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Gyógyszerésztörténeti közlemények 
Gyógyszerészet 33. 304-309. 1989. 

Nyavalyák orvoslása Békés megyében a XIX. század elején. 
II. rész1 

KISSNÉ DR. ÁBRAHÁM KATALIN 

Pünkösd Hava (Május) 
Szép, száraz meleg idő volt egész hónapban. Az ápri

lisban leírt mocsárláz („hideg lelések") most is ural
kodtak és valamennyire „rossz neműek" lettek. (A ne
gyednapos lázra utal feltehetően, amelyet a Plasmodi
um malariae okoz.) A negyedik említésre méltó esetem 
ebben a hónapban történt. Egy 17 éves gyulai német 
lány egész nap a szülei szó1őskertjében kapálgatott. Jól 
elmulatozott közben lánypajtásaival. Estefelé egyszer
csak egy fa alatt látták és úgy tűnt, mintha aludt volna. 
A társai, amikor hazafelé készülődtek ébresztgetni 
próbálták. Az alvó lány testét hirtelen görcsök rázták. 
A görcsben fetrengő félholt lányt feltették a szekérre és 
hazavitték. Amikor hozzá érkeztem, olyan szörnyű 
görcsök rázták, hogy azok erejétől kirepült az ágyból. 
Minden tagja rázkódott, görcsölt, ropogott. A szülei és 
a rémült jelenlévők „dühösségbe vélték őtet lenni". Az 
arca égett, magas láza volt, pulzusa „reszkető sebesség
gel kitsiny" volt. Mivel görcsölt és eszméletlen volt, 
semmit sem bírtam vele lenyeletni. Kamilla virág levé
ből készült folyadékot kevertettem össze egy kevés 
ecettel, lágy sóval és beöntést adattam neki. A „sok bü
dös ganéllyával kiüresíttett" leány elcsendesedett. Ez
után görcsoldókat adattam neki, rendszeresen szarva
sagancs szeszt (Spiritus comu cervi) szibériai hódpézs
mát, vagy Moschust ősi gyógyszerünk az őshinduk 
gyógyszerkincse között már szerepel, az Adzsur Vé
dákban is megtalálható. A hódpézsma illóolaját ópi
ummal kevertem. (Essentia Castorei moscho et opio 
[17].) 

A gyógyszereket mohón bevette és görcsei meg
szűntek, virradatra teljesen magához tért. Nagyon bá
gyadt, lankadt volt, vó1egénye és szülei nagy aggodal
mára. Másnap émelygésről panaszkodott. Tamarinda 
levélből, Kőrismézbó1 és keserűsóból álló gyenge has
hajtószereket kapott. (Tamarinda leve = Pulpa tamar
indorum.) Egész nap jól érezte magát. Harmadnapra 
kirázta a hideg, ágynak esett, ahol úgy megmerevedett, 
mint valami oszlop. Görcsei is visszatértek, de ezek a 
görcsök sokkal enyhébbek voltak mint az első és nem is 
tartottak olyan sokáig. „Megismervén a betegség lárvás 
nemét" már biztosra vettem, hogy a betegsége „Febris 
intermittens larvata" vagyis lappangó váltóláz, álcázott 
váltóláz, vagy ahogy a nép nevezte „gyújtvány-hideg". 
M~snap Kín,akéreg héjával csillapítottam a lázát. A 
KEREG HEJÁT, AMELYET SCHUSZKY GÁS
PÁR GYULAI PATIKUSTÓL MÉG REGGEL 
MEGVÁSÁROLTAM, A PORRÁTÖRT FAHÉJ
JALEGYÜTfJÓLELKEVERTEMBORBAN.Lá-
za enyhült, de harmad napra ismét kirázta a hideg. 
Görcsei azonban nem tértek vissza többé. A kínahéját 
más keserű füvekkel együtt adattam és néhány nap 
múlva felgyógyult a betegem. 

1 I. rész a Gyógyszerészet 1989. 4. szám 191. old. 

Szent István Hava (Június) 
Az egész hónap tiszta, száraz és igen meleg volt vi

harokkal, „néha támadt égi háborúk hasznos esővel 
meg hűtötték a levegőt." A korábbi hónapokban ta
pasztalt malária mellett a kisdedek között járványsze
rűen jelentkezett a „Veress Himlő." (Scarlatina) A 
betegség első napjaiban borzongást, magas lázt ész
leltem kedvetlen kis betegeimnél. Másnapra a hideg
rázás, láz, szomjúság étvágytalanság fokozódott a 
gyermekek feje elnehezedett, szemük kivörösödött és 
bántotta a világosság. Gyakori tüsszentés, torokfájás, 
nehéz nyelés, olykor hányás, hasmenés jelentkezett. 
Az éjszakákat álmatlanul töltötte mind a szülő, mind 
a gyermek. Harmadnapra jelentek meg a vörös, bolha 
nagyságú pontok a homlokon, arcon, mellen, hason 
és végtagokon. A pontok egyre szaporodtak, terjed
tek, majd nagy vörös foltokká nőttek össze. A Scarla
tina laevigata seu plana vagy „közönséges összefolyó 
verheny" 7-8. napjára elhalványodtak a vörös fol-, 
tok, ezután lehámlottak és korpa szerűen lehullottak. 
Azoknak akik étvágytalanok voltak, s túlságosan 
mocskos volt a nyelve, eleinte gyenge hánytatót ad
tam, italként Bodza virágból készített herba teát ren
deltem. Azoknak, akik túlságosan erős torokfájásról 
panaszkodtak lágyító füvekből készült italokat java
soltam. A fehér mályva itala jónak bizonyult, enyhí
tette a fájdalmakat. A nyakra ecetes borogatást alkal
maztunk. A hurutos betegeket köptető „Lágyító" 
szerekkel, nyugtatókkal („csendesítő") fájdalomcsil
lapítókkal orvosoltam. Szalmiákos főzetet, mákfe
jekből készült szörpöket, ópiumot írtam elő. ( Mákfej 
szörp= Syrup diacodii; Fehér mályva= Althaeae ra
dix et folium; Szalmiák= Ammonium chloratum; 
Mákfej =Capita papaveris.) Salep gyökeret (kosbor
gyökér) főzettem ugyanerre a célra. A gyógyulófél
ben lévő gyermek sokáig nem hagyhatta el a szobát, 
félteni kellett a meghűléstől. Ez a ·nyavalya nem volt 
vészes a járványos helyeken. Kevés kisgyermek halá
lát okozta az idén. Nagyon súlyos esetekben, ahol 
nagy hasmenés, láz jelentkezett, a kiütések lassan hal
ványultak, ott kínahéj kivonatot adattam, erősítő sze
reket és „rothadás elleni anyagokat." 

Szent Jakab hava (Július) 

Nagy volt á hőség, szárazság sok volt az éjszakai zi
vatar, zápor. A lakosságot néhány helyen „Epe hideg
lelések" gyötörték. (Erős gyomorrontás, gyomorhu
rut, epepangás.) Kezdetben levertségró1 panaszkod
tak, fáradtságról, enyhe borzongásokról általános 
nyugtalanságról. Ezt követően hol a hideg rázta a bete
geket, hol teljesen felforrósodtak, sárga ábrázattal, 
mocskos ~árga nyelvvel, könnybe borúlt szemmel estek 
ágynak. Ejjelre mintha alább hagyott volna a láz. Száj
ízük keserű volt, nyomást éreztek a gyomruk táján, 
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émelygős böfögéseket hallattak, csúnya zöld vagy sár
ga epét hánytak. A magas láz, a forróság „előbbeni os
tora" hajnalra újra visszatért. A betegség első napjai
ban hánytatókat adtam. Némelyek ettó1 egyben meg
könnyebbültek, másoknak mivel a betegség az első na
pok után sem múlt el, gyenge savanyúszerekből álló 
hashajtókat kezdtem adatni, Tamarindust, Borkövet, 
Szilva ízt. (Szilva íz =Pulpa prunorum.) A hánytatástól 
és hashajtástól fogyöngült betegeknek végül keserű 
tinkturákat rendeltem, hogy az étvágytalanság és a 
gyengeség megszűnjön. 

Kis Asszony Hava (Augusztus) 
Rettenetes volt a qőség, alig esett néhány csepp eső, 

alig volt „álhatatlan Egi Háború". Az elmúlt hónapban 
leírt gyomorrontások („Epés Hideg lelések") tovább 
tartottak. EBBEN A MELEGBEN GYORSAN 
ROMLIK AZ ÉTEL, NAGY A KÖRÖSÖK VIZÉ
NEK SZENNYEZETTSÉGE ÉS A SZEGÉNY 
NÉP MIND-EZT MEGESZI, MEGISSZA. 

Egy rendkívüli esetem volt csupán. Egy 64 éves gyulai 
kesztyu'Készítő mester évek óta „Béli szakadást szenved
vén (sérv) magakészítette sérvkötőt hordott. Ebben a 
hónapban túl sokat dolgozott a szó1őjében és túl sokat 
borozgatott. Sérvkötője meglazult s a megeró1tetéstől 
sérve tovább nőtt, hasfala tovább szakadt, olyan nagy 
erővel, hogy a belei még a herezacskójában is „kidüllen
gőztek". A rakoncátlan beleket már semmiképp sem le
hetett a sérvkötő megszorításával visszanyomni. 

Tüstént ágynak esett. Hideg vizes és fehérmályvake
nőcsös borogatást tettünk a megszakadt helyre, de 
ezek sem értek semmit. Valószínűleg megcsavarodtak 
a belei, büdös böfögések, hányások vettek erőt rajta. A 
„ belekben tartózkodó ganéjt is álhatatlan büdösséggel 
kihányta." Mindenféle hashajtót és nyugtatót, olajos 
szert amit beadtam neki, rendre kihányt. Fürdőbe fek
tettem, de az sem használt, a szorulást a hányást nem 
tudtam megállítani. Negyed napra megkékültek a ke
zei, hideg verejtékben úszva gyakran elájult. Amikor a 
sérült rész is megkékült, mély álomba esett és örökre el
szenderült. (Kórház nem volt Békés megyében, operá
ciót nem végeztek, külső sebeket, mély vágásokat szo
rító kötéssel, varrással próbáltak összeforrasztani. A 
sérv műtéti kezelésére nem is gondolhattak. A belső 
szakadások halálos kimenetelűek voltak.) 

Szent Mihály Hava (Szeptember) 

Ez a hónap nagyon esős volt, az eső szinte állandóan 
esett. Már említést tettem az elején a francia háborúról 
és megigértem, hogy később részletesen is írok annak 
egészségügyi kihatásairól. 

A szeptember volt az a hónap, amikor a borzasztó 
dolgok történtek. Reménykedtünk, hogy végre békes
ség lesz, mert ellenségünkkel fegyverszünetet kötöt
tünk. Az aradi és temesvári ispotályból sok sebesült és 
beteg katona érkezett Békés megyébe. Sok volt a beteg 
és sebesült az Aradról és Temesvárról felfelé masírozó 
katonák és a megyénkben áthurcolt, felfelé szállított 
francia hadifoglyok között is. Először Komlóson (Tót
komlós) és Orosházán szállásolták el a legtöbb beteg 
katonát és foglyot a lakosság házainál. A lakosok közt 
emiatt „Forró rothasztó és Patétsos Hideglelések" 
(vérhas és kiütéses tífusz) járvány ütötte fel a fejét. 

Még nagyobb lett a baj, amikor a Weidenfeld, Hiller 

és Sztárai-féle gyalogos osztályokat elszállásolták Bé
késen, Csabán és Berénybe (Mezőberény). Mind a há
rom hadosztály olyan emberekből állt, akiket erőszak
kal „akaratjok ellen katonának statuáltattak." Nem 
voltak kiképezve, a hosszú kényszerű gyaloglástól ked
vetlenek, erőtlenek voltak, a hitvány élelmezéstó1 jól 
legyengültek. Ezek a legyengült katonák szinte azonnal 
és igen nagy számban betegedtek meg vérhasban és ki
ütéses tífuszban. 

A nemes Megye, hogy népe egészségét megvédje, 
igen hasznos intézkedéseket akart tenni. Elrendelte, 
hogy a három gyalogoshadosztályt külön ispotályok
ban helyezzék el és nem a lakosság házainál. A gyógyí
tó házakat vagy ispotályokat el akarta látni a szükséges 
ágyneművel és ággyal. Mivel a három hadosztálynak 
mindössze két katonaorvosa volt, a civil orvosok közül 
kiegészítette az orvosi létszámot. A két katonaorvos 
mellé két civil orvost rendeltek ki az épülő ispotályok
ba. Mire minden szépen elrendeződött a Weidenf e/d
féle hadosztálynak 44 betegférónelyes ispotálya volt 
Békésen. A Hiller és Sztárai hadosztály számára Csa
bán 6 férőhelyes katonatiszti kvártély és 204 férőhelyes 
ispotály épült. Amíg az ispotályok felépültek 18 ma
gánháznál helyezték el Békésen a katonák egy részét. 
Hiába rendelkezett bölcsen a Megye, az ispotályok, 
szükség kórházak berendezéséig a lakossághoz szállá
solt katonák megfertőzték a lakosságot. 

(Az emberek nagy része ebben az időben nem hitte, 
hogy a járványokat fertőzés okozza. A tisztifőorvos 
már számolt az infekcióval, sőt azt is megfigyelte, hogy 
a „marscholásban" legyengült katonák szervezete ér
zékenyebben reagált a fertőzésre.) 

Mind Szent és Szent András Hava 
(Október-November) 

Az elmúlt hónapban beállt esős idő szüntelenül tar
tott mindkét hónapban. Békésen volt a legnagyobb ria
dalom, ezért ezt az esetet jegyeztem fel először. Miután 
a Weidenfeld hadosztálybeli betegek a már említett 18 
háznál voltak elszállásolva, október végére naponta át
lagosan 83-ra növekedett a betegek száma. A katonák 
mellet a ház gazdái és a cselédek is megbetegedtek. 
Minden nap meghalt néhány beteg. Kérésemre a Me
gye elrendelte, hogy Fehér András polgári seborvos 
menjen ki ezekhez a házakhoz, az ott lévő orvosokat se
gíterü. Fehér Andrást rettenetes kép fogadta. Beteg ka
tonákkal voltak tele a lakószobák a házak kamráiban és 
az istállókban kínok közt fetrengtek a házak gazdái és 
cselédei. Az a „Kapitánybeli kvártélyház pedig" ame
lyet ispotály számára kijelöltek, még sehogyan sem állt. 
Minden erőmmel azon voltam, hogy az ispotály minél 
előbb elkészüljön és a beteg katonákat elkülönítsék a 
lakosságtól. Sajnos csak november 11-re lett készen az 
ispotály, nem 44 hanem 50 férónelyesre sikerült. Igen 
ám, de akkor már naponta több mint 80 beteg katona 
volt. Kénytelen volt a Megye az ispotály szomszédságá
ban lévő 12 lakóházat kiüríttetni, hogy ezek gazdái úgy 
ne járjanak, mint a 18 említett házé. 

A 18 házban ugyanis már november 11-re 34 civil 
beteg is volt. Szüntelen fejfájásról, émelygésről panasz
kodtak, nagyon bágyadtak voltak. A 18 ház lakóinak 
hánytatót adtam „ex Pulvere radicis Ipecacuanae cum 
tartam emetico" (Ipecocuana gyökér porából, kalium 
stibium tartaráttal). 
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Erősítőszernek Angyalfű forrázatot és fahéjas Hoff
mann-féle folyadékot adtam mentával és kámforral. 
Hólyaghúzó flastro~nokat is tetettem rájuk. Vérhasban 
lévő betegeimnek Opiumos és ipecacuanás port (Do
wer por) adtam. Akik vér hasba és kiütéses tífuszba 
egyaránt beleestek, azoknak Ipecacuánát, Rebarbarát, 
Szimarubát adtam és különböző hasfogókkal. (An
gyalfű = Angelicae radix; H offmann-f éle folyadék = 

Spiritus aethereus; Rebarbara= Rhei rhizoma; Szima
ruba = Simarubae radix.) A 34 beteg közül 9 meghalt, 
a többiek szerencsésen kigyógyultak. Miután a katoná
kat az ispotályba szállították a 18 ház „megtisztítását" 
(fertőtlenítését) az alábbiak szerint rendeltem el: 

- Az ajtókat és ablakokat több napra nyitva kellett 
hagyni. 
- A falakat le kellett meszelni. 
- A padló földjét (földes volt minden helyiség), egy 
lábnyomnyira ki kellet ásni, és friss gyepfölddel meg 
kellett tölteni. 
- Tüzesített téglára ecetet kellett önteni, hogy ennek 
párája füstölje ki a levegőt. 

Felhívtam a házban lakók figyelmét arra, hogy gyakran 
engedjenek be friss levegőt a szobába. Hiába volt min
den a betegségek mégis elterjedtek. Megbetegedtek 
azok a római és görögkatolikus papok is, akik a beteg 
katonák gyóntatására és az utolsó kenet feladására az 
ispitályba látogattak. 

A római pap nagyon nehezen vészelte át a kiütéses 
nyavalyát, a görögkatolikus pap nyolcadnapra meg
halt. Néhány ispotály körüli 12 ház gazdája a tilalom el
lenére a házban maradt, nem ürítette ki a házát, félt, 
hogy ingóságait a katonák elemelik. Ezek a gazdák is 
cselédeik is megbetegedtek. Ezeket a fent leírt módon 
kúrálgattam mégis meghaltak közülük ketten. 

Közben a beteg katonák száma úgy megnövekedett, 
hogy már nem fértek el az ispotályban. Egyre több ház
hoz kellett beteg katonákat kvártélyozni. Egyre jobban 
tartottam attól, hogy valóságos veszedelmes epidémia 
fog kialakulni. A hadiorvost elkeseredésemben igye
keztem meggyőzni, hogy azokat a katonákat, akiket 
még szállítani lehet, vitesse el, „ Ó: Aradra a Fő Hadi Is
potályba". Sikerült 60 beteget 0-Aradr~ szállásolni. 
Nemsokára híre jött, hogy a nyavalyák 0-Aradon is 
pusztítanak. 53 beteg katona maradt hátra a békési is
potályban és kilenc másfajta „külső nyavalyában" 
szenvedő katonát tartottunk a község házainál (Akik 
nem hastífuszban, vérhasban és kiütéses tífuszban 
szenvedtek.) November végére nagyon lehűlt az idő és 
a nyavalyák lecsendesültek. 

Karátsony Hava (December) 

A hónap elején kemény hideg volt, ám csakhamar 
melegebb esős idő következett, amely a hónap végéig 
tartott. A Csabán fekvő Hiller és a Sztárai féle hadosz
tályban olyan sok volt a beteg, hogy az ispotályok férő
helyei kevésnek bizonyultak. Itt a hastífusz, vérhas és 
kiütéses tífusz uralkodott. A beteg katonák mellett az 
ápolásukra kirendelt katonák is megbetegedtek. Sok 
volt a halott. 

J erso vits és Bart ha seborvosok, akiket a Megye a ha
diorvosok mellé kiküldött, „már elbetegedtek és élet 
halál közt nyomorogtak." A betegségek „mivolta mi-

att" a vérhas és a „rothasztó Patetsos Hideglelés" (ki
ütéses tífusz) a csabai ispotály olyan büdös volt, hogy 
alig lehetett a betegek között egy órát is eltölteni „un
dorodás és fertőződés nélkül." 

A katonaorvos és a hadnagy arról panaszkodott, 
hogy sok a hiányosság pl. nincs elég ágynemű. A mocs
kos ágyneműket naponta többször kellett volna válta
ni, de nem volt. Elrendeltem, hogy a koszos ágynemű
ket naponta többször mossák ki, így több váltásra van 
lehetőség. December elején 83 beteg katona volt az is
potályban, nap mint nap szaporodott a létszám. A be
tegség elterjedt a lakosok között is, kevés volt a sebor
vos, némelyik ezek közül maga is betegesked~tt. Epi
démiától kellett itt is tartani. Sikerült innen is 0-Arad
ra küldeni 43 beteget. Jersovits seborvos három hét 
alatt meggyógyult, Bartha seborvos pedig minden 
igyekezetem ellenére meghalt betegségének 18-ik nap
ján. A csabai ispotálybeli Káplán, aki a betegek lelki vi
gasztalásában vett részt, 8 nap alatt meghalt. Említésre 
méltó, hogy december vége felé egy Szász-Jáger had
osztály vonult át nagy sietve Békés megyén lefelé, Er
délybe igyekeztek. Ok maguk mesélték, hogy nyáron, 
amikor még felfelé masíroztak, 1200-an voltak. Sok 
beteget hagytak maguk után különböző ispotályokban. 
Most, amikor visszafelé siettek Erdélybe, már csak 
800-an voltak, pedig nem is harcoltak. Itt Békés me
gyében is szétszórtak több mint hetven vérhasban, has
tífuszban és kiütéses tífuszban szenvedő katonát. Ajár
vány így nemcsak Békésen, Csabán és Berényben ter
jedt el, hanem Szarvason, Gyomán és Kétegyházán is. 
Az ispotályokban lévő katonák mellett pl. : Csabán 28 
házban 83-an, Kétegyházán pedig 36 házban 97-en es
tek az említett nyavalyákba. 

Ebben a hónapban volt egy különös esetem, a nap
lóm végére szántam egy másik esettel együtt. 

Volt egy 30 éves jámbor, jószívű, de borongós ter
mészetű ifjú, aki előbb kertészkedéssel foglalkozott. 
Sok tanulással, nagy szorgalommal és kitartással odáig 
vitte, hogy szakított a kertészkedéssel, s a Földes Ura
ság legjobb tisztje lett. Kitűnt rendkívül nagy tudásával, 
a politikában és mindenféle tudományban jártassággal 
az összes tiszt közül, így ő viselte a legnagyobb hivatalt. 
Szerénysége, jósága miatt mindenki nagyon szerette. 
Egyetlen gondja volt csupán, gyermekkora óta gyak
ran heves fejfájás kínozta. Ez a férfiú az idén nyáron 
Aradra indult szekéren. A hosszú úton megéhezett és 
rossz, fővetlen húst evett. Hamarosan émelygést érzett, 
hányingere volt, undorodott minden ételtől. Dolga vé
gezetlenül hazaindult, itthon bevett egy hánytatót, de 
ez nem ért semmit, másnapra szörnyű „kólikába esett" 
a fájdalom szinte eszét vette. Szolgái elmentek egy se
bészért, ez a chyrurgus gyenge hashajtót, nyálkás alteás 
gyomorcsendesítőt adott neki, amitől jobban lett, de a 
gyomrában valami maró-szódához hasonló égető érzés 
maradt fenn. Ez az égető érzés hol csitult, hol erősö
dött. Hashajtó, nyugtató, adszo~bens, gyomorerősítő, 
keserű és hánytató szereket szedett bajára. Októberre 
gyomorgörcsök kínozták, amelyek szinte az ájulásig 
fokozódtak. Fó1eg étkezés után görcsölt a gyomra erő
sebben. Már nem mert enni sem végül. Álmatlanság kí
nozta, étvágytalansága, melankóliája nőtt, széklete 
csak beöntésre lett, különben 8 napig sem lett volna. 
Mostmár kihívtak engem is a beteghez. Keserű, nyál
kás orvosságokat és nyugtatókat, görcsoldót rendel
tem. Minden este nyugtattam „tsendesítő szert adtam 

1 

1 
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nékie". Javasoltam a kocsikázást, sétálást, testmozgást 
és a társaságot. Ekkor már szinte utálta az embereket. 
Bágyadt volt, sovány, kétségbeesett. Kijelentette, ha 
nem javul, végez magával. Ezt a szándékát véghez is 
vitte. December 30-án este, amikor észrevette, hogy 
cselédei eltávoztak, szájába vette a négy golyóbissal 
megtöltött „kisded pistoll" -t és meglőtte magát. A lö
vés nem volt halálos, ezért véres nyomokat hagyva ma
ga után, a harmadik szobába támolygott, és ott az almá
riumból kivett egy ezüstkést. Visszatért ágyába és nye-: 
segetni kezdte a torkát. Cselédei a lövésre feleszmél
tek, hamarosan a szobájába rohantak. Egyes cselédei 
lefogták a csupa vér ifjút, mások a chyrurgusért szalad
tak. A sebész rohanva érkezett. Hogy a vérfolyást meg
állítsa, kötést helyezett a betegem nyakára. Az nemso
kára magához tért, és krétát kért, szólni nem bírt. A 
krétával az asztalra írta végakaratát. Szörnyen nézett 
ki. A pisztoly a füléig széthasította a száját, az alsó ajka 
a felsőtől „majd két tzolnyira" lelógott. Több foga kire
pült, maradék fogai lógtak. A szájpadláson a golyó be
fúródásának nyoma látszott. A nyakán három colnyi 
seb tátongott, gégefeje kilátszott, nagyra dagadt a feje 
és nyaka. Csakhamar kirázta a hideg, a szemei megtel
tek vérrel, hörögni, fuldokolni kezdett. Kevés remény 
volt életbenmaradására. A mellettem serényke~ő se
bész a dagadásokat próbálta először lenyomni. U gy fel 
volt dagadva a szája, nyaka, hogy egy csepp víz azon le 
nem ment volna. 

A sebész jó munkát végzett. A véres varrást, amivel a 
száját és nyakát összevarrta ki kellett fejteni, mert ettől 
se nyelni, se lélegezni nem bírt a beteg, mégis 8 nap 
múlva leveseket és bort is tudott már nyelni szegény if
jú. A harmadik hét végén a belső szájüreg sebei össze
nőttek, már csak a torkát kötözgettük össze. 

Ez az ifjú most szüntelenül fekszik, nagyon sovány, 
semmit sem eszik, állandóan szomorúan gondolkodik, 
barátjait látni sem bírja, látszik, hogy nem kíván tovább 
éjni. Nekem úgy tűnik, hogy elméje megháborodott. 
Oszintén szánakozik rajta mindenki. Ebben a hónap
ban volt még egy nagyon szomorú esetem. Egy bujakó
roshoz (nemibeteg) hívtak. A beteg bevallotta, hogy 
egy rossz hírű házban valamikor gyakran megfordult. 
Sajnos amikor értem küldtek, ez a betegem már nem az 
első stádiumban volt, sokáig nem fordult orvoshoz, 
mert a daganataitól nyugodtan tudott dolgozni. 
SAJNOS A NEMI BETEGSÉG NEM RITKASÁG 
NÁLUNK. EZÉRT A HABSBURGOK IS FELE
LŐSEK. AMIÓTA MÁRIA TERÉZIA 1751 ÉS 
1769 KÖZÖTT' A KÉJNŐKET, CSAVARGÓKAT 
ÉS MÁS ROSSZHÍRŰ EGYÉNEKET AZ ÖRÖ
KÖS TARTOMÁNYOKBÓL MAGYAROR
SZÁGRA SZÁMŰZTE, ALAPOSAN ELTER
JEDT NÁLUNK EZ A NYAVALYA. MI ORVO
SOK MÁR TÖBBSZÖR ÉSZREVÉTELEZTÜK, 
HOGY A MEGTORLÁS N~M ,ELEGENDŐ, 
EZEKET ABETEGEKETGYOGYITANIISKEL
LENE, MÉGHOZZÁ KÖTELEZŐEN ÉS INTÉZ
MÉNYESEN. A KÖZELI ERDÉLYBEN 1784-
BEN ALAPÍTOTTAK HÁROM KÓRHÁZAT ER
RE A CÉLRA, DE EZEK AZ ELSZIGETELT IN
TÉZKEDÉSEK MIT SEM JAVÍTOTTAK AZ ÁL
TALÁNOS ,,BUJASENYVI" ÁLLAPOTOKON.A 
RETTENETES FRANCIA HÁBORÚK, AME
LYEKRŐL MÁR ÉPPEN ELEGET ÍRTAM, NA
GYON IS KEDVEZTEK ENNEK A BETEGSÉG-

NEK, MOSTANÁBAN KEZDIK REBESGETNI 
ORVOSI KÖRÖKBEN, HOGY A NEMIBETEG
SÉGEKNEK NEM IS EGY.FAJTÁJA VAN. EGY 
JOHN HUNTER NEVŰ ANGOL KOLLÉGÁM 
PL. NAGYON MEGJÁRTA, EGY KANKÓSNAK 
TARTOTT BETEGÉNEK A VÁLADÉKÁVAL 
MEQFERTŐZTE §AJÁT MAGÁT,, (MIJ\!TEGY 
22, EyvEL EZELOTT 1787-BEN) ES 6 ~VVEL 
KESOBB MEGHALT, MERT A KANKOSNAK 
TARTOTT BETEGÉNEK KOMOLYABB „BUJA 
SENYVI NYAVALYÁJA" (SZIFILISZ) IS VOLT 
[ 19]. 

Nos, említett betegemmel mindent elkövettem, amit 
csak lehetett, eret vágtam, purgáltam különböző has
hajtókkal, meleg teákkal itattam, higanyos kenőcsöket 
írtam elő számára. Kalomelt itattam vele (ez a higany
vegyület olyan rosszul oldódik, hogy nyugodtan adha
tó belsőleg is). (Higanyos kenőcs= Ung. hydrargyri; 
Kalomel = Hydrargyrum chloratum mite.) Végül 
Szárcsagyökér főzetet rendeltem, (radix sarsoparillae) 
de a betegemen mindez ideig mindezek a szerek nem 
sokat segítettek. Ma is kapja a fenti szereket, bár javu
lása alig remélhető. 

Miután az emberi nyavalyákat sorra vettem, az álla
tokkal foglalkozom. A „ valóságos marhadög~' (lépfe
ne) elkerült bennünket, nem úgy, mint a szomszéd vár
megyét, ahol jócskán pusztított. A száj és körömfájás 
lépett viszont fel itt-ott a nyár elején. A marhák fog
inyei megváltoztak, szájuk tajtékzott és büdös volt. 
Alig ettek a beteg állatok, elsoványodtak. A nyavalyát 
jó eredménnyel orvosoltam. Napjában többször sós vi
zet itattam velük, a szájukat napjában többször kimo
sattam, a fekélyeket sós, ecetes vízzel, timsóval és méz
zel tisztítottam, de amikor a marhák végre újra legeltek 
(„füveztek") sokan közülük sántítani kezdtek. A kö
röm begyulladt, a hús megdagadt körülötte, a körmük 
közt fekélyes és büdös gennyesedések támadtak. A 
gazdák tanácsomra az állatok lábát sárga agyagba ke
vert ecettel kenték be, a körmök közt lévő daganatokat 
marhaszőrkötéssel dörgölték ki. 

Nagyon hasznos volt a hájba kevert rézgálic is. Ezzel 
kellett a marhaszőrkötést bekenni. Nem is döglöttek 
meg a marhák. A gazdák mégis nagy kárt szenvedtek, 
mert a marhák lesoványodtak. Ezeket a sovány jószá
gokat pedig nem bírták - ahogy ez itt szokás volt - a 
májusi és júniusi nagy marhavásárokban eladni. 
Kelt Karátsony Hava 31ke 1809. 

Rigler Zsigmond m. p. (sk) 
T. Ns. Békés V. megye Rendszerint való 

orvosa 
(Képzelt napló) 

BETEKINTÉS A 19. SZÁZAD ELEJI ORVOSLÁS ÁLTA
LÁNOS GYAKORLATÁBA RIGLER ZSIGMOND FEL

JEGYZÉSEI ALAPJÁN 

Himlő gyógyítása· 
A 19. sz. elejétől alkalmazzák az „ Oltalmazó tehénhimlőt". Ez az 

emberiség történetében az első védőoltás. A himlő elleni védőoltás 
felfedezése előtt az emberiség 10%-a himlőben halt meg. 
Lázcsillapítás (A test hütése): 

Kina kéreg főzete (belsőleg) 
Fahéjjal kevert porrátört kina kéreg (belsőleg) 
Salétromos árpalé 
Salétromos mandulatej 
Citromos vizes pakolások, valamint ezek itatása 
A testrészek hideg ecetes vizes borogatása. 

1 
1 

1 

1 
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Hashajtás (szélhajtá5) .: 
Bodza gyümölcse 

1 Szilvaíz 1 
Mandula tej ll 

Manna 
Tamarínda levél 1 

Kőrisméz r Belsőleg 
Keserű só 1 

„Gyenge savanyú szerek" j' (Ilyen lehet pl. 
Rebarbara a savanyú kovászos 
Angyalfü (szélhajtó) _i uborka levele) 
Beóntés ecetes sós vízzel készült langyos 
kamillatea (külsőleg) 

Izzasztó szerek: ~ 
Bodza virág sűrű levele salétrommal 1 

Bodza virágból készített szeszes oldat 1- Belsőleg 
Árnika virág főzete _I 

Vízhajtás (vizelethajtás) :· 
Piros gyűszűvirág leveléből készült forrázaj-
Angyalfű gyökér Belsőleg 
Pitypang kivonat _ 

Szívre ható gyógyszerek: 
1 Piros gyűszűvirág levél 

Belsőleg -J Sisakvirág kivonat L (fertőzéses lázas betegeknél szívnyugtatónak 
használták.) 

Hurutoldók, köptetők, fulladás elleni szerek: 
1 Szenega gyökér 

Belsőleg -J Á?i~sos ammóniá~-szesz 

Hasfógók: 

L St1bmm pentaszulf1d 
Dicsőséges fű 

Belsőleg -Í Dower por 
' L Szimaruba gyökér füzete 

Fájdalomcsillapítás: 
Kámforos égetett bor 
Fehérmályva ital (torokfájásra) 
Máknedv, vagy ópium 
Mákfejekből készült szalmiákos szörp 

Belsőleg Guajacum (rheumatikus fájdalmaknál) 
Alteae gyomorcsendesítő ópiummal 
Kámforos Fehérmályva kenőcs 
Lágyító ír vagy Ziliz ír 

_ Angyalfű fürdő (izomf~jás ellen) 

{ 

Hólyaghúzó flastromok 
K „

1
, 

51 
. . Ecetes borogatás 

u so eg Meleg fürdő 
Tört gyalogfenyő magból, kenyérbélből és 
borecetből készült pakolás ft'.jfájásra 

Nyugtatók külső és belső nyugtatásra: 
Belsőleg-[ Sz~lep gyökér (.~~sborgyökér) főzete 

Maknedv vagy opmm 

Külsőleg-[ Hűsítő szerekkel átitatott pakolások 
(a bőr nyugtatására) 

Külsőleo-[ Repce emulzióval átitatott olajos kötés 
b _ Mentafüből készült teával átitatott pakolás 

Beisóleg _r-
Kűlsó1eg L Kamilla tea 

Beisóleg -r Szerpentária növény ópiumos kámforos forrázata 
' L.. Orvosi árnő pilula (pilula Gynoglossum 

Gyulladás csökkentése.· 
Érvágás (Ezt gutaütés ellen is alkalmazzák 
vérnyomás csökkentésére) 

Í Sisakvirág kivonat 
Beisőleg -1 Ziliz ír 

L Dícsőséges fű forrázat 

Külsó1eo_r- Hűsítő pakolások 
L ' i:o i_ Kámforos pakolások 

Be,~ső~eg -J Kamilla tea 
Kulsoieg L 

Sebek kezelése: 
Kína kéreg 
Szerpentária növény forrázata 
Sérvet szorító kötéssel nyomtak vissza 
Nagy nyílt sebeket összevarrtak vagy 
szorító kötéssel összehúztak 

Görcsoldás: 

1

.- Mentatea 
Belsőleg . Ópiumos mentatea 1 Szarvasagancs szesz 

L Hódpézsma illóolaja ópiummal 

Étvágyjavítók. erősítőszerek: 
Í Keresű anyagokat tartalmazó gyógynövények ! keverékéből főzetek 
1 Pitypang kivonat 

Belsőleg -1 Kína kéreg keserű főzete 
1 Szerpentária növény forrázata 

L 
Angyalfű 
Hoffmann féle folyadék (Spir aethereus) 
mentollal, kámforral 

Hánytatók: 

Belsőleg Langyos Bodzavirág tea 
{ 

Tamarindából lévő készítmény 

Ipecacuana gyökér pora 
Kálium stibium tartarát (hánytató borkő) 

Külsőleg-[ Menta teával átitatott pakolás 
a gyomorra 

Kiszáradás elleni szer: (folyadékpótlás) 
Ecetes, citromos víz, mandulatej. 

Rothadás elleni szer: 
Belsőleg --r- Kínakéreg főzet 

L_ Dicsőséges fű forrázat 

Csúsztatóanyag: 
Külsőleg - Arabmézga nyák 

Külső tisztítás - fertőtlenítés: 
Meszelés 
Szellőztetés 
Friss gyepföld a szoba földjében 
Tüzes téglán párologtatott ecetes víz 

Nemi betegségek gyógyítása: 

AUV: 

Kalomel 
Higanyos kenőcs 
Szárcsagyökér főzet [A Sarsaparillae 
radix főzetét a II. gyógyszerkönyvünk 
(1888) is felvette. 
Friedrick J. Zittmann (1671-1757) 
vezette be a gyógyászatba és minthogy 
higanyt is tartalmazott valamint használt is.] 

Száj és körömfájás gyógyszerei .. · 
Szájra: Sós víz itatása, sós ecetes vizes szájöblítés 

Méz és timsó szájtisztításra 
Körömre: Sárga agyagba kevert ecet 

Marhaszőrkötéssel körörntisztítás 
Hájba kevert rézgálic 
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K. Ki s s - Ábrahám: Therapy of diseases at the begin
ning o.f the XIX. century in the county Békés. 
I. and II. part 

On the basis of some literary data and the rich sources of the 
Archive of Békés county this paper gives a survey on the general 
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medical praxis and drug-repertory of the beginning of the XIX. cen
tury. 

The annual report of 1809 from Zsigmond Rigler a "sworn chief
physician" of the county constitutes the essence of the diary coneen
ing the situation of healt care. 

From the epoch of N apoleon·-wars this is one of the most charac
teristic documents concerning therapy. The diary deals with almost 
all aspects of the therapeutical work in Hungary at the beginning of 
the XIX. century. The Napoleon-wars caused problems in the field 
of drug-trade too. 

From the notices of Zsigmond Rigler it is evident. that the main 
part of the drug-repertory at that time was of plant origin; which were 
the drugs still available at the end of the wars; and the grave conse
quences infilcted by the war from the point of view of the hygienic con
ditions of the people. The diary deals with the contemporary economi
cal and social problems too. It gives an astonishingly authentic descrip
tion of the ethiology of some diseases. It discusses convincingly the 
conditions of medical work at the beginning of the XIX. century. One 
can trace the responsible work of the physician, requiring high profes
sional training whereas he was confronted with a great varety of diffi
culties. 

(Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Békéscsaba, István király tér 6. - 5600) 

Érkezett: 1987. XII. 22. 


