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A 8 hónapig tartó tortúra végetérni látszik!  

 

1832. február 26., Pest-Buda 

A Helytartótanács két héttel ezelőtt, 1832. 

február 10-én megjelent rendeletében az 

eddigi járványügyi intézkedéseit eltörlte. 

Azonban nem jelenthetjük ki, hogy vége a 

kolera okozta vészterhes időknek. Erre utal 

az a hír is, hogy a járvány előző héten 330 

áldozatot követelt és harminckét 

Törvényhatóság területén, összesen 1664 

településen van jelen.  

Cikkünkben tanulságos áttekintéssel 

kívánunk szolgálni olvasóinknak arról, hogy 

mi történt valójában országunkban a 

“dühösködő napkeleti epemirigy” uralmának 

idején. 

 Az Indiában már századok óta jelenlevő 

betegséget kezdetben csak helyi kórságnak 

tartották. Századunkban első alkalommal a 

járvány a Volga folyóig terjedt. A második 

hullámban azonban, már elérte Európát, így 

hazánkat is.  

1830 november 3-án kiadott királyi 

rendelettel az ország védelmére a 

Helytartótanács , a Királyi Kamara és a 

Főhadparancsnokság küldötteiből 

megalakult egy vegyes bizottság.  

A hatóságokat nem érte váratlanul a vész 

közeledte, ám a koleráról kellő 

információkkal nem rendelkeztek, ezért csak 

a pestisjárványok idején alkalmazott 

intézkedések alapján tudták kiszabni 

utasításaikat.  

Első intézkedéseik mozgatórugója az volt, 

hogy a járványt az országon kívül tartsák. Így 

december 28-án lezárták a galíciai és a 

moldvai határokat, az orosz területekről 

beutazókat pedig szigorú orvosi 

vizsgálatoknak és több hetes megfigyelésnek 

vetették alá. 

A határok mentén veszteglőintézetek 

üzemeltek, ahol azok kényszerültek három, 

vagy esetenként több hetet várakozni, akik az 

országba kívántak belépni.  

Egy jelzőrendszert is kialakítottak. Ez 

alapján minden községi elöljáró és a 

törvényhatóságok a Helytartótanácsnak 

voltak kötelesek jelenteni a gyanús eseteket.  

A rendeletek a védekezés megszervezéséhez 

azonban nem szabta meg, hogy kinek mi a 

konkrét teendője a járvány kitörése esetén. 
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Idővel a Helytartótanács megpróbálta 

behozni lemaradásait és sokkal részletesebb 

utasításokkal igyekezett felvértezni az 

országot ám hasztalan, még a nyáron az egész 

országot nyomorba taszította a kolera.  

Sok egymásnak ellentmondó utasítás jelent 

meg, sokszor a közegészségügyi és gazdasági 

érdekek is ütköztek, a királyi biztosok utasítá-

sait a vármegyéknek a saját pénzükön kellett 

volna végrehajtaniuk. A “kanczellária verest, a 

helytartó-tanács kéket parancsol és a vicze-

ispány nem tesz semmit”1 - írja egy 

“olvasónk”. 

Egyes források szerint a ragály már májusban 

okozott megbetegedéseket, de az első 

hivatalosan megerősített halálesetet június 

14-én Ugocsa vármegyéből jelentették. Két 

hét alatt több vármegyében ezrek haltak meg. 

Ez arra enged következtetni, hogy június 

közepén már nagy kiterjedésű területen volt 

jelen a fertőzés.  

Mikor a kórság utat tört magának a keleti 

országrészben, a Helytartótanács a Duna 

mentén zárvonalat emelt, amely kettészelte 

az országot. Remélték, hogy így 

megakadályozhatják a járvány átterjedését a 

nyugati országrészbe, ám a vész 

megállíthatatlannak bizonyult. 

1. A gyanús helyről érkező embereket éppen elkülönítik 
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A gyors lefolyású betegség magas lázzal, 

szűnni nem akaró hányással, hasmenéssel, 

erős görcsökkel járt és általában már az első 

napon a fertőzött életét követelte.2 A hatóság 

a megelőzés legfontosabb eszközeinek a 

fertőzött és a tiszta területek elkülönítését, a 

betegek és az egészségesek érintkezésének 

megakadályozását, a levegő, a tárgyak, a 

ruhák tisztítását, valamint a fertőtlenítést 

tekintették. Az egészségeseknek étkezési, 

tisztálkodási és egyéb életmódbeli 

tanácsokkal szolgáltak. 

Az bizonyos, hogy a vész a népesebb, 

szegények által lakott és a vízközeli helyeken 

nagyobb pusztításokat végzett. A pénzben 

szűkölködő régiók így kiemelkedően nagy 

kárt szenvedtek. A földművesek sok esetben a 

településeket, megyéket elválasztó zárlat 

miatt nem tudtak eljutni földjeikre, így a 

mélyszegénység is tetézte kínjaikat. 

Szörnyű volt megélni (amelyre valószínűleg 

mind igen élesen emlékeznek a tisztelt 

olvasók) a betegség rövid lefolyása miatti 

hirtelen halál közelségét akár az utcákon, 

nyilvános helyeken. A temetéseket 

felfüggesztették és a holttesteket vasfogóval 

2. Fő Zárvonalak Magyarországon az 1831. évi kolerajárvány idején 
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cipelték, nyitott szekereken szállították az 

előre megásott tömegsírokba.  

Mindenki rettegett a vésztől, igyekezett 

megóvni szeretteit, de veszteség sújtotta a 

legtöbb családot. Rengeteg sarlatán 

talizmánokat, elixíreket, varázs hatású 

gyógyszereket, kacatokat árulva csapta be 

rettegő embertársait. A félelem nagy úr, így 

sokan felszerelkeztek a legnevetségesebb 

ócskaságokkal, hogy elkerülhessék a veszélyt. 

Azonban bármily kiábrándító, a kolera ellen 

nem véd sem anyagdarabba varrt kámfor sem 

medál. 

A bizonytalanság a félelem szülőanyja, az 

emberek bizalmatlanná váltak. Mindenki 

válaszokat keresett ki-ki a maga módján, 

lehetetlen volt elkerülni a különféle 

tévképzetek és babonás, már-már 

megszállottságig abszurd összeesküvés 

elméletek kialakulását. 

Mivel a kutak fertőtlenítésére használt 

bizmutpor túladagolása sok haláleset forrása 

volt, ezért népszerűvé vált az az elmélet 

miszerint a kolera egy mérgezés, a járvány 

pusztán spekuláció, nemesi mese. Elterjedt, 

hogy azért hozták az intézkedéseket, hogy a 

földesurak borsosabb árat kérhessenek 

gabonájukért. 

A bizonytalanság, a rémhírterjesztés és az 

intézkedések egyre növelték a nép 

nemtetszését. Az elkeseredettség, a harag és a 

félelem felfokozódása tettlegességig fajult és 

felkeléssé duzzadt. 

Július 16-án a Pest körüli őrvonalak 

kiépítésével és a dunai hajóhíd lezárásával 

megszűnt a kapcsolat Buda és Pest között és 

ellehetetlenítették a vidékre utazást. Ezzel 

kivívva a hazatérni kívánó, a városon kívül 

lakó egyetemisták felháborodását. Az 

elégedetlenek eleinte csak kávéházakban 

szerveződtek. Mikor csoportosulásukhoz 

sokan mások is csatlakoztak, akik az 

óvintézkedéseket túlzásnak, elnyomásnak 

valamint kényszernek ítélték, több épületet és 

intézményt feldúltak a városban. 

3. Egy babonás védő felszerelésbe öltözött 
ember 
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Júliusban egy több megyére kiterjedő, 

nagyobb felkelés robbant ki. Mintegy 

negyvenötezer jobbágy és zsellér 

elszegényedett kisnemesekkel karöltve 

hadjáratot indított a tehetősebb uraságok, 

tisztviselők, papok és boltot - kocsmát bérlő 

zsidók ellen. Gyilkoltak, fosztogattak, 

számos kastélyt és kúriát megrohamoztak. A 

császári udvar a katonaság mozgósításával 

leverte a lázadást és durván megtorolta azt. 

Kisebb lázongások a későbbiekben is kitörtek, 

ami nem csoda hiszen az “ázsiai 

hányszékelés” nyár végére nyomorral 

terítette be az egész országot. A kolera 

megállíthatatlanságának egyik oka 

feltehetőleg a tudatlanság, a betegség 

mivoltára senki sem tudott épkézláb 

magyarázattal előállni.  

Júliusban még egy könnyen legyőzhető 

betegségként emlegették a kolerát a felelősök: 

“A Napkeleti Cholera, mint éghajlatunkban 

idegen nyavalya, Magyar-Országhoz 

közelgetésekor igen sokat vesztett pusztító 

erejéből; már nem olly’ gonoszvoltú; és sokkal 

gyengébb ragadható-mérget fejt-ki, melly ellen e’ 

következő rendszabások’ megtartása mellet kiki 

igen könnyen megőrizheti magát.”3 

Magyarország és Erdély területén mintegy 

negyed millióra tehető a halottak száma, ami 

nagyjából a fele a gyógyszerrel kezelt 

betegeknek. Visszatekintve a helyzet 

súlyosságának alábecsülése és az óvó 

4. Reviczky Ádám kancellár Lenhosék Mihály Magyar Ország fő orvosa ifj. báró Eötvös Ignácz 
királyi biztos (kép montázs) 
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intézkedések hiányosságai jelentősen 

rontották a túlélési esélyeket.   

Vegyük sorra tévedéseinket, összegezzük és 

elemezzük tapasztalatainkat, hogy a 

későbbiekben hatékonyabban léphessünk fel a 

kolera vagy más nyavalyák ellen. 

Hibáink szolgáljanak magunk és az utókor 

okulására!  

 
1 Széchenyi István Wesselényi Miklóshoz írt leveléből 
Vö. B. Lukács Ágnes: Az 1831-32. évi magyarországi 
kolerajárvány néhány jellegzetessége. in 
Orvostörténeti Közlemények, 1966. 40. 71-137 
2 Vö. Fónagy Zoltán - "A lehető legnagyobb rettegést 
idézte elő" - Kolerajárványok és védekezés a 19. 
században 
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