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Nyavalyák orvoslása a XIX. sz. elején Békés megyében. I. rész 
KISSNÉ DR. ÁBRAHÁM KATALIN 

Néhány irodalmi adatra és a Békés megyei levéltár gaz
dag forrásanyagára támaszkodva nyújt betekintést e 
munka a XIX. század eleji orvoslás általános gyakorla
tába és a korabeli gyógyszerkincsbe. Rigler Zsigmond 
vármegyei „ hites első orvos" (tiszti főorvos) 1809. évi 
jelentése képezi a napló magvát az egészségügy helyze
téről. A napóleoni háborúk korából talán kevés ennyire 
jellemző adat maradt ránk a gyógyításra vonatkozóan. 
A napló a hazai XIX. század eleji gyógyítómunka szin
te valamennyi keresztmetszetét elénk tárja. A napóleo
ni háborúk a gyógyszerkereskedelem területén is ne
hézségeket okoztak. Rigler Zsigmond feljegyzései jól 
illusztrálják, hogy e gyógyszerkincs tetemes része növé
nyi eredetű volt, utalnak arra is, hogy mefyek voltak 
azak a szerek, amelyekhez a háborúk alkonyán még 
hozzá lehetett jutni és milyen súlyos következmények
kel járt a háború a lakosság egészségügyi helyzetére 
nézve. A napló a korabeli gazdasági és társadalmi 
problémákat is érinti. Néhány betegség lefolyásának 
meglepően hiteles leírását adja. 
Meggyőzően tárja fel az orvosi munka XIX. század eleji 
lehetőségeit, jól mérhető az orvos felelősségteljes, nagy 
szakmai felkészültséget igénylő munkáfa, miközben 
számtalan nehézséggel küzdve gyakorolja hívatását. 
A sorok mögül, ahol a betegekre és azok gyógyítására 
tevődik a hangsúly, elővillan az orvos, a lelkész, a sze
gény ember és állat kiszolgáltatottsága olyan hatal
makkal szemben, mint a járványoktól terhes véres há
ború, a szokatlanul rossz időjárás, a szinte évente ismét
lődő természeti csapások, a rossz táplálkozási szoká
sok, az egészségtelen lakásviszonyok a gyenge termé
sek stb. és nem utolsósorban az egészségügyi ellátás 
alacsony szín vonala. 

Előszó 

A munka valóságos adatokra épülő képzelt napló. A 
nagyon régi, nehezen érthető források miatt, ahol lehe
tett a régies magyar szöveget az érthetőség kedvéért a 
jelenlegi szóhasználatunkra és helyesírásunk szerint 
igyekeztem átültetni. Mivel naplót akartam írni, a hite
lesség kedvéért ragaszkodnom kellett a régies szókap
csoláshoz, stI1ushoz. Néhány érdekes régi kifejezést 
forrásaimból idéztem, esetleg megmagyaráztam. 

A naplóhoz azért ragaszkodtam, mert a mai ember 
számára is érdekessé, időszerűvé akartam tenni a té
mát. 

A téma feldolgozása során úgy tűnt, hogy a 19. sz. 
elején, a napló keletkezésével egyidőben, lezárult egy 
korszak. A himlő elleni védőoltás és egyes hatóanya
gok felfedezésével (Morfin, Kinin) újabb fejezet követ
kezik a gyógyításban. 

Rigler Zsigmond 1809. évi képzelt naplója azt az 
időszakot zárja le, amikor a betegségek gyógyítására, 
bármilyen betegségről is volt szó, szinte ugyanahhoz 
a gyógymódhoz folyamodtak. A beteg szervezetet elő-

ször megtisztították, „kitakarították", hánytatókkal, 
hashajtókkal, vízhajtókkal, beöntéssel, izzasztókkal 
stb. A teljesen „kitakarított" beteget nyálkákkal és más 
„hívesítő" szerekkel, „lecsendesítették", nyugtatták. A 
csendet, ha az veszélyben forgott „fájdalomenyhítők
kel", görcsoldókkal próbálták fenntartani. A lábadozó 
vagy betegségben legyengült szervezetet erősítették. A 
kínakéreg és az ópium a legfontosabb gyógyszerek kö
zé tartozott. A növényi hatóanyagokat még nem ismer
ték, nem izolálták. Alkalmaztak ún. „rothadáselleni" 
szereket is, de komolyabb gyógyszerek (pL: antibioti
kumok) hiányában a beteg gyógyulása sok esetben 
nem az orvosláson. hanem a szerencsén múlt. A sze
rencse a beteg elle~állóképességétől és a betegség mi
lyenségétől függött. 

A napló formával könnyen elmosódhat a határ az 
írói fantázia és a valóságos tények között, ennek elke
rülése érdekében azok a részek amelyeket írói fantázi
ám kapcsolt Rigler Zsigmond és más korabeli vagy 
korhű feljegyzésekhez, dó1t betűkkel íródtak. 

NAPLÓ (1809) 
1790-ben lettem a Tisztes és Nemes Békés Várme

gye Rendszerint való orvosa (vagyis hites első orvosa). 
Kinevezésem előtt huszonegy évvel még diplomás 

orvos sem volt a megyében, nemhogy hites első orvos, 
az első diplomás orvost Wizinger Károly kollégámat 
1770-ben szerződtették. Az „első orvos" és a „hites" 
hatósági jogkörömet jelenti. 
Működésem eddig eltelt nehéz 19 esztendeje alatt 

rengeteget küszködtem mindenféle nyavalyával és cse
kély lehetőségeimmel; ahol, ahogyan és amivel ezeket 
a nyavalyákat orvosolhattam volna. 

A legfelemelőbb érzés számomra a himlőoltás felfe
dezése volt, annak elterjesztésére emlékszem eddig 
legszívesebben. 

Nyolc évvel a kinevezésem után ( 1798) terf edt el a hír 
- főleg az orvosok körében, hogy egy Jenner nevű an
gol orvos könyvecskét Jelentetett meg „A tehénhimlő 
okaira és következményeire való vizsgálatok" címmel 
[1}. Ez a hír nagy izgalomba hozott bennünket. 

Egy évvel késóbb arról értesültem, hogy Magyaror
szágon is megkezdték a himlőoltás alkalmazását. Nyu
godt szívvel állíthatom, hogy ez volt a korszak legna
g~obb vívmánya. Az „oltalmazó tehénhimlő" hasznos
ságát még felsóbb körökben is belátták. 1801-ben már 
egész széles körben oltottak az országban, különös, 
hogy mindezideig (1809) nem tették mégsem kötele
zővé. A megyeszékhelyen Gyulán is értesült az eló1já
róság arról, hogy az oltóanyag Pesten van. Minden elis
merésem az előljáróságé, ezek az orvoslásban oly ta
pasztalatlan emberek át tudták érezni az oltás felbe
csülhetetlen hasznát. A vármegye költségén felküldtek 
engem a pesti egyetemre. Az oltásban már jártas orvos 
kollégáktól itt sajátítottam el az oltás módját, kaptam 
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az oltóanyagból, majd lehoztam ezt Gyulára. Hogy 
őszinte legyek félelemmel vegyes izgalommal méreget
tük itthon az oltóanyagot a megyei előljárósággal 

együtt. Ki legyen az első, akin kipróbáljuk? 
Juhász István gyulai lelkész végül azt mondta, hogy 

három gyermeke miatt eleget rettegett a himlőtől, mert 
annál rettenetesebb nyavalya talán nincs is a földön, ő 
felvilágosult embernek tartja magát, ő bizony nem bán
ja ha a gyermekeit beoltom. Juhász István vállalta azt is, 
hogy mint lelkész próbál a híveire hatni. Amint később 
rájöttem, erre igen nagy szükség volt, mert sok szülő 
nagyonis húzódozott gyermekei beoltásától. Sok eset
ben beigazolódott, hogy ezt nagyon helytelenül tették. 

A prédikátor gyermekei után még több úr és vagyo
nosabb gazda gyermekét sikerült beoltanom. Juhász 
István minden alkalommal felszólította a szülőket, 

hogy ~minél nagyobb számban oltassák be a gyermekei
ket. En sem tétlenkedtem, körlevelet szerkesztettem a 
vármegye községeibe, tájékoztattam az eló1járókat és a 
vármegyei orvosokat a himlőoltás előnyeiről. Jeleztem, 
hogy a községek orvosait is el fogom látni az oltóanyag
gal, legfőbb kötelességük az lesz, hogy minden haszon 
nélkül, ingyen minél több gyermeket beoltsanak himlő 
ellen. 

A körlevelet 1802. február 9-én küldtem szét [2]. 
Azért beszélek csak községekr.ől, mert ebben a siralmas 
sárfészekben a mi vármegyénkben Gyula az egyetlen 
város, Gyulát is a funkciója, jogállása miatt veszik város 
számba, egyébként igen elmaradott település. 

A már említett körlevélben nagyon őszintén, min
den kertelés nélkül kifejtettem, hogy sok gyermekre le
selkedő veszedelemmel találkoztam eddig, de az összes 
veszedelem között talán a himlő a legsúlyosabb. Ez a 
ronda ragadós nyavalya hol itt kegyetlenkedik, hol ott, 
minden tizedik embernek az életét, minden huszadik
nak a szépségét veszi el. Aki valaha látta vagy átélte a 
himlőt, tudhatja, hogy ennél rettenetesebb betegség 
nincsen. 

A körlevélben kitértem arra is, amit én már tudtam 
és a vármegyei előljáróság számára sem volt már telje
sen ismeretlen, de a községek előljárói még nem tud
ták, hogy egy J enner nevű orvos milyen eljárást talált 
ki. A buzgóságomnak köszönhető, hogy Békés várme
gye néhány éven belül élenjárt a himlőoltás elterjeszté
sében. A Helytartótanács csak 1804-ben közölte, hogy 
Gyulát olyan helynek nevezte ki, „ahol a tehénhímlő 
letétetődjön". Elrendelték, hogy a megyeszékhelyen 
Gyulán az alispán és a vármegyei tisztviselők jelenlété
ben kezdjék meg az oltást, az oltás megtanulására hív
ják meg a chyrurgusokat (sebészek) s aztán vigyék ki a 
községekbe az oltóanyagot. 

Nálunk nem kellett 1804-ig várni, 1802-ben 2250, 
1803-ban 1939 gyermeket oltottak be én és 900, vala
mint 176 gyermeket oltottak be a községek chyrurgu
sai. Két év alatt összesen 5265 gyermek részesült az ol
tásban, ami igen nagy eredmény volt az országnak eb
ben az elmaradott, földhözragadt, sártengerében [3]. 

A lakosság bizalmatlanságát nehéz volt kiirtani. 
Nagy erőfeszítésembe került nekem és orvosaimnakis, 
alig győztük erővel. A megye előljárósága utasította 
végül az összes lelkipásztorokat, világosítsák fel és 
győzzék meg az embereket [ 4]. 

A lakosság zöme templomba járó, hívő katolikusok
ból és reformátusokból állt, a szószék volt a legbizto
sabb hely, ahonnan meghallgatásra találhattunk. Né-

hány megrázó és igen meggyőző beszédet én is hallot
tam, egyiktó1 idézek néhány mondatot J 5]. 

„A természetnek mindenható alkotoja megáldván 
benneteket, magzatokkal, egyszersmind szent köteles
ségtekké tette, hogy azoknak életjüket minden vesze
delem ellen oltalmazzátok. A sok veszedelem közül, 
melyek magzatjaitokat mindjárt születésüktől fogva 
körülveszik, tartoznak valóban a hólyagos himlők. 
Ezek irtóztatóképpen dühösködnek az ártatlan kisde
dek között, sok ezreket ölnek meg minden esztendő
ben, sok ezreket, melyek a halálos pallóstól megmene
kednek, elrútítanak, vakokká, siketté, némákká, bé
nákká, egész életükben nyomorultakká teszik. Ki volna 
köztetek olyan embertelen, oly gyilkos, hogy ne akarná 
magzatjait ezen irtóztató betegségtől megmenteni ... 
Ne késedelmeskedjetek tehát barátaim magzatjaitok
tól eltéríteni az irtóztató himlő betegségnek veszedel
meit, siessetek azokat mennél hamarább a beoltás által 
megmenteni, különben szent kötelességtek ellen vét
keztek és ha magzatjaitok a dühös himlőbetegség által 
életüknek virágjaikban elesnek, vagy szépségüktől, 

egészségüktől megfosztanak, tik szülék lesztek csupán 
csak okai ezen veszedelmeknek, tik magok magzatjai
toknak gyilkosai". 

A prédikációk eredményesek voltak. 1809 végig 
14 895 gyermek részesült a megyében himlőoltásban 
[6]. 

Az én feladatom eddig nagyon sokrétű volt, minden 
évben ellenőriztem a megyei egészségügyi viszonyo
kat, tapasztalataimról minden évben jelentést írtam a 
Megyének, jelentéseket küldtem a Helytartótanács
nak, ellenőriztem az alámrendelt orvosok munkáját, 
bábákat képeztem ki, ellenőriztem a megyei gyógy
szertárak munkáját, résztvettem a lakosság gyógyításá
ban stb. 1809-ig, amíg csak a néhány patika volt a me
gyében nagyon alaposan megvizsgáltam és soroltam fel 
jegyzőkönyveimben a teljes gyógyszerkincset [7]. 

A halotti szemle is az én dolgom. A gyanús esetek
hez mindig kirendelnek. 

1802-ig csak a gyulai patika létezett, 1803-ban már 
Szarvasra is ellátogattam a patika miatt. 

A második gyulai patikával nem sok gondom volt, 
alig három évi múKödés után 1807-ben megszüntették. 
Sok bajom volt viszont a harapós és veszett kutyákkal, 
amelyek igen sok kárt tettek állatban és emberben 
egyaránt. Annyi harapós kutya mászkált már az utcák
ban, hogy rossz volt nézni. Különösen Gyulán az Oláh
és Cigányvároson kóborolt sok kutya. Ezek a kutyák 
lépten-nyomon megtámadták a békés járókelóKet. A 
hatóságok minduntalan elrendelték a kutyák kiirtását, 
de senki sem foglalkozott kutyairtással. Miután a mél
tóságos földesuraságot is megharapták a kutyák, re
méltem, hogy hamarosan fogadnak egy kutyapecért, 
aki végez némi fizetség ellenében a kutyákkal. Jól szá
mítottam, az Uraság az idén elrendelte, hogy a város 
fogadjon fel kutyapecért, ennek az legyen a feladata, 
hogy járja be a házakat és ahol egy kutyánál többet ta
lál, ott végezzenek a felesleges állattal. 

A kutyapecér feladata volt hetenként bizonyos na
pokon ellenőrizni az utcákat és a házakat. Az uraság 
parancsának nem sok foganatja volt, hónapok múlva is 
volt olyan ház, ahol 3-4 komondorkutya lézengett. 
Meg kellett újítani a rendeletet. Valahogy így kezdő
dött: „Mert számos kutyák elemésztenek annyi kenye
ret, hogy azzal a szerényebb sorsból valók sok ideig be-
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érnék, ha pedig a kutya eledellel nem tartatik, szüli a 
veszettséget ... " ... elrendeli stb. 

A főszolgabíró elrendelte újra, hogy a kutyák agyon
lövetésére alkalmas puskás embereket rendeljenek ki. 
„Az agyonlőtt ebeket pedig cigánygyerekekkel vala
mely ér partjára vontassák ki, de korántsem a Fekete 
Körös partjára, melynek vizét az emberek isszák" [9]. 

Azt hiszem az is volt a legnagyobb baj, hogy az em
berek a Körösök$zennyezett vizét itták. Ez az év végé
ig, amikor igen részletes jelentést írtam Békés megye 
egészségügyi helyzetéről, gyakran tapasztaltam, hogy 
több olyan ember lett rosszul egyidőben, akik ugyan
azon helyről ittak. 

Ebben az évben is mint ennek előtte, jó egészségnek 
és erőnek örvendtem. Szorgalmas, lelkiismeretes or
vosnak tartanak, éppen az elmúlt évben hirdettem meg 
az első bábasági iskolát, de ezelőtt is én képeztem ki a 
bábákat. A „bábasági oskola" haladást jelent, 14 napig 
tart, a bábákat a kiképzés után a tavalyi év óta levizs
gáztatom [101. 

A patikák faboratoráns személyzete is előttem vizs
gázik. Néhány inasra jól emlékszem. 

Az idén is, mint minden évben lovas szekéren jártam 
be a vármegyét. Hűséges kocsisomnak igen nehéz dol
ga volt, járhatatlan utakon jó időben, rossz időben, eső
ben, hóban, porban, sárban, hidegben és rekkenő hő
ségben döcögtünk, pihentünk, lovakat cseréltünk és 
megint döcögtünk. Mivel jóformán csak arra ügyeltek, 
hogy a megye székhelyét Csabával, mint a második já
rási főszolgabíró lakóhelyével, továbbá Váraddal ösz
szekössék, jóformán csak a csabai gáton és a Hajós út 
gátján volt jobb útunk, ez utóbbin a remeteházi pusztán 
keresztül egyenesen Sarkadra is eljutottunk. Ezeken a 
töltéseken jár a posta is 1788-tól. Sajnos a többi úton 
nehezen boldogultunk, mégis bejártuk a megye közsé
geit, így Boldog Asszony Havának első napjától, Kará
csony havának utolsó napjáig (1809. január 1-decem
ber 31) sok érdekes és gyakran szomorú megfigyelést 
tettünk. 

Ez az év sokban különbözött az előző évektől, sok
kal esősebb, nyirkosabb volt, úgyhogy nagyon rossz 
volt az idei termés. 

A lakosság ugyan learatta és rakásra hordta a ter
mést, a sok esőzés miatt azonban az egymásra halmo
zott termés vagy „élet" egy része ahogyan az emberek 
nevezték, elrohadt, a talaj iszapossá vált, a közlekedés 
és a betakarítás szinte lehetetlen volt. Ennek súlyos kö
vetkezményei lettek, nem tudtak az állatoknak télire 
elég takarmányt biztosítani, nem bírtak elég tűzifát be
gyűjteni, a szalmáról nem is beszélve, pedig erre nagy 
szükség lett volna az emberek és állatok fekhelyéhez. 
Ember és állat egyaránt fázott és éhezett és ez még min
dig nem elég, ebben az évben is nagy károkat okozott a 
rettenetes francia háború (a napóleoni háborúk). 

A francia háború kitörésével mind több katonaság 
vonult át Erdélyből és eltartásuk nagy terheket rótt a 
megyeszékhelyre. Erró1 a háborúról nem árt elmonda
ni, hogy több ízben éreztette hatását. 1799-ben 840 
font kenyeret szolgáltattak ki Gyulán a francia fogoly
szállítmányoknak. Négy ízben 1797, 1800, 1805, 
1809-ben ez év elején fegyverre szólították fel a nemes
séget. Nagy volt a zűrzavar. A város cselédei, az utca
kapitányok és bírák éjjel-nappal az érkező felkelőket 
kvártélyozták, részükre ágynemú"ket hordtak össze, a 
táborban lévő lovakra és az oda hordott szénára vi-

gyáztak, a sereg részére zaböt, fát, gyertyát szolgáltat
tak. A városi lakosok padozatlan szobáiból kiásták és a 
kálvária kövére hordták a földet, melyből salétromot 
főztek stb. [ 11]. 

A szent békesség ugyan ez év végére (1809) helyre
állt, azonban a háború rettenetes következményei 
megmaradtak. A katonák és sebesültek behurcolták a 
megyébe a fertelmes vérhast és a kiütéses tífuszt. A la
kóházakban szana-széjjel szállásolt katonák megfer
tőzték a lakosságot is, de erről részletesebben fogok ír
ni. Tapasztalataimat megpróbálom időrendi sorrend
ben feljegyezni. 

Boldog Asszany Hava (Január) 
Még az 1808. év decemberében, vagyis a múlt év ka

rácsonyának havában elkezdődött kemény hideg idő 
1809. január elejére is áthúzódott és egy jó hétig tartott. 
Ekkor lágyabb idő következett, amely felolvasztotta a 
havat. Január 18. körül újra hidegre fordult az idő, ja
nuár végére tartós esőzés vette kezdetét. 

Ebben a hónapban a vármegye lakosai közül sokan 
betegedtek meg kegyetlen reumatikus nyavalyában. A 
betegeknek főként a kezén és lábán jelentkeztek a leg
nagyobb fájdalmak, végtagjaik fájdalmasan megda
gadtak, tüzes rózsaszínű daganatoktól éktelenkedtek. 
A fájdalom sok esetben olyan kínzó és rettenetes volt, 
hogy ezeket a betegeket nemhogy megérinteni, de még 
megközelíteni sem lehetett, borzalmas üvöltést hallat
tak. A fájdalmak éjjel-nappal kínozták szegényeket, ál
matlanul feküdtek, nyugtalanul ébren töltötték a nap
palt és az éjszakát, virradóra mintha szűntek volna va
lamelyest a fájdalmak. Az is lehet, hogy teljesen kime
rültek addigra szerencsétlenek. Azon csodálkoztam a 
legjobban, hogy a daganatok változtatták a helyüket. 
Egyik kézről a másikra helyeződtek, hol a lábon, hol a 
derékon, nyakon jöttek elő. Egyik másik betegem 
olyan mozdulatlanul feküdt az ágyon, mint valami bál
vány. A teljesen kimerült családtagok, rokonok emel
gették a betegeket ha a szükség úgy kívánta vagy ágy
neműt kellett cserélni. Hol a hideg lelte a betegeimet, 
hol a forróság, a magas láztól egyik másik félre beszélt, 
nem volt észnél. A betegség igen hosszadalmas volt, ál
talában három hétig tartott. Ekkor rettenetesen leiz
zadtak és ettől mintha egyből megkönnyebbültek vol
na. Mivel azt tapasztaltam, hogy a betegség mindig 
emésztési problémákkal járt együtt, betegeim gyomor 
és hasfájásról is panaszkodtak, először a gyomor tisztá
talanságait próbáltam megszüntetni. Először gyenge 
hashajtót adtam a betegeimnek („Kivesztő orvosságo
kat"). Ezután következtek a gyengén izzasztó szerek, a 
Bodza virág sűrű leve salétrommal, vagy Bodza virág
ból készített szeszes oldat, Arinka virágból főtt vizet is 
adtam és nyugtató labdacsokat, pilulákat. (Ex massa 
Pillulárum de Cynoglosso ), (Cynoglossum officinale 
Orvosi árnő). 

A fájdalmas testrészekre meleg lágyító kámforos írt, 
kámforos repülőzsírt rendeltem. Egyik-másik bete
gemnek, akiknél a betegség szinte elviselhetetlen fáj
dalmakat okozott, hólyaghúzó flastromokat is alkal
maztam. Amikor a fájdalmakat enyhűlni láttam, meleg 
fürdőket rendeltem. A betegség ideje alatt szigorú dié
tát rendeltem el, minden esetben meghagytam, hogy a · 
betegnek kevés és gyenge ételt és italt adjanak. Amikor 
már láts~ott, hogy a betegség a vége felé közeledik, már 
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megengedtem, hogy bor vagy borleves kerüljön a beteg 
asztalára. Sajnos olyan makacs esetekkel is találkoz
tam, ahol az eddig ismertetett gyógymód szinte hatás
talannak bizonyult. Kénytelen voltam ilyenkor Sisak
virág kivonatot adatni a betegnek. Jó eredménnyel al
kalmaztam a Stibium-pentaszulfidot és az ópiumot 
(máknedvet), sőt a guajakumot is, ezt a növényi gyan
tát, melyet pilulában nyelettem le. [Arinka virág=Ar
nicae flos (Arnica archangeliva L.); Lágyító ír=Ung. 
althaeae; Repülő zsír=Linimeutum ammoniatum; 
Hólyaghúzó flastrom=Emplastrum cantharidatum; 
Sisakvirág kivonat=Extractum aconiti ( Aconitum na
pellus L.); Guajakum=Guajaci resina.J 

A betegség rendkívül megviselte pacienseimet. A 
hosszú szenvedés, az erős diéta miatt kivétel nélkül jól 
lefogytak, legyengültek. Amikor az egészségük már 
visszatért kénytelen voltam különböző keserű kivona
tokból készített orvosságokkal javítani az étvágyat. Jól 
bevált erre a célra a Kína fa kérgének keserű főzete. 
Tápláló ételeket írtam elő, a több jó vörösbortól sem 
kellett már óvakodni. 

Ebben a hónapban kezdődött egy nagyon érdekes 
esetem. Volt Gyulán egy 50 esztendős, kövér termetű 
közhivatalnok. Csendes, rendes életet élt. 14 évvel ez
előtt aranyérral küszködött, 8 éve a szívére panaszko
dott, erős szívdobogása volt. Ez a nyavalya néha úgy 
erőt vett rajta, hogy pl. amikor az utcán jött rá, kényte
len volt megállni. Ebből szíverősítő orvosságokkal gyó
gyítottam ki és gyakran vágtam eret rajta. 1801-ben 
nagy tűzvész pusztított Gyulán. Sajnos ez nem volt rit
kaság nálunk. Kinevezésem előtt egy évvel 1769-ben is 
volt egy szörnyű tűzvész, 1809-ig meg éppen kettő, 
1794-ben és 1801-ben. Az 1801-es rettenetes volt 
[12]. 

Ennek a szegény úrnak, akiről most bővebben aka
rok írni, minden vagyona elégett. Nem tudni, de talán 
ez volt az oka annak, hogy hivatalában kasszahiánya 
mutatkozott. Nem tudott elszámolni a pénzzel, így a 
kár megfizetésére kötelezték. Ettől még nagyobb sze
génységre jutott. Csekély fizetésére volt utalva, nem 
maradt semmije, gazdasága, állatai megégtek, így ret
tenetes nyomorba süllyedt négy neveletlen gyermeké
vel és feleségével együtt. A bánat lesoványította, szíve 
mély keserűségbe borult. Egyre szomorúbb, egyre zár
kózottabb lett. Ennek az évnek és hónapnak az elején 
azután „Mellybéli víz kórságba esett". Szinte alig bírt 
lélegzetet venni, a legkisepb mozdulatra száraz, fojtó 
köhögés vett erőt rajta. Ejjel gyakran fojtó köhögés 
keltette fel álmából, a pulzusa rendkívül felgyorsult 
ilyenkor. Próbáltam egyik éjjel a pulzusát mérni, de 
olyan sebesen járt és olyan rendetlenül, hogy képtelen 
voltam rá. Amikor először hívtak ehhez az úrhoz és a 
pulzusával a leírtakat tapasztaltam, gyűszűvirág forrá
zatot rendeltem neki szenega gyökérrel, Spiritus aethe
reuszt, és ánizsos ammóniákszeszt ópiummal. Két hó
napig élt ezekkel a gyógyszerekkel, amelyet a gyulai 
„Megváltó" patikából hozattak el. 

Mostanában a Digitális purpureát, vagyis a piros 
gyűszűvirágot tartjuk a „ vízkor" legjobb gyógyszeré
nek. 

1785-ben Villiam Withering egy birminghami orvos 
kollégám írta le először, sajnos ez az orvos 10 éve halott. 
1799-ben temették el szegényt. Ez az orvos egy köny
vecskét jelentetett meg, amelyben említést tett a gyűszű
virágról. A növényt egy shorpshirei kuruzslóasszony 

teakeverékében vizsgálta meg Withering kollégám és 
nagyon hatásosnak találta [13]. 

A piros gyűszűvirágról magam is észrevettem, hogy 
a szív működésére és erejére olyan jó hatással van, ami
lyet eddig más gyógyszernél nem tapasztaltam. A digi
táliszkezeléssel mi még csak kísérletezünk, nem vezet
ték még be Magyarországon. A vízkórságról mit ősidő
től fogva vízibetegségnek hívnak, - így az én szegény 
betegemnek a bajáról is - sejteni lehet, hogy a dekom
penzált szívnek, vagyis egy nagyon súlyos szívbeteg
ségnek egy előrehaladott stádiuma. A digitálisz hatását 
én elsősorban vizelethajtásnak tekintem, mert nem tu
dom mi összefüggés lehet a szív munkájának csökkené
se és a vízenyők keletkezése között. Előszeretettel so
rolom mindenféle vizes kelések, dagadások keletkezé
sét a rheumatikus bántalmak közé, mert gondolom so
kat nem tévedhetek. A kúra vége felé páciensemet 
egyre többször kínozta hányinger, szédülésről, hányás
ról panaszkodott. Hányás után szemlátomást megköny
nyebbült. Márciusra egészen jól kigyógyult ebből a 
nyavalyából, bár kissé bágyadt volt, pulzusa alig érez
hetően rendetlenkedett, sőt a legkisebb mozgás meg
szuszogtatta. Már a hivatalát is elfoglalta. 

Földjét bevetette búzával. Júniusban a malomba 
ment őrletni. Ekkor egy kissé újra elővette a nyavalya, 
de a már említett szerekkel újra meggyógyítottam. 
Szeptemberre azután teljesen beteg lett. Sápadt lett, 
minden életkedve elment, szorulásban és szélbántal
makban szenvedett, sőt mindenféle reumatikus bántal
mak kínozták. Felpuffadt a hasa, feldagadtak a lábai, 
szomjúság gyötörte, alig bírt lélegzetet venni. A már 
említett orvosságok sem értek már semmit. Végül ro
hadt véres hasmenés kezdődött, a lábai kifakadtak, a 
fakadt lábsebek rothadni kezdtek, októberben a halál 
szabadította meg betegemet a kínzó nyavalyától. 

Böjt első Hava (Február) 

Az egész hónapra elmondható, hogy nagyon válto~ 
zatos volt az időjárás. A hónap eleje kemény, száraz hi
deggel kezdődött, hamarosan esős idők következtek s a 
hónap végére fergeteges havazás harangozta be a csi
korgó hideget. 

Ebben a hónapban a Boldog Asszony Havából áthú
zódó rheumatikus nyavalyák Úralkodtak tovább. 
Emellett a Nemes Vármegyének több községéb€n tü
dőgyulladásos és oldalnyílásos megbetegedéseket ta
pasztaltam (tüdőgyulladás és TBC). Ezek a betegségek 
hidegrázásról és forróságról, nehez légzésró1, gyakori 
köhécselésről - mely után alig tudtak megszólalni -
panaszkodtak. Néhány betegem habos véres matériát 
köpött. Valamennyien nagy szomjúságot, szédülést, 
félrebeszélést, étvágytalanságot is éreztek. A:z oldal
nyílallást általában a főként nagyobb intenzitással kö
högés közben tapasztaltak. A nyugtalanság és álmat
lanság általános tünet volt. Azok a betegek, amelyek 
magukra hagyva, minden orvoslás és patika nélkül ma
radtak, esetleg rosszul gyógyították magukat, nem jó 
szerekkel, vagy ha kezdettó1 fogva túl súlyos volt a 
gyulladás, általában 2-3 hét múlva meghaltak. Testi 
erejük elhagyta őket és a halál véget vetett szenvedé
süknek. Azoknái a betegeknél - akik jobban bírták a 
gyulladást, piros volt ábrázatuk s a tüdő gyulladás telje
sen jóindulatúnak tűnt, - ott eret vágtam a karon. Az 
érvágástól sok esetben megszűnt a nehézlélegzet és a 
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mell szorongató érzése is megszűnt. Gyakran ford}llt 
elő, hogy másodszori érvágást kellett alkalmazni. Er
vágás után mindenkor a „hívesítő" italokat rendeltem. 
A hűsítő italok nagy részét otthon is elkészíthették, 
ilyenek voltak a salétromos árpalé és citromos víz, apa
tikából csak Gyulán és Szarvason tudtak patikaszere
ket hozatni, itt készült néha a Salétromos mandula tej, 
ezt gazdagabb házaknál otthon is el tudták készíteni. 
(Mandula tej=Emulsio amygdalina, Repce emul
zio=Emulsio rapae, 01. rapae.) A salétromsót ősidők 
óta használjuk az orvoslásban és a nép körében, már az 
őshinduk gyógyszerkincse között is szerepel az ásyányi 
eredetű gyógyszerek között [14]. Betegeimet eltiltot
tam mindennemű szeszes italoktól („tüzesítő italok") 
és a sok beszédtől. Sok esetben társult a tüdőgyulladás 
gyomorpanaszokkal, emésztési zavarokkal. Ha ét
vágytalanságra, a belek pangására, émelygésre panasz
kodtak ezeket a problémákat („ Tisztátalanságokat") 
gyenge hashajtókkal próbáltam kiküszöbölni. A fájó 
testrészekre lágyító meleg kötéseket írtam elő. A csa
ládtagokat kértem, hogy állandóan tartsák melegen 
ezeket a kötéseket, pakolásokat és a salétromos hűsítő 
keverékeket is rendszeresen adják a betegeknek. 

Akik kábán feküdtek, észrevétlenül össze-vissza be
széltek és ínaik rángatóztak, azoknak savanyú kovászt 
adattam mustármaggal. A mu~tármag éppen olyan ősi 
gyógyszer, mint a salétromsó. En is nagy előszeretettel 
alkalmazom. Ha a szenvedést az eddig felsorolt gyógy
szerek sem enyhítették, hólyaghúzó flastromokkal, ta
paszokat tettem a mellre. Nagyon súlyos esetekben 
kámforos égetett borral, kámforos írrel és repcébó1 ké
szített emulzióval átitatott kötéseket tettem a lábakra, a 
mellre pedig hólyaghúzó flastromokat. Belsőleg Szer
pentária (Aristolochia serpentaria) növény kámforos 
és ópiumos forrázatát rendeltem, vagy enyhe kámforos 
mandulatejet. Ha a nyavalya rossz kimenetelűnek lát
szott „Tüdőfenétől" (tüdővész) kellett félni, a kámfo
ros-ópiumos és kínakéregből készült patikaszereket 
rendeltem. Az ópium a legősibb gyógyszerek egyike, 
olykor sikerrel használom a fájdalom enyhítésére. J e
lenleg azonban (1809) még igen sok a kellemetlenség 
az ópium alkalmazásakor. Hatása nem kielégítő, nem
csak a gyógyíthatatlan betegek szükségtelen és néha el
viselhetetlenségig fokozódó fájdalmának enyhítésére, 
hanem nagy számú traumás eset átmeneti fájdalomcsil
lapítására sem komolyan bevált szer. Orvostársaim is 
sokszor kifogásolták az ópiumkészítmények megbíz
hatatlan hatását. Nagy hátránya, hogy a fájdalomcsilla
pító hatással egyidejűleg kellemetlen melléktünetek 
lépnek fel: hányás, émelygés, szédülés, a bélműködés 
pangása. Gyakran nem tudom eldönteni, hogy a bél 
pangása a betegség velejárója vagy az ópi
umadás következménye. (Mint említettem, tüdőgyul
ladásos betegeim gyakori panasza volt a bélpangás, 
ezek ópiumot is kaptak.) 

Négy évvel ezelőtt 1805-ben olvastam egy németor
szági gyógyszerész néhány cikkét a „Journal der Phar
mazie" című szaklapban. Olvastam, hogy az ópium
ban van egy ópiumsav, 1806-ban több kísérletéről ol
vastam. Ez a német gyógyszerész, akit Wilhelm Sertür
nernek neveznek, a „ máksavban "vagy „ ópiumsavban" 
nyilván felfedezett egy hatásos anyagot (ez lesz a mor
fin), amelynek kivonatát adva a betegnek megszüntet
hetők az ópium kellemetlen mellékhatásai, de még a 
mai napig nem hallottam közelebbit a patikus úr 

gyógyszeréről. Talán nem kell sokat várni [15]. 
Említettem, hogy Kínakérget is felírtam a legsúlyo

sabb esetekben. Erről annyit, hogy kisebb sebekre is al
kalmazom, mert a seb felszínén keletkezett szilárd al
vadék gátolja a seb terjedését, burjánzását, gátolja a víz 
és sóveszteséget. Beöntés formájában és kanalas 
gyógyszerként („itatásra") is rendelem. Ilyenkor na
gyon jó a gyomor és bélbántalmak enyhítésére, tüdő
gyulladásban és oldalnyílallásban szenvedő betegeim 
kezelésére mindig előszeretettel használtam, a forrósá
got is jól enyhítette. Eddig úgy vettem észre, keserű íze 
miatt nem szívesen isszák betegeim. Néha előfordult, 
hogy egyeseket meghányatott a keserű Kínakéreg fő
zet. 

Böjtmás Hava (Március) 
Ebben a hónapban rendkívül változékony volt az 

időjárás, kemény hideg és lágy meleg napok éppen úgy 
váltogatták egymást, mint az esős és száraz napok. 
Hosszasan nem időzöm a nép bajainál, mivel a rheu
matikus nyavalyák és a tüdőgyulladások. kínozták a 
szegény népet éppen úgy, mint az előző hónapokban. 
Ezekről a nyavalyákról pedig elég bőven írtam. 

Volt azonban egy igen különös esetem. Ennek a hó
napnak az elején egy 36 esztendős megyei hivatalnok 
- kinek ifjúsága nem volt mentes zajos italozásoktól 
-, „Forró Betegségbe" esett. A lépe tapintására igen 
érzékeny volt. Szúrós fájdalmakat érzett, álmatlanság
ról panaszkodott, szorulásról, étvágytalanságról szá
molt be. A helybeli sebész (Chyrurgus) a gyomorpana
szok megszüntetésére és a „ tisztátalanságok kiüresítte
tésére" hánytatót adott és gyenge hashajtót, nevezete
sen Tamarindából, Mannából, bodzából lévő készít
ményeket. Ezek a növényi gyógyszerek elég hatásos
nak bizonyultak az én eddigi gyakorlatomban is. A lépe 
tájékára a fájdalmas helyre lágyító kötést rendelt a se
bész, és előírta, hogy gyakran kenegessék kámforos fe
hér mályva kenőccsel. A fehér mályvát igen régen al-: 
kalmazzuk lágyításra. Ennek a betegnek is hamar meg
szűntek a fájdalmai (az álmatlansága és az étvágytalan
sága ), csupán a forrosága (láza) tartott még. A forróság 
általában estére érte el a tetőfokát. Két hét elteltével a 
beteg teste teljesen megsárgult, elerőtlenedett. A se
bész keserű anyagot tartalmazó gyógynövények gyö
kerébó1, pitypangból készült keserű kivonatokat ren
delt szeszes éteres és ópiumos szerekkel. (Taraxaci, 
Extracto amaricante cum Liquore anodino Hoffmanni 
et Laudano.) 
Pitypang kivonat= Extractum taraxaci; Liquor anodi
nus Hoffmanni = Spiritus aethereus; Laudanum = 
Opium; Kénéter= Aether depuratus; Ziliz ír= Ung. 
Althaeae. 

A forróság alább hagyott, a sárgaság a test egyes ré
szeiró1 eltűnt, de a beteg hasa dagadozni kezdett a kez
dődő „Víz Kórság" jeleit mutatta. A folyadék felhal
mozódott a hasüregben. (Keringési elégtelenség, máj
zsugorodás, hashártyagyulladás vagy daganatos meg
betegedések következtében lép fel.) Amikor a beteg 
ebbe a stádiumába jutott, a helybéli sebész értem kül
dött. Nagyon puffadtnak, bágyadtnak és forrónak ta
láltam a fiatalurat. A víz kiürítésére piros gyűszűvirág 
forrázatot rendeltem, majd keserűanyagokat is adtam 
kénéterrel. A hasát ziliz frrel kenettem be (Unguento 
althaeae ). Megfelelő diétás táplálékot javasoltam és 
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italként esetleg kevés bort. Ezután beöntést adtam ne
ki. H~sának puffadása eltűnt, erőre kapott, majd lába
dozm kezdett. Meggyógyult. Később étvágya és szom
júsága úgy megnövekedett és olyan mértéktelenségig 
fokozódott, sőt a sört olyan mennyiségben vedelte és 
olyan rengeteget evett, hogy betegsége kiújult és ennek 
a hónapnak a végén meghalt. 

Más említésre méltó esettel is találkoztam. Egy 30 
éves, vékony testalkatú nemes asszonynak már több 
g~ermeke is volt, amikor újra terhes lett. Az igen jóked
vu asszonyt - szerencsére ma is él - , sikerült rettene
tes nyavalyájától megszabadítanom. Nos ez a vidám asz
szony terhességének vége felé járt már, amikor az el
múlt hónapban a farsangi mulatságokon - mit sem tö
rődve hasának súlyával - a kelleténél többet táncolt. 
Nem csoda, ha idő előtt szülési fájdalmakat érzett. 
Hosszas szenvedés árán egy leánygyermeknek adott 
életet. („Elszült".) A szülésnél jelenlévő bába segítsé
gével állítólag a méhlepénytó1 (mássa) is megszaba
dult. ~ szülést követő napon alhasi („kis has") fájdal
makrol panaszkodott. A fájdalmak annyira fokozód
tak, h~gy kir~zta a hideg ~s te9esen elgyengült. („A hi
degleles megielent, a testi eronek nagy fogyatkozásá
val".) Büdös „gennyedések" folytak ki a szeméremtes
téből. A bába harmadnap értem rohant. Az asszonyt 
nagyon bágyadtnak láttam, szörnyű lázban (forróság
ban) égett, s a kifolyó nedv olyan büdös volt, hogy a be
tegszobában nem bírt megmaradni senki. Elővettem a 
bábát és megkérdeztem, hogy az egész méhlepényt ki
húzta-e? Azt felelte, hogy igen, de az egész sokkal pu
háb/b volt é~ büdösebb a szokásosnál. Ahogy a beteget 
el!1eztem, ~1zonyosra vettem, hogy egy darab a méhle
penyből v1sszamaradhatott. Azon gondolkoztam, ta
lán megmondom a bábának, hogy nyúljon be a méhbe 
(„méh anyába") és húzza ki a bennmaradt darabot. De 
ekkor a méhszáj már teljesen összehúzódott, nem fért 
volna be a bába keze. Kénytelen voltam rothadás elleni 
szereket adni a betegnek. Barna kinakéreg főzetet di
csőséffies fű forr~zattal, („deréc~e szi~orálJ"), (Dicsősé
ges f? =:= Veron~cae herb~) dereze fű, (S1goral), kéné
tert opmmmal es arabmezganyákkal. Az arabmézga
nyákot a méhbe fecskendeztem, a többit megitattam a 
beteggel. A befecskendezés által sok húsos és hártyás 
bű~ös darabka csúszott ki az anyaméhből. Olyan meny~ 
~y1ségű rothadt, bűzös váladék csúszott ki végül, hogy 
tobb lepedőt megtöltött. Amikor már csak tiszta, szag
talan nyák folyt ki a méhbó1, a beteg láza leesett. Né
hány nap múlva felkelt, és ma is vidáman éli világát. 

Szent György hava (Április) 

Igazi szeszélyes áprilisi idő volt. Néhány napig száraz 
idő volt, azután általában zuhogott az eső. Békés me
gye nagyrésze mocsaras vidék, szabálytalan medrekbó1 
állandóan kilépő folyóvizeink miatt. Az április elég 
meleg volt és túlságosan sáros, még a megyeszékhely 

mélyen fe~vóbb részein is csónakokkal, és kivájt fatör
zsekkel kozlekedtek az emberek. Ez a „Rázós, vagyis 
Félbenhagyó hideg"-nek (a maláriának) nagyon ked
vezett. Szerenc~ére ~ malária jobb indulatú fajtája, a 
harmadnapos laz tef)edt el, (ezt a Plasmodium vivax 
okozza) [16]. A lakosság nagyrésze megbetegedett. A 
b~tege~ ~lős~ör lankadtságot éreztek, borzadtak, majd 
h1degrazasrol panaszkodtak. Testük reszkedett, elsá
p~dt~k, kapko_?va vették hidegrázás közben („a fázás 
kozt ) a levegot. Hatalmas szomjúság, gyomorémely
gés, „epének akadása", nagy fejfájás gyötörte őket. Mi
után a hidegrázás megszűnt, azonnal kipirosodtak, és 
lázasak lettek. Ilyenkor a szomjúság olthatatlanná vált 
a fejfájástól és láztól félrebeszéltek. Öt-hat óráig tartott 
a láz, majd leizzadtak a betegek, és kissé lankadtnak 
érezték ugyan magukat, de ettó1 eltekintve jól voltak. 
Harmadnapra azután újra erőt vett rajtuk a Kórro-
ham". " 

~nnél ~ betegségnél az volt a legfontosabb, hogy a 
„h1deglelesnek orvosoltatásában, továbbá következé
s~kre nézve" lefek~djön a beteg, takarózzonjól be, mi
nel hamarabb kezdjen a melegtó1 gőzölögni a test. Köz
ben langyos Bodza virág teát kellett inni. Ha valaki epét 
h~nyt, a Bodza virág tea hánytató hatása jól érvénye
sult. Ha a hányástól nem könnyebbült meg a beteg to
vábbá görcsölt a gyomra, akkor a Menta fúből ké;zült 
herba teát javasoltam ópiummal. A Menta fúből ké
szült teával egy ruhát is benedvesítettem és kötést csi
náltattam a gyomorra. 

E.ttó1 általában megszűnt a hányinger és a hányás. 
Am!kor lázroham elkezdődött („testét a forróság meg
gyújtotta") a beteg arca kipirult, a nehéz takarókat 
(„_.nehezebb fedezők") leszedettem és könnyű lepe
do"kkel takartattam be a szenvedőket. Kiszáradás ellen 
~~etes citromos vizet, esetleg mandula tejet itattam ve
lu~, vagy borkővel savanyított limonádét. A fejfájást 
„tort gyalog fenyő" magból (Juniperi fructus), kenyér
bélbó1 és borecetbó1 készített kötésekkel enyhítettem, 
ezeket homlokra kellett helyezni. Ha a gyomorbántal
mak miatt a hányástól a beteg nyelve mocskos, sárgás 
volt, va~y sárvizet hányt, hánytatót adtam, amelyet 
meleg v1zzel kellett bevenni. A belek tisztítására has
h~jtókat rendeltem. Ha a beteg túlságo~an elgyengült, 
kenytelen voltam erősítőkhöz nyúlni. Inerősítőszere
k~t rend~ltem, ~indenfél~ keserű füvekbó1, gyökerek
bo1: A h1~~gleles leghatasosabb gyógyszere Peruviai 
Ch1r;afa heja lett .. volna, de. sajnos a szegény nép - és 
ebbol volt a legtobb - a kmafa magas árát nem bírta 
megfizetni, így csak az olcsóbb keserű szereket ajánl
h~ttam.1>- ke.serű növények az étvágyat helyrehozták, a 
h1deglelest viszont a kinafa héja hamarabb lecsendesí
tette volna. A szegényebbek jobban megszenvedték ezt 
a betegséget is. (Lázcsillapításra ebben az idóben csak a 
kinakéreg volt még használatos.) 
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