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A XVIII. század első évtizedeiben 
végzett gazdasági jellegű (adózási és 
vagyonfelmérések), valamint a kato-
nai és hűségeskü letételi lajstromok 
közzététele során, a népesség számá-
nak alakulása kapcsán az elmúlt évek-
ben Pál-Antal Sándor újra kiemelte az 
említett időszakban a Székelyföldet is 
súlyosan érintő pestisjárványokat, 
amelyek legújabb kutatások alapján 
az itteni lakosság mintegy harmadá-
nak – egyes területeken ezt is meg-
haladó méretű – pusztulását, kisebb 
részt elvándorlását eredményezték.

A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem nagysikerű, a székelyföldi 
múzeumokban is bemutatott Démoni 
ragály: a pestis című kiállítása újabb 
lökést adott a hasonló tematikájú szé-
kelyföldi kutatásoknak, így majdnem 
párhuzamosan jelentek meg Csík-, 
Három- és Udvarhelyszékekre vonat-
kozóan a korszak legnagyobb méretű, 
1717–1719 közötti járványát tárgyaló 
dolgozatok. Ezek alapján ismerjük, 
hogy az említett időszakban a pestis 
Háromszéket érintette a legsúlyosab-
ban, ahol a kortárs br. Apor Péter 
háromszéki főkirálybíró szerint a ha-
lottak és elbujdosottak száma meg-

1közelítette húszezer lelket,  de az ál-
dozatok száma Csíkban is meghaladta 

2a 11 ezret.  Hasonló volt a helyzet Ud-
3varhelyszéken is,  ahol szűk évtized 

alatt kétszer is felütötte fejét a dög-
letes járvány. Alábbi közlésünkben a 
járvány udvarhelyszéki elterjedésé-
vel, illetve 1719. évi kiújulásával kap-
csolatban teszünk közzé egy újabb, 
eddig ismeretlen levéltári forrást.

A Rákóczi-szabadságharc utolsó 
éveiben, feltehetően a török uralom 

4alatt álló Temesvárról terjed át  a pes-
tis Magyarországra, és vele azonos 
időben Erdélybe is. Székelyföldre 
Cserei Mihály krónikája szerint 
Moldva felől érkezett a járvány és leg-
korábban Gyergyóban jelentkezett, 
ahová a kurucok elől korábban kime-
nekült gyergyói cigányok hurcolták 
be. Csík- és Háromszéken ugyan nem 
terjedt el, de Maros és Udvarhely szé-
kek vidékét súlyosan érintette 1710-
ben: a krónikás (nyilvánvalóan túlzó) 

tudósítása szerint Udvarhely-, illetve 
Marosszéken egyaránt 18 ezer áldoza-

5tot követelt.
Még élesen élt a korábbi évtized 

pusztításainak réme, amikor 1717 ta-
vaszán emberemlékezet óta nem látott 
erővel jelentkezett újra a járvány. A 
Főkormányszék és a katonai hatósá-
gok minden igyekezete, a hetivásárok 
betiltása, a szigorú büntetések terhe 
alatt elrendelt óvintézkedések ellené-
re Fogaras vidékén újra felütötte fejét 
a pestis, amely ezúttal délről, Havas-
alföldről terjedt át Erdélyre, majd ha-
mar átragadt a nagyobb szász váro-
sokra, Szebenre, Segesvárra és főleg 

6Brassóra.  A tél beálltával időszako-
san megszűnt, a következő év során 
azonban hosszú ideje nem látott, más-
fél éven is átnyúló szárazság is társult 
hozzá. A csapadék hiányában a termé-
sek sorra elmaradtak, a gabona ára az 
egekbe szökött. Az éhező, a császári 
seregek bekvártélyozásának és az 
adóterhek súlya alatt roskadozó szé-
kelység 1718 nyarán írásban is be-
nyújtotta panaszait a Guberniumhoz, 
amelyben jelezte a lakosság remény-

telen helyzetét: gabona hiányában az 
emberek gyökereken és vadgyümöl-
csökön élnek, már halálesetek is elő-
fordultak, mások pedig elbujdosásra 

7készülnek.  A sorozatos előterjeszté-
8sek  azonban alig találtak meghallga-

tásra. Mindez végül a népesség tö-
meges elvándorlását eredményezte.

Az 1719. év tavaszán újra jelent-
kezett a pestis, a gócpontok ezúttal is 
az országos vásáraikról híres szász vá-
rosok: Brassó mellett Segesvár, illetve 
Medgyes és vidékeik voltak. Ide kí-
vánkoznak Árva Bethlen Kata emlék-
iratának fehéregyházi környezetéről, 
férje haláláról, kisfia dajkájának meg-
betegedéséről, Bethlen Sámuel nevű 
testvérbátyjához Bonyhára, majd on-
nan északra, a család árokaljai birto-
kára való meneküléséről szóló részei. 
Férjéről, a huszonkettedik életévében 
elhunyt Haller Jánosról így emléke-
zett: „Ez hazában 1719. esztendőben, 
a pestis nagymértékben uralkodván, 
mindenfelé elkezdődött a mi jószá-
gainkban is, mind Rétenben, mind Hé-
vízen, s minket szorított Fejéregy-
házára, azhol még nem volt. Ott lévén 
mi, az én uramat pünkösd előtt egy 
héttel [június 1. – szerk. megj.], estve 
a hideg erősen kileli, s naponként 
rosszabbul is kezd lenni, úgyhogy 
eszén kívül is sokat beszélene. De én 
afféle dolgokhoz akkor nem tudván, 
meg sem gondoltam, hogy pestis lé-
gyen. Volt Meggyesen egy híres bor-
bély, ki belső kúrával is szokott volt 
orvosolni, én ezt elhoztam, ki is pestis-
nek lenni mindjárt megismerte; de 
senkinek akkor semmit nem szólván 
felőle, nagy szaporán elébb állott on-

9nét.”  
Az óvintézkedések eredményte-

lensége újabb utasítások kibocsátásá-
ra késztették a Főkormányszéket, 
amelyeket Udvarhelyszék elöljárósá-
ga éppen az említett napon (június 1.) 
továbbított a falusbírók számára. A 
parancs a vesztegzárak megerősítésé-
ről, a fertőzött települések élelmezé-
séről, valamint a vásárok tartásának, a 
külső vásárokra való kijárásnak tilal-

10máról rendelkezett.  A Segesvárról 
kapott írásbeli jelentésre hivatkozva a 
főkormányszéki utasítás szigorúan 
meghagyta, hogy a fertőzött helyekről 
senki, mások csak a német katonai ha-
tóságoktól vagy a főkirálybírótól szer-

zett útlevéllel menjenek be a városba, 
a kijelölt útvonalat szigorúan meg-
tartva.

Az említett segesvári levelet – a 
Főkormányszékkel párhuzamosan – 
Udvarhelyszék elöljárósága is meg-
kapta. Nagysolymosi Koncz Boldi-
zsár udvarhelyszéki jegyzőhöz 1719. 
május 22-én intézett levelében Georg 
Kelpius segesvári elöljáró éppen né-
hány, magukat udvarhelyszéki szár-
mazásúaknak állító, a város gyógy-
szerészének házánál pestisben meg-
halt személyről tájékoztatta a szék 
vezetőit, ugyanakkor arra is utasított, 
hogy a csütörtöki vásárra Udvarhely-
szék felől érkezők a fertőzés gyanúja 
alatt álló, egyelőre azonban veszteg-
zár nélküli Héjjasfalvát és vidékét 
kerüljék el. Kelpius, aki testvére volt a 
korábban németországi egyetemeken 
pietista szellemben teológiát hallgató, 
majd a század végén Amerikába utazó 
és annak keleti partjain vallási kö-
zösséget megalapító Johannes Kelpi-
usnak (1667–1708), továbbá arról is 
tájékoztatott, hogy a járvány a város-
ban is kitört, a fertőzötteket és a gya-
nús személyeket pedig a városfalakon 
kívülre, feltehetően az ott létrehozott, 
zárlat alatt lévő telepre, részben a kör-

nyező erdőkre toloncolták ki. A város 
patikáriusának haláláról szóló tudósí-
tás jelezheti annak korábbi udvarhely-
széki kapcsolatait, ugyanakkor ma-
gyarázatot szolgáltat arra is, hogy 
Bethlen Kata miért nem a közeli Se-
gesvárról, hanem Medgyesről hivatott 
orvost férje fehéregyházi betegágyá-
hoz.

Ismert, hogy a pestis elleni véde-
kezést tárgyaló orvosi traktátusok, de 
a népi gyógyászatra is alapozó kézira-
tok forgalomban voltak, chirurgus 
vagy borbélyok tartását Erdélyben 
csak a gazdagabb szász városok en-
gedhették meg maguknak. Udvar-
helyszék követei is a „német borbé-
lyok” állandó tartásának nagy költsé-
geire panaszkodtak 1719 elején az or-
szággyűlésen, hiányukban az egy év-
tizeddel korábbi járvány idején Ud-

11varhelyen létrehozott ispotálynak  
juthatott jelentősebb szerep a gyógyí-
tásban. Az említett év szeptemberé-
ben készített összeírások arról tanús-
kodnak, hogy a legsúlyosabban érin-
tett vidékek a Háromszékkel szom-
szédos Bardóc fiúszék, a Homoród 
völgyének, Korond, Zetelaka és Szé-
kelykeresztúr környékének falvai vol-
tak. Udvarhely városában 323, a szék 

területén tízezret is meghaladó áldo-
zatszámról tudósítanak, amely az 
összlakosságnak mintegy harmadát 

12jelentette.
A pestisre vonatkozó orvosi szak-

ismeretek még nagyon hiányosak vol-
tak. Az már ismert volt, hogy a pestis 
nem a levegő útján, hanem „per com-
municationem” terjed, nem véletle-
nek tehát a fertőzöttek elkülönítését, a 
halottak ruháinak elégetését elrendelő 
sorozatos intézkedések. A korszak 
legismertebb erdélyi, már a XVII. szá-
zad végén több kiadást megérő, Pax 
Corporis című orvosi szakkönyvét 
összeállító Pápai Páriz Ferenc (1649– 
1716) például a lakás levegőjének 
tisztítását, az emésztési zavarok el-
kerülését, a gyomor fertőtlenítését ja-
vasolta Teleki Sándornak, ugyanak-
kor néhány, korábban kikísérletezett 
orvosságot és dohányzást is ajánlva a 
járvány megelőzésére. Az 1717– 
1719-es pestisjárvány idején a kor ki-
emelkedő erdélyi orvosa, a Szeben-
ben működő Köleséri Sámuel (1663– 
1732) latin és magyar nyelven is meg-
jelentette orvosi tanácsait. A gyakor-
lati megfigyelések ellenére a korban a 

Az 1719-es udvarhelyszéki pestisjárvány 
történetéhez

Pápai Páriz Ferenc:
Pax Corporis.

Kolozsvár, 1695.

Segesvár látképe keletről. 
Conrad von Weiss tollrajza (1735)
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nan északra, a család árokaljai birto-
kára való meneküléséről szóló részei. 
Férjéről, a huszonkettedik életévében 
elhunyt Haller Jánosról így emléke-
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gainkban is, mind Rétenben, mind Hé-
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házára, azhol még nem volt. Ott lévén 
mi, az én uramat pünkösd előtt egy 
héttel [június 1. – szerk. megj.], estve 
a hideg erősen kileli, s naponként 
rosszabbul is kezd lenni, úgyhogy 
eszén kívül is sokat beszélene. De én 
afféle dolgokhoz akkor nem tudván, 
meg sem gondoltam, hogy pestis lé-
gyen. Volt Meggyesen egy híres bor-
bély, ki belső kúrával is szokott volt 
orvosolni, én ezt elhoztam, ki is pestis-
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11varhelyen létrehozott ispotálynak  
juthatott jelentősebb szerep a gyógyí-
tásban. Az említett év szeptemberé-
ben készített összeírások arról tanús-
kodnak, hogy a legsúlyosabban érin-
tett vidékek a Háromszékkel szom-
szédos Bardóc fiúszék, a Homoród 
völgyének, Korond, Zetelaka és Szé-
kelykeresztúr környékének falvai vol-
tak. Udvarhely városában 323, a szék 

területén tízezret is meghaladó áldo-
zatszámról tudósítanak, amely az 
összlakosságnak mintegy harmadát 

12jelentette.
A pestisre vonatkozó orvosi szak-

ismeretek még nagyon hiányosak vol-
tak. Az már ismert volt, hogy a pestis 
nem a levegő útján, hanem „per com-
municationem” terjed, nem véletle-
nek tehát a fertőzöttek elkülönítését, a 
halottak ruháinak elégetését elrendelő 
sorozatos intézkedések. A korszak 
legismertebb erdélyi, már a XVII. szá-
zad végén több kiadást megérő, Pax 
Corporis című orvosi szakkönyvét 
összeállító Pápai Páriz Ferenc (1649– 
1716) például a lakás levegőjének 
tisztítását, az emésztési zavarok el-
kerülését, a gyomor fertőtlenítését ja-
vasolta Teleki Sándornak, ugyanak-
kor néhány, korábban kikísérletezett 
orvosságot és dohányzást is ajánlva a 
járvány megelőzésére. Az 1717– 
1719-es pestisjárvány idején a kor ki-
emelkedő erdélyi orvosa, a Szeben-
ben működő Köleséri Sámuel (1663– 
1732) latin és magyar nyelven is meg-
jelentette orvosi tanácsait. A gyakor-
lati megfigyelések ellenére a korban a 

Az 1719-es udvarhelyszéki pestisjárvány 
történetéhez

Pápai Páriz Ferenc:
Pax Corporis.

Kolozsvár, 1695.

Segesvár látképe keletről. 
Conrad von Weiss tollrajza (1735)
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pestist továbbra is Isten büntetéseként 
értelmezték, mint erről Soós Ferenc 
református püspök munkája tanús-
kodik.

Az alábbiakban Kelpius György 
említett levelét közöljük, mely a Szé-
kely Nemzeti Múzeum két világhábo-
rú közötti igazgatójának, az egykori 
jeles kuruckor-kutató történész Csu-
tak Vilmosnak (1878–1936) oklevél-
gyűjteményében található. Levéltári 
jelzete: Román Nemzeti Levéltárak 
Kovászna Megyei Hivatala (Sepsi-
szentgyörgy), Fond 79, Nr. 2, 64–65.

„Mind bizodalmas jóakaró Uram-
nak ajánlom becsüllettel való szol-
gálatomot, és Istentől minden üdves-
séges jókot kévánok Uram kegyel-
mednek.

Az mint ez előtt írtam vala Uram 
kegyelmednek, hogy itt az Apotheca-
rius házánál két szolgáló hertelen 
meghólt, akik fiatfalvi s sófalviaknak 
mondották magokat, úgy érttyük, hogy 
az edgyik héjasfalvi lett légyen s nem 
gondolhatunk egyebet, hanem ezen 
falu infectus lévén, onnan inficialo-
dott az Paticarius háza, amellyből az 
két szolgáló, az után az gazda aszo-

nyom, annak utánna a gyermek és a 
Paticarius exponaltatván, már maga 
is oda ki meghólt. Hogy penig Isten 
után megőriztethessünk tovább az 
infectiotól, Városunk concludalta, 
hogy az Fejéredgyháza felé szolgáló 
kapun senkit be ne bocsássunk, mint 
hogy Héjasfalván máig is által járnak 
az utazók. Kérem azért Uram kegyel-
medet, ne nehesztellye az nemes szék-
beli embereknek híré adatni, hogy az 
kik ide jőni akarnak, azon útra ne 
jöjenek, hanem az Küküllön oda fel az 
innet lakók által menvén, mint hogy az 
Bárgáz kapuján kívül való híd nincsen 
megépítve, az túl lakók penig csak ott 
az Küköllö mellett jöjenek alá és a 
Malom utzán kívül való hídon által az 
kapu tájához, az hol is az vásárt 
csötörtökönként megtartattyuk, de 
authenticus passussok legyen, vagy 
militaris Fő Tiszt, vagy az Nemes Szék 
Fő Tiszt uraimék subscriptioja alatt 
költ, vagy Uram kegyelmed passussá-
val jöjenek, mert úgy láttyuk, az frau-
dulentia sok. Ollyan hírt hoznak né-
mellyek, hogy Nemes Udvarhely szé-
ken is tovább serpalt volna, adgya 
Isten úgy ne legyen, kérem Uram ke-
gyelmedet ne nehesztellyen arról 
tudósítani.

Az Akasztófa felé való majorokbeli 
oláhok is suspitioban lévén, azokot 
mind el tudtuk onnan az erdőkre Dá-

nos felé, s reménlyük Isten kegyel-
mességéből így conserválhattyuk 
Isten után városunkot, s azon oláhok is 
csak az héjasfalviaktól kezdettek volt 
inficialodni, minthogy őrizet alatt 
nincsen az falu.

Ezzel Isten oltalmában ajánlom 
Uram kegyelmedet, maradván Uram 
kegyelmed jóakaró kész szolgája

Kelpius György
Segesvár, 22 May A. 1719.
Címzés: Perillustri ac Generoso 

Domino Balthasari Koncz, Inclytae 
Sedis Siculicali Udvarhely notario, 
domino mihi confidentissimo. N. Soly-
mos.”

Csáki Árpád

Udvarhelyszék változatos földraj-
zi és társadalmi sajátosságai révén 
olyan építészeti hagyományt örökített 
meg napjainkig, amelynek hiteles 
adatolása komoly kihívást jelent, 
megvalósítása viszont valóságos mér-
földkövet képezhet a következő gene-
rációk számára. Furu Árpád helyi kö-
tődés nélkül, azonban kellő elkötele-
zettséggel, illetve néprajzi és műszaki 
ismeretek birtokában vállalkozott az 
anyaszék hagyományos architektúrá-
jának dokumentálására. A népi épí-
tészet iránti figyelme szakmai körök-
ben közismert, s lassan az is biztossá 
válik, hogy azok a kutatási részterü-
letek, amelyeken tevékenykedik, 
kellőképpen adatolt információhal-
mazként kerülnek az olvasók kezébe. 

Az udvarhelyszéki olvasó számára 
élményt jelentő kötetnek mintegy 
előzményeként célszerű megemlíteni 
a szerző által vezetett torockói felmé-
rőprogramot, amelynek végeredmé-
nyeként egészen komoly közösségi 
hasznosulásról is beszélhetünk. A 
szakképzett építészmérnökből vált 
néprajzkutató interdiszciplináris mó-
don tudta szemlélni azt a tárgyi ha-
gyatékot, amely Torockót egyedül-
állóvá, a világörökség részévé tette.

A szóban forgó település népi 
építészetét ismertető monográfiáját 

(Torockó népi építészete) nagyobb lé-
legzetű munkaként kalotaszegi ku-
tatási eredményeinek szakszerű ösz-
szesítése követte. Az 1999-ben és 
2000-ben elvégzett alapkutatást 2005-
ben újabb kiegészítő helyszíni fel-
mérés követte, melynek eredménye-
ként megjelent a Kalotaszeg népi 
építészete című könyve, valamint Ka-
lotaszeg népi építőművészete címet 
viselő igényesen kivitelezett kiállí-
tása, melyet számos erdélyi hely-
színen bemutattak. A kutató munkája 
a népi építészet sajátos emlékanyagá-
ra korlátozódik. A monografikus jel-
legű feldolgozást kiegészíti a lekövet-
hető fejlődési folyamatok tárgyalásá-
val, a hitelesség érdekében pedig kitér 
a tájegységen belüli területi változa-
tosságok kérdésköré is. 

A szerző legfrissebb kiadványa – 
Udvarhelyszék népi építészete – 2011-
ben jelent meg a kolozsvári Idea és 
Gloria nyomda munkatársainak gon-
dozásában. Ahogyan azt már Furu Ár-
pádtól megszoktuk, ez utóbbi kötete is 
a népi építészet témakörét adatolja. 
Udvarhelyszék falvainak népi archi-
tektúráját a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, a Transylvania 
Trust Alapítvány, valamint a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
támogatása révén kutatta, majd rend-

szerezte, hogy végül tetszetős könyv 
formájában tárja az olvasók elé.

A számos kistájra szabdalt egykori 
székely szék viszonyait szemlélve el-
mondhatjuk, hogy a népi építészetnek 
itt is legalább két nagy ellensége van. 
Egyrészt a sok pénz. Ebben a tekintet-
ben szemléletes példaként Korondot 
említem meg, ahol nyilvánvaló, hogy 
az anyagi jólét az építkezési szokáso-
kat igencsak elrugaszkodottá tette 
saját tárgyi kultúránktól. Másfelől pe-
dig a pénztelenség az, amely népi 
építészeti értékeinknek lassú, de szo-
morú fogyását eredményezi. A leg-
markánsabb változásokat mégis az 
életformaváltás eredményezi. A szé-
kely falu sem mentesül a lakók kom-
fortossági igényéből fakadó folya-
matos változtatások alól. Furu Árpád 
könyve nem tekint a népi építészetre 
nosztalgiával, nem sajnálkozik vagy 
bírál. Amint egy tudományos mun-
kától az elvárható: racionális, hiteles, 
adatpontos, de ugyanakkor „fogyaszt-
ható” a nagyközönség számára is. Az 
olvasónak valóságos élvezet forgatni 
a kiadvány lapjait, hiszen a katalógus-
szerű, igényes fotóanyagot tartalmazó 
kötetnek az egyszerű lapozása is bárki 
számára esztétikai élvezetet jelenthet, 
információkat közölhet.

Az első fejezetként olvasható tu-
dománytörténeti áttekintés summázza 
mindazon szakirodalmi előzménye-
ket, amelyek különböző korokban a 
maguk szakmai igényességével kö-
zelítettek a témához. A bibliográfiai 

Soós Ferenc: 
A dög-halál Isten harcza 
az emberekkel. 
Kolozsvár, 1720.
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