJr.. 'li'ottenber_q János, indítványára egyhan
gulag választatik meg 

egy eszténd8re: Dr. Tátray Gergely, Dr Lorx Sándor 
és Dr. Lövenbein Samu 

12. Dr. Lorx Sándor megyei főorvos felolvasást 
tart ,A közegészségügy állása a mult 1896-iki évben< 
czim alatt (lásd 43-ik oldal). 

13. Dr. flottenberg Janos felolvasa: ,Egy megjegy
zését a bacillus dyphtheriae biologiajához< (lásd49--ik oldal), 

14. Dr. flottenberg következö indítványt terjeszt a 
gyülés elé: egy bizottság volna kiküldendö, mely hivatva 
volna tanulmányozni a megyében létezö betegsegélyz<J 
egyletek ügyeit az irányban, mily módon lehetne befo-

ly:isolni a betegsegélyzö egyleteket, hogy á pénzdr 
kezelése az orvosak kezeibe kerüljön? - az egyesület 

e bizottság tagjaiként kinevezi: az, inditványozót, Dr. 
Stern Adolfot és Dr. Alexander Bélát. 

15. Dr. Teschler finta/interpellatiot intéz a megyei 
föorvoshoz t. i. van-e tudomása arról, hogy Haraszton 
fiatal orvos telepedett le és bemutatta-e ez oklevelét ? 

A megyei föorvos - mint mondja - értesült e dologról, 
az illetö Bernolak nevü szigorló orvos és be is tiltotta már ne
vezettnek nevével ellátott vények kiszolgáltatását. 

Tudomásúl vétetik. 

16. A következö - 1898. évi tavaszi - gyülés 
helyéül Dr. Greisiger Mihály szives meghivása folytán 
Szepes-Béla jelöltetik ki. 

Ezek után elnök berekeszti az ülést. 

3* 
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A szepesi orvosok rendtartása. 
Társadalmi állásunk és rendi érdekünk megovása egy részt 

más részt pedig anyagi helyzetünk javitása és a tiszteséges meg
élhetés biztositása valamint a rendünkben leginkább kivánt kar
társi érzület fentartása és fejlesztése végett mi, Szepesvármegye 
területén orvosi gyakorlattal foglalkozó s lent névleg felsorolt, 
úgy tiszti megyei és városi, mint községi, kör- és magánorvosok, 
közös megállapodás után, orvosi ténykedésünk és társadalmi el
járásunkra vonatkozólag kötelezönek valljuk a következi\ irány
elveket, melyeknek szoros betartására sajátkezü aláirásunkkal 
magunkat ezennel kötelezzük : 

I. Általános határozatok. 
1. Mint gyakorló orvosok, úgy mint addig, ezentúl is min

denkor és mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk orvosi segéd
kezésünket. De miután ezen ténykedésünk alapját képezi a mi 
fentartásunknak és megélhetésünknek, mindenkor a humanismus 
szem elött tartása mellett, nem csak méltányosnak, de jogosnak 
is tekintjük, hogy a szolgálatainkért járó munkadijat nem mint 
tiszteletdijat, hanem mint jogos illetéket követeljük s 
ennek érvényesitését birói úton is elérni törekedni fogunk. Hisz 
az orvos is munkás, ki nappal úgy mint éjjel, hétköznap ép úgy 
mint vasár- és ünnepnap, szünet nélkül dolgozik s ki foglalkozá
sánál fogva, nem csak saját, de még családjának életét is szám
talanszor koczkáztatni kénytelen. 

2. Mint a szabad orvos v á 1 a sz t ás hivei, kötelezzük 
magunkat, hogy betegsegélyzö és más nyilvános egyleteknél, 
szövetke7.eteknél és nagyobb gyári vállalatoknál - kivéve azon 
vállalatokat, melyek orvosuknak a tisztességes megélhetést már 
javadalmazásuk alapján biztositják -· megszabott tiszteletdijjal 
összekötött orvosi állást el nem fogadunk, az addig elvállalt állá
sokról pediglegkésöbben 1897. deczember 3l-ig lemondunk és ezen 
állást az illet8knek rendelkezéséré bocsátjuk. 
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Nem tartjuk összeférhetönek meggy8z8désünkkel, hogy bár
mely ily nem(\ egylet, szövetkezet vagy nagyobb iparvállalathoz 
tartozó tagok, illetve alkalmazottak vagy munkások, megbetege
dés esetén a neki oda utalt orvos segédkezését kötelezöleg igénybe 
venni kénytelenek legyenek, saját bizalmuk és meg·gy8z8désük 
ellen, ha a felmerül8 gyógykezelési költséget sajátjukból fedezni 
nem óhajtják vagy azt fedezni képtelenek. 

3. Kölcsönös egyetértés és együttes törekvés mellett közös 
czélt óhajtunk elérni s azért legelsö kötelességünk kartársi ér
zületünket nemcsak nyelvünkön hordani, hanem úgy a közönség
gel mint a kartársakkal szemben, be is bizonyitani, azt fentartani 
és tettleg fejleszteni is. És ezért kötelezzük magunkat mind azon 
kartársakkal, kik a kartársi érzület tisztességéröl megfeledkezve 
törekvéseink meghiusúlását czélozzák, úgy társadalmilag mint eset
leg a betegekkel való érintkezésben teljesen szakitani s esetleg 
fönállott összekötetésünket nem létezllnek tekinteni. 

II. Az orvos kötelességei a nagy közönséggel 
és kartársaival szemben. 

Szepesvármegye területén orvosi gyakorlatot folytató minden 
orvos elsö kötelessége méltányos és humanus magatartást tanu
sitani úgy a nagy közönséggel mint kartársaival szemben. 

Az orvos választása bizalmi kérdés lévén, határozottan eli
télünk minden az orvosi rendet lealázó jelentéseket, körleveleket, 
hirlapi hirdetéseket, melyek a betegek figyelmét bizonyos ezé! 
felé irányitják; ingyenes vagy mérsékelt áron való gyógykezelési 
igéreteket; egyes betegségek leirását vagy műtett esetek közlését 
nem szaklapban, orvosi segélynyujtásért vagy gyógysikerért való 
köszönet mondatást; orvos sebészi müszerek használatra való 
rendelkezésre bocsátását, ha ezzen ml\szerekkel visszaélések elö
idézhetllk (Pravaz-féle fecskendllk etc.); bizonyos betegségek ellen 
ajánlott, vagy alkalmazott gyógyszereknek, eljárásoknak oly szin
ben való feltüntetését, mintha azok ismerete kizárólagos volna, 
ha csak erre külön és jogositott képesitést kimutani nem birunk. 
Az ily eljarást az orvosi rend méltóságával összeférhetllnek nem 
tartjuk s azért követeljük, hogy mi"degyikünk ily eljárás meg
hiusítására törekedjék és azt lehetetlenné tegye. 

Eskünkhöz hiven kijelentjük, hogy az orvosi titkot betartjuk 
mindég és mindenütt, ha csak a titoktartás kötelessége alól fel 
nem mentett a beteg vagy volt beteg. 
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Kijelentjük, hogy más orvosnak kezelése alatt lévő betegnek 
csak rögtöni segélyt igénylő esetekben szolgálunk orvosi tanács
csal ha a rendelő orvos ugyanazon helyiségben lakik; együttes 
kezelésre azonban mindenkor készek leszünk, mindaddig mig a 
beteg hozzátartozói kívánják, de csak akkor, ha a gyógykezelő 

orvos a minket kötelező irányelveket a maga részéről is kötele
zöknek elismeri. 

Bármelyik kartárs által - feltéve hogy elfogadott határo
zatainkat ,magáévá tette - hívott tanácskozásra szivesen állunk 
rendelkezésre, de rendeléséről vagy eljárásáról elitélöleg nyilatkozni 
soha nem' fogung, ellenkezőleg védelmére kelni, párját fogni a 
mennyire a tisztesség, a méltányosság azt megengedik:, szent 
kötelességünknek tartandjuk. 

A tanácskozás bizalmi ügyet képezvén, ennek tárgyalásai 
mindenkor közös titkot képeznek. 

Tanácskozáskor kerülni fogjuk úgy a versenygést mint a 
féltékenységet; ha a kezelő és tanácskozásra meghívott orvos 
között a fönforgó esetre vonatkozólag lényeges eltérés merülne 
föl, erről utóbbi kívánatára a beteget vagy családját a ,kezelő 

orvos értesiteni tartozik. 
Egy családban két orvos még különös esetben nem kezelhet 

beteget egy és ugyan azon időben, - kivéve, ha az eset a fogászatra 
terjed, - a nélkül hogy a hází orvos arról tudomással ne bírjon. 

Tanácskozásra meghíva, a beteget csakis a rendelő orvos 
jelenlétében látogatjuk meg és csak is a betég ·hozzátartozóinak 
határozott kívánatára folytatjuk a beteg látogatásokat mindaddig, 
mig a fél ezeknek beszüntetését nem óhajtja, vagy nyílt kifejezést 
nem tanusít. 

A beteg vagy hozzátartozói által tanácskozásra meghívandó 
orvos választásánál a fél kivánata dönt. 

Az ingyenes gyógykezelés a tiszti- (járási·, városi-. községi
és kör-) orvosok kötelessége levén, ingyenes gy<'>gykezelésben csak 
is hat6ság által kiállitott szegénységi igazolványnyal ellátott be
teget részesítünk úgy rendelő helyiségünkben mint a beteg lakásán. 

Betegek, kik díjazás tekintetében volt orvosukkal szemben 
kötelességüknek eleget nem tettek, más orvos által csak akkor 
vehetök gyógykezelés alá, ha előbbi kötelezettségüknek telhetőleg 
eleget tettek. 

Tág tere nyílik itt az elnézésnek és hun1anismusnak, mely 
utóbbinak ezentúl is hű követöi lenni akarunk, ha ez valóban 
igazolt. 
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A betegsegélyz8 pénztárak által az orvosi sz~m'ák negyed
évenként kiegyenlitendők. 

SziveS8égb8!, vagy is indokolatlan bárm 'nemű orvosi bizo
nyitványt nem állitunk ki senkinek. 

Kiállitottakért azonban az azért járó díjat senkinek sem 
engedjük el és követeljük annak azonnal való kiegyenlitését. 

Kartá.rsaink bármelyik családtagját, akár megbetegedés, 
akár baleset alkalmával, készséggel és dijtalanúl kezelni mindenkor 
szent kötelességnek tartjuk. 

Joggal követelheti minden kartárs, hogy megbetegedés ese
tén öt készséggel helyettesítsük, de e helyettesítés sohasem szol
gáljorr arra, hogy öt mint házi vagy kezel8 orvost állásából 
kiszoritsuk. 

A helyettesítés alapján esetleg igényelt díjazás legyen mél
tányos és ne terhelje sem az orvost, sem hozzátartozóit, hanem 
magát a beteget. 

III. Az orvos joga és dijazása. 

Betegek gyógykezelésével fáradozást sőt nem ritkán önfel
áldozást igénylő munkát végez az orvos és azért nemcsak mél
tányos, hanem jogos is, hogy munkája után dijazást is követel
hessen, m~rt taz orvosnak anyagi szüksége ép ~lyan mint a tár
sadalom bármelyik tagjáé s önfentarthatása, tisztességes ' megél
hetése csak is mi\ködésének anyagi kártalanítására utalja öt. 

A díjazásra nézve egyöntetű eljárást megállapithatni majdnem 
lehetetlen. Tekintetbe véve a helyi anyagi viszonyokat, a városi 
és községi orvosok által netalán mtr is elfogadott díjtételek 
észünkr81 való föntartása mellett, a következi\ dijszabályzat be
tartására, illetve alkalmazására kötelezzük magunkat. 

1. Házi orvosok évi díjazása - az illet8k vagyoni állásához 
képest - kölcsönös egyezség tárgyát képezi, de az oly formán, 
megállapított dij akkor is fizetendő, ha a családban az év folya-
mán kevesebb volt az orvosi teend8 és viszont. , 

2. Kerületi segélyzö-pénztárak, iparegyesületi pénztárak, 
gyári és hasonl6, törvény értelmében létesített és létesítendő 
betegsegélyz8 pénztárak munkásainak és alkalmazottjainak rendelő 
helyiségünkön nappal nyuj!ott orvosi segélyért leg.alább 50 fillért 
számítunk fel, ily beteg lakásán véghez vitt orvosi látogatásért 
nappal egy koronát, éjjel pedig 1 korona és GO fillért számitan
dunk fel, azonban kijelentjük hogy más egyénekkel szemben e 
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minimalis tételt el nem fogadjuk s hogy ezek anyagi helyzetükhöz 
alkalmazkodni fogunk a méltányosság betartása mellett még pe
dig akként, hogy gyermeknek val6 rendelésért lakásunkon lega
lább 60 fillért, felnötttöl legalább 80 fillért követelünk, az ut6bbi 
látogatás:iért nappal 1 korona és 20 fillér, éjjel 2 korona jár. 

Állami hivatalnokok vagy ezekkel egyenrangú törvényhat6-
sági, városi vagy községi vagy rnagánhivatalnokok, ha rendes 
évi jövedelmük 2000 korona vagy ennél több, szintugy divat- és 
fllszerkereskedök, nagyobb földbirtokosok vagy gazdák, tanárok 
és jobban javadalmazott lelkészek minden egyes látogatás utá1;t 
2 korona dijat fizetni kötelesek : éjjel kettős dij jár azaz 4 korona 

1-1:: dijazásba orvos-sebészi vagy szülészeti közbenjárások vagy 
nagyobb műtétek be nem számíthatók, hanem külön díjazásra 
jogosítanak. 

Orvos-sebészi mi\tétek vagy szülészeti mütétek 2-100 koronáig 
terjedő díjazásra jogosítanak, ha a mütö-orvossal ez , irányban 
egyezség megállapítható nem volt. 

Ml\tétek után teljesített látogatások után, a rendes látoga
tási díj jár, föltéve hogy azok ml\leges kötést, tisztítást stb. nem 
igényelnek. 

A miltéteknél SZükségelt segédkezö orvosnak, a m(\töi orvost 
illeti\ díjnak legalább fele jár. 

A fogeltávolitás dija 2 korona. 
A betegsegélyzö pénztárak részére következi\ díjtételek 

allapitatnak meg : 
1. a beteg látogatásáért az orvosnál nappal 50 fillér 
2. )) » » )) )) éjjel 1 kor. - l> 

3. az orvos látogatásáért a betegnél nappal 1 » 

4. )) )) » l) éjjel » 60 
5. az orvos látogatásáért vidéki betegnél 

nappal kilométerenként 60 
6. az orvos látogatásáért vidéki betegnél 

éjjel kilométerenként l kor. - fillér 
7. nök vizsgálatáért 2 )) )) 
8. szülészi mlltétért 6 » " 
9. ficzamok vagy csontörések beillesztése . 4 » » 

10. kisebb mi\tétekért (foghúzás etc.). 2 » » 

11. nagy mlltétekért (csonkitás etc.) . 10 » » 

Orvosi tanácskozások mindegyike után akár két, akár 
három vagy több orvos közt tartandók ezek -- , a tanácskozásra 
hivott orvosok mindegyike legalább 6 kornyi díjat számíthat fel 
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E díj a tanácskozás megtörténete után azonnal foly6sitandó. 
Minden orvosi bizonyitvány után, n1inöség szerint 4 ·-10 kornyi 

díj jár. A dij nagysága a bizonyitványi indokolás minösége szerint 
meghatározandó. 

A vidéken tett látogatások díja - a sebészeti és szülészeti 
miltétek külön felszámítása mellett - következökben állapitat-
nak n1eg: 

2 kilométernyi távolság után jár legalább 2 korona, 

5 kilométerig terjedö távolság után jár legalább 4 » 

10 • " " » " » 6 » 

15 " » » » » » 8 " 
20 » " » " " " 12 » 

25-30 " » " " » " 16 " 
a fuvar természetbeni elöállitása illetve árának megtéritése mellett 

Magát61 értendö, hogy ha az oda- vagy visszautazás éjjel 
történik - este 8 6rától reggeli 8 óráig - a díj kétszeresen 
számitandó fel. 

A 30 kilometernyi távolságon túl történend8 utazásokra a 
fenti arány a mérvadó. 

Az utazás alkalmával felmerülö többi költségek - élelmezés 
stb. -- a meghivó fél terhére esnek. 

Az elözö pontokban megállapitott díjtételeket a magunk 
részéröl kielégitöknek tekintvén. kötelezzü\\ magunkat, a felek 
részéröl esetleg elöforduló megtagadás.a esetében, méltányos söt 
jogos követelésünket ha kell, birói úton is érvényesíteni, valamint 
a kötelezettségüknek me ; nem felelö feleket e határoziitokat el
fogadó kartársakkal mihez tartás végett megismertetni. 

IV. Választott biróság. 
Erdek összeütközések vagy vélemény különbségek, úgymint 

más karban, az orvosi karban is idézhetnek elö vitatkozást vagy 
egyenetlenségeket. 

Felete sajnálnók ha ilyenek el8fordúlnának, de a mennyiben 
elkerülhet8k nem volnának azoknak kiegyenlitését vagy eldöntését, 
egy saját kebelünkböl megválasztandó bírósághoz tesszük át. 

Ezen orvos birói bizottság három, kebelünkböl választott 
rendes tagból és egy helyettesit8 tag gyanán( milködendö pót
tagból, valamint a felek által választott egy-egy tagból áll. Ezen 
öt tagú u. n. becsületbiróság mindenkori elnöke a szepesi orvos
gyógyszerészegylet elnöke, jegyzője ugyan azon egylet titkára. 

' ' -
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ki szavazati joggal azonbdn csak azon esetben bír, ha váJasztott 
bir6 vagy a fél által meghatalmazott képviselö. 

Az ily módon összeállitott bir6ság itélete, indokolásával 
együtt jegyz8könyvbe foglaland6 s a szepesi orvos-gyógy0 zerész
egylet rendes gyulésén, az illetö felek előzetes kiértesitése után, 
az összes kartársak tudomására hozandó. 

A becsület biróság sem fegyelmi, sem büntetö joggal nem 
birván, csak is h e 1 y e s vagy nem hely e s eljárást min8-
sithet meg. 

Azon nem várt esetben ha a fél az itélettel 
gednék a szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 
felebbezhet, melynek határozata végérvényes. 

v. z a r a d é k. 

meg nem elé
közgyüléséhez 

Mi alólirottak, kik Szepesmegye területén orvosi gyakorlatot 
üzünk s kik önszántunkból, menten minden küls8 befolyástól ezen 
felsorolt határozatokat megállapitottuk, önkényt alávetjük magun
kat ezeknek és bármikor az ezekböl eredö következményeket 
levonni hajlandók vagyunk, miért is e reánk nézve kötelez8 erövel 
bíró határozatokat minden utógondolat nélkül úgy a mint vannak 
elfogadjuk, kötelességhíven teljesitjük és mind azt beismerve 
sajátkezü aláirásunkkal igazoljuk és hitelesitjük. 

\ 

A közegészségügy állása a mult x8g6-iki évben 
Dr. Lorx Sándor megyei orvos, 

7'isztelt kar- és tagtdrs urak ! 
Becses türelmüket és elnézésüket rövid nehány perczre 

igénybe véve, szokásos közegészségügyi jelentésemet a követke
z8kben szerencséltetem bemutatni: 

Közegészségügyi törvényeink és rendeleteink czélja, nem 
csak javitani és eiösegiteni a közegészséget, hanem a lakosság 
ez iránti érzékét is fejleszteni, felebarátirík esetleges mostoha 
sorsán enyhiteni, s egyáltalában megtenni mind azt, a mi úgy 
testi mint szellemi jólétünket biztositja és gyarapitja. 

E czélt elérni csak akkor és csak ott lehet, a mikor és a 
hol az anyagi jóllét nagyobb áldozatkészségre serkenthet, s a 
mikor nagyobb kiadások a nagy közönség vállaira felette nyo
masztó hatást nem gyakorolnak. 

Közönségünk túl nyomó része kedvezötlen anyagi helyzetben 
van, s e helyzet nem engedi jelenleg még, nagy részben levö 
rossz lakás viszonyainkon nagyot lenditeni, annak hátrányos té
nye'Öit elenyésztetni. a megélhetési viszonyokon jóval javitani s 
leküzdeni mind azon akacWyokat, a melyek a testi fejlödést aka
dályozzák s8t bénitj:ík; vagy segélyt nyajtani akkor, a mikor 
szervezetünk ezt leginkább követeli. 

A minö fontos tényező a közegészségre a lakási viszonyok, 
ép oly fontos tényezö maga az életmód és az azzal összekötte
tésben lév8 táplálkozás minösége. 

Köcnépünk tápWkozása távolról sem áll egyenes arányban 
a kifejtendö munka erővel és idövel, miért is ennek némi kiegyen
litésére azon élesztö s felfrisit8 szerhez (Alkohol) nyúl, mely tar
tósabb használat mellett az összszervezetet tönkre tenni vagy 
legalább is nagy mérvben meggyengi teni képes. 

Csak is ily módon magyarázható azon sajnos tapasztalat, 
hogy az élet küzdelmeiben és fáradozásaiban igénybe vett szer-
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vezetünk nem bír azon ellentállhatási képességgel, min8vel elödein'c 
szervezete birt. 

De közönségünk nagy része ma sem áll a mivelödés ama 
fokán, hogy téves felfogás, balhit. elöitélet, sőt babonaság teljesen 
kiirtható volna, s azért nagy nehézséggel küzd minden a köz
egészségügy ell\mozditására fordított törekvés. 

A régi mintegy megtestesedett szokással szakitani nagy és 
nehéz feladat, mely nem ritkán homlok egyenest áll a milveltebb 
osztály követeléseivel s a munkás osztály követeléseivel szemben. 

Egyoldalú volna itéletünk, ha be nem vallanák azt, hogy 
mind azon hátrányok daczára., itt-ott helyesebb felfogást is talá
lunk, a közös érdek méltatására, az egymásérti küzdelemre való 
feláldozására, s ha nem nyilnék kilátás a hatósági intézkedések 
támogabísára ! Biztathat bennünket azon mindennapi tudat. 
hogy a legszebb törekvés, a legnemesebb eszme sem képes 
magának azonnal, hanem csak lassan lasean utat törni és hódítani. 

Reméljünk tehát, hogy a közegészségre is nyilik majd egy 
jobb, szebb és biztosabb jövl\ !,! 

E rövid kitérés r.tán legyen szabad átmennem értekezésem 
azon feladatára, mely az 1896-dik évben szepes vármegye terü
letén észlelt közegészségi állapotot a következőkben vázolja : 

Mint Onök elött ismeretes, az l 896"diki évben az általános 
közegészségi állapot a vármegye egész területén eléggé kedvező 
volt, s összehasonlítva az e!8ző 1895-ik évi közegészségi állapot
tal minden tekintetben kedvezőbbnek bizonyult 

Tömeges megbetegedések - eltekintve az itt-ott nagyobb 
számban elllfordúlt heveny fertözö kóroktól ~ alig fordultak el8, 
sl\t a szokványos, úgy az idl\járás mint a foglalkozás s életmód 
minl\ségével összeköttetésben lév8 megbetegedések, úgy szám mint 
jelleg tekintetében kedvez/\ arányokat mutattak. 

A téli, ta.vasi és öszi hónapokban a légzési szervek bántalmai 
voltak a túlnyomók; a nyárí hónapokban ismét az emésztési szer
vek kóros elváltozásai. 

Vérkeringési bántalmak valamint ideges bántalmak csak 
elvétve kerültek megfigyelésre. 

Valljon minö volt az egyes megbetegedési alakoknál elért 
eredmény, annak fejtegetésébe ez alkalommal bocsátkozni nem 
fogok. Hisz az egyes megbetegedések lefolyásából a következte
téseket levonni és ezeket alkalom adtán érvényesiteni. Őnök 

mint gyakorló orvosok els8 sorban hivatvák, és nem kételkedem 
abban. hogy tapasztalataikat másokkal közölni örömest hajlandók. 

A közegészség mivoltát jelezi az egyes megbetegedések 
alakja, jellege és lefolyása mint els8, az elért halálozási szám 
mint második tényez8. Harmadik tényezőként veend8 a születési 
számarány. 

Felsőbb intézkedés folytán úgy a második mint harmadik 
tényező adataival csak részben rendelkezem, s ennek folytán nem 
lehetetlen, hogy elébb említett állításom a tényleges valónak 
teljesen meg nem felel. 

A két tényező adatait nélkülözvén, elesik a mai nap alkal
mával az ismert »f-Ialálokok« és a ))-D« minta, s jelentésem csak 
is azon adatokra szoritkozhatik, melyekröl határozottan rendel
kezem 

Az 1893. évi 17415 és 1894. évi 91954 számú rendelet 
értelmében a heveny fert8ző kórok 'fel8li adatok - sit venia 
verbo - megközelit8 pontossággal jelentetnek be, s azért némi 
pontossággal a következ8kben számolhatok be. 

Szepesvármegye területén az 1896-diki évben észlelt heveny 
fertőző megbetegülések száma, átlag némi apadást mutat. Míg 
1895-ben azok száma 1636 volt, addig a lefolyt 1896-ban ezek 
száma 1454-re apadt. 

Az észlelt heveny fertőző kórok terjedésére és jelleg~re 

vonatkozólag utalok az ide mellékelt rovatos kimutatásokra; .az 
egyes megbetegedések lefolyását az illető gyakorló kartársak 
ecsetelni hivatva vannak, és úgy hiszem hogy netaláni észrevéte
lüket szívesen fogadjuk. 

Az észlelt heveny fertőz8 kórok a következ8k : 

1. Hó ly ago s Himlő - variola vera & modificata 
9 községben - 1895-ben ily begbetegedés nem fordult elö 
észldtetett 55 eset. Elszórt esetek voltak: Poprádon 2, Sztrázsán 1 
Iglón '1, Ulozsán 1, Görgön 1, Vithfalván 1, Sz.-Remetén 2, Szo
molnokon 1, tömeges (járványszerü) megbetegedés előfordult 

L8csén 43. 

L8csére e ragály a szomszédos Abauj megyéböl egy behívott 
katona ujoncz által hurczoltatott be. Az összes megbetegültek 
közül halt el 20 '/ 0 vagy is 11 . ezek közül 10 Löcsén. A halál
esetek majd nem kivétel nélkül oltatlanokra szorítkoztak, vagy 
legalább is olyanokra kiknél az oltás megállapítható nem volt. 

2. Bárányhimlő - varicella ··-· elöfordúlt 11 községben 
33 esetben (1895-ben 65). E kórban halál eset nem fordúlt .elö. 

3. Trachoma a múlt évben 20 községben 74 eset lett 

1·· ... · .. . 
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észlelve (1895-ben 23). Az összes megbetegiiltek közül - a 
tavalyról maradt 23 eset beszámitásával - meggyógyult 72, ápolás 
alatt maradt 23 trachomás, és 2 trachoma gyanús.. Halál eset 
nem volt. 

Nagy szaporúlatot mutattak a trachomás betegek föleg 
Krompach nagy községben, hol ezen kór a különféle vidékröl söt 
országokból tömegesen összesereglett kllmives és téglavet8 mun
kások közt terjedni kezdett. Ennek folytán valamennyi ott mun
kában álló egyén ·- körülbelöl 2400 - a törvényhatósági tiszti 
föorvos, a tiszti járási orvos és az ottani vasg_vár orvos által 
szorgosan megvizsgáltatott s a szükségesnek talált intézkedések 
azonnal foganatosittattak. 

Ugyan ily eljárás követtetett el a Kotterbachi bánya telepen 
mindenfellll összesereglett 750 munkással szemben is. 

4. Sz a m á r h u r u t nagy apadást mutatott, a mennyiben 
csupán 93 (1895-ben 506) eset jelentetett be, A bejelentettek 
közül elhalt 10, tehát 10·75o/o. 

Kétséget sem szenved, hogy az e kórban megbetegültek 
száma a valóságnak aligha megfelel. Közönségünk e kór veszélyes 
voltát kell/len még nem méltatja, s azért ritkán veszi igénybe az 
orvosi segélyt, bizva a jó Isten akaratába A megbetegültek 
száma határozottan több lehetett. 

5. Gyermekágyi 1 á z elllfordult 7 esetben, ép annyi 
községben. Ezek közül elhalt 3 tehát 43"/0. 

6. Honi ch o 1 e r a ( cholera europea) észleltetett egy és 
ugyan községben 2 esetben. Mindkettő elég súlyos tünetek mellett 
kedvez/len folyt le. 

7. Vérhas egyes esetei 11 községben észleltettek, a 12-ikben 
Késmárk városában tömeges megbetegedések fordultak elll, eléggé 
enyhe jelleggel és kedvezll lefolyással. Összesen megbetegült 70 
s elhalt 5, vagy is 7·14 i/o. 

8. F ü 1t8 mirigy 1 o b 9 községben 198 esetben fordult 
elll (1895-ben 13), valamennyi gyógyult. 

9. Kanyaró nagyobb apadást mutatott. Megbetegült 19 
községben 218 egyén (1895-ben 335), s elhalt 1 tehát alig 0·50/0 • 

10 A vörheny a múlt évben szintén apadást muttatott. 
Megbetegült 51 községben 234 (1895-ben 370) egyén, kik közül 
elhalt 32 tehát 13·79 százalékot, mig az 1895-iki évben a halá
lozási szám arány csak 7 százalékot tett ki. 

11. A roncsoló toroklob és torokgyik az 1896-iki 

1 
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évben szaporulatot mutatott. Megbetegül t75 községben 322 
1895-ben 209) egyén, s ezek közül elhalt 128, vagy is 40 százalékot, 

E fert8z8 kór kezelésénél a minden oldalról specificum gya
nánt ajánlott Antidiphtheria ellenes vérsavó is véttetett haszná
latba, s a mint a fels8bb helyre terjesztett kimutatás ezt igazolja, 
94 ezen gyógyszerummal kezelt beteg közül meggyógyult 63, 
elhalt 31 tehát 33 százalékot. 

12. A h a s i h a g y m á z esetei némi gyarapodást mutattak 
szám szerint, de nem lefolyás tekintetében. Elöfordult 47 község· 
ben 147 (1895-ben 110) eset, melyek közül csak 19 eset végzll
dött halállal, tehát 12·9 százalékot. 

Tömeges hasi hagymáz esetek csupán csak Kluknó, Richnó 
és Jakabfalva községekben észleltettek, a hol erélyesebb intézke
dések is foganatosittattak. Az elsll két községben határozot
tan a fertllzött ivóvizben, az az annak minllségében kellett keresni 
a kór keletkezését, mig a jakabfalvi esetek oka ma is ismeretlen. 

13. K üteg e s hagymáz az 1896-iki évben egyetlen egy 
esetben sem merült fel. 

14. Veszettségre gyanús eb általi marás elllfordult 17 
esetben. A Pasteurféle védoltások alkalmaztattak 15 esetben , 
1 esetben nem, egyben pedig hiányzanak a hivatalos adatok. 
Valamennyi el8bb felsorolt lő egyén az év végével egészséges 
volt, az utolsónak tartózkodási helye ismeretlen. 

Vafamennyi heveny fert8z8 kórok meggátlására, a betegek 
kell8 gyógykezelés alá vétettek, a lehet8ségig elki\löníttettek, a 
szükségelt fertlltlenités eszközöltetett, s8t a hol a szükség fel
merült az iskolák bezáratása is eszközöltetett, magától értetlldvén, 
hogy mind azon házakból, hol fert8zö kórok elöfordultak, az is
kolás gyermekek az iskola látogatástól távol tartattak. 

Ideiglenesen bezáratott a podolini elemi iskola, az iskola épü
letben elöfordult bárányhimlll miatt; a nagy-lomniczi ág. ev. is
kola mind két tanitó lakásán el8fordult diphtheritis eset miatt; a 
poprádi ág. ev. iskola a tanitó lakásán észlelt vörheny és diph
theritis miatt; Löcsén az összes elemi iskolák valamint a gyer
mekkert és a kisdedóvó is, a városban nagyobb mertékben föllé
pett hólyagos himl8 esetek miatt; a kis-hniletzi elemi iskola a 
gyermekek közt elterjedt kanyaró miatt; Gölniczbányán és Zakár
falván az elemi iskolák a járványos fült8mirigylob nagy terjedése 
miatt. 

Valamennyi a vármegye területén orvosi gyakorlatot foly
tató úgy tiszti mint magán orvos, az észlelésre került heveny fer-
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t&z& megbetegedéseket kivétel nélkül ··- sit venia verbo -· be
jelentették az illetékes hatóságnak, ellátták orvosi segélylyel a 
betegeket s támogatták a hatóságokat utbaigazitással, segédkezet 
nyujtottak az óvintézkedések keresztül vitelénél. 

Járvány kórházat csak is Löcsén kellett létesiteni, illetve a 

meglevőt kellöen felszerelni. 
Hogy ezen rendszabályozás a nagy közönségnél nagy ellen

szen,vre akadt, ezt mindennapí dolognak tudjuk, de ez ellenszenv 
hamar volt legyőzhetö, mivel a közönség meggyöződhetett arról, 
hogy a betegek ott böséges ellátásban, gyógykezelésben és rend
szeres ápolásban részesittetnek. 

Az egyes fertözö kór jellegéhez és lefolyásához ez alkalom
mal szólni nem óhajtok, tudva azt, hogy mind azon kartárs urak 
kik az egyes betegek gyógykezelésével foglalkoztak, a netalán 
kivánt fölvilágositással szivesen szolgálni fognak. 

Mai jelentésemet ezennel befejezve, megköszönöm becses 
türelmükét, kérve jelentésemet tudomásúl venni. 

Egy megjegyzés a bácillus dyphtheriae biologiájához. 

J)r. Hottenberg János -városi tiszti orvostól Szepes-Olasziban. 

Nehány feltünÖ éezlelet a dyphtheria antitoxin használatá
nál saját praxisomban, valamint hasonló eredmények a most n1ár 

óriási dimensiókat öltött dyphtheria-irodalom némely szerzöjénél
birtak arra, az igen tisztelt egyesület elé vinni egy megjegyzést, 
melynek consequentiái ugyan nem általunk és itt fognak megol
datni, de mely azt hiszem elég érdekes arra, hogy felemlitessék, 
annál inkább, mert tudtommal sem sernminen1ü bacteriologiai tan
könyvben, sem a többi medicai vagy természettudományi iroda
lomban ez alant felemlitendő kö rülményr8l emlités nem tétetik. 

A )) ~fherapeutisches Monatsheft<1 18~6. n1árczius havi füzeté
ben Soerensen kopenhágai tanár referál a klinikáján alkalmazásba 

_vett ))Beh r ~ n g - szer u m<c eredményéről. FeltünÖ volt a dán 
tudós e referátuma azon okból, mert az addig megjelent referátu
mok és statisztikák között a lehetö legrosszabb volt, ug)ranigaz, 
hogy szeiinte a szerum (német szet un1ot használt csupán} a ha
lálozási arányt nemcsak, hogy nem szállitotta le, de még talán 

fokozta. 
1I ogy ezen közlemény az egész világ egy nagy részében 

tett tapasztalatokkal is most már hozzátehetjük joggal tett ked
vez8 tapasztalatokkal homlokegyenest ellenkezni látszik, az még 
nem annyira feltünö, mint azon körülmény, hogy ugyancf:ak Soe
rensen tanár egy 3 hónappal kés8bben megjelent referátumában 
már összehasonlithatlanul kedvez8bben nyilatkozik a dyphtheria 
antitoxin kezelésr8l és meglehet8s fényes eredményeket constatál, 
mi mellett kiemeli, hogy az els8 közlemény megjelenése óta dán 

vagy svéd szerumot használ. 
Jó magam is használok a szerum idő kezdete óta dyphthe

ritis esetekben antitoxint. Nem akarom eseteim részletes statisz ... 
tikájával Önöket untatni, mert szorosan nincs is reá szükségem, 
csak annyit vélek mégis kiemelendőnek, hogy mig a Behring'féle 
originális szerum (tehát a német szerum) majdnem minden eset
ben bevált, addig a budapesti magyar szerum - cetcris paribus 
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_ az esetek több mint felében, cserben hagyott. Miután a ma
gyar szerum elöállitása minden kételyen felül helyes is exact mó
don történik és ki van zárva, hogy qualitásra nézve akármelyik 
másik szerummal szemben inferius volna, a hatékonyság módját 
és fokát más uton és oldalon kell keresni. 

Soerensen tanárnál a német szerum nem vált be, nálunk 
Magyarcitszág'ön ugyanaz kifün8én vált be; neme önkénytelenül 
jut a természettudományilag gondolkod6 orvos azon gondolatra; 
hogy itt egy bizonyos törvényszerüséget véljen constatálhatni, 
melynel{ általános jelentöségét és jogosultságát a szerves világban 
már ism'ételt-:n Volt és van alkéilmunk megismerni 

Értem Darwin alkalmazkodási észleleteit. Ha azokat a mikro
organismusokra, in spec~e itt jelenleg a bacillus dyphtheriaer'a. 
alkalmazunk, akkor tényleg észszerütlennek tünik fel nekünk, hogy 
tekintet nélkül a földrajzi szélességre, teljesen congreuensnek •e
gyük a zord Norvégiában virulens bacillust pld. és annak csereter:. 
ményeit (Wechselproducte) azokéval pld. melyek Nápoly örökös 
mosolygó ege alatt végzik öldökl8 mesterségüket. Különben sem 
látható be, miért képezzenek a tnikroganismusok kivételt a szerves 
világegyetemben ? Ha igaz az, hogy a föld8n létezö állatvilág és 
növények a földrajzi szélesség fokai szerint alkalmiskodnak biolo
gai tulajdonságaikban, akkor igaznak kell lennie annak is, hogy 
a inikroorganismusok ugyanazon természeti törvényeknek vannak'. 
afávetve. 

Es már most mi következik ebböl a dyphtheria ba~illusra 
vonatkozólag? 1. Az, hogy ezen bacillus csereterményei zordonabb 
és északibb klimáju vidékeken kell, hogy bizonyos tekintetben mó
dosulást szenvedett volt legyen in pejus, délebbiekkel szemben; 
riiert világos, hogy egy pld. ·- 24 ' e -nál még virulens és ölö 
bacillus pld. Északorosioiszágban (mellesleg megjegyzem,· hogy 
a világon mindenütt a legÖldöklöbb hónapjai a clyphtheriának a 
téliek) csak nagyobb ellenállási képességgel kell, hogy felruházva 
legyen, mint egy oly speciesbeli testvére, ki ugyanazon id8ben, 
talán + 15° C. temperaturn mellett Nápoiyban képez állhártyákat. 

2. Ebb81 folyólag az, hogy antitoxi!J. készitésénél illetve hasz
nálatánál erre való tekintettel mindig magasabb geografiai széles
ségen készitett sieruinot veg'y'ünk aikalma:zásba, mert, ha áll ai, 
hogy a különféle szélességü fokok alatt tenyész8 bacillusok bioío
giailag - mondjuk talán praeéise - hatékoriyságukra vonatkozó
lag differensebb, akkor természetes, hogy a magasabb virulentiájll 
cseretermékekkel véghezvitt intnunizálása a szerumot nyujtó állat-
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nak (ló), több antitoxinegységeket szolgáltat mint a csekélyebb 
toxicitással biró és csekélyebb virulentiáju bacillus-cseretermékkel 
véghezvitt immunizálás. 

3. Az 1. és 2-b81 folyólag országunkban oly szerumtermelll 
állomás volna felállitandó, mely geografiailag legészakibb fekvésü 
és klimatikailag zordonabb az ország többi részénél, tehát vagy 
a Tátra közvetlen közelében, vagy a szomszéd vármegyék vala~ 
melyikének északi részében. 

Tisztelt uraim! A 3 pontban foglalt conclusióimat észleléseim 
révén logice fel kellett állitanom, s ha els8 tekintetbe kissé 
merésznek is látszanak lenni, azt hiszen1, megérdemlené az eszme, 
hogy egyik-másik egyetemi laboratorium behatóbb vizsgálat tár
gyává tegye, - a mit nálunk, gyarló berendezéseinkkel és min
dennapi bokros teendöink között majdnem ki van zárva. 

4* 



A ,szepesi orvos-gyógyszerészegylet tagjainak özvegyei 
s árvái számára létesitett nyugdijintézet 1><97. évi április 

hó 20-án Iglón tartott rendes évi közgyülés 

j e g y z 6 k ö n y v e. 

JELEN VOLTAK: 
Dr. Lorx Sándor, elnök; Dr. Tátray Gergely, 

pénztárnok, Dr. Sax Ágoston, jegyz8. Továbbá: Dr. Neu
b a u e r La j o s, Dr. K 1 e i n Ár m i n, D r. A l e x a n de r Bé 1 a, 
Dr. Hankó Arthur, Dr. Greisiger Mihály, Dr. Tesch-
1 e r Antal, Dr. Rott enb er g János, Dr. Löw en be in 
Samu és Dr. S eh ön Samu nyugdijintézeti tagok. 

1. Elnök a közgyülést megnyitván, jelenti, hogy Dr. Rosen
zweig Bertalan és Dr. Kiraj Arisztid, egyleti tagok a nyudijinté
zetbe beléptek 

2. Elnök jelenti, hogy a pénztárvizsgálat folyó évi április 
hó 11-én ejtetett meg, s hogy az intézet pénztára a lehet8 leg
nagyobb rendben találtatott; egyúttal fölkéri a jegyz8t, hogy a 
pénztárt vizsgáló bizottság jegyz8könyvét olvassa föl. A jegy
zőkönyv fölolvastatván, kitünt, hogy a mult 189ö-ik évi vagyon
szaporulat ci48 frt 96 krt, az intézet összes vagyona 15,180 frt 
54 krt teszen, a mi örvendetes tudomásul vétetvén. Dr. Tátray 
Gergelynek a pén„tár páratlan kezeléseért jegyz8künyvi köszönet 
szavaztatik s a felmentvény megadatik 

3. Felolvastatik a választmány inditványa a folyó évi nyug
díjazás tárgyában: " választmány inditványozza, hogy a nyug
dijra jogosult négy özvegynek, nevezetesen: özv. Kalmár Berta
lannénak, özv. l(rompecher Sándornénak, özv. Weisz Jánosnénak 
és özv. Scherfel Aurélnénak nyugdija a folyó 1897-ik évre, egyen
ként 140 frtban állapittatnék meg. 

A választmány ezen inditványa elfogadtatván, fent emlitett 
nyugdijosztalék félévi részletekben ez évi junius 30·án illetve 
deczember 31-én folyóvá tétetik. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Tárgymutató. 
Oldal 
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