
Az emberi kultúrák többségében az adott terület-
re jellemzõ járványos betegségek pusztításához apo-
kaliptikus képzetek társultak. Ebben az értelmezés-
ben leginkább a pestis volt az a betegség, amely az
isteni büntetést minden részletében kimerítette,
nem véletlen, hogy ikonográfiai értelemben is a leg-
szélesebb körben került megjelenítésre különbözõ
mûalkotásokban. A pestis jellegzetesen a középkor
betegségeként vonult be a történeti köztudatba, vél-
hetõen a 14. század közepén pusztító Nagy Pestis-
nek a következõ évszázadok népességtörténetét
alapvetõen meghatározó hatása miatt. Annak elle-
nére, hogy a történeti forráshelyek nagyságrendje te-
kintetében a pestis talán az egyik legjobban adatolt
járványos betegség és ma is a paleoepidemiológiai
kutatások állandó tárgya, mégis sok a bizonytalan-
ság az egyes történeti korszakok pestis-érintettségé-
nek mértékérõl. Az alábbiakban szeretném röviden
összefoglalni a történeti korú pestissel kapcsolatos
ismereteinket, kitérve azokra a problémákra, ame-
lyek a jelenleg folyó kutatások fõ irányait jelentik.

A pestispandémiák

A pestissel foglalkozó szakirodalom ma már
alapvetõen egyetért abban, hogy a bubópestis
okozta kisebb-nagyobb járványok járványtörténe-
tileg három nagy pandémiához sorolhatók1. Az el-
sõ a Kr. utáni 530-as évek végén törhetett ki az en-
démiás területekrõl és 541 nyarától kezdve pusztí-
tott, elõször az egyiptomi Pelusiumban. Ennek az
elsõ járványhullámnak a végét 750 és 800 közé te-
hetjük, a történeti forrásadatok szerint a fertõzés
ez alatt a mintegy két évszázad alatt tizennyolc al- 2012/2
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kalommal újult ki Európában és a Közel-Keleten. Ezután egy majd fél évezredes idõ-
szak következett, amikor nagyobb területen pusztító járványról nincsenek ismerete-
ink. Nehéz felbecsülni az elsõ pandémia okozta pusztítás mértékét, annak ellenére,
hogy az 541 õszétõl 542 tavaszáig Bizáncban grasszáló pestis a város teljes népessé-
gének hozzávetõlegesen negyven százalékát ölte meg.2 A városok pusztulásáról fel-
jegyzett adatokat nyilvánvaló módon nem lehet a teljes Mediterráneumra és a nyu-
gati területek egészére általánosítani, az elsõ járványhullám okozta demográfiai
veszteséget tizenöt százalékra becsülhetjük.3

A második pestispandémia, amelynek kiindulási helyét a modern kutatás Kíná-
ba helyezi, 1347 õszén éri el Messina kikötõjét. Ez a pandémia nagyon hosszú ide-
ig, közel fél évszázadig tart nyolc-húsz éves idõközökkel vissza-visszatérve, és egé-
szen a 17. század végéig a népesség növekedésének legjelentõsebb korlátozó ténye-
zõje. 1772-ig ötvenegy nagyobb, kilenc „kiegészítõ” járványlökés volt, Biraben sze-
rint hármas tagozódásban: 

1./ 1347–1534 között tizenhét nagyobb, négy kiegészítõ járványhullám, 11,1 éven-
ként átlagosan, a járványok közti idõközök hat és tizenhárom év között variáltak;

2./ 1536-1686 között tizenegy nagyobb, öt kiegészítõ járványhullám 13,4 év átla-
gosan, az idõközök hét-harmincegy év közé esnek;

3./ 1684-1772 között nyolc járványhullám, kisebb kiterjedéssel és hatásfokkal.
A 14. század középsõ harmadának európai népességveszteségét a jelenlegi tudá-

sunk szerint 30-35 százalék közé tehetjük, aminek következtében a pestis elõtti idõ-
szak 75-80 milliós becsült lélekszáma a 14. század végére kb. 52 millióra csökkent.
Az utolsó, második pandémiához tartozó fellángolást 1815-bõl, Dél-Itáliából tudjuk
adatolni. A harmadik pandémia kezdetét a 19. század közepére tehetjük, a fertõzés
Yünnan tartományból kiindulva 1894-ben éri el Hongkong városát. A járvány elsõsor-
ban a szubtrópusi területek partvidéki városaiban okoz pusztítást, de a halálos kime-
netelû megbetegedések száma sehol sem haladta meg az össznépesség 3 százalékát, a
mérsékelt égövi területeken pedig alig néhány száz megbetegedést okozott. Ez a ko-
rábbi járványhullámok tekintetében jelentõs mortalitásbeli visszaesés leginkább a
kórokozó fertõzõképességének csökkenésével magyarázható. Kultúrtörténeti értelem-
ben a legnagyobb hatása a második pandémiának és szerteágazó következményeinek
volt, amit a jelen kor kiemelt történeti érdeklõdése is mutat.

A fertõzés terjedésének problémás elemei

A pestis a korabeli történeti forrásokból kiolvashatóan olyan széles spektrumú tü-
neteket mutat, amelyek alapján – legalábbis klinikai értelemben – sokáig alapvetõen
megkérdõjelezték a leírt megbetegedések pestishez kötését.4 Az utóbbi években
azonban a molekuláris genetikai kutatások igazolták, hogy mindhárom pandémiát a
Yersinia pestis baktérium, illetve annak genetikailag elkülöníthetõ változatai okoz-
ták. Sikerült meghatározni a kórokozó genetikai térképét,5 majd több kutatócsoport-
nak is sikerült a kórokozót biológiai maradványait igazolni történeti korú csontlele-
teken.6 A genetikai vizsgálatok igazolták azt is, hogy a kórokozó genetikailag nem
egységes.7 A szakirodalom az eltérõ variánsokat Antiqua-Medievalis-Orientalis név-
vel látta el, utalva arra, hogy a három pandémiát három biotípushoz köthetjük. A
biotípusok és a pandémiák összekötése azonban sok tekintetben megkérdõjelezhetõ,
az utóbbi idõben olyan adatokat is közöltek, amelyek szerint a középkori Nagy Pes-
tis pusztítása nem kizárólag egy típushoz köthetõ,8 hanem a történeti szempontból
egységesnek látszó járványfolyamatot a kórokozó elkülönült klónjai okozhatták.

Azonban a genetikai vizsgálatok sem tudtak eddig megnyugtató válaszokat adni a
járvány terjedési módjának és a járványok által érintett egyes természetföldrajzi környe-44
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zet közti ellentmondásokra. Közismert, hogy a pestis bubós klinikai formáját a Yersinia
pestis baktériummal fertõzött trópusi patkánybolha (Xenopsylla cheopis) csípése okoz-
za, amelynek során a baktérium az ember véráramába kerül. Ez a patkánybolha legin-
kább a házi- vagy feketepatkány élõsködõje, amelyet azonban élõhelyeirõl a 18. század
végétõl fokozatosan kiszorított a barna- vagy vándorpatkány. Pestisbaktériummal fertõ-
zött bolhát hordozhatnak más rágcsálók, kisebb emlõsök is. A bolhák nagy része azon-
ban nem kozmopolita, általában csak egyes rokon fajok között fordulnak elõ és nem
mindegyik típus alkalmas a fertõzés járványügyi szempontból kiemelt terjesztésére. Így
az ember saját bolhafaja sem játszik (?) meghatározó szerepet a pestis kórokozójának
terjesztésében, ahogyan a mérsékelt övi patkánybolha fertõzõképessége sem mérhetõ
össze a trópusi területekre jellemzõ Xenopshylláéval. Mivel mindhárom pandémiát ki-
váltó járványfolyamat trópusi területhez köthetõ, a betegség terjedésében a patkánybol-
ha e változatának van központi jelentõsége. Az európai területekre betörõ pestis kap-
csán azonban kézenfekvõ a kérdés, hogyan tud a járványfolyamat fennmaradni akkor,
ha a kórokozót hordozó ízeltlábú szaporodásához szükséges környezeti feltételek meg-
változnak.9 A szaporodáshoz optimális hõmérsékleti (18-27 °C) és a humiditási környe-
zet (70 százalék páratartalom) az európai területek nagy részén nem adott, különösen a
hûvösebb északi területeken. A bolhák nemzedékváltásának gyorsaságát, így az egység-
nyi idõ alatti populációnövekedés nagyságát jelentõsen befolyásolja a hõmérséklet ala-
kulása: 18° C fokon a bábozódás nyolc napot, 29 és 35° C között azonban csak négy na-
pot vesz igénybe és 7°C alatt a trópusi patkánybolha szaporodási fázisai teljesen leáll-
nak. Anglia középsõ területeinek becsült július-augusztusi átlaghõmérsékleti átlaga
nem érte el a bolhabábok kikeléséhez minimálisan szükséges 18,5°C-ot. Különösen
problémássá teszi a fertõzést okozó kórokozó szaporodásának feltételeihez kötni a pes-
tis 1347–50 közötti terjedésének mértékét – és ezzel együtt természetesen pusztításának
mértékét is – egy klímatörténeti értelemben egyértelmûen lehûlési fázisnak nevezhetõ
idõszakban. További kétségeket támaszt, hogy a kontinentális területek nyári idõszaka-
iban a levegõ páratartalma jelentõs mértékben múlja alul a szaporodás tekintetében op-
timális hetven százalékot, a száraz meleg viszont nem kedvez a bolhák szaporodásának.

Belátható, hogy járványfolyamat klasszikus, kvázi trópusi-szubtrópusi terjedési
módját nem lehet egy az egyben az európai területeket érintõ középkori pestisre vonat-
koztatni. Kiindulva abból, hogy a patkánybolha trópusi típusa szaporodásának a 14.
század közepének klímája nehezen megfeleltethetõ, nem marad más lehetõség, mint el-
fogadni az emberre jellemzõ bolha beemelését a járvány közvetítõi és a járványfolyamat
fenntartói közé. Mindezt annak ellenére, hogy a Pulex irritans bélszerkezete nem mu-
tatja a trópusi fajtársára jellemzõ tulajdonságokat, így ezzel a vektorral csak egy lassabb,
nehezebben progrediáló járványfolyamatot feltételezhetünk10, amely önmagában nem
ad magyarázatot a betegség továbbterjedésére. Mivel a járványfolyamat túlélését, to-
vábbterjedését így nehezen tudjuk megmagyarázni, számolnunk kell a fertõzés légúti
terjedésének a lehetõségével, amely terjedési formában a bolháknak már nincsen köz-
vetlen szerepük. A betegség forrásokban fellelhetõ tüneti sokfélesége is talán annak a
következménye lehet, hogy a bubópestises járvány több helyen és térben a tüdõpestis
klinikai formájába csapott, csaphatott át.

Hasonló módon vitatott a járványfolyamat terjedési útjaiban, pusztítása mértékében
megfigyelhetõ eltérések értelmezése, értelmezhetõsége. A járványfolyamat fennmaradá-
sa szempontjából elsõdleges a bolhákat hordozó és az emberre átvivõ rágcsálók szere-
pe. Úgy tûnik, hogy a terjedés módja alapvetõ eltérést mutat városi környezetben és
rurális környezetben. Ez az eltérés a két környezet közötti alapvetõ népsûrûség-eltérés-
sel, illetve a terjedésben szerepet játszó közlekedési-kereskedelmi hálózat kiterjedtségé-
vel magyarázható. A pestis összesített mortalitási adatainak adott területekre vonatko-
zó finomodása, illetve az egykorú források által érintetlennek látott területek pontosítá-
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sa – pontosabban fogalmazva: a források hiánya – azt erõsíti meg, hogy a középkori
Nagy Pestis és az azt követõ pestishullámok a fertõzés terjedési módja és az epidemio-
lógiai viszonyszámai tekintetében nagyon jelentõs eltéréseket mutathattak. A városi, a
korabeli viszonyok szerint sûrûn lakott környezetben a fertõzés terjedését – klasszikus
módon – a patkányok tartották fenn, míg a rurális környezetben a járványfolyamat to-
vábbvivõi és a kórokozó terjesztõi az erdei kisemlõsök, rágcsálók (is) lehettek. A pestis
erdei rezevoárjainak száma minden földrészen jelentõsnek mondható, a pestisre kb. há-
romszáz emlõsfaj fogékony. A rágcsálók harapás vagy más kontaktus útján közvetlenül
is átvihették a generalizálódott fertõzést az emberre, amely akár így a fertõzés tüdõpes-
tises formáját is elõidézhette – ahogyan az a 1910-es mandzsúriai járványban is történt
– annak ellenére is, hogy az esetek döntõ többségében a tüdõpestis emberi fertõzési for-
rásból került át másik személyre. A vadon élõ rágcsálók központi szerepet játszhatnak
a járvány „téli túlélése” szempontjából, hiszen egyes fajaik a téli álomnak köszönhetõ-
en fenn tudják tartani a fertõzésre fogékony populációs méretet, míg a patkányok szá-
ma a fertõzés következtében elõbb-utóbb jelentõsen lecsökken11.

A demográfiai veszteség összetevõi

A pestis összmortalitásra gyakorolt hatásának megítélése talán még a fertõzés terje-
désével kapcsolatos problémáknál is összetettebb. Különösen igaz ez a korhû források
szempontjából szegényes területek és idõszakok tekintetében. Az adatok szórtságát és
nehézkes összehasonlítási lehetõségeit legutóbb Õri Péter mutatta be, különös tekintet-
tel a 17–18. századi magyarországi adatokra.12 A pestis okozta demográfiai hatások túl-
dimenzionálása volt a jellemzõ a pestissel foglalkozó, fõként történeti értelmezésen
nyugvó szakirodalomra, fõként az 1347/52-es járvány sokszor bizonytalan adataira tá-
maszkodva.13 A mortalitási viszonyokban bekövetkezett változásokat azonban idõsza-
konként és területenként jelentõsen eltérõ hatások is elõidézhették. Ezek közül a legje-
lentõsebbek az éhínségek, az ínséges évek száma, a klíma rövid és hosszabb távú válto-
zásai, illetve ezeknek a szocioökonómiai rendszerre gyakorolt hatásai14. Míg korábban a
történeti narratívák a 14. századi európai népesség összesített demográfiai veszteségét
szinte kizárólag a pestis pusztításának tudták be, addig az 1980-as évektõl egyre több
olyan adat látott napvilágot, amely árnyalta az addig meglehetõsen egyoldalú képet. Ma
már általánosan elfogadott az a tény, hogy amikor 1347 õszén az európai területeken el-
kezd pusztítani a pestis, akkor a népesség egy része már majd három évtizednyi ínsé-
ges idõszakon  van túl. Az ínséges évek számának szaporodását leginkább a klíma álta-
lános „rosszabbodásának”, az ún. kis jégkorszaknak nevezett korszak kezdetével magya-
rázhatjuk. Egyre több adat szól arról, hogy a pestis elõestéjén az európai népesség ele-
ve jelentõs demográfiai válságot érhetett meg. A nagy esõzések miatt elpusztuló ter-
mény, a földeken megrohadó gabona látványa, a tenyészállatok körében pusztító fertõ-
zések, az ebbõl következõ élelmezési válságok lelkileg is elõkészítették az embereket az
újabb, minden eddiginél nagyobb isteni csapásra. Vélhetõen nem javított a középkori
ember közérzetén az 1338-as évre igazolt, német területeket pusztító sáskajárás sem,
mindenki számára egyértelmûvé téve a biblikus áthallásokat.15 Nem állíthatjuk, hogy a
pestis pusztításának mértéke az érintett népesség alultápláltságának a következménye,
de egyértelmûnek látszik, hogy az ínséges évek által leginkább érintett nyugati terüle-
tek jelentõs „élettani hendikeppel” élték meg a pestis érkezését. A járvány-éhínség
összefüggést mindezeken túl bonyolította a sokszor állandósuló háborús helyzet16,
amely a pestis által érintett idõszakok és területek jellemzõ sajátja volt több évszázadon
át. Ebben az esetben egy hármas összefüggésrendszer alakul ki, amelynek finom belsõ
arányai határozzák meg, hogy a demográfiai veszteség mekkora része írható egy-egy té-
nyezõ számlájára. A háború általános igazgatási válsággal járt, amelynek szinte minden46
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esetben következménye az adott korban alkalmazott agrárszisztéma eltérõ mélységû,
ideiglenes vagy elhúzódó válsága, illetve a cereáliák szállításának bizonytalanná válá-
sa, különösen nagyobb közösségek, városok élelmezése tekintetében. A járványos idõ-
szakok – legyen szó bármilyen, erõszakszervezeti beavatkozást (kordon, határzár, karan-
tén) feltételezõ fertõzéses megbetegedésrõl – sokszor egybeestek a népesség általános
demográfiai viszonyait befolyásoló tényezõkkel. A rendelkezésre álló adatok hiányossá-
gai, adott esetben az adatok teljes hiánya nem teszi lehetõvé egy adott idõszak halandó-
sági változásaiban a pestis arányát kimutatni. Hasonló módon problémás a pestis pusz-
tításának területi eltéréseit az adott régió népességstruktúrájának, fejlettségi szintjének
fényében értékelni. A pestis elõrehaladásának mértékét az utóbbi idõben számos kuta-
tás próbálta az érintett területek eltérõ adottságait figyelembe véve felbecsülni, de né-
hány korábban is ismert általános megállapításon kívül újabb eredmények nélkül.17 Ar-
ra konkrét magyarországi példa is van, hogy a pestis nem a sûrûbben lakott, sûrûbb út-
hálózatú területeken pusztított, hanem a gyéren lakott, rossz közlekedésû területeken,
ami ismételten felveti a pestis járványfolyamatáról alkotott képünk érvényességének
megkérdõjelezését.

A demográfiai veszteség meghatározását nem csak a pestis járványfolyamatának
területenként és idõszakonként jelentõs eltérése akadályozza, hanem a pestis által
veszélyeztetett népesség kiindulási létszámának becslési nehézségei. Az 1347–49
közötti idõszakban Itáliában tomboló pestis kapcsán a korabeli kútfõk néhány város
esetében olyan halálozási adatot adnak meg, amely ellentétben áll a város lakossá-
gáról alkotott képünkkel, más forrásokból származó információinkkal. A mortalitás
mértékének eltúlzása szinte minden magas halálozással járó betegség esetében meg-
szokott viselkedés a krónikás részérõl, de más korszakok pestismortalitásának pon-
tos adatai nem engedik meg, hogy – túl a nyilvánvaló túlzásokon – a pusztítás meg-
adott mértéke felett minden esetben pálcát törjünk. A pontos anyakönyvezéssel járó
igazgatási struktúrák már pontosabb képet mutatnak a pestishez köthetõ halandóság
mértékérõl, azonban ezek az adatok sem teszik lehetõvé, hogy általános képet alkos-
sunk a pestis okozta népesség-veszteség mértékérõl, hiszen még a megbízható anya-
könyvek sem minden esetben nyilatkoznak egyértelmûen a halálozások okáról, illet-
ve nem reprezentálják a teljes népességet, hanem pl. csak egy felekezethez tartozó
populációt. Amennyiben viszont egy adott népességstandardhoz viszonyított eltéré-
seket nézzük, csak a halálozások számának többszörös emelkedése mögött sejthe-
tünk járványos betegséget, adott idõszakban többet is. A pestis pusztítása mértéké-
nek megítélése különösen problematikus a Magyar Királyság 14. századi állapotát il-
letõen, hiszen a pestisrõl tudósító forráshelyek ritkák és a pestis betörése elõtti lé-
lekszámról csak becsült adataink vannak.18 Jobb a helyzet a 17–19. század pestisei
esetében, amikor is egyes városok anyakönyvei már meglehetõsen pontos rekonst-
rukciót tesznek lehetõvé, de ezek az adatok sem elegendõek ahhoz, hogy akár csak
egy országrészre nézve is általánosítani lehessen a pestis okozta veszteségeket.
Mindezek figyelembevételével a Nagy Pestis a királyi Magyarországon okozott be-
csült demográfiai veszteségét (öt–tizenkét százalék) joggal kezeli kritikusan a törté-
nettudomány, hasonló módon az egész Európára megadott becslésekhez. Itt újra
szükséges megjegyezni, hogy a pestis okozta demográfiai veszteség területileg jelen-
tõs szórást mutat, Európa tekintetében a mortalitási értékek tíz és kilencven száza-
lék között mozoghattak. Azt, hogy a pestis szinte önmagában volt a középkori-kora
újkori Európa demográfiai növekedésének fékje, jól mutatja, hogy 1347 és 1670 kö-
zött nem volt olyan év, amelyben ne tudósítottak volna a pestis jelenlétérõl.19 A pes-
tis okozta mortalitás 16. századi viszonylagos, de általánosan megmutatkozó vissza-
esését a 17. század második harmadától újabb nagymértékû pusztulással járó jár-
ványlökések váltották fel.  A himlõ és tífusz által egyébként is tizedelt népességet
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újabb, a középkori idõket idézõ, néhol egészen drasztikus erõsségû pestisjárványok
sújtották, amelyek közül talán a Marseille-ben 1720–1722 között lezajlott epidémia
a legismertebb, míg Magyarországon az 1655-ben Sopronban pusztító járványt érde-
mes kiemelni.20 A 19. század elejére a pestishez köthetõ mortalitási adatok már csak
az összes halálozás elenyészõ részét képezték.

Epilógus

A pestis járványfolyamatának máig ismeretlen tényezõi és az ismert adatok ellent-
mondásai, az utólagosan mégoly jól dokumentálható epidémiákból levonható kon-
zekvenciák idõrõl idõre történõ újraértelmezése arra int, hogy a történeti korok pes-
tisét térben-idõben állandóan változó, az érintett népességek alapvetõ biológiai-ge-
netikai karakterétõl nem független, nehezen modellezhetõ járványos megbetegedés-
nek tartsuk. A történeti adatok gyûjtése és kritikai értékelése és a természettudomá-
nyos vizsgálati lehetõségek szélesedõ spektruma egyre közelebb hoz minket a pes-
tisjárványok rendkívül összetett folyamatainak megértéséhez.
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