
A ha lál di a da la cí mû fest mény üd -
vöz li el sõ ként az ol va sót Chiº Florin
Ioan köny vé nek bo rí tó ján – tö ké le tes
vá lasz tás a té má já hoz, a jár vá nyok hoz.
A rend kí vül ala po san ki dol go zott fest -
mény rész le te i ben el ka lan doz va a tö -
meg sze ren csét len sé gek szim bo li kus
áb rá zo lá sát fi gyel het jük meg és az ezt
kí sé rõ két ural ko dó ér zést: a te he tet len -
sé get és a fé lel met. A szó ban for gó kö -
tet 260 ol dal ban tár gyal ja a 18. szá za di
pes tist és az ezt fel vál tó ko le rát az or -
szág észak nyu ga ti ré szén. 

Mun ká ja mö gött több évi ku ta tás áll,
nagy mennyi sé gû for rás anyag ra ala -
poz va, amely bõl tu do má nyos igé nyû,
láb jegy ze tek kel, bib li og rá fi á val el lá tott
rész le tes ta nul mányt ko vá csolt. A tar -
ta lom jegy zék re pil lant va ész re ve het -
jük, hogy jól struk tu rált, át lát ha tó
mun ká ról van szó, amely ben a konk rét
in for má ci ót ke re sõ ol va só is könnyen
meg ta lál hat ja a ma ga szá má ra szük sé -
ges ada to kat. A szer zõ há rom rész re ta -
gol ja mû vét. Az el sõ rész a jár vány
szám sze rû sí tett ada ta it dol goz za fel, a
má so dik rész a ha tó sá gok köz be lé pé sét
és a jár vány ter je dé se meg aka dá lyo zá -
sá nak kí sér le te it rész le te zi, míg a har -
ma dik a la kos ság re ak ci ó ját mu tat ja be
a ki ala kult pá nik hely zet ben. 

A Be ve ze tõ ben egy rö vid for rás kri ti -
kát is ol vas ha tunk, il let ve a je len ség-
 gel fel me rü lõ prob lé má kat dió héj ban.
A szer zõ a szám adat ok re konst ruk ci ó -
já hoz egy há zi anya köny ve ket is hasz -
nál, és több ször is hang sú lyoz za, hogy
egy ré szük ab ból az idõ szak ból va ló,
ami kor még nem volt sza bá lyoz va az
anya köny ve zés, ezért elõ vi gyá za to san

kell bán ni az in nen szár ma zó szám sze -
rû ada tok kal. En nek el le né re még min -
dig ez a leg hûbb tük re a né pes ség szá -
mon tar tá sá nak. Vi szont pon to sí tás ra
szo rul na, hogy a vizs gált te le pü lé se ket
mi lyen kri té ri u mok alap ján vá lasz tot ta
meg (la kos ság szám, gaz da sá gi je len tõ -
ség, el he lyez ke dés sze rint vagy vé let -
len sze rû en). Ku ta tá sá ban a mai Szat-
már, Szil ágy és Bi har me gyék bõl ta lá -
lunk te le pü lé se ket, el sõ sor ban né hány
na gyobb hely sé get. A je len le gi me gye -
ha tá rok ra va ló tá masz ko dás nak min -
den bi zonnyal gya kor la ti okai van nak,
mert a le vél tá ri gya kor lat egy me gyé re
ter jesz ti ki gyûj tõ kö rét, amely vi szont
nem min den eset ben fe di át a ré gi vár -
me gye ha tá ro kat. Azt saj nos az ol va só ra
bíz za, hogy ki kö vet kez tes se, va ló já ban
a le vél tá ri for rás anyag le he tõ sé gei sze -
rint vizs gál ta-e a te le pü lé se ket, ugyan -
is ahogy ha la dunk az idõ ben, nõ a vizs -
gált hely sé gek szá ma, an nak is je lé ül,
hogy egy re szi go rúb ban sza bá lyoz ták
az anya köny vek ve ze té sét. To váb bi kri -
té ri um nak, úgy tû nik, a te le pü lés mé ret
és eset leg a gaz da sá gi je len tõ ség te kint -
he tõ, ugyan is a kö vet ke zõk az utol só
jár vány (1873) ese tén ku ta tott hely sé gek:
Nagy vá rad, Szé kely híd, Nagy ká roly,
Szatmár, Margitta, Élesd, Szalonta, Be lé -
nyes, Szilágycseh, Zsibó, Zilah, Kraszna,
Érmihályfalva, Mezõtelegd, Szalárd,
Avasfelsõfalu, Szilágysomlyó, Tasnád,
Alsóegregy. 

A mód szer ta ni részt hosszú iro dal -
mi át te kin tés kö ve ti, amely az An na les-
is ko la mószereibõl in dul ki. A té má hoz
kap cso ló dó ro mán tör té net írás át te kin -
té se vi szont kü lö nö sen hasz nos és téka
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rész le tes a ku ta tók szá má ra ki in du ló -
pont ként. A be ve ze tõ láb jegy ze te i ben
tör té ne ti de mog rá fi ai, tu do mány tör té -
ne ti, klí ma tör té ne ti, szo ci o ló gi ai és or -
vos tu do má nyi ta nul má nyok hosszú
lis tá ját ol vas hat juk, an nak je lé ül, hogy
a jár vá nyok tör té ne té nek ku ta tá sa több
tu do mány ág ba igé nyel be te kin tést. Így
ter mé sze te sen nem ma rad hat el a be ve -
ze tõ bõl a ko le ra és a pes tis be mu ta tá sa
or vo si szem szög bõl sem, e rész ben még
a ko le ra je len le gi ke ze lé si mód já ról is
ol vas ha tunk. 

A szer zõ azért tart ja fon tos nak a jár -
vá nyok de mog rá fi ai kö vet kez mé nye i -
nek a meg is me ré sét, mert ez vál tot ta ki
az egyé nek, a kö zös sé gek és a ha tó sá -
gok kü lön bö zõ re ak ci ó it. Ezt a részt
több al fe je zet re bont ja. A pes tis jár vá -
nyo kat egy ben tár gyal ja, a ko le ra jár vá -
nyo kat pe dig kü lön-kü lön (1830–1831,
1836, 1848–1849, 1855, 1866, 1872–
1873), mind egyik eset ben ugyan azo kat
vagy ha son ló vizs gá la to kat vé gez ve. 
Az ada tok tól füg gõ en pél dá ul szá mol
mor bi di tást, letalitást, mor ta li tást, a ko -
le rá ban el huny tak szá za lé kos ará nyát 
a töb bi ha lott hoz ké pest, ne men kén ti
meg osz lást és ha son ló kat. Meg fi gye li,
mi kor leg erõ sebb a vi ru len cia, mi lyen
irány ból és mer re ha lad a jár vány, kon -
tex tus ba he lye zi és össze ha son lít ja a ko -
ráb bi ak kal, va la mint más te le pü lé sek kel. 

Ez a fe je zet bõ vel ke dik áb rák ban is.
A nagy jár vány hul lá mok be mu ta tá sá -
hoz tér ké pet il leszt, amely a vizs gált te -
le pü lé se ket és a be teg ség ter je dé sé nek
irá nyát mu tat ja. A tér kép rend kí vül
hasz nos és se gít az ol va só nak össz ké -
pet al kot ni és tér ben el he lyez ni a jár -
ványt. Rá adá sul a ko le ra jár vá nyok hoz
csa tolt tér ké pek egy sze rû ek és át lát ha -
tók, mert ki zá ró lag csak a té má hoz kap -
cso ló dó in for má ci ó kat tar tal maz zák. 
A pes tis hez csa tolt tér ké pek eh hez ké -
pest ke vés bé át lát ha tók a dom bor za ti
for mák, utak és fo lyók vo na lai mi att. 
A tér ké pek mel lett táb lá za tok kal és di -
ag ra mok kal egé szí ti ki a szö ve get. Osz -
lop di ag ra mo kat ké szít az el ha lá lo zás ok
szá má nak éven kén ti vál to zá sá ról, ha -
von ta a jár vá nyos éven be lül vagy na -
pok ra bont va a jár vány hó nap ja i ban. 

A jár vány okoz ta ki ug rás vi lá go san lát -
szik az el ha lá lo zá si ér té kek vál to zá sá -
ban. Eze ket kü lön-kü lön el ké szí ti egy
te le pü lé sen be lül az egyes fe le ke ze tek -
re vo nat koz tat va. Ahol egy te le pü lé sen
be lül több fe le ke zet nek meg van nak az
ada tai, több di ag ram he lyett egy össze -
vont is meg ten né, ugyan is ugyan azt 
a min tát mu tat ná, és nem ten né zsú -
folt tá a szö ve get áb rák kal. Emel lett kör -
di ag ra mo kat ké szít a ko le rás ál do za tok
élet kor sze rin ti meg osz lá sá ról, ahol vi -
szont ki fo gá sol ha tó, hogy túl nagy ka -
te gó ri ák ra bont ja az élet ko ro kat: 0–20
éve sek, 20–50 éve sek és 50 év fe let ti ek.
Itt el sõ sor ban a 0–20 éves cso por to sí tás
hely te len vé le mé nyem sze rint, ugyan is
egy cse cse mõ élet erõs sé ge nem ha son -
lít ha tó össze egy 20 éve sé vel. Az elõb -
bi ek sok kal na gyobb arány ban hal nak
meg gyen ge ség ben és gye rek be teg sé -
gek ben, ami fel bo rít hat ja a szám sze rû
ered mé nye ket, és hely te len kö vet kez te -
té se ket von ha tunk le be lõ lük. 

Az el sõd le ge sen anya köny ve ken ala -
pu ló mód szert al kal maz va már a fe je ze -
tek ter je del mén is meg lát szik az anya -
köny vek sza bá lyo zá sá nak és egy sé ge sí -
té sé nek fej lõ dé se. A pes tis jár vá nyok és
az el sõ ko le ra jár vány ese té ben még igen
szûk sza vú ak az anya köny vek, szin te az
a ki vé tel, ahol van adat. Az el sõ ko le ra -
jár vány hoz ép pen ezért nem is kap cso ló -
dik tér kép. Emi att az el sõ két al fe je zet -
ben több nyi re ada tok fel so ro lá sa ol vas -
ha tó, a szer zõ óva ko dik kö vet kez te té se -
ket le von ni a rend kí vül hi á nyos ada tok
mi att. Ezt kö ve tõ en vi szont mind egyik
al fe je zet vé gén rö vi den összeg zi a meg fi -
gye lé se it. Pél dá ul hogy 1850-ben a jár -
vány hul lám után sok kal ki sebb a ha lál -
ese tek szá ma, mint akár a ko le ra elõt ti
évek ben, amit a jár vány egy faj ta ter mé -
sze tes sze lek ci ó já val ma gya ráz.

A kö vet ke zõ fe je ze tet a jár vá nyok el -
le ni óv in téz ke dé sek nek szen te li, a pes -
tis sel kezd ve. Itt fõ leg hi va ta los ira to kat,
je len té se ket, ren de le te ket, jegy zõ köny -
ve ket hasz nál for rás ként, a ké sõb bi ek -
ben pe dig a saj tót is. A ren de le tek mel -
lett pár hu za mo san be mu tat ja a gya kor -
la tot is. Az óv in téz ke dé sek kü lön bö zõ
mód sze re it is mer te ti, ha csak le het, he -120
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lyi pél dák kal ki egé szít ve. A leg el ter jed -
tebb a ka ran tén volt, amely egy ben fel -
há bo ro dást is kel tett a la kos ság kö ré ben,
mi vel aka dá lyoz ta a for gal mat és a ke -
res ke del met, ezért a had se reg be ve té sé -
re volt szük ség, né ha pe dig olyan ra di -
ká lis bün te té sek re, mint a ha lál bün te -
tés. A há zi ka ran tén pe dig szin te fe lért a
ha lá los íté let tel: ha va la ki el kap ta a fer -
tõ zést, be zár ták a há zá ba a csa lád já val
együtt, és csak ak kor nyi tot ták ki az aj -
tót, mi kor már nem lát tak ka pá ló zó ke -
ze ket az ab lak ban. A ha lott szál lí tók szi -
go rú sza bá lya it tar tal ma zó es kü jét is ol -
vas hat juk eb ben a fe je zet ben. A szer zõ
nagy el is me rés sel te kint Má ria Te ré zia
egész ség ügyi tör vé nye i re és ezek fon tos -
sá gá ra, ugyan ak kor né hány er dé lyi fõ or -
vos ne vét is ol vas hat juk, akik so kat tet -
tek az or vos tu do mány és egész ség ügy
te rén: pl. Chenot Adam, Pa ta ki Sá mu el,
Nyu las Fe renc. A ko le ra ide jén is ha son -
ló mód sze re ket al kal maz tak, mint pél -
dá ul a ka ran tén, vi szont sok kal na gyobb
hang súlyt fek tet tek a köz nép ok ta tá sá ra,
amely ben a saj tó je len tõs sze re pet ját -
szott. Itt vi szont már egy má sik té nye zõ
is elõ tér be ke rül, még pe dig az egyé ni hi -
gi é nia, amely szo ro san össze függ a ko le -
ra ter je dé sé vel. Majd egy rö vid fe je zet
kö vet ke zik az or vos tu do mány és or vos -
kép zés tör té ne té rõl, ahol vi szont sze met
szúr, hogy Nagy szom bat he lyett két szer
is „Nagy Szambat”-ot kell ol vas nunk. 

A kö vet ke zõ fe je ze tek a leg ol vas má -
nyo sab bak, be ve ze tik az ol va sót a nép
gon do lat vi lá gá ba, meg pil lant hat juk a
meg ré mült fõ sze rep lõ ket. A for rá sok 
a leg több eset ben ko ra be li köny vek lap -
szé li, il let ve anya köny vi be jegy zé sek,
ame lyek jól il luszt rál ják a ko ra be li
men ta li tást.  A val lás volt a nép egyik
„vé de ke zé si” mód ja, pél dá ul a pes tis tõl
vé dõ Szûz Má ria vagy Szent Ró kus
tisz te le te. A val lás mel lett ki egé szí tés -
ként sze re pelt a va rázs lat: a pes tist
meg sze mé lye sí tõ ala kot kü lön bö zõ mó -
don pró bál ták el ûz ni. Itt egy olyan for -
rás sal ta lál ko zunk, amely meg le põ egy
18–19. szá za di tör té ne ti mun kát ol vas -
va: egy in ter jú val. Egy Szil ágy me gyei
fa lu ban még van olyan, aki em lék szik 
a pes tis ide jén al kal ma zott „pestising”-

készítés ri tu á lé já ra, ugyan is a szer tar -
tást még a múlt szá zad el sõ fe lé ben is
hasz nál ták, igaz, más sze ren csét len sé -
gek el há rí tá sá ra. Így az idõs asszony
még a ver ses rá ol va sás ra is em lé ke zett.
A pes tis ing hi e del mi alap ja az, hogy 
a be teg sé get meg sze mé lye sí tõ öreg -
asszony nak, mi kor el ko pik az in ge, el -
in dul a szom széd fal vak ba újat ke res ni,
ezért in get szõ nek ne ki, hogy azt ölt se
ma gá ra, és men jen el ve le messze a 
fa lu tól. Egy má sik rá ol va sás egy 18.
szá za di Bi har me gyei kéz irat ból tel jes
ter je del mé ben ol vas ha tó, amely a ter -
mé szet fe let ti erõk jó és rossz kép vi se lõ -
i nek egész se re gét ál lít ja szem be egy -
más sal, má gi kus szá mok kal je lez ve
ere jü ket, és a meg sze mé lye sí tett pes tis
egy má sik szük ség le té re vi lá gít rá: az
ét ke zés re. Az em be re ket a fé le lem kor -
má nyoz ta, és mi kor már sem a pap,
sem az or vos nem tu dott se gí te ni, a leg -
jobb or vos ság „egy jó pár csiz ma” volt.
Ha csak te het ték, és nem ál lí tot ták meg
õket, egész fal vak me ne kül tek, ke vés
ered ménnyel, mert ve lük együtt uta -
zott a jár vány is. A ko le ra ide jén is
ugyan azo kat a mód sze re ket hasz nál ták
a rurális kör nye zet ben, idõ vel azon ban
eze ket fo ko za to san he lyet te sí tet te a
kor sze rûbb or vos tu do má nyi gya kor lat,
em lé kük vi szont még hosszú ide ig
fenn ma radt a né pi em lé ke zet ben.

A jár vány hul lá mok tör té ne te
puzzle-ként áll össze a sok ap ró in for -
má ci ó ból, be jegy zés bõl, je len tés bõl,
szám adat ok ér tel me zé sé bõl Chiº Florin
Ioan kö te té ben, ame lyet be he lyez a té -
ma már meg le võ iro dal má ba. Ér de me
fõ ként a kis lép ték ben va ló ku ta tás, 
a he lyi, rész le tes, el sõd le ges for rá sok
ér tel me zé se és fel ku ta tá sa, amely re az
össze fog la ló mun kák nem vál lal koz -
hat nak. A tör té ne ti de mog rá fu sok szá -
má ra fe let tébb iz gal mas ol vas mányt
nyújt hat, he lyet ad va mód szer ta ni vi -
ták nak is egyes rész le te i ben. A ké sõb bi
fe je ze tek pe dig a men ta li tás tör té net
iránt ér dek lõ dõ ket ra gad ják meg, emi -
att fõ leg a kö tet vé ge  ol vas má nyos és
ér dek fe szí tõ a nem tör té nész ol va sók
szá má ra is.   

Gál Edi na-Tün de téka
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