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Varjassy Péter 

 
A skerlievo-kór 

 

Egy XVIII. század végi nagy szifiliszjárvány története 

 
 
Az orvostörténelem számos súlyos járványt tart számon, esetenként ezek ritkán elıforduló 
kórformáit is, melyek ma már – szerencsére – nem fordulnak elı. Ezek jelentısége abban áll, 
hogy az egyes betegségek pontos történetéhez, ezáltal tulajdonságaik jobb megismeréséhez 
nyújtanak segítséget. Az ilyen klinikai, epidemiológiai adatok a ma elıforduló 
megbetegedések leküzdéséhez is fontosak lehetnek. 

Ilyen ma már elfeledett kórkép a XVIII. század végén kezdıdött, és késıbb skerlievo-
kórnak elnevezett járvány is. 

Érdekes módon, számos tudományos forrás mellett, egy szépirodalmi mő is foglalkozik 
vele: Jókai Mór kevéssé ismert romantikus regénye, az Egy játékos, aki nyer címő. A mő nem 
tartozik Jókai legsikeresebb regényei közé. Megírását kora politikai viharai magyarázták. A 
múlt század derekán Magyarországhoz ismét visszacsatolt Fiume jogállását Horvátország 
vitatta, Jókai pedig írásmővészetével állt ki a magyar koronához visszakerült Fiume város és 
kerület idetartozásáért. Orvostörténeti szempontból viszont a regény igen érdekes! Egy 
szörnyő, addig ismeretlen lefolyású járvány története húzódik végig az 1800-as évek elején 
játszódó cselekményen. A mőben Jókai drámai módon, megdöbbentı plasztikussággal 
ábrázolja a járványt s a pusztító betegség szerencsétlen áldozatait. 

A regény szerint a járványt egy Port Said-ból jött, déligyümölcsöt szállító bárka hajósai 
hozták be a fiumei kikötıbe, pontosabban a hajó gyönyörő tulajdonosnıje, akinek a neve 
Marguerita volt. 
 

„Tizennégy nap mulva, mindazoknak, a kik egy csókot kaptak a szép Margueritától, 
elkezdett a szemük fájni. Aztán feldagadt az arczuk” 

 
„Ezeken a fejeken nincs emberi ábrázat. Az egész arcz helyét egy veres duzma daganat 
foglalja el, mely homlokot, állat egybefoglalva, valami tökforma gömböt formál. 
Szemek, orr, száj csak egy-egy nyilással vannak jelezve e sima gömbön. Azért 
dolgoznak alkonyat után ezek a rejtélyes lények, mert a napvilágot nem állják ki a 
szemeik. Valamennyi arcz, mind egyforma sima lap, a mirıl le van törülve az 
Istenkéznek minden munkája. Nem lehet megismerni, ki a férfi, ki az asszony? Már a 
kis gyermeknek is olyan az arcza. Hát a beszédjük micsoda ez elijesztı rémeknek? 
Állati süvöltés, semmi egyéb.” 

 
„S minthogy azok, a kik a rettentı szép asszonyt megcsókolták, azután megint késıbb 
odább adták a csókot más nıknek, azok a nık megint más férfiaknak: egyszer csak egy 
hónap mulva tele volt az egész partvidék azokkal a rettenetes alakokkal. 
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Nık és férfiak, katonák és parasztok egyformán hordták ezt az ijesztı lárvát! – 
S e rettenetes baj ellen nem volt segedelem. 

A baj megmaradt, s a ki egyszer megkapta, azt el nem hagyta többet. Terjedt 
sebesen, mint a ragály, de csak azokra terjedt, a kik éhesek a csókra: a morlák nép 
skriljevónak nevezte, a francziák Margueritának hitták e veszedelmet, arról az átkozott 
varázslónırül, a ki azt idehozta közéjük. Utoljára az ország kormánya mindenünnen 
összeszedette az egész partvidékbıl, a kit csak a Marguerita meglepett, s a Frangipani 
várat rendelte a számukra kórházul. 

A ki életben maradt, azt itt hagyták a Rovinában. Az ilyen nyomorult nem is 
kivánkozik a világba vissza többé. Az ott egy temetı eleven emberek számára. Annyival 
rosszabb, hogy a sirjaikat nem látogatja senki.” 

 
Jókai Mór maga foglalta össze, amit valójában tudnia lehetett errıl a járványról: 
 

„A Marguerita valóban egy sajátszerő epidemicus kór: a minık az ismeretlen föld egy-
egy zugolyában lappangnak, a honnan azt egyszer egy véletlenül odatévedı idegen, 
egy hóditó hadjárat átvonuló népe kihozza magával, s aztán széthurczolja az egész 
világban. Ezt Napoleon katonái hozták el Egyptomból. A franczia kormány a rettenetes 
vészt elsı kitörésében akarta elfojtani s a megmérgezett lázárokat mind oda rekeszté 
az adriai tengerpart szikla völgyeibe. Olyanok voltak, mint a halálra itéltek. Még 
rosszabbak azoknál. Viselni emberfı helyett egy ismeretlen állatnak a fejét. Az orvosi 
tudomány kudarczot vallott e rém elıtt. Ha meg tudott is menteni valakit a haláltól, de 
az arczát nem tudta visszaadni. A felgyógyultak oda voltak számőzve a rovinai 
gunyhókba. Mikor aztán a napoleoni királyságok összeomlottak, az adriai tengerpart 
ismét Ausztriához került. Az örökséggel együtt járt a rovinai lázártelep is, élı 
rémalakjaival. Azokat otthagyták a francziák az új birtokosoknak. A császári kormány 
sem tehetett egyebet, mint hogy azt az egész vidéket szigoruan elzáratta az emberlakta 
világtól. S hogy a szegény Marguerita lázárok, (a kiknek már ivadékuk is volt: apró 
szörnyetegek!) éhen ne haljanak e vesztegzár alatt, szabadalmat adott nekik a császár, 
hogy a mi élelmi szert Porto Rébul ingyen elvisznek: azért ıket senki ne üldözze, 
hanem a károsultak jelentsék be a veszteségüket a sindaconál. Dehogy jelentették.”1 

 
Mi lehetett valójában ez a szörnyő járvány? Megmondható-e a korabeli orvosi 

vélemények és adatok, illetıleg mai ismereteink alapján, hogy melyik kórképnek felel meg ez 
a megbetegedés, mely a leírás alapján nemi úton kezdett elterjedni? 

Szerencsére e járvánnyal kapcsolatosan számos korabeli közegészségügyi rendelkezés, 
valamint elsı kézbıl való orvosi leírás, összefoglalás maradt fenn, melyek alapján 
megállapítható a kórkép mibenléte és jól követhetı lefolyása. Talán legjobb példaként 
említhetı Linzbauer Xaver Ferenc Codex sanitario-medicinalis címő hatalmas munkája, 
ennek negyedik kötetében több mint 200 oldalon ismerteti csak a „Morbus scarlievóval” 
foglalkozó, öt nyelven (!) íródott rendeleteket, hatósági utasításokat.2 Ez nemcsak a területnek 

                                                 
1 Jókai M.: Egy játékos, aki nyer. Budapest, Révai, 1882, 45., 97., 100–102. 
2 Linzbauer, X. F.: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. S. II. T. III. Buda, 1855. 602–806. 
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etnikai-történelmi sokszínőségét, hanem a járvány alig megoldható problémáinak sokaságát is 
jelzi. Linzbauer egy másik munkájában, A magyar korona országainak nemzetközi 
egészségügye címő, 1868-ban Pesten megjelent kétnyelvő mővében a megbetegedést „egy 
egészen ismeretlen bujakóri bırküteg”-ként határozta meg. 

A fennmaradt autentikus források alapján a járvány lefolyása az alábbiakban foglalható 
össze3 4 5 6. A megbetegedés a Fiume melletti Buccari kerület Skerlievo nevő falujában, 1790-
ben kezdıdött. Valószínő, hogy az akkor befejezett török háborúból szülıfalujukba két nıvel 
hazatért négy katona hozta be a ragályt. Hihetetlenül gyorsan kezdett terjedni a lakosság 
körében faluról falura, és a dalmát-illír tengerpart mentén Olaszország északkeleti részére és 
Horvátországra is ráterjedt. A Magyarországhoz tartozó tengerparti területen 1800-ban 3600 
személy, 1801-ben pedig 13000 vált ragályozottá – a kerület 39000 fınyi lakosságának 
egyharmada! Ez a döbbenetes szám páratlan fertızıképességő és terjedéső betegséget mutat! 
A kórképet 1802-ben, Cambieri János fiumei orvos nevezte elsınek skerlievo-kórnak, a 
páduai orvosi közlönyben megjelent leírásában.7 A megbetegedésnek számos szinonimája 
volt, a különbözı balkáni népek saját neveket adtak neki. Hívták mal di Breno, Margherizza, 
Falcadine, Frenják, frengi illeti, mal di Fucine stb. néven egyaránt.8 

A magyar királyi helytartótanács id. Stáhly Györgyöt, a pesti orvoskar kiválóságát bízta 
meg a ragály megfékezésére alakult bizottság vezetésével. Az orvosi vizsgálatok és a 
gyógykezelés céljára 1801–1802. év folyamán 62804 forintot tudtak biztosítani, a pénz 
elfogytával a gyógyítás abbamaradt, a Fiuméban felállított kórházat bezárták, a betegek 
hazatérve a járványt ismét továbbterjesztették. Stáhly a hatalmas munkában kimerülve 
érkezett vissza Pestre, 1802-ben meg is halt.9 Néhány év alatt a ragály újra jelentısen 
elterjedt. 1808-ra a betegek száma 8000-re szaporodott és továbbterjedt Krajna és 
Horvátország felé. További járványügyi intézkedést a napóleoni háborúk miatt az osztrák–
magyar kormányzat nem tudott tenni, a terület 1809–1815 között francia uralom alá került. A 
háború miatt a francia járványügyi intézkedések is csak korlátozottak lehettek. 1815-ben 
csatolták vissza e tartományokat a monarchiához, de ekkorra már 12000 beteget tartottak 
számon. 

A kormányzat a bécsi Stift tanár javaslata alapján szigorú központi intézkedéseket 
hozott. Ezek életbe léptetése 1816 elıtt nem történt meg. 

 
„Ekkor maga I. Ferenc király is meglátogatta a sujtott vidékeket, s különféle 
kórházakat nyitottak. A fıkórház Portoréban volt a Frangepánok palotájában. Azon 
falak között, melyek még napjainkban is fennen hirdetik ama grófok dicsıségét 
magában az összeesküvés palotájában, honnan a sub rosa kifejezés származott, jöttek 

                                                 
3 Fekete L.: A magyarországi ragályos és járványos kórok történelme. Debrecen, 1874. 66. 
4 Linzbauer, X. F.: A magyar korona országainak nemzetközi egészségügye. Pest, 1868. 18–21. 
5 Poor I.: A skerlievo mint magyar tengerparti betegség. In A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. 

szeptember 6-tól 11-ig Fiuméban tartott XIV. nagygyûlésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 
Atheneum, 1870, 182–186. old. 

6 Róna S.: A buja vagy nemi betegségek. Budapest, MOKT, 1893. 642–644. 
7 Giacich A.: A skerlievo-betegségrıl. In A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. szeptember 6-tól 11-ig 

Fiuméban tartott XIV. nagygyûlésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, Atheneum, 1870, 169–170. old. 
8 Róna S.: A buja vagy nemi betegségek. Budapest, MOKT, 1893. 642–644. 
9 Magyary-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek. Budapest, MOKT, IV. k., 1940. 191–194., 229. 
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össze az emberi nyomor legkiáltóbb nyilvánulásai, s annyira alászállott e kastély 
nagyszerősége, hogy utóvégre kórházzá lın, valamint ezen vidékek szép lakossága is 
utoljára alig birt már emberi ábrázattal”10 

 
A szükségleteknek megfelelıen kibıvített terv alapján végül öt új kórházat állítottak fel 

(Fiuméban kettıt, Buccariban, Portoréban és Noviban egyet-egyet), összesen 3100 beteg 
részére! A hatalmas költségeket – az elsı három havi költségvetés 221982 Forintra rúgott! – a 
császári kormányszék állta. (Belegondolhatunk, a mai gazdasági helyzetben az egészségügyi 
kormányzat hogyan tudna megoldani egy ilyen iszonyatos költséggel járó, több ezer fı 
kórházi elhelyezésével járó járványügyi feladatot?!) 

A szigorú intézkedések hatására a járvány fokozatosan szőnni kezdett. Az 1832-ben 
történt népvizsgálás során már csak 92 új beteget találtak, akiket haladéktalanul kórházba 
küldtek. A továbbiakban is folyamatosan csökkent a betegek száma, az 1859. évtıl a magyar 
tengerpart frissen felfedezett betegeit már egyedül a fiumei kórház is el tudta látni. 

1869-ben Fiuméban volt a magyar orvosok és természetvizsgálók XIV. nagygyőlése, és 
itt a skerlievo-betegségrıl adott elı a kórkép talán legjobb akkori ismerıje, Giacich Antal 
orvostanár, a fiumei kórház fıorvosa, aki ezeket a betegeket évek óta kezelte.11 A betegség 
tüneteit, lefolyását talán legjobban az ı leírásából ismerhetjük meg: 

 
„Ezen betegség mérge, melyet bujakóri tulajdonságúnak tartanak, mindjárt elsı 
feltünésekor annyira vészteljes volt, hogy az orvosi történelem nem képes több ily 
példát felmutatni. 

Ezen csapásnak nem csupán azon gonosz tulajdonsága volt, hogy rohamosan és 
észrevétlenül szállott át másokra, el annyira, miszerint a köznép azt hitte, hogy meg 
vannak mérgezve a kútak és élelmi szerek, hanem még a méreg intensivitása is 
rendkivüli volt. A megmételyezett egyének csontjai többnyire rövid idı alatt 
megdagadtak és megfenésedtek, bırük genyedéses és ocsmány sebekkel boríttatott, a 
garat, az ajkak, a szempillák, a szemek, a fülek megsemmisőltek s csak utálatos nyilt 
sebhelyek maradtak hátra, el annyira, hogy alig lehetett többé az emberi ábrázatra 
ismerni. Százan és százan mutatták ezen fájdalmas látványt, még a mint én is 
emlékszem és saját legközelebbi hozzátartozóik is undorral fordultak el ezen 
szerencsétlenektıl.” 
 
„A skerlievo hosszantartó lázas jelenségekkel és különös hangtalansággal kezdıdött. 
(…) A skerlievo mindenkor kiméli a nemzırészeket és az nyirkedény-rendszert. (…) A 
skerlievo gyakran változékonynak tünt fel, a mennyiben a baj a test egyik részébıl 
önkényt eltünt s a másikon ütött ismét ki, lecsillapodván a heves csontfájdalmak, a 
torkon fekélyek tüntek elı, ha pedig gyakran minden gyógyítás nélkül ezek is 
behegedtek, kütegek támadtak.” 

 

                                                 
10 Fekete L.: A magyarországi ragályos és járványos kórok történelme. Debrecen, 1874. 66. 
11 Giacich A.: A skerlievo-betegségrıl. In A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. szeptember 6-tól 11-ig 

Fiuméban tartott XIV. nagygyûlésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, Atheneum, 1870, 169–170. old. 



 5 

A szakember leírása után nem lehet Jókai írói fantáziáját, sorait túlzónak tartani. 
Poor Imre, a kiváló bırgyógyász magántanár, személyes tapasztalatok alapján ugyanitt 

tartott elıadást a skerlievo-kórról. Közleményében leírja, a fiumei kórházban csak három 
skerlievo-beteget látott, viszont – és ez igen tanulságos! – az éppen akkori búcsú alkalmából a 
faluról feltódult zarándokok között kilenc esetet észlelt.12 Ez a betegség még mindig elterjedt 
volta mellett szólt. Poor Imre közlése szerint a skerlievo sikeresen gyógyítható volt elsısorban 
higannyal, fafızetekkel, chininnel, megfelelı diéta mellett. 

A tünetek, a kórlefolyás, gyógyítás sikeressége megegyezett a bujakóréval, ugyanakkor 
jelentıs eltérések is mutatkoztak: 

 
„Mindenelıtt támadásának módjára nézve, ez t. i. többnyire nem ivarszervi közösülés 
– hanem egyéb ragályzás, u. m. csók, evés-ivás közben, fertızött edények, ruhanemőek 
stb. érintése által okoztatik, közönségesen ivarszervi bántalom nélkül lép föl, 
bágyadtsággal vagy lázzal kezdıdik” 

 
– Poor a skerlievo-kórt ezek alapján a harmadlagos bujakór egyéb alkati betegségekkel és 
„tájhonos lázzal” szövıdött alakjának tekintette. 

Errıl a betegségrıl ez a felfogás volt uralkodó a XIX. század középsı harmadában. A 
legnevesebb dermatológusok – Hebra, Sigmund, Zeissl – is ennek tartották, csak néhányan 
vélték vagy a bırfarkas (lupus vulgaris), vagy a lepra különleges formájának. 

Végül a skerlievo-kór a járványügyi intézkedések és az akkori orvosi kezelések 
eredményeképpen a múlt század végére megszőnt. 

Érdekes módon a XVIII. század közepén Európa számos területén kialakultak a 
skerlievo-kórhoz hasonlóan endémiás jellegő, a szokványos szifilisztıl eltérı kórlefolyású 
járványok, melyeket szintén helyi elnevezéssel illettek. Ilyen „tájhonos bujakór” formák 
voltak Skóciában, Svédországban, Norvégiában, a Keleti-tenger partvidéke mentén, sıt a 
tengerentúlon, Kanadában is észleltek hasonló járványt. Zeissl foglalta össze ezeket a 
kórformákat a szifiliszrıl szóló kézikönyvében: „Endemische Syphilis, Leproid oder 
Syphiloide” néven.13 

Mai ismereteink is alátámasztják, hogy a kialakult skerlievo-járvány epidemiológiailag 
döntıen endémiás, nem pedig venereás jellegő volt. Erre utalt a terjedés módja, jellege, 
illetıleg a klinikai kép is: a primer affekció hiányzott a betegeknél. 

Joggal merülhet fel az a kérdés, milyen tényezık segíthették elı ennek a hatalmas 
kiterjedéső, rendkívül pusztító járványnak a kitörését? 

A skerlievo-betegség kialakulásában a zavaros balkáni háborús viszonyokon kívül a 
lakosság nagyfokú szegénysége és rendkívüli higiénés elmaradottsága játszhatott döntı 
szerepet. Ezt támasztja alá, hogy hasonlóan elmaradott területeken – Dél-Erdélyben, Temes, 
Arad, Krassó vármegyékben, de különösen a Bánátban és Boszniában – ugyanebben az 
idıben szintén elıfordult endémiás vérbaj, igen komoly egészségügyi problémát jelentve.14 15 

                                                 
12 Poor I.: A skerlievo mint magyar tengerparti betegség. In A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. 

szeptember 6-tól 11-ig Fiuméban tartott XIV. nagygyûlésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 
Atheneum, 1870, 182–186. old. 

13 Zeissl, H.: Lehrbuch der Syphilis. Dritte Aufl. Stuttgart, 1875, II. k., 306–311. 
14 Magyary-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek. Budapest, MOKT, IV. k., 1940. 191–194., 229. 
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A közegészségügyi viszonyok igen alacsony szintjére jellemzı példa: mikor a bécsi orvosi kar 
véleményét is kikérték 1800-ban a bánáti endémiás luesz felszámolásához, akkor 
szakvéleményükben leírták, a baj terjedésében szerepet játszhatott, hogy a bánáti nép evés 
közben egyetlen közös kanalat használ!16 

A néprajzi, szociológiai tényezık is megkerülhetetlenek lehetnek a járványok 
megelızésében. Nékám Lajos 1908-ban megjelent kitőnı könyvébıl való az alábbi dél-
boszniai népszokás leírása: 

 
„Ki hinné ma el, ha nem olvasná komoly, tudományos folyóíratban, például a livnói 
szerbek egy, esküvınél ma is gyakorolt szokását: hogy az összes férfivendégek a 
menyasszonynál inmissio penis in vulvam-ot végeznek a posteriori, vigyázva, hogy 
ilyenkor ne in vaginam történjék, ez a mi már etiquette-ellenes volna, és azt az 
udvarias kívánságot mormolva hozzá: jövıre megint találkozzunk! Egy esküvın öt falu 
népe is részt vesz! Mit használhatnak ilyen viszonyok között a banális rendeletek!”17 

 
Ezek a már kuriózumszámba menı okok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Európában 

utolsóként Boszniában tudták felszámolni az endémiás szifiliszt, mégpedig csak a második 
világháborút követı egészségügyi expedíciók során.18 

Az endémiás szifilisz ma már Európában nem fordul elı. Óvatosságra inthetnek 
bennünket azonban a volt Jugoszlávia területén több éve folyó háborús cselekmények, és az 
ezzel járó milliós mérető népmozgások. Csak remélhetjük, hogy sem a szifilisz, sem egyéb 
járványok nem indulnak ki újra a Balkánról! 

 
 

                                                                                                                                                         
15 Róna S.: A buja vagy nemi betegségek. Budapest, MOKT, 1893. 642--644. 
16 Magyary-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek. Budapest, MOKT, IV. k., 1940. 191–194., 229. 
17 Nékám L.: A magyar bırgyógyászat emlékeibıl. Budapest, Eggenberger, 1908. 90. 
18 Várnai F. (szerk.): Trópusi betegségek. Medicina, Budapest. 1987, 201–202. old. 


