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CHOLERÁRÓL. 

ÍRTA ÉS KIADTA 

Z S O L D O S J Á N O S, 

Orv. Dr. a' Jenai Phys. és Min. Társaságoknak, ugy 

a' Pesti Orvosi Karnak Tagja, T. N. Veszprém Vár- , 

megye elso Rendes Orvosa, és Tábla Ilirája, 's a' t. 

GYÓitnEN, 

Lreibig Lcop0Jcl 1 betúivcl 111. 
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EL Ó SZÓ. 

Minthogy Napkeletről edgy veszed ló'Je nya

valya a' Cholera , minden hátráltató Fel obb 

Rendelé ek mellett is napról napra jobban kö

zelget hozzánk, és veszéllyel fenyegel én, min
deneket rettegtet ; más részrol , mivel ezen 
nyavalyának természetét, ohatása módjü t , és 
orvoshís~it; külömbféle módon adják elo, több
nyire nem t ak a, Cholerát nen látott, és gyó
gyiltani uem probált, de még a, nékiek igen 
lönnyli.nek lát zó közönséges n a al ák' g ó

gyittásokban is , mint Könyvökbol kitetszik, 

gyakorolatlan könnyu tollú Or osok; i„mét mi-
el, a' melly fagyar Könyvek ezen nyaval áról 

irva, é kiad a va~ynak, azokat Pesti Magyar

ságok miatt, se én, se más Doctorok, annyi
val kc ésbé , a' Magyar Közönség nem érLi ; 

végre mivel Ilivalalom szerénl, or osi gondvi-
elé em al~i hizallalott Földieimrol, és azoknak 

nyugtatá okról, ovatásokról, és, Isten ne adja, 



ha ugy történne ezen nyavalyabeli on·o oltat~í

sokról is elore gon<loskodni tartozom : azérl 

is én minden megkaphatott Könyveket által ol

vasVéín , 's vi'sgálván , a' mit l ekély ítéletem 

szerént azokban jónak találtam , azokból, de 

legkülönösebben a' kik látták a' n ·avaly~-ít, é 

orvosolták, azok közzt'il H.ussu d ·ari Tauá-

tsos, most Moszkai Országos Orvo , hajdar 

pedig Jénai 1-so Rangu Profe sor, nékem ked

ves Tanittóm, Lóder Úr irá a értelme, - g a

korlása szerént, megedgyezoleg Tagy ágos Len

hossék Mihály Mag ar Or zág Fo On-o a előre 

telt Bölcs Tanát ival, a' Közön ~g ' külör ö -

sen Föl<licim tu<losittatások, és ovattatá ok vé

get, ezeket ·illy ve ze<lelemben, mind n tzifrá

zás, historia, és disputatio nélkul, t upán t ak 

a' dolognak velejére, ~ Summájéíra 1 ~ én zük

sé9, irtam P~ípán Julius 17-kén 1831. 

Zsoldos J áno, m . k. 
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A' Cholera Térmészet(f, 

1. A' most uralkodó veszedelmes nyavalyá
nak a' Cholerának nevét tartsuk meg mi is, mivel 
minden Nemzet ugy nevezi, és M~gyarúl nálunk • 
eddig m '>g esmeretlen lévén, neve sints; de se 
epés, se gyulladás egyenes természete nem lévén, 
még most tudományos nevet neki nem is adhat
nánk. 

2. A' Rég~ek is esmerték: de mostani ural
kodása 1817. Esztendóben kezdődött Napkeleten, 
és ugy utaz errébb errébb. 

3. Minthogy Országokr-ól Országokra, Hely
ségekböl Helységekbe, emberekról emberekre ter
jed, a' mint irják: azért is hogy nem a' közönsé
ges levegö által, hanem a.z érintéssel való raga

dás által terjed el - a' bizonyos: de ha a' levegö 

edgy vagy több betegek szobájokban az il1y be
tegs ~g által megromlik, akkor mint minden Ispo
tályi elmérgesedett nyavalyák a' Köri Jevegó által 
ez is közöltethetil<. 

4. Tünetei közül a' nyavalyának · Iegfóbb az, 

hogy a' Gyomor feje, és a' köldök között az ér
zöinak hasL 'li föszövetd; tályán a' beteg égó fáj
dalmakat frez. A' többek t. i. a' hányás, hasme

n "'s, Colica, nehéz lélekzet, száraz bor, vérke-



rengés változása , lankadtság , föfájás , kábulás, Jai 

aggodalom, szív dobogás , reszketés, tagok elhi- pt 
degedése, vizellet elmaradása, 's többek tsak az n 1 

ezen Múszerekre , és részekre a' nevezett fö , és k: 
állati élett fentartó Szövetbol jövö érzóinak vál-
tozásinak a' következések. t , 

5. Formája, és hathatossága, mint edgy ele- r 

~tricus, vagy menykóütP.si érdekeltetése az érzó
inaknak, talán némelly részben hasonlitni lehet, 
a' borostyán megygy, a' kékló, és a' veszett ku-
tyá_ méreg erejekhez is, . mivel ugy látszik ezek is 
az állati érzóinakra hatván ölnek. 

6. A' felbontalott Cholerás holt testekben se 

epe kiöntésnek, se gyulladásnak , se más yala
melly nedvek romlásoknak mint okoknak semmi 

nyomai n,em találtatnak: söt többnyire az egész 
holt test természeti állapotban vagyon, mint az 
szokott lenni, a' kit a' menykó egyszerre meg

ütött , vagy ó veremben megfult, vagy megve

szett. 
7. A' fészke hát ezen nyavalyának az érzö

inak hasbéli fo szövetében vagyon ( Plexus So

laris. ) 

A' Cholera ragadását siettető okok. 

8. Az aczél, és tüzkó nem gyujthatnak, ha
tsak jó taplóra nem esik a' szikra: ugy ezen nya

. valya is nem ragad, ha az emberi test el nints reá 
készülve. lllyen késr.ittó okok az érzöinaknak baj-



ás, Jal ' a' nagy erzékenység, az Indulatok, leginkább 

bi- pedig a' felettébb való félelem, mel]yben minden 

az nedvek külömben is nem helölröl kifelé, hanem 

s ki vülról befelé szí vattatnak : 

tl- A' rosz Levego, melly mint edgy tenyészte-

tóje, 's vezetője (Conductor) a' ragadván mé-

~- regnek. 
)- Mérték/e/len élet, melly a' test Múszereinek 

t, munkálkodásit megzavarja. 

Tunya álmos élet, melly magában is gyüjti a' 

s romlásra hajlandó nedveket, és lágyítja az érzö

iuakat. Végre az 

Éhség, szegénység, melly az egész testet, és 

részeit, nedvei nem frissittetvén, romlásba hoz

za, és eltaplósitja. 

Ouási Javallatok. 

9. Minthogy a' Nyavalya ragadós, azért is 

egszUkségesebb, és az egészre nézve egyedül va

ló eszköz az 
Elrekesztés, és a' Cholerás ember, vagy vala

melly ahoz tartozó eszköz illetésének eltávoztatá

sa. Melly végre kiki •a' Felsöbh Rendeléseket az 

illy esetekben magával sem lévén egészen szabad, 

megtartsa. Ila dolga ninls, ne járkáljon Fa1nról 

falura, házról házra, kiváltképpen pedig a' soka

<lalmakat kerülje. 

Továbbá elk ·· vetv ' n minden kerültet ' eszkö-

7.öket, PS v{,gl e vivrn mind Isten, mind a' Fel só-



ség, mind Felebarátja, mind pedig maga eránt 
való kötelességeit semmit ne féljen, hanem imád
kozzon a' nyavalyától való oltalmaztatásért mind 
közönségessen, mind pedig magáno san, bizván 
a' többit az Istennek bölts gondviselésére Sz. 
Dávid XCI Zsoltára szerént. 

A' Levegőre nézve: Mindennap ki kell a' szo
bát, kivált a' mellyben hálnak szellőztetni. Ha a' 
szoba pallós, gyakorta fel kell mosatni, eczetes 
vizzel gyakorta napjában vékonyan meg kell 
fetskendezni. Bor eczetbe (nem fábrikai viz eczet
ben , melly tsak tsipós, nem pedig erós) mártott 
tiszta fehér ruhátskákat kell a' szobába edgy két 
helyre tenni, télen pedig közel a' kályhához, hogy 
ott elgózölögyön, igy meleg de nem tüzes vasra 
kell jó bor, vagy Kámforos etzetet fet kendezni, 
hogy az gózölögyön, de ne füstöljön. Igy edgy 
ittze vizben lehet fél lat Chlor meszet tenni, azt 
rajta álni hagyni, és annak a' tisztájával a' pad
latot fetskendezni, vagy illyes erány mértékben 
házi 's más eszközöket is véle megmo ni. A' b ' -
zárt szobába pedig vesz az ember esb e reggel 
(mivel a' soka ennek se jó) edgy tsé z 'be, vagy 
kis tálba, vagy üveg pohárba fél lat Chlor meszet, 
azt meg kell vizezni, és többször üveggel, vagy 
tollal felkeverni, ha megszárad ismét vizezni és 
keverni, vagy ha több Ievegöt akarsz, néhány 
tsepp fehér Kérzsaval kell reá tsepegtetni. 

Krumplit, Káposztát , baromfiakat, kutyát, 
és éjjel matskát a· szobában tartani nem kell, mi„ 
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vel ezek a' levegót rontják. Kin a' Levegón hál
ni nem kell, de egy szobában is sokan ne hálja
nak. Az Ispotályokban gyalogfenyóból serpenyő
be rakott tüzet hordozzanak. Posványos helyek 
körül a' Helységen kivül ha lövöldöznek, vagy 
est vénként tüzet raknak, ez is tisztitja a' Leve gót. 

Tiszta nem gyanus Levegón mindennap kell 
járni, de erőszakos mozgás által magát izzaszta
ni, annyival kev 'sbé azután meghútteni nem kell. 
A' húzó Levegót 's különösen lábai meghúttését, 
a' ki lábbelibe szokott járni, kerülje. 

A' mi az ételt és italt illeti, a' rothat húst, 
sü~etlen , és nyers , s legkülönösebben az idén 
fölösleg való Rozs Anyától meg nem tisztított 
lisztből sütött kenyerek ételétól kiki magát ojja. 
Egyébaránt, a' kinek mije vagyon, és a' ki mihez 
szokott , mértékletesen mindent ehetik, és ihatik. 
R ggel ki mit szokott fölöstököljön. A' ki betegek 
közé, vagy büdös , vagy valami dögleletes helyre 
megyen, elébb edgy kis 'sem1yét, vagy kenyeret 
mártson borba, vagy pálink~ba, és azt nyelje le, 
minekelótte házától el menne. Az, az ollyas he
lyeken nyálát le ne nyelje: a' beteggel általellenbe 
száj tátva ne legyen, ne hogy Lélekzetét bészijja. 
Kijövén a' betegtól , Kámforos eczetes vízzel 
mossa ki a' száját, és kezeit, vagy ha rosz levegő 
volt a' kimosás után 10 - t 5 tseppet be is vehet 
a' Kámforos etzetböl. 



A' kitol tsak kitelhetik rendes idöben aludjon, 

és keljen. A' nappali lankasztó álmot hogy elke

rülhesse, foglalatosságot szerezzen magának. 

Az Éhségre nézve régi legjobb tanáts ez: 

Imádkozz, és dolgozz, az Isten mindenkor megse

gít. A' kik pedig nem dolgozhatnak azokr '1 a' jól
tévó Földes Urak , és Lakosok kegyessen gon

doskodnak: egyedül a' kik nem 'rdemlik, azok

nak elélhetéseket kellene dolgozó Rázok által a' 

közönségnek eszközleni. 

Orvoslása a' Cholerának. 

1 o. Megállapittatván az, hogy ezen n a a

Iyának fészke a' has érzóinai fó zö et · ben va

gyon; innen következik, hogy érzóinb 'li nyava

lya: de minthogy a' ragadványnak az 'rzóinak, .. 

ha való befolyását kimagyaráznúnk se Tudomány

Lól, se következtetésból , se holt testi ví gállat„ 

hói nem · lehet: azért is egyenes ellenm 'rgét en

nek még senki fel nem találhatta. Annyit azomba 

kitanulhattak az Orvosok, és bizonyos is, hogy 

ámbár ezen ragadvány edgy, de mindazonáltal 

erejéhez képest, ugy a' Személyeknek •külömbö

zö testi alkotások, egésségek, vagy egf 'gte

lenségekhez képest formájára , és szö ·etkezésére 

.(Complicatio) nézve ki.ilömb · zó. 
Ámbár tehát hajdani Márkus Doctor azt tar

totta némü némü igazsággal, hogy minden n a

valya mérgének a' testbe való hatá a, ' az 'let 

P.rónek arra való viszszahatása miatt Jeinten kis-



sebb nagyobb mértékben gyulladós ; és ámbár 
Lóder elótt minden Orvosok a' · Choleráson, mi
helyt gyomor fájását említette eret i;ágtak: mind
azonáltal ó véle tartván csak akkor lehetne ezt 
tenni, ha valami igen véres, 's talán erós italok„ 
kal is éló ember esnék Cholerába. Ugy Calomeles 

( de nálunk kevesebb mértékben mint a' hideg 
Russiában), vagy Ricin olajos hashajtót , vagy 
lpecaman hántatót is csak annak lehetne adni, a' 
ki az eléHt gyomrát megterhelte a' természet
nek útmutatása szerént. 

A' harmadik Cholerás gyomra tiszta, . a' vére 
nem bóvölködó, teste is erótlen; ennek már se 
erét meg nem lehet vágni , sem gyomrát nem 
szükség tisztittani, hanem egyenesr.n az érzoinak 
izgattatások által szükséges, hogy ereje a' mé
regre való visz zahatásra élesztessék. Azt tudjuk, 
hogy a' hol az érzöinak szenvednek, ott a' bór 
száraz, és megforditva, mihelyt a' bór nedvese
dik a.kármelly érzöinbeli bajnak is , légyen az 
görts , vagy rángotódzás , vagy mereved , s, azon
nal k 11 tágulni: e' végre itt Lóder korpával, vagy 
sz 'na polyvával, vagy az én hozzá tételemmel 
fa gyöngye!, és hamuval, vagy szappannal, vagy · 
még tisztábban, hamu-zsirral késziilt 32 gradus
nyi fördöjébe legjobb a' beteget tenni , és tiz 
husz pertzig benne tartani, vagy ha szüks 'ges 
ismét megujitni. Azután ·meleg ágyba f ektetvén, 
és röpülő olajjal megkenvén dörgöltetni kell. Ve„ 
gyen be egyszersmind ezen szerbéH : 



:Ifa. rad. salep. grana decem. 

e. e. s. q. Vf. Colat. Unc. quatuor 

adde 
V-ce Menth. crispae Unc. semis 

Laud. liquid. Sydenh. gutt. decem et 

quatuor-viginti. 
m. d. s. óránként edgy evó kalánnal 

helöle be kell adni. 

Ezen esetben ezt adta Lóder Moskaóban. 

Varsóban pedig Doctor Leo, adott minden két -

három órában három grán Vismutli fagisteriumát 

czukorra1 Méh- fú herbatéban. Ezt mindazáltal 

Doctor kezéból kell venni, a' ki határozhatja meg 

adatható esetét, annyival is inkább, mivel, ha 

minden 3 órában éjjel nappal, és igy nyoltzszor 

huszonnégy órában harmintzkét gránt béadsz, a' 

betegnek halála is követkei,hetik, gyomor görtsben 

én is sokszor tapasztaltam hasznát, de kissebb 

mértékben, és Iegfellyebb is 4 - 6 gránt kültet

tem el 24 óra alatt. 
· Ha a' hányás nem szúnik, és a' nyaklehaj

tással sem tsillapodik , azomba a' nyelve tiszta 

a' betegnek : 

:r;:. Sal tartari depur. scrup. quatuor. 

Sol v. / in V. Melissae . Castorei ne. 

duabus. 
d. s. óránként ed o-y e dgy evö kalánnal 

edgy kalán czitro)Jl léYel keverrn 

bizsergés alatt hé kell adni. - . 



Ha a' has menése nem szúnik Svieten sze

rént Klistirt kell néki adni. 

~- Thereb. V enet. Drachm. semis. 

Vitel. Ovi N-o unum. 
subige adde 

Theriac Anadrom. Drach. unam. 

d. s. edgy meszely téjbe Klistirnak való. 

Italul kell rendelni salep. sago, riskása, vagy 

árpa folt leveket. Jó a' mondola téj is melegen. 

Ha a' böre szároz meleg, kámforos etzettel 

kell dörgölni, melly a' Patikába Acetum aromati

cum, vagy rövidebben; és oltsobban készülhet, 

ha veszel fehér ürmöt, bors füvet, zsályát, rutát, 

lavendulát, bodza virágot, calmus, és angelica 

gyökeret, mindenikböl e dgy latot, friss foghagy

mát, és paprikát negyed rész latot, és erre töl

tesz edgy ittze jó bor etzetet. Ez áljon üvegbe a' 

napon 3 - 4 nap, mig jó setét szinü nem lesz, 

azután fatsard ki, szürd le, és tölts hozzá h~t 
lat kámforos égett bort. 

Ha pedig bóre száraz hideg, a' belsó orvos

ságok mellett meleg olajt dörgöljenek a' hasába. 

Ha az ellmikadás (torpor) eröt vesz : meleg 

vizzel mosni kell a' testét, mellybe Salmiac szesz, 

és köris bogaras égett bor kevertetett burogatni 

kell, azután szároz füszerszámos füvekkel (spe

cies aromaticae) felváltva mustár magos kovászszal. 

Negyedilt Cholerás ál1apottja forró nyavalyá

val vagyon szövetkezve. Ennek mind a' két bajját 

~ \~,-~. - 1-'- ' . . ~ 



tekintetben tartván az Orvosi Regulák szerént, 
China, Opium, és Cámphor lehetnek az elóbbeniek 
mellett gyógyittó szerei. 

Ötödik Cholerás már javul. Ennek tovább is 
nyálkás italokkal, és China, vagy ha még is megy 
a' hasa, China helyett szemercze fah · j forralta}, 
és edgy edgy kis borral kell élni. Ellenben ha ja
vulván szorulása következett, és alkalmatlansá
gára vagyon : azon esetben orvosságához edgy 
kevés Rhabarbarát kell kevertetni. 

Hatodik nem Cholerás , hanem tsak fi~l a' 
Cholerától. Az illyennek jobb eltávozni, ha távoz
hatik. Ha pedig sehová se· mehet , az elóbbeni 
ovások szerént magát a' mennyire lehet élleszsze. 
Viseljen vékony flaner alsó ruhát. Fürödjön két
szer háromszor edgy héten szappanos ferdóben, 
a' csömórlést kerülje, és a' mennyire tsak lehet 
jó kedvel légyen. 

I IE~ i'Hlii Lelt .,_,_/,/j, 
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