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Câteva aspecte ale epidemiei de holeră 
din 1872-1873 la Oradea

Florin Chiş

Caiete de antropologie istoricã, anul IX, nr. 2 (17), iulie-decembrie 2010, pp. 33-42

Ultimul val de holeră al secolului 
XIX, cel dintre 1872-1873, a fost cel mai 
virulent de până atunci, provocând zeci 
de mii de victime. Deşi administraţiile 
locale erau incomparabil mai pregătite sa 

facă faţă unor astfel de provocări decât pe parcursul molimelor precedente, numărul 
mare de morţi este rezultatul unei infecţii masive. Pe lânga factorul uman, esenţiale 
au fost şi condiţiile de mediu, lipsa precipitaţiilor, căldura excesivă, alimentaţia 
sărăcăcioasă, folosirea apei din râuri sunt tot atâtea cauze ce au favorizat răspândirea 
holerei. Astfel, infecţia cu vibrionul holeric a fost precedată şi însoţită de fenomene 
meteorologice ce i-au pregătit terenul. Primăvara lui 1871 a fost una ploioasă, fapt 
ce a determinat pierderea culturilor de grâu. Anul următor, iarna a fost „seacă”, iar 
primăvara şi toamna secetoase. În Crişana şi Banat, în noiembrie, era atâta de cald 
cât „n-a putut sta omul în drum de căldură”, pomii rodind a doua oară1. O însemnare 
din Şuştiu (Bihor) arată că 1872 a fost „an rău, vara era iarnă şi invers, grâu nici de 
vândut şi boli”2. Referindu-se la acelaşi an, preotul Iuliu Valş nota: „...1872 au fost 
visectu şi nu prea roditor de poame pentru ploi multe a primăverii. Şi din iulie şi 
august având mult grâu s-au stricat şi peritu. De la a 14-a zi a lunii septembrie au 
urmat îmbunirea timpului şi a vremii aşa încât care mai frumoasă şi îndelungată 
vreme a fost toamna ţinând 22 Noiembrie-Decembrie. Scriu spre aducere aminte că 
a fost timp frumos până în timpul însemnat ca de vară apoi urâtu s-a schimbat.”3. 
Primăvara următoare au avut loc inundaţii pe Valea Crişului, iar vara şi toamna 
au fost secetoase, pământul crăpând până la adâncime de-un cot, ducând astfel 
la uscarea vegetaţiei4. În Crişana anii 1871-1873 „au fost toţi 3 ani fără de roade, 

1 Florian Dudaş, Catastrofe…, p. 51.

2 Titus L. Roşu, Însemnări…, p. 39.

3 Ibidem, p. 55.

4 Federaţiunea, nr. 59, 24/12 august 1873, p. 227.
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tempurile ernii au fost fără zăpadă”, „n-au ninsu, fără numai [ iarnă ] sacă, şi au 
fostu iarna [ ca ] vara şi vara [ ca ] iarna”5. Începută în 1869, starea generală de 
lipsuri şi foamete se perpetuează până în 1874, când mai sunt încă semnalaţi morţi 
de foame în Bihor6.

Măsurile luate de autorităţi cu prilejul acestei holere sunt promte, existând deja 
experienţa atâtor valuri epidemice. În raportul nr. 26 289 din 12 august 1872 a 
Ministerului de Interne maghiar se informa despre propagarea holerei dinspre Rusia 
în Basarabia, Volhinia, Kursk, Mociliev, Orel, Podolia, Riaron, Charekov etc., şi 
infectarea a 21 de provincii şi 16 oraşe. Se cerea ca fără întârzâiere să se cureţe 
străzile şi locuinţele oamenilor, să se interzică consumarea şi comercializarea 
fructelor necoapte, a peştelui stricat şi mâncărurilor alterate, dezinfectarea zilnică sub 
supravegherea autorităţilor a tuturor locurilor publice, precum restaurante, teatre, 
cârciumi, hoteluri, fabrici, toalete, punerea în carantină imediată a eventualelor 
cazuri pentru evitarea extinderii infecţiei, raportarea fără întârzâiere a orcărui caz 
apărut7. Prin ordonanţa dată la 26 august se descria boala, profilaxia şi tratamentul 
ei, precum şi mecanismele sanitaro-poliţieneşti ce trebuie puse în aplicare8. Sunt 
trimişi 50 de medici în zonele cele mai atinse, iar în locurile mai puţin infestate sunt 
numiţi „comisari ministeriali pentru holeră”, care coordonau lupta antiepidemică, 
distribuiau medicamente şi afişe sanitare pentru instruirea locuitorilor9.

În condiţiile în care în Ungaria se murea de holeră încă din vara lui 1872, iar 
epidemia se răspândise şi în unele zone ale Bihorului, administraţia oraşului Oradea 
ia măsuri pentru evitarea contagiunii, iar în eventualitatea producerii acesteia, pentru 
limitarea ei. În acest sens, la 1 noiembrie 1872, bazându-se pe experienţa acumulată 
până atunci, Primăria emite „Instrucţiuni generale privind epidemia de holeră”10. 
Documentul conţine 8 puncte şi insista încă de la început pentru anunţarea medicului 
la cel mai mic semn şi respecterea întru-totul a dispoziţiilor date. Erau reamintite 
simptomele bolii pentru ca ele să poată fi recunoscute de toată lumea, precizâdu-
se că e posibil ca ele să nu apară la unele persoane sau să nu se manifeste toate 
în acelaşi timp. Printre acestea era menţionate „piele rece şi de culoare albăstruie, 
vomă, diaree, chiorăitul maţelor, încetarea urinării, etc”, ajutorul medical trebuind 
să fie solicitat atât pentru binele persoanei cât şi pentru binele social. Până la sosirea 
medicului, bolnavul trebuia culcat în pat, încălzindu-i-se membrele prin frecţionare, 
administrându-i-se ceai fierbinte până începe să transpire11. O altă preocupare a 

5 Florian Dudaş, Catastrofe…, p. 51.

6 Ibidem, p. 65.

7 A.N. – D.J. Bh, Fond Primăria...,dosar nr. 320, f. 9.

8 Ştefan Gămănescu, Epidemia de holeră din 1873 în Banat şi Transilvania, în Apărarea 
sănătăţii ieri şi azi (coord. Gh. Brătescu), Bucureşti, 1984, p. 276. 

9 Familia, IX, nr. 29, 29 iulie/10 august 1873, p. 244.

10 A.N. – D.J.Bh, Fond Prefectura, dosar nr.935/1871-1873 (R.209), f. 169.

11 Ibidem.
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constituit-o igiena oraşului şi a caselor, holera fiind considerată a fi „rezultatul 
mizeriei intrate în putrefacţie”. Trebuiau dezinfectate zilnic locuinţele şi curţile, 
iar în wc-uri şi gropile de gunoi aruncată 1,5-2 măsuri de var amestecate cu apă. 
Era interzisă aruncarea excrementelor bolnavilor la groapa de gunoi sau canalizare, 
ci colectarea lor într-un vas, peste care se arunca soluţia amintită. Măsura era una 
eficientă, deoarece holera se transmitea în special prin resturile umane de pe haine 
sau ajunse în apă. Nerespectarea ei în totalitate şi infestarea Crişului Repede, în 
care se spălau haine şi din care se consuma apă, a constituit o premisă esenţială a 
răspândirii molimei în oraş. De o mare importanţă era pentru autorităţi şi păstrarea 
curăţeniei îmbrăcămintei, lenjeriei şi camerelor de locuit. Încăperile, mai ales cele 
ocupate de bolnavi erau dezinfectate cu fum de conuri de brad, fiind recomandată 
aerisirea frecventă a acestora, aerul închis putând inflama căile respiratorii, 
agravându-se astfel boala12. 

Populaţia trebuia să se abţină de la plăceri, consumarea în exces a băuturilor 
şi mâncărurilor. Se recomanda evitarea mâncărurilor grase, greu digerabile, a 
fructelor necoapte, cârnaţilor, peştelui, ciupercilor, pâinii necoapte sau calde şi 
a berii nefermentate. Era esenţial ca populaţia să nu se îngrijoreze, să îşi păstreze 
obiceiurile şi activităţile zilnice şi să evite consumarea apei din fântânile aflate în 
apropierea canalizărilor şi a gropilor de gunoi13. Recomandările priveau şi confortul 
fizic şi psihic al omului, care, după mentalitetea de atunci, erau hotărâtoare în 
predispoziţia contactării bolii. Importantă era menţinerii căldurii trupului şi a 
picioarelor, păstrarea acestora din urmă în permanenţă uscate, dar şi necesitatea 
realizării unui echilibru între muncă şi odihnă. Oboseala şi lipsa somnului duc 
la slăbirea corpului şi astfel la contactarea bolii, de aceea era necesară evitarea 
petrecerilor şi distracţiilor de noapte. O viaţă în echilibru şi linişte sufletească 
te făcea imun la holeră, oamenii putându-se apăra de aceasta evitând supărarea, 
nervozitatea, îngrijorarea şi frica14. 

Pe lângă aceste recomandări, cetăţenii oraşului mai aveau o serie de obligaţii 
percum: păstrarea curăţeniei gospodăriilor, a trotuarului din faţa casei şi 
transportarea mizeriei în afara oraşului, la locul desemnat, cel puţin o dată pe 
săptămână, dezinfectarea gunoiului şi dejecţiilor umane în fiecare dimineaţă la 
ora 8, cu 1,5 litri de soluţie-amestec piatră vânătă şi var pentru fiecare membru 
de familie. În cazul izbucnirii holerei, proprietarii restaurantelor, crâşmelor şi 
cafenelelor vor avea obligaţia să închidă în fiecare seară la ora 23. Această măsură 
era una ce ţinea de ordinea publică, dar avea ca substrat şi evitarea aglomeraţiilor 
şi oboselii ce favorizau răspândirea molimei. În perspectiva unor cazuri de 
îmbolnăviri, locuitorii, indiferent de pătura socială din care făceau parte, puteau 
să se adreseze următorilor medici:

12 Ibidem.

13 Ibidem, f. 170.

14 Ibidem.
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Dr.Kálmán Izidor- Ujváros- str. Capucinilor, nr.73, în casa lui Bozontai Josef
Dr. Schvarz Zsigmond- Olosig- nr.802, în casa lui Közèpessy Gyulánè
Bendák Istvan- Velenţa-str. Clujului, nr.13, în casa lui Osváth Lajos
Medicu primar Mayer Ágoston-Ujváros,str. Közèp, nr.38615.

Deja constituita Comisie pentru holeră se întruneşte în şedinţa prezidată de 
primarul Oradiei, Lukáts György, la 6 noiembrie 1872 şi, în conformitate cu hotărârea 
1313/5414 a Consiliului orăşenesc, ia primele măsuri preventive concrete împotriva 
contagiunii. Medicului şef al oraşului, dr. Máyer Ágoston, şi consilierului Vargha 
István li se ordonă să se îngrijească ca, în spitalul de holeră amenajat în caz de 
urgenţă în clădirea restaurantului din parcul Rhédai, să nu fie nicio deficienţă în 
îngrijirea şi alimentaţia bolnavilor16. Medicii oraşului sunt înştiinţaţi despre obligaţia 
de a informa pe Căpitanul holerei despre eventualele cazuri sau suspecţi, urmând 
ca acesta să-i raporteze primarului şi asociaţiei medicilor care să se pronunţe după 
caz. Consilierii Incze Lajos, Koszta Gerö şi Steiner Lipot trebuiau să aleagă comisari 
de stradă, care să asigure punerea în practică, rapid şi eficient a regulamentului de 
curăţenie a oraşului sau a oricăror altor măsuri necesare, luate ulterior de Comisia 
pentru holeră. Consilierul Vargha István avea sarcina ca, împreună cu consilierii 
numiţi mai sus şi cu comisarii de stradă, să se îngrijească de curăţarea canalelor 
de dejecţie, de scurgere şi stradale, să adune gunoaiele şi baligile, să dezinfecteze 
latrinele, străzile, să cureţe locurilor de parcare al birjelor şi cotigilor, să asigure 
aerisirea şi evitarea suprapopulării pivniţelor şi cocioabelor. Hotărârile şi măsurile 
luate de Comisie urmau să fie date publicităţii prin intermediul presei locale, iar 
medicul şef, consilierii implicaţi şi biroul căpitanului prin extrase ale procesului 
verbal17. 

Tot în acea zi, în şedinţa Consiliului orăşenesc, dr. Lukáts János, directorul 
Spitalului public al comitatului Bihor, prezintă propunerea sa ca într-o clădire 
separată a spitalului, cu o capacitate de 30 de paturi, în cazul unei epidemii de 
holeră, să fie organizat un spital pentru holerici. Clădirea se afla la o distanţă de 70 
de stânjeni de clădirea principală şi deci nu prezenta vreun pericol pentru ceilalţi 
bolnavi, mai ales că holericii vor beneficia şi de alimentaţie şi asistenţă medicală 
separată. Ca urmare a avizului favorabil din partea Consiliului spitalului, lui Lukáts 
János i se cere să treacă la amenajarea spitalului pentru holeră, să angajeză personal 
pentru acest scop, iar pentru o mai mare siguranţă i se pune la dispoziţie un paznic18.

Conform hotărârii luate, prim-căpitanul Serényi Gusztáv îl anunţa la 16 decembrie 
1872 pe primarul Lukáts György de apariţia primului caz de holeră în Oradea. Cel 
bolnav, Ungar Moritz, sosise de dimineaţă cu trenul de la Budapesta şi se angajase 
ca ucenic la comercianţii Sauer şi Günsberger, unde în după-masa aceleaşi zile i s-a 

15 Ibidem.

16 A.N. – D.J. Bh, Fond Primăria..., dosar nr. 320, f. 11.

17 Ibidem.

18 Ibidem, f. 12.
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făcut rău, având simptome de greaţă şi diaree. La faţa locului soseşte dr. Berkovits 
Zsigmond, care decide să îl interneze la Spitalul comercial de pe strada Ujsor19. În 
urma investigaţiilor medicale ale medicului mai sus amintit, a lui Lukáts János, 
medicul şef comitatens şi stagiarului Pollák László s-a constatat că Ungar Moritz 
suferea de holeră. Ca urmare a acestui lucru, Serényi îl trimite pe comisarul de 
poliţie Csája Lipot la prăvălia comercianţilor Sauer şi Günsberger, aflată în clădirea 
hotelului Zöldfa cu misiunea de a asigura dezinfectarea locului atunci şi în zilele 
următoare, cu speranţa că epidemia nu se va extinde20. O zi mai târziu, medicul-
şef Máyer Ágoston informa şi el primarul despre cele întâmplate, afirmând că şi 
el personal, împreună cu dr. Bodor Károly, l-au consultat pe tânărul evreu de 16 
ani şi au dedus că are holeră asiatică în ultima fază. În ciuda tratamentului primit, 
pacientul decedează la ora 8 dimineaţa. Medicul-şef dispune dezinfectare prăvăliei, 
a toaletelor din Hotelul Zöldfa, la parterul căruia funcţiona aceasta şi a Spitalului 
comercial, excrementele fiind îngropate în grădina instituţiei, la o adâncime de două 
picioare, într-o groapă săpată în acest scop21. La rândul lor, autorităţile oraşului 
anunţă la 17 decembrie 1872 Ministerul de Interne maghiar despre acest caz şi 
măsurile luate22. Vice-ministrul Károly trimitea peste două zile o scrisoare către 
mai marii Oradiei în care le cerea ca pentru stoparea extinderii holerei să respecte 
neapărat instrucţiunile de prevenire şi vindecare, având totodată obligaţia legală de 
a trimite rapoarte despre evoluţia acesteia Ministerului Sănătăţii23.

Cu tot efortul autorităţilor, holera se extinde, manifestându-se cu virulenţă pe tot 
parcursul anului viitor. La 19 iunie 1873 Comisia pentru holeră reunită în şedinţă, 
sub preşedenţia primarului Lukáts György, hotăra mărirea numărului de medici 
care să se ocupe de bolnavi, iar pentru o mai bună punere în aplicare a măsurilor 
lucrătorii poliţiei trebuiau să se prezinte zilnic la ora 7 dimineaţa la servici24. Se ia 
în discuţie, la 26 iunie 1873, consemnarea nominală a bolnavilor şi decedaţilor de 
holeră, pentru aceasta primarul cerând biroului căpitanului de holeră deplasarea 
prin oraş în acest scop25. Astfel, săptămânal, joia, medicul-şef Mayer Agoston primea 
informaţii despre evoluţia epidemiei atât de la comisari cât şi de la conducătorii 
spitalelor, care ţineau o condică a bolnavilor26. Căpitanul Serényi trimitea în 1 
iulie o înştiinţare subordonatului său, vicecăpitanul Kerekes János, anunţându-l 
că medicul Heller Márton, care locuia în Velenţa, în apropierea Spitalului izraelit, 
conform hotărârii Comisiei, se va ocupa de tratarea holericilor. Casa acestuia dar 

19 Ibidem, f. 13.

20 Ibidem, f. 14.

21 Ibidem, f. 15.

22 Ibidem, f. 17.

23 Ibidem, f. 19.

24 Ibidem, f. 23.

25 Ibidem, f. 22.

26 Ibidem.
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şi a celorlalţi medici pentru holeră va fi dotată cu lămpi roşii spre a fi mai uşor de 
găsit pe timp de noapte. În faţa casei medicului Márton vor fi puşi paznici, pentru 
siguranţa acestuia, plătiţi cu câte 3 forinţi fiecare27. Pentru menţinerea curăţeniei 
în canalizări, Primăria angajează particulari care cu ajutorul unor pompe extrăgeau 
mizeria în butoaie, pe care apoi le deversau în afara oraşului. O astfel de persoană 
era Schneider Antal din strada Köfarago, nr.15 care, datorită faptului că nu se 
achită în mod corespunzător de sarcina ce-i revine, este obligat ca pe răspundere 
şi cheltuială proprie să achiziţioneze o pompă şi două butoaie în termen de 30 de 
zile, cu care apoi să îşi ducă la bun sfârşit treaba28. 

La 21 august medicul-şef Máyer Ágoston prezenta în faţa Comisiei pentru holeră 
bilanţul de până atunci al victimelor, situaţia îmbolnăvirilor şi a celor aflaţi sub 
tratament. Constatând că epidemia este în scădere, Comisia anulează o parte din 
măsurile restrictive, menţinându-le doar pe cele ce privesc curăţenia şi dezinfecţia. De 
asemenea, constatîndu-se că în Spitalul pentru holeră exista doar un singur bolnav, 
administratorul acestuia era eliberat din funcţie, menţinându-se în continuare o 
minimă asistenţă medicală pentru eventualele îmbolnăviri. În lipsa unor noi cazuri, 
urma că în câteva zile, prin ordinul Căpitanului de holeră, spitalul să fie închis, iar 
inventarul lui, precum şi a celui din Velenţa, de pe strada Halász (Pescarilor), să 
fie preluat de către primar. Hotărârile Comisiei sunt aduse la cunoştinţa orădenilor 
prin ziarele locale, care primesc la redacţie note informative29.

În tot acest timp a existat o permanentă legătură cu Ministerul de Interne şi cel 
al Sănătăţii de la Buda, care prin măsurile adoptate vin în sprijinul autorităţilor 
locale. Prin telegrama 28 202 din 14 iulie 1873 Ministerul de Interna îşi manifesta 
dorinţa de a trimite din partea lor prin comitatele Bihor şi Sabolcs, pe Ercsey şi ar 
dori să ştie dacă acesta era de acord sau dacă nu, pe cine ar recomanda în locul 
lui. Era probabil vorba de medicul primar orădean Ercsey Imre, care urma să fie 
plătit pentru a străbate cele două comitate şi a semnala eventualele noi focare de 
holeră30. Această intenţie este exprimată şi două zile mai târziu în telegrama 28 494, 
cunoaşterea situaţiei din comitate din surse directe având o foarte mare importanţă 
pentru intervenţia promtă a autorităţilor centrale31. Ulterior, în schimbul serviciilor 
sale, Ercsey Imre este plătit din fondul pentru holeră cu o sumă de 50 de florini32. 

În lunile toamnei, pentru a preîntâmpina izbucnirea foametei în Comitatul Bihor, 
datorită recoltelor slabe şi a epidemiei de holeră, acestea iau măsuri de ajutorare a 
populaţiei, distribuind grâu şi încurajând înfiinţarea unor fundaţii caritabile (unele 
dintre ele fiinţând încă din anii aneriori)33. Prefectul comitatului, Döny Josef, donează 

27 Ibidem, f. 25.

28 Ibidem, f. 28.

29 Ibidem, f. 31.

30 A.N. – D.J. Bh, Fond Prefectura, inv. 25, dosar nr. 8/iulie-decembrie 1873, f. 1.

31 Ibidem, f. 3.

32 A.N. – D.J. Bh, Fond Prefectura, inv. 41, dosar nr. 935/1871-1873 (R. 209), f. 298.

33 Idem, dosar nr. 6/septembrie-decembrie 1873, f. 1.
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unei astfel de fundaţii suma de 300 de florini, cu scopul „de ajutorare a familiilor 
afectate de holeră...., pentru a diminua suferinţa cauzată acestora de calamitate.”34. 
Existând posibilitatea revirimentului epidemiei care abia se stingea, pornind de la 
un caz în care un preot romano-catolic l-a dezgroat pe un mort de holeră pentru a-l 
transporta şi îngropa în alt loc, Consiliul Locumtenenţial, prin ministrul Culturii şi 
Instrucţiunii Publice reglementează condiţiile în care se pot face dezhumările, prin 
Ordinul 30 864 din 6 decembrie 1873. Bazându-se pe o prevedere mai veche (nr. 
57869 din 19 iulie 1865), reglementarea interzicea dezgroparea celor decedaţi de 
boală contagioasă, în celălalte cazuri ea putându-se face numai pentru aşezarea în 
cripta familială şi numai cu aprobarea prefectului şi a medicului primar. Pe lângă 
aceste aprobări era nevoie şi de un atestat de la autoritatea competentă bisericească, 
de asistenţa unui medic, care să observe respectarea normativelor privind igiena. 
Transportarea cadavrului era permisă numai cu sicrie închise ermetic, de către 
persoane, care aveau autorizaţie de a efectua astfel de transporturi35. 

La 25 martie 1874 prin dispoziţia 12 392, Ministerul de Interne maghiar cerea 
oficialilor bihoreni date despre momentul izbucnirii epidemiei, despre caracterul şi 
evoluţia acesteia. De asemenea, în vederea folosirii pe viitor, în cazul unor reizbucniri, 
era importantă consemnarea experienţei dobândită de medici şi administraţie în 
lupta cu molima. Datele colectate de la persoane credibile trebuiau să concentreze 
în câteva rânduri tratamentele sau măsurile care au avut succes, raportul fiind 
contrasemnat de medicul şef şi trimis la Buda până cel târziu la 15 aprilie36.

Impactul demografic al epidemiei orădene este unul grăitor, dar credem ca 
dimensiunile cantitative ar fi putut fi mult mai mari dacă aparatul administrativ 
nu ar fi pus în practică măsurile sanitare cu atâta seriozitate. La 21 august 1873 
medicul primar, Mayer Agoston consemna într-un proces-verbal înaintat Comisiei 
pentru holeră 1433 de orădeni atinşi de holeră, remarcând că molima se află în 
declin. Dintre aceştia 872 muriseră până atunci, 271 s-au vindecat, iar 289 se aflau 
sub tratament37. Statistica oficială arată că în timpul epidemiei, în oraşul Oradea, care 
avea o populaţie de 28 698 de locuitori, s-au îmbolnăvit în total 1650 de persoane. 
Dintre acestea 1096 au decedat, iar 554 s-au vindecat, gradul de letalitate fiind de 
66,43%. Din totalul populaţiei oraşului a fost afectată 5,75%, numărul morţilor de 
holeră reprezentând 3,82%38.

Observăm cu prilejul acestei epidemii un angrenaj administrativ bine pus 
la punct, care ia măsuri preventive împotriva bolii, organizează spaţii pentru 
îngijirea bolnavilor, angajează medici, conlucrează cu presa pentru a cointeresa şi 

34 A.N. – D.J. Bh, Fond Prefectura, inv. 41, dosar nr. 935/1871-1873 (R. 209), f. 299.

35 A.N. – D.J. Bh, Fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, inv. 538, dosar nr. 91/1874-
1878, f. 48.

36 A.N. – D.J. Bh, Fond Primăria...,dosar nr. 320, f. 72.

37 Ibidem, f. 31.

38 Magyar Statsztikai Evköny, másadik évfolyam, 1873, Budapest, 1984, p. 84-95.
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responsabiliza locuitorii aşezării. Lupta cu holera nu e o luptă doar a primarului sau 
a medicului, este o luptă comună, a întregului oraş, o luptă totală, care trebuie dusă 
pe toate planurile, începând cu igienizarea străzilor şi terminând cu medicamentele 
administrate bolnavilor. Rolul presei considerăm că este unul decisiv, pe lângă 
popularizarea măsurilor luate ea dând şi sentimentul că totuşi se face ceva, că 
persoana nu e singură în faţa flagelului, împotriva lui luând atitudine întreaga 
comunitate. Ziarele informează periodic cititorii despre acţiunile autorităţilor, modul 
în care evoluează molima şi diferitele căi de profilaxie şi tratament. Telegraful Român 
aducea la cunoştinţa cititorilor săi, în iulie 1873, că „înainte de toate viaţa regulată 
este mijlocul cu care se poate apăra cineva mai sigur de acest morb. Va să zică să 
nu se expună trecerilor subite sau pe dată din căldură la răceală şi viceversa sau să 
nu întărâte cineva prea tare intestinele cu beuturi spirtoase, nici să le îngreuneze 
prea tare cu mâncare, să se ferească cu deosebire de mâncăruri ţi beuturi care 
dispun pe om la scaun, dară să se ferească chiar şi de foame prea mare.”39. Gazeta 
Transilvaniei remarca faptul că printre recomandările evitării bolii se afla „să nu se 
mănânce poame necoapte, bureţi şi alte”. Cum hrana „poporului nostru român de la 
sate şi oraşe, mai ales în postul Sfintei Mării constă mai mult din pome, mămăligă cu 
pome necoapte, pisăliţă, castraveţi verzi, bureţi etc. şi mai ale astăzi când toate sunt 
scumpe, pomele sunt un refugiu de nutriţie..”, dovedindu-se că acestea „deşteaptă 
boala colerei”, ziarul cere conducerii Bisericilor ortodoxe şi greco-catolice să dea 
dezlegare în timpul postului „măcaru la lapte, ouă şi brânză, de care nu e lipsit 
poporul nostru”. Totodată, era important a se interzice consumarea, chiar de către 
oamenii bisericii, a poamelor, „cucuruzilor necopţi şi a altor bozocine câte se află 
periculoase”, acest lucru fiind dictat de conştiinţă şi necesitate. Pentru izbânda 
demersului său, redacţia ziarului îndeamnă şi celălalte gazete româneşti să ceară 
acelaşi lucru celor două Biserici40. Revista Familia a devenit prin rubricile sale un 
fel de barometru al virulenţei holerei. Primele informaţii despre extinderea acesteia 
la Pesta şi Viena apar în paginile revistei începând cu vara lui 187341. Ulterior, 
în iunie se face referire la existenţa mai multor cazuri de holeră în Transilvania, 
Oradea şi Arad42, o lună mai târziu apărând chiar o rubrică permanentă, cu titlul 
„Cholera”, în care populaţia era informată despre mersul epidemiei şi măsurile ce 
se iau43. În septembrie, revista anunţa scăderea în virulenţă a molimei44, pentru ca 
începând cu luna octombrie rubrica dedicată epidemiei să nu mai apară, semn că 
aceasta încetase.

39 Telegraful Român, anul XXI, nr. 59, 23 iulie/3 august 1873, p. 226.

40 Gazeta Transilvaniei, XXXVI, nr. 58, 10 august 1873, p. 2.

41 Familia, IX, nr. 13, 1/13 aprilie 1873, p. 154; Familia, IX, nr. 14, 8/20 aprilie 1873, p. 166.

42 Familia, IX, nr. 22, 3/15 iunie 1873, p. 257.

43 Familia, IX, nr. 27, 15/25 iulie 1873, p. 319-320.

44 Familia, IX, nr. 33, 27 august/7 septembrie 1873, p. 392.
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Prezenţa epidemiei în interiorul oraşului produce un adevărat fenomen de 
dezumanizare. Frica oamenilor de morţi, de vii, de ei înşişi, fiindcă adeseori moartea 
era chiar în veşmintele pe care le purtau, ducea la o adevărată ruptură socială. 
Locuitorii se îndepărtau unii de alţii temători să nu se contamineze, negustorii şi 
clienţii se salutau de la distanţă având grijă să aibă între ei o tijghea cât mai lată. 
Relaţiile familiale nu erau scutite nici ele de perturbaţii „dulcele nume, duioasele 
legături de soţ, de tată, de fiu, de frate stârneau groaza”, „masa familială, patul 
conjugal erau temute ca nişte capcane, ca nişte locuri în care se ascunde otrava”45. În 
timpul epidemiei de holeră din 1872-1873 Gazeta Transilvaniei semnala asemenea 
comportamente astfel: „Ivindu-se primele casuri şi finindu-se mai toate cu moartea 
după 6-12 ore pline de cele mai infricoşate doreri şi convulsiuni (sgârciuri), poporulu 
cuprinsu de o spaimă panica era aproape a abondona nefericitele viptime, avendu 
tema, ca nu cumva prin coatingere cu morboşii şi morţii se se lipesca morbulu, 
carele se numesce «lipitosu».”46. Distrugerea hainelor şi a caselor considerate 
periculoase pentru contagiere însemna totodată şi o distrugere a identităţii, o 
ştergere a existenţei. Ziarele prin relatările lor întreţin frica anunţând o holeră „în 
dimensiuni mari..., ce seceră în continuu victimele sale.”47, imaginile zugrăvite 
fiind de-a dreptul apocaliptice. În Federaţiunea, într-un articol scris la mijlocul lui 
august 1873, atmosfera era descrisă astfel: „Pământul pătruns de arşiţa Soarelui 
arde ca focul, crapă şi se despică până la o adâncime de un cot..., vegetaţiunea a 
încetat cu totul..., frunzele îngălbenite şi uscate cad ca în zilele de toamnă, de la o 
margine la alta a ţărilor ce ţin de coroana ungurească domnesc epidemii din cele 
mai înfricoşătoare, în fiecare zi cu miile cad oamenii victime holerei, ciumei, leprei 
şi altor plage a lui D-zeu...foametea teribilă începe a-şi ascuţi dinţii furiei sale spre 
a secera ea pe cei ce nu au avut ce secera. Aerul e încărcat de miasmele cele mai 
nesănătoase, năduşeala e mare şi respiraţiunea grea, sus în atmosferă, sub bolta 
cerească, corbii şi vulturii croncănesc şi se învârtesc în cercuri mari – ei simt miros 
de mortăciune.”48. Pe lângă frica de boală se dezvoltă şi frica de foamete. Una dintre 
problemele pe care le aduceau epidemiile cu ele era „oprirea targurilor de tiera” 
ce aduce populaţia în „stadiulu de desperare”49. În condiţiile în care o catastrofă 
epidemică provoca încetarea activităţilor economice, sursă de bani pentru o parte 
a populaţiei, oprirea târgurilor, anula şi ultima şansă de a obţine vreun venit. În 
1873, acest lucru îi aduce pe oameni în pragul disperării pentru că unii luaseră 
împrumuturi de la bănci, iar lipsa banilor şi neachitarea acestora duce la executarea 
silită luându-li-se „până la unicul ţol, suman şi peptariu”50. Mulţi dintre bolnavii de 

45 Jean Delumeau, Frica…,p. 193.

46 Gazeta Transilvaniei, XXXVI, nr. 65, 7 septembrie 1873, p. 3.

47 Telegraful Român, nr. 59, anul XXI, Sibiu, 23 iulie/3 august 1873, p. 226.

48 Federaţiunea, nr. 59, 24/12 august 1873, p. 227.

49 Gazeta Transilvaniei, XXXVI, nr. 65, 7 septembrie/26 august 1873, p. 3.

50 Ibidem.
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holeră refuză să ia medicamentele prescrise de medic, fapt datorat, pe de o parte, 
“că nu cred în puterea lor de vindecare, ba se şi tem de ele, pe de altă parte, însă, 
le era frică că vor avea de plătit prea mult pentru ele…”51. 

Acestea sunt doar câteva aspecte ale epidemia de holeră orădene. Ea facilitează 
observarea mecanismului administraţiei, măsurile ce se iau pentru prevenire sau 
eradicare, comportamentul şi atitudiniile populaţiei aflate faţă în faţă cu pericolul 
morţii iminente. Avem de a face cu nişte autorităţi capabile să facă faţă unei astfel 
de provocări prin controlarea arealul de manifestare şi a căilor de transmitere, 
deprindere dobândită în numeroasele valuri epidemic anterioare. 

Actori nevăzuţi ai istoriei, perceptibili doar prin efectele lor, epidemiile au jucat 
şi mai joacă încă, un rol important în evoluţia comunităţilor umane. Studierea 
lor poate scoate la lumină implicaţii, nebănuite până atunci în devenirea istorică, 
constituind un adevărat catalizator pentru unele evenimente. O istorie a omului nu 
va fi niciodată completă fără o istorie a morbidităţii, pentru că atât sănătatea cât şi 
boala sunt strâns legate de viaţa lui. 

51 Ibidem.


