
Bujasenywel kapcsolatos 
kiadványok 1849-ből 

A szabadságharc egészségügyének venerológiai 
vonatkozásaival Szodoray professzor foglalkozott 
a legrészletesebben (Communicationes... 4, 1956.). 
Közleményéből kiderül, hogy a hosszú harcokban 
holtrafáradt honvédseregnél e kór oly szemmel-
láthatóan ijesztő jelenség volt, amelyre az orvosok 
fokozottan figyelni kényszerültek. Csillag dr. pe
dig megtalálta Lumniczer Sándornak az 1849-ben 
Kassán kiadott Ideiglenes Utasítás-át (1. Orv. He-
til. 1963, 34), amelynek praktikus paragrafusai 
szerint a: buja kóros egyének azonnal szerelés alá 
veendők és jókor a kórházba utasítanclók... Mi
vel álszemérem vagy haszonlesésből tapasztalat 
szerint a' legénység illy vizsgálatok alatt titko-
lódzni szokott — orvosoknak meghagyatik, hogy 
e9 működésükben kérlelhetetlen épen olly szigor
nak mint óvatosnak legyenek. 

Pólya egészségügyi parancsa (Orvosi Tár, 
1848, I.) inkább még csak preventív figyelmeztető 
mint időszerű utasítás, amiből az következtethető, 
hogy 48-ban a kolera mellett a vénuszi nyavalya 
jelentősége messze eltörpült. Márcsak azért is, 
mert megszerzésében nagyobb szerepe volt az ösz
tönös önkéntességnek mint az enterális kiszolgál
tatottságnak, következményei sem befolyásolták 
annyira heveny módon a hadsereg ütőképességét. 

A most előkerült két kiadvány azonban már 
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azt látszik alátámasztani, hogy 49 júniusában a 
hadi helyzet mellett a venerológiai is ijesztően 
kezdett romlani. Igaz, hogy a nagyszerű Kmetty 
Csornánál még szétverte Wysz jól felszerelt dan
dárját, Panjutyin orosz generális a kolerától meg
rémülve Pozsonytól északra visszavonult, de jú
niusban az egymás ellen felsorakoztatott erők (egy 
a három ellen arányban) már baljóslatú egyolda
lúsággal mutatnak Világos felé. A kormány Deb
recenben, Kossuth és Görgey ellentéte egyre mé
lyül, Görgey pozíciójának erősbödésével nyilván
valóvá válik Flór Ferenc leváltása a hadsereg 
egészségügyének éléről. Flór már alig, Lumniczer 
még nem csinálja, a fejetlenség tehát a Tiszántú
lon teljes. 

Szerencsére a fővárosban Szemere és Bugát 
a helyükön vannak. A belügyminiszter Szemere 
Bertalan június 14-én egy 23 pontból álló kiad
ványt köröz, amelynek határozottsága és humani
tása külön említésre kínálkozik. Idézünk belőle: 

IX. Minden nőszemély, ki kéjhölgyi állása 
mellett magát a hatóság eképi rendelkezései alól 
kivonni s igy az államnak az emberi egészség' 
megrontásával tetemes kárt okozni igyekszik; a 
hatóság helybeli körülményekhez képest büntet
tessék. Ellenben 

X. Az ily nőszemélyek az egyesek durvasá
gai, akarat elleni kényszerítései ellen védve le
gyenek. 

Szemere közlése után egy nappal Bugát intéz 
figyelmeztetést az egészségügyi osztály részéről. A 
külső fekélyekre mészporos pépet, belsőleg hi
ganykeveréket ajánl. 

A fenti kiadványok egy chicagói magángyűj
teményből kerültek elő, a kollekció teljességét te
kintve feltehető, hogy a tengerentúlra került Kos-
suth-emigráeio tagjai ereklyeként őrizték azokat. 

Szállási Árpád 


