
Zalai orvosok 
az 1831. évi kolerajárvány idején 

A szomorú emlékű 1831. évi kolerajárvány közeledtének hírére az országos hatóságok hozzákezdtek a 
preventív intézkedések kidolgozásához. Különböző nyomtatott „Utasítások"-at és „Tudósítások"-at adtak ki 
és terjesztettek. Ezekben igyekeztek bizonyos intézkedések elrendelésével a kolera elterjedését megakadályoz-
ni, illetve különféle védekezési módszereket ajánlottak.1 

Zala megye eleget tett a Helytartótanács felszólításának, s augusztus 13-án a megyebeli orvosdoktorokat és 
seborvosokat tanácskozásra hívta össze.2 A tanácskozáson a főorvos és a megye második rendes orvosa mellett 
öt orvosdoktor és tíz seborvos vett részt. A gyűlés célja az volt, hogy: „hathatós orvosi gyógyszerekről, és 
ahhoz meg kívántató eszközökről, és módokról alkalmatos orvosi javaslat tétessék". Szükségesnek tartják, 
hogy Lenhossék Mihály Magyarország Főorvosának útmutatását a plébánosok, jegyzők és iskolamesterek a 
néppel megértessék. Azonban a vármegye az orvoslás módjának kidolgozását a megyebeli orvosokra bízta s 
Gerhard Pál orvosi utasítását már közhírré tette.3 Felsorolják a tapasztalatok szerint leghathatósabb 
gyógyszereket „amelyeket minden orvos akár hová menend, véle hordozni tartozik, ezekből áll: Kapotnyák 
gyökér és Levél, Bodza virág, Mezzei székfű virág, méh fű, Fodorménta fű, borsos ménta fű, Terpentin, 
Kénégény, Tiszta folyó Hugyag, mákony és mákonnyal vegyített hánytató gyökér". Az országos jellegű 
hirdetés érdekessége, hogy a házi gyógykezelésnek nagy jelentőséget tulajdonítottak. 

Az orvosok munkáját nehezítette, hogy számukra ismeretlen betegséggel álltak szembe, így a gyakorlat teljes 
hiánya rendkívül bizonytalanná tette a diagnózist. Akkoriban ugyanis az orvostudomány sokkal inkább a 
tapasztalatra volt utalva, mint ma. Olykor minden ok nélkül kolerára gyanakodtak, máskor a kolerás 
megbetegedéseket másnak vélték. A kolera elkülönítése más betegségektől nem volt könnyű, hiszen 
„ . . . némelly hideg lelés és vérhas közönséges nyavalyák egyéberánt is ezen idő tájban meg érkezni szoktak".4 

A megye nyugati határszélén valóban „többen vannak hideglelésben" (Bödeházán), míg Gáborjánházán, 
Góritzán, Göntérházán . . . hideglelés mellett már vérhas is előfordult. 

Gerhard Pál utasítása részletesen foglalkozik a kolera gyógymódjával. „Mivel a betegség sokszor egy jó 
izzadással elmúlhat, azon legyen, hogy ezen izzadást eszközölje". Nem szabad mellőzni a meleg borogatásokat, 
a végtagok, a has és a derék keverékkel való dörzsölését. A gyógyhatású keveréket pálinkából, ecetből, fekete 
mustárból, kámforból, fekete borsból és fokhagymából készítették, ha ez nem használt „körös bogárport", 
vagyis porrá tört, szárított kórisbogarat adtak hozzá. „Ha az izzadás enyhülni kezd, és ha éhes volna, csak 
rántott vagy marha hús lével tápláltasson, továbbá egy kevés boros vízzel is, de langyosan ápolgattatik" —-
folytatja a gyógymód ismertetését. A Helytartótanács által javasolt gyógymód szinte összegzi a népi gyógyítás 
eredményeit. A fertőző betegségek népi gyógyításában különösen fontos szerepe volt a fokhagymának, a 
különféle bors- és mustárfőzeteknek.5 

Valóban, az orvosok legszívesebben a kámforos meleg bedörzsöléseket és a meleg borogatásokat alkalmaz-
ták. A betegek zöme azonban — a házi készítésűn kívül — semmilyen gyógyszert nem kapott, mert egyrészt a 
„cholera elnyomására szükséges orvosszerek a kellő helyekre való által szállításban gyakran hátramaradás 
tapasztaltatik"6, másrészt a fertőzöttek csak elvétve szenvedtek egy napnál tovább, ugyanis a halál általában 
4—12 óra alatt beállt, így a gyakran késve hívott orvos csak a halál tényét állapíthatta meg. Az is megesett, hogy 
a csáktornyai patikus megtagadta az orvosságok kiadását, mert a vármegye az évekkel korábban felvett 
gyógyszereket nem fizette meg.7 A gyógyszertárak forgalmát mutatja, hogy a keszthelyi gyógyszertár 1831. évi 
bevételi adatai kiugró értékeket képviseltek, hiszen a házi szereken kívül számos, csak gyógyszertárban 
kapható szert is használtak.8 Fontosabbnak tartjuk, hogy „ . . . némely orvosi szereknek árai . . . a megszakadt 
kereskedés miatt fel emeltettek".9 Megfelelő gyógyszerek hiányában még 1873-ban is kolera elleni orvosságként 
javasolták a hasra puha szattyánbőr kötését és éjjelre csizmák viselését.'0 Hasznosnak vélték, ha minden 
helységben az elöljáróság kijelölne egy-két házat a betegek részére, ahonnét nem hiányoznának az ágyak, 
pokrócok, „erős és hathatós pálinkák", valamint az elegendő számú ápolók. 

A megye felkarolja az orvosok javaslatát s a lakosokat a szükséges füvek és edények megszerzésére kötelezi, 
így az egerszegi járásban összeírják azon helységeket, ahol ispotályok fogadják a betegeket. A járás 23 
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településének lakói nyilatkozzak, hogy a kolera kitörése esetén „kiki tehetségéhez képest fog az Ispotálban ágyi 
ruhát és a mi szükséges lészen adni".'1 Egyre-másra érkeznek a földesurak felajánlásai is, „hogy beteg 
jobbágyaikat minden szükségessel el fogják látni",12 ám a felszólítás után mégis kevesen tettek felajánlást, sőt „a 
közönséges nemesek pedig szegények lévén, semmi ajánlást nem tettek." Az orvoshiányon megpróbáltak 
enyhíteni betegápolók felfogadásával. Az ápolók toborzása is kevés sikerrel kecsegtetett, hiszen Tapolcán 
senkit sem találtak, aki napi 24 krajcár bérért erre vállalkozna.14 Szép Károly kanizsai patikanyitása is dugába 
dőlt, ugyanis a Helytartótanács nem adott rá engedélyt.15 

A kevés orvos-seborvos miatt lehetetlen volt a betegek ellátása. A járvány az orvosokat sem kímélte, ám 
Rhédey seborvos betegen is gyógyított. Fehér Ignác egerszegi seborvos viszont ismeretlen okokból beadta 
lemondását. Lelkiismeretlenséggel vádolták Gunter Ferenc lövői seborvost, mert a szokásos himlőoltások 
elvégzését tanulatlan segédjére bízta. A beoltott gyerekek vagy meghaltak vagy szerencsétlenné lettek, míg 
akiket nem oltottak be, épségben megmaradtak. „Annyira elkeseredtek már az atyák és anyák, hogy nemcsak 
gyermekeiket nem akarják keze alá beoltásra vinni, de talán még másként is bánnának vele, ha a Helységekre ki 
megy oltani".1 ' A megye közegészségügyi szervezete mégis mindent megtett, az orvosok az orvosi tudás 
hiányában is végezték kötelességüket. Talán ennek is köszönhető, hogy a megye nagyobb része mentes maradt 
a járvány pusztításától. 

Czigány László 

Szőlőhegyi élet a Móri-völgyben 
I. A Móri-árok vagy hangulatosabb nevén a Móri-völgy a Bakony és a Vértes hegység közötti északnyugat— 

délkelet irányú árkos bemélyedés,1 amely lényegében a Kisbér—Mór—Székesfehérvár vonallal jelölhető. 
Természetes útvonal a két dunántúli nagytáj, a Kisalföld és a Mezőföld között. A legmélyebb pontjain 
mindössze 120 méter tengerszint feletti magasságú árkot két oldalról hullámos dombvidék övezi, amire falvak 
települtek. Az éghajlata földrajzi helyzeténél fogva átmeneti az alföldi jellegű Mezőföld, valamint a Bakony és 
a Vértes klímája között. A mérsékelten száraz és meleg nyárhoz mérsékelten enyhe tél társul. A síksági, 
dombsági, sőt hegyvidéki területen igen változatos talajtípusok alakultak ki. 

A földrajzi és az éghajlati feltételek tehát megvoltak a szőlőműveléshez. Természetesen a szóló és a bor nem 
játszhatott azonos szerepet valamennyi település életében. A Móri-völgy Székesfehérvár környéki kiszélesedé-
se, a Sárrét közelében is része volt a gazdálkodásnak, de a szántóföldi kultúra mellett csak kiegészítő szerepet 
kapott. A hegyvidék felé közeledve viszont jelentősége mindinkább nőtt, olyannyira, hogy Mór és Csókakő 
életében már döntő tényezővé vált. A táji munkamegosztásban tehát Mór környéke a szóló- és gyümölcster-
mesztés feladatát vállalta magára, erre szakosodott.2 

A következőkben a Móri-völgy Fejér megyébe eső magyar községeinek (Bodajk, Csákberény, Csókakő, 
Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Magyaralmás, Moha, Sárkeresztes, Sőréd) XIX. század végi, XX. század 
eleji szólóhegyi életéből kívánok rövid ízelítőt adni. Német nemzetisége miatt csak érintem a táj, illetve a 
borvidék névadó településének, Mórnak a szőlőkultúráját. 

A múlt század közepi állapotokról jeles földrajztudósunktól, Fényes Elektől nyerhetünk sommás véleményt. 
Mindenekelőtt Csókakőt emeli ki, mondván „itt terem az egész megyében talán legjobb bor". Fehérvárcsurgó 
első osztálybeli határa „jó bort" ad. Bár Mór „roppant szőlőhegye is igen jó bort terem". Szép a szólóhegye 
Bodajknak és Sárkeresztesnek. Sőréd lakói „többnyire szólómívelésból élnek". A Csókakői-hegy tövében 
fekvő Csákberénynek inkább szép vidékét hangsúlyozza, igaz „szőlőhegye van", akár Magyaralmásnak és 
Mohának.3 Iszakszentgyörgyöt nem említi, de — mint látjuk — az összes többi falunál legalább egy utalás 
található a szőlészetre. Fényes egy másik munkájából tudjuk, hogy a komáromi, pozsonyi és nagyszombati 
kereskedők a Bakony, Vértes és a Mezőföld börát egységesen móri bor néven hozták forgalomba.4 

Fél évszázaddal később, a millennium idején megjelent Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben 
című sokkötetes munkában a móri születésű, miniszterelnökké emelkedett Wekerle Sándor írta a Fejér 
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