
Pestisbolha és nyomor



AZ 1708–1713-AS MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI

PESTISJÁRVÁNYRÓL450

A pestis fenntartói: a rossz közállapotok

(Európai kitekintés)

A pestis lényege és terjedési módja sokáig rejtély maradt, s csak azután oldódhatott  meg,

hogy  1894-ben  Shibasaburo  Kitasato,  Robert  Koch  japán  tanítványa,  felfedezte  a  pestis

kórokozóját. A századvég és a századforduló nagy indiai járványaiban ismerték fel azután a

patkánybolha szerepét a pestisbacillus terjesztésében. Az európai pestisjárványok legnagyobb

szakértője és alapos monográfusa, Georg Sticker kidolgozta a rágcsáló–rágcsálóbolha–ember

„fertőzési  lánc”  elméletét  az  európai  járványok  történetére.451 Sticker  több  nagy  európai

„rágcsálópestis-góc” feltételezésével vélte magyarázhatónak a járványok földrajzi és időbeli

jellegzetességeit, s elméletét általában elfogadták, míg 1953-ban Ernst Rodenwaldt meg nem

mutatta,  hogy a nagy XV–XVII.  századi  európai  járványok lefolyását  nem lehet  ezzel  az

elmélettel  értelmezni.452 Ezek  a  járványok  szerinte  sokkal  jobban  magyarázhatók  az

emberbolha, a Pulex irritans biológiájával.

A  Pulex  irritans  igen  kényes  a  hőmérsékletre  és  a  levegőnedvességre;  10  °C  alatt

inaktívvá válik, de nem pusztul el, s ha a hőmérséklet 10 °C fölé emelkedik, újra csíp. Ezzel

magyarázható  a  pestisjárványok  évszak-görbéje:  a  maximum nyáron  és  ősszel  észlelhető,

hideg télen a járvány csökken, s a következő tavaszon lángol újra fel. A bolha szaporodásához

a levegő meghatározott nedvessége szükséges: 90–92%-os relatív páratartalom az optimális.

Hőmérséklet- s levegőnedvesség tekintetében kitűnő „mikroklíma” a bolhának a ruha és a

testfelület  közötti  levegőréteg;  már  a  lenge  öltözet  s  a  ruha  gyakori  váltása  is  gátolja  az

elbolhásodást.  Nagymértékben  elősegíti  viszont  az  emberbolha  szaporodását  a  piszok,  az
450 Forrás:  Vekerdi  László:  Magyarországi  és  erdélyi  pestisjárványok  a  XVIII.  században.  Járványtörténeti
bibliográfiai  függelékkel.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Lektorálta:  Schultheisz  Emil.  Bp.,  2009.  Magyar
Orvostörténelmi Társaság – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 9–31. (Magyar Tudománytörténeti Szemle
Könyvtára 81.)
451 Sticker, Georg: Abhandlungen aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre.  Vol. 1. pt. 1. Die Pest: Die
Geschichte der Pest. + Vol. 1. pt. 2. Die Pest: Die Pest als Seuche und als Plage. Giessen, 1908–1910. Alfred
Toepelmann. VIII, 479 p., 542 p., 1 t.
452 Vö.: Rodenwaldt, Ernst: Die Pest in Venedig 1575–1577. Ein Beitrag zur Infektkette bei den pestepidemien
West-Europus. Heidelberg, 1953.



elhanyagoltság; a fa- és a vályogépületek repedései pedig egyenesen ideális bolhatenyésztő

helyek a mérsékelt égöv alatt. Rodenwaldt szerint éppen a kő és a tégla elterjedése s a barokk

építészet térigényessége segítette elsősorban Európa bolhátlanodását, s következésképpen a

pestisjárványok megszűnését.

Az Európát századokig sújtó pestisjárványok fő előidézője azonban nem az ilyen vagy

olyan építészet, hanem a mérhetetlen nyomor s a vele járó elhanyagoltság volt, s ahol a váro-

sok s államok gondoskodása s felelősségtudata következtében csökkent a nyomor, ott előbb-

utóbb csökkent a pestisjárványok gyakorisága is. Ahol az arisztokrácia uralma s a feudalizmus

töretlen maradt, ott általában rögzült a nyomor s vele a pestis, míg a nemzeti államok kialaku-

lását kísérő polgárosodás a jólét lassú – többnyire nagyon lassú – növekedését eredményezte.

Ami  Magyarországot  illeti:  Georg  Sticker  1931-ben  megjelent  ’Seuchengänge  in

Ungarn’ című  dolgozatát453 Szekfű  Gyula  „alapvető  műnek”  nevezte,  mely  az

orvostudományi vizsgálatba a földrajzi adottságokat is bevonja és Magyarországnak a keleti

betegségek leküzdésében kifejtett európai érdemeit méltányolja.454 Ez a megállapítás a nagy

történész (gyakori) „ahistorizmusaihoz” sorolható, ugyanis éppen megfordítva történt a dolog:

a  pestis  lassan-lassan  szorult  vissza  a  civilizáció  elől,  s  Magyarországon  még  majd’  egy

évszázaddal  tovább  „fenntartották”  a  rossz  közállapotok,  mint  tőlünk  nyugatra.  Könnyen

szemlélhetjük  ezt  a  tényt  Georg  Sticker  valóban  alapvető  (a  „Seuchengänge...” felületes

udvariassági gesztus) pestismonográfiájából összeállítva a fekete halál óta Európában pusztító

pestisjárványok területenkénti és fél évszázadonkénti megoszlását. (I. táblázat)

Angliában már a XVII. század közepén megszűnt a pestis; utolsó fellobbanása a híres

1664–66-os  londoni  nagy  pestis  volt.  Ekkor  sokan  elfutottak  London  több  százezernyi

lakosságából;  az  ottmaradottakból  kb.  70.000 ember  halt  meg.  Az orvosok nagy része  is

elmenekült, a nagy Sydenham is. A nagy pestis előtt Londonban szinte állandó volt a pestis,

bár nagyobb járványokat csak kb. 40–50 évenként okozott. A nagy pestis után nem volt többé

Londonban járvány, s ezt már David Hume a nagy londoni tűzvésznek tulajdonította, ami után

az addigi szűk utcás és faházas London helyébe sokkal tisztább és kőházas várost építettek.

De a XVII. század közepén lett vége a nagy járványoknak a Németalföldön is, ahol az előző

évszázadban szörnyűségesen pusztított, és a XVII. században tűnt el a pestis Svájcból,455 ahol

addig valósággal állandó volt,  pedig egyik helyen sem változott  meg olyan radikálisan az

építkezés, mint a tűzvész utáni Londonban. Franciaországban és Itáliában is a XVII. század

közepén találjuk az utolsó nagy pestisjárványokat, ezután már csak egyes nagyvárosokban tört

453 Sticker, Georg: Seuchengänge in Ungarn. Bp., 1931. Pester Lloyd. 64 p.
454 Vö.: Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. 4. köt. 7. kiad. Bp., 1943. Kir M. Egyet Ny. 666 p., 10 t.
455 Lásd: Henricius, Johannes Georgius: De morbis endemiis. Basileae, 1703.



ki egy-egy lokalizált, nagy riadalmat okozó pestis, mint pl. az 1720-as Marseille-i vagy az

1743-as messinai járvány.

I. TÁBLÁZAT
Pestisjárványok megoszlása Európában, fél évszázadonként

G. Sticker monográfiája alapján, Magyarországra vonatkozóan kiegészítve
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1351–1400 2 1 3 3 5 4 8 3 2 2 2 1
1401–1450 3 2 5 5 7 5 8 3 2 2 2 1
1451–1500 2 4 1 3 8 8 9 5 4 2 3 4
1501–1550 5 3 4 6 8 12 19 5 7 2 1 4
1551–1600 4 5 4 6 12 5 18 6 9 1 2 2 8
1601–1650 4 3 8 7 15 7 12 10 9 2 4 8
1651–1700 1 7 1 2 4 4 7 4 3 1 5 6
1701–1750 1 1 2 1 3 3 4 7 3

A német és a Habsburg-birodalomban a XVII. század második felében és a XVIII. század

elején is otthonos volt még a pestis.456 Az 1678–79-es járvány Bécsben és elővárosaiban kb.

100 ezer embert pusztított el, Bécs városának a halottlistáiban 76.971 pestishalált jegyeztek

fel.  Grazban 1680-ban 2428-an haltak meg pestisben, Magdeburgban 1681-ben 6–8 ezren,

Prágában 1680-ban 83 ezren,  Halle 10 ezer lakosából 1862-ben 4397 halt  meg, Erfurtban

9437 évi halálesetből 8792-nek volt az oka a pestis. Ulmban, Lipcsében s a német birodalom

egyéb helyein is erősen pusztított a nyolcvanas években a pestis.

A  XVIII.  század  elején  a  Baltikum  német–szláv  városaiban,  Lengyelországban,

Skandináviában, Oroszországban, Magyarországon és a Balkánon pusztított még változatlan

kegyetlenül a pestis. Ugyanezt tapasztalhatjuk, ha a korhoz közelebbi forrásból, Adami Pál

1784-es kiadványából457 állítjuk össze a járványok megoszlását. (II. táblázat)

456 Lásd  pl.:  Brauner,  Joseph  Jacob:  Pest  büchlein  oder… (Frankfurt  am Main,  1714);  Behrens,  Conradus:
Bericht  von  der  Pest  (Braunschweig,  1714);  a  XVIII.  századi  járványokra  nézve  lásd:  Bratsch,  Eduard:
Geschichtliche  Entwickelung  des  Beginns  und  Fortgangs  der  Pest  in  Deutschland  und  den  angränzenden
Ländern  im achtzehnten  Jahrhundert,  nebst  den  ihr  vorhergehenden und sie  begleitenden meteorologischen,
physischen und politischen Ereignissen. Dillingen, 1839.
457 Adami, Pauli: Bibliotheca Loimica. Vindobonae, 1784. Apud Rud. Graeffer. 2 lev., 215, 17 p.



II. TÁBLÁZAT

A járványok megoszlása Adami Pál 1784-es ’Bibliotheca Loimicá’-ja alapján
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1601–1650 2 1 1 1 1 2 6 3 2 1
1651–1700 1 1 5 5 7 5 4 2
1701–1750 3 1 6 4 4

Talán még világosabb a kép, ha nem a járványok számát, hanem a pestises éveket tüntetjük

fel. (III. táblázat)

III. TÁBLÁZAT

Pestises évek megoszlása Európában, G. Sticker monográfiája alapján458
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1501–1550 3 3 3 10 10 13 15 6 6 2 2 1
1551–1600 9 7 11 12 26 11 28 10 9 3 4 4 1
1601–1650 9 4 12 11 19 9 26 13 11 5 4 3
1651–1700 3 3 12 2 2 6 12 8 8 6 6 4 2
1701–1750 3 2 1 5 5 14 18 15 10 10

Látjuk,  hogy a XVI.  században és  a  XVII.  század első felében úgyszólván nem volt  év,

amikor  Nyugat-  és  Közép-Európában  valahol  pestis  ne  lett  volna.  A  keletebbre  fekvő

területekről még bizonytalanok a források, a  pestist  gyakran nem lehet elkülöníteni a sok

egyéb ragálytól, Magyarországon elsősorban a kiütéses tífusztól.459 Az üresebb rubrikák itt az

458 Ebben a táblázatban Magyarországra vonatkozóan is kizárólag Sticker monográfiája alapján számoltunk.
459 Az elkülönítés nehézségeire nézve lásd: Győry Tibor: Morbus Hungaricus. Bp., 1900. Pesti Lloyd Társ. 196 p.



ismeret s nem a pestis hiányát jelzik. A XVII. század második felében a nyugati világban már

csak a német birodalom területén és Ausztriában található bőven pestises év, a XVIII. század

eleje viszont a nagy baltikumi, oroszországi, lengyelországi, magyarországi, balkáni pestisek

periódusa. Wrocław-ban 1704-től 1714-ig egyfolytában dühöngött a vész. Krakkóban 1707-

ben 18 ezer ember halt meg pestisben, Danzigban 1710 januárjáig 24.533-an haltak meg, az

elővárosokkal együtt pedig 32.599 volt itt az áldozatok száma.460 Königsberg 1710-ben 8436

lakost veszített, Poroszországban és Litvániában 1709–10-ben 283.733 volt a pestishalottak

száma.  Stockholmban  1710-ben  21  ezer  ember,  Koppenhágában  20.822,  Lettországban

200.000 halt meg. Valóságos észak- és keletközép-európai pandémia volt ez a XVIII. század

eleji járvány, de mélyen behatolt Közép-Európába is. Brandenburgban 215.000 ember balt

meg 1711-ben, a lakosság egyharmada, Regensburgban 4–6000 volt a halottak száma. 

Bécsben ez a járvány már könnyű volt a megelőzőhöz képest, mindössze 9565 ember

betegedett  meg,  ebből  8644  halt  meg:  9337  beteget  kezeltek  a  lazarétumokban,  a

kezelőszemélyzetből 10 orvos és 40 sebész halt meg.

A XVIII.  század eleji  nagy járvány volt  az első,  amelyet  többé-kevésbé megbízható

számszerű  feljegyzések  és  racionális  védekezés  kísért  Keletközép-Európa-szerte.  Határ,

fontos  állomás  volt  ebben  a  tekintetben  egész  Keletközép-Európában.  A  pestis  a  XVIII.

század  alatt  erről  a  területről  is  kiszorult,  s  a  török  birodalomban,  Egyiptomban,  Ázsia

országaiban pusztított tovább.

460 Lásd még: Johann Christoph Kundmann ’Rariora Naturæ & Artis item in Re Medica’ (Breslau und Leipzig,
1737) c. művében a lengyel vonatkozásokat. 



A pestis elleni védekezés lehetőségei

A pestis elleni védekezés lehetőségei s módszerei évszázadok alatt fejlődtek ki Itáliában s

Nyugat-Európa államaiban. Mint egykor a lepra ellen, a pestis ellen is a városok vezetősége

indította  el  a  küzdelmet,  s  a  betegek  izolálásával,  vesztegzárral,  rendeletekkel  és

felvilágosítással  igyekezett  csökkenteni  a  veszélyt.  Velence tanácsa már 1374-ben szigorú

szabályokat rendelt el pestis idejére, Raguza 1377-ben elrendelte, hogy pestisgyanús helyről

érkezők 30 napig vesztegeljenek, mielőtt a városba engedik őket. Később ez az idő kevésnek

bizonyult,  s 40 napra hosszabbították meg. Az első quarantaine-állomást Marseille mellett

létesítették, 1384-ben. Csakhamar felismerték, hogy a vesztegzár magában nem elég, meg kell

semmisíteni a fertőző árut is. A párizsi egyetem orvosi fakultása már 1348-ban kiadott egy

Compendium-ot, amely a járvány elleni védekezés tudnivalóit foglalta össze; ezt a XV. és

XVI.  században  pestiskönyvecskék  és  városi  pestisrendelkezések  hosszú  sora  követte.  A

városokon kívüli, s már régen megürült leprozóriumokban pestiskórházakat rendeztek be, s ha

kellett, erőszakkal kényszerítették ide a betegeket s az orvosokat.

A pestis ellen azonban nem sokat értek a városok intézkedései, amelyek aránylag jól

beváltak  a  lepra  ellen.  A  pestisjárványok  esetében  többre  volt  szükség.  A  Velencei

Köztársaság Nicolaus Massa páduai orvosprofesszor tanácsára 1540-ben állami egészségügyi

hivatalt létesített, amelynek kötelessége volt figyeltetni a Köztársasággal szomszédos, s vele

kereskedelmi kapcsolatban álló országokban a pestist. A gyanús helyekről érkező embereket s

árukat vagy egyáltalában nem volt  szabad beengedni, vagy csak kötelező veszteglés és az

áruk kifüstölése után.  Továbbá az egész Köztársaság területén elrendelték a  pestisbetegek

kötelező bejelentését,  s  járvány idejére két  kórház,  működtetését,  egyet  a pestisbetegek,  a

másikat a pestisgyanúsak, azaz a betegekkel érintkezésbe került emberek elhelyezésére.

A pestisrendészet

A nemzeti  államokban csakhamar  állami  üggyé  vált  a  pestis  elleni  védekezés,  s  a  XVII.

század közepére Nyugat-Európa és Itália államaiban következetes pestisrendészet fejlődött ki.

Már ez a rendszer alkalmas volt egyes járványok elszigetelésére, azonban a XVI. és XVII.

század nagy járványai mutatják, hogy az állami pestisrendészet megszervezését sehol sem

követte gyors és közvetlen eredmény. Annál fontosabb volt azonban a közvetett hatása: az



államok  felismerték  az  egészségügyi  rendszabályok  jelentőségét,  észrevették  az  elemi

tisztasági  követelmények,  az  ivóvíz-  és  élelmiszerellátás  fontosságát  a  városok  életében,

megpróbálták  enyhíteni  a  szabályszerűen  visszatérő  éhínségeket.  A  XVII.  századi  nagy

tudományos  társaságok,  a  londoni  Királyi  Társaság  és  a  párizsi  Természettudományos

Akadémia terveiben is mindig szerepelt a mezőgazdasági módszerek és a közegészségügyi

állapotok javítása.

Ezek  azonban  egyelőre  tervek  maradtak,  s  eleinte  fontosabb  volt  a  nagy  nemzeti

államokkal  együtt  növekvő  reguláris  hadseregek  hatása.  A  hadseregek  hatékonysága

érdekében ugyanis valóságos hadsereg-egészségügyet kellett teremteni, amely azután részben

a  katonaorvosok  gazdag  járványtani  tapasztalataival  segítette  a  pestis  elleni  küzdelmet,

részben  pedig  kiküszöbölte  a  beteg  katonák  járványterjesztő  szerepét.  Gyakran  vették  át

járvány esetén a helyőrségek orvosai a küzdelem irányítását, s ha megfelelő emberek voltak,

szép sikereket érhettek el. 

A polgárosodás hatása a járványok megritkulásában

A XVIII. század alatt azután Magyarországon is meghonosodott a polgárosodás s civilizáció

ama sok, gyakran önmagában véve jelentéktelennek látszó eredménye, amely összességében a

pestistől  való megszabaduláshoz vezetett.  Nem a tudománynak volt  ez köszönhető,  hiszen

például a századvégi szerémségi pestist mintaszerűen elfojtó Schraud Ferenc semmivel többet

nem  tudott  a  ragály  kóroktanáról,  mint  évszázaddal  korábban  dolgozó  kollégái.  A

polgárosodás,  a  közösségi  felelősségtudat,  az  emberségesség,  a műveltség növekedése s  a

nyomor lassú csökkenése teremtette meg a járványok megritkulásához, majd megszűnéséhez

szükséges körülményeket. Sarastro győzelme volt ez, nem a tudományé.



Az egykorú forrásokról

Ez  az  első  magyarországi  nagy  pestisjárvány,  amelyre  vonatkozóan  többé-kevésbé

megbízható számadatok vannak. A nyomtatott források három csoportra oszthatók:

l. korabeli orvosi leírások, jelentések és krónikák; 

2. a XIX. század végén és a XX. század elején helyi levéltári adatok alapján összeállított

helytörténeti munkák;

3. modern történeti és orvostörténeti tanulmányok. 

A  korabeli  feljegyzések  és  rendeletek,  valamint  a  krónikákból  vett  adatok  kényelmesen

kezelhető, de távolról sem teljes összeállítását tartalmazza a Linzbauer-kódex első kötete.461

Ez a XIX. század közepén készült és még mai kritériumok szerint is alapvetőnek tekinthető

munka  kronologikus  sorrendben,  sorszámmal  ellátva  tartalmazza  az  emberi  járványokra

vonatkozó  adatokon  kívül  a  marhavészre  vonatkozó  és  az  időjárási  adatokat,  valamint  a

természeti csapásokra való utalásokat is, és így közvetve igen értékes gazdaságtörténeti forrás,

amit történetírásunk még egyáltalán nem használt fel. 

A korabeli orvosi leírások közül leggyakrabban a J. B. Werloschnig és A. Loigk által

összeállított  ’Loimographiá’-t  használták  később  forrásként.462 Történészeink  –  Thaly

Kálmántól Gortvayig – átvették a könyv teljesen megbízhatatlan és felületes számadatait, és

figyelmen kívül kihagyták a szerzőknek a járvány terjedésére vonatkozó, valószínűleg sokkal

megbízhatóbb megfigyeléseit. A  ’Loimographia’ nyomán Thaly 500 ezerre,463 Gortvay 410

ezerre464 teszi  az  1708–11-es  pestis  áldozatainak a  számát  Magyarországon és  Erdélyben.

Ugyanakkor  Gortvay  az  1712–15-ös  adóösszeírás  alapján  Magyarország  lakosságát

1.776.377-e Erdélyét 806.221-re becsüli.  Ez összesen 2.582.598 a két ország lélekszámára

461 Vö.: Linzbauer, Franciscus Xaver: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. I. Cum effigie ac autographo
seren. qum. c. r. haeredit. principis, archiducis Austriae Josephi regni Hungariae palatini. Budae, 1852–56. Typ.
caes.-reg. scientiarum universitatis. 19 lev., 898 p.
462 Werloschnig, Joanne Baptista –Loigk, Antonio:  Loimographia seu historia pestis, quae ab anno 1708. ad
1713. inclusive, Transylvaniam, Hungariam, Austriam, Pragam, et Ratisbonam, aliasque conterminas Provincias,
et Urbes progrediendo, depopulabatur… Styriae, 1716. Typis Jos. Grünenwald. [42], 497, [4] p.
463 Archivum Rakoczianum. = Századok 8 (1874) No. 4. p. 292.; bővebben lásd: II. Rákóczi Ferencz fejedelem
leveleskönyvei,  levéltárának egykorú lajstromaival.  Harmadik kötet  (1710–1712).  Thaly Kálmán.  Bp.,  1874.
Akadémia. X, 747 p. (Archivum Rákóczianum. Első osztály. Had- és belügy III.) 
464 Vö.: Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 1. köt. Bp., 1953.
Akadémiai. XI, 322 p. (Unicus)



(ugyanezt a számot fogadja el az ország XVIII. század eleji lakosságára Szekfű),465 tehát a

járvány az ország lakosságának közel 1/5-ét elvitte volna. Az első megbízható szám, a II.

József-kori  népszámlálás  által  adott  8  millióhoz  viszonyítva,  a  járványok  áldozatainak

számára vonatkozó fenti becsléseket többen megkérdőjelezték. 

Ha a  410 ezres  számot  –  amit  Gortvay idéz,  a  Loimographiával  kapcsolva  össze  –

megvizsgáljuk,  azonnal  kitűnik,  hogy  a  pestisen  kívül  a  történetírásbeli  „nagy  számok

törvénye”  is  közrejátszott  létrejöttében.  A  krónikás,  anyaga  érdekesebbé  tétele  kedvéért,

felfelé kerekít, kiváltképpen, ha ezzel a valláserkölcsi nevelés céljait szolgálja. Nem sokkal

megbízhatóbbak a „palatinus hiteles embereinek” a jelentései sem. 

Ugyanekkor a pestis áldozatainak a száma valószínűleg túl magas a  ’Loimographiá’-

ban. Ugyanis, mint ebből a műből világosan kitűnik, ez a járvány elsősorban Erdélyben és

Felső-Magyarországon  pusztított,  illetve  az  ezekkel  szomszédos  területeken.  (A

’Loimographia’ szerint  1708  januárjában  hurcolták  be  kóbor  cigányok  Oláhországból  és

Moldvából  Brassó  környékére.  Itt  mind  elhunytak,  de  holmijukat  szegény  polgárok

hazavitték,  s így a kór elterjedt Felső-Magyarországra,  a kurucok és szövetségeseik pedig

továbbhurcolták. 

465 Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. 4. köt. 7. kiad. Bp., 1943. Kir M. Egyet Ny. p. 417. 



Pestis Rákóczi szabadságharca idején

A kuruc seregben erősen pusztított a pestis, több kuruc tábornok is meghalt benne, köztük a

népszerű Vak Bottyán János.466 Növelte a bajt, hogy a kuruc táborban alig volt orvos. Rákóczi

képzett  és  derék  orvosa,  Lang  Jakab  Ambrus  szinte  az  egyetlen,  aki  akkor  korszerűnek

nevezhető  intézkedésekkel  próbálkozott  a  csapatok  között  dúló  járvány  megfékezésére.467

Bercsényi leveleiből tudjuk,468 hogy a tábornok többször kölcsönkérte a fejedelemtől Lang

doktort, azonban eredményes intézkedések itt éppenúgy nem lehettek, mint Heister táborában,

ahol szintén hatalmas pusztítást végzett a járvány.

Bercsényi babonásan rettegett a járványtól, csapatai mozdulatait aszerint intézte, hogy

hol nincs még ragály. Rákóczi eleget panaszkodik emiatt: „Míg e fáradtságos téli hadjáratot

viselém – írja  Emlékirataiban – Bercsényi  tábornok nejével  a  pestistől  minden képzeletet

felülmúlólag félvén, Zemplén vármegyében tartózkodott. Nagy kísérlettel járni igen tartván,

egyik várból és egyik földesúri  lakból a másikba költözött;  rendkívüli  elővigyázattal  élt  a

ragály ellen. S mégis úgy látszott, mintha a járvány őt mindenüvé nyomon követné, mert a

környezetbeliek többnyire beleestek; míg ellenben táboromban nem akadt pestises beteg.”469

Bercsényi, hogy a ragálytól megóvja magát, kegyetlen rendelkezéseket hozott. Oktalan

rendeletei ellen hiába tiltakoztak a városok. Így például Kassa tanácsa, 1710. június 25-én:

„Melly  iránt  való  az  Istennek  nagy haragját  és  sullyos  ostorát  vorrespondenter  –  írják  a

tábornoknak – fellyebb titulált Generalatussal kivanván lenni tellyes tehetséggel tartozunk és

akarjuk antevertalni sőt ebben való jo Intentiot mindenkor secundálni; de hogy annak, valaki

az  inficialtatott  Házból  ki  jön  vagy  oda  megyen,  öszve  lővedeztessék  s  joszága  fel

466 Lásd még: Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetre méltó iratok. (1685–
1716.) Közli: Thaly Kálmán. Bp., 1883. Akadémia. XXXII, 819 p. (Archivum Rákóczianum. Első osztály. Had-
és belügy IX.)
467 Langról lásd újabban: Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye. Bev.: R. Várkonyi Ágnes. Az
eredeti munka kiegészítve: Takáts Endre tanulmányával. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2003.
Magyar Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 133–148.
(Magyar  Tudománytörténeti  Szemle  Könyvtára  44.);  Rákóczi  időszakának  néhány orvosi  kérdéséről  is  szól
Szállási  Árpád  legújabb  kötetében:  II.  Rákóczi  Ferenc  és  Ecsed.  Piliscsaba  –  Nagyecsed,  2008.  Magyar
Tudománytörténeti  Intézet  –  Nagyecsed  Város  Önkormányzata.  169  p.  (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle
Könyvtára 74.)
468 Lásd: Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczy fejedelemhez. 1704–
1712.  Az  eredeti  kéziratokból  a  titkos jegyek  fölfejtésével  közli  Thaly Kálmán.  1–4.  köt.  Bp.,  1876–1879.
Akadémia. XII. 764 p., IV, 672 p., IV, 726 p., IV, 226 p. (Archivum Rákóczianum. Első osztály. Had- és belügy
IV–VII.;  valamint  Bercsényi  levelei  gróf  Károlyi  Sándorhoz  1703–1711.  In:  Thaly  Kálmán:  Rákóczy-tár.
Történeti érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, országgyűl. diáriumok és törvények gyűjteménye
II. Rákóczy Ferencz korából. 2. köt. Pest, 1868. Lauffer. 376 p. 
469 Rákóczi Ferenc fejedelem emlékirata a magyarországi hadjáratról 1703–11. Bőv. kiad. Közlik Ráth Károly és
Thaly Kálmán. Pest, 1866. Kugler A. p. 274.



praedaltassék  (Törvény  alá  vettetett  Emberek  lévén)  annualhassuk  azt  Excellentiád  bölcs

ítéletére alázatosan hadgyuk; A Testfogok dolgát pedigh a mi illeti, minthogy massokat nem

kaphatunk, hanem kezensőges Gazdák atták magokat az Testeknek kihordássara magok jó

szántokkal és hogy azokis megh lödöztessenek ha ki járnak és betegek közzé mennek, mind

az neheznek lattatik lenni.”470

„Mi volt  a főgenerális  válasza – írja a kassaiak kérvényét közlő Wick Béla –,  erről

okmányaink  nem  szólnak.  Hogy  lényeges  változtatást  nem  tett  a  Kassai  parancsnokság

edictumán, abból következtethető, hogy a tanács a következő napon Berthóti vicegenerálistól

némi módosítást kér a fertőzött házakba bemenni mégis kénytelen testfogókra nézve.”471

Rákóczi és a történészek a pestis terjedéséről

Rákóczi  egészen másként  írja  le  a  pestis  terjedését,  mint  a  ’Loimographia’.  „Hogy teljes

legyen  balszerencsénk  –  írja  a  már  idézett  Emlékirataiban  –  a  pestis  a  török  végeken  a

tavasszal mutatkozni kezdvén: a nép hite szerint egy csongrádi leány által, aki egy csomag

kendert hozott onnan, Csongrád városába hurcoltatott, és így elterjedett. Terjedése rohamos

vala, és a járvány Szerencshez már hatalmasan közeledett, midőn e helyet elhagyám.”472

Thaly a következő jegyzetet fűzi hozzá: „A pestisnek a török végeken már 1707-ben van

nyoma; 1708-ban Aradon már javában dühöng; 1709 tavaszán terjed el a kuruczok földjére, s

az alföldi városokat – különösen Kecskemétet – fölötte igen kipusztítja. majd a felvidékre is

elhatol, irtózatosan dúl még 1710 folytán is; úgy hogy a háború egyik fő megbuktatójának e

járványt  kell  tartani.  Kassáról,  Eperjesről  stb.  a  várőrség  úgyszólván  egészen  kihalt,  a

táborokból – ahol a vész kiütött – szétfutott a katonaság; nem lehetett többé miatta nagyobb

hadat együtt tartani. Valóságos Isten csapása volt. Csak a tábornokok közül hárman: Berthóth

Ferencz,  Buday István és  Orosz Pál,  továbbá két  dandártábornok:  Bagossy Pál  és  Radics

Endre hullottak el benne.”473

Thaly elméletét átvette a kuruc háborút apotheizáló történetírásunk és a Szekfű nyomán

haladó,  legalább  részben  realisztikusabb  historiographiánk  is.  Már  a  XIX.  század  végén,

elsősorban a  ’Loimographia’ félmilliós számadatára és Bercsényi levelezésére támaszkodva,

470 Uo.
471 Vö.: Wick Béla: Az 1709-10-iki pestisvész Kassán. Košice, 1934. Szent Erzsébet ny. 32 p. – Lásd még: Plath,
Joan. Nep.: Kaschauer Chronik. Ausführliche Gescichte der königl. Freistadt Kaschau seit ihrem Ursprunge des
7.  Jahrhunderts  Kaiser  Heraclius Zeitepoche (610–641) bis  zum Programme der feierlichen Begrüssung des
ersten Locomotivs im Kaschauer Bahnhofe. Mit 2 lithogr. Kaschau, 1860. Gedr. in C. Werfer's Buchdr. 320 p.
472 Rákóczi Ferenc fejedelem emlékirata a magyarországi hadjáratról, p. 260.
473 Uo. p. 260. 1 lábj. 



alapos munkában kísérelte bizonyítani Wertner Móricz Thaly feltevését. Wertner azonban 4–5

millióra  becsüli  Magyarország  és  Erdély  XVIII.  század  eleji  lakosságát,  s  így  a  pestis

áldozatainak  a  számát  is  megszorozza  hárommal:  másfél  millióra  becsüli.  Számszerűen

felsorolni (igazolni meg sem kísérli) ezzel szemben csak pár adatot tud: Lőcse 7000 lakosából

több mint 2000 halt meg, Miskolcon474 1709 novembertől decemberig 2500. Eperjesen 1710

júliusában naponta 35–40 ember halt meg, Kassán három nap alatt száznál több hajdú pusztult

el. Terebesen 500-nál több, Ungváron 1000 ember halt meg.475 

Wertner,  a  Thaly-elméletnek megfelelően,  délről  eredezteti  a  pestist.  Szerinte  a  még

török uralom alatt álló Temesvárról terjedt át Erdélybe és Magyarországra, 1709 januárban

jelent  meg Makón,  Vásárhelyen,  Szentesen,  Kecskeméten,476 1709 szeptemberében tovább

hatol  a  Duna-Tisza  közén Északra  Gyöngyös,477 Miskolc,  Eger  vonaláig,  1709 végén,  ill.

1710-ben eljut a Nagyalföld és a Kárpátok legtávolibb zugába is. 

Csaknem  szó  szerint  Wertner  adatait  veszi  át  Georg  Sticker,  a  pestisjárványok

történetének monográfusa is  ’Seuchengänge in Ungarn’ című munkájában: „Um sein Land

wider  Pesteinbrüche  an  der  polnischen  Grenze  zu  schützen,  errichtete  der  Fürst  von

Siebenbürgen,  Franz  Rákóczi  II  im  Jahre  1708  Wachen  mit  zwei-  und  dreiwöchigen

Quarantänen.  Aber  die  Ansteckung  kam im nächsten  Jahre  aus  der  Walachei  nach  dem

türkischen Temesvár und von hier in Siebenbürgen hinein.”478 

A járvány 1709-ben Erdélyből az Alföldre, innen a Felvidékre terjedt. 1709 november–

decemberben Miskolcon 2500 ember halt meg, Lőcse 7000 lakosából 2000. 

„Im ganzen verlieren Ungarn und Siebenbürgen bis zum Anfang des Jahres 1711 von

vier bis fünf Millionen ihrer Bevölkerung etwa ein drittel, mindestens anderthalb Millionen...

Das Jahr 1711 war gesund, trocken, pestfrei für Ungarn; im. folgenden Jahre gab es in

den  Niederungen  viel  Regen  und  Überschwemmungen,  im heissen  Sommer  kamen  viele

Mäuse, Schlangen und andere Kriechtiere in die Ebenen herab. Im Herbst neuer Pestausbruch;

der  Reichstag  in  Pressburg  musste  aufgelöst  werden.  Die  Stadt  Pest  wird  Anfangs  1713

474 Vö.: Szendrei János: Miskolc város története és egyetemes helyirata. 1–5. köt. Miskolc, 1886. Lőwy József fia
bizom. 435 p., 3 t.; 733 p., V. t.; VII, 602 p.; 938 p., 7 t.; 699 p. 
475 Lásd: Wertner, Moriz: Die Pest in Ungarn 1708–1711. = Deutsches Archiv für Geschichte der Medizin und
Medizinische Geographie 3 (1880) No. 1. pp. 51–64.; Wertnerről lásd részletesebben: Wertner Mór emlékkönyv.
Összeáll. és szerk.: Himmler György. Párkány, 1999. Párkány és Vidéke Kulturális Társulás. 120 p.; A múlt
magyar orvostörténészei. Összeáll.: Szállási Árpád, sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. Magyar
Tudománytörténeti Intézet – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. pp. 60–61, 291–293.
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 19.)
476 Vö.: Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. 1–4. köt. Kecskemét, 1860–1866. Gallia Fülöp.
279, XIV p.; VI, 512 p.; 510 p.; 432 p.
477 Vö.: Sebők László: Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös, 1880. Adler. 304 p.
478 Vö.: Sticker, Georg: Seuchengänge in Ungarn. Bp., 1931. Pester Lloyd. p. 38.



verseucht”.479 

A pestis és a pestistől való rettegés kétségtelenül gyorsította a kuruc állam s hadsereg

felbomlását, s ha nem is ez okozta – mint ahogyan Thaly Kálmán nyomán történetírásunk

gyakran állította – a felkelés elvesztését, bizonyos, hogy Magyarország s Erdély demográfiai

viszonyaira és sorsára erősen hatott a XVIII. század eleji nagy pestis.

Bécsbe is átterjed a járvány

Bécsbe 1712 végén tör  be a  járvány,  1713 februárjától  1714 januárjáig a  város  113 ezer

lakosából 8644 halt meg. Ritter György János soproni polgár krónikája (1701–1719) szerint480

viszont már 1713 júliusáig 18.772 ember halt meg a bécsi járványban, köztük 10 doktor és 50

borbély, aki a járvány alkalmából szolgálatot teljesített. 

Ritter  krónikája  megbízhatónak  látszik,  az  általa  közölt  számadat  mutatja,  hogy  az

1708–13-as  pestis  adatai  milyen  bizonytalanok.  Ugyanerre  a  bécsi  járványra  Schnurrer

járványtörténete a következőket jegyzi fel: Bécsben ez a járvány nem volt túlságosan nagy,

„dagegen herrschte über ihre Ansteckungsfähigkeit kein Zweifel und es starben 11 Aerzte,

überhaupt von 5795 Kranken 5371 (Chenot) de Haen dagegen versichert,  dass nur in den

Lazarethen 9.337 gestorben seyen”.481 

A soproni és szombathelyi pestis

 

Ritter krónikája részletesen leírja, milyen szigorú óvintézkedéseket foganatosított a soproni

tanács  a  ragály  meggátlására.  Sopron  valóban  mentes  maradt  a  fertőzéstől,  de  azt  nem

állíthatjuk,  hogy  ez  a  rendszabályoknak  volt  köszönhető.  Mindenesetre  Sopron  érdemes

orvosa, a külföldön is jól ismert Loew András, a pestis Magyarországon való elterjedését az

orvosi rendszabályok elhanyagolására vezeti vissza.482

Kétségtelen, hogy Szombathelyen, ahol a város sokkal kevésbé szakszerűen kezelte a

kérdést, súlyos áldozatokat követelt a pestis „alighogy a Rákóczi-féle felkelés viszontagságai

479 Uo. p. 39. 
480 Ritter  György János sopronyi  polgár  krónikája 1701–1719.  Közli:  Thaly Kálmán.  In:  Történelmi  naplók
1663–1719.  Bp.,  1875.  Akadémia.  p.  581.  (Magyar  történelmi  emlékek –  Monumenta  Hungariae  historica.
Második osztály: Irók. 27. köt.) – Lásd még: Nagy Imre, Szopori: Sopron vármegye története. 1–2. köt. Sopron,
1889–1891. Litfass. 2, 468 p.; 4, 650 p.
481 Schnurrer, Friedrich: Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen
Welt und in der Geschichte der Menschen. Bd. II. Tübingen, 1825. Osiande. p. 248. 
482 Loew, Andreas: Historia epidemica Hungariae. In: Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-
Carolinae naturae curiosorum in Germania. Vol. 1. Norimbergae, 1727. Appendix pp. 17–48.



elmúltak – írja Kunc Adolf  ’Szombathely’ monográfiájában –, új csapás érte Szombathelyt

1710-ben,  ez  volt  azon  ragályos  pestis,  vagy fekete  halál,  mely 1710.  június  1-től  1711.

február  23-ig dúlt  a  városban,  s  ezen rövid idő alatt  a  város  lakói  közül  2000-nél  többet

elragadott. … A pestis legnagyobb mérvű dúlásai közt a város plébánosa Vargyassy András

plébániáját  elhagyta.  Ezen  ügyben  tanácskoztak  a  városiak  1710.  aug.  12-én,  mint

megjegyeztetik, kik még egészségben maradtak: »Proponálta bíró úr, hogy mivel úgy halnak

embereink, hogy egy napon cir. 30 és 35 halottak vannak, az kik az pestises döghletességhben

meghaltak,  tisztellendő  Pater  Vargyassy  András  szombathelyi  plébános  is  itt  hagyta

plébániáját, és az juhait, mint juhpásztor lelkökre nem vigyázván, és már a városnak három

izbéli leveleit vette elő kegyelme, de csak migy amúgy beszél, s nem emlékezik, hogy ide

való plébános volna«.”483

A pestis Szegeden

Másutt is találkozunk az 1708–11-es pestis történetében ezzel a ténnyel, hogy két egymáshoz

közeli  város  közül  az  egyikben  hatalmasan  pusztít  a  járvány,  míg  a  másik  teljesen  vagy

majdnem ment  marad tőle.  A legismertebb példa  erre  Szeged esete,  ahol  egyetlen kitűnő

orvos, Ausfeldt János Kristóf erélye és szakértelme meggátolta a túlságos pusztítást.484

A  kór  1708.  augusztus  havában  tűnt  fel  Aradon  s  novemberben  már  a  szegedi

helyőrségből  is  többen  meghaltak,  úgyhogy az  udvari  haditanács  Ausfeldt  doktort  küldte

Szegedre  a  vész  terjedésének  meggátlására.  Ausfeldt  járványkórházakat  állított  fel,  és  a

betegeket  kivétel  nélkül  ide  szállíttatta.  A gyógyulás  után sem engedte  haza  őket,  hanem

külön lazaretumokban helyezte el. „...az állandó szorgos vizsgálatokkal és elkülönítéssel – írja

Ausfeldt Dr. az Udvari Haditanácsnak 1709. dec. 28-án írt jelentésében –, valamint gondos

kezeléssel  sikerült  (hála  a  magasságos  Menybéli  Úristennek)  hamar  megszabadulnunk  a

ragálytól, úgyhogy a helyőrségből és a lakosságból mindössze 182 ember esett áldozatul, míg

a szomszédos aradiak (ahol a kirurgus nem ismerte fel a betegség természetét, s nem követelte

meg az azonnali,  gondos elkülönítést, valamint megfelelő orvosságokkal sem rendelkezett)

kb. 3000 embert veszítettek.”485

483 Kunc  Adolf:  Szombathely  –  Savaria  –  rend.  tanácsu  város  Monographiája.  1.  köt.  Szombathely,  1880.
Bertalanffy József ny. pp. 117–118.
484 Ausfeldt, Johannes Christoph: Relatio medica de peste urbis Szegedinae in Hungariam. Viennae, 1708.
485 Ausfeldt doktor által az Udvari Haditanácsnak 1709. dec. 28-án írt jelentésből.



Pestis a Felvidéken

Ugyanez észlelhető a Felvidéken is. Körmöcbányán 1710 nyarától 1711 februárig több száz

ember esett áldozatul a járványnak, sokan haltak meg Selmecen s, Rozsnyón is, ami akkor

igen kicsi város volt, 2025 volt a halottak száma, Lőcse 4500 lakosából – levéltári adatok

szerint – 1710. július 7-től 1711. febr. 2-ig 2060 ember halt meg,486 Besztercebánya pedig

mentes maradt a járványtól. 

A 19. század végén, részben a millennium hatására fellendült helytörténeti kutatások sok

értékes  adatot  feltártak a  járványokra vonatkozóan is.  Jól  tudjuk,  hogy ezt  a  helytörténeti

monográfia tömeget nem lehet egységes szempontok szerint megítélni. Vannak köztük kitűnő,

gondos  levéltári  kutatásokat  tükröző  szakmunkák  és  országgyűlési  képviselők  által

összehordott, elsősorban kortes-célokat szolgáló dilettáns értekezések. A dualizmus korának a

kultúrtörténelme  szempontjából  ez  az  anyag  nagyon  értékes  lenne,  s  komoly  átszűrése

Magyarország népeinek történetére is egészen új fényt vetne. 

Az 1708–13-as erdélyi pestisjárványról487

„De mivel nem szűnék a sok istentelen gonoszság a magyar nemzetben, s annyi sok büntetés

után,  melyet a fegyver szerze,  csakugyan nem akarának Istenhez megtérni,  más rettenetes

hallatlan ítéletet is bocsáta Isten mind Erdélyre mind Magyarországra: a pusztító döghalált,

melyhez  hasonló  soha  Erdélyben  nem  volt,  miolta  ember  kezdette  lakni.  Az  elmúlt

esztendőben  –  írta  1710-ben  Cserei  Mihály  az  1661–1711  közötti  időszakot  bemutató

Históriájában – Havasalyföldében Bukurestben kezdődék a pestis, oda Törökországból jött, s

egynehány ezer ember meghala, onnan Molduvában mene által; valami gyergyai czigányok,

kik a kuruczok előtt futottak vala Molduvában, betegen kijövének Gyergyó-Szent-Miklósra,

ott  meg  is  halának;  egyiknek  pokróczát  más  czigány  gyermek  elveszi,  benne  hál,  az  is

megbetegedik, meghal, onnan a többi falusi emberekre is kihat a contagio. A német ennek

hírével  esvén,  mindenfelől  az  utakat  bevágatja  s  strázsákat  állít,  senki  se  be  ne  menjen

Gyergyóban, se onnan kijőjön: de már azelőtt egy segesvári szőcs vadbőrök vételére ment

vala Gyergyóban, s mihelt hazamene Segesvárra, maga elsőben, azután minden házanépe s a

szomszécsági  is  meghalának.  A  Rabutin  regimentje  vala  ott  quártélyban,  kijöve  onnan  a

486 Lásd: Demkó Kálmán: Lőcse története. 1. köt. Kassa, 1898. Maurer Adolf bizom. 516 p. 
487 Az  alábbi  szövegrész  néhány részlete  (jegyzetek  nélkül)  megjelent  a  szerző  korábbi  kötetében:  Vekerdi
László: Kalandozások a tudományok történetében. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1969. Magvető. pp.
452–479. 



táborra Küküllőváratt,  mindjárt  elkezdődék a pestis,  azután Marusvásárhelyen és az egész

Marusszéken, Thordavármegyében szörnyen kezdének halni, Segesváratt penig mai napig is

mind halnak,  már épen pusztán maradott  a  város.  Mert  azelőtt  is  sokszor  volt  Erdélyben

pestis, sokan meg is haltanak, de ugyan maradtanak is meg emberek a pestises helyeken, de

most valahová beeshetik, épen mind kitakarítja a halál a lakosokat...”488

De még a következő, 1710-es esztendőben is „...mindenek felett a pestis grassála az

egész országban. Elsőben a lovak, marhák, disznók, kutyák kezdének dögleni. Segesváratt,

minekutána harmad fél ezeren és Marusvásárhelyen is annyian megholtanak volna pestisben,

Udvarhelyszéken tizennyolc ezeren, Marusszéken szintén annyin, végre azokon a helyeken

megszűnék, hanem Kolosváratt kezdődék el júniusban. A mint mondják, egy pestises helyről

jött ember ment Kolosvárra a patikába orvosság vásárlani, mindjárt a paticarius cselédestől

megholt, azután kihatván a városra, egy nap ötven hatvan testet is kivittenek, míg utoljára

ötödfél ezer ember meghalván, úgy szűnt meg. ... Szebenben négyszáz embernél több nem

holt meg, Kolosvármegyében, Thordavármegyében, Küküllő vármegyében, Aranyosszéken,

Thoroczkón,  Thordán,  Enyeden,  Széken,  Koloson,  Fejérvármegyében  penig  sok  ezereken

holtanak meg. ... Az egy Csíkban, Háromszéken, a Barczán, itt Brassóban hogy még eddig a

pestis be nem jött, ha ezután Isten a bűnért el nem küldi.”489

A  pestis  még  1711-ben  is  „grassál  sok  helyeken,  kivált  Szebenszékben,  Szolnok-

Doboka,  Kolos  és  Thordavármegyékben,  sok  falukban.  Magyarországban  a  palatinus

városonként, falunként hiteles emberek által felcirkáltatván, mennyi emberek estenek el ebben

a revolutióban, úgy találtatott, hogy pestisben holtanak meg háromszáz és tíz ezeren, fegyver

miatt  pedig nyolcvanöt  ezeren.  Erdélyben még ugyan senki számban nem vette,  mivel az

pestis  mai  napig  is  meg  nem szűnt,  de  gondolom,  nincs  héja  a  százezernek kik  eddig  a

pestisben megholtanak...”490

Ezt a két  számot,  a  310 ezret  és 85 ezret  idézi  híres  orvos- és tudósbiográfiájában,

Csereire hivatkozva, Weszprémi István;491 ugyanezt a 300 ezres adatot említi az 1708–1713-as

járvány hivatalos  leírója,  Anton  Loigk492 császári  tábororvos;  reá  hivatkozva  közli  Cserei

Mihály 400 ezres számadatát az újabbkori magyar orvosi művelődésről és egészségügyről

488 Miklósvárszéki  Nagyajtai  Cserei  Mihály  historiája.  1661–1711.  A  szerző  eredeti  kéziratából  szerkeszté
Kazinczy Gábor. 2. kiad. Pest, 1852. Emich. 430. has. skk. (Uj nemzeti Könyvtár 1.)
489 Uo. 431. has.
490 Uo. 443. has.
491 Weszprémi  István:  Magyarország  és  Erdély  orvosainak  rövid  életrajza.  Második  száz.  Második  rész.  –
Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria altera. Pars II. Ford.: Kővári Aladár. [3.
köt.] Bp., 1968. Medicina. pp. 83–85. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae) – (Eredetije: Steph.
Weszprémi:  Svccincta  medicorvm  Hvngariae  et  Transilvaniae  biographia.  Excerpta  ex  adversariis  avctoris.
Centvria altera. Part 2. Viennae, 1781. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern.)
492 Vö.: Werloschnig–Loigk: Loimographia



szóló  munkájában Gortvay György.493 Ugyanezt  a  számadatot  fogadta  el  a  magyarországi

pestisjárványok kiváló  ismerője,  Magyary-Kossa  Gyula,494 mégpedig  az  1708–13-as  és  az

1738–43-as  járványra  egyaránt.  De  ugyanezt  a  310 ezres  számot  említette  már  1839-ben

Cornides  Péter,  a  pestis  történetéről  írt  orvosdoktori  disszertációjában,495 Cserei  Mihály

Históriájára hivatkozva. Ezt a 300 ezres számot szokás az 1708–13-as pestishalálozás alsó

becslésének  tekinteni;  illetve  az  erdélyi  kb.  100  ezerrel  együtt  400  ezerre  lehet  legalább

becsülni az 1708–13-as járvány pusztítását Magyarországon és Erdélyben.

Ez a szám azonban csak alsó becslés, az irodalom egy része sokkal nagyobb számokkal

dolgozik Georg Sticker,  aki  például  1.500.000-re becsüli  az 1708–13-as magyarországi  és

erdélyi járványban elpusztultak számát. Ezt a másfél milliót szokás felső becslésnek tekinteni.

A  két  szám több  mint  300  százalékkal  különbözik.  A  különbség  jelentőségét  még

fokozza, hogy az 1708–13-as pestis a 150 éves török megszállást s a felszabadító háborúkat

követő időszakban érte az országot, amikor – legalábbis feltehetően – a népesség a hosszú

stagnálás  után  éppen  növekedni  kezdett,  amikor  tehát  az  ország  demográfiai  helyzete

meglehetősen kritikus és külső változásokra érzékenyen reagáló volt.

493 Vö.: Gortvay id. mű
494 Vö.: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1–4.
köt. Bp., 1929–1940. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. [10], 368 p.; II, 337 p.; XVIII, 522 p. 2 t.; XII, 340 p.
(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 121–122., 128., 168.) – Reprint kiadásban is megjelent; az 5.
köt. kiad.: Bp., 1995.
495 Cornides Péter: Conspectus historicus pestis orientalis. Dissertatio inauguralis medica. – A keleti dögvész
történet tani vázolatáról. Pestini, 1839. Typis Josephi Beimel. 19, [1] p.



A járványok gyakorisága

A  XVIII.  század  eleji  nagy  pestis  tehát  két  tendencia,  két  népesedési  „trend-vonal”

találkozásakor  sújtotta  az  országot;  akkor,  amikor  az  addig  stagnáló,  csökkenő  vagy alig

emelkedő tendenciát éppen felváltotta az igen gyors népszaporodás periódusa.

Más  szempontból  is  határ  az  1708–13-as  nagy  pestis:  a  járványok  gyakorisága

szempontjából. Utána nagy, országos járvány már csak az 1739–43-as; ezenkívül 1718–19-

ben  és  1755-ben  Brassóban  és  a  Barcaságon  pusztított  pestis,  1795–96-ban  pedig

Szerémségben.  Ezzel  ellentétben,  a  megelőző  korokban  csaknem otthonos  volt  nálunk  a

pestis:  hol  itt,  hol  ott  lobbant  fel,  néha  nagyobb  országrészeket  elpusztított,  néha  kisebb

területre  lokalizálódott,  az  egész  országban  pestismentes  évek  ritkaságnak  számítottak.

„Történeti forrásaink – írja Szabó István – az 1347–1349. évi nagy halált követően az 1360,

1374, 1380, 1381, 1382, 1400, 1412, 1430, 1438, 1441, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457,

1461, 1468, 1475, 1479, 1480, 1482, 1494, 1495, 1496, 1497, 1509, 1520. években említenek

Magyarországon pestist. Legtöbbször nem többet, csak azt tudjuk megállapítani, hogy egy-

egy évben az ország valamely pontján pestisjárvány volt.”496 „A’ Mohácsi veszedelem után –

írja  Cornides  Péter  említett  disszertációjában  –  az  1527  országgyűlés  a’  Budán  kiütött

dögvész hírére mihamar eloszlott. 1530 Erdély Brassói kerületében dühöngött, s később hat

évvel  egész  Erdélyben.  1545-ben Szepes  vármegyét  rohanván meg,  ott  mihamar  elterjedt

Késmárkon 1400, Lőcsén 800, Iglón 600-an esvén el. 1533-ban Erdély Brassó kerületét és Fő

városát  4000 lakostól  fosztotta  meg;  a’  következendő évben egész Erdélyben elterjedvén,

Lőcsére ismét visszatért, 1555-be Késmárkra; 1556 viszont Brassóba, ezt és vidékét zsarolva

1562-én Nádasdy Tamás Ország Nádorát ölte el, 1563 Kassán rombolt; 1570-en Jolsván ’s

később több helyein hazánknak 1572-én az annyiszor említett Barczaságban; 1575 Jolsván;

1577 Felső Magyar országban; 1584 Erdélyre is bős csapást olly kiterjedésbe ereszte, hogy

mint Majláth írja, egyetlen helység sem találtatnék, melly tőle épségben maradhatna. 1595-én

Gömör  Vármegye  több  helyett  dühöngött;  1599  pedig  az  Ibrahim  Török  Basa  dúlásait

éhséggel kapcsolt dögvésze követte; ’s ez honnunk’ több vidékin nagy mértékbe pusztított, ’s

általa  Szeben  300;  Sáros  Vármegye497 csak  nem  minden  Papjait  Késmárk  1500  lakost

veszítének.  A’ XVII.  Század kezdete enyhülettel  még nem hozott  a’  borzasztó betegséget

küszködő emberiségnek ... Magyar Ország éránt sem volt engedékenyebb a’ dögvész ezen
496 Vö.: Szabó István:  A magyarság életrajza. Bp., 1990. Akadémiai Kiadó. III, 276 p. (Az Akadémiai Kiadó
reprint sorozata) – Az eredeti kiad.: Bp., 1942. Magyar Történelmi Társulat. 
497 Lásd még: Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. 1–3. köt. Bp., 1909–1912. Franklin. IV, 768 p. 



Században. 1602-ben fájlalta az Erdélyi Beszterczét, különben is a’ martalócz Basta zsoldos

főnöktől fel dúlatott, a’ következendő évben Brassót, ahol napontként 60–100 ember veszté

életét,  1610-én  Gömör  Vármegyét,  1613  több  helyeket,  1609-én  Bartfát,  1622-én  beütött

Breznóbánya, Kassa, Eperjes, Bartfa, Szeben, Lőcsére, melly utolsó 1668 halottal adózott;

Innét Késmárkra ment, hol a’ következendő évben is kegyetlenkedett. 1622-én megszállotta a’

Császári sereget, melly a’ jeles Wallenstein vezérlete alatt Érsek Újvárnál táborozott. 1643-an

Dobschina, 1645-en Bartfa érezték ostorát, hol 2325 lakos esett el.  Tavasz utolján Lőcsén

2214 életnek vetett véget; Ősz elején Késmárkra költözött, hol bár lakossai nagyobb részint a’

városból Forberg és Rókusz falukba hurczolkodtak, még is 572 ember lőn áldozatjává. 1646,

47,  49,  50,  53,  58  Gömör  Vármegye  több  vidékein  szerte  dühöngött  így  Ochtinán,

Geczelfalván, Csetneken. 1662-én Nyár közepén Liptóban ütött ki, ’s a’ szomszéd Szepest is

megtámadta, 1663-án Kaposztafalván borzasztóan dúlt; sőt Késmárk ’s Lőcsén is, hol 1000

ember mit sem használva a’ legczélszerűbb rendeletek ’s az igazán részvétel nyújtott segítség

lőn martalékává.  Következő évben ismét  Lőcsét  és Késmárkot;  ezt  követő években pedig

Gömör  több  helységét  látogatta  meg.  1679-ben  Posont  és  csak  nem  az  egész  Országot,

következendő év utolján 1683-an Kassát pusztította.”498

A felsorolás  természetesen  nem teljes,  hiszen  pl.  hiányzik  belőle  a  török  hódoltság

területe  s  több  járvány,  amelyet  más  források  említenek.  Kérdéses  a  közölt  adatok

megbízhatósága is, azonban jól látható az idézetből a pestis csaknem folyamatos grasszálása,

kiérezhető a soha nem szűnő rettegés, a pestis borzalma. És éppen ez az a háttér, amelyhez a

XVIII. századot viszonyítani kell. Az 1708–13-as járvány a fordulópont. A pestisjárványok

hirtelen  megritkulása  egyidejű  a  népszaporodás  hirtelen  meggyorsulásával.  Érdemes  tehát

megkísérelni,  megbízható  számadatok  hiányában  is,  a  XVIII.  század  eleji  nagy  pestis

pontosabb jellemzését.

498 Cornides id. mű



A Magyarországon pusztító pestisjárványok demográfiai vonatkozásairól

Elsősorban természetesen azt kellene tudnunk, mekkora volt az ország lakossága a XVIII.

század  elején,  mert  pl.  két  és  fél  milliós  lélekszám  esetén  a  másfél  milliós  veszteség

egymilliósra csökkentette volna a lakosságot, viszont négymillió körüli XVIII. század eleji

népesség esetén még ez után az óriási veszteség után is két és fél millió ember maradna, s a

400 ezer ebben az esetben „csak” megtizedelés, amelynek sem tartósabb demográfiai hatása,

sem túlságosan nagy híre nem lett volna.

Magyarország  XVIII.  századbeli  népességét  a  XIX.  század  végéig  4  és  5  millió

közöttinek becsülték,  de ezeknek a becsléseknek semmilyen tudományos alapja nem volt.

Acsády Ignác kísérelte meg először a XVIII. század eleji népességszám meghatározását az

1715-ös, 1720-ban helyesbített adózó-összeírás alapján. Acsády az ország (Magyarország és

Erdély)  lakosságát  1720–21-ben  2,6  millióra  (2.582.598)  becsülte.499 Acsády  adatát  s

módszereit később történészek hosszú sora cáfolta s kritizálta, s bár érvelésük és módszerük

nagyon különböző, implicite vagy explicite mindig az a meggyőződésük motiválja, hogy az

Acsády  Ignác-féle  2,6  millióról  nem  növekedhetett  volna  a  népességszám  a  II.  József

népszámlálása  (1784–87)  által  adott  nyolc  és  fél  millióra.  Ma  az  ország  (Erdély  és

Magyarország)  XVIII.  század  eleji  (ill.  1720-as)  népességszámát  legalább  4.100.000-re

becsülik,  de  egyes  becslések  szerint  a  4,5  milliót  is  meghaladhatta.  A  vitát  ebben  az

értelemben  lezártnak  tekintik;  megjegyzendő  azonban,  hogy  a  4  milliónál  több  1720-as

népességszám-becslések mind közvetettek, s több tényezőt, pl. az 1708–13-as nagy pestist,

számításba sem vesznek.

A  népességszám  egymagában  egyébként  sem  elegendő  a  járvány  pusztításának

megítéléséhez.  Ismerni  kellene  a  népességszám változását  is;  a  veszteség  hatása  ugyanis

nyilvánvalóan  igen  különböző,  pl.  gyorsan  szaporodó  vagy  stagnáló  népesség  esetében.

Magyarország történeti demográfiájának főbb vonalait néhány klasszikus történeti statisztikai

mű s az utóbbi években imponálóan kibontakozó kutatás tisztázta  annyira,  hogy a XVIII.

század eleji nagy pestist el lehessen helyezni az ország népesedéstörténetében.

A  legbiztonságosabb  adat  természetesen  a  II.  József-féle  népszámlálás  nyolc  és  fél

milliója  (Magyarország:  6.467.829,  Erdély:  1.440.986,  Horvátország:  647.017),  illetve  a

katonai határőrvidékekkel becslésszerűen kiegészítve 9,3 milliója. Ehhez az 1787-es adathoz

499 Vö.: Acsády Ignác: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 1720–21. Bp., 1896. Országos
Statisztikai Hivatal. 68, 496 p. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam 12.)



képest az 1850-es népösszeírás 13,2 milliója (13.191.553), Horvát-Szlavonországgal együtt

kb. 4 milliós növekedés; azaz 63 év alatt az ország népessége az 1787-es lélekszám kb. 140%-

ával növekedett. Ez a növekedés azonban nem egyenletes, a gyarapodás lényegesen gyorsabb

volt a periódus első felében, az 1830-as években – az 1831–32-es kolerajárvány veszteségét s

a járványt követő pótlódást is beszámítva – lelassult, s voltaképpen csak 1857-től kezdve érte

el  s  haladta  meg  a  gyarapodás  XVIII.  század végi,  XIX.  század  eleji  ütemét.  Egészében

tekintve a  XVIII.  század és a  XIX. század vége a gyors  gyarapodás  időszaka;  s  ugyanez

mondható az 1720-tól 1787-ig eltelt 67 esztendőről is, mégpedig akár 2,5–3,5 millió, akár 4–

4,5 millió volt 1720-ban a népességszám.

Ezzel a gyors gyarapodással ellentétben a megelőző korszakok legfeltűnőbb jellemzője

a lassú emelkedés, a stagnálás, vagy – a XVI. század alatt – a népességszám csökkenése. Két

biztos adatra támaszkodhatunk itt: „A XV–XVI. század fordulója körül – Szabó István gondos

kutatása szerint – kereken 3,5–4 millió között mozgó lakosságról lehet beszélni”,500 a XVI.

századi  Magyarország  népességét  pedig  –  Bakács  István  úttörő  vizsgálatai  szerint  –

„megközelítőleg 2,5 millióra tehetjük”.501

A XVII. század alatt – elsősorban horvát, szerb és román bevándorlás következtében –

lassan  emelkedett  a  lélekszám;  Bakács  István  szerint  kb.  3  millióra;  ezt  a  3  milliót

gyarapították azután a XVII. század végi telepítések. A gyarapodás a XV. és XIV. században

sem volt gyors, mert a népességszám az 1330-as években – Györffy György szerint502 – kb. 2

millió körülire becsülhető; a XV. század végéig észlelhető 1,5–2 milliós gyarapodás azonban

még eléri, s talán meg is haladja, az akkori európai átlagot. 

Magyary-Kossa Gyula igen gondosan gyűjtötte az adatokat a magyarországi és erdélyi

pestisjárványokról. Csak egy kis részüket használta fel kitűnő pestistanulmányaiban, a legtöbb

pestisadat  rendezett  jegyzetek  kincsesbányájaként  maradt  a  ’Magyar  orvosi  emlékek’

harmadik és negyedik kötetében a hálátlan utókorra.503 

500 Szabó István: Magyarország népessége az 1330-as és az 1526-os évek között. In: Kovacsics József (szerk.):
Magyarország  történeti  demográfiája.  Magyarország  népessége  a  honfoglalástól  1949-ig.  Bp.,  1963.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. p. 94.
501 Bakács István: A török hódoltság korának népessége. In: Kovacsics József (szerk.): Magyarország történeti
demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Bp., 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
p. 135.
502 Gyöffy György:  Magyarország népessége a honfoglalástól  a XIV. század közepéig.  In:  Kovacsics József
(szerk.): Magyarország történeti  demográfiája.  Magyarország népessége a honfoglalástól  1949-ig.  Bp.,  1963.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. pp. 47–48.
503 Vö.: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 3. köt.
Bp., 1931. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. XVIII, 522 p. 2 t. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
könyvtára 128.); Ua. 4. köt. Bp., 1940. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. XII, 254 p. (A Magyar Orvosi
Könyvkiadó Társulat könyvtára 168.)



Magyary-Kossa még a klasszikus történész iskolához tartozott, s nem sok érzéke volt a

történelem számszerű  vonatkozásai  iránt.  Így  pl.  ő  is  átveszi  Thaly  és  utódai  kritikátlan

megállapításait,504 és forrásaiból gyakran éppen a számokat hagyja el.  Jobban érdekelték a

történelem emberi vonatkozásai és érdekességei. Könyve így is nélkülözhetetlen segédeszköz

minden későbbi magyar járványtörténeti kutatás számára. A negyedik kötetnek majdnem a

fele  XVIII.  századi  pestisjárványokra  vonatkozó  jegyzet.  Ezek  alapján  a  következő képet

kapjuk az 1708–13. évi pestishalálozásról:

Eperjes 1709 sok
Igló 1709 3364, 2700
Libet 1709 1176
Szepesváralja 1709 1600
Podolin 1709 947
Lőcse 1710–11 2060, 4000
Körmöcbánya 1710–11 több száz
Késmárk 1710 1285, 3000
Szepesbéla 1710 631
Selmecbánya 1709–13 2000
Besztercebánya megmenekült
Rimaszombat 1709–10 1149
Rozsnyó 1710 2025, 5000
Kassa 1710–11 a lakosság egyharmada

Miskolc 1708 2500, 6000
Eger 1709–10 sok, néhány száz
Vác 1710 450
Szatmár 1710 sok
Pest 1711 sok
Debrecen 1709–10 3000
Szeged 1708–09 182
Arad 1709 3000
Hódmezővásárhely 1709 sok?
Szentes 1709 900
Kecskemét 1709 sok

Buda 1710 sok
Esztergom 1709–11 2000
Komárom 1710 9000, 2000
Győr 1711 sok
Szombathely 1710–11 2000-nél több
Kőszeg 1710–11 sok
Pécs 1709–10 nagy pusztítás 
Székesfehérvár 1709 300-nál több
Sopron 1709–12 nem volt
Sopron 1713 volt

504 Pl. Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. p. 30.



Pozsony 1713 nagy járvány?
Nagyszombat 1712 volt 

Zilah 1710 600
Kolozsvár 1710 5500 Cserei M.
Segesvár 1710 3500 Cserei M.
Marosvásárhely 1710 3500 Cserei M.
Nagyszeben 1710 400 Cserei M.

Magyary-Kossa adatait néhol más forrásból is kiegészítettük,505 s Cserei Mihály adatait is ide

írtuk,  mert  általában  nem  megbízhatatlanabbak  a  legtöbb  fenti  adatnál,  amelyek

pontatlanságát  egyébként  Magyary-Kossa Gyula  is  hangoztatta.  Erősen hiányos  is  a  lista,

mégis talán annyit következtethetünk belőle, hogy a nagyobb városok összesített vesztesége

elég kis része – még ha az alsó becslést tekintjük is – az áldozatok összes számának; a járvány

igen  erősen  pusztított  a  falvakban.  Valóban,  a  Magyarország  Vármegyéi sorozat  sok

kötetében  találunk  említést  teljesen  kipusztult  falukról;  ezeket  Magyary-Kossa  gondosan

kijegyezte. Különösen Gömör, Borsod (Abod, Dövény, Köves, Görömböly községek teljesen

kihaltak),  Zemplén506 (Sztrepkó  majdnem  teljesen  kipusztult)  és  Vas  megye  községei

pusztultak  erősen,  de  szörnyen  dúlt  a  pestis  Máramaros,507 Bereg,  Szatmár,  Szabolcs

megyékben  is.  Az  Esztergom  körüli  faluk  elnéptelenedtek,508 1713-ban  a  Csallóközben

dühöngött  a  vész.  Vegyük  hozzá,  hogy Cserei  Mihály szerint  egyedül  Udvarhelyszékben

18.000 ember halt meg pestisben, s Erdélyben másfelé is erősen pusztított a kór. A járvány

valódi  méreteit  persze  ezekből  az  adatokból  lehetetlen  megbecsülni,  s  csak  úgy  lehetne

megközelíteni, ha – mint Bakács István egy korábbi esetben megmutatta – községenként meg

tudnánk határozni a pestisben meghaltak számát.

Aligha  becsülhető  meg  a  városok  részesedése  a  veszedelemben.  Mégis,  ha  a  fenti

veszteséglistát összegezzük (történeti statisztikai szempontból természetesen semmi értelme

sincsen a műveletnek, a lista annyira hiányos s az adatok olyan pontatlanok), az így kapott

50–55 ezer, bár kis része az ország egész veszteségének, talán nagyobb, mint amekkora a

505 Lásd pl. Komárom esetében Takáts Sándor: Lapok egy kis város multjából. Komárom, 1886. Zeigler. 176 p.;
Buda  esetében  lásd:  Stoecker,  Lorenz:  Ofnerisches  Pestschild  oder  gründlich  verfasste  deduction  von
beschaffenhait  der  anno  1709  et  1710  fest  durch  das  ganze  Königreich  Ungarn…  Wien,  1711;  Debrecen
esetében lásd: Herczech, Johannes: Pestis per Regnum Hungariae an. 1709. et 1710. grassantis cura... Debrecini,
1711.
506 Vö.: Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Szerk.:  Dongó Gyárfás Géza. 1–20. köt. Sátoraljaújhely,
1894–1914.
507 Vö.: Pap József: Adalékok Máramaros történetéhez. Máramarossziget, 1909. M. Függetlenség. 368, 1 p., 5 t.
508 Vö.: Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye és város multjából (1684-1714). Esztergom, 1892.
Laiszky János.  315,  [2]  p.,  2  t.;  Dvihally Géza:  Esztergom sz.  kir.  város.  Történeti  és  jelenkori  ismertetés.
Esztergom, 1912. Buzárovits Gusztáv. 147 p. 4 t., [23] lev.



városi népesség számarányának megfelelne. Ez a következtetés azonban nagyon bizonytalan,

s inkább csak azt állapíthatjuk meg a listából, hogy ott tudunk legtöbbet a pestis pusztításáról,

ahol a legtöbb volt a város, azaz északon. Erősebb volt itt a járvány, mint egyebütt, vagy csak

a híre s a riadalom volt nagyobb?

A felső-magyarországi városokban már korábbi pestisekről is maradtak feljegyzések, s

itt jelentek meg Magyarország területén először a XVII. század első felében, a Nyugaton és

Németországban  akkor  már  évszázada  divatos  pestiskönyvecskék;  Spielenberg  Sámuelé

Lőcsén 1622-ben,509 Laskai Jánosé ugyanitt 1638-ban510 és Weber János eperjesi patikárius

német (1644), ill.  magyar nyelvű (1645)  ’Amuletum’-a Bártfán.511 Az észak-magyarországi

városok a XVIII.  század elején már régóta úgy viselkedtek pestis  idején,  mint az európai

városok:  feljegyezték  a  halottaikat,  magisztrátusuk  pestisrendeleteket  adott  ki,  polgáraik

pestiskönyvecskéket  írtak.  Az  innen  származó,  viszonylag  megbízható  információ  nem

hasonlítható a többi, megbízhatatlan adathoz. Az azonban meglátszik belőle, hogy a pestis

ellen nálunk is a városok kezdték el a szervezett küzdelmet.

509 [Spilenberger,  Samuel]:  Tempore infectionis haec ante omnia observanda,  quae seqvuntur.  Levtschoviae,
1622. Schultz. 4 lev. – ezzel egyidőben ugyanott német nyelvű kiadása is megjelent.
510 Laskai János:  Citò, Longè, Tardè: Az az: Egy kettős értelmü kérdésnek meg-világositása: Ha a Pestis előtt
vétek nélkűl el-mehetünk-é vagy nem? Lőcsén, 1638. Brewer. 
511 Amuletum Das ist: Ein kurtzer vnd Nothwendiger Bericht zur Zeit der Pestilentz, Durch Johannem Weber
Apoteckern in Epperjes gestellet. Syracides 38. V. 8. Der Apotecker menget die Artzney durcheinander, vnd
seiner Wercken ist kein ende, vnd von jhm kommet Wolfahrt her auff Erden. Bartphæ, Typis Jac. Kloeszl. An.
1644. [12] p., [1] t., [4], 138, [2] p. – A főrész egy évvel később jelent meg magyarul: AMULETUM, az az:
Roevid  és  szuekséges  oktatás  a’  Doeg-halálról,  szereztetet  Weber  Janostol  Eperjesi  Patikáriustól...  Bartfan.
Kloesz Jakab által. 1645. Eszt. [16] p., [1] t., 144, [3] p.



A MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI PESTISJÁRVÁNYOK

1718–1742512

Az 1718–19-es pestis Brassóban és vidékén

Láttuk, hogy az 1708–11-es pestis Brassót és a Barcaságot megkímélte. Annál súlyosabban

sújtotta  a  járvány  a  várost  és  vidékét  1718–19-ben.  Erről  a  járványról  már  megbízható

számadatokkal  rendelkezünk.  A  város  orvosa,  Dr.  Johann  Albrich  pontos  feljegyzéseket

vezetett a hozzá befutó jelentések alapján a megbetegedések és halálozások számáról. Ezt a

listát Eduard Gusbeth teljes egészében kiadta  ’Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in

Kronstadt.’ című művében.513 Magában a városban 1718 októbertől 1719 decemberig 4034

halálos  áldozata  volt  a  járványnak,  ebből  1250  belvárosi,  2784  külvárosi  lakos.

Hozzászámítva  ehhez  a  zárlat  előtti  60  halálesetet,  az  áldozatok  száma  Brassóban  4094.

Legnagyobb volt a halálozás 1719 júliusában, ekkor 1121 ember halt meg. Egyetlen napon,

július 27-én 54-en haltak meg pestisben.514 

Albrich doktor listája felsorolja a környék falvainak a pestis  halálozását.515 Összesen

13.517-en haltak meg pestisben 26 faluban és 477-en „erdei és mezei” lakosok közül. Az

egész Brassó vidéki járvány halálos áldozatainak a száma tehát – a várost is beleszámítva és

hozzáadva 59 „városból kiutasított” halottat – 18088. Nagyon hasonló számot (17.458) ad

meg  M.  Fronius  diáriuma,516 de  úgy  véljük,  hogy  Albrich  doktor  adatait  kell  helyesnek

tartani.517

A brassói pestis az első nagy magyarországi ill. erdélyi járvány, amelynek számadatairól

és időbeli lefolyásáról pontos képünk van. Fontos ezen kívül azért is, mert iskolapéldája a kis
512 Forrás:  Vekerdi  László:  Magyarországi  és  erdélyi  pestisjárványok  a  XVIII.  században.  Járványtörténeti
bibliográfiai  függelékkel.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Lektorálta:  Schultheisz  Emil.  Bp.,  2009.  Magyar
Orvostörténelmi Társaság – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 32–46. (Magyar Tudománytörténeti Szemle
Könyvtára 81.)
513 Gusbeth, Eduard: Zur Geschichte der Sanitäts-Verhältnisse in Kronstadt. Brassó, 1884. Lásd még: Quellen
zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Kronstadt, 1886–1918. (Korszakunkat a sorozat 3–5. kötete
tárgyalja)
514 Uo. pp. 27–30. 
515 Albrich,  Johann:  Beschreibung der  grossen  Cronstädter  Pest  vom Jahr  1718 und 19.  =  Siebenbürgische
Quartalschrift 3 (1793) No. 2. pp. 121–142.
516 Fronius Mihály kézirati munkája:  Diarium vom Jahr 1715–1727. Ebből töredékek jelentek meg a brassói
Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde c. hírlapban (1840. No. 45.) és a Transilvaniában (1847. p. 115.)
517 Gusbeth id. műve p. 30. 



területre  lokalizált,  súlyos  járványnak.  Egy  fogarasi  határszéli  faluban,  Récsén  észlelték

először a járványt 1717 nyarán. Már ugyanezen a nyáron másfelé is észlelik, de – amint az

általában szokás volt – eltitkolták. Csakhamar átterjedt a járvány Székelyföldre. Itt, ahol az

1708–11-es járvány is igen súlyos pusztítást okozott nagyon sok áldozatot szedett. 

Székelyföldön  1718-ban  páratlan  szárazság  uralkodott:  1717  pünkösdjétől  1718

szeptemberéig alig volt eső. „Ezt követé az 1719-iki aratásig oly nagy szigorú éhség – idézi

Jakab Elek és Szádeczky Lajos a Székely Oklevéltárból –, hogy fát, szalmát, rügyet, makkot

dögöt rág vala az szegénység és a község, melyből származék oly nagy iszonyú döghalál«,

hogy majdnem fele a lakosságnak elpusztult.”518

A  járvány  elmúltával,  1720.  március  10-én  a  Gubernium  elrendelte  a  megholtak

összeírását faluk szerint. „Szomorú statisztika került ki belőle – írja Jakab Elek – mely szerint

a  három  év  alatt  (1717–1719)  megholtak  száma  megközelítette  az  életben  maradtakét.

Csikban pl. 25 faluban 11348 halottat temettek el s 14438 élő maradt.”519

Udvarhelyben két város és 125 falu volt.  Egy háztartásra 4–5 lelket számítva, Jakab

Elek 25–30 ezerre becsüli a megye lakosságát. 1721-ben, a nagy pestis után a belső telkek

közel 1/4-e lakatlan volt. Ez 6000–7000 halott.520 Elterjedt a járvány a Mezőségen is. Czegei

Vass  László  naplója521 sok  helyén  beszámol  a  pestis  terjedéséről.  Nagyszebenből  1719

szeptemberében a garnizon, októberében a városi tanács távozik a pestis miatt. Kolozsvárott

1720 augusztus végéig tartott a járvány, de nem követelt túl sok áldozatot. A székelyföldi és

mezőségi pestis összes áldozatainak a száma egyesek szerint megközelítette a százezret.522 A

Brassó vidéki és Csiki adatokon kívül azonban nincsenek pontos adataink. 

518 Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp. 1901. Kilián. p.
451.
519 Uo. p. 460. – Jakab itt a Székely Oklevéltár 233. lapra hivatkozik.
520 Uo. pp. 461–462.
521 Vö.: Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI–XVIII. századokból. 3. köt. Czegei Vass György és Vass
László naplói 1659–1739. Közli: Nagy Gyula. Bp., 1875. Akadémia. XIV, 632 p. (Magyar történelmi emlékek –
Monumenta Hungariae historica. Második osztály: Irók. 35. köt.)
522 Linzbauer: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. I. No. 513.



Az 1738–42. évi magyarországi és erdélyi pestis

Ezzel  a  járvánnyal  már pontos,  statisztikailag értékelhető adatok területére  jutunk.  Három

városunkra,  három  kitűnő  monográfia  dolgozza  fel  a  járvány  minden  számszerű

összefüggését. Ez a három város Temesvár, Kolozsvár és Debrecen, rajtuk keresztül végre

megbízhatóan áttekinthetjük ennek a borzalmas ragálynak Magyarországi pusztításait.

Temesi Bánság

A temesi pestis maradandó értékű monográfiája Anton von Hammer ’Geschichte der Pest, die

von  1738  bis  1740  im  Temeswarer  Banate  herrschte’ című  műve.523 Az  erődben  –  írja

Hammer – már 1738 febr. elején észlelték a kórt.  „Ein Bataillon des Infanterie-Regiments

Grünne … das, aus der Walachei und Siebenbürgen kommend, hierher einrückte, hat es mit

sich gebracht. Nicht wollte man sich gleich anfänglich eingestehen, dass die ersten Opfer,

welche dieses Bataillon zählte,  wirklich der  Pest  erlagen.  Die vom Stabs-Phisikus  Tobias

Dolfin  theils  allein,  theils  gemeinschaftlich  mit  den Stabschirurgen Marianus Caunes  und

Delabarre an die Landes-Administration erstatteten Tagesberichte sprachen nur von der »im

Grünnischen Bataillon grassirenden epidemischen Kranckheit mit denen Beüllen«.”524

Nemsokára  mégis  be  kellett  vallani,  hogy a  járvány pestis.  Az ekkor  foganatosított

szigorú  rendeletek  azonban  már  nem  sokat  értek.  „Márciusban  egészségügyi  bizottmány

alakult  Temesvárott  –  írja  Böhm Lénárt  –  mely minden óvó rendelkezést  megtett  s  azok

foganatosítására felügyelt. A pestises betegek elhelyezése és a lakosság egészséges részétől

leendő elkülönítése végett félreeső, magánosan álló épületeket kórodákul alkalmaztak s oly

magánházakat,  melyekben  a  pestis  mutatkozott,  azonnal  elzártak.  A  Bánságot  magát

zárvonallal  körülkerítették,  Szegeden  és  Új-Aradon  veszteglőházakat  állítottak.  Minden

fölfelé  utazó  e  házakban  veszteglésnek  tartozott  magát  alávetni,  Nehogy  a  lakosság  a

tartomány  elzárolása  miatt  az  éhhalál  bekövetkezhetésétől  rettegjen,  egész  Bánságban

kihirdették, hogy a két veszteglőházhoz biztosok küldettek, kik a szükséges óvatosság mellett

élelmiszereket szereznek. Rémítő volt most Bánság állapota. …”525

523 Hammer, Anton von: Geschichte der Pest, die von 1738 bis 1740 im Temeswarer Banate herrschte. Ein aus
glaubwürdigen Quellen geschöpfter Beitrag zur Geschichte dieses Landes. Mit 1 Planskizze und topographisch-
historischer Beigabe. Temeswar, 1839. Beichel. XII, 115, [1] p., 1 t.; Lásd még: Schwicker, I. H.: Geschichte der
Temescher Banats. 2. kiad. Pest, 1872.
524 Hammer id műve p. 3. 
525 Böhm Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön története. 1–2. köt. Pest, 1867. Emich. –



Hammer  a  temesvári  áldozatok  számát  legalább  ezerre  becsüli,  a  vidék  pestis

halálszámát legalább 2000-re. Legalább 4000 polgár élt már akkor a városban, a garnizon

legénysége pedig 2000 volt. Így az összesen 6000 emberből 1000 áldozatul esvén a pestisnek,

a népesség 1/6-a pusztult el a járványban.526 Ma is mintaszerűnek számít, ahogy Temesvár

lakosságának XVIII. század végi, XIX. század eleji ismert demográfiai adataiból visszafelé

következtetve  megbecsüli  a  város  járvány  idejébeni  lakosságát.  „Auf  ähnliche  Art  zu

berechnen, wie der Bevölkerungsstand des Banat’s (ausser Temeswar) und das Verhältniss

desselben zur Zahl  des Pesttoden beschaffen gewesen seyn mochte,  dies ist  eine absolute

Unmöglichkeit, da die Anhaltspunkte dazu fehlen.”527

A  Linzbauer-kódex  második  kötete528 időrendben  tartalmazza  azokat  a  rendeleteket,

amiket a felsőbb hatóságok ezzel a járvánnyal kapcsolatban hoztak.  rendelet rendeletet ér,

mégis a pestis egyre terjed és nyár elején már Szabadkát elérte.529 „Ezért – írja Linzbauer

nyomán Magyary-Kossa – június 23-án újabb királyi rendelet jelent meg. A Duna mentén

lévő erődítések parancsnokainak legszigorúbban meghagyja,  hogy a folyón átkelni  kívánó

utasokat  gondosan ellenőrizzék,  a  fertőzött  helyekről  jövőket  60 napi,  a gyanús helyekről

érkezőket 42 napi veszteglés alá vessék, a vesztegzár elkerülésével átsurranókat, ha fertőzött

helyről valók,  akasszák fel,  ha pedig csak gyanús helyről  jöttek,  kemény testi  bűntetéssel

illessék. A temesvári lakosságot, melyet októberben már éhínség fenyegetett, Szegedről lássák

el liszttel és gabonával, gyümölccsel.”530 

„Nur wiederholte Geldsendungen von Wien – írja a járvány egyik krónikása – konnten

diese  neuen  Auslagen  decken,  … Die  Krankheit  stand  auf  erschreckender  Höhe:  am 19.

August befanden sich in allen Spitälern Temesvárs 497 Kranke und 63 Kovaleszenten … Um

die  Lazarette  stets  mit  Lebensmitteln  versehen  zu  können,  wurden  von  der  Landes-

administration  alle  Distrike  beauftragt,  womöglich  ein  gewisses  Quantum Eier,  Schmalz,

Butter, Geflügel, Kälber, Lämmer etc. in die Festung zu liefern.”531 

Alig  végződött  be  Temesen  a  járvány,  már  ott  volt  Bécsből  egy  nagy

élelmiszerszállítmány, amit igen olcsó áron osztottak szét a lakosság között.

Idézett hely: 2. köt. p. 58. 
526 Hammer id. műve pp. IX–X.
527 Uo. p. XI.
528 Linzbauer, Franciscus Xaver: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tom. II. Budae, 1852. Typ. caes.-reg.
scientiarum universitatis. 7 lev., 822 p.
529 Lásd: Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. 2. köt. Szabadka, 1892. Bittermann J. ny. 648 p.,
3 t.
530 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. pp. 108–109.
531 Idézi: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. pp. 112–113.



Arad 

Ugyanilyen jól szervezett védekezést tapasztalhatunk az 1738-as pestis alkalmával Aradon.

„A ragályt valószínűleg már tavasszal hurcolták be török földről menekülő rácok, s csakhamar

nagy pusztítást tett a helyőrségben. a következő évben a városi hatóság elrendelte, hogy a

lakosok személyválogatás nélkül kötelesek lakosztályaikat elhagyni és a padlásra költözni; a

ház  udvarából  kilépni  tilos  volt.  Az  uccákon  őrök  állottak,  kik  az  úgynevezett  fogoly

lakosoknak (kik élelmezésben részesültek) csengettyűvel jelezték az étkezés idejét.”532 

A  halottakat  egy  városon  kívüli  gödörbe  dobták,  leöntötték  mésszel.  Két  kórházat

állítottak  fel,  ezek  egész  ápolószemélyzete  meghalt.  „A  gondos  intézkedéseknek

tulajdonítható,  hogy míg  másutt,  például  a  szomszéd  Új-Aradon,  Eleken,  stb.  tömegesen

hullottak  az  emberek,  addig  Aradon  csak  29  róm.kath.  lakos  haláláról  van  tudomásunk.

(Ellenben Új-Aradon 1738. június 18-án 36 hulla lett kiterítve, júliusban 159, augusztusban

136, szeptemberben 74, októberben 37 halottról emlékezik a kath. halotti anyakönyv.”533

Csongrád vármegye

Temesvárról  gyorsan  terjedt  a  ragály.  Már  1738  március  végén  megjelent  Csongrád

megyében,  a  gr.  Károlyi  uradalom  nem  régen  betelepített  oláh  jobbágyai  között.  A

helytartótanács  1738.  április  1-én  kelt  rendeletével  az  utasokat  Aradon  és  Szegeden

veszteglésre  kötelezi,  gr.  Piosaschi  Lajos  várparancsnok májusban katonai  zárvonalat  állít

Szeged körül.  A tisztikarból vészbizottságot alakított,  és közölte a bizottság határozatait  a

tanáccsal. Elrendelte a kórház és lazaretum felállítását. „Júniusban a betegek száma már elég

nagy volt – írja Szeged történetírója, Reizner János –, de a vész csak a felsővárosiak között

mutatkozott. … Július végén már az alsóvárosiak is betegedtek, a felsővárosi lazaretum pedig

úgy megtelt, hogy ott sátorokat is rögtönöztek, alsóváros részére pedig külön lazaretum és

kórház emeltetett.”534 A járvány december végén szűnt meg, összesen 960-an betegedtek meg,

555 meghalt közülük. 

1740 májusában  újból  feltűnt  Szegeden  a  kór.  Június–augusztus  hónapokban  volt  a

legerősebb,  októberben-novemberben  már  csak  szórványosan  fordult  elő,  és  decemberben

végleg megszűnt.  „Az 1741. évi márcz.  10-én tartott  tanácsülésen számba vették a ragály
532 Uo. p. 110. 
533 Uo. p. 111. Lásd még: Jancsó Benedek: Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. Arad,
1892–1898. Monographia-bizottság. 
534 Reizner János: Szeged története. 3. köt. Egyházak és hitfelekezetek. Hatóság és társadalom. Egészségügy.
Iskolák. Közmüveltség. Közgazdaság. Szeged. Szeged, 1900. Engel. pp. 173–178.



áldozatait.  Meghalt  összesen  925  beteg,  nevezetesen  a  palánkból  308,  felsővárosról  238,

alsóvárosról 368; ezeken kívül még 2 seborvos, 1 őr és 9 halotthordó.”535

A  megye  más  városaiban  és  községeiben  még  nagyobb  volt  a  halálozás.

Hódmezővásárhelyen 2383-an,536 Szentesen 1099-en, Csongrádon 43-an, Mindszenten 33-an,

haltak meg.537

Az 1759-iki  adóösszeírás  a  megyében  –  Szegedet  (és  a  nemeseket)  kivéve  –  2279

gazdát,  608  családtagot,  762  zsellért  tüntet  fel.  Ez  összesen  3649  lélek.  „Ebből  esett

Vásárhelyre 1389, Szentesre 861, Csongrádra 695, Mindszentre 329, Szegvárra 124, Algyőre

83, Tápéra 168. Azonkívül lakott Csányon 30, Ányáson 7, Hédéken 9 és Szentgyörgyön 11

ember!”538 Az 1783-as  népszámlálás  már  lehetővé  teszi  az  összlakosság  megállapítását,  a

nemeseket is beszámítva. E szerint lakott a megyében (Szegedet kivéve) 36178 ember, amiből

Vásárhely 13393,  Szentes  8223,  Csongrád  5460,  Mindszent  3623,  Szegvár  2083,  Horgas

1377, Algyő 748, Tápé 1271.539 

A  temesvárinak  megfelelő  szaporodási  arányszámot  véve  látható,  hogy  a  járvány

lényegesen  inkább  pusztított  Csongrádban,  mint  a  Bánságban.  mégis  a  magyar  Csongrád

semmi, a német Bánságnak nyújtott támogatáshoz fogható segítséget nem kapott. Alig múlt el

pl. Szeged felől a vész, már súlyos hadi adót követelt a kormány a várostól.540 A segítséget

kérő Vásárhelynek pedig cinikusan tanácsolták,  hogy tiltsa  meg papjainak a predestináció

hirdetését, mert ez teszi olyan fatalistává a népet, hogy nem tud a járvány ellen védekezni.541

Vásárhely szomorú állapotára igen jellemző az a levél, amit Zsilinszky Mihály közöl:

„«Az infectio – írja a levélíró, Andrássy Zsigmond Csongrád vármegye alispánjának – még

sem szűnik,… az utcák peniglen üresek; a lakósokból alig látunk egy-két embereket. Az Úr

Isten eő szent felség beő irgalmassága szerint fordítsa el tőlünk ezen rettenetes csalást, mert

teljességgel elfogyunk, tizenkét napok alatt holtanak meg többen mint egy hétszázaknál.»”542

535 Uo. p. 178.
536 Lásd még: Hód-mező-vásárhely története. A hon ezer éves fennállása emlékezetére a városi törvényhatóság
megbízásából írta Szeremlei Samu. 1–5. köt. Bp.–Hódmezővásárhely, 1900–1913. Hornyánszky–Roth.
537 Zsilinszky Mihály: Csongrádvármegye története. 2. köt. Bp., 1897. Csongrádvármegye közönsége. p. 84., 1.
lábj.
538 Uo. p. 85. 
539 Uo. 
540 Vö.: Reizner János: Szeged története c. kötetével!
541 Zsilinszky id. műve 
542 Uo. p. 84.



Csanád vármegye

Csanád vármegye  hasonlóan szomorú helyzete  kitűnik  az  országgyűlésre  induló  követnek

adott utasításból. „Adja elő a követ az országgyűlésen mindazon szenvedéseket – ismerteti az

utasítást Szentkláray Jenő – mindazon szenvedéseket az egy mezővárosból és három faluból

álló  kis  megyének  az  utóbbi  török  háború  alkalmával  el  kellett  viselnie,  midőn  arra

kényszerítették,  hogy  a  német  katonaságnak  egész  Belgrád  alá  élelmet  és  takarmányt

szolgáltasson. Növelte a bajt a pestis, mely másfél évig dühöngött Csanádban, s nemcsak a

lakosság felét ragadta el, de az elhunytak terheit is az élőkre hagyta. Következett az 1739. évi

szigorú tél,  mely az élelmet megdrágitá, a jószágot elhullajtá s mondhatatlan nagy inséget

hozott a megyére. (Az 1738–39-diki pestis idején meghalt egyedül csak Makón 179 férfi s

133 nő.543 Ezek közt volt házas férfi 40, férjezett nő 51. Fiúárva maradt 149, leányárva 99. A

halálozások száma Csanád megye egész területén 1175. Ugyanakkor olyan borzasztó volt a

tél, hogy Csanád megyében elhullott 211 ökör, 652 ló, 700 tehén, 575 borjú, 2757 birka, 86

bárány.  A csanádi  magyarság  nem csak az  adót  nem fizethette,  de megevő kenyérben is

nagyon  szűkölködött.  Mindamellett  III.  Károly  király  követelte  a  megyétől,  hogy

napszámosokat  állítson  Belgrád  vára  lerombolásához,  ….  A  napszámosoknak  fizetett  a

kincstár 9 krajcárt, s adott a katonai élelmezési házból egy-egy adag kenyeret).”544

Békés vármegye

Semmivel  nem  volt  jobb  a  helyzet  Békés  megyében  sem.545 Gyulán  1738  júniustól

decemberig a járvány 1308 embert vitt el, Békésen 1739 szeptembertől 1940 januárig 1185-

öt, ami a lakosság fele volt, de Csabán, ahol 1738 júniustól szeptemberig tartott, csak 169-et.

Az egész megyében 6601-en haltak meg pestisben. „A megtizedelt  lakosság szaporítására

Harruckern Ferenc főispán újabb telepítési műveletbe kezdett; ez volt a második gyulai német

telepítés, főleg Ausztriából, Bajorországból és a Rajna mellől.”546

Mezőtúron a pestis hírére a „főrendek” a mezőre szálltak ki, fegyveresekkel őriztették

543 Lásd: Reizner János: Makó város története. Szeged, 1892. Szeged, 1892, Bába S. ny. IV, 145, [2] p.
544 Szentkláray Jenő: Közállapotok Csanád vármegyében a török uralom után. = Századok 26 (1892) No. 107–
130. 
545 Lásd: Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. 1–2. köt. Pest, 1870. Lauffer. 327 p.; IV, 309 p. és Karácsonyi
János: Békés vármegye története. 1–3. köt. Gyula, 1896. Dobay János ny. 522, 2 p., 38 t.; 352 p., 50 t.; 264 p., 1
t.; Scherer Ferenc: Gyula város története. 1–2. köt. Gyula, 1938. Stephaneum ny. 478 p., 8 t.; 469 p., 1 t.; A
Békésvármegyei régészeti  és mívelődéstörténeti társulat  évkönyve. 1–10. köt. Szerk.:  Zsilinszky Mihály.  B.-
Gyula, 1875–1885.
546 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. p. 114. 



magukat, és ha „pestisgyanús” ember közeledett táborukhoz, irgalmatlanul agyonlövették.547

Erősen pusztított  a Nagykunságban, elsősorban Karcagon és Kunmadarason a  pestis.

Karcagra a török háborúból visszatérő hidászok hurcolták be, „mint az Terbócs Istvánnak, a

nagykunkerület  akkori  kapitányának  a  debreceni  egészségügyi  bizottmányhoz  intézett

leveléből világosan kitűnik”.548

Heves vármegye

Heves  megyében  újra  sok  áldozatot  követelt  a  járvány  1739-ben  „a  pestis  áldozata  lett

összesen 6384 egyén; ebből munkaképes férfi 1021, ifjú 622, gyermek 12 éves korig 1845,

asszony 679, leány 2214. Legnagyobb volt tehát a halandóság a leányok között.”549 Ebben az

évben a  megye költségvetésében több mint  600 Frt.  gyógytári  és  majd  másfélezer  orvosi

kiadás szerepel. „A kiadások között találunk egy tételt, mely így szól: «a szandai vonalon

emelt akasztófák készítésére 3 Frt. 67 kr.»”550 Viszonylag kicsi volt a pestishalálozás Egerben,

ahol már korán igen gondos óvintézkedéseket léptettek életbe.  A járvány 1739 májusában

lépett fel, kisebb-nagyobb hullámzásokkal eltartott 1743-ig, de mindössze kb. 400 áldozatot

követelt. tekintve, hogy az akkori Eger népessége kb. 8000-re tehető, ez nem több 5%-nál.551 

Borsod vármegye

Még kisebb kárt tett a járvány Borsodban,552 viszont elég erősen dühöngött Hegyalján, aholis

Bényén 524-en, Zsadányban 157-en, Liszkán 520-an, Sárában 54-en, Olasziban 201-en, az

egész Hegyalján 6325-en haltak meg.553 Belgrád vidékéről, a háborúból visszatért s itt telelő

katonák voltak a széthintői itt is.

547 Uo. p. 105. 
548 Kátai Gábor: A fekete halál (pestis) Karcagon 1739-ben. = Gyógyászat 13 (1873) No. 39. pp. 619–622.
549 Szederkényi  Nándor:  Heves vármegye története.  4.  köt.  Egervára visszavételétől,  1687-től  1867-ig.  Eger,
1893. Érseki Lyceumi Ny. p. 215.
550 Uo.
551 Breznay Imre: Eger a XVIII. században. 2. köt. Eger, 1934. Egri nyomda. p. 51. 
552 Borovszky Samu:  Borsod  vármegye  története  a  legrégibb  időktől  a  jelenkorig.  Első  kötet.  A  vármegye
általános története az őskortól a szatmári békéig. Bp., 1909. Hornyánszky. p. 361. 
553 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. p. 115. 



Bereg vármegye 

1739-ben jelentkezett a ragály Beregben. 1741-ben megszűnni látszott, de 1742-ben már újból

még nagyobb dühhel támadott, „oly iszonyúan pusztítván, hogy Munkácson július 27-től nov.

9.-ig csupán 694 lélek maradt életben. Az itteni grófi majorban és udvarban egy vén hajdú

kivételével  az  egész  cselédség  kihalt  s  e  miatt  állítólag  bujában  a  hajdú  is  megőrült.”

Beregszászon 300-nál többen estek a járvány áldozatául.554 

Felvidék 

Léva környékén 1739 vége felé jelentkezett a pestis, 1740 közepén elterjedt Körmöcbánya

vidékén is „s a vármegye lakosságát a szó szoros értelmében megtizedelte.”555

Buda, Pest, Vác, Székesfehérvár

Budán 1738–39-ben pusztít a járvány, s állítólag 6000 áldozata lett volna. Pesten 1741–44-ig

volt  pestis, 253-an haltak meg.556 Vác 4200 lakosa közül 385 halt meg ekkor pestisben.557

Székesfehérvár pestis halottainak a száma alig lehetett több 100-nál.558 

Hajdúság

Legszörnyűbben talán a Hajdúságban, elsősorban Debrecenben pusztított ez a járvány.559 A

debreceni járvány történetét és statisztikus feldolgozását mintaszerűen elvégezte Kiss Ernő

debreceni levéltáros.560 

„Az Alföldön legádázabbul éppen a Hajdúságban dühöngött. Az egykoru forrásokból tud-

juk, hogy a messze környéken nem volt olyan község, amelyet érintetlenül hagyott volna. A

leghevesebb itten is Debreczenben volt, hol a halottak száma a nyolcz és fél ezren is túl volt. 

554 Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monográphiája. 2. köt. Ungvár, 1881. Polacsek. p. 65. 
555 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. köt. p. 119. 
556 Peisner Ignác: Budapest a XVIII. században. Bp., 1900. Singer és Wolfner. pp. 87–88. 
557 Breznay id. műve 2. köt. p. 52. 
558 Lauschmann Gyula:  Adatok a Magyarországi  járványok történetéhez, tekintettel  Székesfehérvár városára.
Székesfehérvár, 1898. Csitári K. és Társa könyvny. p. 42. 
559 Lásd – sok más mellett – Szűcs István: Szabad Királyi Debreczen város történelme. A legrégebbi kortól a mai
időkig. 1–3. köt. Debrecen, 1871–1872. Városi ny.
560 Kiss Ernő: Pestis járványok pusztitásai Debreczenben (1585–1754). = Népegészségügy 12 (1931) No. 1. pp.
26-33., No. 2. pp. 103–110., No. 3. pp. 143–146., No. 4. pp. 190–192., No. 5. pp. 224–226., No. 6. pp. 269–271.,
No. 7. pp. 313–314., No. 8. pp. 364–367., No. 9. pp. 400–404., No. 10. pp. 450–455.



1738 tavaszán kötelezték Debrecent, hogy 50 élelmet szállító szekeret menesszen a déli

táborba. A szekerek szeptember 20-án érkeztek vissza Elepre. Itt megállítják őket, szigorú

veszteglésre fogják. „Ezalatt  a helytartótanács intézkedései egymást érik.  Időnként közli  a

ragály  terjedését  is.  Az  országot  egészségügyi  kerületekre  osztja  s  a  Tisztántúli  kerület

egészségügyi főbiztosává gróf Károlyi  Sándor nevezi ki.  A hírek terjedésével fokozódik a

tanács  óvatossága  is.  Október  9-én  már  úgy intézkedik,  hogy csak  két  kapu,  a  Várad  és

Péterfia  utczai  legyen  nyitva.  Ugyancsak  e  hó  végén  már  Sarkad,  Kötegyán,  Szalonta,

Nagybajom is meg vannak fertőzve s ez még nagyobb vigyázatra int. November 3-án érkezik

meg erről a helytartótanács értesítése s még aznap a tanács a nagyobb vigyázat kedvéért a

maga kebeléből is kiküld egy-egy embert a kapuk vizsgálatára.”561 

A  város  vezetősége,  élén  Domokos  Márton  főbíróval,  mindent  megtesz  a  veszély

csökkentésére.  Elrendelik  kórház  felállítását.  (Anyagiak  hiányában  nem  valósult  meg).

December  17-én  egészségügyi  bizottságot  alakítanak,  Buzinkai  György  városi  physikus

vezetésével.  Január  21-én  újabb rendeletet  kap a  város,  hogy 60 szekér  induljon  azonnal

zabbal a táborba. A tanács lealkudott 25-öt, de már pár nap múlva újabb 84 szekérre van

szükség. A szekerek el is indultak mind Aradra. 

Közben a  környező városok már  mind fertőzöttek.  Elsősorban Szoboszló,  de utóbbi

makacsul tagadja. „Már pozitív bizonyíték van a város kezében Szoboszló infektiójáról s azok

még mindig tagadják a bajt. Az ilyen dolgok miatt nem lehetett gátat vetni a pestisnek.”562

Csak március 19-én vallja be Berlinger tábornok, aki ott szállásozott csapatával, hogy kitört a

pestis.  Azonnal lezárják Szoboszlót.  ápr..  27-én újra ülésezik az E.ü.  bizottság.  Kinevezik

pestilentiális orvossá Benczig Mátyást. „Érdekes ténykedése a bizottságnak, hogy a környező

falvakat  milyen  óvatosan  figyeli.  Derecskéről  (inficiált  hely)  egy  leányt  férjhez  vittek

Földesre  (itt  még nem volt  pestis).  Figyelmezteti  a  bizottság  Földes  község bíróját,  hogy

tartasson velök contumatiát, mert különben a földesieket kizárja Debreczen.”563 Hasonlítsuk

össze ezt a felvilágosult viselkedést Pápai Páriz Ferenc, a kor egyik kiváló orvostudorának

fentebb előadott dolgaival, s akkor a XVIII. századi Debrecen eljárását méltányolni fogjuk.

Még tovább nő a város szemünkben sokoldalú és önzetlen segítőkészsége miatt,  amivel a

környező bajjal sújtott községek dolgaiban eljárt. A város vezetőségének kitűnőségét tanúsítja

a járvány alatti viselkedése is. 

Május 16-án 6 gyanus halott.  „A város gyanuba esvén, a tanács intézkedik,  hogy az

emberek útlevelébe be kell írni, hogy a város suspicióban vagyon ugyan, de még biztos jele

561 Uo. p. 105.
562 Uo. p. 108.
563 Uo. p. 191.



nincs a ragálynak, s ha régi passust vizsgálnak, ki kell belőle húzni a loco sano et salubri

kifejezést. Május 19-én felesketik a pestilentiális borbélyokat. Május 20-án újra be kell zárni

egy házat és pedig egy esküdt emberét, Kőrösi Jánosét. Most már bizonyossá lett a gyanú. A

várost pestisesnek jelentik ki. Pestilentiális orvossá felesketik Bentzig Mátyást s kiadják a

nótáriusoknak a rendeletet, hogy e naptól kezdve ne adjanak ki senkinek útlevelet. Kirendelik

a gazdacommissáriusokat, utcánként kettőt.”564 Aztán jelentik a dolgot mindenfelé, elsősorban

gróf Károlyi Sándornak.”565 Megkezdődött Debrecen hosszú hónapokig tartó szenvedése. 

A város vezetőségének harcolni kell az értelmetlen és rosszindulatú felsőbb hatóságok

és saját  tudatlan polgárai ellen egyaránt.  „Szinte csodálatos a városi magisztrátusnak az a

türelme,  amellyel  azokat  a  különféle  rendelkezéseket  fogadja,  amelyek  míg  egyrészt  a

nevetségességig  naivak,  másrészt  a  legégetőbb,  legszükségesebb  kérdésekben  még  csak

véleményt sem nyilvánítanak”.566

A tudatlan  és  nyakas  polgárok  pedig  egyre  jobban  elégedetlenkednek  a  magistrátus

szükséges  korlátozásai  miatt.  Különösen  a  szabad  temetés  eltiltását  nehézményezték.

Augusztus  vége  felé  a  napi  halálozások száma negyven  körül  van.  „Már  napokkal  előbb

érezhető a forrongás szele és az elégedetlenek száma folyton nő. Augusztus 30-án aztán egy

dorongokkal,  fejszékkel  felfegyverzett  tömeg  gyűlt  össze  a  péterfiai  kapunál  s  mikor  a

gazdacommissariusok a temetőbe szekéren öt halottat ki akartak vinni, hogy eltemessék, a

tömeg  rájuk  rohant,  Kerek  Mihály  gazdacommissariust  a  földre  teperték  s  erőszakkal

kitódultak a kapun. A halottakat a szekérről leszedték, a temető emberektől elvették s maguk

temették el. Azután visszatértek a városba, több pestises halottat karon vittek ki a temetőbe.

Ezután lármázva végigjárták az utcákat,  a pestises és gyanús házak kapuiról  a czédulákat

letépték  s  aztán  a  Dobozi-házhoz  mentek,  ahol  a  pestilentiális  functionariusok.  doctor,

borbélyok, stb. voltak és azokat fenyegették.”567

A tanács nem ijedt  meg,  Domokos Márton főbíró fegyveres erőt  szervez,  s  leveri  a

lázadást.  A lázadás napjai  alatt  azonban a lakosok szabadon jártak a pestises házakban, a

halálozás  szeptember-október  hónapban  hirtelen  felszökik.  A város  mondhatatlanul  nehéz

helyzetbe került. „Tegyünk egy kis számítást – írja Kiss Ernő. Az utolsó hat hét halottainak

száma  kb.  1800–2000.  Ha  a  gyógyuló  betegek  számát  csak  800–1000-re  tesszük  s  így

számítunk, hogy átlag minden házban három beteg volt, akkor is olyan eredményt kapunk,

hogy  állandóan  kb.  900–1000  ház  volt  bezárva.  Ha  pedig  a  lakosság  számát  az  összes

564 Uo. p. 226.
565 Uo. p. 269.
566 Uo. p. 364. 
567 Uo. p. 402.



segédeszközök  segítségével  hozzávetőlegesen  20–22  ezerre  tesszük,  akik  kb.  3000–3500

házban élnek, azt látjuk, hogy a házak kb. harmada le van zárva. Önként adódik a következő

feltevés.  A hátramaradó 2/3 részből kell  kitelni a dolgozó tömegnek, a vezetőségnek és a

strázsáknak. Dolgozni muszáj volt, a vezetőség strázsálni nem mehetett így egész bizonyos,

hogy a strázsálás hanyagoltatott el, ami újra súlyos következményekkel járt. A hó végére már

a  napi  halottak  átlag  száma  120.  A  rendelkezés  már  csak  rendelet  marad,  s  nincs,  aki

végrehajtsa.”568 

A felsőség a maga részéről egyszerűen elintézte a kérdést. Károlyi katonasággal záratja

körül  a  várost  és  figyelmezteti,  hogy  lakosait  ne  engedje  ki  a  határon  túl,  mert  Bihar

megyében „hat vasas német patrulliroz”, akiknek olyan rendelkezésük van, hogy ha debreceni

embert találnak egészséges helyen, lelőhetik.  Azon azonban nem gondolkozott  a felsőség,

hogy Debrecen súlyos nyomorán enyhítsen. Ide nem irányítottak, mint Temesvárra, Bécsből

élelmiszer-szállítmányt. Sőt, az első kedvezőbb hírekre „a bécsi kormány nekiront a városnak

s a Heister ezred részére 1500 forintot kér.”569 

A  járvány  összesen  8645  életet  követelt  Debrecenben.  Ezeknek  havonkénti  és

naponkénti  megoszlását  a  Tanács  példátlan  gonddal  jegyezte,  s  Kiss  Ernő tanulmányában

közli  a  naponkénti  megoszlást  május  16-ától  –  amikor  az  első  hat  gyanús  eset  volt  –  a

következő év január végéig, amikor már csak szórványosan fordulnak elő egyes esetek. Ez a

táblázat és grafikon járványstatisztikánk legértékesebb dokumentumai közé tartozik.570 

Kolozsvár

Ehhez  fogható  alapos  tanulmányt  csak  a  kolozsvári  pestisről  írtak.  Alexandru  Lenghel

’Istoricul  ciumei  în  Cluj  la  1738/39’  című571 műve  hetenkinti  elhalálozási  táblázatot  és

grafikont  közöl  –  szintén  levéltári  adatok  ill.  kiadatlan  források  alapján  –  a  kolozsvári

járványról,  és  részletes  leírását  adja  a  járvány  lefolyásának.  Erdélybe  a  török  háborúból

visszavonuló  német  csapatok  hurcolták  be  a  ragályt,  1738  tavaszán.  Először  Nagyszeben

fertőződött,572 innen  több  mint  ezer  lakos  menekült  el,  s  ilyen  módon  szerte  hurcolták  a

pestist. Kolozsvárban 1738 őszén jelentkezett a kór, és 1739 márciusáig 860-an haltak meg

568 Uo. p. 404.
569 Uo. p. 450. 
570 Uo. pp. 452–453.
571 Lenghel, Alexandru: Istoricul ciumei în Cluj la 1738/39. Cluj-Kolozsvár, 1930. Corvin. 160, [1] p. Lásd még:
Jakab Elek: Kolozsvár története. 1–3. köt. Bp.–Kolozsvár, 1870–1888. Kolozsvár város közönsége.
572 Lásd: Sigerus, Emil: Chronik der Stadt Hermannstadt. 2. kiad. Hermannstadt, 1930. Honterus ny. 117 p., 3
lev., 9 t. 



benne. Ez, minthogy Lenghel – Jakab Elek nyomán – Kolozsvár akkori lakosságát kb. 7500-

ra becsüli  (1700 ház-családonként 5 személy) valóságos megtizedelést  jelent.  A debreceni

veszteségekhez képest nem túl nagy, ott, mint láttuk, a város 45%-a pusztult el körülbelül

ugyanennyi  idő  alatt.  Kolozsvárnak  azonban,  éppen  úgy  mint  Temesvárnak,  nem  kellett

küzdenie  a  felsőbb  hatóságok  értetlenségével  és  rosszindulatával.  A  kolozsvári  járvány

különleges érdekessége, hogy meg lehet adni a halottak koronkénti megoszlását. 630 halott

értékelhető  ezek szerint  a  kategóriák  szerint,  106 férfi,  224 fiú,  70  nő  és  230 leány van

közöttük. Tehát kiskorú halott van több: 72%.573

Lenghel áttekintő adatokat nyújt a járvány statisztikájáról egész Erdélyben. Összesen

501 erdélyi községben volt járvány 1738–39-ben és 48254 áldozatot követelt.574

A járvány még 1742-ben is  visszatért  és  többfelé  pusztított.  Báró  Apor  Péter  írja  a

terjedéséről 1742. okt. 31-én: „Már az pestisben hatezer embernél több halt meg, csak Zilahon

és  Désen  ezerötszáznál  több  holt  meg.575 Kolozsvár  éppen  most  pestisesedett  meg”.576

Különösen nagy volt a pusztítása a szegény községekben. Szegénység, éhség, háború, katonai

beszállásolások, zsúfoltság, tisztaság és óvintézkedések elhanyagolása segítette elő mindig a

pestis  terjedését.  Tanulságos  Dés  város  1742.  szept.  24.-én  kelt  jegyzőkönyve  ebből  a

szempontból:  „»Minthogy úgy tapasztaljuk – idézi a jegyzőkönyvet Lukinich Imre Désről

írott  monográfiájában  –,  hogy  feles  keresztény  atyánkfiai  tanáltatnak,  a  kik  az  Istennek

mostan fennforgó ítélete által elnyomattatván, némelyek közzülök a kert alatt, némelyek penig

valami becsületes atyánkfiának udvarára bevánszorogván, ott meghalnak és semmiek nincsen

azért,  hogy az  olyanok  teljességgel  a  föld  színén  ne  hagyattassanak,  hanem annak  rendi

szerint  eltemettessenek«,  felhatalmazzák  a  hadnagyot,  hogy  az  ilyeneket  közköltségen

eltemettetheti.”577 

573 Lenghel id. műve pp. 52–55.
574 Uo. p. 16. 
575 Az 1742–43. évi pestis a következő Szilágy megyei falvakban pusztított: Szécs, Görcsön, Érkávás, Érhatvan,
Érkörös,  Szarvad,  Újnémet,  Érszodoró,  Pér,  Ákos,  Szopor,  Szakácsi,  Tasnád,  Csög,  Érmindszent,  Girolt,
Érszentkirály,  Érkisfalu,  Hadad,  Nádasd,  Bogdánd,  Korond,  Erked,  Kusaj,  Varsolc,  Bagos,  Borzas,  Somáj,
Mocsolya, Vicsa és Derzsida, tehát egy-kettő kivételével mind magyar falvakban, éspedig olyanokban, ahol az
előző háborús korszak amúgy is meggyöngítette és számbeli kisebbségbe taszította a magyarságot. –  A pestis
leírását lásd: Jancsó Béla: Date nouă despre epidemia de ciumă din 1742-43 în Ardeal. Teză pentru doctorat în
medicină şi  chirurgie. Cluj, 1933. Tip. Grafic Record. 64 p. – Az 1711. évi pestis áldozatairól néhány adatot
közöl: Szabó T. Attila: A románok újabb kori erdélyi betelepülése. = Hitel 7 (1942) No. 3. p. 137. – Id. helye:
Makkai László: Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása. In: Záhony Éva (szerk.): Hitel. Kolozsvár
1935–1944. 2. kötet. Tanulmányok, repertórium. Bp., 1991. Bethlen. p. 249. 53. lábj.
576 Báró  Apor  Péter  verses  művei  és  levelei.  1676–1752.  Szerk.:  Szádeczky  Lajos.  1–2.  köt.  Bp.,  1903.
Akadémia. (Magyar történelmi emlékek – Monumenta Hungariae historica. Második osztály: Irók. 36–37. köt.)
– az id. hely: 2. köt. p. 39.
577 Lukinich Imre: Dés város közélete a XVIII. század elején. Dés, 1908. Demeter és Kiss kvny. p. 71. 



Brassó és környéke

Még egyszer fellép, 1755-ben, Erdélyben, Brassóban és környékén a pestis. 1755. okt. elejétől

1757 jan. végéig tartott. Összesen 6677-en betegedtek meg, 4303-an haltak meg a járványban.

Oláhországi kereskedők hurcolták be. 

Erről  a  járványról  már  tökéletes  számszerű  adataink  vannak.  A  kór  leküzdésére

odaküldött  Adam Chenot 1766-os művében statisztikus  összeállítást  közöl  a  falunkinti  ill.

Brassóban a kerületeikénti  halálozásról.578 Érdekes, hogy Brassóban a németek által  lakott

kerületekben  mindössze  62  megbetegedés  történt,  míg  a  suburbis  Valachorum-ban  2532.

Hasonlóképpen  a  vidék  falui  közül  magyarok  által  lakott  Hétfalu  vidéke  betegedett  meg

legerősebben. 

Eduard Gusbeth – Chenot doktor kitűnő leírását mellőzve, egy obskurus szász krónikás

adatai alapján – nemzetiségek szerint tünteti fel a járvány megoszlását (szász 285, román és

cigány 2441,  magyar  1095).579 Chenot,  aki  a  németalföldi  osztrák  örökös tartományokból

került  Erdélybe,  eleget  panaszkodik  Tractatus-ában  a  brassói  szász  hatóságok

nemtörödömségére és intrikáira, Gusbeth azonban ezeket a panaszokat is honfitársai előnyére

fordítja,  és a  statisztikus  adatok ügyes  felhasználásával  a  szászok városképző és  szervező

képessége melletti érvekké változtatja át. 

Az 1755-ös  Brassó-vidéki  pestis  többek között  azért  fontos,  mert  először  kapunk itt

pontos  adatokat  a  betegségből  meggyógyultak  arányára.580 Chenot  doktor  statisztikáival

elérkeztünk  a  modern  orvosi  statisztika  világához,  ahol  a  sejtések  és  találgatások  helyét

megbízható  számok foglalják  el.  Ezeknek  a  számoknak  az  interpretálása  azonban  –  mint

éppen ez a brassói járvány tanúsítja – épp olyan súlyos buktatókat rejt,  mint az elégtelen

adatok alapján történő találgatások.581

578 Chenot,  Adam:  Tractatus  de  peste,  sive  de  origine,  progressu,  fatis,  fine  pestis  in  Daciæ Transylvaniæ
quibusquam locis ab initio oct. 1755. ad finem Januarii 1757. Vindobonæ, 1766. Trattner. p. 26.. 
579 Gusbeth id. mű p. 32.
580 Chenot id. műve p. 26. 
581 Lásd még: Dávid Zoltán: Az 1738. évi pestisjárvány pusztítása. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 69–70.
(1973) pp. 88–90.



A XVIII. SZÁZADI PESTISJÁRVÁNYOK FELTÉTELEZETT
OKAIRÓL, A VÉDEKEZÉSRŐL ÉS A

PESTISIRODALOMRÓL582

A járvány okairól

A  korábban  már  közölt  hosszú  Cserei-idézet  szépen  mutatja,  mint  vélekedtek  akkoriban

Magyar- és Erdélyországban a művelt laikusok a pestisről. A betegség szerintük két szinten

magyarázandó.  Az  egyik  szint  teológiai  volt:  a  baj  Isten  büntetése  bűneinkért,  s  így

imádsággal,  böjttel,  bűnbánattal  kellett  küzdeni  ellene.  A  másik  szint  az  ember  által

megérthető,  e világi  dolgok rendje volt,  ami szerint  a pestis  ragályos nyavalya.  A XVIII.

század elején már nemcsak a laikusok, az orvosok sem nagyon kétlették, hogy a pestis fertőző

betegség. Erősen vitatták azonban, vajon közvetlen érintkezés vagy a levegő útján terjed-e a

kór.  Cserei  Mihály  véleménye  ebben  a  tekintetben  is  határozott:  „A  már  egészben,  sok

keserves  experimentiából  megbizonyosodott  –  írja  –,  hogy ez  a  három esztendőtől  fogva

grassaló  s  pusztító  pestis  nem  az  aernek  corruptiója  miatt  esett,  hanem  per

communicationem.”583

Ez a három téma: az Isten büntetése, az „aernek corruptiója” és a közvetlen érintkezés, a

contagio  variálódik  s  tér  vissza  sokszor  szó  szerint  egyező  kifejezésekkel  a  ragály

kóroktanában, akár orvos a szerző, akár pap. Erdély főorvosa, Köleséri Sámuel azzal kezdi

pestisről szóló  Tanátsadás-át, hogy „A’ Pestis, Isten megharagutt kezének ostora; mellynek

okait  nem  annyiban  a’  természetben,  mint  innen-magunkban,  kell  keresni”;584 az  erdélyi

református  egyház  püspöke,  Soós  Ferenc  viszont  hosszan  és  tudálékosan  sorolja  a  pestis

természetes okait, s református teológus szaktekintélyek: Béza Tódor, Voetius Gisbertus és

Kálvin  János  citálásával  cáfolja  –  jellegzetes  kálvinista  skolasztikával  –  a  contagiotan

582 Forrás:  Vekerdi  László:  Magyarországi  és  erdélyi  pestisjárványok  a  XVIII.  században.  Járványtörténeti
bibliográfiai  függelékkel.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Lektorálta:  Schultheisz  Emil.  Bp.,  2009.  Magyar
Orvostörténelmi Társaság – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 49–57. (Magyar Tudománytörténeti Szemle
Könyvtára 81.)
583 Vö.: Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály historiája. 1661–1711. A szerző eredeti kéziratából szerkeszté
Kazinczy Gábor. 2. kiad. Pest, 1852. Emich. 480 has. (Uj nemzeti Könyvtár 1.)
584 Köleséri, Samuel: Monita anti-loimica, occassione pestis an: 1719. Claudiopoli recrudescentis, & passim per
principatum Transilvaniae grassantis, ex amore boni publici, communicata. Claudiopoli, 1719. Excurdit Samuel
Pap Telegdi. 6 lev. 



ellenfeleit.585

Az sem lényeges különbség, hogy katolikus-e a szerző vagy protestáns, bár az utóbbiak

szívesen magyarázták bibliai hasonlatokkal a kór természetét. „Mondatik ez – olvashatjuk egy

1662-ből származó prédikációban586 – Madarász toerinek. Lassad Solt. k. 91, v. 3. Oka; Mert,

valamint a’ Madár véletlen meg-akad ’s hirtelen meg-fojtatik a’ toertuel; úgy az ember a’

pestis által.  Ma a’ kiket jo egességben látz, a’ pestis toere által holnap koporsoban Zárva,

temetoere kiséred.”587 Ez a hasonlat majdnem szóról szóra megtalálható egyebütt is, pl. 1720-

ban Soós Ferencnél,588 de ugyanígy megtalálható 1613-ban Wilhelm Zeilfelder ’Schrecklicher

Tyrannischer Land Reuter...’-ében.

A katolikusoknál a bibliai hasonlatok helyett a szentek legendái szerepelnek ugyanilyen

topus-szerű állandósággal.  Így pl. a nagyszombati  jezsuiták által  1710-ben kiadott  ’Doeg-

Halál  ellen  való  Hasznos  és  foganatos  Orvossag’-ból589 megtudjuk,  „hogy  midőn

Lusitániában,  Conimbria  Várasában  el-hatalmazott  vólna  a’  dög-halál,  a’  Szent  Klára

Szerzetében való Apáczáknak megjelentetett; hogy ezen Antifónát minden nap- el-mondgyák,

és a’ dög-haláltól megszabadulnak. A’ mint hogy elmondván, meg-is szabadultak. Paedagog:

Christian: Tomo 2. parte 2da. Cap. 3. Sect I – §. 3

Antiphona

I.

Az Egeknek szép csillaga

Ki az Urat szoptatta,

A’ halálnak meg-fójtotta

Mérgét, kit Adám hoza.

2. Azon csillag dög halálnak

585 Soós Ferenc: A dög-halál Isten harcza az emberekkel: Mellyben meg-mutatódik, mint győzedelmeskedik Isten
a testen. Miképen forgassa pedig ember magát ebben a hartzban, és minémű hadi lelki készülete légyen, arról
oktattatik e rövid együgyű munka által a halandó ember. Mellyet erőtelenségi között készitvén; az erdélyi ...
reform. statusoknak ajánl. Kolosváratt, 1720. Nyomt. Telegdi P. Sámuel. 4 lev., 71 p.
586 Szepsi András: Doeghalal Ellen Orvosság. Az az: A’ Pestises idoekben, s’ helyekben való s’ lakó embereknek
ki-adatott Szent Elmelkedes; Melyben mind a’ Pestisnek nehézsége ki-fejeztetik, s’ mind a’ minémue karban
helyheztetett emberek találtatnak, azok orvosoltatnak meg. Prædikáltatott Sz. A. S. P. E. E. P. A. Saros-Patakon,
Nyomtattatott Rosnyai Janos által. Anno 1662. 68 p. (Újabban a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható
– a szerk. megj.)
587 Uo. p. 5. 
588 Vö.: Soós Ferenc id. munkájával!
589 Doeg-Halál ellen való Hasznos és foganatos Orvossag. Az az: A’ Tellyes Sz. Háromság egy Oeroek Istenhez,
Az Istennek dicsoességes  Sz.  Annyához,  A’ Boldogsagos Szuez  Mariahoz,  Xaverius  Sz.  Ferenczhez,  Szent
Rochushoz, Szent Sebestyenhez, es Szent Rozaliahoz való Aitatosság. A’ Szent Háromságról. Es A’ Kristus
Jesusnak oet  mélységes sebeiroel  való Koronával, vagy Olvasóval egyuett.  Melly A’ Nemes Szabad Királyi
Nagy-Szo~bat  Várassa,  Nemes  Tanács  Urainak  koeltségével  A  Jesus  Társasága  Académiájának
Typográphiájától M.DCC.X-ben. Ki bocsáttatott; Nagy-Szombatban. 73 p.



Enyhíttse-meg a’ mérgit,

Kik most minket ostromolnak,

Fordítsa el erejét.

3. Tengereknek szép csillaga

Könyörülj te népeden;

Mi szívünknek vigassága,

Légy kegyes seregeden

4. Esedezzél mi érettünk…

………………”

Ez is topus, közhely, amely megtalálható a tudományos könyvekben is, például az 1708–13-as

pestis méltán dicsért nagy monográfiájában, Anton Loigk ’Loimographiá’-jában: „Stella coeli

extirpavit, quae lactavit Dominum, mortis pestem, quam plantavit primus parens hominum.

Ipsa  stella  nunc  dignetur  sidera  cornpescere,  quorum  bella  plebem caedunt  dirae  mortis

ulcere, O pijssima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos Domina...”590 Lefordítani

felesleges,  hiszen  a  fenti  vers  a  latin  szöveg  hűséges  fordítása,  s  a  császár  tudós  orvosa

ugyanazt  a  használati  utasítást  csatolta  hozzá,  mint  a  nagyszombati  jezsuiták.  A  kor

pestisirodalmában  elválaszthatatlanul  összefonódik  a  vallás  és  a  tudomány;  a  teológia  a

medicina nélkülözhetetlen „segédtudománya” volt.

590 Vö.: Werloschnig–Loigk: Loimographia c. munkával!



Tudományos és babonás magyarázatok

Megfigyelhető továbbá az új tudományos áramlatok s az újraéledt régi babonák hatása is:

experimentalizmus, iatrokémia, asztrológia és alkímia mind megtalálták a maguk képviselőjét

a pestisirodalomban. A különféle hatásokat itt még annyira sem lehet elválasztani, mint a kor

egyéb tudományos és féltudományos irodalmában.591 Csanaki Máté például, Rákóczi György

és  Lórántffy  Zsuzsanna  udvari  orvosa,  egyaránt  híve  volt  az  új,  „Természet  Könyvére”

hivatkozó experimentalizmusnak és az asztrológiának: „Egi igen tudos remete felöl írják –

olvashatjuk  ’Az Dög-Halarol valo Roevid Elmélkedés’-ben592 –, hogy midőn sohul czak egi

köniv sem talaltatnék házaban, és álmélkodvan tudakoznák tüle, hol tanulta volna, és miczoda

könivekből aszt az méliseges tudomanit: aszt felelte, hogy ő neki egi könive volna, meliben

czak három levél vagion, tudni illik az Eg, Fold és Tenger.” Ugyanakkor azonban azt tanítja,

hogy „A pestis Istennek közönseges ostora, melliel az bűnért egész várost, tartománit avagi

nemzetseget, Angiali avagi czillagi által, büntet, hogi meg esmerjék vétkeket az emberek es

poenitentiat tartczanak.”593

Experimentalizmus  és  asztrológia  összekapcsolása  nem  elmaradottság  vagy  éppen

tudatlanság  jele;  még  évszázad  múlva  is  megtalálható  például  a  gráci  egyetem  egyik

professzoránál,  aki  Athanasius  Kircher,  a  tudós  jezsuita  polihisztor  pestiskönyvét594

diszkutálva megállapította, hogy a csillagok hatására keletkeznek azok a parányi „férgecskék”

a rothadó anyagból, amelyeket Kircher a „smicroscopiumával” látott, s a pestis okozójaként

írt le. Kircher természetesen nem a pestisbacilust fedezte fel, az ő „animalcula”-i mindenütt

keletkezhettek, ahol a rothadás alapfeltétele, a meleg és a nedvesség megtalálható.

Ezt az elméletet – a smikroscopiumos kísérletek kivételével – nem Kircher találta ki, a

pestis  „rothadáselmélete” régi volt,  s például a XVI. századi nürnbergi pestisrendeletek is

erélyesen  figyelmeztetik  a  polgárokat  a  rothadó  anyagok  és  a  szemét  eltakarítására.

Raymundus  Minderer,  augsburgi  városi  orvos  1619-ben  megjelent  pestiskönyvében595

humanista  tudóshoz  illő  erudícióval  elemzi  a  rothadásos-fertőzéses  elméletet,  finoman
591 Lásd még: Bálint Sándor: Adalékok a hajdani pestisjárványok magyarországi hiedelemvilágához. In: Népi
gyógyítás Magyarországon. Bp., 1975. SOMKL. pp. 231–232, 241–242. (Communicationes de Historia Artis
Medicinae. – Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 7–8.)
592 Az döghalalrol valo rövid elmélkedés, melyben az dög halálnak mivolta… az Szent Irásbol, természetnek
foliásábol és historiákbol világosan meg magiaráztatnak Czanaki Mathe által. Nyomtatta Abrugyi Gyoergy 1634.
[Kolozsvár] 136 p.
593 Uo. 
594 Athanasius Kircher: Scrutinium physico-medicum Contagiosae Luis, quae Pestis dicitur. Romae, 1658.
595 Minderer, Raimund: Threnodia medica seu planctus medicinae lugentis. Augsburg, 1619. Andreas Aperger.
597 p.



megkülönböztetve a corruptiót és a rothadást, s ezzel kapcsolatban szellemes érvekkel védte a

contagio-tant.  Végül  leírta  a  különféle  „jeleket”:  a  „légköri”  jelenségeket  (meteora),

amelyekből  különösen az  üstökösök veszedelmesek  („megrontják  a  levegőt”),  s  az  egyéb

„jeleket”, mint amilyenek a sáskák, békák, áradások, abortusok, a himlő és a kanyaró. Az

ismertetést az „egészséges év leírása” fejezte be, s kapcsolta a pestis „humanista-kórtanát” a

kor hatalmas kalendárium-irodalmához.

Az utóbbi kapcsolatot emelte tudományos szintre s erősítette a XVII. és XVIII. század

fordulóján  Thomas  Sydenham  hatalmas  tekintélye.  A  Sydenham-majmolók  évek  szerinti

betegségnaplóiban azután lassan elveszett a fertőzés gondolata, s a bakteriológia hajnala előtt,

a  XIX.  század  első  felében  újból  sok  orvos  tagadta,  hogy  a  pestis  „fertőző  betegség”.

Akárcsak  évszázadokkal  azelőtt  Csanaki  Máté,  aki  szerint  „sem  aszt  nem  tudgiák  meg

mutatni, mi modon ragadgion el: sem aszt, miczoda által: sem pedig aszt, ha belső részére

ragad é először, vagi az külsőre, vagi czak a ruháira: sem végezetre aszt, miczoda tagiára

ragad elébb”.596 Az Aegyptusiakat dicséri, akik nem futnak el pestis idején, s bátran beszélnek

„az dögös emberekkel. Oh áldott pogány hitel! melliet ez keresztién Doctor héaban valonak

mer mondani...”.597

596 Vö.: Csanaki Máté id. műve
597 Uo.



A pestistől való futás

Nem ok  nélkül  vádolták  –  eleinte  legalábbis  –  a  katolikusok  a  protestánsokat,  hogy  ők

„fatalizmusuk” miatt elmulasztják az egyedüli hatásos védekezést, a „futást”. Így azután a

protestánsok is mindig beleszőtték fejtegetéseikbe a predesztináció-tan helyes értelmezését, s

a pestistől való futás témája hosszadalmas teológiai fejtegetésekre vezetett. Az északi városok

lutheránusai – mint a német szerzők egyebütt is – a futást ajánlják, ha a hivatalbéli kötelesség

megengedi. „Laut des alten Verss:

Drey stuck sint für d’Infection:

Bald weg, zieh weit, vnd langsamm komm”

olvashatjuk az 1622-es lőcsei pestiskönyvecskében.598 Weber János  ’Amuletum’-a szerint599

„elhetünk  mi-is  ama’  Demosthenes  mondásával,  mellyel  ő  maga elfutását  mentegeté:  Vir

fugiens  pestem  denuo  Patriae  serviet.  Az  ember,  melly  a’  Pestis  előt  el-ment  volt,

viszszajöhet, s-ismét szólgálhat hazájának. ... Miképpen ezoká-ért kellyen futni?” 

Annak módját három Adverbiummal és három Verbummal szépen megmagyarázza:

„Haec tria tabificam pellunt adverbia Pestem,

Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.

Ez három szó: hamár, messze, későn,

Pestis ellen orvosságod lészön,

Hamar el-meny, s-meszsze távozd dögtől,

Es későn térj viszsza, ha félsz attól.”

Csanaki  Máté  asztrológiai  fatalizmusához  hasonló  felfogás  lutheránus  szerzőknél  nem

található, kálvinistáknál is ritka; hanem azért a kálvinista szerzők a XVII. században még nem

nagyon becsülték a „futás” értékét,  „Mert ha az aernek meg-veszése által  – írta Felvinczi

Sándor debreceni lelkipásztor az 1678-as pestis alatti prédikációjában600 – el-ragad a pestis,

598 [Spilenberger,  Samuel]:  Tempore infectionis haec ante omnia observanda,  quae seqvuntur.  Levtschoviae,
1622. Schultz. 4 lev.
599 Vö.: AMULETUM, az az: Roevid és szuekséges oktatás a’ Doeg-halálról, szereztetet Weber Janostol Eperjesi
Patikáriustól... Bartfan. Kloesz Jakab által. 1645. Eszt. [16] p., [1] t., 144, [3] p.
600 Vö.: A Jehova neveben a’ pestisroel valo Rövid Beszelgetes, Mellyben Le-rajzoltatik Nyólcz Prédikációknak
alkalmatosságával a’ Pestisnec, avagy doeg-halált szerző nyavalyának egész természete, minden ehez tartozandó



mit tudsz benne meddig terjed-ki az a’ dögletesseg? bé-szítad-é már vagy nem? mikor érkezik

oda a’ szél által, az hová elötte futottál? Látod, futsz, mikor senki sem kerget-is, Levit. 26. v.

17. Mert felebarátainkhoz való szoros kötelességünket fellyebb kell becsülnünk, mint magunk

kétes megmaradását”.

S ha még el is lehetne futni, hová? „Ha ki megyünc hová mennyünc? – kérdezte 1662-

ben egy sárospataki prédikátor. – A’ Török jármában vessünk é nyakunkat, ki ma succedált a’

régi Babylloniai Királynac, s’ ha nem tselekeszszük, ez okon öldököl az Isten ma a’ pestissel,

Török fegyverével, tüzével, rabságával? Hon Jeremiás Profeta a’ ki ezt tuttunkra adgya? Ha

Magyarország határán belől sétalunc a pestis előt, mely egészszen Isten ostora alatt vagyon:

az tsak annyit tészen mint mikor a’ hal a háloban kerítetik, s’ hol a’ közepin, hol egygyic hol

más végin kereng, míg a’ szárazra ki-vonatic: hol a’ hal akar mely részében légyen az hálonac

tsak ugyan ki-vonatot utollyára, etc. Igy látom a’ dolgot.”601

Tőlünk nyugatra a pestist nagyobb csapásnak tudták háborúnál és éhínségnél; nálunk azt

tanította  a  prédikátor,  hogy  „Nehezebb  a’  fegyver  a  pestisnél,  sokféleképpen.  I.

Gondolkodgyál  a’  hadaknak  s’  kiváltképpen  az  ellenkező  hadaknak  mely  keserves

gyümölcsei  vadnak.  Várakat,  Várasokat,  Falukat  hamuvá  tészen,  mezőket,  hegyeket

pusztaságban hoz, embereknek minden javait meg-emészti, fegyverrel a’ Népet le-vágja, égi

Madaraknak, s’ egyéb féle vadaknak, oktalan állatoknak szaggatására veti, az holt testeket; az

halálnál keservesb rabságba bajtya az embereket, nincs a’ ki ezeket ne lássa ... II. Az éhség-is

nehezebb.  1.  Mert  minden  javaibul  ki-pusztíttya  embert.  Gen.  47.  v.  18.  2. Rut  ételekre

szoríttya, Galamb ganéjra, söt, saját gyermekének-is meg-ételére. 2.  Reg. 6. 25. 3. Halálnál

keservesebb hoszszab ideig tartó nyomoruságot szerez, végre penig ugyan halált hoz.”602

koernyülálló  dolgokkal  egyetemben,  a’  mennyire az  Istennek szent  Koenyve és  a’  Természet  vizsgálók azt
minekünk elönkben adgyák. Mellyet a’ melléje foglalt boejtre tartozó Koenyoergéssel egygyuett, az Isten igaz
itéletinek  meg-mutogatására,  a  bünoesöknek  fel-serkentésęre,  és  a’  sok  gyászos  epekedoe  lelkeknek
vigasztalására toett  FELVINCZI SANDOR, A’ Debreczeni  K.  G.  edgyik egyuegyue L.  P.  akkor,  Mikor  a’
IehoVa angyaLa s kezIIe-Is DebreCzen Várossában az IfIakat és a’ Véneket-Is pVsztItá. Debreczenben, [1679].
Nyomtattatott Rosnyai Janos által. 156 p.
601 Szepsi András: Doeghalal Ellen Orvosság. Az az: A’ Pestises idoekben, s’ helyekben való s’ lakó embereknek
ki-adatott Szent Elmelkedes; Melyben mind a’ Pestisnek nehézsége ki-fejeztetik, s’ mind a’ minémue karban
helyheztetett emberek találtatnak, azok orvosoltatnak meg. Prædikáltatott Sz. A. S. P. E. E. P. A. Saros-Patakon,
Nyomtattatott Rosnyai Janos által. Anno 1662. 68 p. (Újabban a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható
– a szerk. megj.)
602 Uo.



A pestisirodalomról

A jól ismert kép: urai  által  magára hagyott,  török–némettől sanyargatott nép és hite miatt

üldözött  kálvinista  prédikátor  egymásra  találása  bontakozik  ki  a  XVII.  századi  magyar

kálvinista pestisírásokból. A pestistől való futás kritikája itt nem írható a tudatlanság vagy a

babona  rovására:  a  nyugatinál  sokkal  nehezebb  életre  kényszerült  közösség  önvédelmi

igyekezetét tükrözi. Pápai Páriz Ferenc írja Pax Corporis-ában, miután ismertette a pestisesek

elkülönítését és a pestistől való futást: 

„De mind ezeket én úgy mondom, ha lehet; mert igen szemünk előtt kell viselnünk a’

keresztényi szeretetet-is: Úgy kell azért magunkat a’ dögtől ónunk, hogy azonban Isten,

’s felebarátunk ellen nevétsünk: melly hogy ne lehessen, ha valaha, bizony ez időben

meg-kívántatnék az alamisna, és a jó rend a’ közönséges-társaságba: úgy hogy, ha a’

dög miatt való halált el-kerülik szegény atyánkfiai Isten irgalmából, el-kerüllyék (méltó)

az éhel való meg-halást a’ mi adakozásunkból. Ha el-rekeszttyük őket, félvén a’ dögtől,

gondot viseltessen a’ Magistratus arra rendeltetett személyek által reájok, félvén annál

inkább az  Istennek haragos  ítéletitől.  Mert  egyébiránt,  ha  kérdi  valaki:  Szabad-é  a’

Pestistől futni? nem felelhetni egyebet; hanem: Németnek szabad, de nem magyarnak;

mert amannak mind ezekbeni szép rend-tartása, és szokott ususa vagyon.”603

A  pestisirodalom  tükrében  érthető  meg  igazán,  miért  hiányoztak  nálunk  a  számszerű

feljegyzések akkor, amikor nyugaton már régóta heti és napi listákon regisztrálták a pestis

áldozatait. Nem a pestis volt „enyhébb” nálunk, mint a „tengerparti országokban”, hanem az

élet  volt  sokkal  nehezebb,  s  ezért  látszott  kevésbé  rettenetesnek a  halál.  Mikor  azután  a

magyar városokban is elviselhetőbbé vált az élet, itt is megjelent a pestis valósághű leírása és

a veszteségek pontos regisztrálása.

603 Vö.:  Pax  Corporis  az  az:  Az  emberi  Testnek  belsoe  Nyavalyáinak  Okairól,  Fészkeiroel,  s’  azoknak
Orvoslásának módgyáról való Tracta. Mellyet mind éloe tudós Tanitóinak szájokból, mind a Régieknek tudós
Irásokbol,  mind  pedig  maga  sok  Betegek  koeruel  való  Tapasztalásiból  summáson  oeszve-szedett,  és  sok
uegyefogyott  szegényeknek  hasznokra,  mennyire  lehetett  értelmessen,  világossan  Magyar  nyelven  ki-adott:
PAPAI PARIZ FERENCZ, M. D. Helvetiában azon Facultásban Hites Assessor, az Enyedi Collegiumban edgyik
méltatlan  Tanító.  I.  Johan.  3.  v.  18.  Cselekedettel  és  valósággal.  Kolosvaratt  Nyomtatta  Némethi  Mihály,
M.DC.XC. Esztendoeben. 320 p.



Weszprémi István orvosbiográfiájában hosszú jegyzetet  csatolt  Albrich János brassói

orvos,  az  1718–19-es  barcasági  pestis  leírójának  az  életrajzához.604 Ebben  a  hosszú

lábjegyzetben  idézte  azt  a  jelentést,  amelyet  a  kunok  kapitánya  küldött  az  1739-es

nagykunsági pestisről. A jelentés a következőképpen írja le a kór tüneteit és lefolyását: 

„Nyilallás, melly némellyen két nap is van, testnek hirtelen való elesése, de leginkább

hirtelen való nagy nyilallás, mindgyárt érzették a’ mirigyet, némely infectusok pedig

nagy fő-fájással s’ szédelgéssel vagynak: fájlallyák hón-allyakat, mellyeket, torkokat,

ágyékjokat, horgas-inokat s’at. Sokakat legelsőben hányás ükrendés eröltet fóróssággal

s’ hidegleléssel, azután üti-ki magát a guga ... Sokan pokol-varral adgyák ki magokat,

néha a’ gugával együtt, néha a nélkül; sokon nátha-szeplő is van, de már azok közzül

kevés gyógyul meg, némellyen 30. 40. pokol-var is van, ki fejér, ki fekete; ki nagy, ki

igen  kitsiny.  A’  kik  pokol-varasok  hóltak  meg,  igen  gugások  is  vóltak.  (c)  De

Duratione, ea est varia. Némely két hétig, háromig, edgy-holnapig is elviszi: de igen

tsak elvalik 4, 5. napra. Circa moribundos varia symptomata: ki tsendesen nyugszik el,

ki nagy hánykolódással, ki félelemmel, rettegéssel, szívszorulással, ki tsak hordoztattya

magát, ki az emberhez sem szóll,  ha eröltetik is, sok ismét balálig beszéli,  sokan az

ágyon kezekkel motoráznak, mintha valamit keresnének. Az illyeneken nagy részent

halálok felé halál-ház üti ki magát; sokan fájdalmakat sem érzik, még is 4. 5. vagy 6. óra

alatt meghalnak, p. o. forró-hideg-leléssel.”605

A negyedik kötet végén, az előző kötetekről egy német folyóiratban, az ’Allgemeine Deutsche

Bibliothek’-ben  megjelent  recenzióhoz  kapcsolva,  közli  Weszprémi  az  1739-es  debreceni

pestisjárvány pontos halálozási statisztikáját, naponkinti adatokkal.606 Ez volt az utolsó nagy

országos járvány,  utána már csak elszigetelten pusztított,  főleg Erdélyben,  a  pestis.  Fuker

Frigyes Jakab 1777-ben megjelent, Magyarország egészségügyéről írt könyvében607 már erre a

604 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Második száz. Első rész. – Succincta
medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria altera. Pars I. Ford.: Kővári Aladár. [2. köt.] Bp.,
1962. Medicina. pp. 30–43. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae) – (Eredetije: Steph. Weszprémi:
Svccincta medicorvm Hvngariae et Transilvaniae biographia. Excerpta ex adversariis avctoris. Centvria altera.
Part 1. Viennae, 1778. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern.)
605 Uo. pp. 36–41. 
606 Weszprémi István:  Magyarország és  Erdély orvosainak  rövid életrajza.  Harmadik száz.  I.  és  II.  tized.  –
Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria tertia. Decas I. et II. Ford.: Vida Tivadar.
[4. köt.] Bp., 1970. Medicina. pp. 1074–1077. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae) – (Eredetije:
Steph.  Weszprémi:  Svccincta  medicorvm  Hvngariae  et  Transilvaniae  biographia.  Excerpta  ex  adversariis
avctoris. Centvria tertia. Decas I. et II. Tomvs IV. Viennae, 1787. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern.)
607 Fuker,  Frid.  Jac.:  De salubritate  et  morbis Hungariae schediasma. Lipsiae,  1777. Sumptibus Ant.  Loewii
bibliopolis Posoniensi. 116 p.



járványra sem emlékezett; szerinte az utolsó nagy járvány hazánkban „emberemlékezet óta” a

század eleji volt.

A XVIII. században megváltozott az emberek járvány alatti viselkedése, s hatásossá vált

a  pestis  elleni  védekezés.  Pedig  az  orvosok  semmivel  sem tudtak  többet  a  kórról,  mint

évszázadokkal azelőtt, a quarantaine hatásosságát már a kritikusabb kortársak is kétlették, a

kormány egymást érő pestisrendeleteiben maguk a kibocsátók sem nagyon bíztak. A XVIII.

század fénye és mérsékeltebb légköre szorította ki a pestist Magyarországról: a háborúk és

éhínségek megszűnése, a lakásviszonyok megjavulása, a növekvő tisztaságigény, a városi élet

ugrásszerű fejlődése, a fokozódó jólét és a mívelődés. Ez a háttere a pestisjárványok hirtelen

megritkulásának s a népszaporodás nagy meggyorsulásának.


