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Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján 

KISSNÉ DR. ÁBRAHÁM KATALIN 

Az írás a XIX század fordulója körül megjelent ható
sági leiratok tükrében mutat be néhány betegséget, rö
vid áttekintést ad ezek megelőzéséről és gyógyításáról. 
A szerző Rigler Zsigmond, akkori vármegyei főorvos 
kezébe adja képzeletben a tollát s ezzel az eszközzel pró
bálja elérni a célt, némi betekintést adni a XIX. század 
eleji hatósági gyógyítás gyakorlatába. Megismertet az 
orvosi munka néhány területével, sőt a népi „orvoslás" 
lehetőségeit is f e/tárja olyan súlyos esetekben, mint a 
veszettség, skorbut, himlő stb. A teljes szöveg levéltári 
forrásanyagra épül, amelynek egyrészét Rigler Zsig
mond írásai alkotják. 

* 
A szeszélyes mederből évente kiáradó folyók és a 

belvizek miatt mocsaras, rossz levegőjű Békés várme
gyében számos nyavalya létezik, amelyekró1 eddig nem 
írtam. A rossz levegő és táplálkozási szokások a szeny
nyezett folyóvizek, az utcákra dobált szemét, a szaba
don rothadó dögök, a rossz lakásviszonyok nagyon 
kedveznek olyan betegségeknek, mint pl. a nyavalya
törés, vízibetegség, skorbutus, különböző lázak, bús
komorság, kanyaró, bujakór, az arcot rútúl elsorvasztó 
rák, szülésben számosan halnak el, gyakoriak a szívfáj
dalmak és ájulások. Most néhány olyan nyavalya or
voslásával foglalkozom, amelyekkel kurrensek (ható
sági körözvények, körrendeletek, leiratok) foglalkoz
nak az ügy fontossága miatt. 

Ilyen rettenetes nyavalya a veszettség (lissa). Sok 
mardosó eb kószál a vármegye utcáin, több komondor
kutya lézeng a házak udvarán halálos veszedelmet je
lentve embernek s állatnak egyaránt. A kutya az egyet
len állat, amely magától megveszik, ha nem kap elég 
táplálékot, vagy sokat tartózkodik a tűző napon. A ve
szett kutya nyálával másokat is megbetegít, de a göd
rökben elhagyott veszett dögök is fertőzik a levegőt. A 
veszettség az elmúlt 30-40 évben annyira elterjedt az 
országban, hogy 1781. február 1-jén egy 18 pontból ál-
ló körözvényt adtak ki ellene [ 1]. ' 

A borbélyok (orvosok) magatartását 8 pontban kü
lön szabályozták [ 2]. A falkában támadó dühös kutyák 
miatt Józsa István Békés vármegyei orvos 1783. au
gusztus 1-jén adott ki körözvényt arról, hogy mi a teen
dő „ha biztos a marás dühös kutyától" [ 3]. A veszettség 
megelőzésére és gyógyítására a mai napig ezek vannak 
érvényben. 

Mivel a nyavalyát a kutya terjeszti, arra kell töreked
ni, hogy ne üssön ki rajta. A felesleges ebeket fel kell 
számolni, ezeket mindenki önként veszejtse el. Az 
egyedül maradt hasznos állat is megbetegedhet, ezért 
jó, ha mindenki tudja, melyek a veszettség jelei. A ku
tya nem eszik, nem iszik, sötétségre húzza magát, kerüli 
a fényt és az embereket, ahelyett, hogy ugatna inkább 
morog, forgatja a szemeit. Amikor már kitör rajta a ve
szettség a gazdáját sem ismeri meg, tántorogva jár, far
kát leereszti, szája tajtékzik, kinyújtja a nyelvét, amely 

nem is vörös már, hanem kék. Végül földhöz veri ma
gát és kiadja a páráját. Amíg e tüneteket produkálja 
bárkit megmarhat. A veszett kutyát be kell zárni. A 
gazda rohanjon a helység Magisztrátusához, jelentse az 
esetet, az szóljon a hóhérnak és együtt menjenek a kér
déses házhoz. A hóhér üsse agyon a kutyát, közben vi
gyázzanak nehogy megmarjon valakit. Az agyonvert 
kutyát el kell ásni egy távoli helyen. A kutya marta se
bet tilos kiszívni, aki megteszi, maga is megveszik. Akit 
veszett állat megmart siessen haza és tartózkodjon min
den mozgástól, a hozzátartozói rohanjanak orvosért. 
Amíg az orvos megérkezik, a következőket kell tenni: 
a sebet le kell vizelni, majd tálban felfogott vizelettel 
alaposan kimosni. A műveletet lágy meleg sós vizes le
mosás követi. A sós víz úgy készüljön, hogy 1 marék só 
legyen feloldva 1 „ittze" meleg vagy lágy (langyos) víz
ben. Keresni kell egy durva de tiszta posztódarabkát és 
jó alaposan ki kell dörzsölni a sebet, hogy minél jobban 
vérezzen. Minél erős~bb a vérzés, annál nagyobb az 
esély, hogy a méreg kimosódik. Ha húsos testrészen 
van a marás, jó éles késsel meg kell szurkálni a sebet és 
környékét a vérzés fokozására. Nem árt az átszurkált 
sebből kiszívatni a kutya nyálát, ehhez égő gyertya fölé 
tartott poharat szorítunk a sebre. A pohárban maradt 
ritka levegő kiszívja a mérget. Kisebb sebet tanácsos ki
vágni, vagy tüzes vassal kiégetni, hogy minél több le
gyen a seb környékén a hólyag, mert a veszett méreg 
előszeretettel húzódik át a hólyagokba. Ha a seb jól ki
vérzik, valószínű, hogy kifolyik a méreg. A borbélynak 
(orvosnak) minden egyéb dolgát félre kell tenni, ha 
ilyen beteghez hívják és azonnal munkához kell látni. 
Első dolga a seb köpölyözése, karcolása „skarifikálá
sa". Ezután kőrösféreg porát ( Cantharis, kőrisbogár) 
kell szórni a sebre, majd fontos hólyagcsináló flastro
mot „vesicatort" (vesica=hólyag) helyezni a sebre. A 
flastrom készítésének módja: fél font fehér viaszt, két 
lat faolajat, négy lat terpentint cserép edényben faszé
nen összeolvasztunk, majd a szénről levéve hú1ni hagy
juk. Ha lehú1t, 8 lat kőrisbogárt, 3 lat Mastixot (Resina 
mastix, masztiksz gyanta) és egy lat kámfort adunk 
hozzá. A kámfort előtte néhány csepp pálinkával dör
zsöljük porrá. A felsorolt anyagokat jól összekeverjük. 
Kőrisbogár és friss flastromot kötelesek a borbélyok 
tartani. Ha fiatal, egészséges felnőttet mart meg a ku
tya, nem árt eret vágni rajta. Mindenkit el kell látni ópi
ummal és más hívesítő, nyugtató, hűsítő, lágyító szer
rel, kínjai enyhítésére. Mindenki kapjon olyan főzetet, 
amely 2 búzaszemet nyomó kőrisbogár porából készült 
6 kanál ecettel. A beteget tanácsokkal lássák el, kerülje 
a túlfűtött szobát, ne egyék húst, ne igyon bort, pálin
kát, kerülje a melegítő szereket, az erős fűszereket. Sok 
tejet és gyümölcsöt lehet fogyasztani és kevés kenyeret. 
A veszettség elleni legfontosabb italhoz 4 lat árpát me
leg vízben meg kell mosni és 5 meszely vízben addig 
főzni, míg az árpa megreped. Ezután gyolcson vagy 
vásznon át kell szűrni és a szüredékhez 3 lat mézet 
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szükséges tenni, valamint 2 lat borecetet. Ebből sokat 
lehet inni. A beteget az orvos sűrűn látogassa. Ha a hó
lyaghúzó flastrom 20 vagy 24 óra alatt nem szív elég 
nedvességet a sebből, vagy régi a flastrom, vagy rosszul 
lett elkészítve. Ilyenkor friss flastrom készüljön. Ha 
elég nedvességet szív, de a hólyagok nem akarnak ma
guktól kifakadni, ki kell szurkálni a hólyagokat, puha 
gyolccsal kitisztogatni, kőrisbogárporral beszórni és új
ra bekötözni. A kezelést 12 óránként szükséges ismé
telni. Ha a seb ápolása miatt kőrisbogárpor van a ház
nál, azt jól el kell zárni mindenkitől. Elkerülheti anya
valyát aki az intelmeket megfogadja. A veszettségJJ.ek a 
XIX. század végéig nem volt gyógyszere, a veszett ku
tya által megmart egyén kínos halállal pusztult el [ 4]. 

(A veszettség ellen hozott intézkedésekben mégsem 
kételkedtek, mert a harapás nem mindig származott 
veszett állattól, ilyenkor a kezelés ellenére életben ma
radt a beteg. Ha veszett volt a kutya már az „orvoslás" 
kezdetén jól szétkenték a nyálat a sebben.) 

Hatóságilag foglalkoznak a férgesség gyógyításával 
is. Békésben fó1eg a kisebb falvakban nehéz körülmé
nyek között él a nép. Földbe vájt házakban és a földbó1 
alig kiemelkedő sárból, rőzsébó1, nádból összetapasz
tott építményekben laknak, földrehányt szalmán alsza
nak az állatokkal együtt vagy állati módon. A házakat 
nem járja át a nap, sok helyén ablak sincs vagy ha van, 
igen apró, üveg helyett marhabendővel van befedve. 

Ezeket az ún. lantornás ablakokat télen trágyás sárral 
szokták betapasztani. Az ilyen körülmények között 
élők a tisztaságra nem sokat adnak, koszos rongyokban 
járnak, ezeket nem mossák, nem váltogatják, alig für
denek, a tetvek ellen zsírral vagy hájjal védekeznek, 
nem csoda ha a férgek elszaporodnak rajtuk. Az embe
rek a hajukat megnövesztik, befonva viselik, zsírral és 
hájjal jól bekenik s a férgek megfulladnak a büdös zsír
ban úszkáló fejen, mégis tiltják 1790 óta az ilyen hajat. 
Azokat az ifjakat, akik a körözvény ellenére sem vágat
ják le a hajukat, katonának verbuválják. A hatóság új 
körözvényt készül kiadni, mert a mai napig nincs foga
natja a húsz évvel ezelőtt kiadottnak [ 5]. Hatóságilag 
írják elő a füstölés módját is. A múlt század közepe óta 
a pestisjárványokat a himlő váltotta fel, azóta a füstölés 
mint a fertőtlenítés egyik módja érvényben van. Tu
dunk viaszos, ecetes és egyéb füstölésekró1. A hatósá
gok egy rész porrátört büdöskövet (kénkő) kevertet
nek össze egy rész salétrommal és négy rész búzakorpá
val. Ezt a keveréket égő faszénre kell tenni és a beteg 
szobáját kifüstölni. A papírpénzeket vasrostába téve 
lehet füstölni, be kell fedni, hogy a szikra fel ne gyújtsa. 
Levelet vagy egyéb irományt árral is át kell szurkálni, 
gyakori kevergetés közben vasrostában szokás füstöl
ni. A füstölendő dolgot fa vagy vasfogóval érdemes 
megfogni [ 6]. Hatóságilag foglalkoznak a scorbutus 
(C-vitaminhiány) gyógyításával is. A scorbutus vagy a 
kék köszvény és ahogy a nép nevezi sülly, a láb és és 
szájfájásnak ronda fajtája, nem szabad összetéveszteni 
azzal a süllyel, amelyet a Szeged és Torontál táján élő 
népek annak neveznek, ott a bujakór egyik fajtáját je
lenti. Barts [7] Vármegyénkben 1795-ben hallottam 
először az előfordulásáról. Ki is adta rögtön a megye 
„A mostan uralkodó skorbutus nyavalya vagyis láb és 
szájfájás ellen a népnek tudtára adandók remediu
mok" (orvosságok) című tájékoztatóját [8]. A betegség 
egyre terjed, 1803-ban Kétegyházán olyan veszélyessé 
vált a helyzet, hogy egy 12 pontos utasítást kellett meg
fogalmaznom a hatóság számára [9]. Az emberek bő
rén, szájában csúnya bevérzések keletkeznek, fájdal
masan megdagadnak a végtagjaik, a fogíny ronda gyul
ladásától lógnak a fogak, minden beteg fáradtságról 
panaszkodik, van ki bálvánnyá meredve fekszik, fel 
sem bír kelni a bágyadtságtól. A kisdedeknél szembe
tűnő a csont és a fogak helytelen fejlődése. A betegség 
gyakran halálos kiemenetelű, ezért fájlalom, hogy nem 
mindenki veszi komolyan. A Földes uraság húzódozik 
attól, hogy beteg cselédeinek a gyógyszert beszerezze 
[ 10]. Az elmúlt hét évben a 12 pontos utasításom sze
rint kellett eljárni, ezt ismertetem. Egészséges ember
nek sok mozgást és szabadlevegőn való tartózkodást 
javasolok, a henyélést, italozást kerülni kell, mert a 
scorbutus a henyék és korhelyek betegsége. Az étele
ket ecettel, ciberével, ecetes tormával kell savanyítani, 
hasznos a savanyú tojás, savanyú káposzta, ecetes víz, 
sör, tej, tejes ételek, friss hús, zöld sóska, csalán, mezei 
saláta és fó1eg az utóbbiak ecettel készített fé)zeléke. A 
scorbutus ragadós, tilos közös korsóból inni, közös ka
nállal, közös tálból enni és együtt hálni a beteggel. 
(Megj.: A skorbut nem ragályos, a hasonló táplálkozá
si lehetőségek, szokások miatt az egymás közelében élő 
embereket sújtotta, ezért hitték annak.) Akik megbe
tegedtek a következőket tehetik. Ha van a háznak fel
nyitható ablaka az egyik fiókja állandóan nyitva álljon, 
a gyantás füstölés vagy a tüzes téglára csorgatott ecetes 
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füstölés is hasznos. Óvakodni kell a szoba túlfűtésétó1, 
a beteget nappalra fektessék az udvarra, hogy a szellő 
átjárhassa. A beteg étele és itala olyan legyen amilyet az 
egészségeseknek előírtam. A lógó fogakat nem kell ki
húzni, ha a beteg meggyógul, a fogak újra megerősöd
nek. A rothadt ínyeket timsóval kevert sós pálinkával 
mossák. A dohányzást mellőzzék, a pipások ne a beteg 
közelében pipázzanak. A dagadt lábakat naponta két
szer mossák kámforos, tormás pálinkával. 1803 óta kö
telezik nálunk a helységek bíróit és árendásait, hogy vi
tessenek sört a kocsmákba, utaljanak ki a betegek ré
szére sört, a kocsmárosokat pedig arra, hogy rendeseb
ben mossák korsóikat. Szólnom kell a vízibetegségek
ről is. (Ez a betegség a XIX. század végétó1 az árvízvé
delemmel, a belvizek kiszárításával fokozatosan meg
szűnt.) Azok számra, akik ilyen vidéken élnek tanulsá
gos a Józsa István által megfogalmazott leirata 111]. 

Minket az orosházi terület kivételével nem kímelnek 
az árvizek a megye nagyrésze a Sárréthez tartozik, a 
Körös-Berettyó folyószakaszának állapotához igazo
dik. A víz a magasabb pontok fölött is átszakítja a gáta
kat, a legtöbb helyen gátak sincsenek, az árvizek évente 
többször ismétlődnek. Az árvizek és a belvizek állandó 
veszélyt jelentenek, az áradások összemossák a lakóhá
zakkal az árnyékszékeket és a szanaszéjjel bűzlő dögö
ket. A magasabb területekró1 előszállingózó emberek a 
döghalál ronda képével néznek szembe, jó, ha a fel
ázott épület megmarad. Az ilyen házak lakói egyszerre 
érzik, hogy hidegek az alsó végtagjaik, nehezen moz
dulnak, tehetetlenek, az ínszakadás, köszvény, a vér 
romlása, vagyis a rothasztó vízibetegség üti fel a fejét. 
Mit lehet tenni. Ha a víz leapad, mindent át kell mosni 
tiszta vízzel a szellős napfényes napokon, hogy „azon 
büdösséget magában foglaló szurkos és zsíros nedveség 
úgy nemkülönben a mocsok és penész, melyek által a 
falnak kiszáradása hátráltatik, letöröl tessék" [ 12]. Es
te száraz homokot kell a szobába a földre szórni, ezt 
reggel össze kell seperni, hogy kitehessék száradni a 
napra. Naponta vagy másnaponként gyengén be lehet 
fűteni a kályhába, vagy kandallóba, s a házat szellőztet
ni kell. Minden testrészt melegen kell tartani, fontos sű
rűn tisztálkodni, fésülködni, inget váltani. Sok zöldsé
get, répát, retket, káposztát, gyümölcsöt szükséges fo
gyasztani. A vízibetegség legjobb orvossága az ánizs, 
kömény, paprika, bors, mindenféle ecetes étel, vala
mint a bor és a sör. Nem szabad sajtot, zsíros ételt, füs
tölt halat és húst enni. Erőteljes testmozgásra töreked
jenek, mert ha gőzölög (izzad) a test, nem tud megrom
lani a vér. Az ágyat és edényeket húzzák el a faltól, 
hogy ne penészedjenek. Ahol földre hányt szalmán al
szanak, naponta száraz vagy friss szalmára van szükség. 
Az olyan ételeket, amelyeknek már csak szaga van, de 
íze nincs, ki kell hajítani, ezek az ételek romlottak. A 
rossz ivóvíztó1 is óvakodjanak, nyomorékká tehet, sőt 
megölhet bárkit. Meg kell szüntetni a fedetlen és kávát
lan kutakat [13]. A folyók szemetes helyektől távoli 
szakaszát lehet ivóvízként felhasználni, távol a kender
áztatók, állatfürösztők, mészárszékek környékétó1. 
Néhány folyószakaszba a nép mindenféle ganét és dö
göt belehord, itt áramlik a kenderáztatók, a rothadó 
hús és vér büdös leve, el kell kerülni ezeket. 

A kurrensek ismertetését a him/őleírásával fejezem 
be. Az oltással csökkent a megbetegedések száma, de 
nem szűnt meg teljesen, mert az oltástól sokan idegen
kednek. Köztudott, ha a szegény ember juha, ökre, 
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vagy szamara megbetegszik „lót-fut míg orvosra s or
vosságra talál, nem bízza a természetre. Tulajdon gyer
meke betegszik meg, ezt már a természetre bízza, ösz
szedugott kezekkel szemléli ártatlan magzatját sénlőd
ni s .végtére megemésztődni" [ 14]. A himlős betegre 
még sokáig számítani lehet. Olyan gyakori nyavalya, 
hogyha körözvényt adnak ki valaki ellen, a személy
leírások között a vereses képű, szeplős, csóka szemű, 
görbe hátú stb. nem feltétlenül szerepel, de a „himlőhe
lyes" annál inkább [15]. 

Sokáig az volt szokásban, hogy a himlőt hevítő ita
lokkal, borral és pálinkával orvosolták. Ez nagyon ká
ros volt, gátolta a himlőhólyag kijövetelét, s a 8. vagy a 
11. napon nagy kínok között halt meg a beteg a forró
ságtól, vagy ha nem, örök életére süket, vak, esztelen 
maradt, arcát ronda fekélyek torzították. Józsa István 
ehelyett savót, árpavizet, ecetes-mézes vizet itatott a 
betegekkel, lábukat naponta kétszer meleg vízben áz
tatta és estére ecetes vízzel összegyúrt savanyú tésztát 
köttetett a betegei talpára. Nem engedte, hogy a szobát 
túlfűtsék [16]. Ahimlőró1 való tudnivalókat 1796-ban 
írtam össze, ez van érvényben [ 17J. A himl6k apró vö
rös gennyesedésbe átmenő ragalyos hólyagocskák, 



376 GYÓGYSZERÉSZET 1989. július 

~ /'2t:76. 
/ff'z78'. ' / 7 í3 
/fJ?:t/ //??.' 

W;nn-c;) ! /.:? tJ ..5 

rfj,,,,·.,A.l,,,,"}f"7 A(,.,,.,.4/f'/f}Y 

'-~c7~-/ 
c.,,-~~~,J?~~~ 

azokat támadják meg akik még nem himlőztek, „anya
méhbe zárt gyümölcsök", kisdedek, terhes nóK: számá
ra a legveszélyesebbek. A bőr kigyullad, gennyesedik, 
végül lehámlik. A nyavalya Kr. u. 572-benjelentkezett 
először Arábiában, ahonnan a szerecsenek áthurcolták 
Európába. A himlő ott uralkodik, ahol ,,himlősök mu
latoznak", érintéssel, a himlős ruhájával, érvágással és 
a mesterséges himlő beoltásával terjed. A himlők lehet
nek szétszórtak (jó indulatú) és összefutók (nagy vesze
delmű), „kevés gyerekre ragadók" és „egy helyen sokat 
érdeklők". A himlő oka a vér himlő általi tisztulása, 
legfóbb oka a felvett himlőméreg. Amikor a test felve
szi a mérget, a himlő és a méreg is jó természetű. A him
lő maradhat ilyen is. A jóindulatú himlőméreg a tisztá
talan testben rosszindulatúvá válik, mert ott más rossz 
természetű nyavalyák is uralkodnak. A rossz himlőnek 
minden vétkes cselekedet kedvez, ha a levegóben, ital
ban, ételben, a test mozdulásakor, alvásban és nyuga
lomban lelki felinduláskor vétkes (nem természetes) 
valami. A himlőt négy „idő járta" (stádium) jellemzi. A 
himlő első stádiuma a 4. napig tart. Ekkor jönnek ki a 
kiütések, himlónólyagocskák. Ebben a stádiumban a 
méreg bejut a testbe, ez a „himlőméreg elragadása". 
Majd az elragadott méreg „az életnek ereivel megfő
zettetik". A vérben fővő méreg hőt termel, gyulladáso
kat okoz, ettó1 van a pirosság, láz, hideglelés, fejfájás, 
émelygés, okádás, nyavalyatörés. A második stádium
ban a hólyagok felnőnek, ez a 4. naptól a 6. napig tart. 
A természet igyekszik kidobni a vérbó1 és a testbó1 a 
mérget, ezért dudorodnak ki a hólyagok. A harmadik 

• stádiumban a 6. naptól a 11. napig tart, ekkor zajlik le a 
gennyesedés, a bolhacsípésnyi dudorok már borsónyi
ak, méreggel teltek. A test újra felgyullad, mert ki akar
ja dobni a mérget. Fó1eg a végtagokra húzódnak a hó
lyagok, mert a test igyekszik minél messzebb zavarni a 
mérget. A végtagok megdagadnak, a beteg sokat szen-

ved, szemei gyakran lezáródnak. A negyedik stádium a 
11. naptól a 15. napig tart, a megért hólyagok megreped
nek, a méreg kifolyik, a hólyagmaradványok leszárad
nak s a vörös foltok sokáig látszanak. A rosszindulatú 
himlőnek minden stádiuma rosszabb. Kemények, ala
csonyak, feketék vagy ólomszínűek a hólyagok, rosszul 
gennyesednek. A legjobb indulatú a tavaszi himlő. Az el
ső stádiumban diétára, tiszta, szellőztetett szobára van 
szükség, jó a gyakori füstölés - tüzes szénre vagy téglára 
öntött ecetes vízzel vagy fenyőmaggal - , a beteget köny
nyű takarókkal fedjék, gyakran kell inget és ágyat válta
ni. Tavaszi himlőnél játszadozhat is a gyermek. Húst ne 
egyen, gyümölcsöt, almát, cseresznyét, szilvát, gyenge 
tehéntejet, árpalevet, zablevest, fehér kenyeret fogyasz
szon. Pálinka, bor és sör helyett savóval hígított tejet 
igyon. Ha a láz gyenge, akkor a talpára mustármaggal 
elegyített savanyú kovászt kössenek és fehérmályvából 
készített fürdőt kell alkalmazni. Ha a beteg bágyadt, egy 
kevés bort ihat sok savóval. Hogy az ábrázaton ne legyen 
sok hólyag, a combokat és karokat kis tűvel szokás kar
colgatni úgy, hogy sebet ne ejtsünk és az alsó végtagok a 
felsóK:nél mélyebbek legyenek, igen jó a meleg láb és test
fürdő. Hogy a szemet el ne lepje a himlő, fontos gyakran 
mosogatni olyan meleg tejjel, amelybe birsalmamagot 
főztek. Tiszta vízzel sem árt mosni. Borogatásnak a sáf
rányos-kámforos olvasztásba belemártott ruhácska a 
legjobb. Ha a szájban és a torokban is jelentkeznének hó
lyagok, gyakran gargarizáljon vízzel kevert papsajt
mályva levével. Az orrban lévő himlőhólyagokat meleg 
tej párájának belélegzésével lehet orvosolni. Ha az első 
stádiumban komplikációk támadnának, orvosra van 
szükség, de ez minden időjártánál így legyen. A második 
stádiumban gyenge láz esetén savót, árpa, rozs vagy zab
levet itatunk. Magas láz, erős hideglelés és bágyadtság 
esetén, vagy ha a hólyagok túlságosan összefutnak, mér
gesek, kékek, ólomszínűek, orvost hívunk. Ha a hólya
gok leapadnának, sürgősen vissza kell hozni meleg für
dőkkel és a talpra helyezett meleg kovásszal. A harmadik 
stádiumban nem árt apró ollócskákkal felnyitni a hólya
gokat, hogy a méreg minél elóbb kifollyon. A negyedik 
stádiumban a varak lehullását meleg vizes, meleg tejes le
mosással lehet siettetni. Ilyenkor számoljanak a himlő 
következményeivel, a daganatokkal, száraz betegségek
kel, szembetegségekkel és a pokolvarral. Ennek elkerü
lésére hashajtókat lehet adni a kisdednek. A testben ma
radt himlőmatéria kitakarítására rebarbarával kevert 
manna a legjobb. Feltétlenül diétázni kell. A rossz himlő
ben szenvedő beteget el kell különíteni attól aki még nem 
himlőzött. Ha elhal, ruháit és használati tárgyait égessék 
el, a házat ki kell füstölni. Az a tapasztalat, hogy amíg a 
természetes himlőnél száz emberből negyvenen is meg
halhatnak, a himlőoltás után előforduló enyhébb esetek
nél százból esetleg egy hal meg. Ezért lenne fontos az ol
tás általános bevezetése. 

A leírtakat érdemes mindenkinek a saját hasznára for
dítani, mivel az orvoslás vármegyénkben kinek-kinek a 
házában történik. „Bár volna ispotályunk a sok meg
őrült, megvakult, nehéznyavalyától töretett emberek 
számára" de az egyetlen „különös" (külön) épületet, 
amelyet az interveniens betegek számára létesítettek, az 
1801. évi tűzvész elpusztította [18]. 

Kelt Gyulán 24. május 1810. 
Rigler Zsigmond 

T. NS. Megye Rend Szerint Való 
Orvos 
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K. K i s s - A b r a h á m : Therapy in the mirror of official 
ordinances at the turn of the XIX. century. 

The paper presents some diseases and gives a survery on their 
prevention and therapy in the mirrnr of official ordinances, pub
lished at the turn of the XIX. century. 

Author would like to give insight into the everyday public therapy 
at the beginning of the XIX. century as if she were Zsigmond Rigler 
a chief-medical officer of that time. 

She presents some aspects of the medical work as well as the 
possibilities of „folk medicine" in some grave cases as rabies, scurvy, 
pox etc. 

The paper is written on the basis of archival data, among them the 
original writings of Zsigmond Rigler. 
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