
EGY K O L E R A - K I A D V Á N Y 1831-BŐL 
S Z Á L L Á S I Á R P Á D 

Já rvány tö r t éne tünk ; egyik legismertebb, legjobban feldolgozott (ha ugyan nem a 
legjobban feltárt) fejezete az 1831-32. esztendei. T ö b b okból. Az éledező magyar
nyelvű orvosi szakirodalom fő képviselőjének, az Orvosi Tárnak megindításával esik 
egybe; a nagy lemaradásainkat behozni kívánó reformkor kellős közepén vagyunk. 
A bakteriológia küszöbén aligha vitatkoztak többet egy veszélyesen terjedő, magas 
halálozású tömeges megbetegedés kóroktanáról . 

Az Orvosi Tá r első két évfolyama szinte tükre a kor kolera történetének, ez megköny-
nyítette az orvostörténészek dolgát. Linzbauer Xavér Ferenc pedig a Codex Sanitario-
Medicinalis Hungáriáé c. művének I I I . kötetében közli a kiadott kolerarendeleteket. 
Ar ra azonban Rigler Gusztáv professzor, koleratörténetünk legkiválóbb szakértője 
1911-ben felhívta a figyelmet, hogy az említett k i tűnő m u n k á b a n „csupán az egészség
ügyi közigazgatás szempontjából legfontosabbaknak látszó akták vannak közölve". 
Hogy ez mennyire így van, az á l ta lunk megtalált és eddig még nem ismertetett kiad
vány is bizonyítja. Mert amíg p l . Pest megye (Comitatus Pestiensis) kolera-rendeleteit 
több mint hét oldalon ismerteti, addig Csongrád megyét alig tíz sorban intézi el, szó-
szerint, mintha a helybéli hatóságok szinte szándékosan „szabotá lnák" a központi 
utasítások végrehajtását. Holott e r rő l szó sem lehetett. (Linzbauer statisztikájából k i 
tűnik, hogy a folyók menti helyeket sokkal inkább sújtották a kolerajárványok, ennek 
tudható be Csongrád-Csanád közepesnél magasabb mortal i tása. M a i epidemiológiai 
ismereteink ezt kellőkép megmagyarázzák.) 

Az sem elég érv Pest megye mellett, hogy a főváros balparti része körül terül el , 
tehát jobban szem előtt van, mert Csongrád megye u t án Heves megyének közel tíz 
oldalt szán. Amint a szövegből ki tűnik, központi iniciatívák a lapján Pest megyére 
Forgó György, Hevesre Hanák Mihály főorvosok alkalmazták a rendeleteket. Ez 
utóbbiba Morvay János t iszabábolnai plébános is besegített. A főváros koleratörténe
tét statisztikai módszerrel feldolgozva Halász Gejza adta k i először 1879-ben. Vissza
térve Csongrádra (és a szomszédos Csanádra) , egyáltalán nem tartozott a közegész
ségügyileg legelmaradottabb megyék közé. Gortvay szerint ez a két megye alkalma
zott először fizetett „fizikust". Méghozzá Schraud Ferenc személyében. Az országot 
1831-ben 20 kolerakörzetre osztot ták, Csongrád, Csanád és Arad megyék a 19.-be 
tartoztak. A kiküldöt t királyi biztos b á r ó Orczy Lőrincz volt. Mivel Linzbauer, s az ő 
nagy műve alapján Reizner és Borovszky keveset foglalkoztak Csongrád-Csanád-
Arad kolerajárvány történetével, Bálint Nagy István makói főorvos, később az orvos-



d e t é s. 

Szomorú Példák , és pedig már számossabbak vágynak , hogy az Epekorság
ban megholt testektől a' mirigy a' leg egésségesebbekre h elragad, és* a?, 
illyetén Személyek nehezebben mentethetnek meg a" gyakran igen hirtelen 
«tanna következő, haláltól. Azért kötelességemnek tartom ezen Rendelmé'-
nyeket k i adni, és azoknak pontos meg tartását &* leg nagyobb felelet terhe 
alatt az illetőktől meg kívánni. 

j-ször. Ha valaki Epekorságban meg hal., azon hólt Testhez Senki 
se nyúljon, annál kevesebbet azt ne tsókoilya Ura, felesége, gyermeke., vágy 
más Rokonja. — A' kik véle bántak betegségében, vagy a* -kik koporsóba 
toszik, azonnal Etzel tel - vagy Chlór meszes vízzel mossák meg magokat, és 
ruháinkat is a' szerént tiszti!tsák k i . 

ï-szor. Az iUyeu bóU Test lo óránál tovább a' házban no tartasson, 
és rnihent a' házból k i vi tet ik, a* szoba, sőt az egész ház fiistöltessen k i , 
vagy meszehessea ú j j o n n a n é s abban íegalább is 5 nap senk» se lakjon. 

3- szor. T o r r , vagy úgyneveze t t : Potnánáknak tartása ezen mérges 
nyavalyának tar talmáig meg uom engedtetik. A' mire az Eiö-1 járóság figyel-
metessen vigyázzon; a' hói ilíyeneket észre vesz, az ott ' lévő Személyeket 
vagy ngjan ott* strázsál tassa , vagy azonnal az Ispotályba vitesse., hogy 
azok által a' mirigy másokra ne szálhasson, 

4- szer. A" temetések minden nap, még az i d ő hivessebb, tevődje
nek reggeli, ás esteli 6, ós 7 óra közt. — Háton egy se vitessen ki; — &-
riólí testet vivő Kotsira senki se üllyön fel ; •— a* lovakat is gyalog hajtani 
tanátsosabb; — a' késérők leg alább 2 b vagy So lépésnyire legyenek A* 
Kotsitól; — a' sírba való lo botsájláshoz pedig senki ,se eresztessen a J szük
séges Embereken kívül. 

5- szor, Minthogy n* sok harangozd? még jobban meg tsiígeszti a* bá
tortalanokat, azért még ezen nyavalya Uralkodik, minden balettért váló kü-, 
löa harangozást meg tiltom; hanem azt meg engedem, hogy az ugyan azon 
nap meg holtakért egyszer napjában harangoztassou, de az ís tsak 5 minu
tumig tartson. 

Mind ezels.ro való felügycllést bizom, és végre hajtására kötelezem 
- Királyi Biztosi hatalmam mellett a' Tek. Ns. Megye, és Város Tisztviselőit, 

úgy a* minden Renden lévő Egyházi személyeket, felteszem azt, hogy kiki 
a* maga*, és Polgár Társainak meg mentését szivén hordván, semmit el nem 
log e-* Tárgyban mulasztani. Minden a* haláltól meg mentett felebarátunk,-
és a 4 Hazának mintegy újjonnan világra adatott Polgár Társunk gyönyörköd
t e t ő eleven Példánnyá fog tnindég lenni valódi Emberiségünknek,—azo mal
id háladatosságok pedig rainden jutalomnál betsessebb Borostyánnya szíves 
Tetteinknek ! 

K i adata Ó« Aradon September S-íión J83I. 

Sjf//^ ; : % *> , QI „ Bdrô Orczy Lôr ints, m. h, 
ÛL>4J rdrmeçyéU, et St. Kir., S stgod Vàtattà *é*v? at 

^S Epekofság' tárgyában Ii küldött Királyi Bisíot, 



tör ténet magántanára Szeged egyetemén, eredeti források alapján feldolgozta Orczy 
kolerakörzetének, azon belül hangsúlyozot tan Csanád vármegyének a koleratör téne
tét. Sajnos Bálint Nagy korán meghalt, így egy igen ígéretes pályafutás szakadt meg. 
Művét szakmailag a kor legkiválóbb orvostörténésze, Magyary-Kossa Gyula ellen
őrizte, ő írt hozzá elismerő előszót. A monográfia címe: A kolerajárványok Csanád 
vármegyében (Makó, 1928), amely közel 120 oldalnyi terjedelmű, s talán nem érdek
telen kiegészíteni egy korabeli kolerakiadvánnyal , az összképbe illesztve. Tudtunkkal 
még publikálatlan, ezért a „Hirdetés"-t k ívánatos közölni. 

Lenhossék Mihály országos főorvos a királyi helytartótanács nevében „ R ö v i d 
Okta tás" - t adott k i 1831. július 10-i d á t u m m a l , ennek lapján készült a Hanák F ő o r 
vosé jú l ius 19-én, távolról sem szószerinti másolatban, a Forgó főorvosé júl ius 6-án, 
amely az allopathák és homoeopa thák therápiás nézeteit is szembesíti, okos óva tos 
sággal. Orczy orvosi tanácsadója Bálint Nagy szerint Bittner Imre (később K é r y Bitt-
ner) volt . A kiadvány 1831. szept. 5-i, tehát elég kései keltezésű, ami azt jelenti, hogy a 
j á rvány is később jutot t el a Maros—Tisza háromszögbe. A szöveg igen szakszerű, 
a lényeget plakátszerűen egy oldalra jól összesűrítette. Legfontosabbak : az elkülönítés 
és a klórvizes lemosások (1 . és a 3. pontban), avagy a temetés módja : a hullát tilos 
há ton vinni, a szállítókocsira „senki se üllyőn fel; — d lovakat is gyalog hajtani taná
csosabb", a kísérők legalább 25—30 lépésnyire menjenek a kocsitól, a s í rgödörhöz csak 
a lebocsájtáshoz szükséges emberek merészkedjenek. 

A járványcédula szakszerű megfogalmazása mindenképp orvosi végzettséget fel
tételez, kizárt dolog, hogy báró Orczy í r ta volna. Az alapos Bálint Nagy szerint 
viszont igen hiú és nehéz ember volt. Megkockáztat juk a feltevést, hogy ha orvos 
szövegezte, feltehetőleg a közvetlen beosztottja, Bittner Imre lehetett. A kéziratbeli 
fogalmazványt Bálint Nagy nem találta meg, monográfiájából ez az egészségügyi r ö p 
cédula is hiányzik, tehát nem ismerhette. Különben nem hagyta volna k i . 

A megfogalmazó kiléte csak feltételezés, a kolerakiadvány viszont, amint a melléklet 
bizonyítja, cáfolhatatlan (és eddig még publikálatlan) tény. Ismertetését ez u tóbb i 
indokolja. 
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