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pillczéjét törték fel, onnan 1/2 akós hordót borral el
vittek s a finakot is megtöltötték. E finak tehát e 
lopásból származik. Gondos tudta hogy a bor lopott 
és ivott is belőle. A nyomozás tehát ezen vallomással 
befejezést nyert. 

Horváth József 15 évi, esek János 12 évi fegyházra, 
Gondos András 11/2 évi, mig Takács Antall évi 
börtönre lett végérvényesen elitélve. 

Még itt megjegyezzük, hogy Kormos Fonai Imre 
a legveszedelmesebb fegyveres csavargók egyike volt 
Somogy és Baranya megyében. Még a hatvanas évek
ben mint kanászbojtár kezdette meg a csavargást és 
sertéslopást ; azóta ismétel ten elzárva, mihelyt ki
szabadult folyton csavargott és lopott. Ezen veszélyes 
csavargót tehát a végzet saját társai által büntette 
meg. 

Az elmondottakból kitünik, hogy Miklós őrmester 
úgy mondva minden támpont nélkül, csakis helyes 
megfigyelése és abból levont alapos következtetés 
után indult és körülbelül három hét alatt egy tolvaj
bandát, mely két getöréses lopást, egy nagyobb sertés
lopást és egy emberölést követett el - ügyes, sok 
tekintetben leleményes eljárása által a büntető biró
ság kezeibe szolgáltatott . 

.LL csendőr alkalmazása, teenlllöi és 
kötelességei a cholerra-járvány ide-

jében. 
A magy. kir. csendőrség közbjztonsági szolgálatára 

vonatkozó törvények és szabályok egyjk legsarkala
tosabb pontját a wrninden állampolgár élet- és va
gyonbiztonsága fó'ló'tti őrkó'dé8» képezi s ezen alap
tételből indul ki és ágazik széjjel a csendőrség által 
a közbiztonság terén kifejtendő működés nagyobb 
része. 

Az állampolgár életbiztonsága fölötti őrködés a 
szó szükebb értelme szerint abból állna, hogy: (fl, 

csendőr éber felügyelettel az állampolgár életét és 
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testi épségét erőszakos külbehatások ellen megvédel
mezi ; tiizvész, vízáradás alkalmával a veszélyben 
lévőket, továbbá a megfagyás veszélyében forgók at 
saját élete koczkáztatásával is megmenti; földom
lások, csuszamlások által veszélyeztetetteket figyel
meztetés által az őket fenyegető veszélytől meg
óvja stb. stb.;» - ámde az «életbiztonság fölötti 
ől'ködés') - tágabb értelemben véve - a csendőrre 
még más kötelességeket is ró és ezen kötelességek 
járványok alkalmával - jele~en pedig cholera-já,,'
vány iclejében - lépnek előtérbe. 

Lássuk tehát, miből állnak « a csendőr teendi5i élt 
kötelességei cholera-járvány esetébenj» és kiséreljük 
meg ezen teendők és köteleRségek hozzávetőleges 
körvonalozását; mert hiszen csupán azokat általá
nosságban felölelő útmutatásról lehet szó, a meny
nyiben a részletek megállapítása a helyi viszonyoktól, 
a járvány jellegétől, a nép műveltségi fokától, szo
kásaitól, jó vagy rossz indulatától stb. függ. 

* Cholel'a.-jál.'vány esetén a csendőr alkalmazása há-
romféle lehet, és pedig: 

a) a határszélen, a járványnak a szomszédos tar
tományok vagy országokból való behurczolása elleni 
határzár létesítése czéljából; 

b) vasuti állomásokon az orvos-rendőri szempont
ból alkalmazott, illetve kírendelt orvosnak állandó 
karhatalmi segédletéül ; és 

c) a járvány által meglepett területen a hatóságok 
és járványbizottságok oly irányú támogatáEára, hogy 
intézkedései k, rendelkezéseik foganatosíttassanak, be
tartassanak és minden tekintetben érvényre jussanak. 

a) Ahatárszélen alkalm.azott csendő,,' teendő i főbb 
vonásokban: 

1. A szomszédos, j árványtól fertőzött, tartomány
nyal vagy országgal csakis a főközlekedési vonalokon 
lévén fentartandó az összeköttetés, a mellékközleke
dési vonalakon tehát sem ember (gyalog, lóháton, 
öszvér- vagy szamárháton avagy járművön), sem 
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állat a határon be vagy ki nem el'esztendő ; úgy a 
bejönni mint a kimenni szándékozók a főközlekedési 
vonaira utasítandók. 

2. A fertőzött tartományból vagy országból semmi
féle oly tárgyat vagy czikket mely a járványt be
hurczolhatná vagy terjeszthetné. beengedni nem 
szabad; nevezetesen: nyers és kikészített bőrök, 
Tongy, ócska ruha; ócska vászon, posztó, kender, 
len, vászon, kötélárú, ócska vasak, zsákok, bőröndök, 
faedények, ócska papir, csont, szarv, toll, szőr, min· 
dennemü hulladék, mindenféle ruhanemü éR szövött 
árú, éleimi szerek, italok, gyümölcs stb. stb. 

3_ Pontosan eljárandó a körül, hogy a fertőzött 
tartományból vagy országból beérkezett utas a leg· 
közelebbi egészségügyi állomáson - a vele előveendő 
fertőztelenítés, orvosi megfigyelés, esetleg egyéb elő
vigyázati intézkedések czéljából - még mielőtt má
.sokkal érintkezett vagy más irányban utazott volna, 
okvetlen megjelenjen. 

Nagy gond fordítandó tehát an'a, hogy {ltlevél 
nélküli és egyéb csavargók a határszélen ki és be 
ne lopódzbassanak, osempészek üzelmei ket ne gya
korolhassák. 

b) A vasuti állomásokon alkalmazott segedlet fő
feladata abban áll, hogy az ott működö járványorvost 
teendőiben a legnagyobb buzgalolnmal támogassa, 
feladata teljesítésében kezére járjon; e czélból: 

1. a járőrnek minden érkező vonatnál az állomáson 
jelen kell lenni; ügyelnie kell arra, hogy 1'ninden 
kiszálló utas - bárki legyen az és bárhonnan érke
zett légyen - az orvos előtt megjelenjen, szükf~ég 
esetén oda előve~ettessék, ki csak annak beleegyezé
sével fog onnan eltávozhatni; 

2. felügyelendő hogy az érkezett kézi podgyászok, 
bőröndök, málhák, rakományok és mindennelnü ott 
kirakott szállítmányok addig m'Íg a rendelkező orvos 
meg nem engedi, tova ne szálJíttassanak; ba pedig 
azokon netalán végzendő fertőtlellítések eRzközleu
dők, úgy . azok szigorú pontossággal végeztessenek ; 
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3. felügyelendő, hogy az állomásra beérkezett és 
ott lekapcsolt illetve visszatartott vasuti jármüvek, 
az orvos rendelkezés éhez képest, pontos lelkiismere
tességgel fertőzteleníttessenek; 

4. különöeen ellenőrzendő a vasuti állomás bel- és 
külterületén a köztisztaság, a várótermek, árnyék
székek tisztántartása, szellőztetése és fertőztelenítése ; 
az árúba bocsátásra szánt éleimi czikkek, italok, 
gyümölcs stb.; minden e tekintetben észlelt rendet
len8ég~ szabályellenesség vagy hiány megszüntetése 
iránt haladéktalanul intézkedendő, az egészségre 
káros vagy gyanus ételek és italok elkobozandók s 
további elhatározás végett a járványorvosnak beszol
gáltatandók. 

c) A iárvány által meglepett területen 1níikiidő 
csendőr feladata: 

1. a legéberebb felügyelet és érdeklődés a járvány 
minden mozzanata iránt, a mi a betegség fokozódá
sával, terjedésével, csökkenésével vagy lefolyásának 
enyhülésével összefügg; 

2. a járvány terjedésének megakadályozására tett 
hatósági intézkedések betartása fölötti szigorú őrködés; 

3. felügyelni arra, hogy luinden cholera-megbete
gedés a hatóságnak (járványbizottságnak) bejelen
tessék, illetve hogya betegség el ne titkoltassék ; 

4. az elkülönített (isolált, cholera-beteggel ápolóin 
kívül senki sem érintkezzék; 

5. cholera-beteg nyilvános bér- vagy társaskocsiban 
ne szállíttassék; 

6. a halotti szemle mindig orvos által teljesíttessék 
és minden haláleset a halottkémnek azonnal b~je
lentessék. A halál megállapítása után a hulla rrU'gtó'n 
elkülönítendő, illetve a hullaházba vagy temetőbe 
elszállítandó s gondosan eltemetendő. Halotti torok 
tartása, virrasztás stb. szigoruan tilos; 

7. utczák, terek, házak tájéka, udvarok, csatornák, 
közkutak, lakóhelyiségek tisztántartása, árnyékszékek, 
emésztő gödrök tisztogatása fölötti ellenőrző fel
ügyelet tartása; 
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8. elárusításra szánt mindennemü élelmiszerek és 
italok szigoruan ellenőrzendők; 

9. vendéglők, korcsmák, mészárszékek, élelmiszeres 
boltok és minc1ennemü nyilvános helyek tisztasági 
és fertőztelenítési szempontból folytonos felügyelet 
alatt tartandók; 

10. csoportosulásokra, iskolák bezárása, országos 
és hetivásárok betiltására, zárórákra, éjjeli dőzsölé
sekre stb. vonatkozó hatósági rendeletek betartása 
fölötti őrködés; 

11. a fertőtlenítések eszközlésénél felügyelni arra, 
hogy az szigorú pontossággal vitessék keresztül; 

12. kUl'uzsolók a legszigorúbb an üldözendők. 
A csendőr a mellett hogyafentebbiekben elmon

dott kötelességében eljár, iparkodjék a néppel meg
értetni, hogy mindaz a közjóért lÍgy a nagy közönség, 
mint az egyesek érdekében rendeltetett el akként, tanu
sítson a csendőr részvétet, komoly érdeklődést és 
világosítsa fel a netalán békétlenkedőket vagy korlá
toltakat, mikép az óvrendszabályok be nem tartása 
mily pusztítással, veszedelemmel járhat. 

Különben a csendőr-különítmények ezen külön
leges megbizatásukra vonatkozólag minden alka
lommal és esetről-esetre úgy a hatóRágok, mint saját 
előljáróik }'észéről az egyéb részletekre vonatkozó és 
a viszonyokra alkalmazott utasítások és rendeletekkel 
rendszerint elláttatnak. 

Hogy pedig a csendőr az itt előadott nehéz, sok
oldalú feladatnak megfelelhessen, szükséges, mikép 
az ázsiai cholera tá1rgyában kiadott Utasítást ala
posan ismerje, épen ezért ezen utasításnak ama 
részét, lnelyet a csendőrnek ismerni kell; az alábbiak
ban :közöljük. 

A csendőrnek ezen működésének ideje is azon idő
szakok egyike, midőn a szolgálati szabályzat L rész 
35. pontját alkalmazhatjuk, t. i. «ily válságos pilla
natokban mutatkoz'ik a derék cRendő11 é1,téke». 

A küzdelmek és megpróbáltatások ily nehéz ide
jében jussanak eszünkbe a szolgálati szabályzat I. rész 
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12. és 31. pontjai, melyek az «Istenfélelem~,.ől) és az 
«Ellenség előtti 1nagatartásról» a következőket szab
ják elénk (12. pont): « oly elveket, melyek az embert 
kötelmeinek szigorú felfogására ösztönzik, őt az élet 
viszontagságai között támogatják, bátorságát élesztik, 
neki a veszélyben megnyugvást, a bajban pedig vi
gaszt nyujtanak, tiszteletben tartani és ápolni kell». 

(31. pont): «(Küzdjön mint vitéz harczoshoz illik, 
félelem nélkül, á1lhatatosan, de elhamarkodás nélkül 
és ne csüggedjen a legveszedelmesebb helyzetekben 
sem.» Igen! mert erős hitre, rendíthetlen bizalomra 
van szükségünk, midőn ezen mindenütt láthatatlanul 
lappangó ellenség ellen küzdünk. 

Es végre ne feledjük azt a régi, jó és mindig igaz 
közmondást sem: « a bátraké a siker, mert őket 
kegyeli a szerencse». 

Utasítás az ázsiai cholera tárgyában. , 
Az ázsiai chole1'a leírása. Azsiai cholerában történt 

megbetegedést, tehát a járvány kitörését gyaníthat juk, 
ha valaki erős hányással, hasmenéssel, görcsökkel, 
szóval a cholera tünetével megbetegszik és tudomás 
szerint az ázsiai cholera Európa felé vagy Európában 
terjedőben van. 

A cholerára vonatkozó gyanu annál indokoltabb, 
ha megállapíttatott, hogy a betegedést nem előzte 
meg heves gyomor- és bélhurutot okozó behatás, 
különösen pedig ha a bete~ a cholerától már meg
lepett helyről érkezett, vagy onnét való utassal avagy 
valami tárgygyal (ruhanemü, árú) érintkezhetett. 

A járvány kezdetén a megbetegedések lassan kö
vetkeznek egymásután, többnyire az első beteg kör
nyezetében; a megbetegültek között a cholerának 
súlyosabb, valamint enyhébb esetei észlelhetők. 

A járvány növekedési és tetőfoki korszakában a 
cholera-esetek súlyossága és gyakorisága legnagyobb -
többnyire teljesen kifejlődött - kórjelekkel lépnek 
fel és a hirtelen halállal végződő kóresetek szapol·ák. 

A' járványalábbhagyását jelzi a cholera-esetek 
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súlyosságának, halálos kimenetelének és gyakorisá
O'ának csökkenése. A járvány megszüntével a több
~yire enyhébb cholera-eseteket, más szórványos be
tegségek váltj ák fel. 

Az ázsiai cholera kóror.: tüneménye'i. Az ázsiai 
cholera kóros tüneményei közül a betegség előjelei 
a következők: étvágyhiány, rossz szájíz, undor az 
étkektől, hasmenéssel váltakozó székrekedés, gyomor
nyomás, böfögés, hangos has korgás, melyekhez nyug
talanság, álmatlauság, mellszorongás és nagy levertség 
érzete járul. Ezen állapot eltarthat 1 órától több napig. 

A beteg erőltetve jár fenn, foglalkozásába szokat
lanul hamar belefárad; ezen elősorolt kórj elek közü1 
gyakran cSllpán a hásmenés észleltetik, mely után 
a kór teljesen kifejlődik. N émely esetben a heves 
tünemények előjel nélkül rögtön is fellépnek. 

Az előjelek súlyosbodván, következő jellegző kór
tünetek mutatkoznak: 

1. a hasmenés, mely hangos korgás kiséretében 
gyakran és hirtelen ismétlődik; - eleintén halvány
sárga, azután rizsfőzethez hasonló nyákos és fehéres 
czafatokat tartalmazó savó üríttetik fájdalom nélkül, 
néha a beteg látszólagos könnyebbülésével ; 

2. a hányás, miáltal a beteg eleintén ételmara
dékot, később szintén rizsfőzethez hasonló nyákos 
sa vót ürít ki; 

3. égető szomjúság; 
4. kínos dermesztő görcsök, melyek kezdetben 

csupán a lábikrákban, később a test egyéb izmaiban 
is jelentkeznek, - innét a csuklás; 

5. a húgyelválasztás apaclása vagy megszünése; 
6. a tapintható üterekben az érverés szapora, ki

csiny, gyönge, sőt egészen eláll, így például az orsó 
ütérben (t. i. a kézcsukló fölött); 

7. a bőr meghidegül, elpetyhed, az ujjakon meg
ránczosodik és megkékül ; 

8. a beteg arcza sajátságosan beesik, a mélyen ülő 
~zemgolyókat kékült szemhéjak környezik, az ajkak 
éS a nyelv kékes szinezetüek és hidegek; 

ürül e 
csak 
szabb 
~nyh 
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9. a beteg hangja elveszti csengését; 
10 .. lélekzete szapora, rövid, nehéz, a lehellet hideg. 
E kórdzak 3 órától 7 napig tarthat. 
Visszahatási, illetve javulási tünetek, ha a hányás, 

hasmenés és görcsök alábbhagyván vagy szünetelvén~ 
a környéki üterekben a vér ujra kering, a test hő
mérséke emelkedik, a bőr kéksége oszlik, az arcz 
kezdi teljességét visszanyerni; de legkedvezőbb jelek 
gyanánt tekinthetők ha meleg izzadság kezd fejlődni,. 
a beteg ürüléke színes kezd lenni s a húgy elválasz-
tása újra megered. .. 

E korszak tart 3-8 napig. 
Ve~zélyes jelek gyanánt tekintendők; az arczvoná

soknak a beteg felismerhetlenségeig való megválto
zása, a szemek mély beesése, a nyel v és a leheletnek 
úgyszintén a végtagoknak hullahidegsége, a bőrnek 
szennyes-kék színezete, a környi üterek veréseinek 
megszünése, nagy mellszorongás, a görcsöknek a felső 
végtagokra, sőt a törzs izmaira is kiterjedése, a húgy
elválasztás tökéletes megszünése, a mély kábultság, 
akadályozott léleg7.és és a teljes húgyrekedés. 

Az ázsiai cholera utóbetegségei közt első helyet 
foglal el a húgyvér, mely a húgyelválasztás megszü
nésébő] származik, továbbá üszkösödések a test külső 
felületén, vérhas stb. 

Az úgynevezett SZárf(Z cholera, mely mjnden ki
ürülés nélkül a többi kórjelek mellett halált okozhat,. 
csak igen ritkán fordul elő, mig ellenben a leggono
szabb járványok alkalmával is mutatkoznak egyes 
enyhébb lefolyású esetek, melyek cholerin név alatt 
iSlneretesek. . 

Heveny megbetegedések, melyek a cholerához tel
jesen hasonlítanak, azonban attól egészen eltérő ter
mészettel bit'nak, ugyanis nem fertőznek és nem 
terjednek; ezen betegségek cholera nostras, choleru 
europae, cholera infantum stb. megnevezéssel je
löltetnek. 

Az ázsiai cholera terjedésének 1nódja. Az ázsiai 
cholerának leggyakoribb terjesztője az e bajban szen~ 
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vedőknek hányás vagy székelés által kiürített bél
tartalma, miért is legfőbb kötelessége a közönségnek, 
ama ürüléke knek s az általuk szennyezett bármi
nemü tárgyaknak leggondosabb eltávolítása és fer
tőztelenítése, lninthogy ezen rendszabály által gátol
ható legsikeresebben a cholera terjedésE. 

A cholera terjedését előmozdítják: a tisztátalanság 
.a levegőben, a vízben, a talajban, a lakásban, ruhá· 
2:atban, a testen; az egészségtelen tápszerekkel való 
.élés, az elégtelen vagy ellenkezőleg a túlságos táp
lálkozás, szeszes itallal mértéktelen élés, meghülések, 
túlságos megerőltetés, lelkületnek nyomott állapota, 
szóval minden, a mi a testet gyengíti és ellenálló 
képességét csökkenti. 

, 
Eletmód és szabályok cholera idejében. , 

Eletrend. Cholera idejében a következő életrendi 
szabályok megtartása által óvhat juk meg magunkat 
legsikeresebben a járvány ellen: 

1. szigorú mértékletesség követendő ételben, ital
ban, munkában és élvezetben ; kerülendő a gyakori 
es sok étkezés, részegeskedés, testi és szellemi Illun
kában való megerőltetés, éjszakázás és nemi kicsa-, 
pongas. 

2. Tápszerek és italok. Az étkezésre nézve marad
jon mindenki megszokott tápszerei mellett, ha t. i . 
.azok el éggé táplálók és könnyen emészthetők. A va
csorát, mely bőséges ne legyen, néhány órával a 
lefekvés előtt kell elköltenj; a hasmenésre hajlandók 
igyanak makk-kávét, csokoládét, a borivók jó minő
ségü vörös bort és kerülni kell mindazon étkeket, 
melyek hasmenést szoktak előidézni. Italul legczél
szerübb a tiszta friss víz, vagy a jó minőségü bor, 
valamint friss ásványvíz; rossz bor vagy tökéletlenül 
forrott sör ártalmas. 

Igen káros lehet az egészségre nézve az olyan ivó
viz, mely szemét, hulladék, trágyalé, árnyékszékek 
közelében fakad s azoknak kiszivárgása által be-
8zennyeztethetett; az olyan folyóvíz, lllely csatornák 
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betorkolásához közel meríttetett. A víz hütésére
használt j ég is ártalmas, ha az tisztátalan helyről 
származik. 

A tisztátalan vagy gyanus víz homok-kavicsrétegen 
átszűrendő: még jobb a gyanus vizet felforraini és 
lehűtve kevés borral, pálinkával, czitromlével, kevés 
eczettel, esetleg 4-5 csepp higított sósavval keverve . . 
InnI. 

3. Testrnozgás. Czélszerü naponta a szabadban 
lnérséJ{elt testmozgást tenni. 

4. Oltá'zká'dés. A ruházat védje a testet az idő vi
szontagságai ellen; kik könnyen meghülnek és has
menésre hajlandók, haskötőt és lábaikon meleget 
tartó kelmét viseljenek (Flanell). 

5. Lakás. A lakás száraz, világos, tágas, különösen 
pedig jól szellőzött legyen; nedves, homályos és 
dohos szobákban való lakás, kivált pedig, ha azok
ban sokan vannak együtt, felette ártalmas. 

6. Tisztaság. A tisztaság úgy a testre, mint a ru
házatra, ágynemül'e s lakásra nézve szigorúan fen
tartandó, ugyanazért gyakran kell mosakodni s időn
kint óvatosan fürödni. Ruha- és ágynemü gyakran 
szellőztetendő és tisztával felváltandó ; a lakás~an s 
a lakás körül szennyet megtürni nem szabad. Artal
mas a tartózkodás oly helyeken, hol a levegő rothadó 
állati vagy növényi hulladékok bűzével van megfer
tőztetve; legveszélyesebbek azonban a vermek, ganéj
dombok, árnyékszékek, éjjeli szekrények stb., ha 
azokba a cholerások bélürülékei, bányata öntetett . .. 

7. Az egészség fenntartásának feltételeihez tartozik 
még: a kedélynyugalom, bátorság, jó kedv; ellen
ben ártalmas a nagy félelem, aggodalom, bizal
matlanság. 

8. Óvakodjunk a cholerás ürülékével, szennyes 
ruháival túlságosan érintkezni, azért a beteg ápolása 
közben a tisztaságra nagyon ügyelendő. Tehát az 
ürülékek, valamint a beszennyezett tárgyak azonnal 
eltávolítandók, illetve megtisztítandók és fertőztele
nítendők. 

17 
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A cholera-beteg ápolása. 

~lőleges ápo!ás. Ha: valaki. c~olera:járvány alkal
maval hasmenesbe eSIk, addIg IS, mIg a meghivott 
orvos hozzá érkezik, lefektetendő és paplannal, poko 
róczczal vagy dllnyhávaljól betakarandó, hasára mus
tárpép~ melegített ruha- vagy pépborogatás rakandó. 
Ha a ~e!eg nem hány, tea, bo~ókafőzet, hársvirág, 
bodzavn'ag vagy fodormenta-forrazat nyujtandó neki. 

Ha a beteg hány s nem csak ételmaradék ot, de 
nyákos savó t is ürít ki, langyos italok helyett jéa. 
darabkákat, annak hiányában kortyonkint friss hid~g 
vizet nyelj en. 

Táplálékot, bort vagy egyéb szeszes italt ilyenkor 
a betegre erőltetni nem tanácsos. 

A beteg további kezelése a rögtön meghivandó 
orvosra bizandó. 

Üdülés. A kiállott cholera után a beteg belei igen 
ingerlékenyek lévén, eleintén csupán legmérsékeltebb 
adagokban nyujtott híg tápszereket vehet magához, 
pl. marhahús-levest áttört rizszsel; csak később és 
fokonként lehet a megszokott, könnyen emészthető 
állati és növényi táplálékra áttérni. Az üdülő sétáljon 
a szabad légen, a mennyire ereje megengedi kezdje 
meg szokásos foglalkozását, de a nélkül hogy Ina
gát megerőltetés által a betegségbe való visszaesés 
veszélyének kitegye. 

Hatósági intézkedések. 
A já1'ványbizottság megalakulása, A cholerajár

vány közeledésekor minden községben a járvány
bizottság azonnal megalakul (1876. XIV. t.-ez.); 
feladata a járvány elfojtására s terjedésének I~.leg
akadályozására czélzó óvintézkedések erélyes foga
natosítása és pontos ellenőrzése. 

Bejelentés. Minden cholera-megbetegedés vagy 
gyanus eset a hatóságnak azonnal bejelentendö s e 
ezéIból az orvosok, családfők, vendéglősök és egyéb 
nyilvános helyek tulajdonosai a legbeh~t6bb~n fig)~~~· 
m eztetendök. Cholerabetegiiléseket eltItkolnI - ku-
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lönösen az első esetek alkalmával - szigoruan tilos, 
mert azzal a járvány terjedése leginkább előmozdít
tatván, a közegészség annyira veszélyeztetik, hogy a 
járvány elhárítására később a legnagyobb erőfeszí
tések és áldozatok sem elégségesek. 

Elhelyezés. A betegség terjedésének korlátozása 
leginkább a betegek czélszerű elhelyezésétől függ; 
az egészségesek a betegekkel és az ezek által be
szennyezett tárgyakkal való érintkezéstől lehetőleg 
óvandók, e czélból a beteg a lehetőségig isolálandó. 
Ha a saját lakásában erre megfelelő hely van, akkor 
a beteg ott hagyható, ha ellenben a beteggel egy 
szobában többen laknak, akkor a beteg eltávolítandó 
vagy pedig a lakók ürítik ki a lakást. 

Eljá/rás vasuton és hajón. l\1:indazon községek, me
lyekben vasuti vagy hajóállomás létezik és köztudo
más szerint orvos is van megtelepedve, - azon 
utasoknak ápolás czéljából való átvételére kötelesek, 
kik vasuton vagy hajón utazásuk közben cholerába 
esvén, tovább szállítás uk nem lehetséges. 

Gyógykezelés, ápolás és gyógyszerek. A betegeknek 
czélszerű szállitásáról, gyógykezeléséről, ápolásáról, 
járványorvosokról, gyógyszerekről, fertőtlenítő anya
gokról, ápoló személyzetről, a hatósági területnek 
járványkerületekre való felosztásáról, úgyszintén meg
felelő számll egészségügyi közegek kirendeléséről a 
hatóság tartozik gondoskodni. 

Halotti szen~le. A halotti szemle mindig orvos által 
teljesíttessék. Annak kikerülése czéljából hogy tetsz
halottak eltemettesenek, de hogy a levegőnek a hulla 
által megfertőztetése is megakadályoztassék, a lakos
ság szigorúan utasítandó, miszerint minden halálesetet 
a halottkémnek azonnal feljelentsen ; ez utóbbinak 
szoros kötelessége a helyszinén azonnal megjelenni, 
a hullának lehető elkülönítését eszközöini és a szük
séges fertőtlenítés iránt a kellő intézkedéseket meg
tenni ; mihelyt pedig a halál kétségtelen j elei mutat
koznak, az eltakarftási engedély kiszolgáltatand6 s a 
cholera-hulla :rögtön eltemetendő. 

17* 
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Hll;llaszállitás. Azon cholera-hullák, melyeknek 
teljes elkülönítése magánházaknál eszközölhető nem 
volna, a lakott helyiségekből legrövidebb idő alatt 
a lJalottasházakba átszállítandók. A hullák lehetőleg 
zárt vagy beszurkolt koporsókba téve, kocsin szállí
tandók és nem emberek által viendők a temetőbe és 
szabályszerüleg gondosan beásandók. 

Cholera-hullát szemlére kitenni, vagy templom elébe, 
avagy annak belsejébe vinni tilos; úgyszintén a halotti 
torok és halottvirrasztR,sok szigorúan eltiltandók. 

Köztisztaság. Szigorúan felügyelendő, hogy az 
utczák, a háza k udvarai tisztán tartassanak, a nyilt 
csatornák vízzel naponta leöntessenek, lnindennemü 
szerveR hulladékok és rothadó állományok az embe
rek lakásai köréből és környezetéből a legtökélete
sebben eltakaríttassanak, a kutak és azok környéke 
tisztán tartassanak, olyanok pedig, melyek csatornák 
közelében vannak és járványok kiütésére okot szol
gáltatnak, megvizsgálandók és a körülményekhez 
képest betiltandók, végül hogy az árnyékszékek, 
emésztő gödrök és csatornák tisztíttassanak. 

Ivóviz tisztántarfása. A kutak vize megfertőzteté
sének akadályozására a vízmerítés a vízhordóknak 
saját edényeikkel betiltandó és intézkedendő hogy a 
viz csakis a kútgémen levő edényből - melyből inni 
mindenkinek szigoruan tilos - töltessék az illetőnek 
saját edényébe. Ezen intézkedés a járvány ideje alatt 
kü\önös szigorral felügyelendő. 

Alló vizek, pocsolyák képződése minden áron meg
akadályozandó, már létezők pedig lehetőleg Illeg
szüntetendők. 

LakóheZyiségek tisztántartása. A lakóhelyiségek 
iisztán tartandók és gyakran szeHőztetend ők; egész
ségellenesnek ismert lakóhelyiségek, különösen azok, 
melyekben cholera-járványok alkalmával ismételve 
sok megbetegedés' fordult elő, egészségi szempontból 
megvizsgálandók és - ha szükséges - hatósáO'ilag 
betiltandók, végül pedig sok lakónak szii.k lakásokban 
való összezsúfolása megakadályozandó. 
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Szegéu]jck elláüÍl~a. Szegények és ügyefogyottak -
ha nem betegek is - táplálékkal és hajlékkal eHá
tandók; betegülés esetében minden vagyontalan orvosi 
felügyelet a1á helyezendő és a szükséges gyógysze
rekkel is ellátandó. 

Kontár gyógyítók (kuruzsolók) és titkos szerek. 
A lakosság behatóan figyelmeztetendő, hogy kontár
gyógyítóktól (kuruzsolóktól), - kik ellen különben 
is a legszigorúbb eljárás foganatosítandó, - úgy
szintén a titkos szerek használatától a saját érde
kében óV:1kodj ék, hanem megbetegedés esetén azonnal 
az orvoshoz folyamodjék. 

Élelmi szerek. Egészségellenes élelmiszerek, éretlen 
gyümölcs, állott hús, romlott halak stb. árulása szi
gorúan tilos. 

Csoporrtosulások és sokadal1nak. A lakosság nagyobb 
csopolotosulásai, a szükséghez képest az iskolák be
zárása is, elrendel end ő a hatóság részéről. 

A hatóságok a körülményekhez képest a heti és 
országos vásárok megtar.tását a járvány idejére be
tilthat ják, úgyszintén a búcsújárások és éjjeli dőzsö
lések iránt is intézkedhetnek . 

A hatósági főorvosok az általuk tett óvintézkedések 
czélszerűségeért, a közigazgatási hatóságok pedig ezen 
óvintézkedések pontos fogana"tosításáért felelősek. 

A fertőztelenÍtő szerekről és módokról. 
Fertőztelenüés. Legbiztosabb fertőztelenítés a fer

tőzött tárgyak elégetése. A gyanus, de még inkább a 
fertőzött tárgyakat - ha nem nagy értéküek - leg
czélszerűbb elégetni. A házi tüzhelyen (konyhában) 
való elégetés Dem lévén ajánlatos, e ezéiból a sza
badban - udvarban, kertben - tűzbiztos helyen tűz 
gerjesztendő és nlidőn az már jól ég, az elégetendő 
tárgyak beleteendők. 

Az elégetés szükség esetén főzésre és sütésre nem 
használt kályhákban iB eszközölhető. 

A 8zárra z 1neleg megbízható fertőztelenítő, ha leg
alább 150 C.Ij· ot elér. Férnnemü tárgyak tehát a taka-
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réktűzhely sütőcsövében, fémüst j ében, a sütőkemen
czében biztosan fertőzteleníthetők. 

A forró gőz biztosan desinficiál, ha a tárgyakat 
átjárja; e czélra azonban jól szerkesztett készülék 
szükséges s a fertőtlenítések gondos és pontos végre
hajtása megköveteltetik. 

Szükségből a következő egyszerű készülék is meg
felel: nagy fémbogrács (üst) fölé akkora hordót he
lyezünk, hogy annak karimája azt üst szélén feküdjék 
s azt elzárja; a hordó alsó feneke, mely az üstön 
fekszik, számos lyukkal megfurandó, míg a hordó 
másik feneke kiveendő és j ól záró fedővel befödendő. 
E hordóba rakandók a fertőtlenítésre szánt tárgyak, 
de nem összetömve, az üst 1/2_2/ 3 részig vízzel meg
töltendő és alája tűz rakandó. A hordó és üst közötti 
rést nedves ruhával való körülkötés által lehetőleg 
elzárjuk. A víz forrása következtében támadt gőz a 
hordófenék lyukain behatolván, a hordóban lévő tár
gyakat átjárja és felül erősen előtör, ily Inódon leg
alább 3/4 óráig kell a gőznek felül áramolni, azután a 
tárgyak kiszedendők éR a szabadban megszárítandók. 

A hol gőzgép áll rendelkezésre, a gőz abból veendő. 
Gőzzel desinficiálhatók a nem lliosható tárgyak, 

például: posztónemüek, vánkos, toll, matrácz, szőr, 
paplan, pokrócz, utitáskák, kendők, irások, levelek stb. 
ellenben nem lehet gőzzel desinficiálni a bőrt, prémet, 
enyvezett tárgyakat, mivel ezek tönkre mennek. 

A gőzzel való desinficiálást mindenkor értelmes 
egyénnek kell el1enőrizni, mivel ennél legkönnyebb . 
és leggyakoribb a csalódá9, ha t. i. sietnek vagy ha 
a tárgyak erősen összetömetnek, mert a fertőztele
nítés sikerét egyedül az biztosítja, ha a tárgyakat az 
erős gőz jól átjárja. 

A fertőztelenítésre szánt tárgyakat a fertőztelenítő 
helyre és onnan vissza elővigyázattal kell szállítani; e 
czélbóI5% carbolsavba áztatott lepedőkbe burkolandók. 

Igen megbízható desinficiálás a vizben való kifo
zés; fődolog, hogy a víz a tárgyakat egészen befö'dje 
és 1/4-

1
/2 órán át erős lobogással forrjon. 
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Igen ajánlatos tehát, hogy a cholerás házban a 
beteg szoba mellett egy üstben víz tartassék, melybe 
minden beszennyezett, de mosható tárgyak bele
teendők, kifőz end ők, azután jól kifacsarva szabad 
levegőn megszárítandók. 

Az ivóvíz is forralás által desinficiáltatik legbiz
tosabban. 

Még hathatósabb az olyan vízben való kifőzés, 
melyhez desinficiálrj szer adatik; pl. minden liternyi 
vízhez 1 gramm corrosiv, 10 gramm fehér gálicz, 
20-25 gr. carbolsav, ugyanannyi szappanos vagy 
lúgoscreosol, szappan, lúgessenczia, hamúzsír ; vagy 
400-500 gr. fahamúból készített 1-1 liter lúg stb. 
A kifőzött tárgyak azután tiszta vízben kiöblítendők 
és a szabad levegőn megszárítandók. 

Fertőzött tárgyaknak fertőztelenítésére szolgál a 
szellőzés és szárítás is, mivel a cholera bakteriumai 
könnyen és gyorsan elpusztulnak napon és száraz 
levegőn. Oly tárgyak tehát, melyek másként nem 
fertőzteleníthetők, pl. párnázott butorok, lószőr
matráczok, tollvánkosok, bundák, paplanok stb., lL 

lakáson kivül udvarban, kertben vagy padláson több 
napon át szellőztetendők és szárítandók. 

A kiszárítás és szellőztetés mindenneluü fertőzte
lenítés után is alkalmazandó; szobák feltőztelenítése 
után az ajtók, ablakok több napon át nyitva hagyan
dók. A lakások is természetesen úgy tarthatók legin
kább egészségesen, ha bőségesen szellőztetnek. A szel
lőztetés végett kirakott tárgyakra ügyelnie kell, hogy az
alatt be ne fertőztessenek és másoknak kárára ne válj ék. 

Tisztaság, lernasás, ó"blíles, sóprés, porolás vagyis 
az általános tisztaság hathatós támogatása a desin
ficiálásnak. A házakban, azok udvaraiban szemét, 
piszok, trágya., pocsolya nem tűrendő, a testen, ruhá
zaton, élelmjszereken tisztaság tartandó. A szen1ét és 
trágyakihordáskor a por képződése - vízzel való 
megöntözés által - megakadályozandó és mészporral, 
mészkresol porral desinficiálandó. Pocsolyák lecsapo
landók a vagy földdel, tőzeggel feltöltendők; szennyes, 
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iszapos területek feltöltés előtt mészporl'al való be
hintés által desinficiálandók. 

A gyülnölcs - élvezés előtt - mindenkor tisztárü 
lemosandó, a piaczon, utczán árult gyümölcs pedig 
csakis főzve, párolva élvezhető. 

Kezeket, arczot, szájat gyakran - minden evés 
előtt - mosni, öbIíteni kell; kézmosáshoz szappan, 
carbolos, corrosivos víz, szájöblögetéshez eCZt;tes, 
czitrolllsavas, borkősavas víz használandó. 

Poroláskor bőségesen kell szellőztetni, az illető 
nedves ruhát kössön szája és orra elé, nehogy port 
nyeljen, fölösleges por fel verése helyett, a mit lehet, 
nedves ruhával kell letörülgetni. 

Chemiai fertőztelenÍtő szerek. 
Corrosü) (sublimat, maróhigany) ; ezen szer mérges 

lévén, csakis s7.akértő orvos által alkalmazható. 
Kékgálicz, kékkő, rézsulfat (cuprum sulfuricum) 

igen hathatós fertőtlenítő szer, különösen szennyes 
folyadék, ürülék, hányad.ék és rothadó anyagok fer
tőtlenÍtésére; a desinficiálásra legalább 40-500/0 
használtassék vagyis a 10%

_ o]datból legalább fele 
annyi, a mennyi az ürülék. Az ekként desinficiált ürü
léket legalább 1 órán át kell meghagyni, hogya desinfi
ciálásnak hatása legyen, azután árnyékszékbe öntendő. 

A kékgáIicz oldata kékes szinü. 
Fehérgálicz (zinksulfat, Zincurn sulf ul'icum) , szeny

nyes folyadék, árnyékszék-edények stb. szagtalanítá
sára és beáztatott ruhanemü desinficiálására alkal
mas. (1-2"/0-os oldat.) 

A zó'ldgálicz (vassulfat, ferrum sulfuricum) csekély 
desinficiáló képességénél fogva kevésbbé ajánlatos. 

Oltott 1nész pora, úgyszintén oltott més7<szel ké
szült sűrű mésztej hathatósan és gyorsan cle~üllficiál. 
Egy klgr. oldatlan, égetett meszet 1/ 2 klgr. vízzel 
oltv!t, finom port kapunk s ez jól elzárva tartand6. 
Ez utczai, udvari és háziszernét, söpredék, ürülék és 
hányac1~k fertőtlenítésére alkalrnaA. A szelnéthez 
l j 1 1 ' ., k l " t' , l 

1)- / 10 resz annyI meszpor -evereu( 0, fiZU an VIzze . 
luegöntözendő, hogy ne porozzék. 
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Egy klgr. oltatlan mészhez apródonként 4 klgr. 
vizet adva, sűrű mésztejet nyerünk, a mi ürülék, 
hányadék", rothadó anyagok aesinficiálására igen al
kalmas. Urülékhez, hányadékhoz fél- vagy ugyan
annyi mésztej adandó és 1/2-1 óra alatt a desinfi
ciálás megbízható. Falat, padlót, - melyre ürülék 
vagy hányadék jutott, - fa- és fémnemü tárgyakat, 
földet, kétszer .. háromszor sűrű mésztejjel bemeszelve 
kellően desinficiál tunk. 

Az oltott mész pora hulla desinficiálására is alkal
mas lévén, e ezéiból az a koporsó ban vagy a sírban 
mészporral sűrűn behintendő. 

Lúg, különösen az erős fahamulúg (1 /2 klgr. hamu 
1 klgr. vízre) (az 5 rész lúgessenczia 100 rész vízből 
és 5% hamuzsÍrból készült lúg kevésbbé) hathatós 
desinficiáló anyag. A lúgba áztatott szennyes fehér
nemüt, az azzal lemosott tárgyakat elég jól desin
ficiálja, de csak több órán át tartó behatás után. 
A f9rró lúg azonban rögtön és igen biztosan desinficiál. 

U rülék és hányadék fertőztelenÍtésére a forró lúgból 
2-3-szor annyit kell venni, mint a mennyi a desinficiá
landó anyag, a hatás néhány percz alatt megbízható. 

A lúghoz nagyon hasonló hatása van a hamúz8ír
nak és 8zappannak; desinficiáláshoz leginkább a 
puha kenőszappan (káliszappan, zöldszappan) hasz
náltatik és pedig vagy szappanos bekenésekre, le
mosásokra használják, vagy vízben feloldva abban 
áztat ják, esetleg kifőzik a fertőtlenítendő tárgyakat. 
Aztatásra és főzésre 2-5 rész szappan (hamuzsír) 
veendő 100 rész vízre. 

Az 5° fo-os cU1'bololdat megbízható desinficiáló ha
tású, különösen forrón. Carbololdattal minden mos
ható tárgya.t, továbbá fémtárgyakat, padlót, fatár
gyat - még fényezettet is - j ól lehet desinficiálni, 
E.éznek, testnek mosására 1-2%-08 carbololdat alkal-, . 
mas. Urülék, hányadék, árnyékszék, pöczegödör fertőz
telenítésére is alkalmas a carboioidat, de az iO'en költ
séges volna, lnivel abból e czélokra 80k voln: felhasz
nálandó. A carbol nagy mértékben méregtartalmú. 
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A nyers carbol (fekete carboi) igen hathatós des
inficiáló szer, leginkább árnyékszékek, pöczegödrök, 
szennyes folyókák szagtalanítás ára alkalmas, de ürü
lék, hán yadék, beszennyezett föld, udvar fertőztele
nítésére is használható; bőségesen kell alkalmazni. 
Ürülékhez, hányadékhoz annyi adandó, a mennyi a 
fertőztelenítendő anyag, akkor a hatás gyors és biztos. 

Oarbolmész, oltott mész, melyhez 1-5% carbolsav 
van keverve, csakis ha hatóságilag frissen készíttetik, 
vagy teljesen megbízható gyár szállítja, használandó, 
mivel nagyban bamisÍtják, ez pedig teljesen hatás
talan. Akként használandó, mint a mészpor. 

Kresol, Lysol, Salutol, Kresylmész, Ohlórmész, 
kénsav, sósav megannyi hathatós desinficiáló szerek, 
azonban részben méregtartalmuknál, részben pedig 
vegyi úton való előállításuknál fogva csakis szakértő 
által állítható k elő és alkalmazhatók. 

Kén- és chlórfüstó'lések, jodbrorngőzó'k betegszobák 
füstölés ére használtatnak, a jod· és bromdesinficiálás 
azonban drágasága miatt tekintetbe alig jöhet. A ké
nezés és chlórfüstölés bonyolódott voltánál fogva 
csakis hozzá értő egyén által hajtható végre Egy 
100 köbméteres szoba desinficiálására 1-2 klgr. kén 
elégetése szüksége~; ugyanily szoba desinficiálására 
4-5 klgr. chlórmész 2-3-szor annyi, vízzel higított, 
sósavval lesz a szobában felbontandó. 

A fertőztelenítés végrehajtása. 
Felügyelet. A legjobb fertőtlenítő szer hatástalan 

marad, ha a fertőtlenítés gondatlanul vagy czélsze
rűtlenül végeztetik, a fertőtlenítés végrehajtására 
tehát ép oly gond fordítandó, mint a fertőtlenítő 
szerek beszerzésére. 

A cholera fertőző anyaga - a cholerabakterium -
főképen a beteg bélürülékében és hányadékában van, 
ezért tehát első sorban a beteg vagy gyanus bélürü
léke és hányadéka desinficiálandó ; ugyanily figyelmet 
érdemelnek azonban a beteg ürülékével vagy hánya
dékával beszennyezett tárgyak is, pl. fehél'nemü, 
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ágynemü, ruha, ágy, szoba, but or, padl6, fal, lnelyre 
ürülék Vftgy hányadék jutott, árnyékszék vagy gödör, 
melybe az ürülék va1Y hányadék öntetett; az ápoló" 
annak ruhája, kezei, továbbá a beteget szállított 
kocsi, haj Ó, ha azt a cholel'ás beszennyezte. 

DesinÍlciálandók továb bá mindazon helyek, a lj ol 
sok ember - köztük esetleg cholerás vagy abban 
gyanus - megfordul, Így tehát különösen vendéglök,. 
kocsmák, kávéházak, vasuti és hajó-állomások ár
nyékszékei. 

A cholera bakteriumai nem csupán az ember be
leiben szaporodhatnak hanem az emberen kívül is 
mindenféle tárgyon, a mi nedves, nyirkos, szennyes; 
ezért a lakás közelében rothadó bűzös pocsolyák, ár
nyékszékek, trágyadombok meg nem türendők. Szi
gorúan ügyelendő továbbá arra, hogy a lakásban fal,. 
padló, a ház udvara nyirkos és szennyes ne legyen,. 
minthogy mindezeken megél és elszaporodhatik a 
cholera bakteriuma, ha esetleg elfecskendezve vagy 
elpol'ladozva az ürülékből oda jutott volna. 

Különösen ügyelendő pedig kezeink, szánk tisztán
tartására és hogy ivóvizünk, élelmiszerünk friss és 
tiszta legyen, mivel ezek által jut a fertőző anyag 
legkönnyebben a gyomorba. 

•• 
U rülék és hányadék desinficiálása. 

Legbiztosabb desinficiálás, ha az ürülék elégettetik~ 
a mi akként hajtható végre, ha az ürülék rongygyal 
fel fogatván , jól égő tűzbe dobatik ; gy Jrsan és Liz
tosan hat az is, ha legalább háromannyi lobogón 
forró víz vagy lúg öntetik az ürülékhez. 

Jól desinÍlciál a sűrű mésztej, a frissen oltott, 
mészpor, a 100/0-os kékgálicz-oldat, a chlórmész, 
5%-os carboi, fekete carboi, szappanos, lúgos, meszes. 
kresol (5%-os oldat), 5%-08 kresyl-mészpor, ha ezen 
szerekből félannyi - ugyanannyi adatik, mjnt a. 
mennyi a fertőtlenítendő anyag. 

A cholerás ürülékét, hányadék át - még ha des
inficiáltatott is - nem szabad udvarra, nyilt csator-
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nába, patakba kiönteni; a beteg közelében alkalmas 
csöbör tartandó és abba öntendő a desinficiált ürülék, 
hányadék, ha a csöbör megtelt, tartalma az árnyék
.székbe öntendő, ha pedig megfelelő árnyékszék nem 
volna, akkor a háztól, kúttól távol eső helyen gödör 
ásandó és az anyag abba ürítendő, mire aztán a gö
-dör belseje sűrű mésztejjel vagy a. desinficiáló szerek 
valamelyikével bőségesen el1átand6 és vastag föld
Téteggel betemetendő. Az edények, melyekbe a beteg 
ürüléke jutott, gondosan fertőtlenítendők. 

Fehé1'nemü jertőtlenítése. Legczélszerűbb a gyors 
elégetés; a fehérnemü rnég vízben, lúgban való ki
főzés által is fertőtleníthető; e czélból a beteg köze
lében üstben vagy dézsában víz vagy lúg tartandó, 
:a mibe a szennyes beledobandó, az edény tűzre téve 
és legalább 1/2 órán át lobogva kell a benne levő 
tárgyakat főzni. 

N öveltetik a kifőzés hatása, ha a vízbe az előbb 
felsorolt fertőztelenítő szel"ekből az ugyanott meg
mondott mértékben hozzá adunk, csupán annyi je
gyeztetik meg, mikép corrosiv és fehérgálicz fém
-edényben való kifőzéshez nelU használható, mivel a 
fémet megtámadj a. 

N em mosható ruha, ha nem értékes, - miután 
desinficiálása nehéz, - elégetendő. A hol gőzdes
inficiálás van, ott ebben hevítendő, ha pedig az nem 
áll rendelkezésre, akkor 1 °/00 részes corrosiv vagy 
"5°/o-os carbolsavval j ól meglocsolandó, azután száraz, 
napos helyen legalább ::3 napon át szárítandó. 

Az értéktelen vagy csekély értékü ágynemü (szalma
zsák) elégetendő, a dun nák, vánkosok, matraczok 
gőzzel desinficiálandók, azután több napon át szabad 
levegőn szárítandók. 

Ha gőzdesinficiálás lehetetlen volna, az ágynemü 
széjjel bontandó éR a mosható részek a már ismer
tetett módon desinficiálandók; a toll, ló szőr pedig 
forró lúgba vagy forró corrosiv-oldatba áztatandó és 
kiöblítés után a szaLad levegőn j ól kiszárítandó. 

Az ágy erős, forró lúggal, 5° lo-os szappanos, lúgos 
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kresol-oldattal" 10
/00 forró corrosiv-oldattal, 5% car

bolsav-oldattal, nyeles kefe segélyével alaposan jöl 
lesurolandó. 

Szoba je1'tőtlenítése. Ha ürülék, hányadék a szoba 
földjére hullott, a szennyezett hely sűrű mésztejjel,. 
5° /0 carbolsav-oldattal, 5° /0 kresol-oJ dattal, fekete 
carbollal vagy 10° /0 rézgáliczczal bőven beitatandó. 
Ha az ürülék vagy hányadék deszkapadlóra hullott,. 
az rongygyal feltörülendő és a rongyelégetendő, a 
szennyezett hely forró lúggal, 5°/0 forró carboI· 
oldattal, 5% kresol-oldattal vagy 10% forró rézgálicz
oldattal alaposan felmosand Ó, a deszkák között lévő 
repedések pedig bőven beitatandók. 

A beszennyezett falak sűrű mésztejjel, carbolsav
oldattal vagy kresol-oldattal bőségesen beitatandók. 

A beszennyezett butor farésze úgy tisztítandó meg, 
mint az már elmondatott, szövetes, párnázott része 
10

/ 00 corrosiv-oldattal - vagy ha a szövet llem igen 
érzékeny - 2-3%-os carbol-oldattal permetezővel 
bőven bepermetezendő, azután a szabad levegőn több 
napon át szárítandó és szellőzendő. 

A beteg által használt evő, ivó eszköz forró lúgban 
megmosandó, és a mit lehetséges, a tűzhelyen a 
sütőcsőben ki kell hevÍteni . • 

Apolók. Az ápolónak a betegtől beszennyezett ruháit 
épen úgy kell desinficiálni, mint a betegét; az ápoló 
minden körülmények között mosható ruhát viselj en. 

Az ápoló ügyeljen kezeinek és szájának tisztasá
gára ; evés, ivás előtt kezeit mossa meg, száját öblít se 
ki. Kézmosásra 2% carboI, 1% lúgos szappanos, 
kresol vagy ~% lysolos-salutolos, 1%

0 corrosivos 
vizet használjon avagy kezeit erős eczetben áztatván, 
szappannal jól mossa meg; száját tiszta vagy eczetes, 
czitromos, borkősavas vízzel öblögesse ki. A beteg 
szobájában ne egyék és ne igyék s annak evő-ivó 
eszközeit ne használja. A beteg szobáját pedig tartsa 
szellősen. 

Teste túlságos kimeritésétöl, kifárasztásától óva
kodj ék s a betegségtől ne aggódj ék. 
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Ha az munkáját elvégezte, mielőtt távozik, megfü
rödnie és tiszta ruhát váltania kell; langyos fürdőjébe 
~orl'osiv vagy 2°,0 carboi adandó vagy legalább teste 
szappannal j ól lemosandó. 
, A beteg meggyógyulása után ürüléke még több 
napon át desinficiálandó ; úgy a felgyógyult, mint az 
ápoló megfürdetendő és reájuk tiszta ruha adandó. 
Fürdőkád hiányában mindkettőnek teste szappanos 
vízzel vagy eczettel j ól lemosandó. 

E ljárrá s cholerra-h~(;llá1;al. A hulla 5% carbollal, 
1 %0 corrosiv vagy 10% zinksulfat-oldattal nedvesített 
lepedőbe burkolva azonnal koporsóba teendő és a 
halottas házba, temetőbe vagy egy üres lakatlan 
szobába szállítandó. A hulla látogatása szjgoruan tilos. 

A koporsóba tett hulla a fentebb felsorolt szerek 
valamelyikével jól meglocsolandó vagy 5% chlórmész
oldattal bőségesen behintendő és ugyanazon szerek 
valamelyikébe áztatott lepedővelletakarandó. 

A koporsó feneke lehetőleg j ól zárj on, mindamellett 
-elővigyázatból a koporsó aljára mészpor-réteg hin
tendő vagy a fent.i szerek valalnelyikével bőségesen 
itatott fürészpor ágyazandó, hogy az a hullából ne
talán kifolyó nedveket felfogj a. 

A cholerás beteg lakásának desinficiálása. 
A cholera-beteg szobáj a meggyógyulás vagy elha

lálozás után gyökeresen desinficiálandó, mely ezéiból 
mindenekelőtt annak kifüstölése szükséges. A kifüstö
lés sikeres keresztülvitele czéljából gondoskodni kell, 
hogy ablakok, ajtók jól zárj anak, azokon minden 
nyil ás beragasztandó, a szobában lévő összes tárgyak 
helyükön hagyatván, ágyak, szekrények, fiókok fel
tárandók, padló, butorok és egyéb tárgyak vízzel 
meglocsoltatnak, azután a kén megfelelő helyen tűz
biztos edényben meggyujtatik, - vagy pedig a chlór
mészre a sósav ráöntetik - s ennek megtörténte 
után a szoba gyorsan elhagyatván, az ajtó elzál'atik. 
21 óra eltelte után ajtók, ablakok kinyitandók és a 
részletes desinficiálás megkezdendő. - De ennél is 
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egyszerűbb és eredményes eljárás, ha a szoba és az 
abban levő összes tárgyak 1°/00 corrosivval - per
metező segélyével - bőven benedvesíttetik, a mi 
24 óra mulva 1-2-szer ismétlendő, azután ajtók, 
ablakok kinyitandók és szellőztetés után a részletes 
fertőztelenítés foganatosítandó. 

Ha azonban a fentebbi két módszer egyike sem 
volna keresztül vihető, akkor a szoba legalább 3 napon 
át folytonosan szellőztetendő. 

A részletes desinficiálás a következőkből áll: a 
falak friss mészszel bemeszelendők; ' 2-5°/0 chlórmész 
a mészhez adva fokozza ugyan a fertőztelenítő hatást, 
de a szobát tűrhetetlen Bzagúvá teszi. A padló, bu
torok, ágynemü, ruha az előadottak szerint desin
ficiálandók. 

A szoba földje erős mésztejjel itatandó, azután 
ásónyomnyira felásandó, kihordandó és tiszta friss 
földdel pótlandó. -Az árnyékszék, szennyes víz kiürítő, ha cholerás 
használta, vagy ha cholerás anyag öntetett bele gon
dosan desinficiálandó ; különösen az árnyékszék fáju, 
kiván alapos desinficiálást. Az árnyékszék farészei, 
padlój a az előírt módon desinficiálandók. 

Ha a closetnak bőven van vize és csatornába 
nyilik, a closet medenczéje - míg beteg van - na
ponta 2-3-szo1' erős mésztejjel, carbolos, creosolos 
()ldatokkal vagy nyers cal-bollal jól leöblögetendő; 
ugyanígy desinficiálandó a beszennyezett kiürítő is. 

Gödrös és más árnyékszék, melyekből az ürülék 
nem távolíttatik el azonnal, az árnyékszék tartalma 
is gondosan desinficiálandó, ha cholera-ürülék jutott 
bele; e czélból mésztej az árnyékszékben levő anyag 
1/5_1110 részének megfelelő mennyiségben öntendő a 
gödörbe; de hasznos oltott mész porával való bősé
ges behintés is . 

Hathatósabb rézgálicz-oldatot, - 4-5 klgr. réz
gálicz vagy erős kresylmész-oldatot, - 2 klgr. kre
sollal egy hektoliter ürülékl'e számítva, keverni az 
ál'nyékszék tartalm ához. - Ugyanezen anyagokkal 
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kell az árnyékszék levezető csöveit is naponta 
1-2-szer leöblögetni. 

A hol rendes árnyékszék nincs, az előbb előírt el
járás követendő. 

Nyilváno8 helyek é8 épületek jertőtleníté8e. Ven
dégIők, korcsmák és egyéb nyilvános középületek 
fertőztelenítése felette fontos lévén, ezekben különösen 
tisztán tartandók az árnyékszékek, éjjeli edények és 
szekrények, mosdó edények, az udvar; szobapadlók 
és lépcsők gondosan surolandók, asztalok, szé kek és 
egyéb butorok nedves ruhával gondosan letörlendők, 
szobák, termek j ól szellőztetendők; végre élelmiszerek 
pornak, légynek kitéve nyitva ne tartassanak. 

Hajók, va8uti koc8ik, cholerás helyről érkező ke
're8kedelmi áruk, uta80k és azok podgyá8zának fer
tőztelenítéséről külön szabályzatok intézkednek. 

KöztiBztaBág. A köztisztaság fenntartására a leg
~berebb felügyelet és legszigorúbb ellenőrzés gyakor
landó. Irányadóul szolgáljon, hogy ahol a járvány 
még nem tört ki, a köztisztaság egyszerű, termé
szetes módon, nevezetesen: vízzel való locsolás, 
söprés, szennyes anyagok eltávolításával, szemét és 
egyéb piszok elhordásával tartandó fenn. Ha azon
ban a járvány kitört, akkor hathatósabb desinficiáló 
eljárások alkalmazandók. A legnagyobb szigorúsággal 
pedig azon házakban, illetve lakásokban kell eljárni, 
a hol a cholera-eset előfordult és a hol a fertőzött 
házban többen laknak. 'I E 
, 

Eleimi szereknek és italoknak fertőzéstől való 
óvása és fertőtlenítése. 

Mindennemü élelmiszer, mely állott, - és habár 
csak 1-2 órán át is, - aggodalmas; különösen ke
rülendő pedig a piaczon, boltban, vendéglőben állott, 
tehát portóI, lé~ytől lepett élelmiszer ~s gyümölcs, 
n1ivel ba hideg, állott ételre a levegő porából esetleg 
cholerabakterium jut, azon gyorsan elszaporodhatik 
és fertőzést okozhat; leghelyesebb tehát csupán 
fri8sen jőzö'tt, sütött, párolt élelmi8zerrel élni. 
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A tej frissen forralva élvézendő; kenyér, zsemlye 
megpirítás által desinficiálandó. Sajt, vaj, gyümölcs. 
kerülendő. Az olyan élelmiszer-üzlet, mely cholerától 
lepett házban van, - gondos desinficiálásig, - be
zárandó. Evőeszközök, edények forró vízzel, lúggal 
tisztítandók. 

Vizet inni cholerás helyen tilos, úgyszintén oly 
víznek a megivásától, a melyre nézve gyanú forog
fenn, hogy be van szennyezve, szigorúan tartózkod
junk; különösen pedig a nem mély kutak, folyók, 
patakok, tavak vizének ivása kerülendő, de legveszé
lyesebb az állott vÍz, mert ha a vízbe cholerabakteriuIn 
kerül, 1-2 óra alatt már szerfölött elszaporodhatik. 

A gyanus vagy fertőzött víz felforralás által tehető 
leginkább ártalmatlanná, de a felforralt víz is ártal
massá válhatik 2-3 órai állás után. A felforralt 
vizet kevés bor, czitromlé, czitromsav, pálinka hozzá
adása által, vagy ha tea főzetett vele, lehet kellemes 
izüvé tenni. 

Az ásványvíz megbízható, de csak friss felbontás 
alkalmával, mivel ha csak néhány órát állott fel
bontva, ártalmassá válhatik; szódavíz tiszta fertőzés
mentes vízből készíttessék, az üvegek és azok csapjai 
pedig tisztán tartandók. 

Jó a friss forrásvÍz, ha mélyből fakad, jól van 
foglalva és vize nem állott. A leggondosabb szűrés 
(filtrálás) nem oly hathatós, mint a forralás; a házi 
szűrők között legmegbízhatóbb a Pasteur-féle szűrő. 
E szűrőn szakadatlanul folyjon a víz s pel"CZre sem 
zárassék el; 5-6 napi időközben a szűrő szétsze
dendő és kifőzéssel desinficiálandó. 

Egyéb hatósági intézkedések.-

Bérkoc8i és egyéb szekérállások, melyek cholerás! 
anyaggal fertőztetve nincsenek, vasgálicz-oldattal 
való bőséges öntözés vagy vízzel öblögetés, azután 
carbolmészszel vagy egyéb carbolos anyaggal val~ 
behin téssel fertőzteleni tendők. 

. 18 
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A szennyes folyókák (nyilt csatornák) vízzel bő
fJégesen öblögetendők, azután vasgálicz-oldattal vagy 
1 ú/o carbolsavas vagy 2-30

/0 tisztítatlan carbolsavoas 
vízzel szagtalanítandók. , 

A. rnyéks zékek, melyekbe cholerás anyag méD' nem 
'került, a járvány kitörése előtt okvetlen kitis~títan
dók és folyton tisztán tartandók. J árvány Kitörése 
után az árnyékszék tartalma az előzetesen történt 
desinfectió után hordható ki, a hol pedig gyanu me
rilt fel az iránt hogy az árnyékszékbe cholerás 
ürülék jutott, a fertőtlenítés a fentebb ismertetett 
ISzigorubb módon végzendő. 

Vizelők gyakran lemosandók, a hol pedig sokan 
,használják, ott kék- vagy zöldgálicz-oldattal vagy 
carbolsavas vízzel leöblítendők. 

Vasuti és ha}ózási várószobák folytonosan szellöz
tetendők, padló, butorok gyakran felmosandók, ár
,nyékszékek szigorúan tisztán tartandók, ha pedig az 
utasok között cholerás vidékről érkezettek is meg
fordultak, a már ismert módon fertöztelenÍtendök. 

Szennyes lakások kitisztogatandók, meszelendök és 
jól szellőztetendő k, a zsufolások megakadályozandók. 

Czélszerű ha a hatóság a fertőtlenítést a saját -
ahhoz értö - közegeivel végezteti, valamint czél
:szerű az is, ha a község ruha, ágynemü és egyéb 
"tárgyak fertőtlenítésére fertőtlenítő kályhát épít. 

A hatóság a fertőtlenítésre vonatkozó jelen sza
.bályokat saját hatáskörében szigorúbbá teheti. 

Kátrpótlás a fertőtlenítés által okozott ká1·oké1·t. 
Fertőtlenítés czéljából a magánvagyon o n - különöse~ 
szegények tulaj donán - ejtett kárt a hatóság megtéríti. 

Büntetések. Az ezen szabályzat ellen vétők a ma
gyar büntető törvénykönyv bűntettekről és vétségekről 
szóló részének 316., a kihágásokról szóló részének 
{9~., 93., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 105. és 125. §§. 
.szerint büntettetnek. 

A cselekmény hivatalból üldözendő. 
A }árvány megszüntének kih'l>rdetése hatóságilag 

!3szközöltetik. 
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