
Anthrax-prob refbrmkoíTMagyarországon 
Ez a rejtélyes és veszélyes betegség nagy gondot 
okozhatott nálunk 1833 körül, ha a Magyar Tudós 
társaság pályázat útján keresett rá választ: „Mi a 
'Magyarország' némelly vidékein előforduló pokol
varnak természete, mellyek okai, óvó és gyógyító 
módjai?", noha Linzbauer ide vonatkozó kötetében 
(6) heveny járványról nem olvashatunk. A pálya
munkák beérkezési határideje 1835. március 19-e 
volt, Döbrentei Gábor akadémiai „titoknok"a bíráló 
bizottságba felkérte Gebhardt Ferenc és Bugát Pál ta
nárt, valamint Horvát József Hont megyei főorvost. 
Mint közismert, a francia C. J. Davaine 1860-ra tisz
tázta az anthrax kórkép bakteriális eredetét (9), így 
nem csodálható a korabeli elnevezési és kóroktani 
zűrzavar. Még a tekintélyes bizottság is úgy tudta, 
hogy a pokolvar és a lépfene elkülöníthető egymás
tól, s ennek sikeres bizonyítását vélték felismerni 
Topperczer Tamás első díjat nyert munkájában (11, 
1. ábra). 

A terminológiai káosz a következő szinonimákat 
használta, magyarul: pokolvar (sőt pokolvár), üszö
gös kelés, fekete hólyag, latinul: carbunculus, furun-
culus gangrenosus, carbo pruna, görögül: anthrax, 
németül: Karbunkel, Milzbrand-Blatter, ungarische 
Brandborke, franciául: charbon, carbuncule, anth
rax, szlovákul: csarna krasta, lengyelül: ponietrzna 
chrosta, olaszul: carbonello, spanyolul: lobanillo, 
angolul: carbuncle antrax - a sort még lehetne foly
tatni. A lépfene bizonyára a német Milzbrand tükör
fordítása, amely Topperczer szerint abban tér el a po
kolvartól, hogy „varainak kiképzése a' hólyag meg
jelenése előtt történik", továbbá a test fedett részein 
szintén előfordul, míg a tipikus esetekre ez nem jel
lemző. Az említett és kevésbé ismert szerző 1800-

ban született a szepességi Késmárkon, oklevelét 
1826-ban szerezte a Pesti orvosi karon, 1833-1840 
között látta el Csongrád megyei főorvosi feladatát, 
majd tárcsái balneológusként Kőszegen hunyt el 
(10). Vagyis pályamunkája három esztendei tapasz
talatok alapján készült. 
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A pokolvarról szóló első orvosdoktori értekezés 
1829-ben jelent meg a később kalandos életű Krait-
sir Károly tollából (3), majd az Orvosi Tár első évfo
lyamának hetedik füzetében Pólya József ismertette 
a boroszlói Betschler professzor tanulmányát erről 
az ismert, világon szinte mindenütt előforduló kon-
tagiózus betegségről (8). 

Önálló közlemény Jacobaei János doktoré, a „Po
kolvar könnyű gyógyítása" (5) az 1833-as évfolyam
ban. Noha csak két esetet kezelt bemetszéssel, ólom
vizes (aqua Goulardi) borogatással, kámforkenőcsös 
pakolással, a siker és az „úttörő" jelleg miatt hivatko
zási alapul szolgáltak az akadémiai pályamunkák
hoz. Nem könnyű rátalálni a korabeli koleraírások 
tömkelegében. 

Visszatérve Topperczer doktor dolgozatához, 
szerzőnk hivatkozik az említettekre. Szerinte létezik 
egy Magyarországon honos idiopathicus pokolvar, 
amelyet el kell különíteni a hólyagos himlőtől, a hó
lyagos orbánctól, a mindig jellemzően féloldali övsö-
mörtől, a pemphigustól, a mérges szömörce növény 
és a kőrisbogár okozta „ kütegektől", arcon a vízrák-
tól. Tapasztalt orvos ezeket nem téveszti össze, „ha
csak a praxisából practicát nem csinál". 

A varral fedett és középütt köldökszerűen behúzó
dott gennyedés nem okoz akkora fájdalmat, mint 
például az övsömör, vagy a hurutos lázhoz hasonló 
hidegrázást. Az arcon és homlokon mindig féloldali, 
egyben rendkívül rosszindulatú. A lépfene-pokolvar 
úgymond Németországban gyakoribb, mivel „mi 
1830 óta marhadögtől mentek vagyunk." A pályázat 
után újra jelentkezett az endémikus epidémia. 
Csongrád megye főorvosa feltételezte, hogy a külföl
di lépfene-pokolvar a bőrtünetek mellett tüdőrotha-
dást is okozhat, az elüszkösödött kütegek több pon
ton jelentkeznek, míg a hazai „idiopathicus" pokol
var egy helyre korlátozódik. Sajnos boncolást nem 
említ, így belszervi elváltozásokról sem tudósít. Vé
gül elbizonytalanodik: hátha a pokolvar és az anth-
rax között „csak fokozati"eltérések vannak. A diag
nosztikus jeleket a következőkben összegzi: 1. a 
bőrtünet mindig a fedetlen felületen, elsősorban a 
felső végtagon jelentkezik; 2. főleg a középkorúakat 
támadja meg, a gyermekeket és öregeket nem; 3. a 
„ küteg" mindig egy helyre fészkelődik; 4. lefolyása 
hasonló tünetekkel jár; 5. a pörkös rész rendszerint 
kerekded; 6. a „bélyeges daganatja" inkább a test 
hosszirányában terjed. Továbbá saját mérge van, akár 
a kígyónak vagy a veszettségnek, sebzett bőrfelületen 
át kerül a szervezetbe, azért gyakoribb a juhászok, 
gulyások, tímárok, baromorvosok és az olyan zsellé
rek között, akik az elhullott állatokat a bőrökért 
megnyúzzák, épnek látszó húsukat elfogyasztják. Az 
elmondottakból a bajt érintéssel fertőzőnek tartja, 
bár nem érti, miért lát annyi gyulladást az arcon, míg 
a szeméremtesten soha, pedig az utóbbihoz legalább 
annyiszor nyúl naponta az ember. Évszakok szerint 
főleg az augusztus és a szeptember a kritikus hónap, 
amely összefügghet a táplálkozással. Bizonyos éte
lek, sőt a bor is okozhat bőrelváltozást (borvirág), 
ezért ajánlja a nehéz ételek kerülését. 

Topperczer doktor szerint az Alföldön gyakoribb a 
pokolvar, mint az ország felső részén, mert az utób

bi helyen államilag alkalmazott pecérek földelik el az 
elhullott állatokat, míg a síkvidéki ember maga vég
zi azt, szakszerűtlenül. 

Ami a gyógyító gyakorlatát illeti, külsőleg az üsz
kös pörkre vastag vászonra kent balzsamot, a körü
lötte kifejlődött gyulladásra ólomecetes borogatást 
rakott, hatásukra az elhalt var levált. A sebhelyre 
székfűvirág forrázatát, cserhéj-főzetet tett a behege-
dés elősegítésére. Elégedett lehetett eredményeivel, 
de sejtésének hangot adott: a valódi okok még isme
retlenek. A végéhez csatolta Steinbacher Gottfrid 
Csongrád megye „hites seborvosának" esetleírásait, 
terápiás tapasztalatait, valamint saját receptjeit: kül
sőleg hűsítő kenőcsöket, belsőleg bodzateát és man
naszirupot. 

A Magyar Tudós Társaság második díját egy másik 
jeles személy, Csorba József ismert Somogy megyei 
főorvos nyerte el. Munkája (2. ábra) utólag szaksze
rűbbnek tűnik. Imponáló a történelmi bevezető, 
Hippokratésztől Pápai Páriz Ferencig. Majd így foly
tatja: „ A' legtöbb írók azt hiszik, hogy legközönsége
sebb oka a' pokolvarnak a' lépfenében szenvedő 
szarvas marhákról jövő ragadvány; 's hogy ez kétfé
leképen történhetik, sok vitatás után többnyire 
mindnyájan megegyezünk. így származik az a' dög
lött marnák bőrét lenyúzok' kezén vagy képén a' 
döglött marha' nedveinek azon részek érintése által, 
kivált ha a' bőr meg van sértve, vagy csak véd-hám-
jától meg van is fosztva. De származhat a' pokolvar 
az emberen akkor is, ha az említett dögös marhák 
körében forogván a' vesztegetett levegőt szívja tüde
jébe..." (2). Vagyis a pokolvar és lépfene között nem 
tesz lényegi különbséget, másrészt ugyanaz okozhat 
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2. ábra: Csorba József 2. díjat nyert pályamunkája 
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bőr-, tüdő- és béltüneteket is. Kivált ha az emésztés 
nem megfelelő. Ezért ajánlja járványos időkben a 
nehéz ételek kerülését. Majd így folytatja: „az étel
nél nagyobb befolyása van a' bőr mocskosságának, 
melly, kivált pásztorainknál, olly mértékben közön
séges/' Állításait a későbbi kutatási eredmények iga
zolták, s nem meglepő, ha óvó rendszabályként azt 
javasolja: „akik esett marja' bőrével, húsával, gyap
jával foglalkoznak, sértett kézzel soha se nyúljanak 
hozzá, utána pedig jól megmosódjanak szappanos 
vízzel, sőt eczettel vagy olly mosódzóval, melly áll 
egy-két nehezék chlór-mésznek egy messzely vízzel 
való vegyületéből/' 

íme Semmelweis előtt pont egy évtizeddel a klór
vizes kézmosás ajánlata. 

A húst pedig meg ne egyék és minél mélyebb gö
dörbe ássák el, hogy a kutyák se tudják kikaparni. 
Másoktól eltérően a nehéz szalonnaételnek nem tu
lajdonít nagy jelentőséget, mert úgymond a betegség 
a disznót nem fogyasztó moszlim törökök és az orto
dox zsidók között is előfordul. 

Sebészetileg a nagy Larrey és Dupuytren eredmé
nyei alapján az üszkös részt bemetszette, de az ép 
széleket kímélte, majd klórmeszes és faecetes boro
gatást, nagyobb fájdalom esetén beléndekből készí
tett „bódító"borogatást alkalmazott, de a pórnép pa-
naceának használt vöröshagymás és kovászos tályog-
érlelésről sem nyilatkozott kedvezőtlenül. 

A fentiekből talán kitetszik Csorba doktor meg
előző szemlélete és terápiás fegyvertárának változa
tossága. 

Ő látott férfi nemi szerven perzsiai tűznek nevezett 
pokolvart, amelyről kiderült, hogy vénuszi nyavalya. 

A tisztes bíráló bizottság nem láthatott a jövőbe, 
így utólag nem vethetjük szemére, hogy nem Csor
ba doktornak ítélte az első díjat. A jeles és felidézni 
érdemes pályamunkák a Magyar Tudós Társaság ki
adványainak 1837. évi kötetében jelentek meg, 
nyolc másikról csak említés történik. Ugyanezen 

esztendőben látott napvilágot Lósteiner (később Ará
nyi) Lajos pokolvarról szóló disszertációja (7), amely 
kitűnő medikusi teljesítmény, még nem támaszkod
hatott több éves önálló tapasztalatra. Azonos tárgy
körű a Csiszár Sámuelé (1), későbbi megjelenéssel és 
korábbi szemlélettel. 

Az anthrax alföldi grasszálásáról már a 18. század 
második felében hírt adott a neves Tessedik Sámuel 
(4). Már 1783-tól elrendelték a lépfenés állatbőrök 
megsemmisítését, bár annak kivitelezésével még a 
lényegesen jobban őrzött reformkori Magyarorszá
gon, sőt később is gondok voltak. Az elkészített dög-
kutakat nem csak a vándorcigányok dézsmálták, sőt 
tapasztalatból elővigyázatosabbaknak bizonyultak. 
Az állatot nem nyúzták meg, húsát alaposan átfőzték. 

Koch a védőoltás kidolgozásával új fejezetet nyi
tott a védekezés történetében, a spóraállapot felis
merése pedig napjainkban is óvatosságra int. 

Elég a tengerentúli levélküldeményekre utal
nunk, és semmi garancia rá, hogy ez a biológiai fegy
verré fejlesztett veszély csak mások ellen irányulhat. 
Az anthraxprobléma ma is létezik, nem árt rá emlé
kezni és emlékeztetni. 
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