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Adam Chenot (1721–1789) érdemei a pestisjárványok megfékezésében 

 
 
A Habsburg Monarchia a törökök kiőzése és a Rákóczi-szabadságharc leverése után, a 18. 
században a keleti és a déli országrészek betelepítésének, újraépítésének, a hivatalok 
mőködtetésének roppant feladataival volt elfoglalva. Eközben szembe kellett nézzen a 
szomszédos török és orosz birodalom felıl folytonosan fenyegetı járványveszéllyel is. A sok 
száz kilométeres határ túlsó oldalán lévı területek állandó szoros kereskedelmi és egyéb 
kapcsolatban álltak a hagyományos balkáni, közel-keleti és észak-afrikai járványgócokkal. E 
járványok között a pestis volt a legveszélyesebb. 

Az 1347-es pestis pandémia, a „nagy fekete halál” borzalmas pusztítását követıen 
Európa-szerte alkalmaztak járványvédelmi rendszabályokat, elsıként néhány földközi-tengeri 
kikötıvárosban. Évszázadok során igen sok városban született ilyen tartalmú ordo politiae és 
ordo pestis. Emellett se szeri se száma azon traktátusoknak, amelyek e betegség tüneteivel, 
gyógykezelésével és a személyi profilaxissal foglalkoztak. A birodalmi mérető 
járványelhárításhoz az elızı évszázadokban kialakított defenzív és lokalizált védekezési 
módszerek nyilvánvalóan elégtelenek voltak. Létre kellett hozni egy szárazföldi egészségügyi 
határzárat. Az új rendszer a „cordon sanitaire” addig kontinensünkön ismeretlen és 
egyedülálló történelmi, illetve orvostörténelmi produktum. 

A területvédı szervezett járványvédelem elemei a szőrı és elkülönítı állomások, az 
úgynevezett contumáciák. A kifejezés Bartal Glossariuma szerint a „locus contumaciae 
valetudini spec-tandae désignants”-ból származik. Magyar nyelvő megfelelıi: veszteglı hely, 
veszteglı ház, napoló, negyvenedház, egészségkímélıház. Az elsı contumaciakat 1725-ben 
létesítették Fiume és Trieszt közelében. Egy 1730-ban kelt rendelkezés értelmében a 
Raguzából érkezı emberek és áruk vesztegzára negyven napig tart. A végrehajtással 
egyébként nem voltak megelégedve. Felróják, hogy a trieszti vásár forgalmának laza az 
egészségügyi ellenırzése. 

Az 1720-as évek második felétıl a szárazföldi és folyami közlekedés útvonalain is 
megindul az ellenırzı állomások kiépítése. 1726-ban a Törökországból jövı embereket 
három hétig, a megtisztított árukat négy hétig kell megfigyelni. A fertızést jól közvetítı 
anyagokat pedig egyáltalán nem szabad beengedni. Az állatokat folyóvízben úsztatták. 
Különösen a Vidin-Temesvár útvonal ellenırzését szigorították. 1730-ban elrendelték, hogy 
az átszökni próbálkozókra tüzeljenek, ha ilyeneket elfognak halállal bőnhıdjenek. 

Azokat a házakat, ahol pestis fordult elı, felgyújtották, az azokban talált összes 
holmikkal együtt. A betegségben meghaltak temetetlen holttestét mésszel öntötték le, vagy 
elégették. 

Az 1730-as évtizedben tovább erısítik és szervezik a rendszert. Megemelik a 
helyırségek létszámát. Szorosabbá teszik az ellenırzést. Ezt elıírják a zágrábi püspökségnek 
és a magyar hatóságoknak is. A gráci udvari bizottság (Hofkommisio) elrendeli a jelentések 
folyamatos felküldését. Ismételten felszólítja a hatóságokat, hogy alkalmazzanak kellı számú 
orvost és sebészt. Járandóságukat is megállapítják, az orvosok 800, a sebészek 500 Forintot 



kaptak évente. Külön figyelmeztetnek a fizetések korrekt és rendszeres folyósítására, valamint 
az egyéb – hivatalos teendıkkel kapcsolatos – kiadások fedezésére. 1737-ben részletesen 
rendelkeznek a fertızöttnek minısített helységek legszigorúbb karhatalmi izolálásáról, de 
arról is hogy miként kell ezeket a településeket élelemmel és lelki gondozással ellátni. 

1738-ban hatalmas pestisepidémia tette próbára a védelmi rendszert. A járvány terjedése 
kikényszerítette a cordon mozgását, fokozatos hátravonását is. 1738 nyarán contumáciákat 
állítanak fel többek között Kecskeméten, Szolnokon, Törökszentmiklóson. 1740-ben a 
Felvidék is érintett. Ott már Morvaország és Szilézia védelmében intézkednek. 
Megkülönböztetett hangsúlyt kapott a birodalmi fıváros, Bécs védelme. Oda még a fertızött 
területeken megfordult tisztek sem léphettek be elızetes vesztegzár nélkül. A hadseregtıl 
egyébként gondosan igyekeztek távol tartani a járványt. Az ezt ellátó dunai hajók Budán, 
Földváron, Baján, Futakon és Belgrádban kötöttek ki. A csapatok mozgatását korlátozták. 
Ugyanakkor a katonaság elsırendő szerepet töltött be a közegészségügyi intézkedésekben. 
Szigorúan büntették a katonák hanyagságát vagy megvesztegetését, de a lakosság kárára 
elkövetett önkényeskedéseiket is. 

A nagy járvány idıszakában sem szünetelhetett a városok élelmiszer-utánpótlása. Fıleg 
a marhabehozatal folyamatosságát kellett biztosítani. A Bécsbe felhajtott állatokat a kijelölt 
folyami átkelıhelyeken úsztatták, a hajtók nem jöhettek át a folyón, ıket újak váltották fel. 

A forgalom ellenırzésében kiemelkedı fontosságot kapott az útlevél. Szigorúan 
megkövetelték az abban feltüntetett személyi adatok pontosságát, valamint a megtett út hitelt 
érdemlı dokumentálását. Különösen pedig a letöltött vesztegzár igazolását. Ennek az 
adminisztrációnak a lebonyolítására külön „locus transitus”-okat létesítettek. Útlevél nélkül a 
nagy járvány idıszakában szinte lehetetlen volt közlekedni. A passzus fontossága ebben az 
idıszakban maradandóan rögzült a Habsburg-birodalom területén. 

A legszigorúbb járványvédelmi tilalmakat 1741-tıl kezdték feloldani. Az év március 
30-án engedélyezték a szegedi piac megtartását. Az ötvenes években újabb járvány közeledett 
a Balkán felıl. Az elızı idıszakhoz képest feltőnik, hogy ekkorra igen sok részletes 
elırejelzéssel rendelkeznek. A külföldi felderítı hálózatot módszeresen kiépítették. 

Sokszorosan bebizonyosodott, hogy a „cordon sanitaire” eredményes mőködtetéséhez 
szorosan hozzátartozik a megfelelı színvonalú szakmai irányítás és szervezés. A 
veszélyeztetett területekre ezért igyekeztek magasan kvalifikált szakembereket küldeni. 1738 
májusában például a bécsi egyetemet felszólították, hogy három orvost és hat kirurgust 
küldjenek ki a veszélyeztetett helyekre, ahol azok együttmőködhetnek az udvari tanács 
képviselıivel. Ilyen jellegő feladattal került közel két évtizeddel késıbb Erdélybe Adam 
Chenot, aki kiemelkedı érdemeket szerzett a birodalom járványvédelmének tökéletesítésében. 

Chenot Luxemburgban született 1721-ben. Apja molnár volt, alsóbb iskoláit 
szülıhelyén végezte. Ezután Bécsbe került, ahol van Swieten pártfogolta és hozzásegítette, 
hogy orvosi tanulmányokat folytasson. 1755-ben, amikor Erdélyben újabb pestisjárvány 
pusztított, Chenot mint physicus contagionis Transylvaniae elfoglalta brassói állomáshelyét. 
Van Swieten utasítására küldték oda. Mária Terézia kiváló protomedikusa, mint oly sokszor 
most is a megfelelı helyre a legmegfelelıbb embert állította. 

Brassóban, ahol a járvány góca volt, Chenot maga is megkapta a betegséget. Az a 
Bruckmann doktor kezelte, aki késıbb hosszú éveken át a legjobb munkatársa lett. Chenot-t 



1772-ben Erdély protomedikusává nevezték ki. 1788-ban visszarendelték Bécsbe, ahol II. 
József több fontos közegészségügyi feladattal is megbízta. 1789-ben halt meg feltehetıen 
májbetegségben. 

Szakmai felfogásának és teljesítményeinek mérlegelésekor három fontos mővébıl 
indulunk ki. Ezek a következık: az 1766-ban Bécsben megjelentetett „Tractatus de peste”, az 
1785-ben kiadott hivatalos pestisinstrukció, ami a Linzbauer-féle győjteményben olvasható és 
az 1799-ben Budán nyomtatott „Historia pestis transylvanicae annorum 1770 et 1771” 
amelyet Schraud Ferenc pesti egyetemi tanár publikált a tárgyhoz méltó elıszóval. 

Chenot elvileg állást foglalt a múltból átörökített, széles körben elterjedt 
járványelméletekkel szemben. Elítélte a misztifikáló theurgikus kórkeletkezési nézeteket akár 
babonás akár antik eredető, vagy vallásos magyarázatokkal támasztották is azokat alá. De 
elvetette a természettudományosan hangzó miazmatikus felfogást is. A kozmosz magasából 
alászálló, vagy a plútói melységekbıl feltörı pestissel mérgezett levegı kikerülhetetlen 
sorscsapása egyaránt elfogadhatatlan volt számára, már csak azért is, mert feltételezésükbıl 
gyakorlati tennivalóként csupán a máglyák meggyújtása következett a levegı 
megtisztításának szándékával. Az így elıidézett szélviharok és gyakori várostüzek azonban a 
járvány terjedésén mit sem változtattak. 

Chenot a fertızı betegségek terjedésérıl lényegében Fracastoro elméletét vallotta, 
amelyet a nagy veronai orvos az 1546-ban megjelent „De contagione et contagiosis morbis” 
c. munkájában fejtett ki. Eszerint a ragály anyaga közvetíti a betegséget három lehetséges 
módon: közvetlen érintkezéssel (contactu), valamely tárgy révén (fomite), vagy a környezı 
levegı az átvivı közeg útján (cid distans). A szigorúan vett kontagionista hipotézis igazolta a 
tapasztalatban és a rációban bízó aktivitást, amely a felvilágosodás korában a Chenothoz 
hasonló embereket mozgatta. 

A meghaladott múlt jellemzıi közé tartozott, hogy a járvány sújtotta helyeken az e 
feladatokra felfogadott vagy kényszerített sebészek és alacsonyabb képzettségő 
egészségügyiek végezték a rendészeti és a gyógyító munkát. Ez alapjában meghatározta 
ennek színvonalát és megbecsülését. Ráadásul e nehéz idıkben a zsúfolt, szegényes 
lakóhelyeken élı, a legrosszabb szociális helyzető emberek betegedtek és haltak meg 
legnagyobb számban. Mindez a probléma kezelésének fogyatékosságát erısítette. 

Ebbıl a helyzetbıl az is következett, hogy az ilyenkor szerzett járvány- és betegségtani 
ismeretek zavarosak, ellentmondók, másod és harmadkézbıl származók voltak. Könnyő 
belátni, hogy a medicina fontos problémáit akkor közelítik és oldják meg optimálisan – az 
adott kor színvonalán –, amikor azokat a legjobb elméleti felkészültségő és gyakorlati érzékő 
szakemberek veszik kézbe. Az epidemiológus orvosok megjelenése és folyamatos 
mőködtetése a veszélyeztetett területeken a járványtan fejlıdésének igen fontos minıségi 
állomása. 

Egy régi francia mondás szerint, a pestis kihirdetése rosszabb, mint maga a pestis (la 
déclaration de la peste est pire que la peste même). A lakosság a járvány iszonyú fenyegetésén 
túl rettegett a rendszabályokból következı forgalmi és kereskedelmi korlátozásoktól. Attól, 
hogy betiltják a vásárokat, de az aratást és a szüretet is. Mindez létérdekeiben érintette. De 
mélységes ellenkezéssel fogadta az egészségügyi intézkedéseket is. Azt, hogy a betegeket és 
az arra gyanúsakat kiragadják családjuk körébıl és az elkülönítı házba kényszerítik, ahol az 



emberek többsége nyomorúságos körülmények között elpusztul. A temetés nem a 
hagyományos egyházi szertartással történt, a hozzátartozók és ismerısök azon nem vehettek 
részt. Érthetı, hogy mindent megtettek az esetek eltitkolásáért. Megtévesztették, ha lehetett 
megvesztegették az egészségügyi hatóság embereit. 

Az új helyzetben az intézkedések felelısségét most már az orvosnak kellett vállalnia. El 
kellett viselje a rázúduló panaszok, szemrehányások, fenyegetések özönét, amiben a 
hatóságok korántsem támogatták egyértelmően. A rendszabályok foganatosításában igénybe 
vett katonaság sem állt mindig a helyzet magaslatán. Közöttük sem volt ritka a közöny és a 
korrupció a parancsnok végrehajtásakor. Az események középpontjába, a valóság sőrőjébe a 
járványorvos került, akinek Chenot szavai szerint „szilárd lélekkel és száraz szemmel” kellett 
szembenéznie a helyzet minden borzalmával. 

Chenot eleve kizárta, hogy ebben a munkarendszerben a sebészek önállóan 
intézkedhessenek. Mind a járvány felderítésében, mind az operatív tevékenységben erısen 
támaszkodott rájuk, de csak az orvosi instrukciók végrehajtóinak tekintette ıket, a sok 
évszázados szakmai hierarchiának megfelelıen. 

1755 októberétıl 1757 január végéig az erdélyi pestisjárványban 6677 megbetegedést 
regisztráltak, akik közül 4303-an haltak meg a hivatalos kimutatás szerint. Brassóban 414 
kezelt beteg közül 242 gyógyult, ami a fenti arányhoz képest feltőnıen kedvezı eredmény. 
Ebben feltehetıen szerepe volt annak is, hogy a városban a kórházi orvosi felügyeletet a 
legjobb szakemberek gyakorolták. 

A terápia, amirıl Chenot az 1766-os tanulmányában bıségesen ír, a szervezetben 
megtapadt és a különbözı helyeken tömörült mérgezı anyag kiürítését célozta. Akár 
belgyógyászati jellegő gyógyszereléssel (izzasztás, hánytatás, vérvétel stb.) akár sebészeti 
beavatkozással (a bıralatti bubók megnyitása, kiürítése) történt is ez, mindig erre törekedtek. 
Természetesen az orvosi mővészet: az individuális adottságok és körülmények mérlegelése, a 
kellı módszer és idıpont megválasztása, mint mindig, itt is meghatározó jelentıségő volt. 
Igen erıs hangsúly került Chenot instrukcióiban a beteg lelkiállapotának jó irányú 
befolyásolására, a lelki és testi gondozásra. A megfelelı ápolást is kiemelkedı jelentıségőnek 
tartotta a túlélés és gyógyulás szempontjából. 

1770 ıszén újabb pestisjárvány tört ki Dél-Erdélyben, melynek leküzdésében Chenot-
nak végre sikerült valóban végrehajtatnia jól átgondolt védelmi stratégiáját, a fertızés 
kontagiozitásának elve alapján. Az elsı esetekrıl idejében tudomást szerezve, karhatalommal 
izolálta az érintett helységeket. A betegeket és gyanúsakat sürgısen kiemelték környezetükbıl 
és az elkülönítıkbe vitték. A fertızött lakások alapos tisztítása és fertıtlenítése megtörtént 
csakúgy, mint a ragályt terjesztı holmik dezinficiálása illetve elégetése. A gyülekezéseket 
megtiltották, szigorúan betartották a temetés-higiénés rendszabályokat is. 

Az 1770-ben induló járvány halálozása magasabb volt mint az 1755-ös pestisé, nagyobb 
epidemiológiai fenyegetést jelentett mint az elızı. Ennek ellenére csupán nyolc hónapig 
tartott. 1771 májusában megszőnt. Azt a tényt, hogy május havában szőnt meg, amikor ısi 
tapasztalatok szerint a járvány terjedése fokozódóban van, Chenot döntı bizonyítékként 
értékelte védekezési erıfeszítéseinek igazolására (visszaemlékezésében írta: „Evidente 
argumento humanum industriam adversus hanc calamitatem plurimum valere”'.) 



A pestis megállítását célzó epidemiológiai munka kiérlelt összegezéseként értékelhetjük 
Chenot 1758-as instrukcióját, amelyben az egészségügyi záróvonalon létesített contumaciák 
mőködését foglalta össze. A mő szerkezete is a praktikumot tartja szem elıtt. 

A járványvédelmi készenlét a teendık szempontjából háromféle idıszak 
különböztethetı meg. 

1. A járványmentes idıszakban a külföldrıl érkezık holmijai rövid füstölés után 
átengedhetık. Csupán a közvetlen használatra szolgáló szennyes ruházat, 
gyapjúanyagok mosása kötelezı. 

2. Amikor gyanú merül fel, hogy valamely közeli tartományban pestis fordult elı életbe 
lép a 10 napos elkülönítés kötelezettsége a fenti tisztítóeljárással együtt. 

3. A nyilvánvaló pestisjárvány esetében ugyanez teendı, de a kötelezı tartózkodás a 
contumáciában 20 napig tart. 

Mint látható, a régebbi idıszakban elıírt túlbiztosító, általánosító, az érintettek érdekeit 
figyelmen kívül hagyó vesztegzár intézkedések helyett Chenot az adott helyzethez 
differenciáltan igazodó, enyhébb rendszabályokat követel meg. 

Gazdag tapasztalatai alapján, tömören összefoglalta a pestis tünettanát, hogy ezzel is 
lehetıvé tegye a betegség korai felismerését. Eszerint olyan kórképrıl van szó, amely 3–5 
napon belül többnyire halálos kimenetelő. A láz megjelenése és foka nem jellemzı. A végtag 
és törzsfájdalmak, a kábultság, émelygés, rekedtség, enyhe verejtékezés, a tekintet zavartsága, 
a gyakori csípıs vizelés a betegség elsı jelei. Mindjárt kezdetben megjelenhetnek a 
galambtojásnyira megnövı fájdalmas mirigyduzzanatok a lágyéktájon, tarkón, a fül alatt és a 
hónaljban. Idıvel ezek felpuhulnak és elgennyednek. Akinél e bubók nem manifesztálódnak, 
biztosan meghal. Ezenkívül testszerte mutatkozhatnak még kisebb sötét kemény foltok, 
amelyek mogyorónyi hólyagocskákba, karbunkulusokba alakulnak át, majd felfakadnak. 

Az epidemiológiai munka sikerének alapfeltétele a fertızési lánc megszakítása, a 
közösség védelme az egyéni érdekek háttérbe szorításával. A megelızés és a korai 
intézkedések megkívánták, hogy minél többet tudjanak a szomszédos országok 
epidemiológiai helyzetérıl. Chenot igen jól ismerte a Balkán, a Közel-kelet és Észak-Afrika 
járványföldrajzát. Figyelemre méltóak gyakorlati tanácsai, amiket a járványfelderítıknek 
adott. Fel kell, hogy tőnjenek a néhány napos betegség utáni halálesetek, persze akkor is, ha 
azokat nem pestis eredetőnek tartják. Észre kell venni a temetıkben a nagyszámú frissen ásott 
sírt. Azt is, hogy a lelkészek sietve, a betegektıl távol tartva magukat végzik tevékenységüket. 
A jómódúak családtagjait ilyenkor a szılıkbe, vidéki lakhelyekre költöztetik. A híresztelések 
között mindig nagyobb hitelt kell adni a pestis állításának mint a tagadásának. Ugyanez 
vonatkozik a pestis megszőnésérıl szóló hírekre is. A tél beállta gyakran szünteti meg a 
járvány haladását, de korántsem mindig. Átmeneti szünet után újabb fellángolás következhet. 

A gyanús vagy fertızött területekrıl érkezıket illetıen pedig a legfontosabb a 
közvetlenül hozzájuk tartozó holmik, elsısorban a ruházat és a takarók kezelése. Igen gyakori, 
hogy pestisben elhalálozott ember holmiját hozzák vagy hordják magukon, amelyet örököltek, 
vagy másként szereztek meg. Erre nézve alaposan ki kell faggatni ıket. Fel kell tőnjön az is, 
ha a hordott ruha mérete, jellege nem felel meg a tulajdonos személyiségének. Itt a népviselet 
is árulkodhat. Olykor feleslegben találhatók ilyen holmik. Különösen veszélyesek a rongy- és 
ruhakereskedık. 



Chenot kiemelten fontosnak tartotta tehát a testtel érintkezı személyes tárgyak 
fertıtlenítését, a hozzájuk tapadó pestisméreg eltávolítására. Ezzel szemben nem erıszakolta 
az egyéb anyagok agyonfüstölését, kárt okozó vegyszerezését vagy elégetését. Nagyon jól 
tudta, hogy az e téren elkövetett túlzások kikényszerítik a lakosság ellenállását. 

A legveszélyesebbnek tartott ruházat fertıtlenítésére a legalkalmasabbnak a patak vagy 
folyóvízben való tartós átöblítést tartotta. A sebesen áramló vízben több órán keresztül 
rögzítették a holmikat, majd a szárítás után napokig tartó szellıztetésük következett. Folyó víz 
híján dézsába öntött vízbe kellett a mőveletet elvégezni, szappan vagy lúg hozzáadásával, 
órákon át tartó kevergetéssel. A nem mosható de gyanúsnak minısített tárgyakat füstölték, 
szellıztették. A postai küldeményeket is. A fertıtlenítési aktusról igazolást adtak. 

Amennyiben elıfordult, hogy a contumáciában várakozó utason jelentkeztek a pestis 
tünetei, úgy ıt a többiektıl elkülönítve kellett elhelyezni. Ápolhatta valamely hozzátartozója, 
de fogadhatott erre a célra idegent is. Az intézkedés szerint, halál esetén az ápoló végzi a 
temetést az elıírt rendszabályok alapján. Az elhunyt tartózkodási helyét ezután fizikai és 
kémiai eszközökkel fertıtleníteni kell, hogy a késıbb odaérkezık ne féljenek. A contumácia 
rendeltetésszerő mőködése akkor is folyamatos, ha történetesen ilyen esemény is elıfordulna. 

Az intézmény tisztviselıi kötelességük elmulasztása esetén egy hónapi fizetésük 
megvonásával büntethetık, illetve a következmények arányában. Minthogy a határvonal 
teljességgel nem zárható le, az eredményes járvány védekezés egyik elengedhetetlen feltétele 
a lakossággal való szoros együttmőködés. Meg kell gyızni az embereket arról, hogy az 
uralkodó intézkedései elemi érdekeiket szolgálja. 

Miután tisztázódott, hogy bizonyos bolhafajok fıszerepet játszanak a pestist okozó 
baktérium terjesztésében, el kell ismerjük, hogy a személyes holmikra összpontosított 
figyelemmel a teendık súlypontja a megfelelı helyre került. Köztudott ugyanis, hogy a bolha 
valóban igen hőségesen kitart a ruhadarabok ráncaiban. Kiirtásának lehetısége ebbıl 
következik. 

A 18. század végére kiépült és rendeltetésszerően mőködı egészségügyi záróvonal 
teljesítette a feladatát. Megvédte nemcsak a Monarchiát, de a kontinens valamennyi országát a 
pestis offenzíváitól. Chenot epidemiológiai elvei és gyakorlata pedig tartósan beépültek a 
birodalom járványvédelmi elıírásaiba. Az 1830-as kolera-pandémiában is ennek szellemében 
intézkedtek és jártak el. Csakhogy a kolera terjedési mechanizmusa eltér a pestisétıl, egyebek 
között ezért sem bizonyultak elég hatásosnak a rendszabályok. A kolera esetében a 
kézmosásra és az alimentáris fertızési tényezık kiiktatására kellett volna összpontosítani. 
Többek között ilyen tanácsok is találhatók ugyan a rengeteg kolera-tanulmány és védekezési 
útmutató betőtengerében, de nem a kellı hangsúlyozással és céltudatossággal. Ehhez egy 
Chenot-hoz hasonló képességő, a lényegre tapintó irányítóra lett volna szükség. 

A megelızı évszázadokban Európa-szerte, így a Habsburg Monarchiában is számos 
pestis ordo jelent meg. Ezek a hatósági rendelkezések egyre részletesebben intézkedtek a 
teendıkrıl a járványok idıszakában. A Kollonics bíboros által 1692-ben kibocsátott ordo 
aprólékosan elıírta ebben a helyzetben valamennyi foglalkozási ágazat kötelezettségét, a 
lelkésztıl a mesteremberekig, a polgármestertıl a halottvivıig. Ezek az írások valamiféle 
szolgálati szabályzatként foghatók fel. Az intézkedések igen gondosan megterveztettek, az 



egész mechanizmus mégis, vagy éppen ezért túlságosan merevnek, illetve túlszabályozottnak 
tőnik. 

Chenot természetesen jól ismerte és felhasználta a múltban felhalmozódott járványügyi 
tapasztalatokat. Ezeket sajátjaival ötvözve, dinamikus cselekvési programot adott részletes 
indoklással és a konkrét tennivalók megjelölésével. Az 1785-ös instrukciója, mai 
terminológiával élve, kitőnı módszertani levélként fogható fel. 

Nem egészen száz évvel azután, hogy Sydenham a kiváló angol orvos, az ısi 
hagyományoknak megfelelıen még elmenekült a londoni pestis fenyegetés elıl, Európa 
elmaradt délkeleti szegletében, vezetı szakmai pozícióban, munkához látott az epidemiológus 
orvos. A felvilágosodás szellemében kormányzó hatalomnak, amely cselekvési körét a 
közegészségügyre és a járványvédelemre is kiterjesztette, szüksége lett az ezekre 
specializálódott orvosra. A hatalom és a medicina ezen újszerő összefonódása idıállónak 
bizonyult. Más kérdés, hogy ez az együttmőködés azóta is bıvelkedik nehézségekben és 
ellentmondásokban. 

Chenot igen produktív közegészségügyi pályája sem nélkülözte ezeket a konfliktusokat. 
Végeredményben mégis sikerült alkotóerejét gyümölcsöztetnie a köz javára. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a praebakteriális korszak optimális járványvédelmének kidolgozásában. 
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