
A FEKETE ASSZONY ÁTKA 

Tovább szedi áldozatait az epekórság, amely rettegéssel tölt el bennünket, mégsem tűnik úgy, 

hogy egyhamar megállíthatjuk. Az elmúlt időszakban még nem látott áldozatszámokat 

produkált a járvány. Az egy nap jelentett legtöbb halálos áldozatok száma 130 volt. Az 

elmúltak hozzátartozóinak ezúttal fejezzük ki együttérzésünket. További információk a 

cikkben… 

AAA    GGGYYYIIILLLKKKOOOSSS   KKKÓÓÓRRR   EEELLLŐŐŐSSSZZZ EEELLLEEE    

Egy hónapokkal ezelőtt, Tiszaújlakon elhunyt beteget boncoltak fel Bécsből és Pestről 

kirendelt orvosok. Annak ellenére, hogy felismerték az Indiai Cholera jeleit, úgy vélték, hogy 

a halálesetek fő oka inkább a példátlan éhség és az elhűlés, mintsem a cholera következése. 

Úgy jósolták, hamarosan véget fog érni, nem kell tőle tartanunk. Úgy tűnik, elhamarkodott 

diagnózist állítottak fel nagyrabecsült kutatóink. Értesüléseink szerint, júniusban még mindig 

azon vitáztak, fertőző-e a kór. Ennek ellenére, a vegyes bizottság tagjait 1831. június 3-án 

ismét kiküldték, hogy intézkedjenek a járvány elterjedésének meggátlásában. József nádor 

utasítására a vármegyei hatóságok kordonnal zárták le Máramaros, Ugocsa és Bereg 

vármegyéket, kordont húztak Erdély határától a Berettyó mentén egészen a Tiszáig; majd 

innen a folyó mentén Eger és Miskolc irányában a Hernád folyóig, valamint Kassa és Eperjes 

fölött a galíciai határig. 

AAA    NNNYYYAAAVVVAAALLLYYYAAA   OOORRRSSSZZZ ÁÁÁGGGUUUNNNKKK   SSSZZZÍÍÍVVVÉÉÉ BBBEEENNN    

A mirigyként emlegetett betegséget megelőzvén július negyedikén kormányunk karanténokat 

állíttatott fel, majd nem sokkal később a tizenkettedikére virradó reggelen Budát és Pestet 

lezárták, ahol újabb kordonvonalat kellett létrehozni, nevezetesen a Zagyva folyó mentén, 

amelyet Hatvannál elágaztattak Vác, 

Esztergom városok és Bars vármegye felé. Az 

óvintézkedések ellenére 14-én már mély 

fájdalommal vettük tudomásul, az epekórság 

lecsapott és azóta nincs megállás. Tudomásunk 

szerint szomszédos országainkban is pusztít a 

járvány, de ugyanazt a tanácstalanságot látni 

rajtuk, mint a mi nemzetünkön. Ámbár, 

például Spanyolországban próbát tettek a 

kórokozó kifüstölésére, szerencsétlenségünkre nem sok sikerrel jártak.  

Az epekór lappangási ideje hihetetlenül rövid, a legtöbb esetben hányással és hasmenéssel 

jelentkezik először, ezeket magas láz kíséri. A betegek kiszáradnak, görcsökben fekszenek. 

HHaa  vvaallaakkii  eezzeekkeett  aa  ttüünneetteekkeett  éésszzlleellii  mmaaggáánn,, ffoonnttooss,,  aa  ffoollyyaammaattooss  hhiiddrraattáácciióó,,  sseemmmmiikkéépppp  ssee  

sszzáárraaddjjaannaakk  kkii!!!!!!  

VVV IIIGGGYYYÁÁÁZZZZZZ UUUNNNKKK   MMMAAAGGGUUUNNNKKKRRRAAA,,,    VVVIIIGGGYYYÁÁÁZZZZZZUUUNNNKKK   EEEGGGYYYMMMÁÁÁSSS RRRAAA!!!    

 Az orvosok mindenkinek az egészséges lakás, jó erőnlétet biztosító táplálkozás, tiszta ivóvíz 

és rendszeres tisztálkodás mellett éppen a nyugalmat ajánlják megelőzésként. A hatóságok 



úgy tartják, minden erőből azon kell igyekeznünk, hogy a haragtól, bosszúságtól, 

szorongattatástól, gyötrelemtől és félelemtől magunkat megoltalmazzuk. 

A koleratemetőkben előre megásott tömegsírok, az éjjel-nappal zúgó harangok, az elhunytak 

azonnali, szertartás nélküli elföldelése a végítélet hangulatát idézi fel. Nyomatékosan 

megkérünk mindenkit, hogy habár tisztában vagyunk vele mi magunk is, hogy olyan, mintha 

egy világvége helyzet állt volna elő, mindenképp őrizzük meg hidegvérünket! Világunknak 

most nélkülöznie kell minket, de nekünk nem kell nélkülöznünk a világot. Fontos, hogy egy 

percre se adjuk fel, ne töltsük meg a légkört negatív energiákkal, keressük a szépet a 

legapróbb dolgokban is. Az időnk most jött el, hogy átértékeljük életünket. Habár az utcák 

porosak és hátborzongatóan üresek, lelkünkre nem települhet a sötétség! Együtt legyőzhetjük 

ezt a vírust, de nem úgy, ha közben saját magunk ellenségeivé is válunk! A következő 

sorokban egy elrettentő példát hozunk.  

A kór által hordozott pánik miatt a már hónapok óta lappangó társadalmi feszültségek is 

felszínre törtek. A jobbágyok dühét még tovább fokozta a váratlan röghöz kötés. A 

megfogyatkozott élelmiszerkészletek tovább feszítették a húrt, végül a kolerabiztosok ellen 

fordultak az emberek. Összeesküvést láttak az intézkedések mögött, úgy vélték az urak a 

kiirtásunkat tervezik. A lázongó réteg vezérszónokai hatására felkelő csapatokat szerveztek és 

egymás után rohanták le a felvidéki udvarházakat. A „puskaporos hordó" végül elsősorban 

Zemplénben, továbbá Szepesben és Gömörben robbant fel. Becsült adataink szerint 13 

nemesember eshetett a paraszthadak áldozatául. A felkelést a múlt héten sikeresen leverték.  

„„„IIISSSTTTEEENNN '''    ÖÖÖLLL DDDÖÖÖKKKLLLŐŐŐ    AAANNNGGGYYYAAALLL AAA"""    DDDÜÜÜHHHÖÖÖNNNGGGÉÉÉSSSÉÉÉNNNEEEKKK   ÁÁÁLLLDDDOOOZZZ AAATTTAAA    

A tegnapi napon, augusztus 23-án, elvesztettünk 

egy rendkívül tehetséges irodalmi poétát, Kazinczy 

Ferencet. A Föld legyen könnyű neki, nyugodjék 

békében! Családjának ezúttal szeretnénk kifejezni 

mélységes, őszinte részvétünket.  

Kazinczy sokáig nem törődött a járvánnyal 

különösképp, mindaddig, amíg mindkét fia meg 

nem betegedett. A fiúk édesapja először 

gyomorrontásnak titulálta a betegséget, de hamar el 

kellett ismernie, Lajos (a fiatalabbik fia) bizony a 

sárgalázat hordozta. Édesanyjuk gondos ápolásának 

köszönhető felépülésük. Kazinczy augusztus 20-án 

már úgy fogalmazott: „az Úr keze rajtam is érezteti 

a súlyát”. Hatalmas nyelvújítónk, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja, aki mindig a nemzeti 

felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta, 1831. 

augusztus 23-án Széphalmon hunyt el.  

 

Az ismeretlen kór felettébb nagy kihívások elé állít minket, befolyásolja mindennapi életünket 

és rengeteg fájdalmat okoz nekünk. Orvosaink és kutatóink, illetve a többi ország orvosai is 



kutatói biztosítottak minket arról, hogy dolgoznak az ellenszeren és együtt sikerülhet legyőzni 

a legyőzhetetlent. Mindaddig, kérem legyünk türelemmel, nagyon vigyázzunk magunkra és 

szeretteinkre, kerüljük a minket veszélyeztető körülményeket és mi se veszélyeztessünk 

másokat! 

Szerkesztőségünk fontosnak tartja, hogy folyamatosan tájékoztassuk olvasóinkat a pusztító 

járvány fejleményeiről, ezért az ezzel kapcsolatos rovatot minden héten megtalálhatják az 

újságban a friss hírekkel. 
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https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/03/20/_a_szazad_lelkiismerete_kolerajarvanyok_a_19_
szazadban_1_resz 

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

• https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/isten_oldoklo_angyala_kolerajarvany_magyarorszagon (első kép) 

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy_Ferenc (kép Kazinczy Ferencről) 

• https://www.estori.hu/aktualitaso/a-kolera 
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