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A kolera, amely már [az 1848-as] tavaszi hónapokban behatolt a dunai fejedelemségekbe, 
október 9-én Pesten, 12-én pedig Budán – kivált „a tisztátalanságáról ismeretes Vízivárosban” 
– is felüti a fejét,2 s hathetes pusztítása során több mint kétezer embert dönt ágyba.3 Igaz, a 
járvány most sokkal enyhébb lefolyású, mint amilyen a rossz emlékő 1831. esztendıben volt, 
de például Budán az általa megtámadott 748 személy közül így is 443 esik áldozatául.4 

És a kolera nem az egyetlen gond, amellyel az egészségügynek ekkor meg kell 
küzdenie, hiszen az ıszi hónapokban a honvédseregbıl is özönleni kezdenek a 
testvérvárosokba a kórházi ápolásra szoruló emberek. Igaz, a harci cselekmények átmeneti 
szünetelése folytán egyelıre csak kisebb részt sebesültek, s kétharmad részt olyan beteg jön, 
aki „bujasenyvben sínlıdik”,5 ezeknek a száma is akkora, hogy a két meglévı tábori kórház – 
a Soroksári úti meg a Szent Flóriánról elnevezett budai –, amelyben együttvéve mindössze 
233 ágy található, csupán egy töredéküket képes befogadni. A honvédelmi bizottmány 
azonban gondoskodik e kórodák sürgıs kibıvítésérıl, s közben laktanyákban és 
kolostorokban nyolc további katonai szükségkórházat rendeztet be, úgyhogy december 
közepén a testvérvárosokban már 2168 ágyat foglalhatnak el a hadsereg betegei.6 S ellátásuk 
eleinte sok kívánnivalót hagy maga után – novemberben még megesik, hogy „a betegek 
minden orvosi megtekintés nélkül hullanak el a laktanyák folyosóin és hevernek halva az 
udvarokon” –, mikor azonban Kossuth emiatt november 18-án állásvesztéssel fenyegeti meg a 
lelketlen orvosokat,7 mindjárt megváltozik a helyzet, s a sajtó három nap múlva már 
elégedetten állapíthatja meg, hogy e fellépés hatására tüstént „lın rend és lın tisztaság”.8 (…) 
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Asbóth indíttatva érzi magát Kossuth nevében még ennyi idı elteltével is arra kérni a 
minisztériumot, 

 
„…miszerint a budavárosi hatóságot oda utasítani szíveskedjék: hogy sem most, sem 
jövıben az utcákra, a volt várfalak mentében vagy a hegyoldalra semminemő szemetet 
lehányni ne engedjen, hanem minél elıbb kellıkép és szigorúan intézkedjék, hogy 
valamint az eddig meggyőlt, úgy az ezután meggyőlendı szemét is a városon kívül 
alkalmas helyre kihordatassék.”9 

 
A koleravibrióknak azonban eszük ágában sincs ölbe tett kézzel üldögélni mindaddig, 

amíg a hatóságok észbe nem kapnak és legalább tisztaságot nem teremtenek végre. Miután a 
vár védıi elesnek vagy megindulnak a hadifogolytáborok felé, lecsapnak a vár polgári állású 
lakóira, s elragadják ezek egynéhányát is, így például Anton Tostot, a várkert fıkertészét.10 De 
csakhamar általános támadásba lendülnek a Duna bal partján is. Május 24-én – tudjuk – 
végeznek a császáriakhoz húzó Siffer Ferenc pesti városi kiadó 48 esztendıs hitvesével, 
Teodosia Sifferrel,11 másnap pedig – mivel az emberek között sem társadalmi állásuk, sem 
politikai hovatartozásuk tekintetében nem tesznek különbséget – a pesti városi 
képviselıtestület egyik vagyonos és a forradalomhoz hő tagjával, Karczag Benjámin 
nagykereskedıvel, akinek az ismerısei elszörnyedve veszik tudomásul, hogy ı az elızı 
napon még – nem is gyanítva, milyen veszély leselkedik rá – vígan kilovagolt a Sváb-hegyre, 
25-én viszont – alig három órai gyötrıdés után – már ki is lehelte a lelkét.12 

Sıt az epemirigy elıırsei már ennél hamarabb, már a várostrom napjaiban megvetik a 
lábukat Pesten. Már május 17-én magukkal ragadják Petıfi 58 esztendıs édesanyját13 (aki alig 
nyolc hete temette el vele egyidıs – s akkor hagymázban elhunyt – férjét,14 a „vén 
zászlótartó”-t, az ısszel Jellasics ellen önként fegyverre kelt pestiek egyikét), a ragály 
utóvédje pedig még júniusban is szedi áldozatait: ekkor, június 9-én mond búcsút ennek az 
árnyékvilágnak egy másik híres pesti, az egykori kávéháza révén úgyszintén halhatatlan névre 
szert tett Karl Pillwax is.15 

S hogy Pest városának összesen hány lakóját viszi el a kolera, nem tudjuk. Azt azonban 
tudjuk, hogy egyedül a Rókus Kórházban, ahol június 9-én a jelenlegi igazgató, Hoffmann 
Károly helyettes városi tisztifıorvos kezdeményezésére elkülönített kórtermeket rendeznek be 
a kolerában megbetegedettek számára,16 a következı két hét folyamán összesen 126 személyt 
ápolnak s közülük alig 48 távozik gyógyultan, 52 viszont elpusztul, 26 pedig még június 23-
án is epemirigyben senyved.17 Elmondható tehát, hogy április 1-jével épp a legjobbkor 
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helyezték üzembe a Kerepesi út végén a város új köztemetıjét,18 hiszen így nem okoz gondot, 
hogy a döghalál áldozatai számára miként biztosítsanak végsı nyughelyet az Angyalmezıt 
átszelı váci országút mentén elterülı – s immár zsúfolásig megtelt – régi sírkertben. 
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