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Az első cholerajárvány története és 
gyógymódja.

r ta : t  Bálint Nagy István dr.

(Folytatás.)

II.

Az ismeretlen cholera nagy zavart keltett nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi egészségügyi hatóságok és orvo
sok között. Irodalma alig volt, a therapiára vonatkozólag 
pedig egységes, kialakult és tapasztalatokon alapuló m ód
szer nem állott sem a hatóságok, sem az orvosok rendel
kezésére. Az ősminta az egész Európa számára — Anglia 
kivételével — az orosz állami gyógymód (die russische 
Staatstherapie) volt, amely 1823-ban jelent meg.25 Ez 
szolgált alapul egész Európának, Anglia pedig a már 
em lített Lind és Klark angol orvosoknak az indiai gyár 
mátokon szerzett tapasztalataira, valamint Piso Willem  
(1611—1678) leydeni orvosnak szanszkritből fordított 
munkájában feljegyzett gyógymódjára támaszkodott.2‘; 
Lenhossék országos főorvos magyarul, németül, latinul és 
olaszul megjelent könyvének, valamint a helytartótanács 
instructióinak gyógymódja is az orosz állami-therapián és 
az orosz és galíciai népszokásokon alapult.

A járvány kitörésekor hivatalosan közölték a váro
sok egészségre ügyelő tisztviselőivel és a járványorvosok
kal a különböző népies gyógymódokat, így a boszniai, 
wiesnicai zsidók gyógyszerét, amely pálinkából, borecet
ből, mustármagból, lisztből és fokhagymából állott- Szin
tén népies eljárásnak nevezhető a galíciai Leo, az egyik 
varsói katonai kórházi orvosának bismuth-therapiája, 
valam int Bernstein szintén varsói orvos érvágáson, 
pióoázáson és belsőleg egyedül melegvíz itatásból 
álló eljárása. Országos hírre te tt szert sikeres 
kuruzslásával Morvái János tiszabábolnai pap, aki
nek gyógymódját még az orvosok is átvették. Nem 
is csoda, hiszen négy oldalas gyógymód-leírását a 
helytartótanács nemcsak a hivatalos személyzettel, hanem 
még a papokkal is közölte, hogy a szószékről hirdessék a 
népnek, valamint a faluk jegyzőinek is megküldte kido 
boltatás végett. Ez is orosz eredetű, maga a szerző 
mondja, hogy ,,egy muszkaországból attyafiaihoz ir t  né
metországi orvos levelének fordítása, melyet az újságban 
olvasott.“ A gyógyításmódja ez volt:

„A beteget m eleg ágyba lefektetem , dunyhákkal, bundák
kal bétakartatom, hogy legkisebb mértékben se jusson hozzá 
külső levegő, egyedül az orra marad takartalan, a’ fejére is 
ruhát tétetek. E gyszers’mind a ’ beteg a ’ m int lefekszik , kö
té s t készíttetik , fodorm entát (herba mentae crispae), (K rau
sem ünze), Istenfát (herba abrotani), (Beifuss, eine A rt w il
der W erm uth), bozsikát (herba saturea), (Saturey), zsá lyát  
(herba salviae), (Salbey), utón termő m ályvát (M aiven), 
öszve vagdaltatva m egforráztatom  vízzel, vagy két ruha közzé 
tétetem  az öszve vagdaltt füveket, és egyik oldalát forró bor
ral locsoltatom  meg, és jó m elegen a’ beteg’ gyom rára köt
tetem , frissen, és jól bétakartatom  ismét. Ita lt is mindjárt 
készíttetek , fodorm entát, vagy  bodzavirágot (flores sam - 
buci), (Krausemünze oder holler), vagy  székfü virágot (flores 
cham om illae vulgaris), (Cham illen-Thee), forráztatok, és ezt

25 Anweisung zur Heilung der Cholera morbus, vom kai
serlichen Medizinalrath in St. Petersburg verfasst. 1823. In: 
G eorg S ticker: Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und 
Seuchenlehre. II. B. Die Cholera. Giessen, 1912, 491. 1. —  
Prof. G. S ticker  (W ürzburg) m ost foglalkozik a m agyaror
szági cholerajárványok történetével, mely rövidesen m egjele
nik. Szomorú, hogy külföldi professor, külföldi pénzen m a
gyar orvostörténelm i tárggyal foglalkozik, am i ism ét bizony
sága  orvostörténelm i érzéketlenségünknek és a tárgykör  
európai szempontból való fontosságának.

2,i Piso W illem : De Indiáé utriusque re naturali et medica. 
Am sterdam , 1658.

gyakran m elegen adatom  a’ betegnek. Minekutánna a’ fodor
m enta elfogyott, fodorm enta helyett használtatom  a ’ tsom bor 
füvet (herba pulegii); (P o ley ), m elly a’ réteken bövségesen  
találtatik . Ha szom jóhozni kezd a ’ beteg, árpát főzetek, és 
ennek levét m elegen adatom  neki; ha éhezik, m eleg levest fő 
zetek, és adatok, de italul erre is árpa levet. Midőn a ’ b eteg  a ’ 
nyavalyát elkergető forróságon keresztül esik, ámbár forró
ságban marad a’ takarók alatt, m ég is tsendes türréssel szen
vedi; ezt többeken, m ellettek  lévén, tapasztaltam . Izzadás 
közben száraz tiszta  ruhát adatok a' betegre. — Ha jobban 
kezd is lenni a beteg, a ’ kötést nem engedem letétetni, sőt 
újjíttatom  melegen, és két lepedővel takartatom  egész nya
kig, hogy hirtelen ált’változás ne történjen; ha a ’ lepedő alatt  
is folyvást izzad a ’ beteg, igen  jó jel. Azután engedem fe l
kelni; de téli módon öltöztetem ; ekkor ha m eleg levest 
eszik, engedek egy  kevés bort inni. E ’ mód szerint sok bete
gem , ha rosszúl lett reggel, estve már feljárt a ’ házban.

A' mi engem  illet: eleinte 4 zacskóban Chlort hordoztam; 
de utóbb elvetettem ; m ost néha kezem et eczettel megmosom, 
a ’ kendőmbe szoktam  leginkább tölteni. Ez előtt, m íg a’ n ya
valya nem uralkodott, fölöstököm özni nem igen szoktam; de 
m ost el nem m ulasztom . Gyakran izzadásba hozom m agam  
reggelenként az ágyban, csak m értékletesen. Ha nappal izza
dok, fehér ruhámat vá ltoztatn i el nem mulasztom: néha för- 
dök, m értékletesen eszem , és iszom. Leginkább a ’ gyom or ált- 
hütéstől, és az izzadtságnak a’ testbe visszam enésétöl őrzöm  
m agam at. E gyéb sem m i praeservativum m al sem  éltem  ek
koráig.27

Morvái állítólagos sikeres gyógyításának csakhamar 
országos hire lett és annyi betege akadt, hogy segítségül 
két köböl búzáért asszonyokat fogadott fel, akik ezen fe
lül minden beteg után nyolc garast is kaptak, szóval jól 
jövedelmezett a Morvai-féle gyógymód. Képzelhetjük,hogy 
mennyire függött a gyógyszertől a gyógyulás, ha tapasz
talatlan  parasztasszonyok is el tudták végezni. Kecskemét 
városa Szokolay Hártó János asztalost 25 váltóforint ju 
talomban részesíti eredményes gyógyításáért, pedig sa
já t bevallása szerint nem te tt egyebet, mint Morvái gyógy
módját alkalmazta.28

Különösen az egyházi férfiak, akik pedig a kolera 
járvány leküzdésében tevékenyen vettek részt, karolták 
fel Morvái gyógymódját, de az Országos Levéltár várme
gyei Relatio-iban, a megyei „rendszerénti főorvosok“ 
gyógymódjaiban is mindenhol feltalálható. Nagyobb nyo
mot hagyott ennek a kuruzslónak gyógymódja, mint az 
országos főorvos, Lenhossék tudományos leírásokon (de 
nem megfigyeléseken) alapuló Animadversatio ja. Len
hossék még a járványt megelőzőleg, 1830. dec. 23-án ősz 
szehívja a pesti egyetem tanárait, akik már ekkor megál
lapították a cholera contagiosus voltát, holott a bécsi 
egyetem tanári kara még a járvány dulása a la tt is arról 
vitatkozott, hogy a cholera ragadós betegség-e, Oroszor
szágba kiküldött járványorvosaik, Spausta Ferenc tö r
vényszéki orvos, Zhuber A ntal és Olexik Pál kórházi orvo
sok boncolásokon és helyszíni megfigyeléseken alapuló je 
lentései is rendelkezésükre állottak ekkor már, m ert ezek 
még 1830. november havában kiküldettek, holott a magya 
rok Verzár Emánuel és Cziegler József a helytartótanács 
akadékoskodása m iatt csak 1831. tavaszán utazhattak Ga
líciába a cholera tanulm ányozására.28

Nemcsak az orvosok, de a lakosság nagy része is össze
téveszti a cholerát a pestissel. Az erdélyi románok csu- 
má-nak nevezik, ami a pestisnek népies neve, melyet Ma- 
gyary— Kossá a pestises csomóval hoz összefüggésbe. A 
gyógyszereken kívül érvágás, piócázás a legerterjedtebb 
gyógymód, ami szintén a pestises időkből m aradt reánk. 
A pióca olyan kereseti cikk, hogy a franciákat kapzsi 
vásárlásaiktól helytartótanácsi rendelet tiltja  el, akik az

27 O rszágos L evéltár, Choleralia, Resol. Palat. 1864, 2074. 
ex. 1831. Linzbauer— Codex, Tom, 3. Sect. IV. No. 2777.

28 Szokolay H ártó János: Szabadalm as Kecskem ét törté
neti ism ertetése. Kecskem ét, 1846, 131. 1. P atak i Dániel, A  
Cholera K olozsvárit, 1831 c. könyvének 14. 1. szóról-szóre 
közli M orvái eljárását anélkül, hogy a szerzőt említené.

2‘J O rszágos L evéltár. Htt. 19.298. 1831. júli 12.
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e célra készített hordókban, melyekbe 5—6000 ezer nadály 
fé rt bele, hetenként, különösen hűs, nedves időkben, öt
hat kocsival is elindítottak. A csanádmegyei zsidók a 
pióca m éterm ázsáját 250 forintért adták el B att francia- 
országi kereskedőnek, akit a helytartótanács az országból 
kitiltott, m ert féltették a piócákat a kipusztulástól, sőt 
rendeletet hoztak, amely a piócák nevelésére, ta rtásá ra  és 
fogására vonatkozó utasításokat tartalm azta.30 31

Érdekes az Orvosi Tár 1831 es évfolyamában közölt, 
Schordan Zsigmond, a pesti egyetem élettani professorá- 
tól beküldött hirecske:

„Tekintetet érdemel azon tapasztalás, m ely Pesten a’ 
cholerajárvány’ idejében a’ nadályoknál té te te tt. L ichtel úr
nak nagy nadálykádjaiban a’ járvány’ kezdetekor a' nadályok  
annyira elbújtak, hogy mikor eladás végett szükség  volt reá
juk, lehetetlen  volt csak néhányat is kifogdosni. September 
hónapja’ elején ism ét m eg kezdtek jelenni. H asonló • eltűnése 
minden nadályoknak vétetett észre Sopronban is, hasonlókép 
L ich ter  úr’ kádjaiban. Ez a ’ tünem ény valljon nem m utat-e, 
ú gy  m int sok egyéb, levegőnk’ járványos elrendezésére? Dr. 
Schordann / ,31

Lenhossék Mihály országos főorvos Animadversatio- 
nes c. utasításában, amely magyarul és az összes nemzeti
ségek nyelvén is megjelent, tiltakozik a túlzásba v itt pió- 
cázás és érvágás ellen, „főképpen kell pedig őrizkedni a t 
tól, hogy tapasztalt orvos* tanácsa nélkül soha se é r ne 
vágattasson“, ennek ellenére a hires varsói Bernstein az 
érvágás, a piócázás és meleg vízen kívül semmi más 
gyógyszert nem használtat és ez nagyobb nyomot hagy 
az orvosok körében, mint Lenhossék józanságán alapuló 
tilalma. A varsói Leo veszedelmesnek ta r t ja  az érvágást, 
de a bismuth életveszélyes, mérgező adagait nem. Zajait 
Márton, Szatmár vármegye főorvosa ezt írja  Relatio-jh- 
ban:,, A felsőbb helyekrül érkezett utasítások mellett az 
epe mirigy ellen ezen ns. megyében legsikeresebbnek ta- 
pasztaltato tt lenni az ér vágás, nem tekintvén a‘ betegnek 
öregségét, avagy testnek gyenge állapottyát (!). A ma- 
gisterium bismuthival is té tetett próba, de nem sok siker
re l“. Ung vármegye rendei „minden orvosi szerek felett 
leginkább a gondos érvágást és magistenium bismuthít 
ajánlják. Hoffmann Károly, csanádmegyei főorvos a cho- 
lerakórház Számára olyan ,,tensor“-t keres, aki „hirudi- 
nes applicare et venae sectionem institutere sciat“, azaz 
a piócákat fel tudja rakni és eret tud vágni. Cziegler Jó
zsef Galíciába kiküldött orvos Relatio-jában32 szintén ál
lást foglal a piócázás és érvágás érdekében, mint a cho
lera nélkülözhetetlen gyógymódja mellett. Markó János 
csongrádi seborvos egyetlen gyógymódja az érvágás, 
amely az „édesdeden szenderítő haláltól“ is megment. É r
telmes választ ad Relatió-jában Trombitás Sámuel, Zem
plén vm- főorvosa: „az orvosságba nem követtem kizáró
lagosan sem egy, sem más ajánlatát, hanem a józan ész 
tnaácsát és tapasztalásom után menvén a betegséghez 
használtam jobbára minden gyógymódból valamit.“33 Az 
országban dühöngő marhavész gyógyításában szintén 
nagy szerepet játszott az érvágás, ami az állatgyógyá
szatban is igen elterjedt gyógymód volt.34

Nagy szerepet játszottak még és igen elterjedtségnek 
örvendettek a papok és rendházak csoda- és choleracsepp- 
jei, amelyek hatóanyagairól ma már nem sokat tudunk,

so O rszágos L evéltár. Choleraria. Htt. 5688/1831. Bálint 
N a g y:  i. m. 80. 1.

31 B ugát— Schedel: Orvosi Tár. III. k. 191. 1., 1831, Pest.
82 e . R elatione Doctoris medicináé Josephi Cziegler causa 

observandae Cholera orientalis Leopolim ezm issi dto 3.10 
Julii 1831. H tt. nyom tatott körlevele. O rszágos L evéltár. Cho- 
leralia.

a3 Szem elvények az O rszágos L evéltár  gyűjtem ényében  
levő, nagyobbára kézírásos, igen terjedelm es és bő R ela tio -k- 
ból.

34 Dr. L ászló  F erenc: Á llatorvosi Lapok, 1930. 21. sz.

m ert feltalálóik a titko t magukkal vitték a sírba. Híres volt 
az Alföldön a szegedi piarista atya Gfuber József csoda- 
cseppje, amelyről a szegedi levéltár egykorú ira ta i és ta 
nácsülési jegyzőkönyvei azt mondják, hogy közönséges 
citromfűből (melissa officinalis) készült spiritus aromati- 
cus, mely a régi idők igen kedvelt és minden baj ellen 
használt gyógyszere volt. Szeged városa két métermázsa 
melissát kér a helytartótanácstól, de Lenhossék válasza 
szerint ennyit az egész Pesten sem lehet találni és így 
nem is küldhetnek. Ebből is látszik, hogy milyen keresett 
choleracsepp lehetett Szeged környékén Gruber atya or
vossága.35 Ugyancsak nagy volt a keletje Cseresznyés 
Sándor horgosi orvos csodacseppjeinek is, amelytől a hor- 
gosiak úgy meg gyógyultak, hogy Reizner szerint a falu
ban a oholerának egyetlen áldozata sem volt.36

Mindezek csak sarlatánságon, babonás hiedelmeken 
alapuló gyógymódok voltak, vájjon a komoly egyetemi 
tanárok és orvosok mit ta rto ttak  jónak a cholera leküz
désére és gyógyítására ? A helytartótanács előszedte a régi 
pestis rendeleteket és á tírta  a „pestis“ szót „cholerára“, 
a gyógymódot illetőleg pedig kétségben hagyta az orvo 
sokat, az egész országot. Európaszerte így volt ez, hiszen 
egy teljesen ismeretlen betegséggel állottak szemben. N é
met klinikusok, mint Hufeland és Schubert, jóllehet még 
nem láttak  cholerás beteget, de kifogásolták a „hivatalos 
gyógymódot.“ Lenhossék Mihály országos főorvos elfo
gadta azt, de m it is tehetett volna egyebet.37 A jánlja az 
orvos megérkezéséig: „1. a test ham ar felmelegíttessen, 
2- a bőrnek megszűnt kipárolgása ismét helyrehozattas- 
son, 3. a gyomor és belek, melyekre főképp hat e nya
valya, megkönnyebbíttesen és 4. az ereknek és érző in ak 
nak, elcsüggedt munkássága neveltessen, s a görcsös je 
lenések elháríttassanak. Ezért a beteget rögtön ágyba 
kell fektetni, egész testét m elegített ruhákkal dörzsölni. 
U tána borecetes melegvízzel lemosni, majd só és ecettel 
vegyített meleg fürdőbe ültetni.“ A jánlatos a gőzfürdő és 
az izzasztás, melynek újabb m ódját előírja: „mezítelenül 
ültettesen a beteg egy üres és víznélkül való fürdőkádba, 
helyeztettessen lábai közé egy borszesszel tö ltö tt find- 
zsaallya; m eggyújtatik e borszesz, a beteg pedig nyakig 
betakartatik  egy széjjel terpesztett lepedővel. A kád el
zárt körének m eggátlott levegője tüstén t felhevül, mely 
által három minuták a la tt a leghathatósabb izzadás ü t 
ki.“38

Ajánlja Lenhossék a melissát, fodorm entát és orvosi 
székfüvet infusumban, óvatosan az érvágást „azonban a 
meglett korúaknái 12 uncia vérnél 15-ig kevesebb ne 
eresztessen ki. Ha az ér m egnyitásakor a vér csak cseké
lyül buzogna ki, szükséges a test és tagok felső színét 
melegített ruhadarabokkal dörzsölni és bétakarni, s akkor 
osztán folytatni a vér levonását.“ A helytartótanács sze
rin t a kieresztendő vér mennyiségére nézve „az esztendő- 
rész, az éghajlat, a járvány tulajdona, a véralkat és a be
tegnek testalkotása legyenek sinórm értékül“.39 Érvágás 
u tán calomel és ópium különböző adagait írja  elő Lenhos
sék• A szív tájéká t pálinkával, szappannal, kámforszesz- 
szel és salmiák-szesszel kell dörzsölni. Belsőleg elalélt- 
ságnál borsosmenta-olajat szedjen a beteg, utókúra gya
nánt pedig rebarbara tincturát. A megyei egészségügyi 
bizottság kötelezte a „rendszerénti orvosokat“, hogy ezt 
az „állami therap iá t“ betartsák, mint pl. Győrben, ahol 
az orvosok vonakodtak elfogadni. Hoffmann Károly csa
nádmegyei physicus a következőképpen állítja össze azon

85 Szeged, városi levé ltár. Tanácsülési jegyzőkönyv. 1650—  
1831.

36 R eizn er: Szeged története. H. k. 181. és 183. i.
87 O rszágos Levéltár. Choleraria. H tt. 19.293/1931.
88 Dr. Valló Is tván :  Az 1831. évi kolera története Győrött. 

Győr, 1930.
3S Országos Levéltár. Choleraria. 34.092/1931.
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gyógyszerek jegyzékét, melyek a fenyegető cholerajár- 
vány alatt szükségesek:

Specificatio m edicam entoruni, quae in usus Inc. C ottus Csa- 
nadiensis appropiquante nunc epidém ia Cholera Orientalis

necessaria sunt.

Nomina medicamentorum Libras*

1 C h lo ra tis  Oalcis, in  quo plena-
rium  fe re  defectum  p a tim u r
(am elyből csaknem  te ljesen

k ifo g y tu n k ) 300
2 C ham phoreae 10
3 O pii p u ri 5
4 H erbae  M elissae 50
5 H erb ae  M enthae  C rispae 20
6 N itr i pu ri 30
7 R ad icis A ngelicae 20
8 R ad ic is Ip ecauanhae 2
9 R adicis Colombo 3

10 Salis  A m m óniáéi d ep u ra ti 20
11 F a rin a e  sem inum 30
12 R ad ic is rh e i m oscovitici 4
13 A rcan i dup lica ti 4

* Libra —  1 font =  12 uncia; uncia -  1 /12  font.

A sematicus gyógyszerektől való írtózat terem tette 
meg a Hahnemann-féle homeopatha kúrát és a Hahn-féle 
vízkúrát, mely utóbbi „V ictoria! Kaltwasser hat die cho
lera besiegt“ hangzatos jelszavának nálunk nem m utat
kozott hatása, ellenben annál inkább az elsőnek, különö
sen jobb körökben. Bakody József41 győri tiszeletbeli v á 
rosi orvos telepítette meg hazánkban olyan sikerrel, hogy 
még a helytartótanács40 41 42 is ajánlotta a Hahnemann hason- 
szenvi gyógyszerét, mint egyetlen megmentő t, de nem 
írja  le a laikus közönség számára, hanem aki meg akarja 
óvni m agát e nyavályától, forduljon bizalommal ns. Pré- 
gárdt Imre Nagy K ristóf című pesti patikájához. Verat- 
rum album, ohamomálla, phosphor, arsen és cuprum olyan 
kis adagaiból állott gyógyszerek, hogy mérgező hatást 
nem fejtettek ki, m int az allopathiásoknak sokszor m ér
gező bismuth adagai. Valóban, aki az első choierajárvány 
a la tt nem pusztult el a járványtól, belehalt a gyógysze
rek mérgező adagaiban.

Tanulságos az első cholera járványtani szempontból. 
Mennyi tévelygés, mennyi kapkodás és viszont a hely
tartótanács és orvosok részéről mennyi jó indulat. De mit 
ért mindez, amidőn a járvány kórokozóját nem ismerték 
és a legfőbb járványegészségügyi törvénnyel, az elkülöní
tés fontosságával nem voltak tisztában és azt olyan komi
kusán hajto tták  végre, mint Pulszky, Jókai, Frankenburg 
és gróf Vay leírásaikban gúnyos szavakkal ostorozzák.
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Hozzászólás az 1931. évi Heine—Medin 
járvány kérdéséhez.*

Az a körülmény, hogy a Heine—Medin kór klinikai, 
bakteriológiai és serologiai diagnosisa egyaránt nélkülözi 
a szükséges exactságot, a rra  vezet, hogy a könnyű meg
betegedések és bacillusgazdák ismeretlenek maradnak, a 
biztos diagnosist pedig szinte kivétel nélkül csupán a bé
nulások kifejlődésekor állíthatjuk fel. A betegség kitöré
sének és terjedésének megelőzése tehát ezideig megoldat-

* Bár sem a cikk hangjával, sem  a „rendeleti felvilágo- 
sítások”-ból fakadó prestige-sérelem  em legetésével, sem  az 
orvosi hivatás anyagi fe ltételeinek  tú lzott hangoztatásával 
nem értünk egyet, — m égis közöljük a cikket egyenesen Hor
váth professor kívánságára, ki azt az ügy érdemére értékes
nek tartja s tévedéseire pedig válaszát óhajtotta megadni.


