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HAVASDI JÓZSEF 

Egészségügyi zárvonalak Tolna megyében  
az 1831. évi kolerajárvány idején 

Bevezető 

Az évezredekig Ázsia déli és délkeleti régióiban pusztító kolera a távolsági kereskedelem 
fejlődése révén a 19. század elején tudott először őshazájából kitörni. Az első, Európát is 
érintő pandémia 1826–1835 között söpört végig a kontinensen. Ennek során a kór Magya-
rországra is eljutott.1 Magyary-Kossa Gyula szerint2 a kolera 1831. június 13-án lépett át 
Magyarország határain. Valószínűleg a Tiszán lefelé hajózó, Máramaros vármegyéből Szol-
nokra sót szállító emberek hozták be az országba Galícia felől. Galíciába a betegség az ak-
kor orosz uralom alatt álló lengyel területekről hatolt be, ahova valószínűleg az 1830. évi 
lengyel felkelés leverésére küldött tatár csapatok hurcolták be.3 A hazánkban korábban ke-
véssé ismert betegség igen gyorsan terjedt, és rengeteg áldozatot szedett, annak ellenére, 
hogy kezdetben az ország határainál, később a törvényhatóságok között vesztegzárakat állí-
tottak fel. A járvány csak a következő évben ült el, de egy évig tartó pusztítása alatt becslé-
sek szerint több mint 200 ezer áldozatot követelt. A korabeli morbiditási és mortalitási 
adatok természetesen bizonytalanok, azonban Haug Antal a hivatalos országos kimutatá-
sok alapján a megbetegedettek számát 53 6517 főre teszi, ebből meghalt 237 614 fő.4 A jár-
vány Baranya vármegyét sem kerülte el. Bár a megyei hatóságok a helytartótanácsi és ná-
dori utasításoknak megfelelően már a kolera régióbeli megjelenését jóval megelőzően szá-
mos óvintézkedést hoztak, a betegségre vonatkozó hiányos ismeretek és a nagyrészt ebből 
eredően elégtelen prevenció nem tudta megakadályozni a járvány kitörését.5 

Tolnában a megyei vezetés már jóval a betegség megjelenését megelőzően, július első 
felében megtette a helytartótanácsi és nádori rendeletekben előírt óvintézkedéseket annak 
érdekében, hogy a megyét megóvják a járványtól. A védelem központi eleme a Duna part-
ján felállított zárvonal volt, mely az esetlegesen fertőzött beutazni szándékozókat volt hi-
vatva a megye határain kívül tartani. A dunai kordon azonban – a szomszédos Fejér és Ba-
ranya vármegyékhez hasonlóan – itt sem tudta útját állni a járványnak. A kolera a megyé-
ben már július 19-én megjelent, majd a hónap utolsó napjaiban gyorsan terjedt a part men-
ti településeken. Eközben a szomszédos Fejér megyéből is több településről jelentettek 
                                                           
 1 Mádai Lajos: Hat nagy kolerajárvány és halandóság. Demográfia, 33. évf. (1990) 1–2. sz. 59. 
 2 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 

1. kötet. Budapest, 1929. 301. 
 3 Horváth Gyula: A pesti kolera-lázadás 1831-ben. In: Némethy Károly – Bodó Jusztin (szerk.): Ta-

nulmányok Budapest múltjából. Budapest, 1943. 219. 
 4 Haug Antal: Kolerajárvány Siófokon 1831-ben. Siófok, 1981. 27. 
 5 Gecsei Lajos: Cholera morbus. Az 1831. évi kolerajárvány eseményei Gyulán és Váriban. Békés-

csaba, 1985. 20. 
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megbetegedéseket, ezért július 27-én az északi vármegyei határra szintén zárvonalat állítot-
tak. A járvány Duna menti terjedése miatt a megyei vezetés augusztus első felében újabb és 
újabb védelmi vonalakat állított fel a megye még egészséges belső területeinek védelmére, 
azonban ezek egyike sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Augusztus 1-jén a dunai 
zárvonal felváltására kettős kordont hoztak létre, melynek külső vonala Dunaszentgyörgy-
től Bikácsig húzódott, a belsőt pedig a Sió vonalára helyezték. E kettős védelmi vonal ere-
deti formájában azonban nem volt hosszú életű, ugyanis a kolera igen hamar jelentkezett 
több, az elzárásokon túl fekvő településen. Emiatt augusztus 6-án a Dunaszentgyörgy–
Bikács kordont hátrébb vonták Tolna és Györköny vonalára, majd a következő nap ezt 
megszüntetve új kettős kordont állítottak fel, melynek külső vonala a Sió jobb partján állt, a 
belső pedig – védve a megye még egészséges nyugati területeit – a Kapos folyónál. Mivel 
azonban a következő napokban a kolera a megye nagy részén felütötte fejét, a megyei jár-
ványügyi igazgatás, hivatkozva arra, hogy a zárvonalak sehol nem képesek megállítani a 
járványt, ugyanakkor a mezőgazdasági munkákat és a kereskedelmet hátráltatják, azok 
megszüntetése mellett döntött. Erre a siói kordon esetében augusztus 9-én, a kaposi vonal-
nál pedig 13-án került sor. A járvány legnagyobb pusztítást végző első hulláma szerencsére 
nem tartott hosszú ideig, augusztus végén már az enyhülés határozott jelei mutatkoztak. 
Szórványos esetek ennek ellenére még szeptember és október folyamán is előfordultak, és 
csak október 27-én jelenthették be a járvány megszűntét.6 A kolera az országos kimutatá-
sok alapján Tolnában 5127 megbetegedést okozott, ebből 2418 fő halt meg.7 

Kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam, milyen tényezők játszottak szerepet az 
egészségügyi kordonok sikertelen működésében Tolna vármegyében, kiemelt figyelmet 
fordítva a hatósági intézkedések során fellelhető hibákra és a megye földrajzi adottságaira. 
A vizsgálatot a Tolna Megyei Levéltár és a Baranya Megyei Levéltár anyagában végeztem, 
forrásként a tolnai központi kiküldöttség és a baranyai koleraválasztmány jegyzőkönyvét 
használtam. Ezek a testületek 1831. július 15-i megalakulásuktól gyakorlatilag teljhata-
lommal irányították a kolera elleni védekezést megyéjükben, így az ülésekről készült jegy-
zőkönyvek a megyei járványügyi intézkedések elsődleges forrásának tekinthetők. 

Zárvonalak a kolera megjelenését megelőzően 

A járvány betörésének megakadályozására tett óvintézkedések előkészületei már július ele-
jén megindultak. Mivel Tolnában elsősorban a Duna irányából lehetett számítani a kolera 
megjelenésére, az első intézkedések során erre a határszakaszra összpontosítottak. A július 
6-án 18.606. szám alatt kelt helytartótanácsi rendelet, mely a galíciai határtól Péterváradig 
egy az országot észak–déli irányban kettészelő zárvonal létrehozását parancsolta, Tolna 
vármegyét is érintette. A rendelkezés Tolnára vonatkozóan azt jelentette, hogy a megye kö-
teles volt elzárni teljes dunai partszakaszát. Eszerint e zárvonalon csak Bátán és Pakson 
engedélyezték az átjárást, ahol a beutazni szándékozók ellenőrzésére és a veszteglési idő le-
töltésére veszteglő intézet felállítását írták elő. Az előírt veszteglési idő egészséges helyről 
jövőkre nézve tíz nap, fertőzött területről érkezőknek pedig húsz nap volt. A rendelet a 
bátai révátkelőnél felállítandó veszteglőintézethez polgári biztos és orvos kirendelésre tett 
utasítást; előbbi napi 2 ft, utóbbi 1 ft 12 krajcár bér fejében látta el feladatát.  

                                                           
 6 Tolna Megyei Levéltár (a továbbiakban: TML) Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség 

jegyzőkönyve). 
 7 Baranya Megyei Levéltár (a továbbiakban: BML) Koleraválasztmányi iratok IV. 1m 5 1-2 

351/1831. 
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A zárvonal és a veszteglőintézetek rendeletben előírt felállítása azonban lassan haladt, 
ezért a nádor július 14-én 1145. szám alatt kelt levelében sürgette a kordon őrökkel való fel-
töltését. Mivel erre a feladatra a megyében elegendő számú katona nem állt rendelkezésre, 
a nádor polgári őrök kiállítására utasította a megyei vezetést. Ugyanakkor a mezőgazdasági 
munkák miatt egyik település sem tudott hosszabb ideig jelentős számú munkáskezet nél-
külözni, ezért a rendelet értelmében a zárvonal melletti és a távolabb fekvő járások felvált-
va küldtek őröket. 

A nádori levél az átjárást is korlátozta. Ezután már kizárólag a bátai révnél engedélyez-
ték a Dunán való átkelést Tolna vármegyébe, az előírt veszteglési idő szigorú betartása mel-
lett. A bátai veszteglőintézet felállítása ugyanakkor – a rendelkezések ellenére – még nem 
történt meg. Havas Ignác megyei tisztifőorvos jelentésében sürgette a központi kiküldött-
séget, hogy az ügyben mielőbb járjon el. A kiküldöttség a július 16-i ülésen tárgyalta a prob-
lémát, majd utasították Augusz Antal főszolgabírót, hogy a veszteglőintézetet haladéktala-
nul állítsa fel és az intézkedésekről tegyen jelentést.8 

A Duna bal partján történt gyanús esetek miatt azután a dunai kordon további szigorí-
tásáról rendelkeztek. A nádor július 15-én az 1172. szám alatt kelt levelében tájékoztatta a 
megyét arról, hogy Pest városában koleragyanús megbetegedések történtek, a másnapi 
1182. számú utasítás pedig már az új fejlemények miatt szükségessé vált szigorításokat tar-
talmazta. Félő volt, hogy a járvány a Duna bal partjáról átterjed a még egészséges jobb 
partra, ezért a nádori utasítással összhangban a központi kiküldöttség azonnali hatállyal 
megtiltotta a folyón való átkelést, így Tolna vármegyét teljes egészében elzárták Pest me-
gyétől. A Dunán közlekedő hajókról úgy rendelkeztek, hogy a felülről érkezőket Földvárnál, 
az alulról felfelé haladókat Bátánál megállítják, a pillanatnyilag a megye határai között út-
ban levőket pedig Paksra vagy Tolnára kísérik, ahol szigorú őrzés mellett kellett kiállniuk a 
veszteglési időt. A tolnai folyószakaszon– a baranyaihoz hasonlóan – számos vízimalom is 
működött, melyekbe a túlparti Pest vármegyéből is jártak őröltetni, ezért azok a zárvonal 
túloldalán élő lakossággal való érintkezés kockázatát hordozták magukban. A kiküldöttség 
emiatt úgy döntött, hogy kizárólag a Tolna vármegyei partokról engedélyezi a malmokhoz 
való átjárást, a túlsó partról pedig megtiltotta. Ennek ellenőrzésére a malmokhoz őröket 
rendeltek ki. A kolera esetleges megjelenésére is felkészültek. Utasították a szolgabírókat, 
hogy amennyiben bárhol gyanús eset merülne fel, az érintett házat azonnal zárják el, ha 
pedig a beteggel mások is érintkeztek, akkor az ő lakóhelyeiket úgyszintén.9 

A pesti esetekkel kapcsolatban azonban hamarosan kimondta a helytartótanács, hogy 
azokat nem a kolera okozta, ezért a nádor július 19-i 1226. szám alatt kelt levelében a szigo-
rított elzárások feloldását rendelte el. A nádori utasítás nyomán a központi kiküldöttség jú-
lius 20-i ülésén több határozatot hozott a zárlat enyhítésére. A döntés nyomán a bátai vesz-
teglőnél mindazon beutazóknak, akik igazolni tudták, hogy csak egészséges településeket 
érintettek útjuk során, a továbbiakban csak öt nap veszteglési időt kellett letölteniük, és 
amennyiben ez idő alatt betegség tünetei nem mutatkoztak rajtuk, továbbutazhattak. A fer-
tőzött területekről érkezőkre az enyhítés nem vonatkozott. A veszteglési időt egyébként a 
bátai veszteglőintézet felállításáig az erre a célra a révnél lehorgonyzott, fedéllel ellátott ha-
jókon töltötték az utasok. Az öt napos rövidített veszteglési időt a zár alá helyezett hajókra 
is kiterjesztették, amennyiben azok egészséges helyről érkeztek. A dunai malmok elzárásán 
szintén enyhítettek, katonaság által történő őrzésüket feloldották. A Dunán való halászatot 
ugyanakkor továbbra is tiltották, azt kizárólag a holtágakban engedélyezték, de ott is csak 

                                                           
 8 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 16-i ülés. 
 9 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 17-i ülés. 
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akkor, ha ehhez a helybeli polgári biztos, a katonai őrzésben illetékes tiszt és a földesúr is 
hozzájárulását adta. 10 

Két nappal később, július 22-én a központi kiküldöttség további, a szabad hajóforgal-
mat gátló rendelkezést szüntetett meg. Ezután már nemcsak a Duna jobb partján engedé-
lyezték a hajózást, hanem ahol a vontatóút a folyó bal partjára váltott, ott a túlsó partot is 
használhatták vontatás céljára, azonban csak a szokásos őrizet alatt. Ez olyan módon tör-
tént, hogy a hajókon egy esküdtnek és egy katonának is utaznia kellett, akiknek feladata 
volt a hajó utasainak és a túlsó, a folyó bal partján levők érintkezésének megakadályozása.  

Bár a felsőbb rendelkezések július közepén még csak a dunai zárvonal felállítására és 
megerősítésére vonatkoztak, már ekkor intézkedések történtek a járvány szárazföldi terje-
désének megakadályozására. Gaál Eduárd dunaföldvári polgári biztos július 19-én levélben 
fordult a kiküldöttséghez, melyben kérte, hogy engedélyezzék számára a Fejér vármegyéből 
országúton érkezők úti papírjainak ellenőrzését. A kiküldöttség a kérést jóváhagyta, így a 
Dunaföldvártól északra húzódó megyehatárra őröket állítottak a beutazók ellenőrzésére.  

Mivel a kolera a Tisza mentén rohamosan terjedt, a nádor július 20-án 1291. szám alatt 
írott levelében a járványra való felkészülésre szólította fel a megyét. A nádori levél szerint 
aligha várható, hogy a kolera elkerüli a még egészséges országrészt, mivel az 1772. évi ren-
deleten alapuló védekezés, mely elsősorban a törvényhatóságok közötti elzárásoktól remél-
te a járvány megállítását, több helyen csődöt mondott, miközben ezen elzárások a kereske-
delmi forgalmat és a mezőgazdasági munkákat is nagyban gátolták. Ezért egyéb védekezési 
módokat ajánlott a központi kiküldöttség és személy szerint az alispán figyelmébe. A tör-
vényhatóságok közötti kordonok mellett igen hatékonynak minősítette a nádor a gyanús 
házak, utcák vagy települések lezárását és ezzel összefüggésben a lakosság egészségi állapo-
tának folyamatos helyi ellenőrzését. A települések elzárását ugyanakkor olyan módon kérte 
végrehajtani, hogy a településhez tartozó földek az elzáráson belülre kerüljenek, nem gátol-
va ezáltal a mezei munkákat. A vármegyehatároknál felállított zárvonalak esetében első-
sorban a főutak, illetve a folyókon a fő átkelőhelyek forgalmának szigorú ellenőrzését és 
ilyen pontokra veszteglőintézetek felállítását szorgalmazta a nádor. Amint azonban a kolera 
bárhol áttörné a zárvonalat, ott azokat azonnal meg kell szüntetni, és át kell helyezni a még 
egészséges területek védelmére, hogy ilyen módon felesleges elzárásokkal ne nehezítsék a 
mezőgazdasági munkákat és a kereskedelmet. Ezenkívül felhívta a figyelmet arra is, hogy 
az élelmiszereket, a leveleket, az orvosokat, a gyógyszerészeket, valamint a megyei és járási 
tisztviselőket a szokásos óvintézkedések fenntartása mellett mindenhol engedjék át a zár-
vonalakon. A nádori levelet a központi kiküldöttség a július 24-i ülésén tárgyalta és tartal-
mát tudomásul vette.11 

A július végén bekövetkező új fejlemények azonban a törvényhatóságok közötti újabb és 
szigorúbb elzárások felállítására kényszerítették a megye központi kiküldöttségét. Amitől 
eddig csak tartani lehetett, bekövetkezett: a kolera feltartóztatására létrehozott dunai zár-
vonal nem tudta megállítani a járványt, és az a hónap második felében több településen 
megjelent a folyó jobb partján. Fejér megye állandó kiküldöttsége július 25-én kelt levelé-
ben tudósította Tolna megyét, hogy Ercsiben gyanús megbetegedések történtek, és a beteg-
ség már tizenhárom halálos áldozatot szedett. A tolnai kiküldöttség ezért a július 27-i ülé-
sén úgy döntött, hogy a Fejér vármegye határán, Dunaföldvár fölött egy rövid szakaszon 
már meglévő zárvonalat a Fejér és Tolna közötti határszakasz egészére kiterjesztik. Egyút-
tal az új kordon egyes szakaszaira polgári biztosokat is kineveztek, így Szalay Györgyöt 

                                                           
 10 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 20-i ülés. 
 11 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 24-i ülés. 
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Ozorára küldték, Tóth Ferenc simontornyai uradalmi ügyész helyben töltötte be polgári 
biztosi tisztségét, Daróczy Sándor Bikácson, Moravcsik András tiszti ügyész pedig Német-
kéren kapott hasonló feladatot. 

Az új polgári biztosoknak kellett gondoskodniuk arról, hogy a székhelyükhöz tartozó 
zárvonalszakasz fontosabb pontjaira – kerülve az érintett települések lakosságának túlzott 
leterhelését – állítsanak őrséget, és az ilyen módon létrehozott elzárás segítségével akadá-
lyozzák meg, hogy Fejér megyéből bárki Tolna megye területére lépjen anélkül, hogy erről 
az illetékes tisztviselők tudomást szereznének. A gyakorlatban ez olyan módon történt, 
hogy az őrök a belépni szándékozókat a helyi elöljáróhoz vagy a polgári biztoshoz vezették, 
aki ellenőrizte az utazó papírjait, és csak azt engedhette tovább, aki egészséges helyről ér-
kezett, és útja során sem érintett fertőzött településeket. Akik ezt nem tudták igazolni, azo-
kat visszafordították. A rendelkezés egyébként még az úti papírokkal való érintkezés kö-
rülményeit is szigorúan szabályozta: a polgári biztos a kézbevételt megelőzően köteles volt 
kénkővel megfüstölni azokat. Az utasítás a vármegyehatáron felállított elzárás mellett kitért 
arra az eshetőségre is, ha a kolerajárvány valamely megyebeli településen megjelenne. Erre 
vonatkozóan úgy rendelkeztek, hogy először csak az érintett házakat zárják le a helyi tiszt-
viselők.12 

A következő nap, július 28-án már arról értesült a kiküldöttség Gaál Eduárd duna-
földvári polgári biztostól, hogy a járvány Fejér megyében déli irányban terjed, és már Pen-
telén is megjelent, ezért az előző nap a zárvonallal kapcsolatban hozott intézkedések körét 
tovább bővítették. A módosítás szerint már nem kizárólag a fontosabb pontokra kellett 
őröket állítani, hanem a Sión átmenő ozorai hidaktól Dunaföldvárig a fejéri megyehatár 
teljes hosszúságában folyamatos kordont hoztak létre (1. térkép). A zárvonal három járást 
is érintett. A dombóvári járásban az ozorai hidaktól a simontornyai határig a Sió jobb part-
ján álltak az őrök, a simontornyai járásban a simontornyai határtól a tápéi határig szintén a 
Sió vonalát követte a zárvonal, majd a dunaföldvári járásban a dunaföldvári Duna-parttól a 
tápéi határig a megyehatárra helyezkedett az őrség. Az illetékes polgári biztos vagy a hely-
béli jegyző döntése alapján az egészséges helyről érkezőket továbbra is átengedték a zárvo-
nalon. A rendelkezés értelmében az elzárásnak július 31-ig kellett felállnia.13 

 

                                                           
 12 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 27-i ülés. 
 13 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), július 28-i ülés. 
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1. térkép 

A DUNAI ÉS A FEJÉR VÁRMEGYE HATÁRÁRA FELÁLLÍTOTT ZÁRVONAL14 

Jelmagyarázat az 1. térképhez: 
I: a helytartótanács által július 6-án elrendelt, de a gyakorlatban a Duna partján  

július 15-től felállított zárvonal. 
II: Fejér vármegye határán július 28-án elrendelt és a gyakorlatban július 31-ig felállított kordon. 

Csillag: veszteglőintézet. 

 

                                                           
 14 A felhasznált nyers térkép forrása: Tolna vármegye térképe. Hivatalos adatok alapján átdolgozta: 

Czakó István. 
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Zárvonalak a járvány kitörését követően 

Mint ahogy arról már szó esett, a létrehozott kordonok nem tudták útját állni a járványnak, 
így a kolera megyebeli megjelenése újabb intézkedéseket tett szükségessé. Mint ahogy már 
a fentiekben említésre került, a járványügyi jelentések tanúsága szerint már július 19-én 
koleragyanús megbetegedések történtek a megyében, azonban a bölcskei néhány esetet ak-
kor még nem a kolerának tulajdonították. A július utolsó napjaiban azonban a betegség 
már több Duna-parti településen megjelent, ami napokon belül a teljes megyei zárvonal-
rendszer átalakításához vezetett. Augusz Antal főszolgabíró július 30-án jelentette a köz-
ponti kiküldöttségnek, hogy Pakson több gyanús megbetegedés is történt az elmúlt napok-
ban. Válaszában a kiküldöttség az érintett házak elzárására tett utasítást, és kiküldte Havas 
Ignác megyei főorvost, aki Vurczenberger József orvos közreműködésével az esetek kivizs-
gálásába kezdett. Emellett Daróczy János paksi polgári biztos mellé Bikácsról átrendelték 
Daróczy Sándor biztost, hogy a járványügyi munkát együtt irányítsák. Daróczy Sándor üre-
sen maradt helyére Bikácsra polgári biztosként Traiber Ignác került. Ezenkívül az utasítás 
értelmében a paksi lakosok csak akkor hagyhatták el Paks határait, ha igazolni tudták, hogy 
nem betegek, és nem is érintkeztek betegekkel, amiről a paksi biztosoknak és a helybeli or-
vosnak bizonyságlevelet kellett kiállítaniuk. Az új helyzet miatt felhívták a megyében levő 
többi szolgabíró figyelmét arra, hogy a Paksról jövőkre és úti papírjaikra minden települé-
sen különös figyelemmel legyenek.  

A járvány terjedése a szomszédos vármegyékben ugyanakkor a megye határain is foko-
zottabb ellenőrzést tett szükségessé. A fentebb már említett, Fejér megye irányában felállí-
tott zárvonal mellett délkeleten is a megyébe történő beutazás feltételeinek szigorítására 
került sor. Tolna ugyan Bács megyével közvetlenül nem volt határos, mivel Pest megye Ba-
jánál egészen Szeremléig benyúlt a két vármegye közé, ennek ellenére az említett Pest me-
gyei területen keresztül sokan mentek át Bács megyéből Tolnába a bátai révnél átkelve a 
Dunán. Így amikor július 30-án értesült Tolna vármegye gróf Győry Ferenctől, a Bácsba ki-
nevezett királyi biztostól, hogy a kolera a Tisza-vidéken több településen kiütött, a központi 
kiküldöttség azonnal utasította a bátai polgári biztost, hogy a Bácsból jövők úti papírjait fo-
kozott gonddal ellenőrizze, és a fertőzött településekről érkezőket ne engedje a megye terü-
letére lépni.  

A járvány közben újabb és újabb településeken jelentkezett, így a következő nap, július 
31-én már Faddról és Dunaföldvárról is gyanús eseteket jelentettek, ezért a kiküldöttség 
odarendelte a megyei tisztifőorvost és az illetékes járásorvosokat az esetek kivizsgálására. 
Mindeközben a helyzet Pakson is súlyosbodott, emiatt Daróczy János polgári biztos a fer-
tőzött házak elzárását a korábbi kiküldöttségi utasításnak megfelelően feloldotta, ugyanis a 
betegség már a mezőváros több helyén is jelentkezett, így a továbbiakban a belső elzárások 
értelmetlenné váltak. 

A Pakson és Dunaföldváron történt gyanús megbetegedések kivizsgálása nyomban meg 
is történt. Paksról Havas Ignác tisztifőorvos jelentette augusztus 1-jén, hogy Vurczenberger 
József orvos segítségével megvizsgálta a betegeket, és azok tünetei megegyeznek a koleráé-
val. Ugyanaznap érkezett a központi kiküldöttséghez Dunaföldvárról Gaál Eduárd polgári 
biztos levele, melyben tudatta, hogy az elmúlt napokban erősen megemelkedett a betegek 
száma; a tünetek itt is kolerára mutattak. Bekövetkezett tehát az, amire a megyei vezetés és 
azon belül a központi kiküldöttség napok óta számított: a kolerajárvány minden kétséget 
kizáróan átterjedt Tolna vármegyére is.  

Ez természetesen a korábban felállított zárvonalak áthelyezését, illetve újak felállítását 
tette szükségessé, amiről a kiküldöttség az augusztus 1-jei ülésén döntött. A vármegye még 
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egészséges részeinek megóvására egy új, kettős zárvonalat hoztak létre (2. térkép). Az első a 
dunaszentgyörgyi határ északi szélétől, a dunai zárvonaltól kezdve haladt a földesi, 
györkönyi és bikácsi határok keleti oldalán a Sióig. A zárvonal felállítását Angyal István 
polgári biztos kapta feladatul, akinek ebben Dunaszentgyörgyön Parragh József, Györ-
könyben pedig Salamon Antal volt segítségére. A zárvonalra az őröket Györköny, Nagydo-
rog, Bikács és szükség esetén Kajdacs községeknek kellett kiállítaniuk. Az új kordonon a ke-
leti oldalról a nyugatira – a posta kivételével – senki nem léphetett át. A Sión túli megyeré-
szek védelmére emellett létrehoztak egy belső zárvonalat is, mely a Sió Somogy vármegyé-
vel érintkező határától a folyó nyugati partján haladt egészen a szekszárdi vámhídig. A Sió 
bal partjáról a jobbra ilyen módon senki nem léphetett. Ez utóbbi kordonra – ellentétben a 
Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonallal – megerősítésként a polgáriak mellé katonai őröket is 
küldtek.15 A siói kordon vonalvezetésében augusztus 4-én történt még egy kisebb módosí-
tás. Ezt az indokolta, hogy Simontornyától északra néhány kilométeren keresztül a Sió bal 
partja is Tolna megyéhez tartozott, így az eredetileg a folyó jobb partján felállított zárvonal 
tolnai területeket is elzárt a megye többi részétől. A központi kiküldöttség ezért elfogadta 
Tóth Ferenc polgári biztos javaslatát, melynek értelmében a zárvonal érintett szakaszát át-
helyezték a Fejér megyei Cece, Sáregres és Igar településektől délre húzódó megyehatárra 
(2. térkép). 

A kolerának a megye északkeleti részén történt megjelenésével és az új, kettős kordon 
felállításával a dunai zárvonal Dunaszentgyörgytől Földvárig húzódó szakasza is felesleges-
sé vált, ezért augusztus 3-án megszüntették. Kizárólag ott tartottak fenn néhány fős őrsé-
get, ahol hajók kikötésére lehetett számítani. Az ő feladatuk az volt, hogy a hajók úti papír-
jait ellenőrizve csak azokat engedjék kikötni, amelyek nem fertőzött helyről érkeztek. A 
kordon megszűntével a Földvár és Paks között fekvő dunai szigetekre való átjárás is lehető-
vé vált a part közelében élők számára, ugyanakkor e szigeteken is szükségesnek tartotta a 
központi kiküldöttség néhány fős őrségek további fenntartását, akik ellenőrizhették, hogy a 
szigetekre átmenők nem érintkeznek-e a túlparti lakossággal; azt ugyanis továbbra is tiltot-
ták. Mivel a bölcskei malmokba sokan átjártak őröltetni a túlpartról, a szigeteken levőkhöz 
hasonlóan számukra is megtiltották a tolnaiakkal való érintkezést. 

A dunai zárvonal említett szakasza mellett a Fejér megye irányában július 28-án elren-
delt és július 31-re felálló zárvonal fenntartása is feleslegessé vált, így annak a Bikácstól 
Földvárig terjedő szakaszát augusztus 5-én szintén megszüntették. A kordon Bikácstól 
Ozoráig húzódó szakasza továbbra is fennmaradt, ugyanis ez a siói zárvonal részét képezte. 
A zárvonalszakasz megszüntetése ellenére Földvártól északra a postaúton fenntartottak egy 
néhány főből álló őrséget, akiknek a feladata az volt, hogy az északi irányból érkezők úti 
céljáról tájékozódjanak. Amennyiben a Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonaltól északra levő 
települések közül Földvárra, Németkérre, Bölcskére, Madocsára, Kömlődre vagy Paksra kí-
vántak utazni, szabadon folytathatták útjukat, azonban ha úti céljukban más szerepelt, ak-
kor az említett, járvány által már érintett vagy közvetlenül fenyegetett településeket el kel-
lett kerülniük. Az utóbbiakra vonatkozóan a földvári őrség olyan utasítást kapott, hogy az 
ilyen utasok Bikács felé kerüljék ki az említett helyeket.  

 

                                                           
 15 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), augusztus 1-jei ülés. 
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2. térkép 

AZ AUGUSZTUS 1-JÉN ELRENDELT KETTŐS ZÁRVONAL,  

ILLETVE A KORDON AUGUSZTUS 4-I ÉS AUGUSZTUS 6-I MÓDOSÍTÁSA TOLNA VÁRMEGYÉBEN16 

Jelmagyarázat a 2. térképhez: 
I: a dunai zárvonal fennmaradó része augusztus 1. és 6 között a Sió torkolatától  

a baranyai vármegyehatárig. 
II: az augusztus 1-jén elrendelt kettős zárvonal. 

O: a kettős zárvonal siói szakaszának augusztus 4-én elrendelt módosítása 
III: a kettős zárvonal külső vonalának módosításaként augusztus 6-án elrendelt kordon.  

                                                           
 16  A felhasznált nyers térkép forrása: Tolna vármegye térképe. Hivatalos adatok alapján átdolgozta: 

Czakó István. 
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Csillag: veszteglőintézet. 
Aláhúzás: a járvány által érintett települések a kettős zárvonal felállítását,  

augusztus 1-ét megelőzően. 
Kettős aláhúzás: települések, melyeken a járvány a kettős zárvonal fennállása alatt,  

augusztus 1. és 6. között jelent meg. 

Az új kettős kordonon augusztus 3-án kijelöltek néhány átkelőhelyet, ahol szigorú elle-
nőrzés mellett lehetőség nyílt az átlépésre. Így a Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonalon 
Szentgyörgynél, a siói kordonon pedig a szekszárdi és kölesdi vámhidaknál, illetve Ozorá-
nál mindazon észak felől érkezők átléphették a zárvonalat, akik igazolni tudták, hogy egés-
zséges helyről jönnek. Akik ilyen papírokkal nem rendelkeztek, azokat visszafordították.17 
Ezen utasítás ugyanakkor nem egyezett meg teljes mértékben a felsőbb rendelkezésekkel. 
Tolna megye központi kiküldöttsége ugyanis – látva, hogy a felállított zárvonalak nem fel-
tétlenül tekinthetők véglegesnek – vonakodott attól, hogy az új kordonokon veszteglőinté-
zeteket hozzon létre, ahol a beutazni szándékozók az előírt veszteglési időt letölthetik. A köz-
ponti kiküldöttség az augusztus 3-i ülésen arra az álláspontra helyezkedett, hogy túlzottan 
költséges veszteglőintézeteket létrehozni a folyamatosan áthelyezésre kerülő zárvonalakon, 
ezért az egyetlen lehetséges módja a védekezésnek az, ha a megfelelő úti papírokkal rendel-
kezőket átengedik az átkelési pontokon, mindenki mást viszont visszafordítanak. A már a 
járvány kitörését megelőzően felállított bátai veszteglőintézetet azonban továbbra is fenn-
tartották. A bátai révnél – mint az már fentebb említésre került – elsősorban a bácsiak kel-
tek át Tolnába. Róluk augusztus 4-én úgy rendelkeztek, hogy aki úti papírjai alapján Bács 
vármegye egészséges vidékéről érkezett, veszteglés nélkül is beutazhatott Tolnába, akik vi-
szont ezt nem tudták igazolni, azoknak ki kellett állniuk az előírt veszteglési időt.  

Bár – a fentiekben említett indokkal – a központi kiküldöttség az új kettős zárvonalon 
kezdetben nem kívánt veszteglőintézetet felállítani, egy augusztus 5-én történt eset azt 
csakhamar kikényszerítette. Néhány utas ugyanis a fertőzött Paksról a védelem első vonalát 
képező, de még nem tökéletesen felállított Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonalon keresztül-
jutva a szekszárdi vámhídhoz érkezett. A helyzet megoldására a kiküldöttség úgy döntött, 
hogy az eredetileg vásárra szolgáló deszkabódékból – veszteglőintézet gyanánt – állítsanak 
fel néhányat a vámhíd északi végénél, ahol az utasok letölthetik a veszteglési időt. Az eset 
miatt a központi kiküldöttség nyomatékkal utasította a Dunaszentgyörgy–Bikács zárvona-
lért felelős polgári biztosokat, hogy a kordonon csak azokat engedjék át, akik úti papírjaik 
szerint koleramentes helyről jöttek. Azon utasokat pedig, akik mindenképp folytatni akar-
ták útjukat, Paksra irányították, majd ott hajót fogadván Bátára kellett menniük, ahol a 
veszteglési időt letölthették. A szekszárdi vámhídnál kényszerből felállított veszteglőintéze-
tet később a paksi utasok mellett mások elhelyezésére is használták, és a központi kikül-
döttség jegyzőkönyve ezt követően „szekszárdi veszteglőintézet” néven említi. 

Az erőfeszítések ellenére azonban a kolera tovább terjedt. Augusztus 5-én és 6-án már a 
Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonaltól délre fekvő Gerjen és Dunaszentgyörgy településeken 
is kétséget kizáróan pusztított. Az új helyzet az említett zárvonal áthelyezését tette indo-
kolttá. A központi kiküldöttség augusztus 6-i döntése értelmében az új kordon Tolna és 
Fadd helységek közös határától Tengelic, Bezzeg, Györköny és Bikács keleti határán keresz-
tül húzódott. A zárvonal felállításával Dőry Fridrik tolnai és Salamon Antal györkönyi pol-
gári biztosokat bízták meg, a polgári őrállókat pedig a földvári járás szabad helységeiből 
rendelték ki. A Dunaszentgyörgy–Bikács zárvonal Dunaszentgyörgytől Györkönyig tartó 
szakasza ezzel egy időben megszűnt. 

                                                           
 17 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség Jegyzőkönyve), augusztus 3-i ülés. 
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Ahogy azonban már az eddigiekben is látható volt, a megyében a Duna közelében felál-
lított elzárások rendre kudarcot vallottak. Augusztus 7-re már a legbelső, siói zárvonalon 
túl is megjelent a betegség, és már Szekszárdon és Bátaszéken is pusztított, így a központi 
kiküldöttség ismét a zárvonalrendszer átalakítására kényszerült (3. térkép). Az előző napi 
ülésen elrendelt és így valószínűleg a gyakorlatban még fel sem állított Tolna–Bikács zár-
vonalat megszüntették. Mivel a védelem második vonalát képező siói zárvonal sem volt ké-
pes útját állni a kolerajárványnak, a megye még egészséges és a központi kiküldöttség ál-
láspontja szerint még menthető nyugati része, illetve az azon túli országrészek védelmére új 
kordont állítottak fel. A kiküldöttség továbbra is tartotta magát a korábbi elképzeléshez, 
mely szerint ahol van természetes határ, ott arra kell támaszkodni a zárvonalak felállítása-
kor (lásd a dunai és siói zárvonalak esetében), így augusztus 7-én a Kapos-folyó nyugati 
partján rendelték el a belső zárvonal felállítását. A Kaposon három fontos átkelőhely volt, 
így a felügyelet is ezekre összpontosított. A már meglévő ozorai helyi kiküldöttséget utasí-
tották arra, hogy a pincehelyi átkelőre is terjessze ki hatáskörét, Velics Istvánt pedig kine-
vezték Kurdra polgári biztosnak, aki a kurdi mellett a szakályi hidat is ellenőrizte. Az egés-
zséges helyről érkezőket az új zárvonalon is átengedték, az utasok papírjait vizsgáló őrök 
munkáját Velics biztosnak mindkét hatáskörébe tartozó hídnál minden nap többször elle-
nőriznie kellett, és ennek során ő döntött az iratok hitelességéről, ilyen módon pedig az át-
lépni szándékozók további sorsáról is.18 

A Sió és a Kapos közötti, javarészt még kolerától mentes területet sem kívánta azonban 
a központi kiküldöttség feladni, ezért a siói zárvonalat a déli részén történő módosítással 
továbbra is fenntartották. A kordon attól a ponttól, ahol a folyó északon a megyehatárra 
lép, egészen a szekszárdi határig változatlan formában fennmaradt. Innen azonban elhagy-
ta a Sió vonalát, és a malomtáji völgyben a vad víz árkának északnyugati partján haladt a 
szentgáli malomig, majd a börzsönyi völgyben szintén az árok nyugati oldalán a baranyai 
határig tartott, és a megyehatárt ott érte el, ahol a zsibriki határ Tolna vármegyébe nyúlt. 
Az új, módosított siói zárvonalon csak az ozorai és kölesdi hidaknál, illetve délen Bör-
zsönynél engedélyezték az átjárást, természetesen megfelelő úti papírok megléte esetén. 
Mivel a módosított siói zárvonal most már az egész megyei Duna menti kolerafertőzött te-
rületet elzárta a megye többi részétől, a dunai zárvonal még megmaradt déli szakasza is 
szükségtelenné vált, így azt megszüntették. A bátai veszteglőintézet azonban továbbra is 
fennmaradt Péchy Ferenc polgári biztos vezetése alatt, akinek a feladata a Dunán átkelők 
és a folyón érkező hajók ellenőrzése és a fennálló rendelkezések értelmében a szükséges in-
tézkedések megtétele volt.19 

A központi kiküldöttség augusztus 3. után még néhány napig tartotta magát ahhoz a 
döntéshez, mely szerint csak az egészséges helyről jövőket engedték át a zárvonalakon, a 
többieket pedig visszafordították, illetve annál a két átkelőnél, ahol veszteglőintézetet állí-
tottak fel, a fertőzött helyről érkezők dönthettek a veszteglési idő letöltése vagy a visszafor-
dulás között. A kolera további terjedése miatt azonban a zárvonalakon való átkelés feltét-
eleit is hamarosan megváltoztatták. Tolnában azonban már augusztus első felében nem a 
szigorítás, hanem az enyhítés irányába mozdult el a közegészségügyi vezetés. A központi 
kiküldöttség augusztus 9-i ülésén úgy döntöttek, hogy a továbbiakban a fertőzött települé-
sekről érkezők is átléphetik a zárvonalakat, amennyiben igazolni tudják, hogy egészsége-
sek, és a kolerajárvány által már érintett településen nem érintkeztek betegekkel.  

                                                           
 18 A Tolna vármegyétől nyugatra fekvő országrész védelmét a kaposi zárvonal mellett a Somogy vár-

megye által már augusztus 5-én Somogy és Tolna vármegyék határán felállított zárvonal szolgálta. 
 19 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), augusztus 7-i ülés. 
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3. térkép 

AZ AUGUSZTUS 7-ÉN ELRENDELT KAPOS–SIÓ KETTŐS ZÁRVONAL20 

Jelmagyarázat a 3. térképhez: 
I: az augusztus 7-én elrendelt Kapos–Sió kettős zárvonal. 

Aláhúzás: a járvány által érintett települések a siói zárvonal augusztus 9-i megszüntetéséig. 

Az augusztus 7-én felállított kaposi és az ugyanaznap módosított siói zárvonal – ahogy 
általában a tolnai kordonok – nem bizonyult tartósnak. A siói zárvonal megszüntetésére 

                                                           
 20  A felhasznált nyers térkép forrása: Tolna vármegye térképe. Hivatalos adatok alapján átdolgozta: 

Czakó István. 
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már augusztus 9-én sor került, azzal az indokkal, hogy több kárt okoz a kereskedelemnek 
és a mezőgazdaságnak, mint amennyi haszonnal jár a járvány elleni védekezésben. A kapo-
si kordon megszüntetése négy nappal később elsősorban azért következett be, mert az őr-
zésére rendelt két századot augusztus 13-án Somogy és Tolna vármegye közös határára ve-
zényelték. Emellett a folyó nyugati partján fekvő Pincehelyen kitörő kolerajárvány miatt a 
központi kiküldöttség arra a következtetésre jutott, hogy az itt felállított kordon amúgy sem 
alkalmas a járvány feltartóztatására, így nincs értelme a kieső katonai őrök pótlásának, 
ezért azt augusztus 13-án azonnali hatállyal megszüntették. Ekkortól a Tolnától nyugatra 
fekvő, javarészt még egészséges országrész védelmét elsősorban a megye nyugati határán 
Somogy vármegye által már korábban felállított és most megerősített kordon látta el. E 
zárvonalon az átlépésre Tolna megyéből Somogyba kizárólag Kapospulánál volt lehetőség 
az itt felállított veszteglőintézetnél letöltött veszteglési idő után.21 

Tolna vármegyében tehát már viszonylag korán megtörtént a zárvonalak megszünteté-
se, szemben a térség más megyéivel, ahol erre majd csak augusztus második felében, illetve 
szeptember elején került sor. Ezt követően a zárvonalak helyett a megyében az egyes fertő-
zött települések elzárására törekedtek, így például rögtön augusztus 14-én – Fördös István 
kirendelt polgári biztos javaslatára – a járvánnyal sújtott Pincehelyt elzárták a szomszédos 
Görbőtől, nehogy a görbői hegyen fekvő szőleikbe átjáró pincehelyiek tovább terjesszék a 
kolerát. A helyi elzárások ismételt előtérbe kerülése a hónap második felében már az egész 
megyére jellemző volt. Mivel Tolna vármegyében gyakorlatilag egyik kordon sem tudta 
megállítani a járványt, augusztus közepétől már mindenhol elsősorban a betegek helyi 
szinten történő elzárására törekedtek az érintett falvak, utcák, illetve házak zárlatával. Az 
elzárások mellett tiltották a nagyobb összejöveteleket is, különösen azokat, melyek alkal-
mával sok ember zsúfolódhat össze zárt helyen. Így például Dunaföldváron még az isten-
tiszteleteket is szabad ég alatt kellett tartani. 

A kordonok a megye határait átszelő fontosabb utak mellett, illetve a dunai folyami át-
kelők forgalmának ellenőrzése továbbra is fennmaradt. Ami a távolabbról, a szomszédos 
megyékből érkező utasokat illeti, ezen átkelőknél már augusztus 9-től olyan rendelkezés 
volt érvényben, hogy aki igazolni tudta, hogy nem beteg, a megyén belül egyik településről 
a másikra utazókhoz hasonlóan veszteglés nélkül folytathatta útját, függetlenül attól, hogy 
utazásai során érintett-e fertőzött területeket vagy sem. A zárvonalak augusztus 13-i meg-
szűnése után tehát a korlátozások gyakorlatilag már kizárólag azokra vonatkoztak, akik be-
tegek voltak, vagy betegekkel érintkeztek, ugyanis egyéb esetben a helyi hatóságok által ki-
állított igazolással mindenki szabadon mozoghatott. Ilyen egészségi állapotra vonatkozó 
igazolást a helybéli kiküldöttségek, illetve az orvosok állíthattak ki. 

A védekezés költségei természetesen nagy terhet róttak az érintett településekre, külö-
nösen a központi funkciókat ellátó mezővárosokra. A felfogadott ápolószemélyzet és a pol-
gári őrök bére mellett a gyógyszerek, a betegek, illetve a katonai és polgári őrök élelmezése 
elvben mind a megyei pénztárak terhére történt, a gyakorlatban azonban – a járvány terje-
dése miatt – a központból való kifizetéseket lehetetlen volt teljesíteni. Emiatt augusztus 10-
én a központi kiküldöttség úgy rendelkezett, hogy a mezővárosok vezessenek kimutatást a 
költségeikről, amit majd a járvány végén – amennyiben lehetséges – a megyei pénztárból 
térítenek meg, illetve, ha erre nem lenne mód, akkor beszámítják az adott mezőváros adó-
jába. Ezenkívül arra ösztönözték a nagyobb településeket, hogy szervezzenek gyűjtést a te-
hetősek körében, ami valamelyest enyhítheti pénzügyi gondjaikat. Nagyobb adományra – 
bár kölcsön formájában – akadt is példa: a központi kiküldöttség jegyzőkönyve külön meg-

                                                           
 21 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve), augusztus 13-i ülés. 
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említi, hogy augusztus 10-én gróf Zichy László 1000 forintot adományozott a megyei pénz-
tár számára. Sőt, az is előfordult, hogy az alispán kamatmentes kölcsön folyósítására szólí-
tott fel tehetősebb megyebelieket. Gróf Apponyi Györgytől például augusztus 9-én 10000 
forint kölcsönt kértek, ő azonban kedvezőtlen körülményeire hivatkozva ebből csak 2000 
forintot teljesített augusztus 21-én, mely azonban az első hat hónapban kamatmentes volt, 
azt követően pedig 5%-os kamat terhelte.22 

A kirendelt polgári őrök bérét már a július 28-i ülésen úgy határozták meg, hogy napi 
12 krajcárt kapjanak a megyétől, amelyet vagy a megyei pénztárból fognak megtéríteni, 
vagy az érintettek adójába számítják be. Az utasítás az őrök elhelyezésére is kitért: az érin-
tett településeket, illetve uradalmakat utasították a szolgabírókon keresztül, hogy számukra 
nádból vagy gallyakból kunyhókat építsenek. Az őrség és a helyi lakosság viszonya termé-
szetesen Tolnában sem volt felhőtlen. Az őrök – ahogy ez máshol is történt – a megyében is 
számos esetben lopták a terményeket, tönkretették a szántókat és a gyümölcsösöket. A 
szolgabírók és a helyi elöljárók panaszleveleire válaszul a központi kiküldöttség ezt mindig 
szigorúan megtiltotta, ennek ellenére a zárvonalak megszüntetéséig gyakran előfordultak 
hasonló esetek. 

Összegzés 

Ha visszatérünk a bevezetőben már felvetett kérdéshez, vagyis hogy milyen okok játszhat-
tak szerepet abban, hogy Tolna vármegyében a zárvonalak sehol sem tudták útját állni a 
kolerajárvány terjedésének, eltérő természetű tényezőkkel kerülünk szembe. 

Láthattuk, hogy az elsőként felállított dunai zárvonal a szomszédos Fejér és Baranya 
vármegyékhez hasonlóan Tolnában sem tudta megállítani a kolerát. Ennek elsődleges oka 
véleményem szerint az lehetett, hogy a folyószabályozások előtt a folyópart nem egy jól 
meghatározható vonalat képezett, hanem sok helyen lápos, nádasokkal benőtt, a folyót 
több kilométer szélességben kísérő, vízzel borított sávot jelentett, amit lehetetlen volt le-
zárni. Emellett a Duna mentén számos település feküdt, melynek lakosai mindennapi kap-
csolatban álltak a folyóval (például az ivóvizet belőle szerezték, halásztak), akiket szintén 
nem lehetett a megye teljes folyószakaszán, minden nap, napi huszonnégy órában távol tar-
tani a folyótól. Itt megjegyzendő azonban, hogy e probléma nem kizárólag a tolnai zárvo-
nalszakaszra érvényes. A dunai zárvonal egy az egész országon észak–déli irányban végig-
futó kordon részét képezte, mely sehol sem tudta megállítani a kolerajárvány terjedését. A 
Magyar Királyi Helytartótanács tehát jól mérte fel a veszélyt, amit a Duna jelentett a part-
ján fekvő településekre nézve a járvány idején, ugyanakkor a zárvonalnak közvetlenül a fo-
lyópartra történő felállítása elhibázott döntésnek bizonyult. 

A járvány kitörése után felállított belső zárvonalakról szintén elmondható, hogy egyik 
sem tudta útját állni a járványnak. Ez ugyan megfelel a központi szervek zárvonalakkal 
kapcsolatos általános megállapításainak, ugyanakkor a régióban nem tekinthető kizáróla-
gos jelenségnek. A szomszédos Baranya megyében a járvány augusztus elején történt kitö-
rését követően augusztus 9-én szintén a dunai zárvonal áthelyezése mellett döntöttek, és a 
gyakorlatban augusztus 12-re felálló, a Dunától néhány kilométerrel hátrébbvont kordon – 
szórványos esetektől eltekintve – megvédte a megye többi részét a kolerától.23 Az alábbiak-
ban arra keresem a választ, hogy milyen tényezők játszottak szerepet a tolnai belső zárvo-
nalak kudarcában.  

                                                           
 22 TML Acta Choleratica IV/A/1/h (Központi Kiküldöttség jegyzőkönyve). 
 23 BML Koleraválasztmányi iratok IV. 1m 5 1-2 (Koleraválasztmány jegyzőkönyve). 
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Véleményem szerint az okok két fő csoportja játszott kulcsszerepet. Egyrészről a köz-
ponti kiküldöttség a zárvonalak felállítása során hozott hibás döntései, másrészt a megye 
vízrajzi viszonyai okolhatók a kordonok sikertelenségéért 

A kiküldöttségi rendelkezések vizsgálata azt mutatja, hogy az első hibát rögtön a jár-
vány kitörését követően elkövették, ugyanis Tolnában nem a Duna teljes szakaszán hoztak 
létre hátrébbvont kordont, hanem egyrészt a Sióra mint természetes határra helyezkedve, 
másrészt Dunaszentgyörgy és Bikács között. Ez viszont azt jelentette, hogy a Sió torkolatá-
tól délre fekvő területeken egészen augusztus 7-ig csak a dunai zárvonal biztosította a vé-
delmet, e védvonalról pedig már augusztus 1-jén kimondta a központi kiküldöttség, hogy 
nem képes a járványnak útját állni. Mind a Dunaszentgyörgy–Bikács, mind a siói zárvonal 
azon a téves helyzetértékelésen alapult, hogy mivel a betegség először a megye északkeleti 
részén jelent meg, annak tovább terjedését e részek szárazföldi elzárásával meg lehet aka-
dályozni. Tehát augusztus 1. és 7. között a kordonok északkeletről délnyugatra történő 
mozgatásával próbálták a járványt megállítani, így viszont a dél-tolnai Duna-vidék nyitva 
maradt a kolera előtt. 

A következő problémát az jelenthette, hogy Tolnában nagyon gyorsan mozgatták a zár-
vonalakat, így valószínűleg még fel sem állhatott rendesen egy-egy kordon, amikor már át 
is helyezték. Augusztus elején több zárvonal csak néhány napig volt érvényben, ezért a gya-
korlatban ilyen rövid idő alatt bizonyosan nem tudták feltölteni őrökkel a több tíz kilomé-
ter hosszú vonalakat. A zárvonalak áthelyezése egyébként felsőbb rendelkezés, a július 20-
án kelt 1291. számú nádori utasítás alapján történt, mely kimondta, hogy amint a kordonon 
túl jelentkezik a járvány, azt azonnal át kell helyezni a még egészséges területek védelmére.  

Továbbá Tolnában a kordonok még fennállásuk alatt sem jelentettek olyan szigorú elzá-
rást, mint például Baranyában. Az elzárások enyhítése tulajdonképpen összhangban állt a 
felsőbb ajánlásokkal, ugyanis már a nádor július 20-án 1291. szám alatt kelt levele a zárvo-
nalak alacsony hatékonyságáról és a mezőgazdaságra és kereskedelemre gyakorolt kárté-
kony hatásáról szólt. A tolnai zárvonalakon való átlépés esetén csak kezdetben volt érvény-
ben a veszteglési kötelezettség. Augusztus 3. után azok, akik igazolni tudták, hogy útjuk so-
rán csak egészséges helyeket érintettek, szabadon utazhattak, és a továbbiakban a veszteg-
lés csak azok számára volt kötelező, akik erről nem rendelkeztek igazolással, vagy papírjaik 
alapján fertőzött településen is megfordultak. Ez valószínűleg nehezen volt ellenőrizhető, 
így gyanítható, hogy olyanok is átléptek a zárvonalon, akik jártak fertőzött településen. Né-
hány nappal később még tovább enyhültek az utazás feltételei: augusztus 9. után még a fer-
tőzött településekről jövők is szabadon utazhattak, ha igazolták, hogy ott nem érintkeztek 
betegekkel. Ez utóbbi ellenőrzése és igazolása nyilván még problematikusabb volt. Bara-
nyában ezzel szemben végig fennállt a veszteglési idő kötelezettsége, változó formában. 
Kezdetben a fertőzött helyről jövők számára húsz nap, az egészséges helyről jövők számára 
pedig tíz nap volt. A július végi enyhítés után egy ideig az egészséges helyről jövők veszteg-
lés nélkül beutazhattak, azonban augusztus 12-től a zárvonalak fennállásáig mindenkinek 
le kellett töltenie a húsz napos veszteglési időt.24 

A kordonokra vonatkozóan megjegyzendő még, hogy a tolnai zárvonalak augusztus 9-i, 
illetve 13-i megszüntetése a térség többi megyéjéhez képest igen korán következett be, 
megelőzve még az erre ösztönző augusztus 17-i 1864. számú nádori levelet is. A szomszédos 
megyék közül Fejérben augusztus 21-én, Bácsban augusztus 26-án, Baranyában szeptem-
ber 3-án, Somogyban pedig csak októberben szüntették meg a zárvonalakat. 

                                                           
 24 BML Koleraválasztmányi iratok IV. 1m 5 1-2 (Koleraválasztmány Jegyzőkönyve). 
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Az okok másik csoportja vízrajzi jellegű. Tolna megyét két jelentősebb folyó is tagolja, 
így a Kapos és különösen a Sió vize kulcsszerepet játszhatott a járvány tolnai terjedésében. 
A kolera a megye középső területein elsőként Pincehelyen (augusztus 9.) és Pálfán (augusz-
tus 10.) jelent meg. Arról nincs információ, hogy e két településre honnan került a kolera, 
azonban feltűnő, hogy a következő napokban számos olyan településről jelentették a beteg-
séget a Sió partján vagy annak néhány kilométeres körzetében, amelyek a Pálfa alatti sza-
kaszon helyezkednek el. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a járvány e szakaszának kiindu-
lópontja Pálfa volt, ahonnan a kórokozók rövid időn belül eljutottak a Sió vizével a parton 
fekvő településekre, majd ott megbetegedéseket okozva a környező falvakba. Ez utóbbi 
azért is könnyen előfordulhatott, mert augusztus 9. után a fertőzött településeket is el lehe-
tett hagyni a fent említett dokumentumok birtokában.  

A Sió észak–déli folyásirányát összevetve a járvány Sió menti terjedésének megegyező 
irányával az sem kizárható, hogy a kolera a folyó felső folyásáról jutott el a víz közvetítésé-
vel Tolnába, így a Duna melléki és a Sió menti megbetegedések más-más eredetre lennének 
visszavezethetők. Ez utóbbi magyarázatnak alapot adhat, hogy Siófokon már július 29-től 
járvány volt,25 így a Tolna Sió menti településein történt megbetegedésekig eltelt idő bőven 
elegendő lehetett arra, hogy a kórokozók a folyóvízzel lejussanak. Amennyiben a kolera ez 
utóbbi módon érkezett a megye középső vidékére, akkor a zárvonalak bármilyen módon 
történő felállítása sem szabhatott volna gátat a járvány Sió menti terjedésének, így ezen es-
hetőséget figyelembe véve a járvány e szakasza nem feltétlenül a zárvonalakkal kapcsolatos 
elhibázott kiküldöttségi döntéseknek tulajdonítható. 

JÓZSEF HAVASDI 

Sanitary Cordons in Tolna County during the 1831 Cholera Epidemic 

Cholera, a disease, which for millennia used to be endemic to the Southern and South-
eastern regions of Asia, could first break out of its homeland at the beginning of the 19th 
century due to the development of long-distance trade. The first pandemic that reached Eu-
rope swept across the continent between 1826 and 1835, and reached Hungary in 1831. 
According to estimates, during its year-long devastation it killed more than 200,000 people. 
In Tolna, the county’s administration had already taken the precautions required by the 
decrees of the Governor’s Council and the Palatine well before the emergence of the disease 
(already in the first half of July) in order to protect the county from the pandemic. A central 
part of the protective measures was the establishment of a sanitary cordon at the bank of the 
Danube to keep any potentially infected travellers outside the confines of the county. At the 
end of July, the pandemic spread to several settlements near the Danube, which, in the first 
half of August, prompted the establishment of further quarantine lines by the county’s 
administration in order to protect the yet healthy inner regions of the county, but neither of 
these could fulfil the hopes. The author’s goal was to study the factors that caused the failure 
of sanitary cordons in Tolna county, specifically focusing on potential faults in the measures 
taken by the authorities and the geographical conditions of the county. The author 
researched the Archives of Tolna and Baranya counties, and he used the records of the Tolna 
county central committee and the Baranya county cholera board as sources. 

                                                           
 25 Haug: Kolerajárvány Siófokon, 19. 




