
ZGk.OZT-





ЯЩЖЛ& s , *

264027

MIT KELL TENNÜNK
A

CHOLERA CSAPÁSAINAK
ENYHÍTÉSÉRE?

IRTA

HÁTAI GÁBOR,
ORVOSTUDOR, OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZ, A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁR
SULAT RENDES-, A BIRODALMI FÖLDTANI INTÉZET LEVELEZŐ-, A MAGYAR 
ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT IGAZGATÓ TAGJA, A KIRÁLYI MAGYAR 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT RENDES TAGJA ÉS ELSŐ TITKÁRA, 
PESTI GYAKORLÓ ORVOS.

Kapható minden budapesti könyvkereskedésben.

Ára 30 kr.

(Ugyanezen munkácsiul német nyelven sajtó alatt van.) 

S ZEEZŐ SAJÁTJA.

PESTEN,
NYOMATOTT TRATTNER-KÁROLYINÁL.

1 3 6 6.





MIT KELL TENNÜNK
A

ENYHÍTÉSÉBE ?

IRTA

KÁTAI GÁBOR

ORVOSTUDOR, OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZ, Л MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT RENDES-, 
A BIRODALMI FÖLDTANI INTÉZET LEVELEZŐ-, A MAGYAR ORVOSI KÖNYKIADÓ TÁRSULAT 
IGAZGATÓ TAGJA, A KlR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT RENDES TAGJA É 

ELSŐ TITKÁRA , PESTI GYAKORLÓ ORVOS.

PEST, 1860.
NYOMATOTT TRATTNER IíÁROLYI-nál.





BEVEZETÉS.

Az emberi nemzet méltán legfélelmesebb ellenségeinek 
egyike, a cholera, nemcsak a velünk szomszédos nagy 
világrészben Ázsiában , de a bennünket legközvetlenebbül 
érdeklő Európában is igen sok helyt újólag felütötte fejét. 
Európának jelenleg alig van olyan pontja, akár északi akár 
déli, vagy keleti és nyugoti részeire vessük is tekintetün
ket, hol kisebb nagyobb területen, kisebb nagyobb mérték
ben cholera esetek ne fordulnának elő. Sőt az orvosi tudó
sításokból nagyon jól tudjuk, hogy az, itt ott már eddig is 
félelmes kiterjedést vön magának.

Úgy a napi sajtó, mint az orvosi szakközlönyök időről 
időre registrálják azon helyeket, melyeken a cholera már 
eddig tényleg fellépett s azon áldozatok számát, kiket ed
dig elragadott. S midőn azt olvassuk, hogy Stettinben, Ber
linben, a balti tenger-mellék s a Rajnavonal számos he
lyein, Hollandiában, Rotterdamban és vidéken, Francziaor- 
szágban Nantesban és állítólag Keleten Mekkában, Medb 
nában, a Vörös tenger kikötőiben, Tiberiásban, Oderái 
Frankfurtban, Trierbcn, Stockholmban, Sz.-Pétervárott, Brüs- 
selben , Párisban, Amiensban, Bordcaux-ban, Marscillc-ben, 
Livccrpoolban, Dublinban, Leydenben, Drcsdában, Königin- 
hofban, Bécsben, Moldvában, Oláhországban, a dunai kikö
tőkben csaknem napról napra nemcsak fordulnak elő cho
lera esetek, hanem itt ott félelmesen szaporodni is kezd a 
cholera betegek száma, nagyon is jogos az iránti aggodal
munk, hogy ezen vészes betegség hazánkban is clhara* 
pózhatik.

1*
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S valójában megdöbbenve kell meggyőződnünk a felől, 
hogy itt ott már hazánkban is mutatkoztak, s fájdalom 
folyvást mutatkoznak cholera esetek.

S minthogy nincs olyan földi hatalmasság , mely a 
cholera betörését, sőt még inkább kitörését valamely ország
ban teljesen megakadályozni képes volna : úgy látszik közel 
áll a szomorú lehetőség, hogy kedves hazánkon, úgy az 
emberek rósz akarata, mint a természet mostohaságai által 
újabb időben már már csaknem megszámlálhatlanná szapo
rodott és elviselhetlenné növekedett szerencsétlenségeket, a 
cholera csapásai meg meg súlyosbítani fogják.

S noha jól tudjuk azt, hogy a természet nagymérvű 
dúló elemeivel harczba szállani és győzni gyakran több, 
mint a mennyivel emberi erő felérhetne: de viszont arról is 
tökéletesen meg vagyunk győződve, hogy emberiség elleni 
bűnt követnénk el, ha nem igyekeznénk ellene megtenni 
minden észszerűt és lehetségest, sőt egészben véve össze
dugott kézzel néznek azt, mint pusztítja határainkat és 
népünket azon ellenség, melynek nem mondom teljes elűzé
sére vagy megakadályozására, de legalább szertelen dulá- 
sainak enyhítésére, sőt lehető legvészesebb föllépésének né- 
miképeni meggátlására úgy a tudomány mint a tapasztalás 
és józan combinatio már idáig is szolgáltattak nekünk meg
lehetős hasznavehető eszközöket.

Ezen eszközöket kimutatni, s az átalában alkalmazni 
szokott eljárásokat rövid bírálat kíséretében előterjeszteni 
kend e valóban röpiratnak nevezhető füzetke feladata, mely
ben előbb a mondandók helyesebb megítélése tekintetéből I. 
a cholera ősfészkét, II. származási módját, III. kórképét 
és IV. történetét rövid vázlatban clőrebocsátandjuk.



I. A cholera ősfészke.

Mindennemű adatok megegyeznek abban, hogy Ke
let in d ia a cholera ősfészke és hogy a cholera ott szór
ványosan és járványosán minden időben előfordult. Kelet- 
india a talajt és levegőt, a növényeket, állatokat és embe
reket tekintve, oly nagyszerű mérvben az ellentétek hazája, 
mint egyetlen más ország sem a kerek földön. A két félszi
get, és a nagy szigetes tenger oly nagy tért foglalnak el, 
mely bőven tesz annyit, mint Európának 5 hatod része. 
Legnagyobb részt a nap-téritő alatt feküdvén, a természet, 
a napnak függélyesen eső sugarai mellett minden erejét a 
növények kifejlesztésére fordítja, azonban a forró égalj rop
pant hősége mellett olykor olykor üdítő enyhe szellők is 
fejlődnek.

Rohamosan ömlik az eső délnyugoti szél mellett India 
nyugoti parthegységeire és elözönli az egész tartományt; 
aránylag csekély és nem nagyobb az eső mennyiség a fenn
síkokon , mint közép Európában, s ezért azok pásztánként 
igen szárazak, és néha átalános aszályban szenvednek. 
Északi oldalról a hatalmas Himalaya hegység képezi hatá
rát s választja el közép Ázsiától; annak lábánál Előindiá- 
ban beláthatlan síkok terjednek el, laposak mint az asztal, 
gazdagon öntöztetve az Indus és Ganges folyamainak meg- 
számlálhatlan ereitől, majd nyugoti oldalon egy sivatag, majd 
keleti oldalon egy miveit tartomány, minőnek párját alig 
találni. Ettől délre emelkedik a félszigeti síkföld. A fennsík 
magassága 1800—2800 lábnyi a tenger felett.

A hőfokban! ellentétek Keletindiában tetemesek.
A legmelegebb hónap Calcuttában 25°,95, a leghide

gebb 16°,57; 6° eltérések a téli hónapokban jönnek elő. 
Téli és nyári hónapok között 14° különbség állhat be. Az 
évek hőfoka egymástól tetemesen nem tér el.

A keletindiai éghajlatra nézve legjellegzőbb a szárai 
és nedves évszakok váltakozása. A -mint a nap az északi
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jegybe lép, az északkeleti szél délnyugotivá változik, mely 
nagy gőzmennyiséget visz magával, melyet azonban a Gha- 
tes és Himalaya déli lánczolatánál mindig meg meg újuló 
csapadékokban elveszít, és az által csőt támaszt, melyeknek 
ereje megett a paszszát égalj forró égövi esői tetemesen háttér
ben maradnak. A falszerüen emelkedő Ghates hegyláncz nyugoti 
oldalán 4500 lábnyi magasságon 250 ujjnyi rendkívüli meny- 
nyiségü eső esik ; Cherraponjee táján ugyanazon magassá
gon 610 ujjnyi eddigelé hallatlan mennyiségű eső ömlik le 
egy év alatt és pedig 466 ujjnyi 4 hónap alatt. A dél felé 
térő napot az év másik felében az észak keleti paszszát kö
veti eső nélkül, mivel a Coromandel partjain esik le az őszi 
eső, mint legutolsó csapadéka a visszavonuló délnyugoti 
széláramnak, ezért esetlen mindkét part a téli hónapokban. 
A gőzök ruganyossága közötti különbség a leghidegebb és 
legmelegebb hónapokat hasonlítva össze Calcuttában 6 vo
nal, Seringapatamban 6,7. Ily nagy különbséget sehol sem 
találhatni a paszszát-égaljban. A forró égaljra nézve áll Dove 
következő szabálya: Mindenütt, hol a nap magasabb állá
sánál egyenlítői szél fúj, alacsony sarki széláram mellett az 
évi változás tetemes, ellenben jelentéktelen az, hol a szél 
iránya egész éven át csaknem állandó, vagy ott, hol a sarki 
és egyenlítői széláramok váltakozása ellentétes viszony
ban van.

A cholera tehát olyan földön ered, me
lyen az év egyik felében forró égalji hőség 
uralkodik, másik felében a hő mérsékelt; me
lyet egy időben eső szokott elözönleni, más
kor aszályban szenved. Ilyen égalji ellentétek alkal
masak olyan betegség nemzésére, mely mint a cholera, a 
szájon és végbélen át történő túlságos kiválasztásban, lassú 
elnyomott ér verésben s a bőr elkek ülésében stb. nyilvánul.

Nem egész India hazája a cholerának, hanem különö
sen a Ganges által átárasztott síkok, hol különösen azt ész
lelték, hogy ezen betegség csak a felduzzadt talajon (özöny, 
diluvium ; árad vány, alluvium;) jelenik meg. Alább látni 
fogjuk, hogy az ilyetén talaj minémüsége a cho
lera származására különösen kedvező.



II. A cholera származási módja.

Hogy miben áll tulajdonkép a cholera eredeti szárma
zásának lényege, azt a tudomány kellőleg még mind e mai 
napig nem volt képes földeríteni. Epen nem mondhatnék 
ugyan, hogy egyes kitűnő kórbuvároknak egynémely bizony
talan származású, különösen járványosán dühöngeni szokott 
betegségek lényege, származási módja körül, főleg újabb 
időben tett vizsgálódásai, itt ott nevezetes világosságot ne 
vetettek volna eddigi homályos ismereteinkre: mindamellett 
is még folyvást számosak a hézagok, ingadozók a megálla
podások, s nem ritkán ellentmondók az állítások, különö
sen ott, hol a kiderítendő tárgyak vizsgálataink elől elvon
ják magukat, vagy a hol a vizsgálattételre szolgáló eszkö
zeink , természet-vegytani ismereteink s innen folyólag bu- 
várlati módszerünk is a tudomány mai állásánál még nem 
elég tökéletesek.

Mint mondók, így áll ez a cholerával is.
Az okokat fürkészni szerető emberi ész azonban nem 

lévén hajlandó fél úton megállapodni, folyvást kutat, ha
sonlít, összevet, s a szemmel látott tapasztalások összegéből 
igyekszik kivonni a tanúságot, s a halomra szaporodott té
nyekből levonni az elméletet.

S minthogy a hasonlóknak látszó tüneményeket szinte 
hasonlóknak látszó okokból származóknak kell fölvennünk, 
nagyon hajlandók vagyunk arra , hogy a kevésbé ismert 
tárgy vagy betegség lényegének magyarázatát, ha azt való
színű okok támogatják, a hozzá sokban hasonló, már inkább, 
vagy egészen ismertnek rámájára huzzuk.

Nem egy példa van arra a tudomány terén, hogy ott, 
hol a természetnek valamely, előttünk még homályba bur
kolt törvényét, az okozatnak az okkali egyenes összefüggé
sét, hogy úgy szóljunk napnál világosabb tényekkel bebi
zonyítani képesek nem vagyunk — föltevényekhez folyamo
dunk, melyek aztán növekedő ismereteink mellett idő foly
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tán vagy csakugyan tényeknek bizonyulnak, vagy más 
okszerűbbel cseréltetnek fel.

A cholera okának természete felől azon orvosbuvárok 
nézetét, kik azt eredeti ősfészkében Keletindiában huzamos 
időn át igyekeztek kifürkészni, kisebb nagyobb eltéréssel a 
következőkben lehet összeegyeztetni:

A cholerát a földben, a talajban fészkelő 
bizonyos gerj, vagyis gomba cs í r-s ej t ekkel 
ellátott, megfelelő talajon csírázó górcsői 
gomb a okozza.

A gerj név alá összesített fogalom alatt, vagy rövideb
ben cholera-gerj alatt tehát, a talajban csírázó, onnan 
könnyű por alakjában felemelkedő s az emberi közlekedés 
által elszállítható, különösen hajókon és távolabb fekvő meg
felelő talajon is újra képződő növényi testecskéket értünk.

Azt állítják továbbá, hogyha a choleragerj valamely 
közeg által távolabbi helyre vitetik, arra nézve, hogy a mint 
látszik, az új talajon újra képződjék, bizonyos várakozási 
időre van szüksége, mely a szerzett tapasztalások szerint 
rendesen 8—14 napra terjedne és gyakran rögtön meglepi 
az embereket, úgy szinte kiválasztja a talajt és az évszakot.

A tálában alacsony fekvésű cs nedves földvonalak azok, 
melyeket a gerj inkább kedvel, bárha nem kizárólag ott jön 
is elő. Határozottan a folyam és csatorna útak hosszában 
húzódik, s a lakóhelyeken az alacsony és nedves utczákat 
és piaczokat keresi fel. Csirázási fészke azonban nagyon 
valószínűen nem csak a föld talajában van, hanem a hajók, 
vízi jármüvek, házak, szobák egyes famüveiben is.

Mondják azt is, hogy a choleragerj néha olyan sík föl
dön csírázik , hol ember nem is tartózkodik; az azon át
vonuló , vagy épen azon táborozó csapatok itt felszedhetik 
és mérgezési tünetei által rögtön nagy mennyiségben támad- 
tathatnak meg. Létezése az embertől annyira független, 
hogy teljesen ember nélküli képződéssel, mintegy láthatlan 
bevetett mezőket képez. El van ismerve, hogy menetben 
levő hadcsapatok közt rögtön támadhat, és aztán gyorsan 
növekszik. Ezt rendesen az emberek összehalmozódásának 
szokták felróvni, azonban az sokkal inkább keresendő a 
fektáborban, az időben és talajban, hol a cholera kedvező
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viszonyokra talált. Ilyen körülmények közt nemcsak nagyobb 
számú egyénekre talál, kik a gerjet magukba felveszik, 
hanem vivőkre is, kik azt már külsőleg ruháikon elhurczol- 
ják. Ugyanezen viszony támad a hajókon és vizi jármüve
ken. A hajóról kiszállóknak a gerj ruháikra van tapadva 
és elterjesztik azt a szerint, a mint a környéken szétszó
ródnak.

Ez volna — ha csakugyan igy van — a cholerának 
eredeti ős kifejlődési módja. A miből tisztán látható, hogyha 
a növényi anyagok bomlása bővebb mennyiségű esőzések s 
azokra következő nagy meleg végletei között a choleragerj 
kifejtésére kedvező viszonyokra talál, az eredetileg is 
épen úgy kifejlődhetik Berlinben, Bécsben, Pesten, vagy 
Debreczenben, mint Kelctindiában, s kórmérgével képes 
megmérgezni bármely halandót.

Lássuk azonban most már azon tényeket, melyek bi
zonyosak , és a melyek figyelmünket annálfogva teljes mér
tékben igénylik. Lássuk a cholera második mérgezési módját.

Tény az, miszerint cholera méreg által 
fertőzött egyének bélürülései azok, melyek 
által a cholera elterjedése valószínűleg min
den,és mindenesetrelegtöbbesetben történik.

Egyetlen egy cholera méreggel fertőzött egyén által, 
kinél a mérgezési jelenségek csak egyszerű és veszélytelen 
hasmenésben állanak, át vitethetik a betegség egy addig 
még attól szabadon maradt helyre. A beteg talán tovább 
utazik és hasmenésétől csakhamar megszabadul, azonban 
az árnyékszékben, melyet használt, olyan anyagot hagy 
hátra, mely gyilkoló járvány kitörésére ad okot. Most sok
kal kevésbé rejtélyes annak oka, mint eddig volt, hogy a 
cholera járványok vándorlásaiknál semmi bizonyos irányt 
nem tartanak, sőt inkább, hogy azok majd keletről nyugotra, 
majd nyugotról keletre, majd szél irányában, majd szél el
lenében terjednek, hogy mindig a közlekedési utakat köve
tik, hogy egyik helyről másikra áthaladásukra, nincs szük
ségük rövidebb időre mint az embereknek, és hogy a vas
utak keletkezése óta bizonyos időben nagyobb utakat tesz
nek meg, mint korábban. Sőt részben azon nagy ugrásokat 
is meglehet magyarázni a betegség elterjedés módjának



10

újabb időbeni fontos felismeréséből, melyeket a cholera jár
ványok vándorlásaiknál tesznek. —

A cholera által látogatott helységekben, azon házak 
és utczák leginkább veszélyes helyek, melyekben a betegek 
találtatnak, mivel azoknak ürülékei rendesen az árnyékszé
kekbe öntetnek, sőt nem ritkán egyes ház, vagy egyes 
utcza hosszabb időn át egyetlen főfészke marad a betegség
nek , és csak olyan egyének betegesznek meg cholerában, 
kik ezen cholerafészek határain belől tartózkodnak. Mig azon
ban a legelőbb meglepett házak és a legelőbb meglepett ut
czák megnéptelenülnek , a kórméreg más házakba és más 
utczákba jut, részint az által, hogy azoknak árnyékszékei 
fertőzött betegek által használtatnak, részint más, az ellenőr
zést kikerülő utakon. Elég gyakran dühöng a járvány vége 
felé a cholera olyan részén a városnak, mely a járvány 
kezdetén egészen megkimélteték, s azon tájék, melyen a 
népesség nehány hét előtt megtizedeltetett, a megbetege
dési esetektől ezen időben teljesen szabad. Hasonlót tapasz
taltak mindazon helyeken, melyeken a betegség dühöngött; 
ily tapasztalat azonban a bő népességű nagy városokban 
nehezebben nyerhető, mint csekély népségű kis helyeken.

Egy kitűnő észlelő tehetségű kórbuvár N i e m e у e r 
írja, hogy azon 4 járvány egyikében, melyet nekie Magde- 
burgban észlelnie alkalma volt, a betegség újoncz áttétel 
által hurczoltatott be a cholera által látogatott Stettinből, 
és első héten csak azon utczában jöttek elő megbetegedési 
esetek , melyben a beteg újonczok egy éjszakán át szállá
son feküdtek. Sőt a tágasan épített és csekély népességű 
Greifswaldban egy kis járványnál, melyet ott észlelnie szinte 
alkalma volt, csaknem mindenegyes megbetegedési esetben 
ki lehetett mutatni, hogy a megtámadott egyének azon házak 
árnyékszékeit használták, melyben cholera betegek voltak, 
vagy olyanokat, melyeknek emésztő gödrei a bántalmazott 
házakéival voltak határosak, vagy hogy azon házakból való 
emberekkel, kik hasmenésben szenvedtek, közös árnyék
széket használtak.

Noha bebizonyitottnak szabad tekintenünk azt, hogy 
a cholera szélesebb értelemben a cholera betegek ürítőkéi 
által terjed, még is úgy látszik, hogy a méreg friss cho-
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lera üritékekben még nem képződött ki, hanem hogy azok
ban csak később és talán csak kifejlődésének kedvezőbb, bi
zonyos körülmények közt történik.

Mindkét esetre vannak bizonyítékok. Meyer J. cho
lera betegek ürülékeit lövelte be több kutya belébe, melyek 
olyatén tünemények közben döglöttek meg, melyek a tü- 
nctösszlet némely viszonyaiban a choleráéhoz hasonlítottak. 
Ellenben ugyanő és Schmidt C. olyan eseteket is észlel
tek , hol a hasonló kísérletek hatás nélkül maradtak, valószínű
leg azért, mert a choleragerj ragályzási képessége igen cse
kély volt, vagy az időpont helytelenül volt választva.

Ilyen kísérleteket tőn Thiersch is , melyek között 
szinte voltak olyanok, melyekben a cholera betegek friss 
ürítőkéinek bekebelezése semmi megbetegedést nem vont 
maga után. Mindamellett is azonban úgy látszik, hogy ki
vételkép friss üritékek által is jöhet létre fertőzés.

Azon feltételekre nézve, melyek a cholera méreg ki
fejlődésének az üritékekben kedveznek , és a méreg elter
jedését előmozdítják, egy müncheni jeles kórbuvárnak Pet- 
tenkofernek újabb időben tett igen becses buvárlatai 
hasonlóan fontos eredményekhez vezettek. Mindenek előtt 
kiderült, hogy a cholera üritékeknek bomlásnak indult ál
lati anyagokkal! érintkezése, a cholera méreg kifejlődésének 
feltünőleg kedvez ; olyan viselet, mely azon befolyásra em
lékeztet, melyet állati állományok bomlása a hagymáz mé
reg kifejlődésére, növényi állományok bomlása a mocsárgerj 
kifejlődésére gyakorol. —

Kérdésbe sem jöhet, hogy azon vigyázatlanság, mely- 
lyel cholera betegek üritékei közös árnyékszékekbe, felhal
mozott szemét-dombokra sat. öntetnek, a betegség elhara- 
pódzására alkalmat nyújt; hogy nagy városok talajainak 
rothadó bomlási termények általi átivódottsága arra nézve, 
hogy a cholera pusztitóbb, vészesebb, mérgesebb és nagyobb 
kiterjedésűvé váljék, melyet a betegség épen nagy és né
pes városokban szokott elérni, igen fontos szerepet játszik; 
és hogy a piszok , állati és növényi vagy is szerves hulla
dékok a cholera előmozdító okainak legfontosabbjaihoz tar
toznak.
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Folyam közelléte, a talaj vízállása és kiváltkép válto
zás a talaj vízállásában látszanak azon kedvező befolyások 
által, melyeket azok a bomlási folyamat létre jövetelére gya
korolnak , a méreg tömeges elterjedésére és az által a cho
lera gyorsabb elharapódzására és annak nagyobb belterjes
ségére alkalmat szolgáltatni. — A talaj minősége sincs 
minden befolyás nélkül a cholera méreg kifejlődésére; laza, 
likacsos, beivódásra képes minőségű talaj erre kedvező; 
tömör, sziklás, és beivódásra kevéssé képes minőségű ellen
ben kedvezőtlen. —

A talaj vízállásának a betegségek származására vonat
kozó befolyását illetőleg, nagyjában és lényegében szüksé
gesnek látjuk érinteni azon észleleteket, melyek e tekintet
ben újabb időben tétettek és meglepő következtetésekre 
szolgáltattak már eddig is jóformán megerősödött alapokat. 
Hogy a talajvíz állásának a betegségek támasztására befo
lyása van, annak kimutatását a müncheni Pettenkofer- 
nek köszönjük , kinek ezen hires felfedezése óta (1856) Mün
chenben rendes talaj-viz mérések történnek. A bajor k. aka
démiának Pettenkofer által előterjesztett jelentéséből tudva 
van, hogy a müncheni talaj egész 20—24 lábnyi mélységre 
terjedő mészgörgetegből és homokból áll, mely felületén vé
kony televény — humus — réteg által fedetik. Ezen likacsos ré
teg alatt fekszik egy 200—300 lábnyi mélységre terjedő vízálló 
márga réteg, azután egészen mészmentes víztől áthatott ho
mok , mely egy pár ártézi kutat táplál. — A márga telep 
csaknem egész terjedelmében viz által — talajvíz — fedetik, 
és csak helyenként emelkedik ki a homokba, a talajvíz felé. 
A kutak Münchenben és környékén szinte mind ezen talaj
víz által láttatnak el. Az Isar folyó magasságának nincs 
befolyása a talajvíz állására. Az évszakokat illetőleg a ta
lajvíz legmagasabban áll májustól júliusig, legalacsonyabban 
az év vége felé és az új év elején, de vannak kivételek 
is. A talajvíz magassága nem jár párhuzamosan a csapadékok 
mennyiségével, hanem csak annyiban állanak egymással össze
köttetésben, a mennyiben az egyik év csapadékairól a reá 
következő év talajvizének magasságára következtetni lehet.

A talajvíznek a betegségek előidézésére vonatkozó be
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folyását illetőleg Pettenkofer szerint, Bit hl jeles kor
hű vár, szintén müncheni tanár által is elfogadva, állíthatni:

1. Hogy a cholera által járványosán látogatott minden 
helység likacsos talajon áll, melynek mélyében (5—50 láb- 
nyira) vízre akadnak.

2. Oly helységek, vagy helység részek, melyek szik
lákon, vagy átalában a viz által áthathatlan földön állanak, 
a cholerától mentve maradtak.

Azon ellenvetésnek, hogy hegyes vidékeken is fordul
nak elő cholera járványok, semmiféle jelentőséget nem lehet 
tulajdonítani addig, míg a talaj szoros vizsgálat alá nem 
vétetett, mint azt Pettenkofer a kraini vidékre nézve tette, 
s állításának alaposságát épen ezen hegyes tartomány föld- 
rétegzete által bebizonyította.

Bubi tanár, ki a talajvíz állásának befolyását nem a 
cholerához ugyan, de a hagy mázhoz álló viszonyára vonat
kozólag tette buvárlása tárgyává, mely észleletek azonban 
szintoly becsesek, mintha egyenesen a cholerára vonatkoz
nának, tiz évi tapasztalásai nyomán állítja, hogy a hagy- 
máz (typhus) bel- és külterjessége, vagy is mérgessége és 
elterjedése ténylegesen össze van kötve a talajvíz magassá
gának ingásaival; még pedig úgy, hogy a talajvíz legala
csonyabb állásai a hagymáz legmagasabb számával esnek 
össze és megfordítva. Továbbá kiderült az is, hogy ezen vi
szony nemcsak egy évnek számaira nézve érvényes, hanem 
azon egész évtizedre nézve is, mélyre a mérések és tapasz
talások vonatkoznak. Addig mig a talajvíz folytonosan nö
vekszik, a hagymázos halálesetek is egyre csökkennek, ellen
ben midőn a talajvíz folytonosan apad, a hagymáz és annak 
halálos esetei is szaporodnak. Már most ha ezen 10 évi ta
pasztalásból azt látjuk, hogy a mint a hidegebb hónapokban 
a talajvíz mélyebben áll, épen úgy megszaporodik a hagy
máz halálos eseteinek összege , világos lesz előttünk , hogy 
ezen tények egymással összefüggésben állanak.

Szorosabb vizsgálásnál még azon élesebb különbözés is 
kiderült, hogy a hagymáz járvány tulajdonképen nem a ta
lajvíz magasságához, hanem annak mozgásához áll a mon
dott megfordított viszonyban. Legyen a talajvíz magassága 
8 vagy 16 lábnyi, az mindegy, apadása szaporítja, növeke
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dése csökkenti a hagy máz esetek számát, még akkor is, ha 
a növekedés vagy apadás csupán egy pár hüvelyknyire ter
jed is. A talajvíz mozgásának hosszasága s lejteme (feljebb 
lejebb szállása) tartalmazza a hagymáz járvány kül- és bel- 
terjedelménck főmozzanatait. Minél gyorsabban, mélyebben 
és tartósabban apad a talajvíz, annál mérgesebben, nagyobb 
kiterjedésben és hosszabb ideig fog jelentkezni a járvány; 
minél gyorsabban, magasabban és tartósabban növekszik el
lenben a talajvíz, annál gyorsabban fog csökkenni a járvány, 
sőt meg is szűnni végképen, inig a talajvíz határozott apa
dásával újra megjelenik.

Itt egy érdekes példát idézhetünk. Donauwörthhöz 
közel két bajor királyi méneshely fekszik, Bergstetten és 
Neuhof, nem egészen két óra távolságra egymástól. Az 
utóbbiban hagymáz ütött ki a lovak közt s egy évnél to
vább nagy mérgességgcl dühöngött. Miután a bajon sem
miféle óvszer nem segített, az udvari fő lovászmester Pet- 
tenkofer tanár véleményét kérte ki. — P. a helyszínén 
megjelenvén, vizsgálathoz fogott s azt találta, hogy Neu- 
hofban a talajvíz csak 2%, Bcrgstettenben pedig 5—6 láb- 
nyi mélységben áll. A két ménes más tekintetben egészen 
hasonló lévén, P. azt tanácsolta, hogy távolittassék el a 
neuhofi ménes és hogy a talajvizet alagcsövek segélyével 
mélyebbre fektessék. Ez nagy költséggel végre lön hajtva, 
a lovak visszahozattak, s azóta ép úgy nem szenvednek 
hagymázban, mint a bergstetteni ménesben.

Valamint Pettcnkofer szerint a cholerára, úgy 
szintén Buhl szerint a hagy mázra nézve nem vakmerő azon 
föltevény, hogy a betegségnek tulajdonképi 
oka a földben rejlik, melyet az apadó talaj
víz lemeztelenít, a növekedő talajvíz pedig 
befed. Vannak a föld alatt annak likacsos rétegeiben nagy 
számmal olyan anyagok, állati, növényi hulladékok, ürítek 
részek stb., melyek a vízzel oda vitetnek, melyek az egész
ségnek addig nem ártanak, mig azokat viz fedi, ellenben a 
likacsos talajon át azonnal elpárolognak, mihelyt a talajvíz 
apadásánál lemeztelenittetnek.

Azon kérdésre nézve, hogy a hagymázméreg önállólag 
vagy is eredetileg, bármilyen rothadó anyagból kifejlődik-e,
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vagy csupán a hagymázos betegek ürülékeiből, Buhl tapasz
talataiból biztossággal még meg nem oldható, de az előbbi 
valószínűbb. Körülbelül így áll ez a cholerára nézve is.

Ugyanezen kétség még szintén fennáll a kút vízre 
nézve is. Mig Simon Londonban a kútviz egyenes befo
lyását a cholera terjedésére kimutatta, Pettenkofer el
lenkezőt állított a müncheni cholerára vonatkozólag. A hagy- 
mázra nézve Buhl a kutaknak csak annyiban tulajdoníthat 
jelentőséget, a mennyiben azok árnyékszékek s szemét göd
rökhöz nagyon közel feküsznek, s a rothadó anyagot ki- 
válólag nagy mennyiségben tartalmazzák. De a víznek ilyen 
fertőzése csak egyes házaknál, nem pedig az egész város
ban fellépő járványt magyarázhatja meg, föltéve azt — a 
mi bebizonyítva még épen nincs — hogy a hagymázméreg 
nemcsak a légzési, hanem az emésztő szervek útján is bevi
hető a vérbe.

A felhozott buváriások egyébiránt, bármily fontosak 
legyenek is különben azok, még épen nem elégségesek arra, 
hogy mindazon sajátságosságokat megfejtsék, melyeket a 
cholerának egy nagyobb területen vagy attól meglátogatott 
helységben észlelhető elterjedése nyújt. Valamint némely 
mocsáros vidékek a mocsár-gerj-kórtól szabadon maradnak, 
és némely vidékeken, melyekben a mocsárgerj kifejlődésére 
előttünk ismeretes kedvező körülmények hiányoznak, élénk 
mocsárgerj kór uralg: úgy néha olyan helyek is, melyekben 
a viszonyok a choleraméreg kifejlődésére és elterjedésére 
látszólag igen kedvezők, a cholerától megkímélve maradnak, 
mig olyan helyek, melyeken az ellenkezőt kellene gyaníta
nunk , a legborzasztóbban látogattatnak. A jövő talán fel 
fogja deríteni azon mozzanatokat is, melyek az eddig is- 
mertteken kívül a choleraméreg kifejlődésére és elterjedé
sére kedvező vagy kedvezőtlen befolyást gyakorolnak , ak
kor azon látszólagos kivételek is megszűnnének, és biztosan 
meghatározhatnék előre , hogy váljon valamely behurczolt 
cholera eset után erős és terjedelmes járvány fog-e kitörni 
vagy nem, mint szintén azt is, hogy mely helyek vannak 
a járvány folytán leginkább veszélyeztetve, és hogy melyek 
fognak megkímélve maradni.

A choleraméreg iránti fogékonyság igen el van tér-
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jedve. Sem az életkor bármely foka, sem a nem, sem semmi 
testalkat nincs az alól kivéve. Azon időben, melyben a cho- 
leraméreg egy egész városban el van terjedve, csaknem 
minden ember, még azok is, kik súlyosabb koraiaktól meg
kímélve maradnak, egyes, valószínűleg a choleraméreg gyenge 
behatásától függő nehézségekben szenvednek. Úgy látszik 
hogy vannak olyan bizonyos befolyások, melyek növelik 
azon hajlamot, hogy valaki a cholerának súlyos vagy leg
súlyosabb alakjaiban betegedjék meg, vagy más szavakkal, 
vannak olyan befolyások, melyek a test szervezetnek a cho
leraméreg behatása iránti ellenállási képességét leszállítják, 
kisebbítik.

Ide tartoznak mindenekelőtt az étrendi kihágások, 
hánytató és hashajtó szerek használata, meghűlések, s még 
más gyengítő és betegitő befolyások is. Könnyelmű egyének 
cholera járványok idején kihágásaikat azzal mentegetik 
ugyan, hogy az életmód semmi befolyást sem gyakorolhat 
a cholerábani megbetegedésre, mivel olyan emberek is, kik 
igen óvatosan élnek, legsúlyosabb cholera esetekben szint
úgy megbetegesznek és meghalnak, mint mások. Ilyetén 
okoskodások azonban, még ha komolyan volnának is gon
dolva, semmi czáfolatot sem kívánnak. Azon egyén, ki olya- 
tén méreg általi megmérgcztctés veszélyében forog, melynek 
behatása sok embert megöl, noha sokan vannak, kik azt 
szerencsésen kiállják, nem cselekszik értelmesen és józanon, 
ha saját testét ártalmas befolyásoknak teszi ki, melyek 
által a betegség szerencsés kiállására kilátása csekélyebb 
lesz, még akkor sem, ha nckic a káros hatányok elkerülése 
a kedvező kimenetelre önkényt érthetőleg semmi biztosí
tékot nem nyújthat is. Hogy ezen nézet a tapasztalás által 
is meg van erősítve, bizonyítja az, hogy a párisi kórhá
zakban a hétfői napokon felvett cholera betegek száma 
%-dal rúgott többre, mint más napon felvetteké. Ni eme у er 
hozza fel, miszerint a magdeburgi járványokban egy-egy 
vásár vagy búcsú, mely által mindennemű kihágásra alka
lom nyílt, ismétlődve igen kedvező befolyást gyakorolt a 
megbetegedések és halál esetek számának növelésére.



I1L A Cholera kórképe.

Azon egyének, kik a choleraméreg körében vannak, 
csaknem mindannyian könnyed nyomásról panaszkodnak a 
szivgödör táján, haskorgásról, és fenyegető hasmenés érzé
séről. Ezen könnyed rósz emésztés jelenségei, melyek csal- 
hatlanul a méregnek a szervezetre való behatása által tá
madnak, a fertőzésnek csak bizonyos belterjességénél vagy 
is erejénél, vagy a szervezet bizonyos hajlamánál fokozód
nak, látszólag többé vagy kevésbé súlyos kórképpé.

Az uralkodó cholerajárvány idején igen gyakran ész
lelt rémcgcsi rohamokat, eszmélet-vesztéseket, lábszárgör
csöket és más ideg bántalmakat is a choleraméreg beha
tásától akarták származtatni, és avatlanoknál azon hit, hogy 
a cholerátóli félelem felette veszélyes, vagy a megbetegedés 
kezdetét képezi, oly szilárd, hogy cholera időkben elég 
ember van, a ki fél a cholerátóli félelemtől! Ezen felfogás 
körülbelöl téves, és nagy valószínűséggel azt hihetjük, hogy 
az említett kórtünetek csupán azon szellemi benyomás kö
vetkezései , melyet az iszonyú vész, a kórtudósitások, a 
számos és váratlan halálesetek gyakorolnak a könnyen fel
izgatható kedélyüekre. Tapasztalás szerint a felénk embe
rek ha semmi mentességet nem mutatnak is a cholera ellen, 
gyakrabban még sem támadtatnak meg attól, mint a leg- 
rettenthetlenebb egyének.

Szabatos észlelők tapasztalása szerint cholera eset so
hasem kezdődik szorongás érzetével, eszmélet-vesztéssel 
lábszárgörcsökkel sat. Noha elég gyakran történik, bog} 
ezen jelenségek bírják rá legelőbb a betegeket arra, hogy 
orvosi segélyhez folyamodjanak. Ha ilyen esetekben pon
tosan kikérdezzük a beteget, mindig kiderül, hogy beteg
ségüket majd rövidebb, majd hosszabb idővel hasmenés 
előzte meg, melyre azonban a betegek semmi súlyt nem 
fektettek.

A cholera méreg, illetőleg a cholera lappangási idősza
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kának tartamát némely észlelő 1 — 2 napra teszi, mások is
mét 8—10—14 napra. Vannak esetek, melyeknél, a meny
nyire azt megközelítőleg szabatosan ki lehetett puhatolni, 
a lappangási időszak tartama bizonyosan nem rúgott keve- 
s ,bbre 36 óránál, és nem többre 3 napnál.

A legkönnyebb alak, melyben a cholera fellép, az 
egyszerű hasmenés alakja, melyet sem kődök-csömör fájdal
mak, sem erőltetés nem kisérnek, és a bágyadtság s lehan- 
goltság mérsékelt fokát kivéve, az összérzés és az egyes 
működések semmi zavarára nem ad okot. Az űrülések rö- 
videbb vagy hosszabb szünetekben következnek egymásra, 
a kiürített tömegek feltünőleg bővek, vizes minőségűek, 
azonban sem nem szagtalanok, sem nem színtelenek. Eze
ket azonban cholera időben csekélyleni vagy 
épen semmibe sem venni teljességgel nem sza
bad, mert az egyszerű cholera hasmenésből a 
betegség legsúlyosabb alakjaiba igen számosak 
az átmenetek. Elég gyakran megtörténik, hogy külö
nösen a szegényebb néposztályból került betegek közül, szá
mosakra akadunk olyanokra, kik délben még, mivel az egy
szerű hasmenés, mely a rendes házi szereknek nem akart 
engedni, őket nyugtalanította, az orvos lakáról személyesen 
vitték el a receptet, este már hidegen, érverés nélkül és 
kékkórosan, csaknem végsőig elpusztult állapotban feküsznek 
ágyokban.

A cholera legkönnyebb alakjaitól legsúlyosabb alak
jaihoz az átmenetet azon esetek képezik, melyekben a has
menésekhez rohamos hányás csatlakozik, melyekben a has
menések jcllegző kinézést vesznek fel és a hirhcdett rizsié 
székeléseket mutatják, a nélkül azonban , hogy tetemes be- 
sürüdése támadna a vérnek, s hüdése fejlődnék ki a szív
nek , mely által a tetszhalálszerü cholera kórképe támad.

Néha az első hasmenésnél a bél egész tartalma kiürül; 
ilyen esetekben az ürülések már a második hasmenésnél 
csaknem színtelen és szagtalan folyadékból állanak. Az ürü
lékekben végül gyakran vértestecskéket találunk.

A cholera székelések ezen minősége, melyet átalában 
kórjellegző gyanánt ismernek el, teljes megértését adja a 
cholera minden más tüneteinek. Jogosítva vagyunk azon



19

folyamatokat, melyek a bélben a cholera méreggel! ragály
zás által idéztetnek elő, azokkal összehasonlitni, melyek a 
külbőrön hólyaghuzó tapasz alkalmazása által támadnak. A 
védő takaró itt ép úgy megszűnik mint ott, mialatt töme
ges átizzadás jön létre a hajszál edényekből. Csak ezen fo
lyamat belterjességétől és terjedelmétől függ aztán, hogy 
váljon azon vízveszteség, melyet a vér szenved, veszélylyel 
fenyegető magasságra hág-e, és hogy szivhüdés jelenségei 
állanak-e be ? Azon esetek , melyekben a vér vízvesztesége 
víz bevitele által némileg kiegyenlittethetik, és melyben a 
szívműködés csak kevéssé gyengül meg, a cholerina — 
a cholerának leggyengébb alakja — kórképének felel meg.

A jellegző cholera székek beálltával az egyszerű cho-, 
lera-hasmenésnél már jelenlevő szomjuzás igen tetemesen 
fokozódik. Ezen kínzó kórtünet mindazon esetekben előjön, 
melyekben a vérből víz vonatik el. Cholerinánál a vér víz
vesztesége erősebb és ezért a szomjúság nagyobb, mint az 
egyszerű cholera-hasmenésnél. A jellegző kiürülésekhez, a 
heves szomjúsághoz, a bágyadtsághoz és gyengeséghez több
nyire még a betegre nézve igen terhes jelenség járul, a 
mennyiben rövidebb hosszabb időközökben görcsös össze
húzódások támadnak egyes izmokban , nevezetesen a láb
szárizmokban, melyek néha fél, egész perczig tartanak, és 
igen érzékeny fájdalmak által kísértetnek.

Kedvezőleg lefolyó esetekben az ürülések lassanként 
ritkábbak és kevésbé bővek lesznek, a bélbe ömlő epe újra 
elég arra, hogy a bclizzadmányt kezdetben halványra, ké
sőbb sötétre fesse; végül megszűnnek a hasmenések, és a 
beteg gyógyulni kezd, az üdülés azonban mindenkor lassú. 
Más esetekben újból megsúlyosodik a betegség, miután már 
jóra fordulni látszott és ismét fenyegető magas fokra hág. 
Ismét más esetekben végül egyátalában nem áll be semmi 
javulás, és a cholerina képe gyorsan vagy lassan a tetsz
halál! choleráéba változik át.

A cholera tetszhalál! alakja a cholera fo
lyamatnak a bélben legmagasb fokozódásán 
alapul. Mindazon kör tüneteket, melyek ezen alakot jelleg
zik, a béltakhártya súlyos és terjedelmes megbetegedésétől és 
a bélhajszál edényekből történt tömeges átizzadásból kény-

2*
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szerités nélkül származtathatjuk. A tetszhalál! cholera szá
mos esetben cholera-hasmenésből vagy cholerinából fejlődik 
ki, mely több nap bosszant tartott ; azonban szinte oly 
gyakran lépnek fel azon jelenségek, melyeknek ezen alak 
nevét köszöni, már nehány órával az első cholera hasmenés 
után. Ez által úgy látszik a bél egész tartalma kiürittetik; 
a betegek elcsodálkoznak, hogy a használt edény csaknem 
egészen megtelt, legtöbben azonban nem is gyanítják, hogy 
veszedelemben forognak, és az egyszerű fájdalmatlan has
menésnél elmulasztanak segélyt keresni. Az első hasmenésre 
csakhamar második, és úgy tovább rövid időközökben nagy 
számú következik. A kiürült tömegek feltünőleg bővek és vé
konyan folyók és csakhamar a rizsié székelés jellegét veszik 
fel, a mennyiben színtelenek lesznek, és a bélsárszagot elvesz
tik. Sok beteget már a második vagy harmadik hasmenés
nél szerfelett nagy gyengeség és bágyadtság érzése lep meg, 
sőt könnyed eszméletvesztés rohama is, úgy hogy segítség 
nélkül az éji edényről az ágyba menni nem képesek ; több
nyire már ezen időben is összehúzódások állanak be a láb
szárizmokban és minden hasmenéssel, ital utáni fokozódó 
mohó vágy. Minél többet isznak a betegek, a hasmenések
hez annál korábban társulnak hányás rohamai is, melyek 
által kezdetben a gyomor esetleges tartalma, később egy 
gyenge-sárgán színezett folyadék nagy tömegei ürittetnek 
ki. A betegek gyengesége rohanó gyorsasággal növekszik, 
a hang elveszti csengését, az ürülések önkénytelenül men
nek el, a vizelet elválasztás megszűnik, a fájdalmas izom
görcsök hevesebbek lesznek és gyakrabban visszatérnek, a 
kinzó szomjúságot nem lehet oltani, és ezen jelenségekhez 
nagy aggály és szorongás-érzet járul, mely a lábszár gör
csök mellett a choleránalc kinzó kórtünetét képezi.

E közben a betegek kinézése is valóban ijesztő 
elváltozást szenvedett, a szemek üregeikbe beestek, az orr 
hegyes lett, az orczák mélyen beestek, a bőr a kezeken 
ránezot képez, mint azon mosónéknál, kik egész nap mos
tak; ha a bőrt a kezeken redőbe vonjuk, az egy ideig úgy 
marad és csak lassan enyészik el. Az ajkak, a végtagok, 
kisebb nagyobb fokban kékre vannak festve, gyakran az 
egész testfelület kékes vagy szürke kinézést vesz fel. Az
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első hasmenések után mindjárt kisebbé váló ütéri érverést 
több betegnél a cholera roham kezdete után már egy órával 
többé nem lehet érezni. Végül eláll az érverés a fej-erek
ben is; a szivlökés, a szivhangok kivehetetlenek, a vérke
ringés mindig tökéletlenebb lesz, mi közben mindig ke' 
sebb meleg vér jut a test felületre; annak hőmérséke, ki
váltkép a fedetlen helyeken a hulla hőmérsékeig sülyed. 
A betegek ritkán panaszkodnak fejfájásról, gyakrabban szem 
elhomályosodásról, fülcsengésröl, szédülésről. Az eszmélet 
nincs megzavarva, azonban a legtöbb beteg feltünőleg szenv
telen , panaszkodnak ugyan fájdalomról és szorongásról, 
azonban a veszély ellen közönyösek s kedvetlenül és las
san felelnek. Súlyos esetekben még izgató gőzök sem idéz
nek elő sem köhögést, sem tüszkölést, a betegek nem hu
nyorának, ha ujjúnkat szemeik felé viszszük és nem rázkód
nak össze ha vizet fecskendünk rájuk, — félig már a halál 
útján járnak.

A tetszhalál! cholera igen heveny lefolyást vesz. Sok be
teg hal meg az első 6—12— 24 órában. A dermesztő hideg 
időszaka két napnál tovább csak ritkán tart. A halál előtt 
gyakran megszűnnek a kiürülések; óvakodnunk kell ezen 
jelenséget, mely semmi esetre sem az átizzadás megszűné
sén, hanem csupán a bélizmok hüdésén alapul, kedvező 
jelre magyarázni. A cholera betegek meghalása lassú kial
vás benyomását teszi; a halálharczban nevezetesen hiány
zik a hörgés, mely kevéssel a halál előtt csaknem minden 
betegségnél föllép.

Kedvező lefolyású esetekben ellenben a has
menések ritkábbak és kevésbé bővek lesznek, és a gyomorba 
bevitt folyadékok azonnal újra nem hányatnak ki többé. A 
javulás ezen első jeleire , mint a melyek minden esetre a 
betegség kedvező fordulatát vezetik be, csakhamar olyan 
jelenségek következnek, melyek azt mutatják, hogy a be
vitt folyadékok egy része felszivatik, és hogy annak követ
keztében a vér besürüdése kiegyenlittetik. A hajszáledényi 
vérkeringés újra vissza áll, az érverés először a fej erekbe, 
csakhamar az orsó üterekbe is- visszatér, a kékkór eltűnik, a 
bőr duzzadása újra helyre áll, az arcz eltorzulása megszűnik. 
Az erre következő kór időszak már az üdülés kezdetét képezi,



22

melyre miután a tetszhalál! jelenségek elmúltak, még ne
hány hasmenés következik , mely által nagy mennyiségű sza
bályos szinü tömegek , kifejezett bélsár szaggal ürülnek ki. 
Már a 2-ik vagy 3-ik napon pépes, vagy alakot nyert ki
ürülések következnek , vagy dugulás áll be. Minden arra 
mutat, hogy a levált hámfedezet újra képződött.

Ezek volnának lehető röviden összevonva azok, mik 
a cholera kórképére vonatkoznak. Minthogy igénytelen röp- 
iratunkat nem orvosok számára irtuk s nem is ezen czikkre, 
de a még alább következő V-ikre kívánjuk a fősúlyt fektetni, 
s az azt megelőzőket csupán annak kétségtelenebb megélhe
tése, és magyarázása kedvéért bocsátottuk előre, bízvást
elhagyhatni véljük úgy az egyes tünetek okainak, valamint 
annak bővebb tárgyalását is , hogy mit szokott aztán a 
bonczoló orvos találni a cholerában elhalt beteg hullájában. 
Egy pár vonással azonban annyit még is ecsetelnünk kell, 
hogy ezen rendkívül iszonyitó betegségnél még a halál is 
hagy fenn olyast, mely a más betegségben elhaltak sajátsá
gaitól különbözik, s ez az, hogy a cholerában elhalt hullák 
feltűnő hosszan melegek maradnak, sőt vannak egyes ész
leletek , melyekben halál beállta után a testhőmérsék növe
kedését állapították meg. Második igen sajátságos jelenség 
a cholera hullában az egyes izmoknak halál után gyakran 
több órával beálló összehúzódása, mely által a végtagok, 
különösen az ujjak mozgathatók lesznek , és a halál után 
közvetlenül elfoglalt állásukat megváltoztatják.

Legfontosabb boncz lelet az egész hullában a bél
ben a belhámok tömeges leválása.

Röviden : a cholera hullákban találtató jellegző elvál
tozások, ha a halál a betegség tetőfokán állott be, lénye
gileg belhámok leválásával és a belekben tö
meges á ti zz a dás о kk al összekötött terjedel
mes hurut maradványaiban, és a vértömegnek 
tetemes besürüdésében állanak.



IV. A cholera története.

Habár a betegségek történetére teljességgel nem illeszt
hető is az, mit a tudományok történetére mondani szoktak, 
hogy t. i. valamely tudomány története maga a tudomány: 
mindamellett is a cholerának eddigi, úgy átalános, mint 
hazánkra vonatkozó részletes történetét, ha mindjárt csak 
legátalánosabb vonalaiban is vázolandónak véljük, s pedig 
azon indokból, mert úgy lehet, hogy ez által a gondolkozni 
szeretőknek részint a czélszerü teendők megállapítására egy
két eszmét vagy kulcsot, részint az okszerűtlen és már ко* 
rábban is sikertelennek bizonyult, nem ritkán ép oly költ
séges mint fáradságos munkálatok vagy intézkedések kike
rülésére némi ítéletet és bírálati alapot szolgáltathatunk. —

A cholera története úgy látszik egy idős az emberi 
nemzet történetével. S ezt onnan van okunk következtetni, 
hogy annak újabb időben világosabb, régi időben homályo
sabb nyomait egészen odáig követhetjük, a midőn a gyógy- 
tudományról legelső írott emlékeink keletkeztek.

A cholera epés fajtáját már Hippokrates is ismerte, 
majd később Celsus irta azt le, úgy szinte Aretaeus és 
Caelius Aurelianus is. Ezek azonban igen messze esnek 
tőlünk. Közelebbről a 16-ik és 17-ik században tétettek közzé 
alaposan megfigyelt kórtörténetek úgy egyes szórványos 
cholera esetekről, mint egész cholera járványokról. A Lon
donban 1669 -1670-ben dühöngött cholera járványt Angol
hon egyik legnagyobb orvosa Sydenham irta le. Arra, hogy 
Keletindiában a cholera koronkint és igen gyakran a közép
századokban is fellépett, számos hiteles bizonyítványokat 
lelünk azon orvosok irataiban , kik azon időkben ott meg
fordultak. 1642, 1756-7, 1770, 1774, 1778, 1781 , 1782, 
1783, 1787 és 1790 voltak azon évek a múlt században, me
lyekben a cholera Keletindia lakosai s az ott levő angol és 
franczia seregek közt járványosán s olykor olykor igen 
öldöklőleg dühöngött.
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1815—16-ban Bengalia különböző részein uralkodott s 
Madrasban ugyanakkor az angol hadsereg is igen sokat 
szenvedett általa.

Egész 181Tig nem lépte át eredeti őszfészke határát, 
melynek az ottani égalj ellentétes tagváltozásaiból származó 
kórnemző viszonyok, folyvást elegendő táplálékot nyújtottak. 
1817-ben új s azelőtt nem ismert vészes jelleggel lépett fel. 
Mint írják a léget igen szállékony és rendkívül terjedékeny 
kórméreggel tölté el s Calcuttától 80—150 angol mértföldre 
fekvő nem egy várost látogatott meg; Jessoreban Augusz
tus hónap második felétől kezdve nehány hét alatt 6000 
embert pusztított el. így terjedt az aztán fokozatosan, úgy 
hogy 15 hónap alatt nemcsak Bengaliát, hanem az egész 
Keletindiát is ellepte, egészen az arab öböl partjáig. Novem
berben megtámadta az angol hadsereg egy részét s 12 nap 
alatt 8—9 , némelyek szerint 20 ezer embert seprett el be
lőle. Keleten aztán dühöngött az 1818-ban , 1819-ben, 1820- 
ban, sőt kisebb nagyobb erővel feltámadva az azután követr 
kező években is folytonosan , úgy hogy Ázsia legszebb té
réit valóságos temetővé változtatta. A halottak számát csak 
magában Ghánában másfél millónál többre tették.

Persiába 1828-ba hatott be, s a reá következő évben 
irtóztató dühöpséggel dúlt; megtámadta Teheránt, Taurist s 
az addig még megkímélt többi nagy városokat, honnan 
1830-ban nyáron Georgiába, Kaukasiába s Oroszország több 
déli és nyugoti kormányzóságába rontott be. Innen aztán a 
káspi tenger mellett a Wolgán felfelé Oroszország belsejébe 
tört. Astrakhanból a Moszkvába vivő úton nagy gyorsaság
gal s oly dühösséggel haladt előre , hogy a megbetegedet
teknek 50—60 százaléka hullott el. Midőn a lengyelek le
igázására az orosz hadsereg 1831 elején három erős had
oszlopot indított meg, az orosz seregeket nyomba követte a 
cholera, s megkezdte iszonyú dulásait Lengyelország belse
jében. Innen Dantzig felé vette útját s Poroszországba kez
dett terjedni. Kiütött Bessariában, Moldvában, Oláhországban, 
Bulgáriában s 1831-ben július elején Konstantinápolyban is.

Hazánkba, daczára annak, hogy a Trencsén megyétől 
TJnghig terjedő gallicziai határszélre Gr, Majláth Antal és 
a Beregh megyétől Krassóig terjedő erdélyi határszél elzárá-
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fiára В. Perényi Zsigmond személyében még 1831-ik évi ja
nuár 3-ikán kinevezett királyi biztosok minden tőlük kitelhető 
erőt és szorgalmat kifejtettek, hogy a cholera betörését meg
akadályozzák, még is kitört az junius elejével Tisza-Ujla- 
kon, a Tiszán Marmarosból sót szállító szálas oláhok között, 
ugyszjnte Tokajon, Tisza-Lökön és Hajdu-Doroghon.

Itt Szabolcs megyét érte legelőször, hol Vencsellőn, 
Kenyészlőn, Bnknn. Szabolcson, Tímáron kezdett pusztítani. 
Hiába ajánlotta aztán a helytartótanács, hogy különös Őr
ködés alá vegyék a folyam mentét, mint a mely irányban 
szokott húzódni tapasztalás szerint a cholera; hiába húztak 
zárvonalakat egyik megye határától a másikig, majd a Tisza 
jobb partja hosszában, majd folytonosan összébb összébb 
szorulva Szolnoktól Váczig; s hasztalan szaporiták a kikül- 
dgtt királyi biztosok számát, majd korábban ifjabb gr. Zichy 
Károly, gr. Serényi Gábor, B. Pongrácz József majd b. Vay 
Miklós s Budapest részére b. Mednyánszky Alajos, továbbá 
b. Révay János, Szentkirályi László, gr. Győri Ferencz, 
Ürményi Miksa, Bezerédy György, Somsich Pongrácz, Sze
gedi Ferencz, Bedekovich Lajos, b. Eötvös Ignácz, Sze
rencsi István, gr. Teleki József, Kis-szánthói Lányi Imre, 
b. Orczy Lőrincz, Gyürky Pál s a t. személyében. Mert noha 
ezen érdemes férfiak az oldaluk mellé kiküldött orvosokkal, 
(kik közül elég legyen itt a gr. Majláth oldala mellé még 
kezdetiben kiküldött Tognio Lajost, a b. Perényi oldala mellé 
szinte kezdetben kiküldött Bugát Pált, a kór megfigyelése 
végett Lembergbe kiküldött Cziegler Józsefet és Verzár 
Emanuelt s a Szolnokra kiküldött Stáhlyt megemlíteni) min
den hatalmukban álló eszközöket felhasználtak is, hogy a vész 
pusztító dühének gátat vessenek, sikeretlen maradt minden 
minden fáradozásuk, s b. Mednyánszky Alajos 1831-ik évi 
julius 21-kén már kénytelen volt József Nádornak jelenteni, 
hogy a cholera Budapesten is kiütött s az összeszedett hi
vatalos adatokból az tűnik ki, hogy már 1831-ik évi aug. 
5-ikén 33 vármegyében és kir. városban 11,987-re ment a 
cholerában megbetegedettek száma, kik közül 4876-an haltak 
meg, 5688-an pedig orvoslás alatt maradtak, s csupán 1423-an 
gyógyultak meg.
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Nem lehetvén itt teljességgel czélunk, hogy a cholera 
terjedését megyéről megyére kövessük, elég legyen közölni 
a vég eredményt, melyből az tűnik ki, hogy 1831-ik évi 
jun. 13-dikától 1832-dik évi február 14-ikeig, midőn a cho
lera megszűnt, tehát 9 hónapon át Magyarországban, Erdélyt 
ide nem számítva 5008 községben 536,517 egyén betegedett 
meg, kik közül meggyógyult 298,876, meghalt pedig 237,641 
egyén, tehát több mint 40%. A kir. főkormányszék, a hely
tartó tanács Budán olyan tevékenységet fejtett ki a cholera 
tovább terjedésének meggátlását czélzó intézkedéseiben, minőt 
fenállása óta még soha semmi másra nem. Keménynél ke
ményebb rendeletek küldettek a megyékre, a kir. biztosok
hoz, a mint azt a dolog természete kívánta; beszereztettek 
mindennemű jelentések, melyeket a cholera orvosok bárhol 
a birodalomban, a szomszédos országokban kiküldő felsösé- 
gükhöz beküldőitek; zárvonalakat huzattak s veszteglő in
tézeteket állítottak mindenfelé; közhírré tettek mindennemű 
gyógyszert, bár ki ajánlotta legyen is azt; kísérleteket tet
tek mindennemű eljárás iránt, a mi csak valahonnan tudo
másukra jutott. A rémitő veszély folytonos félelmében rend
szabályaik biztosítására olykor olykor a legkeményebb eljá
rásra is szükség lévén, a kiküldött királyi biztosok oldala 
mellé rögtön-itélő bíróságok is állíttattak, mert a szertelen 
szigorúság, melylyel egy némely vármegye zárvonalait oltal
mazta, itt ott, mint pl. Zemplén, Thurócz, Szepes és Nógrád 
vármegyékben erőszakoskodással párosult zendülésekre szol
gáltatott alkalmat.

Az egész ország a clilormész gőzében úszott, melyet 
felsőbb helyen a cholera-méreg elrontására és átalános fer
tőtlenítésre ajánlottak; minden ember zsebe tele volt min
denféle nemű óvszerekkel, melyek közül a chlormeszet és 
kámfort igen sokan büvszer gyanánt nyakukban hordozták; 
a házakat, ruhákat, leveleket sőt mindennemű másod kéz
ből jött tárgyakat eczettel, chlormésszel füstölték; orvostól 
nem orvostól ajánlott fűszereket, erős italokat, tincturákat, 
cseppeket halmoztak össze, hogy szükség esetén azokkal 
magukon segíthessenek. A hatóságok orvosul alkalmaztak 
mindenféle egyént, a ki az orvosi tudománynak legcseké
lyebb ismeretével bírni látszott, mert az orvosoknak nagy
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szűkében voltak, mint az ilyen átalános vész idején min
denkor és mindenütt lenni szokott.

A zárvonalakat és veszteglő intézeteket, mint szinte 
egyes határszorosok védelmét a helytartó tanács később fel
oldozta, megszüntette, sőt már September és October hó
napokban a kir. biztosokat is mind visszahívta, nem azért 
mintha a vész akkor már teljesen megszűnt volna, koránt
sem, hanem mivel a zárvonalakat az adózó nép által őriz
tették és tartatták fenn , ez egy darabig állotta a helyet, 
noha maga és családja számára szolgálandó élelme keresé
sétől elesett, de miután azt látta, hogy mindennemű zár
vonal daczára is képtelenség a vészt meggátolni, nemcsak, 
de к örülte jobbra balra, előtte utána, sőt őrszolgálatokat 
tevő társai közt is kiüt és pusztít a vész, inkább töme
gestől fellázadt, minthogy tovább is őrszolgálatot teljesítsen.

Hozzájárult az is, hogy a cholera Európát hirtelen 
lepvén meg, annak természetét keleti hazájában, vagy kö
zelebb Persia és Törökország felé terjedésében a mieink 
közül nem tanulmányozta senki s jó 35 évvel ezelőtt tör
ténvén, az akkori orvosi tudomány átalában véve tizedrész- 
nyi felvilágosítást sem tudott róla adni, mint a mennyit ma 
tudunk, noha sajátságai közzül még most is sokra nézve 
homályba vagyunk.

Azon első betörése alkalmával a cholera aztán 1830— 
1837-ig folytonosan mutatkozott és 1848 —1850-ig még egy
szer átvándorolta Európát olyan irányban, mint előbb, ke
letről nyugotra. Párisban 1832-ik évi Január 6-ikán jelent 
meg, és 1834-ig tartott, 1835-ben is mutatkoztak még egyes 
esetek, mint szinte 18^9-bcn is meglátogatta Párist, a mi
dőn Szeged táján nálunk is pusztított. Nem nagyon sokáig 
tartó, futó cholera nálunk még 1855 nyarán is lépett fel, 
azóta azonban a legközelebbi hetekig mindenkor csak egyes 
esetekben, szórványosan , vagy jelentéktelen járványokban 
mutatkozott.



V. Mit kell tennünk a cholera ellen.

Azt hiszszük, hogy az eddig mondottakban nem egy 
kérdés merült fel olyan, mely magyarázatát is azonnal meg
találta. Azonban mindamellett is azon fogunk igyekezni, hogy 
a teendők képét tőlünk telhető legvilágosabb alakban nyújtsuk 
t. olvasóinknak.

A fentebbiekben láttuk , hogy oda hajlik a valószínű
ség, miszerint a cholerát egy bizonyos choleragerj okozza, 
melyet azonban eddigelé sem a vegyvizsgálat, «em a gór
cső itélőszéke elé nem tudunk állítani.

Ez ellen tehát nagyon is világos, hogy nem tudunk 
küzdeni.

Láttuk azonban azt is, hogy a cholera betegek ürülé
kei, magokban véve is úgy a hogy vannak, de még in
kább akkor, hogyha bomlásnak indult állati vagy 
növényi hulladék, szemét s több efféle részek
kel összekeverednek, nagyon is képesek előidézni, sőt 
ha a kórokozó hatány folyvást fennmarad vagy épen erősbö- 
dik is, folyvást fenntartani és erősbiteni a cholerát.

Teendőink ennélfogva két főrészre oszolnak, me
lyeknek első része orvosrendőrségi, mely mindennemű 
kórnemző hatány elrontását, megsemmisítését, ártalmatlanná 
tételét tűzi ki czéljáúl; a másik rész tisztán orvosi és pe
dig gyógyítási, melynek az a feladata, hogy a beteg
ségbe már beleesett egyének egészségét állítsa újra helyre.

Mindkettőnél nem csekély nehézségekkel találkozunk 
az igaz; de az is áll, hogy értelmes, gyors és szigorú eljá
rással mindkét részen nevezetes eredményeket lehet kivívni.

Mindenek előtt legelső és legfőbb feladat a mindennemű 
hatóságnak oda törekedni, hogy a hatáskörébe eső terüle
ten található mindennemű állati és növényi rothadványokat, 
szemét dombokat, összehalmozódott tisztátalanságokat az 
emésztő gödrökből lehető* iegtáVTÜabbra hordasson, még pe
dig oly módon, hogy azokat előbb fertőtlenittesse, nehogy 
az újabb kórnemző okká válhassék. Kiélt szántóföldeken ez



29

becses trágya is lenne. — Fertőtlenítésre mindennemű ilyee 
anyagoknál legczélszerübben használhatni a közönséges vas» 
gálicz oldatát, mely még akkor is elég erejti, ha 1 mázsát 
4—5 akó hideg vízben olvasztunk fel.

Második sorban rögtön az árnyékszékek és kivezető 
csatornák fertőtlenítése következik, ott t. i. a hol vannak 
ilyenek, mint pl. Pesten s más nagy városokban.

Itt már természetesen a lakosságnak is kezet kell 
fogni a hatósággal, s teljes erejével azon lennie, hogy a 
fertőtlenítést kiki a maga saját hatáskörében erélyesen s 
mindennemű halogatás nélkül végrehajtsa.

A hatóság teendői közzé tartozik a cholera-kórházak 
felállítása, mert cholera betegeket más betegek közzé elhe
lyezni s ez által azokat is, kik bizonyosan, vagy nagy való
színűséggel meggyógyulnának, egy gyilkos betegség mérgé
nek kitenni, a legnagyobb embertelenségnél is több volna. 
De viszont arra is szerfelett ügyelni kell, hogy maguk a 
cholera kórházak se szereltessenek fel igen nagyszámú bete
gekre, mert nem valószínűtlen, hogy túlzsúfolt cholera kórhá
zakban a betegek fertőzés és ragályzás képes üritékei, melye
ket kevesebb számú betegnél fertőtlenitni is könnyebben és 
gyorsabban lehet, csak nagyobb kiterjedésűvé és vészesebbé 
tehetnék a járványt.

A másik mire a cholera kórházak felállításánál főleg 
ügyelni kell, az, hogy különösen nagyobb kiterjedésű vá
rosban, minő pl. Pest, különböző, egymástól távol eső pon
tokon állíttassanak kórházak, s pedig azon okból, mert a 
cholera betegeknek legnagyobb része úgy is akkor kerül 
kórházba, midőn a betegség benne javában dúl, s mi lesz 
abból addig, mig pl. az új épülettől, vagy a soroksári útról 
a kerepes! útra kerül, holott tudjuk, hogy a cholerának 
épen nem az előhaladt korszakai azok, melyeken segitni 
képesek vagyunk.

Attól, hogy a nagyobb számmal és különböző ponto
kon felállítandó kórházak netalán, mindannyian egy-egy 
külön fészkévé válhatnak a cholerának, honnan az aztán a 
máskülönben épen maradandhatott részeken is elterjesztheti 
a járványt, teljességgel nincs ok remegni, mert ugyan hol 
hajtanák nagyobb gonddal végre mind folytonosan a fertőt-
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lenitést, ha nem a cholera-kórházakban , melyekben az or
vost a szigorú rendtartásra nemcsak a reája bízott bete
gek életének megmentése, s szerzett tapasztalatai által nem 
csak a tudomány gyarapításának vágya ösztönzi, de a hol 
saját személye is minden pillanatban a koczkán forog.

Igen lényeges tenni valója még a hatóságnak különö
sen nagy városban úgy intézkedni, hogy a cholera-szolgá- 
latra vállalkozott orvosok közül minden egyes városrész bi
zonyos meghatározott helyein, külvárosi kapitányságok hi
vatalhelyiségein , különösen ha a járvány erősebb terjedel
met nyer, a szükségnek megfelelő számú 2-—4—8 vagy 10 
orvos tartózkodjék, kik szinte folyton ott tartott kocsikon 
azonnal siethessenek az időről időre bejelentett betegekhez. 
Mert elég szomorú tapasztalásokból azt már bizonyosan tud
juk , hogy a cholerát épen úgy tekinthetjük mint bármely 
más heveny és igen gyors lefolyású mérgezési esetet, me
lyeknél értelmes orvos a legalkalmasabb, de csakis mindig 
gyorsan nyújtott segély által félistenné válhatik, mig ellen
ben a betegség igen előhaladt szakaiban , milyenné pedig a 
cholera már órák alatt is átváltozhatik, ha valóságos félisten 
volna sem lenne képes megmenteni.

A szegényebb nép sorsán ilyen nagy csapások és vé
szek idején különben is kötelessége lévén az államnak vagy 
községnek tőle telhetőleg gyors és ingyen segélyt nyújtani, 
semmi mosolyogni való nincsen rajta, ha azt ajánljuk, hogy 
a cholera-szoIgálatra vállalkozott orvosok egy kis kézi tás
kában lássák el magukat előre elkészített nehány gyógy
szerrel, Dover porral, mákonyos cseppekkel sat. hogy a 
szükség Iegkiáltóbb perczeiben minden idővesztés nélkül se
gélyt nyújthassanak.

Az élelmi szerek feletti szigorú felügyelés szinte a ha
tóságok jogaihoz, de egyszersmind kötelességeihez is tarto
zik. E tekintetben ugyanazon módon kell felügyelni mint 
kellene máskor bármikor, hogy t. i. romlott élelmi szerek, 
italok semmiféle kigondolható szín és ürügy alatt piaczra, 
szóval eladásra ne kerüljenek. Ha ez rendes időben is olyan 
dolog, a mit a közönségnek megkívánni teljes joga van, 
tízszeresen fontossá válik akkor , midőn az embernek ma
gát minden kigondolható ártalom ellen óvnia, őriznie kell.



Az ivó vízről való gondoskodás a hatóságnak némileg 
szinte teendői közzé tartozik.

Némileg mondjuk, mert arról kinek kiknek ma
gának is kell, sőt néha jobban is lehet gondoskodnia. Ter
mészetesen a cholera elhárítására vagy legalább enyhítésére, 
megakadályozására szolgáló szerfelett fontos tényezőről a 
vizvezetésről különösen Pestvárosára nézve itt csak anynyit 
mondhatunk, hogy mily temérdek fáradságba kerülő s utól- 
jára is csak igen tökéletlenül végrehajtható intézkedéseket 
lehetne megkímélni, ha a már eddig létesitendett vizveze- 
tés által a csatornákat éjente mindig ki lehetne öblittetni, 
ё ha homokon átszűrt, tehát minden gerjtestecsektől ment, 
ragályozásra vagyis mérgezésre nem képes ivó vizet kap
hatnánk. A sopánkodásokat szaporitni azonban teljességgel 
nem czélunk, hanem inkább azt jelöljük ki, a mi e tekin
tetben a hatóság teendőihez tartozik, és ez az, hogy a más
kor is rósz vizű kutak most múlhatatlanul jelöltessenek ki 
szigorúan, zárassanak el, és ivásra azon kutak állapíttas
sanak meg, melyek tudvalevőleg semmi közeli összekötte
tésben nem állanak a csatornákkal , sem pedig valamely 
fertőző sajátsága gázokat nemző gyárféle intézetekkel.

Nem kell hinni, hogy a közönség a lelkiismeretes gonddal 
megállapított ilyes intézkedéseket szívesen ne fogadná, nem
csak, de azok sikeresitésére saját érdekében tőle kitelhetőleg 
segéd kezet ne nyújtana.

A hatóságoknak pedig, a föld kerekségén bárki által 
teremtettek legyen is azok, az ilynemű intézkedéseket, melyek 
a közönséget egész nagy tömegében illetik, a polgárosultság 
által parancsolt egyenes kötelessége értelmes megfontolás 
alapján gyorsan, folytonosan, szigorúan és híven végrehaj
tani, s végrehajtása felett lelkiismeretes gonddal őrködni. A 
közönségnek ezt megkívánni minden időben méltó joga volt 
s az leend mindenkor.

S midőn ezennel elmondok azt mit kell tenni átalában, 
nagyobb részt elmondtuk azokban azt is, hogy mit kell 
tenni egyes embernek. Ugyanazon szabályok érvényesek 
részletesen is, a melyek átalában.

Az egyént illetőleg minden egyes embernek természetes 
kötelessége ételben italban mértékletesnek, s azok megvá
lasztásában — annyiban t, i. hogy azok romlásnak indul
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állapotukról még gyanúsak se legyenek — gondosnak, szi
gorúnak lennie, rendes mérsékelt életmódjától ne térjen ugyan 
el senki, de viszont szigorúan kerüljön mindennemű kihágást, 
mert nagyon megeshetnék, hogy az ilyesmik, ha más időben 
semmi kárt nem vontak volna is maguk után, most rette
netesen bosszulhatnák meg magukat.

Kérdésbe sem jöhet, hogy teljes érettségü, és megfelelő 
kifejlettségü, szóval a jóság rendes kellékeivel bíró gyümöl
csöt, módjával, az az mérsékeltebben mint máskor, élveznie 
ne lehetne, ezek azonban rögtön tiltott gyümölcsökké válnak 
mindenkire nézve, a ki egyébként is hasmenésekre hajlandó, 
vagy olyas fajta jelenségeket érezne.

Tisztaság a lakásban, tisztaság a ruházatban, fürdések, 
meghűlés elleni gondos óvakodás mellett, tehát a mostani 
változó időjárás mellett épen nem a szabad vizekben, hanem 
inkább fürdőintézetekben, a tenni valók főbbjeihez tartoznak. 
A lakhelyeket szorgalmasan szellőztetni kell, s a szűk he
lyeken nagy számmal való összezsufolódást minden áron 
kerülni.

Ivó vizet illetőleg lehető jó kutvizekről kell gondoskodni; 
a folyóvíz, ivásra csak szénszürőkön, tiszta homokon sat. 
átszivárogtatva válhatnék ajánlhatóvá, a midőn a benne ne 
tán foglaltatható kártékony részek a szűrőn felfogatnának, 
s hogy ilyen ártalmas részek különösen nagy városok kö
zelében bőven lehetnek benne, könnyen felfogható már csak 
abból is, hogy minden nagy város teljes erejével azon igyek
szik , hogy csatornáiból mindennemű szenny a folyamba 
ürittessék ki.

Főgondja legyen mindenkinek, hogy az árnyékszékeket 
a cholera járvány idején a kívánatnak megfelelő menyiségü 
vasgálicz oldattal folyton fertőtlenített állapotban tartsa. 
Ezt különösen lelkűkre kell kötnünk kis városokban az is
kolák felügyelőségeinek, hol olykor olykor több százra menő 
gyermekek, mind közös árnyékszékeket használnak, hol 
cholerába esett gyermekek első ürülései — mikor még a beteg
séget többen észre sem veszik, — igen könnyen okot szol
gáltathatnak arra, hogy az egész helyiséget gyilkos méreg 
fertőző fészkévé változtassák. Ilyen helyekre a kiterjedési 
viszonyok szerint, miután előbb nagymérvű fertőtlenítésen
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esett át — az az pl. a karczagi fiúiskolák árnyékszékeibe 
/4 mázsa vasgáliczot 3 akó vízben feloldva, illendőképen 
szétosztva bele öntöttek — elég naponta 4—5 font vasgá
liczot egy akó vízben feloldva beönteni. — Egyes árnyék
székekbe elég leend naponta 10 latot adni 3—4 itcze víz
ben felolvasztva. A nagyobb mennyiség, igen természetes, 
sehol sem fog ártani.

Körülbelől ezek volnának a mindenkire egyiránt vonat
kozó orvosrendőrségi, tehát a betegség terjedésének ineg- 
akadályozására szolgáló rendszabályok. Most lássuk azokat, 
melyek a tulajdónképeni gyógyítást illetik, vagy is, a mi
ket akkor kell tennünk, midőn a cholera valakit előjeleivel 
már megtámadott.

** *
Légió azon gyógyszerek száma, melyeket cholera ellen, 

mióta az Európában ismeretessé vált, orvosok, nem orvo
sok fajlagos szer — specificum — gyanánt ajánlottak; s 
épen ez az, a mi legcsalhatlanabbúlbizonyítja, hogy egyet
len egy fajlagos szere sincsen.

Fajlagos szer alatt t. i. voltak olyan idők, midőn olyan 
gyógyszert akartak érteni, mely a betegségeket minden kö
rülmények között meggyógyitná.

Hogy ilyen gyógyszert még csak képzelni is képtelen
ség , felesleges még meg is emlitnünk, mert ilyen értelem
ben nincs, nem volt és nem is lesz soha egyetlen egy faj
lagos szerünk sem, mert hisz akkor a halált magát már rég 
kiölték volna.

Ha ellenben ezen nevezetet nem többre, csak annyira 
kívánjuk kiterjeszteni, hogy alatta azon szereinket értjük, 
melyeket hasonló betegségnél leginkább és legtöbb sikerrel 
használunk: úgy gyógyszereink összes kincstárából ha bár 
nem is sokat, de nehány kitűnő szert még a cholera ellen 
is képesek vagyunk felmutatni.

Ilyen a cholera hasmenések ellen legelső helyen a 
mák о n у — opium, — mely ha azt a betegség kezdeté
nél rögtön használjuk, igen igen sok esetben fényes szol
gálatot teend. Hogy minő alakban rendeljük a mákonyi, 
porban-e vagy cseppek alakjában, az körülbelől egyre megy.

3
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T. olvasóink az eddig elmondottakból már önmaguk 
is kivehették, miszerint e füzetke írásánál teljességgel nem 
az volt szándékunk, hogy ezt azon mindennemű receptek 
seregével tömjük meg, melyek cholera ellen egyszer más
szor árvíz módjára megszaporodtak; hanem igenis az, hogy 
mindazon nézeteket, melyeket a tudomány helyeseknek is
mert el s jóváhagyása pecsétjét a tapasztalás is reájok 
ütötte, hogy azon elveket, melyeket e félelmes betegség el
leni küzdéseinkben eljárásunk vezérfonalai gyanánt szemmel 
kell tartanunk, közhasználat végett összeállítsuk.

S bár a receptek összehalmozását kerüljük is, minda
mellett is jónak, sőt szükségesnek látunk belőlük egy párt 
ide iktatni, melyeket oly czélból, hogy szükség esetében 
addig is alkalmas gyógyszere legyen kéznél míg orvos ér- 
kezhetik, kiki előre elkészíttethet. Igen, míg orvos érkéz - 
hetik, mert elengedhetlen feltételül kell mindenkinek a lel
kére kötnünk, hogy a betegség kitörése esetében haladék 
nélkül orvost hivasson , mivel a kétségbevonhatlan tapasz
talás azt bizonyítja, hogy a cholerából felgyógyúlók legna
gyobb részét csak is azok képezik, kik a kitört betegség 
legelső időszakában, hogy ne mondjam perczeiben, értelmes 
orvos gyógykezelése alá kerülnek.

A receptek következők.
I.

Rp Pulveris Doveri
Drach semis, 

Sacchari albi
Dr unam.

Mfp. divide in doses 
aequales No duodecim 
DS. Cholera hasmenésnél 
Уз óránkint egy port ; 
3 — 4 por bevétele után 
1—2—3 órai vagy teljes 
szünet.

II.
Rp Tincturae opii compos. 

Spiritus camphorati 
Spiritus aetheris sulphur.

aa Drachmám semis 
Tincturae Castorei

grana quindecim. 
MDS. Cholera hasmenésnél 
minden % órában 4 csep
pet, görcsöknél minden % 
órában 12 cseppet.

A porok sokkal olcsóbbak mint a cseppek, görcsöknél 
azonban ez utóbbiak sokkal hatályosabbak.

Mondanunk sem kell, hogy ezen szereket épen nem 
kell mind beszedni, hanem azok bevételét azon arányban 
ritkítani kell, a mint szűnik maga a kórtünet.
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Ezeken kívül pedig nem csak czélszerü, de szükséges 
is, hogy a beteg, mihelyt a hasmenés elkezdődött, addig is 
mig az orvos megérkeznék, azonnal ágyba feküdjék, egy 
két csésze forró kávét és két három csésze borsos menta 
theát igyék.

Nem egyszer megesik, hogy erélyes izzadás a cholera 
rohamot tényleg megállítja. Minden cholera járványban 
tapasztalhatni, hogy egyes egyének, kik bő hasmené
sek, nagy gyengeség-érzet, lábszár-görcsök, sőt hányás 
által támadtattak meg és a kik ezen jelenségek ellen azonnal 
nagy mennyiségű forró italt, rendesen kávét rhummal ittak, 
néhány órával később az ágyban mélyen beburkolózva, izzadt
ságtól fedetten találtatnak, mialatt a hasmenés, melynél már 
gyakran színtelen, a rizsié székelésekhez közelítő minőségű 
tömegek ürültek ki, épen úgy megszűnt, mint a hányás. A ta
pasztalás azt is tanítja, hogy olyan esetekben, melyekben 
az izzadás korán félbeszakittatik, nem ritkán valóságos 
cholera roham tör ki, ennélfogva jól teszszük, ha egyetlen 
egy betegnek sem engedjük az ágyat elhagyni addig, mig 
jó alakú székürülés nem állott be.

Azonban épen nem az izzasztás az, a mire a cholera gyó
gyításánál átalában véve törekedni kell, hanem az, hogy a 
bélbántalmat leküzdjük, és a vér vízveszte
ségét pótoljuk. Ennélfogva bizonyosan hibás eljárás 
volt, midőn az első cholera járványokban kiváltkép azon igye
keztek, hogy a bőr leszállóit hőmérsékét gőzfürdővel emeljék ; 
továbbá a beteggel forró theát itattak, de minden csepp hi
deg vizet elvontak tőle, s hogy a tetszhalál! cholera csaknem 
minden esetében szorgalmasan azon fáradoztak, hogy vért ve
gyenek. Ilyesmiket ma már nem tesz senki, akkor még a 
betegség lefolyását s a testben általa létrehozott bántál- 
makat is kevés ember ismerte valódilag.

A viz veszteséget pedig, melyet a vér szenvedett, viz 
bevitel által kell kiegyenlíteni, mit leghamarább úgy érhetni 
el, ha a betegekkel apró adagokban jég hideg vizet, vagy 
rövid időközökben apró jégdarabokat nyeldestetünk; a na
gyobb mennyiségű folyadékok, névszerint meleg ital, rende
sen azonnal újra kihányatnak. Minden esetre bízvást állíthatni, 
hogy a cholera betegek, mióta nekiek csaknem átalában
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megengedik a hideg viz ivást, kevesebbet szenvednek mint 
azon időben, melyben tőlük, daczára az iszonyúan kinzó 
szomjúságnak, minden italt elvontak, vagy legfelebb meleg 
thcát engedtek inniolc.

Ha pedig az érverés igen kicsiny lesz , és a betegek 
láthatóan összeesnek, időről időre izgató szerek nyújtása 
van javalva, hogy a hol csak lehetséges, a szivet a teljes bü
döstől mindaddig megóvjuk, mig a szerfelett heves folyamat 
a bélhuzamban lefolyt. Az izgató szerek között jég közé 
állított pezsgő bor, mivel az az idegrendszerre gyakorolt 
felélénkítő hatása mellett semmi ingerlő befolyást nem gya
korol a gyomorra és béltakhártyára, legtöbb más szernek, 
névszerint az illó olajoknak, és más csípős állományoknak 
eléje teendő. Szegényeknél erre legalkalmasabb a rhum, 
vagy arrak, vízzel feleresztve. Igen jótékonyan hat egyes 
esetekben, ha a jég és jeges viz nyújtását időről időre ne
hány csésze erős forró kávé beadása által szakítjuk félbe.

Hogy a cholera betegeknek a tulajdonképi roham alatt 
tápszert adni nem szabad, az magától értetik, hanem még 
akkor is szerfelett vigyázóknak kell lennünk a tápszerek 
nyújtásával, mikor már a roham elmúlt; és hogy a takhár- 
ty áj ától mintegy lenyúzott belet minden bosszantástól, in
gertől megóvjuk, legfeljebb egy kis vízzel feleresztett tejet, 
egy kis huslevet, és egy kevés kétszersültet szabad, tejbe 
puhítva, megengednünk.

Mondani valónk itt jóformán be végződött, szabadjon 
azonban meg nehány ártatlan megjegyzést tennünk egy 
némely dolgokra, melyek épen a cholerára vonakozólag 
újabb időben a napi sajtó hasábjain felmerültek.

Cholera programmal mostanában — tudtunkkal legalább 
— először a hasonszenvi egylet lepett fel. Tanácsának első 
pontja az volt, hogy a cholerától nem kell félni, s azóta 
ezt több oldalról mások is elmondták, hol komolyan, hol 
gúnyolódva. Mennyiben volt kiérdemelve a gúny, mennyiben 
nem, azt kinek kinek saját ítéletére bízzuk. Annyi bizonyos, 
hogy nekünk, gúnyolódni nem szándékunk. Annyit azon
ban még is megjegyzünk, hogy talán épen oda mentek 
volna vele, ha a helyett, hogy nem kell félni, azt mondták, 
volna, hogy nem kell cholerába esni, mert teljesen sem az egyik,
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sem a másik nem áll hatalmunkban. Az embernek pedig 
kétségbe vonhatlanul meg van az a természete, hogy olya- 
tén igen félelmes ellenségtől, melyről tulajdonkép azt sem 
tudja egészen, hogy honnan támad, azt azonban tapasztalja, 
hogy támadása vészthozó, romboló, bármint akarnék is 
biztatni hogy ne féljen, — biz attól félni szokott. ítészünkről 
okszerűbbnek tartjuk kijelölni a mennyire tudjuk az ellen
ség támadási módját, s kimutatni azon fegyvereket, melyek
kel ellene úgy a hogy, de még is küzdeni tudunk.

A másik ez: A Pesti Napló tegnapi (August. 28. 1866.) 
számában Dr. Siklósy azon az alapon, mert ő arra a meg
győződésre jött, hogy a cholera „először is a bőreddnyek 
tevékenységének s ebből folyólag az epe elválasztásnak aka
dályozásában nyilatkozik," nagyhangon, minőt különben 
már máskor is hallhatott az ember, „Óvszer a cholera el
len" czim alatt Neptun övét hirdet, s e büvszert oly hatá
lyosnak magasztalja „hogy csak a közönbösség átkának le
het tulajdonítani, ha a cholera még ma is létezik." Ezek 
az ö lelkesült szavai.

Távol legyen tőlünk, hogy a hasra alkalmazott hideg 
borogatások gyakori jótékony hatását kétségbe vonni akar
nék, nem, sőt choleránál is nagyon ajánlandónak tartjuk 
azt, különösen akkor, ha a mákony ismételt adagai daczára 
a hasmenés folyvást tart, vagy roszabbodik, a beteg lát
hatóan összeesik , bőre hűvös lesz, ürülései elvesztik szí
nezetüket. Hogy ezen állítást, mely különösen egy pár igen 
jeles kórbuvár tapasztalására is támaszkodik, fenntebb el nem 
mondánk, az csak onnan van, mert ezen hely számára kí
vántuk azt fenntartani, a hol kellő haszonvétel végett szinte 
szembe tűnhetik.

Mi az egészben csak azt találjuk nagyon különösnek, 
hogy ha Dr. Siklósy csakugyan meg van a felől győződve, hogy 
egyedül a Neptun öv nem viseléséből származó közönbösség 
átkának lehet tulajdonítani ha cholera még ma is létezik, 
mért nem pályázott azon övvel a franczia akadémiánál azon 
tán 200 ezer frankocskáért, a melyet a cholera elleni óv
szer feltalálójának máf igen sok év óta hasztalan tüzöget- 
nek ki. Az emberiséget mindenesetre igen nagy hálára kö
telezte volna.
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Közönségünk, tehát édes mindnyájunk érdekében pedig 
méltán megvárhatjuk attól, a ki az emberiség szeretetétől 
ösztönöztetve valamely hasznos találmányát vagy tapaszta
lását a közjóiét előmozdítására közhírré teszi, hogy azt ne 
holmi világrázó czifra mondatokba burkolja, és úgy állítsa 
fel mások rettentő példájára, hanem jelölje ki a lehető leg
világosabban annak valódi értékét, ne túlozzon, s ne hir
desse találmányát, ha csakugyan nem az, egyedül üdvözítő 
óvszer gyanánt, mert könnyen az lehet az eredmény, hogy 
igen sok ember, ki talán közleménye szellemét nem úgy 
foghatta fel, a mint kellett volna, azon biztában, hogy hi
szen hasán van a cholera kergető öv, annak idejében el
mulasztván megtenni baja, gyógyítására a mulhatlanul szük
ségeseket, egy kis ártatlan féreértésnek könnyen szomorú 
áldozatává válhatik.

Ugyancsak tegnap a „magyar világiban Dr. Argenti 
Döme közli a cholerának hasonszenvi gyógyítását. Az igaz 
hogy bátran szemünkre vethetné bárki is, hogy a bikának 
szarva helyett a farkába kapaszkodunk, mert mi csakugyan 
a legutolsó sorokat idézzük, melyek is így szólanak:

„Cholera typhus esetében tanácskozzunk homeopatha 
orvossal, orvos távollétében ajánlom hasonszenvi munkámat.“

Tudnunk kell azt, hogy cholera typhoidnál — vagy 
hát cholera typhusnál — a kezelésre nézve semmi átalános 
szabályt nem lehet felállítani, mivel minden egyes esetnek 
megfelelő kezelésmódot a kórjelenségek szabatos elemzésére 
kell alapítani.

Azon mi épen nem ütközünk meg, ha Dr. Argenti 
azt mondja, hogy ilyen esetben homoepatha orvossal kell 
tanácskozni; de nagyon válságosnak látszik előttünk, midőn 
az embert érhető legsúlyosabb betegségek egyikében, mely 
a legképzettebb orvos részéről is azt igényli, hogy a mi 
csak tőle kitelhetik, azt ugyan jól összeszedje ám, a beteg 
környezetéhez tartozók kezébe — kik elég gyakran nem 
is orvosok — tétetik le a halállal küzködö élete, egy könyv 
utasítása nyomán, melynek lehet reá eset, szabatos orvosi 
ítélet hiányában azon avatlanok részéről, kik azt a betegre 
ráolvassák, sajtó hibája is megölhetné az embert. —

Végül ugyancsak a tegnapi napról a Pester Lloyd szinte 
közöl egy cholera utasítást, mely eredetileg még tavaly szár
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mázott az ország főorvosától. Jól emlékezünk ezen utasí
tás tavalyi, valóban elég furcsa kiadására, mely azonban 
miután reá egyik orvosi szaklapunk akkoriban nem igen 
kedvező megjegyzéseket tőn, úgy elrejtőzött, hogy a teg
napi napig, midőn javított és bővített kiadásban újra meg
jelent, soha se láttuk többé.

Egy szó megjegyzésünk sincs ezen útasitásra, kivált 
ha az, mint rendeltetése kívánja és természete hozza ma
gával, minél gyorsabban és minél szélesebb körben el is fog 
terjesztetni. Azt azonban bátrak vagyunk megjegyezni, hogy 
igen hasznos szolgálatot fogna tenni hazánk egészségi ügyé
nek az ország főorvosa, hogyha azon adatokat, melyek 1848 
óta a közegészségügyet átalában, különösen pedig a járvá
nyokat illetőleg a levéltárban ott összehalmoztattak, ha 
ugyan és a mennyiben hasznavehetők, irodája által orvosi 
ügyünk épülésére összegyüjtetné és kiadatná. Ezekből aztán 
talán majd lehetne olyan következtetéseket is vonni, melyek 
nemzetünk javára annak idején értekesithetők lennének. És 
ezt azt hiszszük annyival inkább igényelhetnék, mert nincs 
olyan ország Európában, nem véve ki azokat sem, melyek 
alig voltak nagyobbak mint Bihar vármegye, hol az ilyen 
adatokat kis nemzőtök javára fel ne dolgozták volna, nálunk 
pedig olyan hivatalos helyről, melynek egyszersmind illeté
kesnek is kellene lennie, vajmi szép kevés tétetett közzé.

A helytartótanácstól Lenhossek Mihály, az 1831-iki 
cholera időben bocsátott ki az egész ország orvosaihoz egy 
hivatalos rendeletet (1832-ben Mart. 6.) melyben a már ak
kor lefolyt cholerára vonatkozólag körülményesen leirott kér
désekre , a szerzett tapasztalás! adatokat oly czélból kéri be, 
hogy azokból aztán a pesti egyetem orvosi kara a lefolyt 
cholera történetét fogja elkészíteni.

Befolytak-e az adatok, elkészült-e a történet, nem tud
juk, azonban, mert ilyen munka megjelenéséről semminemű 
tudomásunk nincsen, valószínű, hogy vagy adatok nem 
adattak, vagy a pesti egyetem orvosi karának nem volt 
ideje azon mindenesetre fáradságos munka összeállítására. 
Linzbauer Codexében pedig, melynek összeállításánál ta
núsított roppant fáradozásaiért ő a magyar közegészségi 
ügyet örök hálára kötelezte, természete szerint csak azon
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rendeletek és intézkedések hu képére akadunk, melyek a 
hatóságok által tétettek, azon felvilágosítást pedig, melyben 
a cholera terjedése, foka, tartama, növekedése, alábbszál- 
lása, cosmikus, és geológiai viszonyok iránti viselete , az 
alkalmazott gyógyszerek és gyógykezelések haszna, értéke 
vagy haszontalansága lett volna elmondandó, úgy látszik 
nem irta meg senki, és igy az 1831-ikicholera nálunk csak
ugyan vészes volt, mert még annyi tanúságot sem lehet 
belőle meríteni, a mi a netán később bekövetkezhető jár
ványok idején előre egy kis kalauzul szolgálhatna.

Ezen rovatba tartozik az is, a mit tegnap a Pester- 
Lloydban, ma pedig már minden nagy magyar napilapban 
olvasunk, hogy t. i. Pest városa igazgató főorvosa Dr. Tormay 
czáfolja a Lloydot, kimutatván, hogy a cholerában megbe
tegedettek száma nem rúg annyira, mennyire azt a Lloyd 
tévé. A helyre igazításokat a közönség, különösen ha azok mint 
itt is, számcsökkenést mutatnak ki olyan vész terjedésében, 
melytől különben is fél, nagyon természetesen hálával fo
gadja. Azonban ha ilyen helyreigazításoknak, minden jár
vány idején s egynek a lefolyása alatt netán többször is 
kell ismétlődniük: méltán gyanú támadhat az emberben, 
hogy talán még is lehetnek annak a Lloydnak privatim 
olyan bizonyos adatai — nem feledve azt, hogy a lapok 
bizony természetüknél fogva akárhány hirt közölhetnek 
csupa jó akaratból, a melyek aztán olykor olykor egész 
máskép állhatnak, sőt állanak is — melyek Pest városa 
igazgató főorvosának nem jutnak tudomására.

Mi a világért sem vonjuk kétségbe, hogy Dr. Tormay 
statistikai adatait nem szabatos hűséggel igyekszik csinálni, 
de azt sem látjuk át, hogy a statistikai adatok beszerzését 
miért ne lehetne különösen járványok idején egy kevéssel 
angolosabb lábra állítani, kikről tudjuk, hogy népszámlálá
sukat is — a mi pedig egy kissé nagy munka — képesek 
helyes rendszabály segélyével egész birodal
mukban egyetlen egy éjszakán át végrehajtani.

Nem lehetne-e pl. Pest városa minden egyes orvosát fel 
kérni a végett, hogy a gyakorlatában előforduló minden 
egyes cholera esetről, annak kiütését, fokát, tartamát, gyó
gyulással vagy halállal végződését a mint az lefolyt, egy
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bizonyos hivatalnak pl. Pest városa főorvosi hivatalának г<ь 
viden, talán arra készített s e ezélra az orvosok közt ki
osztott, a posta által rendeltetése helyére ingyen szállítandó 
levélkében, egy kis jelentést küldene be. így aztán bizo
nyosabban tudnék hányadán vagyunk, mert azt legjobbaka
rat mellett is kénytelenek vagyunk megvallani, hogy járvány 
idején a máskor szokásos és talán ki is elégítő eljárás mellett a 
Pest városában hivataloskodó orvosi személyzetnek legbuzgóbb 
igyekezete mellett sem jut minden egyes megbetegedési eset tu
domására ; úgy szinte más oldalról még feltenni sem lehet, hogy 
a Pest városában lakó orvosok, kiknek ennélfogva Pestet édes 
kedves anyjoknak kell tekinteniök, kinek javára minden 
tőlük telhetőt él kell követniük, egy perczig is vonakodnának 
azon fáradságtól, melylyel úgy a tudománynak, mint polgártár
saiknak hasznos szolgálatot tesznek. Ezek azok, miket még el 
kelle mondanunk ; alkalmilag talán lehetne még több is, azon
ban legyen ez úttal elég belőle ennyi. Kötölőzködni mi nem 
akarunk senkivel, talán lesznek, kik mindezeket nem is fogják 
oly lényegeseknek tartani, hogy a betűt megérdemelték volna, 
mi azonban — lehet hogy buzgóságunk miatt tán csalód
tunk — elég fontosaknak találtuk arra, hogy leírjuk.

Végül, miután a mondottakból kitűnik, hogy a cholera 
sem nem tisztán gerj — miasma — sem nem tisztán ragály 
— contagium — okozta betegség, hanem a cholera-gerjnek, 
bomlás felé indult szerves testekkel egyesüléséből származó 
korcsszülöttjej melyben mindkét nemzőjének vészes sajátsága 
nemcsak megmarad, de még fokoztatik is , — „nem fogad
hatjuk annak szertelen dulásait, sőt nem is szabad fogad
nunk összedugott kézzel, lehajtott fővel, és nem kereshet
jük annak okát az ég haragjában vagy a csillagok járásá
ban , hanem azon kell lennünk, hogy azon fáklya világánál, 
melyet nekünk a tudomány gyújthat, szorosan szemügyre vé
tessenek a járványnak minden viszonyai; gyógyszerekül 
sem a vezeklést, a bucsujárást, az önostorozást, a böjtölést, ha- 
nem a természet azon kivételt nem ismerő törvényeinek követé
sét ajánljuk, melyeknek elhanyagolása miattmindenkor szen
vedünk; sőt még a jelenlevő baj puszta gyógykezelésével sem 
szabad megelégednünk^ de kívánnunk kell, hogy annak a
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mennyire csak emberi erőtől kitelik, és a mennyire az embe
ren állhat, jövőre eleje is vétessék éspedig nem pusztán a bete
gek eltárolása, hanem azon ártalmas hatányok eltávolítása ál
tal, melyek tudományos ismereteink mai álláspontja szerint a 
járványok és betegségek kifejlődésének kedveznek, vagyato
kat elő is idézik; kívánnunk kell a levegőnek szabad áramlá
sát az utczákon és jó szellőztetést a házaknál, tisztaságot 
a köztereken és a lakásokban, bő és tiszta vizet mindenki 
számára , csatornázást, az ételek és italok rendezett szállí
tását , s végre oly törvényhozást s a közegészség ügy szá
mára olyan orgánumokat, melyek azt társadalmi fontossá
gában felkarolni képesek lévén, üdvös hatásának föltételeit 
fokozatosan de következetesen is mindenhol, a köz- és ma
gán életben, a városokban és falukon, a nevelésnél és élet- 
foglalkozásnál egyiránt létrehozni, és tovább fejleszteni leg
szorosabb kötelességüknek ismerjék
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