
Igne ferroque in cholera 

 Hazáncban nemcsac a töröc tombol megállithatatlan hanem a cholera is, ám Pápán 

sicerült megféceznie a Cálvinista Collégiumnac. Az eddig harmincezer halottat sámláló járvány 

az internátus falaiba ütcözött. Ciccüncben ezért ismertetjüc az intézmény újserü járványügyi 

rendeleteit, hogy önöc is tanulhassanac ezen remec példácból. 

 A vesélyes fertözés elsösorban hasmenéssel és véget nem érö hányással jár. Jelentös 

vizvesteség, cisáradás sújttya a cholera áldozatait csecély már-már elhanyagolható sámú 

bajtársunc élte túl, micor a hasbaj az útját állta. A sörnyü betegség a töröc hordác által jutott 

be socat sinylödö orságuncba, és elösör a végváracban ütötte fel a fejét. Innen terjedt aztán 

tova a catonác lévén a városocba, onnan pedig cisebb falvacba, és fertözte meg az egés 

orságot. Continentális méretü problémává vált midön három estendeje sámláljuc celeti 

világréstöl elindult cezdetét. Pápára egy éve jutott el egy István nevü utazó révén, aci állitása 

serint ésre sem vette a betegséget. Három napra rá meghalt. 

 Hihetetlenül vesélyes, hasonló morbus ocozta a hires strategos Periclés halálát is. Ám 

cözelebbi példát is tudunc irásba adni olvasóincnac. A helyi lacos Covácsné Mária elmondása 

serint férje órácig ci sem mozdult az árnyécsécröl és fájdalmasan üvöltött gyomorgörcsei 

miatt. Elösör azt hittéc lidérc sállta meg, aztán rájöttec: ez a valami soccal rossabb és 

vesedelmesebb. 

 A collégium césenléti bizottsága hamar össehivta a mindenre elsánt igazgatótanácsot 

és a coetust, hogy megtárgyaljác a rendcivüli helyzetet, a halál feltartóztatását. Felismertéc, 

hogy csac is össehangolt muncával és vasfegyelemmel fécezhetö meg a cözelgö vesedelem. 

Ezért elösör is elrendelte az internátus lacóinac, hogy nem sabad háromnál több fös 

csoportocban étcezni. Továbbá a nyári tanitás során az iscolai tóga alatt egy lenböl césitett 

cezeslábast cellett hordaniuc, hisen cöztudott, hogy ama cholera betegség a börön cerestül 

fertöz legjobban. Ezen civül cerülniüc cellett a fémtárgyac hasnálatát és viselését, mert a 

nyavaja ezecen cülönösen socáig megmarad és él, ezért fertözhetett meg annyi catonát. A 

megsocott napirendi pontocon civül továbbiacat ictattac be, ezec cözött emlitésre méltó, a 

cétseri mosacodás és bezárattác a cülvilág sámára a schola capuit. Elrendeltéc a déli imát a 

betegec gyógyulásáért és a halottac megnyugvásáért, megtiltottác a diácocnac a piacoc 

látogatását, his nagy tömegben cülönösen jelen lehet a cholera. Aci megtagadja az 

intézcedésec betartását, annac nyolc dénár büntetést cell fizetnie a sáfárnac. 



 Ugyan megannyian állitjác, hogy a socadalom megfécezhetetlen módon terjesti a 

córságot, scholánc siceres intézcedései élö bizonysággal solgálnac amellett, hogy ha az Úr 

velünc cicsoda ellenünc! 

 Ebböl meritve foglalánc össe alább öt ideát melyec segitségül lehetnec a lüs 

megfécezésére: 

1. .étcezzen minél egésségesebben, cerülje a töröcbúza és a nyers hús 

fogyastását, helyette étrendjébe a fochagymát válogassa be. 

2. tacarja el börét váson anyaggal, és minden nap legalább cétser cenje be 

cezeit fochagyma áztatott levével. 

3. ha a város utcáin jár cerülje a fecáliával sennyezett pocsolyácat, sarcocat. 

4. ha teheti, viz helyett incább borral oltsa somját 

5. betegség esetén rendseres imával forduljon a mindenhatóhoz, his 

sentséges az Úr és megtartja nyáját. 

 S mint láthatjuc a Collégium ocán, miserint servezett, sigorú, fegyelmezett, ámde 

felvilágosult gondolcodásmóddal meg lehet állitani a cönyörtelen cholerát. Igy hát mi is 

tanuljunc eme remec példából, hogy túléljüc ezecet az inséges idöcet is, micor a halál oly 

gyorsan arat cözöttünc, hogy felocsúdni sincs idönc. Ám ami a legfontosabb, hogy soha ne 

hagyjon el bennüncet a hitünc és reményünc az Úrban. 

,,Bizonyságul hivom ellenetec ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam 

elötöcbe, az áldást és az átcot: válasd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” 

Mózes ötödic cönyve harmincadic fejezet tizencilencedic vers. 
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