
Az els6 kolera ves~elybe. A kutak fertotlenites~rol ~t 1831 -hen. a.z au.l!US~!USi jelentt'~
...hltlek. hogy az urak meg akal]ak mer- hen a Pest-Pills! jaras 10szol~ablrOja

Az .1800-as evek ~Iejen ew ko~ab- gezni a paraszlokal. Elkeseredesilkben Simonov1cs Janos all irta. ho~\' Ci

ban. .Is~erell.en ra~aly~~ k?r te~jedl kastelyokat gyUjtottak fol: a foldesura- Galiciabol jott epekorsag ot faillbal~
Indl.a~ol Europa fel.~. Ajarvany.klala- kat. csaladtagjaikal. papokatjegyzoket szedi aldozatait: Obudan. MOll0~t\)
kulasaba~ a~a.~ve.to sz:repet ja~szot- megoltek. A felkelest csak nagy katonai Ton. Pomazon. Pocsme~'eren ('S Bu.tak ~ ~OSSz.hlglenes v1~zonyok, foleg a er6vel tudtak levemi. Tomeges es ke. daorson, A jarvany azonban to\'abb-
fertozott V1Z fogyasztasa. A korabell gyellen meglorlas kovetke7..ett, terjedt.
leirasokbol megtudhatjuk a belegseg
lefolyasat.

Megrohanasi idoszak: 1-6 nap lap- Neh6.ny adat Budaorsr61 es a kornyezo telepillesekrbl:
pangasi id6 ulan a beteg gyengeseger-
zest61, hasmenest61, csikarastol, ..hi- Kozseg IdlSpont Betegek Halott Gy6gyult Meg beteg
deg italra vagyastol" szenved. Ez meg
tulelhet6. Budaors 1831. aug. 8. 44 21 22 1

Kiilriteses id6szak: egyre novekv6 Bia 1831. aug. 4. 383 116 232 35
hasmenesi szakasz kovetkezhel be. Torbaif,y 1831. aug. 12. 35 9 18 8
amelyben a beteg csak vizszeru folya- ~orokbalint 1831. jul. 29- 107 57 50 -
dekot es belnyalkahartya-foszlany()- Q-Buda 1831. au~.. I. 1007 526 477 40
kat urit. Ha nagyloku szomjusagat -
oltja, azonnallekuzdhetetlen hanyin-
ger fogja el. A vizveszteseg miatt test- Kes6bb, 1886-ban Fiumeban (ma kitort. gyorsan kepezte .l!OCait. rendt:-
sulya negyedreszel is elveszlheti. Az Rjjeka) ujbol eszlellek kolerat. Korle- sen parhuzamosan fek\'o utrakba/1.
ilyen beteg "arcza me!,rvaltozik. felel- velben ertesitettek a kozsegi orvoso- olykor eif,yes hazakra. rsaladokra~z()
met arul el, szemek beesnek. nyelv kat. hogy valasszanak kolerabizollsa- rilkozott.
kekes lesz, hang gyenge es rekedtes. got. tegyek meg a szukseges ovintez- Dr. Tormai tanulmanyaban a le-!l:kb-
Vegtagok megkekulnek. marvanyhi- kedeseket. szerezzek be a fertotlenit6- ri befolyasoknak. a tisztasagnak. az
degge valnak. erveres kicsiny. Ha a b6r szereket. alkoholnak es a lakasok egeszsegtelen
mukodeset sikerul rendbehozni. izza- A kolerat okozo bakteriumot 1884- fekvesenek tulajdonitoll killonos je-
dast el6allitani, akkor van remeny." hen ledezte rei Roberl Koch. Neki es lenl6seget. Ajarvany elsosorban a dol-

Szeluteses id6szak: a beteg elveszti Pasteur munkassaganak koszonheto gozo es ill is a legnelkulozobb retegek-
ontudatat. teste rangatozik. legzese. a ved60ltas alkalmazasa es a jarvany hen szedte aldozatait.
sziwerese kihagy -beall a halal. megfekezese, Hazankban az utolso Pest-Pilis megye teruleten. Buda-

1830 korul mar Eur6paban duhon- jarvany 1893-94-ben pusztitott. A pes let nem szamitva. 94 helysegben
goll a halaltanc. A megvalasztott kole- mult szazadi gyilkos meg napjainkban eszleltek koleras megbetegedest. A
rabizottsag kenytelen volt elismemi. is el6fordul a delkelet-azsiai orszagok- 157432 fonyi megyei osszlakossag-
hogy a ..Napkeleti Epek6rsag ellen ed- ban. b61 3963 esett koleras betegsegbe.
di~ semmi bizonyos orvossag reI nem Steinhauser Klara ezek kozul 2685 f6 gy6gyult meg. es

talci.ltatott".. , ." , 1278 f6 hunyt el. Az els6 eseteket
A betegek szenvedeset fodormenta-. A masodlk fertozes Rci.ckeve szigeten Tokol kozsegben

k.amilla-.- bodzat:af6zetek~~1 !:>r6bal- Az 1854/55. evi kolerajarvany 14 e~zlelte~, 1855. majus 23.an. az ~tol-tak en';lhltem. "Kamforo~ porkolt r~zs honapig duhongott -tudjuk meg dr sot Pomazon ugyanez ev oktober 6-an

~d.asse~ a. bete~nek. _mmd.en fertaly Tormay Karoly "Adalekok az 1854/ .A ko: okat. mi':1t emlite!tem. me~ha-
ora~an -19y szolt. a j.O tanacs. .55-ben Pest yaros es kornyekeben dO- tarozn~ nem tudtak, rsupan tapasztalit

Korlevelekben kert.ek a lel.klpaszto- hongotl cholera jarvany slatisztikajci.- li megfi~e!eseket rogzite:tek. Ahol{\' dr
rokat. .hogy. ,,?ktassa~ a neYe.l ez.e~ hoz" cimmel 1856-ban a "Budapesti TormaY.1IJa: "Ezekre nezve e?:;yebkint
be.teg~e~ mike!? eszkozlendo apolasl Hirlapban" megjelent osszefoglalo iTa -oly homci}yban v~gyunk: .mi~zerint ~ itt
m.odjarol. Intsek arra, hogy munka sabol. mely Contos es erdekes adatokat most mar elenyeszett jarvany mkabb
kozben 1gen hideg italt ne igyanak. kozol az akkori Budaorsr61 is. zavarba hoz6, mint felvilagosit6 volt."
hideg vagy n.edves f.oldr~. suru arnye~- Annyi mar ekkor merhet6 volt. hogy Java~oltak .gyogyszeru.1 az ci.gybaJ!
boa n_e f.ekudje~ek. AI.talab.an.a me~hu -a kolera els6sorban a szegenyebb rete- mar~dast: ~ elele~ csupan levesre \.alo
le~tol ov~odjanak es ~ers.e~elt ele~- gek kozott fejtette ki leginkabb hata- szont~ozasat:kev.esvagyse~miita]t.az
mod?t .~ovess~nek. Tovabba lly vesz.e- sat. kik egeszsegtelen lakasokban el- alhasl ~u~taroz.ast, ~al~mmt a ma-
Ires ldoben mlnden egyes halolt utan lek. "a ruha.zatnak es feherruha ne- konyt. Vegul a kart szukitve lekintsOk
a harangol ':Il~g ne hu~assak. ci.lt~I~- mueknek tisztasagara nem ilgyelhet- at. ho~ milyen ~dato~at is.me.n::m~ szli.
b.an ~ t.er:ne~es~. szertartast a lehetose- tek. tovabba a megkivanhat6 j6 es kebb komyezetun!<bol.a j~an.yr.?I: .
gig ro.V1dltse~. czelszeru elelmi szereket annak ideje- .Az akkor 1592 ~~t szaml~lo Torokba-

A t~~a.k utja~ torteno ~e~to~es el- hen. il16 mennyisegben es j6sagban lInton. 1856. malus .~8-.an, .a .2541
ten ~ustolessel- ved~~.eztek."lzz~ vas- ma~ukhoz nem vehellek". lakosu Buda~esz!n- jUnlU.S ~-an. it
rostelyra ::fertot~emto p.ort szorta.k. Nemelyek ugy veltek. a jarvanyt a 2677 ~elk.et szar:nlalo 8u~aorson junl-
melYr:ek osszetetele: .kenpor, sa.let- borszeszb61 el6allitotl ecel okozta, me- us 8-an eszleltek az elso megbete~e-
r°m.so.. korpa: A paplrpenzt fogoval Iyel hamisitottak. A hivatalos v1zsga- d~st. julius 30-an, ~ulius 7-en. vala-
adtak at, vettek el. lat azonban ezt elvelette. mInt auguszlus 18-an az utolsot.

1831. nyaran Zemplen varmegye- A kolera 1854. okt6ber h6 elejen Torokbalinton a megbetegedell 155
hen kole~a~elkel~.s t?rt ~i. Ko~etl.en kezdett dilhongeni. es 1855. novem- f6b61 120 gy6gyult meg. s 35 f6 hunyt

oka~h~tosagokjarvanyvedelmlmtez- bereig tartott. A megbelegedes els6 e~. Uf!;Yanez ~.ud.~keszm :39/111/28
k.edesel volt~k, amely~kkel megz~~ar- esetei olyanoknal vollak eszlelhet6k. fa. ~lg Budaorson az arany 127/81/
tak az aratast. termenybetakantast. kik olyan helyr61 jottek hol a kolera 46 fo volt.
Sok jobbagynak a megelhetese kerult mar hosszabb id6 ota d'iihongott. Ha Filipszky Istvan


