
Pestis után kolera. Mi jöhet még? – 

gyors áttekintő a járványügyi helyzetről 

 

Előre megásott tömegsírok, folyamatosan kongó harangok és a 

halottak szertartás nélküli elföldelései. A mindennapi életünkre 

az utóbbi időben óriási hatással van a kolera, vagyis az 

„epekórság”, ahogy azt a közbeszéd emlegeti. De mi az oka 

annak, hogy-e a kolera ilyen gyorsan elteszi láb alól az 

embereket? Milyen házi praktikák vannak, amikkel akár 

megelőzhetjük a megbetegedést? Mi volt az ok, amiért lázongások törtek ki az országban? A 

cikkünkből minden kiderül. 

 

 

Elterjedés 

Épphogy megszabadult Európa a pestistől, már megjelent, egy újabb világot fenyegető 

betegség. Először is, hogyan kezdődött a kolera továbbá, hogyan jutott be az országunkba? Az 

Indiában őshonos betegség elterjedésére több féle magyarázatot is ismerünk. Az első orvosi 

beszámoló szerint, a járvány terjedése párhuzamba hozható az elmúlt években észrevehetően 

változó időjárással. Ennek a következménye lett az 1816-os „nyár nélküli esztendő” és az azt 

követő éhínségek -pl. Kelet-Magyarországon és Erdélyben is- amik szintén nagy halálozási 

aránnyal rendelkeztek. 

Tudósaink folyamatosan különböző elméleteken dolgoznak, ám a legelterjedtebb felvetés 

szerint a levegő megromlása az elsődleges bonyodalom: ún. miazmák szaporodtak el és ezek 

okozzák a betegséget. Vannak olyan vélemények, miszerint a közkutak vize is terjesztheti a 

betegséget. Mindenestere, jobb, ha a messziről elkerüljük a közösségi tereket, főleg az előbb 

említett kutakat és közösségi illemhelyeket. Egyéb feltételezések szerint, a hindu 

zarándoktömegek vitték ki a Gangesz deltájából a kórt. Ezt egyelőre se megerősíteni, sem 

cáfolni nem tudják a hozzáértők. 



 

A tünetek súlyos hasmenés és hányás, ami 

előbb-utóbb kiszáradáshoz és halálhoz vezet. 

Ahogy rosszabbodik a kolerás beteg állapota, 

úgy a hasmenés és a hányás egyre ritkábbá 

válik, csökken az ereje, a kezdetben magas 

testhőmérséklet pedig csökkenni kezd, és a 

beteg akár öntudatlan állapotba is 

kerülhet.  A bőr a halál után a vízelvonás miatt kékes árnyalatúvá válik, ez a magyarázat arra, 

hogy tudat alatt is ezt a színt a járványhoz társítjuk.  

 

Hazánkban 

Pest városában július 4.-én rendeltek el karantént, majd egy héttel később Buda és Óbuda 

lezárása következett. De a kolera nem sokat váratott magára: július 14.-én meg is volt az első 

pesti áldozat. Az „mirigy” megjelent Zemplén vármegyében és a sárospataki diákokat is 

hazaküldték az iskolából. Ezt követően ideiglenesen kolerakórházak jöttek létre, továbbá a 

Szent Rókusban is lett egy külön részleg, ahova a hányással és hasmenéssel küszködő 

polgárokat vitték, am az orvoshiány nagy gondot jelentett. Több száz, ha nem több ezer életbe 

került az elmúlt néhány hét. 

 

 

 

 

 

A nyavalya nem ismer kivételt: Az áldozatok között van számos művészt, köztük rengeteg 

feltörekvő színészt vitt el a járvány. A minap jelent meg a hír, miszerint a közkedvelt írónk, 

Kazinczy Ferenc is elhunyt eme halálos kórban. Augusztus 15.-én gyermekei hányással 

küszködtek, a széphalmi vitéz nem sejthette, hogy a járvány ilyen gyorsan eléri családját és ő 



lesz a következő áldozat: midőn fiai felgyógyultak, ő esett ágynak. Júliusban még Kölcsey 

Ferenc kortársáért aggódott, ki a kordonnal korul zárt Csekén ragadt, mert mondva „Melly 

embert vesztünk, ha őtet vesztjük el!” ám Kazinczy nem volt oly szerencsés, mint kortársa: pár 

nappal később augusztus 20.-a után 72 éves korában elhunyt. Isten nyugasztalja!  

Házi praktikák 

Az előző számban olvasóinkat kérdeztük, hogy milyen 

házi praktikáik vannak, amik megkönnyíthetik ezt a 

nehéz időszakot. Többek szerint hatásos módszernek 

bizonyul a pálinkába áztatott boróka és fokhagyma 

fogyasztása. Az ivóvíz cirommal, rummal vagy ecettel 

való keverése és fogyasztása is sokkal biztonságosabb, 

mint a víz fogyasztása a közkutakból. Ajánlatos ópiumot 

és kámforszeszt is szerezni a helyi doktoroktól. Felhívják 

a figyelmet arra, hogy a külsőlege használatos fertőtlenítő szerek szájon át történő 

alkalmazása NEM egészséges, sőt életveszélyes is lehet! 

 

 

Lázadás 

A nyarat a parasztlázadás tette nyugtalanabbá. Az északkeleti megyékben élő földművelők a 

vesztegzár miatt nem mehettek dolgozni. A gyümölcsök és a gabonafélél, a sűrű augusztusi 

esőzések miatt rohadásnak indultak, így a legyengült népség még az éhínségtől is szenvedett. 

Az élelemtől megfosztott emberek sorsa nehéz volt: elmondások szerint, legfőképp ű 

gombával, fűrészporral elegyített korpával és sással pótolták a táplálékot. 

A kormányok olyan intézkedéseket hoztak, mint például a kutak fertőtlenítése bizmutporral. 

Ezek látványos, ám de haszontalan rendelkezéseknek bizonyultak. Főleg azért is, mert sokan 

nem ismerték a bizmutport, így hajlamosak voltak túladagolni. Így a kutak vizének 

megbetegítő, akár halálos hatása lett.  A körökben azvolt a meggyőződés, hogy a földesurak 

nem védeni, hanem mérgezni akarják az embereket, és hogy az urak 5-10 forintot fizettek egy-

egy megmérgezett emberért. Miután a határokon összevonták az ott állomásozó 

 



hadseregeket, az a szóbeszéd járta, hogy valójában nem is a kolera, hanem I. Miklós 

csapatainak visszatartása volt az összevonás oka. 

A következők miatt az első sikertelen próbálkozásnak Pest és Buda adott helyet, július 17.-én 

a Helytartótanács ugyanis a kolera megfékezése érdekében lezáratta a hajóhidakat, a polgárok 

pedig áttörték a kordont Ezt a hatalom gyorsan leverte. Ezután nem igen számítottak több 

ilyenre, de ebben tévedtek. A hónap vége felé kitört felkelés több tízezer parasztot mozgatott 

meg, akik kastélyokat és kúriákat próbáltak megsemmisíteni. Pontos adatok nincsenek, de 

több embert is megtámadtak, legyen az földesúr, vármegyei hivatalnok, vagy akár pap.  

A hatalom tudta, hogyha meg akarják állítani a parasztokat, nincs idő várni a megtorlással. A 

sárosi főispán, Eötvös Ignác 52 századnyi emberével augusztus végére véget vetett a 

lázongásoknak. 119 embert kötél általi halálra, közel négyezret pedig szabadságvesztésre 

ítéltek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Források 

Horváth Emese: A szörnyű betegség, ami egymillió embert ölt meg Magyarországon 
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-szornyu-betegseg-ami-egymillio-embert-olt-meg-

magyarorszagon/ 

 

Fónagy Zoltán: "A lehető legnagyobb rettegést idézte elő" - Kolerajárványok és védekezés a 

19. században 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/03/20/_a_szazad_lelkiismerete_kolerajarvany

ok_a_19_szazadban_1_resz 

 

Fónagy Zoltán: Kolerajárványok 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/10/19/kolerajarvanyok_19_szazad 
  

 

Soós István: „Isten' öldöklő Angyala": kolerajárvány Magyarországon 

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/isten_oldoklo_angyala_kolerajarvany_magyarorszagon 
 

 

 Bene Krisztián Kolerajárványok Franciaországban a 19. században 

http://ujkor.hu/content/kolerajarvanyok-franciaorszagban-19-szazadban 

 

Nyiri Péter: Kazinczy Ferenc és az 1831-es kolerajárvány 

http://nyelvmuzeum.net/index.php/olvasosarok/kazinczy-ferenc-es-szephalom/469-

kazinczy-ferenc-es-az-1831-es-kolerajarvany 

 

 

 

 

 

 



Képek 

1. Kolerás betegek, Párizs, 1831 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/10/19/kolerajarvanyok_19_szazad 

2. Egy 23 éves éves bécsi fiatalasszony portréja egészségesen, és egy órával a kolera 

tüneteinek kitörése után, négy órával a halála előtt. 1831.  
https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/03/20/_a_szazad_lelkiismerete_kolerajarvany

ok_a_19_szazadban_1_resz 

3. Betegápolást ábrázoló fogadalmi kép az 1831-es kolerajárvány idejéből, Mosonszentjános. 

(forrás: sulinet.hu) 

4. Angol karikatúra a 19. század első feléből kolera ellen mindenféle eszközzel felszerelkezett 

hipochonderről 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/10/19/kolerajarvanyok_19_szazad 

 


