
A XVIII, szazad elejen a nemetorsza-
gi tartomanyokb6l betelepitett jobba-
gyokra nagyon kemeny. emberpr6bal6
munka vart, Az elvadult foldek termo-
ve tetelehez onsanyargataslg meno
szorgalommal es melyseges Istenhitt.el
alltak neki. Kinozta oket a honvagy is.
Alighogyfedel kerultafejOk role. maris
egy szomyli veszedelem leselkedett
rajuk: a pestis.

Ajarvanyt a torok harcokb6l vissza-
tero katonak hurcoltak be, Terjedhe-
tell leguton. cseppfertozessel ember-
rol emberre. de terjesztettek a patka-
nyok es a rajtuk eloskodo bolhak is.
boron at,

Legveszedelmesebb fajtaja a
bub6pestis vagy guga halal. A beteget
magas laz. toxikus tOnet.ek kinoztak,
Nyirokcsom6i agyekban es h6naljban
megduzzadtak. elgennyesedtek. kife-
kelyesedtek. ..Adogveszes kelevenyek,
agugak" a halal kozeledtetjelentettek.
ami 3-4 nap alatt bekovetkezett, A
holttestek hamar megfeketedtek -
ezert fekete halalnak is neveztek. de
hivtak "mirigynek" es "dognek" is.

Vedekezeskeppen az orvosok. a "kl-
rurgusok" ecet. s6ska. vereshagyma.
fekete retek fogyasztasat javasoltak a
megremOlt lakossagnak, De hasznos-
nak iteltek a rutat. zsalyat. ezerlevelli
fOyer. Isten fajanak magjat Is, ime ket
korabell medicina:

, Parasztorvossag a pestis ellen: suIt
Ivereshagyma. szappan es mez -a
i gugakra. vagyis a duzzanatokra ken-
rn.

Hazl kOlonos orvossag: mez. liszt.
terpentin. becsi safrany. kenko. edes
tej -osszefozni. es a beteg testere
kotrn.

A hat6sagok kOlonbozo vedointez-
kedesekkel pr6baltak megfekezrn a
k6r terjedeset. Peldaul megtiltottak a
vasarok tartasat. oriztek a TIsza part-
jato es nem engedtek at a cs6nakokat.
a mezovarosok koze strci7.sat allitot-
tak, Megtiltottak az ormeny. zsid6.
gorog arusok es kereskedok mozg6te-
vekenyse~et. Elrendeltek. hogy a hely-
segekben "halls az utczakon kopo-
lyak. viz allasok es sarok vagynak. azt

I kltisztitsak", A megbetegedetteket
karantenba zartak.

KOlon rendeletet keszitettek a bor-
iv6knak. "Hogy a boriv6k szomjusa-
guk oltasaban hatramaradast nero
szenvedjenek. szabad abort kivano
edenyet leteven. azonnal 20 lepesre
tavozzon. es a csaplaros az elebbi he-
lyere leteven. abort. akle elviheti... Ha
a csaplaros a bar arat kivanja. azt
ecetben megaztatvan s megszaritvan
kezehez veheti."

Pest varmegye 1738. jurnus 21-el
korlevele arr6l tajekoztat. hogy a "dog
mar Csongrad megyeben grassal" ,

Karcagon hidaszok taboroztak. ne-
gyen k6zulilk pestisben meghaltak.
Olyan gondatlanul temettek el 6ket.
hogy a jatszadozo gyerekek a kiallo
vegtagokat megfogdostak. Ezt kovet6-
en a varosra ratort a vesz. majrJ 1500
aldozatot k6vetelt. Mivel a \'edoinll'z-
kedeseket nem tarlouak be. ..Isten
ostora es latoAatasa Csomorrt'. CsCJ-
bara es Kereszttirra IS hecsuszott e~
ottan is alkalmaslnl halnak a mlrll:)'
hen.

1739. junius 4-en Pest is ..be zara-
tott es strazsakkal korulveletod61t ..,
senki a linean altaI ne mennven. merl
ha meg tudatik vag,y meL( kapaltatik
valaki. azt olyan emht:r minden kegyt'-
lem nelkul lei akaszlatik aVn!.?;.V mt:,1!
lovoldoztet.ik. clkar r't'~rlj\i. ;lkAr
Ass~ony szemely les~en."

Budaorsot mar ;iprilislJan t'1t"rtt' ;-I
ragaly, Az osszeiras a halottak nt-vso.
rar61 igy kezd6dik:

Ab incepta contagiont: la It:rtozes
kezdetet611. tehat aprilisban 49 It'-lek.
majusban 90, jtiniusban 65. julius-
ban 28. au,gusztusban 3. szeptembt:r-
hen 4. okt6berben 12. nov{'mberben :;
-osszesen 266 aldozata volt a pestis-
nek. (Mas adatok szerinl 274. illetve
259,) Becslesek szerint a lakossa,l! ot-
yen szazaleka. Az els6 aldozat aprilis
otorJiken JOhaJlli Pachmann 40 t-ves.
az utolso Johann Schneider 42 eves
lakos volt.

Nehany adat a k6rnyezo telepult:-
sekr61: Zsambek 830. BlIdakes~i 5:~(-).
Torbagy 228 halott.

Egy korabeli leiras szerint: el!esz
ejen at temettek a halouakat. kopor-
soval nem gy6ztek azokat ellatni. ha-
nem zsakba dugva. leped6be varrva
vagy gyekenyhe takarva hanloltak el,
Elrendeltek, hog,y a jarvanvlemetOI
zarjilk Ie. .,elegend6 roldet han.\'a~-
sanak. ...kivalt moslanl lavasz Ido-
hen. hogy a clo,gletesseg ki Ilemjohes-
sen a foldbul. oem kulonben semmi-
nemii marhat a temet6helyekre ne bo-
csassanak,"

Az 1740, marcius 22-ei vamlelf.yei
hirdetmeny arrol tud6sit. ho,gy e.l!esz
Pest megye teruleten megsziint a pes-
tis miatti zarlat, A marcius 28-ai var-
megyegyiilesen a loszol~abir6 if.ZV ko-
szontotte a helyse,t!ek bira.it: ..Hogy rtZ
Or azon do~letes nyavalyaolJI kendtt'k
kitiszlulas;it me~en~e<lte. lelZVen ;-11-
doll szenl ne\'e orokkt""

Steinhauser Klara

Forrasmunkak:
Novak L8.szI6: Pestis. kolera. himlo Pest
megyeben
Bonomi Jeno: Die Pest im Orner Berg-
land
Hauser J6zsef: Budaorsi Kronika
Kislijszallas varas tortenete
Az orvoslas tortenete


