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Az 1831–32. évi magyarországi kolerajárvány néhány jellegzetessége1 
 
 
Amikor a XIX. század magyarországi járványainak demográfiai szemlélető feldolgozását 
tervbe vettük – addigi irodalmi tájékozódásunk alapján – csupán már publikált és inkább csak 
a nagyobb városokra vonatkozó részadatok összegyőjtését tőztük ki célul. Horváth Róbert 
már 1961-ben rámutatott a XVIII. és XIX. századi nagy járványok jelentıségére a 
magyarországi népességfejlıdés vizsgálatával kapcsolatosan. A XIX. század három nagy 
kolerajárványáról a halottak számát is közli (1831-ben 237641, 1866-ban 71429, 1872–73-
ban 189000)2 Egyik további 1962. évi mővében Pest város 1831, évi kolera-adatainak 
vizsgálatát azzal indokolja, hogy a nagyvárosok részletekbe menı feldolgozásai iránymutató 
szerepet töltenek be, míg az országos adatoknál bizonytalan, hogy milyen területre 
vonatkoztathatók. Fejtegetései során késıbb mégis ad egy 1,7%-os országos becslést az 1831. 
évi kolera-mortalitásra, illetve Erdély leszámításával 1,8%-ra becsüli az országos 
arányszámot.3 Kovacsics József 1963-ban megjelent mővében ezt írja: 
 

„Egyes felekezetek, így pl. a református egyház (Debrecen) gondot fordított a 
járványok okozta halálozásra, a pestis, a kolera pusztításának elkülönített 
megfigyelésére is. Nagyrészt ezen feljegyzéseknek köszönhetjük, hogy az 1806–9 
közötti himlıjárvány, az 1831. és 1855. évi kolera pusztításait fel tudjuk mérni”.4 

 
A további irodalmi adatgyőjtés azonban arról gyızött meg bennünket, hogy nem az 

adatok hiánya, hanem ellenkezıleg, azok rendkívüli bısége az, ami nehézséget okoz és arra 
ösztönöz, hogy a kutatást a legfontosabb, legnagyobb mérető járványokra, elsı lépésben az 
1831–32. évi kolerajárványra korlátozzuk. A Magyar Történeti Bibliográfia 1825–1867. 
éveket felölelı kötetében egyedül az 1831. évi kolerajárványról 102 dolgozatot sorol fel és ezt 
még távolról sem tekinthetjük teljes irodalomnak.5 

Az 1831. évi kolerajárvány feldolgozását indokolta az is, hogy az erre vonatkozó 
adatokat, jelentéseket, rendeleteket a Helytartó Tanács eredeti irataiból Linzbauer Xavér 
Ferenc pontosan lemásolta és nyomtatásban megjelentette. így az eredetivel egyenértékő 
forrásanyag igen jól hozzáférhetı, ami a kutatómunkát nagymértékben megkönnyítette.6 
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session. Paris, 1961. 7 p. 
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A levéltári kutatást éppen ezért csupán arra korlátoztuk, hogy néhány legfontosabb 
okmány Linzbauer által közölt másolatát az eredetivel vetettük egybe – mint pl. a királyi 
biztosok kiküldetését elrendelı tanácsülési határozatot,7 illetve néhány számszerő halálozási 
adat megbízhatóságát más forrásból származó eredeti adatok segítségével kíséreltük meg 
értékelni.8 

Az átolvasott dolgozatok túlnyomó többsége orvostörténeti, kisebb hányada pedig 
általános történeti nézıpontból foglalkozik az 1831. évi kolerajárvánnyal. Utóbbiak közül 
kiemelkedik Tilkovszky Lóránd kandidátusi disszertációja, amely közvetlen összefüggést 
keres a járvány és az északkeleti vármegyékben kirobbant parasztfelkelés között.9 

Tudatában vagyunk annak, hogy amikor az 1831. évi kolerajárvány demográfiai 
értékelésére teszünk kísérletet, nem könnyő feladatra vállalkozunk. Úgy véljük, hogy jelen 
munkánk további elemzések kiindulópontját képezi csupán és adalékul szolgál a XIX. századi 
népességfejlıdés vizsgálatához. 

 
 

Az ázsiai kolera 
 
A járványtani irodalom az ázsiai kolerát az emberrıl emberre terjedı betegségek 
(anthroponosisok) között, mint a gyomor-bélrendszeren keresztül támadó (enteralis) fertızı 
betegséget rendszerezi.10 

A kolerát, mint önálló kórképet 1769-ben írták le elıször, amikor Madrasban súlyos 
járvány formájában lépett fel, 1817-tıl a XIX. század végéig ötször okozott Ázsiára, Európára 
és Amerikára kiterjedı súlyos pandemiát.11 Jelenleg eredeti kiindulási területén Bengáliában 
endémiás, ahonnan – általánosan csökkenı elıfordulása mellett is – máshová átterjedve 
szezonálisan visszatérı epidémiát, illetıleg helyi fellobbanást okoz, A kolera mint potenciális 
veszély tehát ma is létezik, teljes felszámolását óriási áldozatok vállalásával programba 
vették. 

A betegség kórokozója a Robert Koch által Egyiptomban és Indiában 1883-ban 
indentifikált savérzékeny vibrio, amely lúgos közegben aerob viszonyok között igen gyorsan 
elszaporodik. Feltételezik, hogy a Bengáliában szokásos víztároló gödrökben a vibrio nem 
pathogen törzsei évezredek óta léteztek és ezek egyike alakult át – Calcutta alapítása után a 
lakosságtömörülés folytán meggyorsult passzázs következtében – a pandemiákat elıidézı 
formává.12 A kifejlıdött kolera klinikai képe gyors és igen súlyos lefolyást mutat. Tünetei a 
csillapíthatatlan hasmenés, tipikus rizslé szerő székletürítéssel, nagyfokú hányás, collapsus 
illetve shock, a test lehőlése, nagyfokú vízveszteség, a vér beszárad, cyanosis, görcsök, 
delirium. 
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A betegség megelızése aktív immunizálás útján lehetséges, elszenvedése hosszú idıre 
szóló immunitást nyújt. Az ázsiai kolera járványtana tisztázott. A betegség folyók, 
kereskedelmi és zarándokútvonalak mentén, háborúban a hadsereg mozgásirányában terjed. A 
fertızést szennyezett ivóvíz, élelem és ruházat közvetíti. A járványok terjedését elısegítik a 
rossz általános közegészségügyi viszonyok, a legyek és a zsúfoltság. A betegség jelenleg 
Indiában a nagyon alacsony jövedelmő lakosság között fordul elı, ami a többi között a 
hiányos táplálkozás szerepére irányította a figyelmet. 

Az ázsiai kolera elleni védekezés nemzetközi elıírásait az 1926. évi párizsi egyezmény 
és további egyezmények szabályozzák. Hazánkban – a nemzetközi egyezményekkel 
összhangban – az ázsiai kolera a kórisme vagy a gyanú megállapításától számított 12 órán 
belül bejelentendı betegség, amely gyógyulás vagy elhalálozás esetén kijelentési 
kötelezettség alá esik. Az írásbeli jelentésen kívül táviratilag vagy távbeszélın keresztül is 
azonnal jelenteni kell az észlelt eseteket. A kórisme alátámasztására a laboratóriumi 
vizsgálatokat kötelezıen el kell végezni. A beteget azonnal el kell különíteni. A beteg lakása 
elé ırt kell állítani. A beteg hozzátartozóit és a vele érintkezésben állott egyéneket öt napra 
vesztegzárba kell helyezni. Az ázsiai kolerában elhunytaknál orvosrendıri boncolást kell 
végezni, a holttestet fertıtlenítı folyadékba (szublimát) áztatott lepedıbe kell burkolni és zárt 
koporsóban temetni. Járvány esetén korlátozni kell az összejöveteleket és a közlekedést, egész 
helységeket is zár alá lehet helyezni. A kutakat klórmésszel kell fertıtleníteni, m3-ként 30 g 
friss klórmeszet számítva.13 
 
 

Az 1831–32. évi kolerajárvány története 
 
Az elsı magyarországi kolerajárvány az ázsiai kolera elsı pandémiás terjedésének második 
szakaszában (1826–37) lépett fel. Moszkvában 1830 szeptembertıl 1831 márciusig dúlt a 
járvány, amely a 250000 lakosú városban 3,4%-os morbiditás mellett (8566 megbetegedés) 
54,7 %-os lethalitást mutatott (4690 halott). A moszkvai járvány hírére az európai államok – 
így az Oroszországgal határos Ausztria is – szigorú védıintézkedéseket tettek, amelyek – a 
betegség fertızı mivoltát feltételezvén – a határokon létesített katonai védıkordonból és 
veszteglı-házak berendezésébıl állottak. 

A lengyel felkelés és az annak elnyomására átvonuló orosz csapatok miatt a galíciai 
határzárat 1831 tavaszán felfüggesztették, ezzel megkönnyítve a járvány terjedését. 1831. 
július elején Krakkóban rendkívüli erıvel dühöngött a járvány, ekkor Galíciát ismét katonai 
kordonnal vették körül, de már elkésve; június óta már Magyarországról is tömeges 
megbetegedéseket jelentettek, augusztus közepétıl kezdve Bécset sem kímélte meg a járvány. 

Egyik irányban a járvány Moldva–Oláhország és Bulgária felé vonult, a másik iránya 
északon Varsó–Riga–Pétervár volt, ahol a legszigorúbb zárlat ellenére is szedte áldozatait. 
Péterváron a vasszigorral végrehajtott védıintézkedések ellen a lakosság – amely a betegséget 
a kutak és élelmiszerek megmérgezésének tulajdonította – fellázadt, feldúlt egy kórházat és 
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több orvost megölt,14 Magyarországon a kolera elleni védekezést az 1830. november 3-án 
(13216. sz. a.) kelt királyi rendelet értelmében a Helytartó Tanács, a Királyi Kamara és a 
Fıhadsereg-parancsnokság kiküldötteibıl alakított vegyes bizottság (Comissio politico–
cameralis–militaris mixta) irányította, 1831. január 3-án a bizottság a Trencséntıl Brassóig 
terjedı határra két királyi biztost és melléjük rendelt egy-egy dirigens orvost küldött ki a 
határzár és egyéb védıintézkedések helyszínen való irányítására és ellenırzésére, azonban 
1831. március 16-án az udvar a királyi biztosokat visszahívta. Június 3-án ismét kiküldik ıket 
azonban ez az intézkedés már elkésett és hatástalan, miután a járvány már a Felsı-
Tiszavidéken kitört és rohamosan terjedni kezdett az országban. 

Az országban állomásozó katonaság szanitáris kordon céljára továbbra is a 
vegyesbizottság rendelkezésére állt. Miután a keleti határszéli megyékben már fellépett a 
járvány az országon belül kísérelték meg újabb és újabb záróvonal létrehozását, azonban 
hatástalanul. A már korábban szétküldött fertıtlenítı szerek és preventív hatásúnak vélt 
különbözı porok használatát kötelezıen elrendelték, felkeltve ezzel a lakosság gyanakvását. 
Eközben a hatóságok és orvosok körében még mindig vita folyt a betegség fertızı mivoltáról, 
míg végre július 5-én hivatalosan állást foglalnak amellett, hogy „Cholera non pro epidemica 
sed contagiosa tenenda”.15 Ezen a napon br. Mednyánszky Alajost, Buda és Pest városok 
királyi biztosává nevezi ki a vegyesbizottság arra az esetre, ha a városban kitörne a járvány. 
Eközben a járvány feltartóztathatatlanul terjed, pánikot keltve országszerte. A július 12. 
tanácsülés rendkívüli szervezetet hoz létre a kolera leküzdésére. Az országot – Pestet és Budát 
leszámítva – 20 körzetre osztják fel, minden körzet élén teljhatalmú királyi biztossal, aki a 
helyszínen tartózkodva hajtja végre a központi rendelkezéseket és küldi jelentéseit a 
vegyesbizottságnak, amely azokat az augusztus 19-én (21845 sz. alatt) kibocsátott intézı levél 
értelmében táblázatos formában kérte be. A királyi biztosok mőködéséhez főzött remények 
azonban nem feleltek meg a várakozásnak. Azonkívül, hogy igazán hatásos védekezés, vagy 
bevált therapia e korban nem is volt lehetséges, számos egyéb ok is közrejátszott. Ezek közül 
csak néhányat sorolnánk fel, mint például a két fıkormányszék, az Udvari Kancellária és a 
Helytartó Tanács közötti – részben személyi természető – ellentétet, amely oda vezetett, hogy 
 

„a dicasteriumok éppen a válság napjaiban... közjogi és illetékességi kérdések felett 
civakodnak egymással, ahelyett, hogy a veszély elhárítására összpontosítanák 
figyelmeket.” 

 
Ez az áldatlan helyzet arra vezetett, hogy egymásnak ellentmondó intézkedéseket hoztak. A 
megyékben viszont az volt a helyzet, hogy 
 

„a király emberét... tárt karokkal várják, a helytartó-tanács egészségügyi biztosát 
egyik másik még mindig vonakodik elfogadni”.16 

 

                                                           
14 Haeser, Heinrich: Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krankheiten. Jena, 1882. III. 

k. 995 p. 
15 Linzbauer X. F.: I. m. Tom. III. Sec. IV. 27 p. 
16 Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora 1815–1846. (A magyar nemzet története. Szilágyi Sándor szerk. 

Budapest, 1897. 724 p. IX. kötet. III. fejezet.) 



Jól illusztrálja ezt az állapotot Bálint Nagy Csanád megyérıl szóló munkájában: 
 

„Július 20-án... a királyi biztos17 felülvizsgálja az ıröket a felállított egészségügyi 
intézményeket, a kórházat, veszteglı-házakat, és megelégedvén a tapasztaltakkal, 
másnap eltávozik és soha többé be sem teszi a lábát a vármegye területére, csak az 
aradi vármegyeházáról osztja rendeleteinek áradatát. Állandóan zsörtölıdik az alája 
rendelt vármegyék uraival, akik bizony nem nagyon respektálják királyi biztosi 
hatalmát, sıt gyakran mellızik rendeleteinek végrehajtását... az engedelmességet is 
megtagadják és megtörténik, hogy a vármegyei Karok és Rendek kioktatják a királyi 
biztost és szemére hányják, hogy könnyő a kényelmesen elbarrikádozott aradi 
vármegyeházáról parancsolgatni, de nehéz az elégedetlenkedı és éhezı, a napról 
napra változó rendeletekkel állandóan zaklatott lakosság között rendet teremteni és a 
három helyrıl is érkezı parancsokat közmegelégedésre végrehajtani”.18 

 
Gr. Széchenyi István, aki július 13-án Pestet elhagyva Czenk-i birtokán, jobbágyai 

körében tölti a vészterhes időt – ellentétben számos főrangú társával, akik családjukkal együtt 

elhagyták az országot – augusztus 15-én kelt Döbrentey Gáborhoz írt levelében éles kritikát 

gyakorol a hazai állapotok felett: 

 

„...ily szerencsétlen honban, ahol oly balgatagon parancsolnak, s a hol ha egy Cherub 

parancsolna is, senki sem engedelmeskedik, ahol mindenki teszen, a mint kénye tartja, 
ott valóban csak a szőz Mária, s a vak véletlen marad pártvédül”.19 

 
Még találóbban jellemzi a fennálló viszonyokat az a megállapítása, amelyet Wesselényi 
Miklóshoz írott levelében találunk: 
 

,,...a machina ügyetlen formája minden nap szembetőn, midın p. o. a kancellária 
verest, a helytartó-tanács kéket parancsol és a vicze-ispány nem tesz semmit”.20 

 
Még a járvány legerısebb dühöngése idején felmerül a rendkívüli intézkedések anyagi 

fedezetének kérdése. Ez nem is csekély összegeket tett ki, hiszen az orvosok, kolerabiztosok, 
ırök és felügyelık napidíja, veszteglı-intézetek fenntartása, az ínséges lakosság élelmezése, 
patikaszerekkel való ellátása, kórházi kezelése stb. igen súlyos terhet jelentett. Egy Somogy 
vármegye kérdésére adott válaszában a Helytartó Tanács úgy nyilatkozott, hogy a kolera 
elleni védıintézkedések költségei az egyes törvényhatóságokat, azaz a megyei házi 
pénztárakat terhelik. A többi között nyilvánvalóan ez is hozzájárult a megyék vonakodásához 
a központi intézkedésekkel szemben.21 

                                                           
17 Br. Orczy Lırinc, Arad vármegye fıispánja. 
18 Bálint Nagy István dr.: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Makó, 1928. 118 p. 
19 Gr. Széchenyi István levelei. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából összegyőjtötte, elıszóval és 

jegyzetekkel ellátta Majláth Béla. Budapest, 1889. I. 149 p. 
20 Gr. Széchenyi L: I. m. I. 155 p. 
21 Linzbauer X. F.: I. m. Tom. III. Sec. IV. 



A kolera-védelmi intézkedések a megyéknél népszerőtlenek voltak, a köznép azonban 
jóval tovább ment ennél és azokat helyenként egyenesen ellene irányuló merényletnek fogta 
fel. A nép hiedelmét alátámasztani látszott az, hogy a járvány fıleg az elesett, szegény 
néprétegbıl szedte áldozatait és a drasztikus védekezı intézkedések is fıleg ıket sújtották. A 
mezei munkák elvégzését, a nehezen begyőjtött termények értékesítését csaknem teljesen 
megbénították a szigorú korlátozások. A sokfelé valósággal éhezı parasztokat még 
ırségállásra is kötelezték ott, ahol katonaság nem állott kellı számban rendelkezésre. A 
gyanakvás és végelkeseredés légkörében végül is olyan fokra hevültek az indulatok, hogy az 
északi vármegyékben – de korábban Pesten is – fegyveres lázadás tört ki, amelyet a 
sorkatonaság közbelépése fojtott vérbe. 

Ilyen körülmények között az egyébként is hatástalannak bizonyult járványvédelmi 
intézkedéseket elıbb enyhítették, majd a királyi biztosokat szeptember – október folyamán 
felmentették megbízatásuk alól. Az ıszi esısebb idıszakban a megbetegedések száma is 
csökkenni kezdett, a járvány azonban nem szőnt meg és még a következı évre is áthúzódott. 

 
 

A vizsgált terület 
 

Fényes Elek Magyarország Statisztikája c. mővében22 legszorosabb, szoros, tágas és 
legtágasabb értelemben beszél Magyarország területérıl: 
 

„Legszorosabb értelemben csak az anyaországot értjük; szoros értelemben már a 
hozzákapcsolt tartományok név-szerint Horvát és Tótország is ide sorozhatok, mellyek 
szinte magyar törvények által igazgattatnak, tágas értelemben Erdélyországgal együtt 
vétetik...” 

 
Politikai tekintetben viszont megkülönböztet polgári Magyarországot, polgári Horvát és 
Tótországot és katonai Végvidéket. Törvénykezési tekintetben 4, biztossági tekintetben 10 
tartományi biztossági (hadbiztosi) kerületet sorol fel. 

Az adatok bemutatásánál azt a megoldást választottuk, hogy a rendkívüli kolera-
intézkedéseket mintegy lezáró jelentéshez csatolt általános áttekintést, valamint az országosan 
összesített kimutatások végsorait bemutató táblázatot eredetiben, tehát a szoros értelemben 
vett polgári Magyarországra és a katonai Végvidékre, valamint az ország területén állomásozó 
állandó katonaságra vonatkoztatva adjuk közre. További részletes elemzéseinknél azonban 
csupán a legszorosabb értelemben vett polgári Magyarország törvényhatóságait vesszük 
figyelembe, éppen az állandó katonaság tartózkodási helyének és pontos létszámának, 
valamint a Dráván túli területek népességszáma becslésének nehézségei miatt. 

Politikai tekintetben a legszorosabb értelemben vett polgári Magyarország 
korszakunkban 40 vármegyére, (eltérı jogállású) szabad kerületekre és szabad királyi 
városokra oszlik. Elemzéseinknél bizonyos összevonásokat és csoportosításokat nem 
nélkülözhettünk. A népességszám jobb becslése miatt – de járványügyi megfontolásból is – a 
40 vármegye népességét a területükön fekvı szabad királyi és bányavárosokkal, a XVI 

                                                           
22 Fényes Elek: Magyarország statisztikája. Második kötet. Pesten, 1843. III. Rész. 111–118 p. 



szepességi várost Szepes megyével mindig összevontuk. Mérlegeltük Buda és Pest különálló 
feldolgozását, azonban itt a népességszám becslése fokozott nehézségeket okozott, másrészt a 
város és környéke közötti mindkét irányú közlekedés megszüntetése a legszigorúbb 
rendszabályok mellett sem volt keresztülvihetı, ezért a külön-külön való vizsgálat is 
értelmetlen lett volna. A Jász-Kun kerület egyes részeinek hovatartozása is elég sok gondot 
okozott. 

Fentiek szerint összevont adatainkat egyrészt a tartományi biztossági (hadbiztosi) 
kerületek szerint dolgoztuk fel, miután ennek a csoportosításnak a történeti demográfiai 
irodalomban – Fényestıl kiindulva – bizonyos hagyománya van és okvetlen jellemzıbb 
földrajzi csoportosítást biztosít, mint a teljesen eltérı jellegő tájegységeket összefogó négy 
törvénykezési (Dunáninnen, Dunántúl, Tiszáninnen, Tiszántúl) kerület. Másrészt 
felhasználtuk azt a csoportosítást is, amely az 1831. július 12-tıl szeptember közepéig 
fennállott, a kolera elfojtása céljából kiküldött királyi biztosok hatáskörébe tartozó körzeti 
beosztást követi. Végül mint legkisebb egységekre, a területükön fekvı városokkal együtt vett 
vármegyékre is kiszámítottuk a legjellemzıbb és viszonylag legmegbízhatóbb mutatót, a 
mortalitási arányszámokat. 
 
 

A népesség meghatározása 
 
A kolerajárvány felkutatott számszerő adatait önmagukban aligha lehet megfelelıen értékelni, 
hanem csupán a népességszámhoz viszonyított arányszámok segítségével. Az arányszámok 
nevezıjét képezı területileg részletezett népességszám több forrásból is rendelkezésünkre áll, 
azonban törvényhatóságonként vizsgálva olyan lényeges és nem szisztematikus eltéréseket 
találtunk, hogy egyik forrást sem tudtuk fenntartás nélkül elfogadni. A négy különbözı 
népességszám részletekbe menı forráskritikai elemzése túlhaladta volna e munka kereteit és 
egy önálló tanulmány tárgyát képezhetné. Jelen munka céljára egyszerő grafikus eljárással 
becslést végeztünk az 1831. évi népességszámra vonatkozólag. 

Az általunk felhasznált népességszámok a következık: 
 

a) Ludovicus Nagy 1828–29-ben kiadott (A Helytartó Tanács által 1827-ben 
engedélyezett, tehát legkésıbb 1826, vagy 27-re vonatkozó) ismert magánmunkája,23 

b) A Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie 1831. évi kötetben található és 
az egyházi sematizmusokon alapuló 1829. évi részletes népességszámok,24 

c) A Történeti Statisztikai Közlemények 1959. 1–2. száma a Thirring Gusztáv 
hagyatékában hátramaradt kézirat másolatok alapján közreadja a nem nemes népesség 
számát vármegyék és szabad királyi városok szerint, a többi között 1830-ra 
vonatkozólag is.25 

                                                           
23 Nagy, Ludovicus: Notitiae politico-geographico-statististicae inclyti Regni Hungariae partiumque eidem 

adnexarum. Tomus Primus. Budae, 1828. 639 p. 
24 Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie IV. 1831. K. K. Stat. Zentralkomission. Wien. 
25 Népösszeírási adatok és adatforrások a nem nemes népességrıl a XIX. század elsı felébıl. Néhai dr. Thirring 

Gusztáv e tárgykörbıl származó tanulmányai és a hagyatékában hátrahagyott kéziratmásolatok alapján 
összeállította – a táblázatok tekintetében Dallos Ödönné közremőködésével – dr. Thirring Lajos. Történeti 
Statisztikai Közlemények III. 1959. 1–2. 132–181. p. 



 
A negyedik forrást a Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie 1830. évi 

hivatalos népességbecslését eleve nem vettük figyelembe, ismerve e becslés módszerének 
megalapozatlanságát és elfogadhatatlan eredményeit, amelyeket utólag hivatalosan is 
helyesbítettek. 

Amíg L. Nagy és az egyházi sematizmus a teljes népességet tartalmazza, addig a 
kéziratos Conscriptio Ignobilium a papokat és nemeseket figyelmen kívül hagyja. Utóbbi 
forrás adatait úgy kívántuk a teljes adatokkal összhangba hozni, hogy az egyes megyékre és 
szabad királyi városokra külön-külön megállapítottuk a papok és nemesek 1787-es arányát, s 
ugyan ebben az arányban növeltük a nem nemes népesség számát abból a feltételezésbıl 
kiindulva, hogy a nemesség szaporodása hasonló ütemő volt, mint a nem nemes népességé, és 
így részaránya is változatlan. Az utóbbi feltételezés azonban eléggé megalapozatlan, mert 
mindenképpen fennmarad egy kiküszöbölhetetlen bizonytalansági tényezı, nevezetesen az, 
hogy a nemesség létszáma a természetes szaporodáson kívül új nemességek adományozása 
révén is emelkedett, mégpedig közel fél évszázad alatt esetleg nem is jelentéktelen mértékben. 
Nem tudtuk figyelembe venni ezenkívül a nemesség e korszakban bekövetkezett esetleges 
belsı vándorlását sem, ami azonban feltevésünk szerint, a nemesítéseknél lényegesen kisebb 
arányban befolyásolja a területileg részletezett népességszámot. Mindazonáltal már a felsorolt 
tényezık is bizonyos fokig indokolttá teszik, hogy a két másik forrás zömmel egymáshoz 
közelálló s – néhány kivételtıl eltekintve – magasabb népességszámához képest a Conscriptio 
Ignobilium becsléssel megemelt adata is általában alacsonyabb értéket képvisel. 
Feltételezhetı, hogy maga az összeírás is bizonyos fokú egyirányú hibával terhelt, ugyanis 
letagadással, hiányos összeírással lehet számolni (figyelemmel az összeírás katonai, 
hadkiegészítési céljaira), vagyis e számaink a valóságosnál inkább alacsonyabbak lehetnek. A 
városoknál mutatkozó nagy eltéréseknél még arra is gondolnunk kellett, hogy azok 
népességének számbavételénél a különbözı források eltérı területre is vonatkozhatnak (a 
városokhoz tartozó falvakkal, pusztákkal vagy azok nélkül vették számba), amire számos 
példát hozhatnánk fel. Nagy eltérésre vezet egyes városokban – különösen Pesten és Budán – 
az is, hogy a jogi és tényleges népesség között igen jelentıs különbségek lehetnek már ebben 
az idıben is. Fenti okok miatt a megyék és a területükön fekvı városok adatait egybevonva 
adjuk meg. 

További nehézséget okozott az, hogy egyes megyék népességszámát az 1787-es 
népszámlálás az akkori közigazgatási beosztásnak megfelelıen néhány esetben összevontan 
adta meg és a késıbbi idıpontokra vonatkozó népességszámokat tartalmazó Acsádi György 
által készített összeállítás megtartotta ezt a területi beosztást.26 Becslésünket tehát ennek 
megfelelıen végeztük el, majd utóbb ahol szükséges volt ugyancsak becsült arányban 
megyékre bontottuk fel népességszámainkat. Az egzaktság látszatát keltı egységig megadott 
adatok helyett a továbbiakban ötezres pontosságú becsült népességszámmal dolgoztunk. 

Egyszerő grafikus eljárással végzett becslésünk alapelve az volt, hogy 
 

                                                           
26 Történeti statisztikai táblázatok. 369 p. és 8. tábla 388 p. után. (A történeti statisztika forrásai. Kovacsics 

József szerk. Közgazdasági és Jogi. Budapest, 1957. 460 p.) 



a) a három közel azonos idıpontra vonatkozó népességszám Önmagában nem 
vizsgálható, hanem csak az idıbeli változás figyelembevételével; 

b) a trend kiindulópontjául az 1787-es, végpontjául az 1869-es népességszámot fogadjuk 
el; 

c) Fényes Elek 1838-as népességszámait felsı becslésként értékeljük; 
d) az 1857-es adatot – a területi változásokra is figyelemmel – megfelelı kritikával 

csupán tájékoztató jellegőnek tekintjük, egyes törvényhatóságok esetében pedig 
teljesen figyelmen kívül hagyjuk; 

e) fenti három (ill. négy) pont segítségével valószínősített trendvonal 1830. évnek 
megfelelı pontját 10000-es határon belül kijelöltük, bizonyos fokig mérlegelve a 
három e körüli idıpontra vonatkozó fentebb ismertetett adat elhelyezkedését 
(egyezését, illetve egymástól való eltérését) is. 

 
Az eljárásunkkal becsült népességszám tehát 100000 körüli lélekszámú 

törvényhatóságoknál mintegy 10%-os hibát tartalmazhat. 
Becslésünk – néhány kivételtıl eltekintve – a Ludovicus Nagy, valamint a Conscriptio 

Ignobilium papok és nemesek általunk becsült számával növelt adata között helyezkedik el és 
inkább némileg mérsékelt értéknek tekinthetı. 
 
 

Az adatok értékelhetısége 
 
Adataink értékelését logikailag is, idırendben is megelızi azok kritikai elbírálása; egymással, 
esetleg más forrásból származó adatokkal való egybevetése.  

A Linzbauer Codexben 1831. július 29. – 1832. április 9. között összesen 39 összesített 
jelentést találtunk, amelyek végsoraiból egy kumulált idısort állítottunk össze. Ennek során 
úgy találtuk, hogy a november 29-i jelentésben szereplı meghaltak száma feltétlenül hibás, 
mert a korábbi jelentéseknél kisebb adatot tüntet fel, ami nem lehetséges. Újra összegezve a 
nov. 29-i jelentés részadatait lényegesen nagyobb, az idısorba jól beleilleszkedı számot 
kaptunk, amit helyesnek fogadtunk el. 

Ez az eset ismét felvetette az összesen sorok és az összeadott részadatok között – igen 
gyakran tapasztalt – eltérések értékelésének kérdését. Bizonyos esetekben az eltérések 
magyarázatát meg lehet találni vagy a nyilvánvaló összeadási, leírási, nyomdai hibákat 
korrigálhatónak tartjuk. Más esetekben viszont szerintünk csupán az az eljárás követhetı, 
hogy az eredeti adatok közlése mellett az összeadásból adódó új számokat is közöljük. 

Az 1832. szeptember 4-én közzétett, mintegy a kolerajárvány zárójelentését képezı 
„Generalis Conspectus” számszerő vagy összegezési hibát nem tartalmaz, azonban más 
természető ellentmondásokban bıvelkedik. Címe szerint az 1831. június 13 – 1832. február 
14-ig terjedı idıszakra vonatkozik, a végösszeget tartalmazó sorban viszont 22-ét tünteti fel, 
mint a járvány megszőnésének idıpontját. Ha ehhez hozzávesszük, hogy idısorunk szerint 
1832. április 9-rıl keltezték az utolsó táblázatos kimutatást, nehezen tudunk állást foglalni 
abban a kérdésben, hogy végül is mikor szőnt meg a járvány? A kérdést talán helyesebb úgy 
feltenni, hogy mikor tekintette a Helytartó Tanács megszőntnek a járványt? 



A szeptember 4-i zárójelentés megjegyzés rovata utal az 1832. április 10-i jelentésre, 
illetve az azzal való nem egyezésre és az eltérést az egyes törvényhatóságok utólagosan 
korrigált jelentéseivel magyarázza. A kérdés végleges lezárása további kutatásokat igényelne. 

Fel kell hívjuk a figyelmet az országosan összesített idıközi jelentések néhány olyan 
jellegzetességére is, amelyek a zárójelentésre nem vonatkoznak. Három kiragadott idıpont 
(aug. 23., aug. 30., szept. 6.) jelentéseit soronként összehasonlítva kitőnt, hogy az országos 
összesítéseket úgy kell felfogni, mint a jelentés idıpontjáig a Helytartó Tanács tudomására 
jutott megbetegedési és halálozási adatokat, hiszen nyilvánvaló, hogy a hetenkénti, sıt 
hetenként kétszeri összesítés nem tartalmazhatta az ország távoli vidékein elıforduló legújabb 
eseteket, mert még egy-egy királyi biztoshoz tartozó körzet adatainak összegyőjtése is ennél 
hosszabb idıt vett igénybe. 

A másik észrevételünk az volt, hogy a törvényhatóságok, azok közül is fıleg éppen a 
fejlettebb, és orvosilag jobban ellátott szabad királyi városok következetesen csak a 
megbetegedettek és halottak számát jelentik, gyakran azonosnak véve a kettıt. A 
felgyógyultak és kezelés alatt állók száma a városok többségénél hiányzik, ami nem hogy 
rontaná, hanem inkább javítja adatszolgáltatásuk minıségét, hiszen csaknem elképzelhetetlen, 
hogy ezt pontosan nyilván lehetett volna tartani. A betegek számát a gyógyszerrel ellátottak 
számával vették egyenlınek, a halottakról többé-kevésbé pontos nyilvántartást vezettek. A 
zárójelentésben már egyedül Komárom város az, amely csak a halottak számát adja meg. 

Ilyen fokú pontatlanságot észlelve felmerült adataink értékelhetıségének kérdése, annál 
is inkább, mert a korabeli szerzıktıl napjainkig igen sokan hangoztatnak olyan nézeteket, 
hogy a régi adatgyőjtéseket – éppen hibás voltuk miatt – egyáltalán nem lehet felhasználni. A 
magunk részérıl nem tudjuk osztani ezt a teljesen negatív véleményt, hanem azt az 
álláspontot képviseljük, hogy egyrészt meg kell kísérelni a hibák becslését, másrészt nem 
anakronisztikusan, hanem a kor színvonalán kell értékelni az adatokat. 

A hibák nagyságrendjének becsléséhez a halálozási adatokat vettük alapul, mint ami a 
kórisme és a bejelentés megbízhatósága szempontjából egyaránt a viszonylag legjobban 
elfogadható támpont. A kor orvosi felfogását, a betegség természetérıl vallott nézeteket 
ismerve két haláloki kategóriáról tételezhettük fel, hogy kolera halálozási adatokat tartalmaz, 
mégpedig az „Ex Epidémia” és az „Ex morbo maxime lethali” kategóriákat. E rovatokon 
belül néhány esetben mint közelebbi megnevezést feltüntették a Cholera orien-talis-t, ezért mi 
is további különbségeket tettünk. 

A 11 szabad királyi város közül nyolcnak az adata mondhatni teljes egyezést mutat, 
Gyır esetében 10%-os eltérés van. Ugyancsak pontosan megegyezik a 16 szepességi város két 
különbözı forrásból vett halottainak száma is. Temesvár és Komárom esetében 
feltételezhetjük, hogy az igen veszélyes lefolyású betegségek rovata magában foglalja a város 
kolera-halottait is. A Jász-Kun kerületeknél zavarja az összehasonlítást, hogy e négy részbıl 
összetevıdı kerület egyik tagja, a Kiskunság alsó része a szabályostól eltérı éves jelentést 
küldött be és a halottakat nem részletezte halálokok szerint, azonban az ezzel esetlegesen 
kiegészített elhaltak száma is feltehetıen jóval elmarad az összesítı jelentés adatától. Tolna és 
Fehér megye adatai elfogadható nagyságrendi egyezést mutatnak, Esztergom megye esetében 
nem tudjuk a nagy arányú eltérést megindokolni. 



Általában talán nem merészség azt a következtetést levonni, hogy a megyék jelentéseit 
többnyire csak fenntartásokkal fogadhatjuk el, a szabad királyi városok adatait azonban 
értékelhetınek minısíthetjük, annál is inkább, mert korszakunkban a szabad királyi városok 
már rendszeresen vezették a halottak listáját, halottkémlelést végeztettek és az elhaltakról igen 
részletes jelentést küldtek be évenként a Helytartó Tanácshoz. 

Külön kívánunk szólni Pest városáról, amely e kortól kezdve mindig különleges helyet 
foglal el az ország életében. A kolera pusztítását Pesten több szerzı is feldolgozta. Szuhány 
dr-nak 1831-ben közzétett munkájában igen részletes adatokat találunk.27 Július 18 – 
augusztus 31-ig naponta kiírta a halotti listából a kolerahalottak számát, nemét, és azt, hogy 
polgári személy, vagy katona volt az elhalt. Eszerint a mintegy hat hetes idıszakban a kolera-
halottak száma 1498, akik közül 879 (59,9%) a férfi és 301 (20,1%) a katona elhalt. Ezzel 
szemben az augusztus 30-i hivatalos összesítı jelentés Pesten 1372 esetet mutat ki, amely – 
még ha néhány napos késést beleszámítunk is – alatta marad a halotti lista számának, viszont 
ha figyelembe vesszük, hogy a jelentésekbe csak augusztus 16-a után vették bele a katonaság 
kolera-halottait, akkor az eltérés magyarázható. Szuhány dr. az 1498-as adatot is hiányosnak 
tartja, ugyanis a nevek között nem találta meg néhány általa kezelt és biztosan kolerában 
elhunyt beteg nevét. Szerzı egy-kétszázra teszi azoknak a szegény sorsú elhunytaknak a 
számát, akik azért nem szerepelnek a listán, mert hozzátartozóik kis kézikocsin kihúzták 
koporsójukat a város határán túlra és ott saját kezőleg temették el ıket. Szuhány szemtanúja 
volt néhány ilyen esetnek, hitelességét nem vonhatjuk kétségbe. Eszerint a halottak számát 
általában úgy tekinthetjük, mint a valódi adattal csupán nagyságrendileg egyezı alsó becslést. 

Még egy érvünk van a régi adatokat értékelhetetlennek minısítı véleményekkel 
szemben, mégpedig az, hogy tökéletes pontosságot és megbízhatóságot követelve még a 
késıbbi adatközlések is gyakran kifogásolhatókká válnának, idısorokat pedig szinte 
egyáltalán nem képezhetnénk. Hieronymi belügyminiszter még a múlt század 90-es éveiben is 
megbízhatatlannak minısíti az általa beterjesztett jelentés adatait – mégis – fenntartásai 
ellenére közreadja ıket.28 Az 1800. évi kolerajárvány országos összesítését megtaláltuk 
Tormay monográfiájában,29 és utánaszámolva úgy találtuk, hogy igen lényeges – és 
következetlen – eltéréseket tartalmaz. Ha a lakosságszámot tekintjük, a feltüntetett 3266719 
helyett a törvényhatóságok számainak összeadása révén 3840150-et kaptunk. E mintegy 15%-
os különbség az értékelést eleve meghiúsítja, hacsak a törvényhatóságonkénti lakosságszám 
megállapításának fáradságos munkájára nem vállalkozunk. Jóval kisebb, de még mindig 
jelentıs eltérést találtunk, pl. a meghaltak számánál is, a feltüntetett 58818 helyett 57226-ot 
kaptunk összegül. Keleti Károly egy 1875-ös munkájában30 foglalkozik az 1866. évi kolera 
járvánnyal is. 
 

                                                           
27 Szuhány dr.: Aus Erfahrung geschöpfte Überlieferungen die im Monat Juli und August 1831 in der Königl. 

Freystadt Pesth herrschende, epidemisch-contagiıse Cholera Morbus betreffend. Pesth, 1831. 
28 Hieronymi Károly magyar kir. belügyminiszter Jelentése az ország közegészségügyi viszonyairól az 1892-ik 

évben. Budapest, 1893. 371 p. 
29 Tormay Károly dr.: Adatok az élet- és halálozási viszonyok statisztikájához Pest városában, különös tekintettel 

az itt 1831, 1854–55 és 1866-ban uralgott cholera járványokra. Pesten, 1868. 80 p. 
30 Keleti Károly: Magyarország népesedési mozgalma 1864–73-ban és a cholera. Értekezések a társadalmi 

tudományok körébıl III.kötet. III. szám. Budapest, 1875. 56 p. 



„Említettem volt s itt térek ki az 1806-diki cholera pusztításaira. Az az 1873-dikival 
sem tartamára, sem intensivitására, sem terjedelmére össze nem hasonlítható. Az 
áldozatul esett emberélet 1866-ban mindössze 71429 volt. Az ország alig egy 
harmadát, a népességnek alig 5%-át támadta meg halálosan, azt is csak egy 
megyében; holott 1873-ban 7%-on is felülemelkedett: Békésben, Csanádban, Hunyad 
némely helyén s egyúttal az ország majd minden törvényhatóságában dühöngött. S 
mintha a sors igazságosan akarta volna elosztani még csapásait is, 1873-ban ép azon 
helyeket kerülte, hol 1866-ban erısebben pusztított. Akkor az ország északnyugati 
határa, Pozsony, Nyitra és vidéke volt annak fıszínhelye, amit a vész becsapásának 
okai is magyaráznak, mert a porosz-osztrák háború utáni invasio hozta azt be, s a 
porosz katonaság megszállta helyekrıl terjedt az, bár inkább sporadice északkeletnek 
és délkeletnek le Csanádig és Torontálba.” 

 
A szövegbıl nem tőnik ki világosan, hogy Keleti 71429-es száma az évi összes 

elhaltakra vagy a kolera összes áldozataira vonatkozik-e. Eléggé talányos a következı mondat 
is, a viszonyítások alapját nem látjuk világosan, a hivatalos összesítéssel pedig a legkisebb 
egyezés sem fedezhetı fel. E kérdések tisztázása a jelen tanulmány kereteit túlhaladja. 

Mindezeket figyelembe véve úgy találjuk, hogy az 1831–32. évi igen részletes 
koleraadatok – megfelelı kritikával – következtetések levonására alkalmasak. 
 
 

Az adatok áttekintése. Területi részletezés 
 
Az általunk felkutatott és elemzett, az 1831. évi magyarországi kolerajárvánnyal kapcsolatos 
számadatok országos, törvényhatósági, egyes kisebb területi egységekre vonatkozó, valamint 
összehasonlító külföldi adatokra tagozódnak. Anyagunk forrásait tekintve azok túlnyomórészt 
a hivatalos járványügyi szervezet (kisebb részben kórházak) jelentéseibıl és orvosok 
magánmunkáiból származnak. A halálozási adatok megbízhatóságát a szabad királyi városok 
halálozási listáival való egybevetés útján becsültük meg, e listák adatait azonban – Pest 
kivételével – a továbbiakban nem használtuk fel. 

Az országos áttekintés törvényhatóságonként adja meg a járvány által érintett 
helységek, a megbetegedettek, meggyógyultak és meghaltak számát, valamint az egyes 
törvényhatóságokban a járvány kezdetének és megszőnésének idıpontját. Összehasonlítás 
céljából mintegy mellé helyezzük a galíciai járványról kiadott összesítı jelentést, amely a 
magyarországi jelentés adatain túlmenıen az egyes kerületek összes helységeinek, azok 
lakosságának, a kolera által érintett helységeknek s azok lakosságának számát is tartalmazza, 
ami a lakosságszámhoz való viszonyítást igen megkönnyíti. A jelentés tartalmazza továbbá a 
100 lakosra esı megbetegedési eseteket, valamint a 100 megbetegedésre esı halálozások 
arányát is. Nem tartalmazza azonban a Galíciáról kiadott jelentés a járvány kezdı és befejezı 
idıpontját, holott a járvány elterjedésének és méreteinek megállapításához ez is használható 
támpontul szolgálhatna. A galíciai adatokat bizonyos átalakítás után saját mortalitási 
adatainkkal vetettük egybe. 



Egykorú hivatalos jelentésre támaszkodik L. Chevaliemak a párisi járványról közölt 
munkája, amelyet összehasonlítás céljára felhasználtunk.31 A késıbbi idıszakok közül 
Magyarországra vonatkozó országos jelentést adtak ki a többi között az 1806. évi 
kolerajárványról is, és részletes, hivatalos adatokkal alátámasztott jelentést az 1892. évi 
budapesti járványról. Utóbbi járvány egyes fı adatait a lethalitás vizsgálatánál használtuk fel. 

A felsorolt fıbb hivatalos adatokon túlmenıen egész sor feldolgozást találtunk mind 
Magyarország egyes részeire, mind külföldi városokra, vagy országrészekre vonatkozóan. 
Ezek az adatok jól megvilágítanak egy-egy olyan részletkérdést, amelyekre az országosan 
összesített hivatalos jelentések nem térnek ki, igen nagy fogyatékosságuk azonban, hogy az 
esetek túlnyomó többségében megfelelı viszonyítási alap – lakosságszám – hiányában csak 
korlátozottan értékelhetık. Ilyen típusú adatainkat éppen azért a lethalitás összehasonlító 
vizsgálatánál tudtuk hasznosítani. 

Területi elemzésünket fıképpen a mortalitási adatokra alapozzuk, a részletes kifejtés A 
járvány súlyossága c. részben található. E helyütt csak utalunk a járvány térbeli kiterjedése 
mérésének olyan lehetıségére, mint pl. a járvány által érintett helységek aránya az összes 
helységek számához viszonyítva. Az összesítı jelentés feltünteti ugyan a járvány által érintett 
helységek számát törvényhatóságonként, azonban az összes helységek számát nem közli. így 
megengedhetetlenül kockázatos lenne a többféleképpen értelmezett és igen nagy eltéréseket 
mutató „helység”-számokat felhasználni. L. Nagy például 14757 helységet mutat ki, amelyek 
közül 43 volt szabad királyi város. Ezzel szemben az 1830. évi összeírás kéziratos anyaga 
összesen 11074 helységet, ezen belül 42 szabad királyi várost sorol fel. A városoknál az 
eltérést Bélabánya jelenti, amelyet L. Nagy önálló városként vesz számba, noha megírja, hogy 
Selmecbányával közös magisztrátusa van, tehát a 42-es számot fogadhatjuk el helyesnek. Az 
összesítı jelentés – vizsgált területünkre vonatkozólag – 4923 járvány sújtotta helységet, azon 
belül 36 szabad királyi várost tüntet fel, ami a városok 85%-ának felel meg. A 4923 
helységrıl azonban nem tudjuk eldönteni, hogy milyen ismérvek alapján vették ıket számba, 
következésképpen 14757-hez, vagy 11074-hez viszonyítandók? 

Keleti Károly községhatáros térképen ábrázolta az 1800-os és 1873-as kolera térbeli 
kiterjedését s a hozzá főzött magyarázatában megjegyzi, hogy 

 
„ebbıl látni, hogy még 1873-ban is hány helység volt az országban, amely a járvány 
idején csakis a másunnan került hírek folytán ijedezett”.32 

 
Ilyen térkép szerkesztésére adatok híján nem volt lehetıségünk, de a járvány országos 

kiterjedése a fenti adatokból is jól lemérhetı. 
Galícia 6415 helységébıl 3008-ban lépett fel a járvány, vagyis mintegy a helységek 

56%-ában. Ha viszont a helységek lakosságát viszonyítjuk egymáshoz, 71%-os érintettségi 
arányt kapunk, tehát a nagyobb lélekszámú helységekben jobban dühöngött a járvány, ill. a 
közlekedéstıl távolabb esı kis települések inkább elkerülhették a fertızés behurcolását, mint 
a forgalmasabb és nagyobb helységek. Analógia alapján Magyarországon is hasonló 

                                                           
31 Le choléra la première épidémie du XIXe siècle. Étude Collective présentée par Louis Chevalier. Bibliothèque 

de la Révolution de 1848. Tome XX. La Roche-Sur-Yon, 1958. 188 p. 
32 Keleti Károly: I. m. 55 p. 



viszonyokat tételezhetünk fel, hozzátéve, hogy az ország egyes részei – törvényhatóságai – 
között nagy különbségek lehettek a járvány által érintett helységek, ill. lakosság aránya 
tekintetében is. (…) 

 
 

A járvány idıbeli lefolyása 
 

Amint korábban már utaltunk rá, a járvány leküzdésére életre hívott vegyesbizottság 1831. 
június 13. – 1832. április 9. között rendszeresen adott összesített jelentéseket az ország 
különbözı részeiben dühöngı kolera megbetegedésekrıl és halálozásokról. Az „országos” 
jelentés azonban állandóan más és már területre vonatkozott, a járvány tovaterjedésével egyre 
több és több törvényhatóság jelentésébıl állították össze az összesítést. Augusztus-szeptember 
hónapokban hetenként kétszer, október-február hónapokban hetenként egyszer adtak ki 
jelentést. Ha egy törvényhatóság nem küldött újabb jelentést, akkor a legutolsó jelentés 
számait tüntették fel, ha újabb jelentés érkezett be, azt a korábbi számokhoz hozzáadták, 
vagyis a kimutatott adatok mindenkor a járvány kezdetétıl számított összmegbetegedésre és 
halálozásra vonatkoztak. (…) 
 

Idıszak Napok száma Halálesetek száma 
Naponkénti átlagos 

halálesetek száma 

1831. június 13.– július 29. 46 2548 55 

1831. júl. 30 – aug. 30. 32 53460 1671 

1831. aug. 31 – szept. 27. 28 66236 2366 

 
 

Országosan tekintve a járvány augusztusban már országszerte rohamosan elterjedt és 
szeptemberben kulminált, majd októberben ismét az augusztusi szintre csökkent. November-
március között alacsonyabb, de még mindig nem jelentéktelen halálozást figyelhetünk meg, 
ami nagy valószínőséggel nem szőnhetett meg egyik napról a másikra, hanem a szórványos 
halálozásokat a továbbiakban nem tekintették hivatalosan járványos ázsiai kolerának és 
jelentéseket sem kértek be. E feltételezésünket alátámasztja az 1832 szeptember-december 
hónapokban a pesti I. sz. fiókkórházban orvosolt betegségekrıl szóló kimutatás, amely szerint 
ebben az idıszakban 26 beteget ápoltak „keleti bélgörcs” diagnózissal, akik közül 14 
meghalt.33 

A járvány idıbeli lefolyását, vagy inkább terjedését a járvány kitörésének idıpontja 
segítségével is érzékelhetjük. Megvizsgáltuk az egyes megyéket aszerint is, hogy azokban a 
járvány júniusban, július 1–15, ill. 16–31. között, augusztus folyamán, vagy szeptember 1. 
után kezdett dühöngeni. Júniusban 4, július 1–15 között 16, július 16–31 között 11, 
augusztusban 14, szeptember 1-után 1 törvényhatóság területén tört ki a járvány, nagy 
általánosságban általában északkelet felıl délnyugati irányban terjedve. Nehéz azonban 
magyarázatot találni arra, hogy hogyan észlelhettek kolera eseteket június 15-én Borsod, sıt 
már június 16-án Torontál megyében is. 
                                                           
33 Orvosi Tár. III. évf. 10 kötet. 4–6 füzet. Pest, 1833. 7–9 p. 



Az 1831–32. évi magyarországi kolerajárvány terjedését elemezve Sticker professzor34 
megállapítja, hogy 

 
„bár a tapasztalatok szerint a kolera a víz folyásával ellentétes irányban éppúgy 
terjed, mint azzal megegyezıen, azonban még sohasem tett meg három nap alatt olyan 
hosszú utat, amelyhez a gyalogosnak kb. 14, a tutajosnak ennél is több napra van 
szüksége. Amikor a kolera a Felsı-Tisza mentén kitört, már régóta szétszóródva 
létezett egész Magyarország területén”. 

 
Sticker szerint a kolera talaj eredető járvány,, amely jóformán soha nem terjed 

közvetlenül emberrıl emberre, azonban véleményét az 1930-as években sem osztotta az 
epidemiológusok többsége. A mai álláspont a járványt víz eredetőnek tartja. Mindenképpen 
figyelemreméltónak tarthatjuk azonban, hogy 100 évvel a kolera elsı európai jelentkezése 
után még mindig ilyen véleményeltérés állt fenn az egyes szerzık között. Sticker érvelését a 
magyarországi hivatalos adatokra is alapozza, anélkül azonban, hogy azokat megfelelı 
bírálatnak vetette volna alá. Az egyes törvényhatóságok és azok rendszerinti orvosai között 
ugyanis lényeges felfogásbeli különbségek lehettek mind a betegségi esetek megítélésében, 
mind abban a tekintetben, hogy a járvány jelentkezését eltitkolják-e vagy ellenkezıleg, a csak 
gyanús eseteket is azonnal jelentsék. 

A járvány idıbeli lefolyását – bizonyos fokig súlyosságát is – érzékelteti az az 
idıtartam, ameddig a járvány egy-egy törvényhatóságban – korabeli kifejezéssel élve – 
„dühösködött”. Ilyen típusú adatok egybevetését bizonyos fokig megnehezíti a területi 
egységek sokszor igen különbözı térbeli kiterjedése, a települések eltérı jellege és a rajtuk 
átvezetı közlekedési útvonalakban meglevı különbségek. A járvány kezdeti idıpontjának 
fentebb kifejtett önkényes meghatározásához az idıtartam számbavételénél még a befejezés 
idıpontjának hasonló hibája is hozzájárul. Mégis úgy véljük, hogy a járvány idıtartama 
alapján megállapíthatjuk, hogy a járvány inkább a felvidéki megyében húzódott el hosszabban 
és tartósabb veszélyt jelentett a lakosság számára, mint például a Dunántúlon, vagy az Alföld 
számos megyéjében, Bács megyét kivéve. 

 
 

A járvány súlyossága 
 

Egy járvány térbeli kiterjedésében, lefolyásának idıtartamában észlelhetı különbségek 
közvetve a járvány súlyosságáról is tájékoztatnak. Tisztább és jellemzıbb mutatónak 
tekinthetjük azonban a lakosságszámhoz viszonyított megbetegedési és halálozási 
arányszámokat, valamint a megbetegedettek közül elhaltak részarányát. 

Az 1831–32. évi járványról kiadott jelentésbıl rendelkezésünkre áll a megbetegedettek 
és elhaltak törvényhatóságonkénti száma. E kettı közül, amint Az adatok értékelhetısége c. 
részben kifejtettük, csupán a halottak számát tartjuk elfogadhatónak. A járvány súlyosságának 
vizsgálatát tehát a mortalitási arányszámra alapozzuk, sokoldalú összehasonlítás alapján 
megkísérlünk következtetni a lethalitás valódi arányára, végül a mortalitás és lethalitás 

                                                           
34 Sticker, Georg, dr. prof.: Seuchengänge in Ungarn. Budapest, 1931. 



segítségével becslést végzünk a megbetegedések valószínő országos számának 
megközelítésére. 

 
 

Mortalitás 
 

A mortalitási arányszám nevezıjét képezı lakosságszámot a A népességszám c. részben leírt 
módon törvényhatóságonként becsültük. Becslésünket inkább kissé mérsékelt értéknek 
tekintettük, míg L. Nagy adatait – néhány törvényhatóság kivételével – mint valószínő felsı 
határt fogadtuk el. E meggondolás alapján a mortalitási arányszámokat e két lakosságszámra 
számítottuk ki és két olyan arányszám-sorozathoz jutottunk, amelyek számlálója azonos és 
azonos hibával terhelt – nevezıje pedig országosan mintegy 4%-kal tér el egymástól. A 
mortalitási arányszám különbsége az egyes törvényhatóságokat tekintve általában 0–10%-os 
ingadozást mutat, két esetben negatív, négy esetben 10% feletti különbségeket találtunk. Az 
arányszámok eltérésére a nevezık különbségén kívül a számlálóban levı esetszám nagysága 
is hatást gyakorol oly módon, hogy a két tizedesre való kerekítésnél esetenként abszolúte 
kicsi, relatíve esetleg jelentıs eltérések keletkeznek. Jellemzı példa erre Krassó vármegye, 
ahol a lakosságszám eltérése 5% körül van, de miután a halálozások száma csupán 175, a 
0,08, ill. 0,09-et kitevı mortalitási arányszám relatív különbsége 12,50%. Három tizedesre 
számolva a relatív különbség csak 6,024% volna. Éppen egyes ilyen kis halálozási 
esetszámok, illetve viszonylag alacsony lélekszámok miatt nehéz az egyes törvényhatóságok 
mortalitását helyesen értékelni, néhány megállapítást azonban így is megengednek adataink. 

A kolera súlyosságát tekintve igen nagy különbségeket találunk az ország egyes északi, 
északkeleti, északnyugati vármegyéi és a délnyugati vármegyék, valamint az Erdély határán 
fekvı Krassó megye között. Az általunk becsült lakosságszámhoz viszonyított arányszámokat 
alapul véve a járvány legsúlyosabban érintette Abaúj (8,9), Nyitra (7,19), Zemplén (7,18), 
Sáros (0,59) és Pozsony (0,12) vármegyéket, leginkább megkímélte viszont Vas (0,01), Zala 
(1,03), Somogy(0,08), Krassó (0,09) és Ugocsa (0,28) vármegyék lakosságát. A járványtól 
teljesen mentes azonban egyetlen törvényhatóság sem maradt s az országos 2,80-as 
mortalitási arány is mutatja, hogy a kolerajárvány igen súlyosan érintette hazánkat, egyes 
vidékeken pedig egyenesen katasztrofális méreteket öltött. 

Mindenekelıtt a kis területi egységeknél elkerülhetetlen esetlegességek kiküszöbölése 
végett a továbbiakban a vármegyéket biztossági (hadbiztosi) kerületekre, ill. királyi biztosi 
körzetekre összevonva vizsgáljuk. 

Az egyes hadbiztosi kerületek területe és lélekszáma egymástól eléggé eltérı. A budai 
kerület, pl. több, mint háromszor annyi lakossal rendelkezik, mint a szomszédos 
besztercebányai, amely mind között a legkisebb. Az elhaltak számában még nagyobb, 
maximálisan csaknem tízszeres különbségek vannak. E csoportosításból is kitőnik, hogy a 
járvány a Felvidéket rendkívül súlyosan érintette: a pozsonyi (5,24), a kassai (5,11) és 
besztercebányai (3,42) kerületek mortalitási aránya olyan mérető járványról tanúskodik, 
amely már a népesség további fejlıdésére is tartós hatást gyakorolhatott. Maximális (7,58%-
os) eltérést a kétféleképpen számított arányszámok között a kassai kerületnél találunk, amely 
lényegében a mintegy 100 ezret kitevı lakosságszám-különbségbıl adódik. 



A járvány leküzdésére kiküldött királyi biztosok körzetei százezres nagyságrendő 
lakosságszámokat foglaltak magukban, ezen belül a legkisebb népességgel rendelkezett az 
Abaújvár és Torna vármegyébıl álló 13. körzet, legnagyobbal a – tulajdonképpen külön 
királyi biztossal rendelkezı Budával és Pesttel általunk megnövelt – 4. körzet, amelybe Pest 
és Nógrád vármegyék, valamint a Jászság és Kiskunság tartozott. A körzetek szerinti vizsgálat 
valójában akkor lett volna indokolt, ha azok nem csupán szeptember-októberig, hanem a 
járvány egész tartama alatt fennállottak volna. A kerületeknél tagoltabb, a megyéknél 
összevontabb területi csoportosítás így is alkalmasnak bizonyul adataink jellemzıbb 
bemutatására. Abaújvár-Torna és Szepes-Sáros-Zemplén vármegyék messze kimagasló 
mortalitása egybeesik azzal a területtel, ahol a nép végsı elkeseredésében lázadásban tört ki. 
A járvány történetének, s az általános gazdasági és politikai korviszonyoknak ismeretében ez 
érthetınek látszik. Az eseményeknek a járvánnyal való összefüggése ellen bizonyos fokig az 
szólna, hogy a hasonlóan magas mortalitású Pozsony és Nyitra vármegyében ilyen véres 
eseményekre nem került sor. Ám lehetséges, hogy ha br. Eötvös királyi biztos a katonaság 
fegyveres erejére támaszkodva nem lép közbe drákói rendszabályokkal, a parasztfelkelés 
rohamosan továbbterjedt volna. 

A kétféle lakosságszámhoz viszonyított arányszámok közötti viszonylag kis – 
maximálisan 0,44 ezrelékes (7,59%) – eltérések a csoportosítás kiegyenlített voltára utalnak. 
A biztossági (hadbiztosi) kerületi beosztás sokszor indokolatlan területi összevonásokat 
alkalmaz. A Bács megyével egybekapcsolt dél-dunántúli megyék pl. erısen heterogén jellegő 
kerületet képeznek. A budai kerület messze elhúzódik Csongrád-Csanád-Arad megyéken át 
egészen Erdély határáig. E kerületek kialakításával nyilvánvalóan nem törekedtek arra, hogy 
legalább megközelítıleg egységes tájakat fogjanak össze. A húsz királyi biztosi körzet a 
lakosság, valamint az elhaltak száma tekintetében nagyságrendileg megegyezı – és így igen 
jól összehasonlítható – a húsz galíciai kerület mortalitásával. 

A magyarországi járvány általában véve is súlyosabb volt, az egyes körzeteket tekintve 
pedig lényegesen nagyobb különbségeket mutatott, mint a galíciai járvány. Amíg viszont 
hazai adataink megbízhatóságát a szabad királyi városok halálozási listáival való egybevetés 
útján becsülni tudtuk, a galíciai statisztikai rendszerre vonatkozólag semmilyen támponttal 
nem rendelkezünk, így értékelésünk is csak a felületen mozoghatna. 



 
Magyarországi Galíciai 

 
körzetek kolera-mortalitása 

1. 6,72 1,43 

2. 4,04 4,05 

3. 2,44 1,02 

4. 3,37 3,09 

5. 1,75 1,67 

6. 3,87 1,92 

7. 3,97 1,99 

8. 0,23 1,80 

9. 0,57 1,30 

10. – 3,69 

11. – 0,77 

12. 2,68 2,10 

13. 7,74 3,53 

14. 6,24 4,27 

15. 1,45 2,29 

16. 0,35 1,02 

17. 3,08 0,58 

18. 1,87 2,97 

19. 2,06 1,86 

20. 1,12 5,52 

Összesen 2,80 2,16 

 
 

Az 1831. évi kolera-mortalitás néhány fıbb demográfiai ismérv szerinti vizsgálatát Pest 
és Gyır városoknak már korábban is feldolgozott adatai segítségével végeztük el. Pestrıl 
bıséges egykorú (Pólya és Grünhut,35 Szuhány36) és késıbbi (Tormay37, Horváth38) 
feldolgozásokkal rendelkezünk, Gyırre vonatkozó adatainkat Valló István munkájából vettük 
át.39 

                                                           
35 Pólya, J. et Grünhut, J. C.: Summa observationum quas de Cholera orientali a die XXIV Julii usque diem XX. 

Septembri anni MDCCCXXXI in Liberae Regiaeque Civitatis Pest nosocomiis collectas. Pestini, 
MDCCCXXXI. 

36 Szuhány dr.: Aus Erfahrung geschöpfte Überlieferungen die im Monat Juli und August 1831 in der Königl. 
Freystadt Pesth herrschende, epidemisch-contagiıse Cholera Morbus betreffend. Pesth, 1831. 

37 Tormay Károly dr.: Adatok az élet- és halálozási viszonyok statisztikájához Pest városában, különös tekintettel 
az itt 1831, 1854–55 és 1866-ban uralgott cholera járványokra. Pesten, 1868. 80 p. 

38 Horváth, Robert, dr. prof.: Quelques données inconnues sur la mortalité de la peste de Debrecen (1739–40) et 
celle du choléra en Hongrie (1833, 1866, 1872–73). Bulletin de l’ Institut International de Statistique 33e 
session. Paris, 1961. 7 p. 

39 Valló István dr.: Az 1831. évi kolera története Gyırött. Gyır, 1930. 43 p. 



A kolera-halottak nemek szerinti megoszlására mind a kórházban, mind az otthon kezelt 
elhaltakra vonatkozó adatokból következtethetünk: 

Férfiak aránya az összes kolerahalottak %-ában: 
 

Pesti I. számú járványkórházban 46,36 

Pesti II. számú járványkórházban 32,77 

Pesti III. számú járványkórházban 50,41 

A három pesti járvány kórházban együttesen 44,72 

Gyıri járványkórházban együttesen 50,50 

Pesten kórházon kívül 51,12 

Gyırött kórházon kívül 52,89 

Pesten összesen 48,26 

Gyırött összesen 51,09 

 
 
A Pestre vonatkozó adatoknak látszólag élesen ellentmondanak Szuhánynak a járvány 

elsı hat hetére vonatkozó, a halotti listából kivett, és Az adatok értékelhetısége c. részben 
már idézett számai. Ezek szerint 1831. júl. 18 – aug. 31. között kolerában elhalt 897 férfi és 
601 nı, ami 59,9%-os férfi részaránynak felelne meg. Más oldalról azonban kimutatja, hogy 
az 1498 halott közül 1197 polgári és 301 katona halott volt. Ha most a 301 katona-halottat a 
férfiak számából levonjuk, az 1197 polgári lakosból 596 volt férfi, vagyis az összes halott 
49,79%-a, ami Pólya és Grünhut számához már eléggé közel áll. A nemek szerinti megoszlás 
eltérése a két városnál valójában akkor volna értékelhetı, ha a két város egész lakosságának 
nemek szerinti megoszlását is ismernénk. 

Az elhaltak kor szerinti megoszlását Pestre vonatkozólag ugyancsak Pólya és Grünhut 
idézett munkájából vettük: 
 

Korcsoport Kórházban Városban Összesen 

 elhaltak megoszlása  

1–7 3,23 16,57 10,61 

8–14 3,96 9,11 6,81 

15–25 20,09 17,28 18,53 

26–45 38,12 29,59 33,40 

46–60 19,50 17,96 18,60 

61–85 8,06 9,59 8,91 

Bizonytalan 7,04 – 3,14 

Összesen 100,00 100,00 100,00 

 
 

A kormegoszlás értékelésénél két körülményre kell figyelemmel lennünk. Az egyik az, 
hogy a meghaltak kormegoszlása az összlakosság életkor szerinti megoszlásának, valamint a 
korspecifikus megbetegedési és veszélyességi aránynak a függvénye, amelyek közül azonban 



csupán egy tényezıt, sıt annak is csak egyik összetevıjét a korspecifikus kórházi lethalitást 
tudjuk adatainkból megbízhatóan megállapítani. A másik dolog viszont, amit nem szabad 
szem elıtt téveszteni, hogy a kórházban elhaltak korának feljegyzése feltehetıen jóval 
pontosabb, mint a városban elhaltaké, amit a „bizonytalan” csoportba soroltak magas aránya 
is alátámaszt. (A városban elhaltakat valamelyik korcsoportba mindenképpen besorolták.) 
Kormegoszlásunkat Lille város40 1832-es adataival – a nagymértékben eltérı csoporthatárok 
miatt – nem lehetett összehasonlítani. 

Amíg Pólya és Grünhut szerint Pesten 1527 kolera-halott 44,00%-a, Valló István adatai 
szerint a Gyırött kolerában elhalt 640 egyén 19,06%-a fejezte be életét kórházban. Egyik 
szám sem általánosítható; egyrészt mert az állandó és a felállított szükségkórházak nyújtotta 
lehetıség helységenként változhatott, másrészt bizonytalan, hogy milyen szelekció 
érvényesült a kórházba szállított eseteknél. Ma már csaknem lehetetlen rekonstruálni, hogy 
túlnyomóan milyen társadalmi rétegbıl került ki a kórházi beteganyag, illetve, hogy egyedül a 
betegség lefolyásának súlyossága volt-e az irányadó a kórházba szállítás esetén? 

A társadalmi-foglalkozási csoportok szerinti mortalitásra vonatkozólag csupán közvetett 
módon tudunk némileg tájékozódni. Gyırrıl városrészek szerint ismerjük a kolerahalálozás 
arányát az összhalálozáson belül, valamint a kolera-mortalitást. Ha a város 3,94-es 
mortalitását tekintjük, az jóval meghaladja a 2,80-as országos mortalitást, azonban alatta 
marad olyan nagyvárosok, mint pl. Lemberg (5,52), vagy New-York (5,00) arányszámának. 

A jómódú polgárság által lakott „Belsı város” a kolerahalandóság terén jelentékenyen 
különbözik az „Új Város”, de különösen a „Majorok” elnevezéső városrészektıl. Ugyanakkor 
a városrészeket tekintve a „Belsı városban” a legalacsonyabb a kolerában elhaltak részaránya 
az összes elhaltakhoz viszonyítva is. (A „Belsı városban” az általános halandóság is a 
legalacsonyabb a többi városrészékhez képest.) Gyıri adataink összhangban vannak azzal a 
képpel, amelyet Pólya és Grünhut nyomán Pest egyes városrészeinek összehasonlítása révén 
kaphatunk, amint azt korábban Horváth már publikálta.41 
 
 

Lethalitás 
 
Egy adott betegség veszélyességét a 100 megbetegedett közül elhaltak arányával jellemezzük. 
Mint korábban már jeleztük, a kolerában meghaltak számát elfogadható hibahatárok között 
elhelyezkedı értékként kezeljük. A megbetegedettek száma korszakunkban csak 
megközelítıleg állapítható meg. Éppen ezért e két mennyiségbıl képzett arányszám nagyfokú 
ingadozását csak igen nagy fenntartásokkal értékelhetjük. Vonatkozik ez a megállapítás 
mindenekelıtt az egyes törvényhatóságok, körzetek és kerületek között fennálló 
különbségekre, amelyeket másként nem tudunk megmagyarázni, mint annak a 
feltételezésével, hogy az egyes törvényhatóságokban eltérı módon vették számba a betegségi 
eseteket. A legmagasabb lethalitási Csanád (73,7) Békés (08,2) és Ugocsa (14,7), a 
legalacsonyabbat Vas (10,9), Turócz (27,5) és Árva (28,5) megyékben találjuk. 
                                                           
40 Chevalier, L.: I. m. II. rész. Dineur, M. et Engrand, Ch.: Le cholera à Lille. 84. p. 
41 Horváth, Robert, dr. prof.: La statistique de la peste de Debrecen (1739–40) et du choléra de Pest (1831) en 

Hongrie et leurs conséquences sociales. Acta Universitatis Szegediensis – Acta Juridica et Politíca Tom. IX. 
Fasc. 4. Szeged 1962. 13 p. 



Országos szinten az ellentétes irányú torzítások bizonyos fokig kiegyenlítik egymást. 
Az egymás után következı összesítések kumulált sora szerint a kolera veszélyessége lassú 
kezdeti emelkedés után csökkenni kezd és kisebb ingadozásokkal 44% körül stabilizálódik, 
ami egykorú külföldi adatainkat figyelembe véve – elfogadható érték. Axhausen42 
franciaországi megyék, poroszországi tartományok és C. W. Hufeland nyomán európai 
nagyvárosok kolera megbetegedési és halálozási eseteit adja közre egykorú források 
felkutatása révén. A veszélyességi arányt a megadott francia és porosz alapadatokból magunk 
számítottuk ki, Hufeland lakosságszámot, mortalitást és lethalitást is közölt. Ha e nemzetközi 
adatokhoz még a galíciai arányszámokat is hozzávesszük, hazai lethalitási adatainkról azt 
állapíthatjuk meg, hogy az egykorú adatok sorába jól beleilleszkednek és közepes értéket 
képviselnek. Az országos lethalitási aránynál valamivel magasabb Pest megye járásonként 
részletezett lethalitása, amelyet Daday András nyomán közlünk.43 

Eddigi adataink egytıl-egyig valamely területi egység összmegbetegedésén és 
halálozásán alapultak. Jóval behatóbb elemzési lehetıséget nyújt azonban az a Tormay áltál 
Pólya és Grünhut nyomán közölt összeállítás, amely a Pest városban és a pesti kórházakban 
számba vett megbetegedési, illetve ápolt eseteket és a halálozásokat korcsoportok szerint 
részletezi. (Megjegyezzük, hogy Pólya és Grünhut eredeti összeállításában, az adatok 
csoportosításában felfedezhetı egy olyan törekvés, amely a kórházi kezelés eredményességét 
igyekszik kiemelni és ezzel közvetve az orvosi beavatkozás hatásosságát bizonyítani.) Az a 
szabályszerőség, ami az egyes korcsoportok kórházi lethalitásánál mutatkozik, a kórházon 
kívül egyáltalán nem fedezhetı fel. A 60 évesnél idısebbek korcsoportját kivéve a kórházban 
ápoltak lethalitása minden korcsoportban lényegesen alacsonyabb, mint a kórházon kívülieké, 
de legfıképpen kitőnik ez a fiatal, 8–45 év közötti eseteknél. Az összes esetre számított 
lethalitást természetesen a korcsoportok részaránya is befolyásolja, a standardizálást a kórházi 
és kórházon kívüli esetekre mégsem végeztük el, mert úgy véljük, hogy ha a kolera „valódi” 
veszélyességét kívánjuk vizsgálni, erre korszakunkban egyedül a kórházi adatok nyújtanak 
lehetıséget és a kórházon kívüli eseteket a továbbiakban mellıztük. 

A kor szerint vizsgált adatok ahhoz a feltételezéshez vezetnek, hogy a kolera-
megbetegedéseket a legfiatalabb és az idıs korosztályok nehezebben vészelik át, mint az 
erejük teljében levı felnıttek. Nincs tehát jele annak, mintha a kolera az általános lethalitástól 
eltérıen valamely korosztállyal szemben specifikus veszélyességet képviselne. 

Három pesti fiókkórház külön-külön vizsgált és összevont adatai szerint a kolera 
lethalitása nemek szerint a következıképpen alakult: 
 

Férfi Nıi  

lethalitás 

I. sz. kolera kórház 63,95 59,30 

II. sz. kolera kórház 58,21 61,54 

III. sz. kolera kórház 46,97 40,94 

Kórházak együtt 58,55 55,69 

                                                           
42 Axhausen, Werner: Das Auftreten der Cholera in Europa um das Jahr 1830. (Nach den Berichten der 

Allgemeinen Zeitung in Stuttgart). Würzburg, 1930. 73 p. 
43 Daday András dr.: A pestvármegyei elsı cholera járvány története. Budapest, 1931. 106 p. 



A férfiak némileg magasabb lethalitása nem egyértelmően meggyızı, mert a három 
kórház közül az egyikben a nıknél mutattak ki magasabb veszélyességi arányt. Másrészt a 
férfiak a legidısebb korcsoportokban – amelynek veszélyességi arányszáma a 
legemelkedettebb – nagyobb súllyal vannak képviselve, mint a nık. 

A kolera „valódi” lethalitását még egy további módon is próbáltuk megközelíteni. 
Csaknem egy évtizeddel a kolera vibrió felfedezése után, 1892-ben ismét fellépett a járvány, 
amelynek pusztításáról Budapestre vonatkozólag összefoglaló jelentést adtak ki.44 E jelentés 
megkülönbözteti a „bejelentett” és a „kolerásnak bizonyult” eseteket, valamint az elhaltakat 
mind az 1892-es járványra, mind pedig – összehasonlításképpen – az 1880-os budapesti 
kolerára vonatkozólag: 
 

 1886 1892 

Bejelentett esetek száma 1329 1167 

Ebbıl kolerásnak bizonyult 966 887 

Meghalt 585 499 

 
 

Fenti adatokból kitőnıen a bejelentett eseteknek csupán 72,69, illetıleg 76,18%-a 
bizonyult valóban kolerának az alapos orvosi vizsgálatok után. Ezek szerint a veszélyességet 
is kétféleképpen definiálhatjuk: a meghaltakat viszonyíthatjuk a bejelentett esetekhez, ami a 
korábbi járványokkal való összehasonlítást teszi lehetıvé. Viszonyíthatjuk azonban – és ezt 
nevezhetnénk talán „valódi” lethalitásnak – a kolerásnak bizonyult esetekhez is: 
 

 1886 1892 

Bejelentett esetek lethalitása 44,02 42,76 

Kolerásnak bizonyult esetek lethalitása 60,56 56,13 

 
 

A két különbözı idıszak budapesti adatai igen közel állnak egymáshoz, de a bejelentett 
esetekhez viszonyított lethalitás az 1831. évi országos aránnyal is feltőnı hasonlóságot mutat 
(44,1). A kolerásnak bizonyult esetekhez viszonyított 1892-es arányszám viszont csaknem 
pontosan megegyezik az 1831-ben észlelt pesti kórházi lethalitással, ami véletlen egyezés is 
lehet, azonban logikailag is alátámasztható. Ezek a jóval késıbbi korból származó adatok – 
úgy véljük – hozzájárulnak ahhoz, hogy korszakunk ismert adatait helyesen tudjuk értékelni. 
Mindenképpen alátámasztani látszanak azt a feltevésünket, hogy a kórházon kívüli és kórházi 
lethalitás különbsége elsısorban abból adódott, hogy a kórházba felvett eseteknél a jól 
felkészült orvosi kar pontosabb diagnózissal dolgozott, az enyhébb és korai tüneteket is 
felismerte és ezeket az eseteket általános gyógymódokkal bizonyos fokig befolyásolni is 
tudta. Érvényesülhetett azonban a kórházzal rendelkezı városokban olyan tendencia is, hogy a 
nagyon súlyos, gyors lefolyású eseteket már nem is szállították a kórházba, valamint az igen 

                                                           
44 A Központi Járványbizottság jelentése az 1892. évi koleráról. 



magas lethalitású csecsemıket és kisgyermekeket sem, hiszen korszakunkban speciális 
gyermekkórház még Pesten sem létezett. 
 
 

Morbiditás 
 
Demográfiai nézıpontból egy járvány jelentısége mindenek elıtt abban van, hogy az 
évenkénti átlagos halálozást jóval felülmúló halandóság – még ha az egyes korcsoportokat 
azonos mértékben is érintené – stagnálást idéz elı a népesség természetes szaporodásában, ha 
ugyan nem vezet népességcsökkenéshez. Nem teljesen közömbös azonban a megbetegedések 
számának ismerete sem, azért, mert a fertızı betegségek általában lezajlásukat követıen 
védetté teszik azokat a személyeket, akik a betegségen átestek. Az idılegesen immúnis 
rétegek az esetleg megismétlıdı járványok lefolyását nagymértékben befolyásolják. Erre a 
jelenségre az 1866-os és 1873-as kolerajárványokkal kapcsolatban már Keleti Károly45 is 
felfigyelt. 

Utalva a Lethalitás c. részben kifejtettekre, az 1831. évi magyarországi kolerajárvány 
halálos áldozatainak számát 236032-nek, lethalitasát 50%-nak véve a megbetegedések 
országosan 421486 személyt érintettek szemben a hivatalos összesítésben szereplı 530878 
személlyel. (Az abban kimutatott 536517 megbetegedési esetbıl le kellett vonnunk a 
legszorosabb értelemben vett polgári Magyarország területén kívül elıfordult 5639 
megbetegedési esetet.) Az országos lethalitasi arány segítségével számított megbetegedési 
eseteinket a körzetek lakosságához viszonyítva a mortalitással arányos morbiditási adatokhoz 
jutunk. Országosan mintegy 110000-rel volna tehát alacsonyabb a megbetegedések száma, 
mint ahogyan azt hivatalosan kimutatták – ami figyelemmel arra, hogy volt olyan 
törvényhatóság is, amely a megbetegedéseknél is csak a halottak számát volt hajlandó 
kimutatni és 9 törvényhatóságban az alapul vett 50%-nál magasabb lethalitásúnak tüntették fel 
a járványt – arra mutat, hogy a megbetegedések (vagyis a gyógyszerrel ellátottak) számát 
általában túl magasnak jelentették, ami sokkal inkább túlbuzgó jóakaratra, semmint tudatos 
ferdítésre vezethetı vissza. Azok közül, akiket, „preventive”, vagy az enyhébb tünetek 
jelentkezésekor patikaszerekkel láttak el, sokan nem voltak kolerával fertızöttek, hanem 
esetleg banális bélhuruton, vagy egyéb olyan nyári gyomor-bélfertızéseken estek át, amelyek 
csupán az esetek jóval kisebb hányadában szoktak halálhoz vezetni, mint a kolera. A Rókus 
kórház 1830/31. éves jelentése szerint például hasfolyás (diarrhoe) diagnózissal ápoltak 58 
beteget, aki közül meghalt 9, azaz 15,5%. 
 
 

Következtetések 
 
Áttekintve az 1831–32. évi magyarországi kolerajárvány történetét, kiterjedését, lefolyását és 
súlyosságát, végül megkíséreljük, hogy néhány következtetést vonjunk le. 

A járvány történetét tárgyaló, Az 1831–32. évi járvány története c. részben már 
említettük, hogy a járvány Galícia felıl érkezett és terjedését összefüggésbe hozták a 

                                                           
45 Keleti Károly: I. m. 55 p. 



lengyelországi háborús eseményekkel. Keleti Károly szintén a porosz-osztrák háborút követı 
„invasio”-val magyarázza azt, hogy az 1800, évi járvány az észak-nyugati határszélen lépett 
fel és onnan terjedt tovább az ország területén. E járványok terjedésére azonban elsısorban 
más természető, nem helyi okoknak kellett hatniuk, hiszen azok világpandémiák részét 
képezték. Ezt eléggé meggyızıen bizonyítja az alábbi összeállítás is, amelynek New York 
City-re vonatkozó adatait Swaroop munkájából vettük.46 
 

Kolerajárványok idıszakai a XIX. században 

Magyarországon New York City-ben 

1831–32 1832 

1835–36 1834 

1848–49 1849 

1854–55 1854 

1866–67 1866 

1872–73  

1886  

1892 1982 

 
 

A földrajzi és társadalmi tényezık bizonyára befolyásolják, módosítják ugyan a 
járványok lefolyását, azonban ezeket a logikailag könnyen belátható összefüggéseket, azok 
hatását és mértékét eléggé nehéz statisztikai adatok segítségével alátámasztani. A párizsi 
1832. évi kolerajárványról 1834-ben nagyon részletes, a legjelesebb statisztikusok és 
hygiénikusok bevonásával összeállított és értékelt hivatalos jelentést adtak ki.47 A jelentést 
jórészt szó szerint idézi Chevalier professzor korábban említett munkájában,48 ahonnan az 
alábbi adatokat is vettük: 
 

                                                           
46 Swaroop, Satya: Introduction to Health Statistics. Livingstone, Edinburgh and London, 1960. 343 p. 
47 La statistique du choléra a Paris en 1832. Rapport sur la marche de la Seine. Impremerie Nationale, 1834. 
48 Le choléra la première épidémie du XIXe siècle. Étude Collective présentée par Louis Chevalier. Bibliothèque 

de la Révolution de 1848. Tome XX. La Roche-Sur-Yon, 1958. 188 p. 



 
A kerület egy lakosára 

jutó terület (m2) 
1000 lakosra jutó 
kolerahalálozás 

84 27,44 

83 12,21 

65 29,20 

59 28,32 

41 26,86 

35 14,90 

31 9,39 

25 11,14 

21 16,12 

20 45,87 

12 29,29 

12 18,44 

 
 

A jelentés megállapítása szerint nem a legtágasabban lakott kerületekben 
legalacsonyabb a halálozás és fordítva, nem is a legzsúfoltabb kerületekben a legmagasabb. 
Miután nem láttak egyértelmő kapcsolatot a két adatsor között, elıbb városnegyedenként, 
majd utcánként, sıt házak szerint vizsgálták a zsúfoltság és mortalitás összefüggésének 
problémáját. Végül kimutatják, hogy a legelhanyagoltabb, legszegényebb, piszkos és zsúfolt 
házak azok, amelyekbıl a kolera áldozatai kikerülnek, tehát a zsúfoltság a járvány terjedését 
elısegíti. 

E tisztán kvalitatív megállapításhoz azt a megjegyzést szeretnénk főzni, hogy mai 
fejlettebb statisztikai módszereinkkel (eleve feltételezve, hogy a kiindulási adatok elfogadható 
pontosságúak) már a kerületek szerint összeállított két adatsor között is szignifikáns pozitív 
irányú egybehangzóság mutatható ki a Spearman-féle rang-korrelációs együttható 
segítségével, amelynek értéke esetünkben 0,891112. A t próbával végzett számítás szerint ez a 
szoros egybehangzóságra utaló érték 95%-os valószínőségi szinten szignifikáns (t[12] = 2,203, 
P < 0,005). 

A párisi adatokkal végzett elemzéshez hasonló számításokra saját adataink is számos 
lehetıséget nyújtanának, amennyiben további demográfiai és helytörténeti kutatások révén a 
területre, népességre és társadalmi-gazdasági viszonyokra vonatkozólag a jelenleginél 
megbízhatóbb részletes adatokkal rendelkeznénk. 

Területileg részletezett feldolgozásunk révén ismét kitőnt, hogy korszakunkban az egész 
országra vonatkozólag csupán az egyes országrészek, törvényhatóságok, városok 
részadataiból kiindulva lehet a valóságot megközelítı, differenciált képet alkotni. A kolera – 
mortalitásnak a népességfejlıdésre gyakorolt hatásának számbavétele csupán az igen jelentıs 
területi különbségek figyelembevételével képzelhetı el. 

A járvány lefolyása hazánkban – a külföldhöz hasonlóan – nem ad lehetıséget 
egyértelmő állásfoglalásra. Ezért a járvány eredetére és terjedési módjára vonatkozó – 
egymástól igen eltérı – nézeteket érthetınek kell tartanunk. Nem szabad arról sem 



megfeledkeznünk, hogy az 1831–32. évi járvány az elsı volt Európában, amely éppen 
ismeretlensége folytán még a jogosnál is nagyobb rémületet és pánikot keltett. 

Vitatott az irodalomban az egészségügyi rendszabályok, védıintézkedések kérdése is. 
Úgy véljük, megengedhetetlen volna a járvány idején alkalmazott rendszabályokat kizárólag 
mai szemléletünk szerint megítélni, ugyanakkor a mai koleraellenes járványügyi 
intézkedésekhez is hozzá kell mérni azokat. A járvány elleni védekezés vizsgált 
korszakunkban nem lehetett specifikus, hiszen nemcsak a kórokozó, de a terjedés módja, a 
betegség természete is jórészt ismeretlen volt. Bizonyos tapasztalatokkal Indiában járt angol 
orvosok rendelkeztek ugyan, de hatásos megelızı, vagy gyógyeljárást nem ismertek. A 
magyarországi rendszabályok részben a pestis ellen kidolgozott intézkedéseken, részben 
oroszországi és galíciai tapasztalatokon alapultak és csak a végrehajtásban találhatunk 
különbségeket az egyes törvényhatóságok között. Noha egyes intézkedések egészen 
értelmetlennek, sıt nevetségesnek hatottak – bizonyos fokig már a kortársak szemében is – rá 
kell mutatnunk arra, hogy azok Az ázsiai kolera c. pontban részletesen tárgyalt, 
nemzetközileg elfogadott, érvényben levı kolera-rendszabályokkal sok tekintetben 
megegyeznek. Az orvosi kar, élén Lenhossék Mihály protomedikussal és a pesti egyetem 
orvoskarának professzoraival (néhány kivételt nem számítva) példamutató helytállást 
tanúsított. Inkább talán a túlzott szigor és túlbuzgóság az, amivel az idı távlatából nem lehet 
teljesen egyetérteni. 

Végül felvetnénk még a magyarországi kolerajárvány és a parasztfelkelés közötti 
kapcsolat kérdését. Figyelemmel arra, hogy az északkeleti megyékben lezajlott eseményeket 
idıben jóval megelızte a pesti diákság és munkásság tüntetése és fenyegetı fellépése a 
hatóságokkal szemben, valamint Péterváron is tömegmegmozdulásokra került sor a 
járványellenes védıintézkedések kapcsán, az események közötti okozati összefüggést nehéz 
cáfolni. Fenntartás nélkül elfogadni sem lehet azonban, mert indokoltnak tarthatjuk azt a 
felfogást is, amely szerint a járvánnyal összefüggı rendkívüli viszonyok csupán alkalmul 
szolgáltak az északkelet-magyarországi parasztfelkelés kitöréséhez, a pesti és pétervári 
megmozdulásokkal pedig csupán véletlen idıbeli egybeesés állt fenn. 

Az országosan 2,80 százalékos mortalitást okozó 1831–32. évi magyarországi 
kolerajárvány súlyos megpróbáltatást jelentett az ország népessége számára. A mintegy 
230000 fıt kitevı veszteséghez hozzá kell számítanunk azt az igen jelentıs születéskiesést, 
ami a propagatív korú nıi népesség megfogyatkozása folytán állt elı. A járványnak a 
népességfejlıdésre gyakorolt hatásának felmérését – további kiegészítı kutatások elvégzése 
után – a jövı feladatának tekintjük. 
 


