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Abstract 

 Following a short history of plague epidemics, the author describes the plagues outbreaks in 

Transylvania and especially in Kolozsvár (now Cluj-Napoca, Romania). It is a historic fact the last great 

epidemic of this town was in 1738/39. About its events János Boguslavski, one of the seniors of the 

Unitarian College of Kolozsvár made some important registrations into the school protocols. He registered 

all important events of the town between December 1737 and August 1739. His Latin notes are presented 

in Hungarian translation. It is worth of mentioning that this plague is commemorated even in our days by a 

baroque column and an ornamental gate in the town. 
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A középkortól kezdve a 18. század végéig a pestis volt a világ legelterjedtebb járványos betegsége. 

Egyes feltételezések szerint már az ókori Rómában is pusztított, s a tájainkon élő honfoglalás előtti népeket 

is – köztük a hunokat – ez irthatta ki. Szent László király és V. László esetében feltételezik a halál 

okozójaként, Hunyadi Jánosnál biztosan megállapítható a pestis.  

 A 19. századig a pestisről nagyon keveset tudtak. Isten büntetésének vélték, füstöléssel, 

gyógyfüvekkel, kenőcsökkel, ráolvasásokkal próbálták gyógyítani – eredménytelenül. Az egyetlen hatásos 

eszköz az elszigetelés, a karantén volt. A karantént az elsők között Ragusában (ma Dubrovnik) alkalmazták 

1377-ben, amikor 40 napig elzárták a parti várost a külvilágtól: a quarantana (negyven napos) olasz szóból 

alakult ki a mai karantén alak. A pestist még dögvésznek, fekete halálnak is nevezték, sőt a – török eredetű 

– csuma szó is előfordul vele kapcsolatban. (A román nyelvben máig ez az elnevezése: ciumă.) Egy 

Alexandre Yersin (1863-1943) nevű svájci francia orvos Pasteur munkatársa Hong-kongi kiküldetése 

idején, 1894-ben fedezte fel kórokozóját, amelyet róla máig Yersinia pestis néven tartanak nyilván. Ezután 

már a terjedését is ki lehetett mutatni: a patkányokon élősködő bolhák harapással terjesztik, akár 

háziállatokra, akár emberekre. A betegségnek három féle variánsa alakult ki. A legismertebb a búbópestis, 

amikor a baktérium az ágyéki, nyaki mirigyeket támadja meg, s ezek hatalmas csomókká nőnek, idővel 

kifakadnak, s úgy fertőznek. A másik eset, amikor a baktérium a vérben terjedve vérmérgezést okoz, ez a 

szeptikémiás pestis, a harmadik típus a tüdőben szaporodó baktérium okozta tüdőpestis, ez cseppfertőzéssel 
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is átadható. Mindegyik magas lázzal jár, gyakran fejfájással, tudatzavarral, s az oxigénhiányos bőr 

elkékülésével (feketévé válik – fekete halál). A fertőzés után 36 órával már halált okozhat a betegség, de 

van, akiknél két-három napot lappang. Csak az erős szervezetűek élik túl. Az antibiotikumok – idejében 

adagolva – elpusztítják a kórokozót. Megelőzésére igen fontos a rendszeres patkányirtás. Az országokon 

végig söprő járványok tulajdonképpen a természetes szelekciót is elősegítették: a gyengén fejlett 

gyermekek, a betegeskedő idősek mind elhulltak. A pestis „őshazájának” Közép-Ázsiát tartják, onnan 

indultak ki különböző időben a járványok hullámokban.  

  

 A koraközépkori pestisjárvány Konstantinápolyban ütötte fel a fejét 541-542-ben. Ennek oka 

valószínűleg az 535-ben kialakult globális éghajlatváltozás, valamint Justinianus (482-565) hódító 

hadjáratai Európába. Így közel 25 millió ember halálát okozta a pestis, melyet ma már bizonyítottak 

paleogenomikus módszerekkel.  

 

A következő nagy hullám a 12. században volt. ahol a középkori pestisjárvány egyben a biológiai 

fegyver alkalmazását is jelzi, bár már Rómában is divat volt döglött állatokat a vízvezetékbe dobni egy város 

megfertőzésére. A genovaiak a 1300-as évek első haramdában a Krími félszigeten az ottani tatárok 

engedelmével egy erős várat építtettek Kaffa elnevezéssel (ma Feodoszija üdülőváros). Ez a távol-keleti 

kereskedelem hídfője volt. Egy muzulmán–keresztény konfliktus nyomán a tatárok megostromolták Kaffát, 

de időközben seregükben kitört a pestis. Parancsnokuk látva, hogy képtelen a várat bevenni, kitalálta, hogy 

hajítógépekkel a pestisben meghaltak holttestét lőjjék be a várba. Így a falakon belül is gyorsan elterjedt a 

kór. Végül a védők kénytelenek voltak a várat feladni szabad elvonulás biztosításával. A genovaiak először 

Konstantinápolyban kötöttek ki, s ott 1347-ben már fellángolt a pestis, aztán tovább hajóztak Ciprus, 

Genova, Velence irányába, ahol 1348-ban kezdődött a nagy járvány, mely aztán egész Európára kiterjedt, s 

az akkori lakosságnak körülbelül egy negyedét elpusztította. Ezután tíz-húsz évenként végigsöpört a 

kontinens egyik-másik részén a vész. Magyarországi bizonyítható jelentkezését Nagy Lajos király idejére 

teszik, de Mátyás király idejében is dühöngött az 1470-es évek második felében[1].  

  

Az első nagyobb erdélyi pestisjárvány elindítását a Nándorfehérvár 1456-os ostromát követően hazatérő, a 

táborban megfertőzött katonáknak tulajdonítják. 1510-ben megint egész Erdélyben dühöngött a pestis, s 

feljegyezték, hogy Nagyszebennek sikerült ellenállni: Hans Salzmann (?-1530) városi orvos megszervezte a 

vesztegzárat, s így a kór nem juthatott be az erős falakkal védett városba [2]. 1554-ben újra tombolt a 

járvány. 1571-ben a járvány hírére a kolozsvári tanács arról tárgyalt, hogy temetőhelyet kellene nyitni, mert 

a templomok körüli sírkertek mind beteltek. 1573. február 3-án döntést is hoztak: a várost körülvevő kettős 

kőfal közötti „várkertek, kőkertek” közül kettőt, a keleti és a nyugati falak mentit jelölik ki temetkezési 

helyül. Itt nem lehet sírköveket állítani, úgyhogy a közelebbi városfal egy-egy kövét csiszolják le, s arra 

vésik a halott feliratát.[3] Az 1574-es nagy pestisjárvány áldozata lett a szászok plébánosa, az első 

kolozsvári nyomdász, magyar prózaíró Heltai Gáspár (1520-1574) is. Őt még valószínűleg a 

templomkertben hantolták el.  

 Ekkoriban írta Európa egyik legtöbbet idézett traktátusát a pestisről a Kolozsvárt született Kolozsvári 

Jordán Tamás (1540–1586) orvos. Páduai és bécsi tanulmányok után 1570-ben Morvaország főorvosa lett, 

s Brünnben élt és gyógyított. 1576-ban Frankfurtban jelent meg a pestis jellemzőiről írt latin nyelvű 

munkája. Egy évvel később ugyancsak ő közölt latin nyelvű kötetet a gall betegségről, vagyis a szifiliszről 

[4].  
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A következő nagy pestisjárvány 1585/86-ban pusztított Kolozsvárt. A megelőző nyáron nagy 

szárazság volt Erdélyben, s azt éhínség követte. A legyengült lakosság tömegével esett a kór áldozatául. 

Már tavasszal annyi volt a halott, hogy a kolozsvári tanácsnak új temetőhely után kellett néznie. 1585. május 

11-én hozzák a többször emlegetett határozatukat: „Elsőben látván őkegyelmek az istennek ostorát és az 

halálnak naponként való gyarapodását, a temetőhelynek is alkalmatlan voltát, az sok benne fekvő testek 

miatt úgyannyira, hogy ahol sírt ásnak, mindenütt eleven testre találnának. Gondolkodva azért őkegyelmek 

városul […] végezték egyenlő vokssal, hogy a Torda utcai kis ajtón kívül való földben, ahol mostan az 

dinnyét vetették, egy jó tágas darab helyt szakasszanak temetőhelynek…” Ez az új temetőhely lesz a 

Házsongárdi temető. [5] Ettől fogva századokon át e sírkert a leghitelesebb, kőbe vésett krónikáját nyújtja 

a kolozsvári járványoknak. Herepei János történész a múlt század első felében számba vette a temető összes 

1750 előtti sírkövét, lemásolta feliratukat, s megállapította, hogy mikor dúltak nagyobb járványok a 

városban. [6] Szerinte minden 10–12 évben volt egy kisebb-nagyobb pestisjárvány. A nagy járványok idejét 

az arra az évre eső kövek jóval nagyobb száma is bizonyítja. Ez az 1585/86-os járvány a téli hidegben kissé 

enyhült, majd a következő év tavaszán újra fellángolt oly annyira, hogy az iskolákból haza kellett küldeni a 

diákokat, s a Torda (ma Egyetem) utcai kiskapuhoz állandó őrt állítottak, aki csak olyankor nyitott kaput, 

ha halottat szállítottak ki a temetőbe.  

A járványok idején, amikor hirtelen napi több sírt kellett nyitni, lehetőleg új parcellát vettek 

használatba, hogy ne kelljen régebbi sírokat megbolygatni. Ezért a temető aránylag gyorsan kúszott fel a 

domboldalon.  

 

A következő járványok 1618/19-ben, majd 1622/23-ban jelentkeznek a városban. Az utóbbiról 

Segesvári Bálint  készített feljegyzéseket. [7] Szerinte 1622. augusztus 10-én hal meg az első áldozat, 

Csanádi János uram. Meghal a szász prédikátor és a református esperes is. A járvány eltartott a következő 

év nyaráig: „Az 1623. esztendőben is Januáriusban grasszált, és nyárban, ugyanakkor is sok ember holt 

meg ebben az esztendőben az pestis miatt”. Volt nap, hogy 125-öt is temettek – állítja. Ez alighanem túlzás! 

 

Az újabb, 1633/34-es járványról szintén Segesvári számol be: „1633 júliusban indultatott egy nagy 

pestis, mely tartott 1634-ben is. Az kikre számot tartottam bizonyoson: az városból az Torda utcai ajtón 

kihordottak nro. 1098, az 1634 esztendőn kívül; azon kívül az kiket az Hóstátból odahordtak, és az 

Szentpéterben és az hídelvi ispotályban temettek.” Tehát csak a falakkal övezett belvárosból vittek ki 1098 

halottat, a hóstátiakat a fal külső oldala mellett vitték a temetőbe, s volt a Szentpéteri templom körül és a 

későbbi Astoria Szálló helyén (a mai Horea út elejének bal oldalán) lévő ispotály mellett is temető. A kb. 

8000 lakosú városnak legalább egy negyede meghalhatott. E pestisnek lett áldozata a bibliafordító és 

szótáríró Szenczi Molnár Albert (1574-1634) is.  

Megint 1645 augusztusától 1646 áprilisáig dühöng a kór a városban. Ha nagyon hideg a tél, pár 

hónapig alig van megbetegedés, de aztán tavaszra megint előjön a lappangó betegség, s elviszi, akit eddig 

megkímélt. 1654-ből egy kisebb járványról is van feljegyzés.  

1660 szomorú év Erdély történetében. II. Rákóczi György – lengyelországi kalandját követően – 

Kolozsvár határában esik el. Török-tatár seregek járják a védelem nélkül maradt országot. Kolozsvárt is 

megostromolják, s ekkor menti meg a várost Linczigh János királybíró. [8] A hadakozás, a seregjárás 

magával hozza az 1661 tavaszán elterjedő pestist, mely októberig dühöng. Csak az unitáriusok 400 halottat 

temetnek, a reformátusok is legalább ennyit. Ekkor hal meg egymás után Beke Dániel és Járai János 

unitárius püspök valamint az említett királybíró szintén Linczigh János nevet viselő céhmester édesapja. A 

körülbelül 10 000-es lakosságú várost éppen megtizedeli a járvány.  
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Hosszabb szünet után a kuruc–labanc küzdelmek végén jelentkezik megint a pestis. Nem véletlenül: 

az ilyen háborús időkben nagy a népmozgás, a város elöljáróinak a hadi eseményekkel kell foglalkozni, nem 

pedig az egészségüggyel. Ekkorra különben Kolozsvár lakossága 5000 főre esik vissza. A pestis első 

hulláma 1708-ban éri a várost, aztán 1710 júniusától szeptemberéig szünet nélkül pusztít. A feljegyzéseket 

készítő Szakál Ferenc röviden így fogalmaz május táján: „Rettenetes döghalál”. Augusztusban aztán 

szomorúan jegyzi föl, hogy 16 éves Péter nevű fia is elhunyt: „igen nehéz betegen, 4 Augusti, megholt a 

pestisben, az Úristennek rettenetes ítíletinek idején”. [9] Naponta 75 halottat is temetnek, július 12-én pedig 

105 temetésre kerül sor. Jövedécsi András unitárius plébánost is elviszi a kór. Alig tíz év múlva, 1719/20-

ban újabb járvány üti fel a fejét. Ekkor hal meg Kolozsvári Dimién Pál, az unitárius főiskola igazgatója, 

városi plébános, aki különben külföldi tanulmányútjáról orvosi diplomával tért haza, s itt az előző járványok 

idején gyógyított is. Ekkoriban merül fel először, hogy külön pestiskórházat kellene létesíteni, ennek helyét 

a Kül-Magyar utca végétől balra a Kétvízközt jelölik ki, a csertörő malom mellett, nagyjából a későbbi 

Szentpéter (ma Buftea) utca végén, lazarétumként emlegetik. Mikor nincsen éppen járvány, ide gyűjtik be 

a leprásokat is.[10]  

 

Az 1723-as kisebb járvány után 1738. szeptemberében tör ki az utolsó nagy pestisjárvány. Ennek 

történetéről Alexandru Lenghel 1930-ban disszertációt írt, úgyhogy eseménysorát részletesebben ismerjük. 

[11] Augusztusban Tordán üt ki a kór, a várost karanténba helyezik. Hiába, mert szeptember 27-én már 

Kolozsvárt is jelentik az első megbetegedést. Még a karantén kihirdetése előtt, főleg a vidéken is házzal bíró 

nemesek elmenekülnek a városból, mások rokonokhoz költöznek. Szeptember 29-én felállítják az 

Egészségügyi Tanácsot, melyben kirurgus-orvos mellett egy patikus, beteg-, illetve halottkém, 

hullaszállítók főnöke stb. vesz részt.  Megnyitják a pestis-kórházat a Kőmál aljában, a Szt. Erzsébet 

ispotálynál (ma a volt Astoria Szálló telke). Mivel itt nincs elég hely, ismét használatba veszik a szentpéteri 

lazarétumot. A városi Egészségügyi Tanács 1738. október 1. és 1739. december 11. között vezetett 

jegyzőkönyve szolgál Lenghel járványtörténetének fő forrásául.  
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1. ábra A szeniori jegyzőkönyv 602. oldala 

 

Október 1-jén már 15 fertőzött házat tartanak nyilván, a házakat pirossal jelölik meg. Októberben 

209, novemberben 225 a pestises halott. November 5-én éri el csúcsát a kór: 18 halottat temetnek. 

Decemberben már csak 128-an esnek áldozatul. Januárban 66, februárban 22, márciusban mindössze 8 

pestises halálesetet jegyeznek fel. 1738. szeptember 30-án az egész város karantén alá kerül. Betartatásával 

a hadsereget bízzák meg. A bevezető utcákhoz sorompókat állítanak, s csak nagyon indokolt esetben lehet 

kimenni vagy bejönni. Az istentiszteleteket is betiltják. 1739. augusztus 7-én jár le a szinte egy évig tartó 

járvány, a halottak számát 800-ra becsülik. Ez a  7500 fős lakosság megtizedelését jelentette. A járvány 

méretét jellemzi, hogy 1739 februárjában a városi tanács a Főkormányszékhez fordult, hogy engedélyezze 

egy új városi temető megnyitását, mert nincs hova a halottakat eltemetni. A járvány az egész országra 

kiterjedt, s teljesen csak 1741-ben szűnt meg.  

 

Az ekkoriban már Habsburg-uralom alá került Erdélyben is divatba jött a járványtól való 

megszabadulást emlékezetessé tenni, hálából a megmaradásért vallásos szimbólumokkal díszített fogadalmi 

oszlopokat, kapukat emelni. Kolozsvár is két ilyen értékes emlékművel gazdagodott. Gróf Kornis Antal 

főkormányszéki tanácsos és felesége készíttet 1744–1746-ban egy fogadalmi vagy Mária-oszlopot Anton 

Schuchbauer szobrászművésszel. Ezt a Farkas utca és a mai Egyetem utca találkozásánál akkor kialakult kis 

barokk téren állították fel, s a város első térszobra volt. Ausztriai hasonló alkotásokból ihletődött. 

Lépcsőzetes magas hatszögű talapzaton nyugszik az angyalfejekkel és felhőkkel átfont oszloptörzs, ezen 

egy lendületes Mária-szobor áll.  
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2. ábra Mária-oszlop, 1746. 

Testét fodros lepel fedi, arca fiatalos. Jobbját drámai mozdulattal mellére teszi, balját egy kerubfejen 

pihenteti. Az, hogy Mária a földgömbön tekerőző kígyóra tapos, a gonosz legyőzésére utal. Egykor fejét 

kovácsoltvas csillagkoszorú övezte. Az egyetem főépülete előtti helyen zavarta a kommunista hatóságokat 

ez a vallásos jellegű emlékmű, úgyhogy 1959-ben lebontatták, s két év múlva a központtól távol, a 

Szentpéteri templom mögé állíttatták fel. Ott aztán teljesen őrizetlenül lévén a külvárosi csőcselék többször 
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megcsúfolta, díszeitől megfosztotta az oszlopot. [12] Jelenleg szó van róla, hogy az oszlop visszakerüljön 

eredeti helyére, ahol a belváros dísze lehetne.  

 

Bíró János kolozsvári plébános fogadalmi kaput emeltetett 1747-ben a Szent Mihály templom elé, 

ugyancsak a járvány megszűntére emlékeztetőn. Kivitelezője Johannes König bajor szobrász volt. Mikor a 

főtéri templom körüli épületeket lebontották, ez a kapu magára maradt, úgyhogy 1899-ben a Szentpéteri 

templom elé költöztették. Sajnos, az eredetinél kisebb méretre vették a kaput, de a szobrok és a központi 

szoborfülke hiteles barokk alkotás. Ebben kerek arcú fekvő nőalak látható, fején rózsakoszorú, egyik 

kezével fejét támasztja, a másikkal ölében koponyát tart. Fölötte, a kapuzat csúcspontján áll a sárkányon 

győzedelmeskedő Szent Mihály arkangyal római katonának öltözve. Ettől balra és jobbra három-három 

szobor áll: Borromei Szent Károly (esetleg Assisi Szent Ferenc) karjában feszülettel; fatörzshöz kötve a 

lenyilazott Szent Sebestyén; Keresztelő Szent János szobra lábánál a báránnyal, jobb keze eredetileg 

keresztet tartott; Evangélista Szent János kezében könyvvel és kehellyel, lábánál a saskeselyű; Szent Rókus 

szobra lábánál a kutyával; Nepomuki Szent János kezében feszületet tartó szobra a kapuzat jobb szélén, 

szinte azonos a bal szélen lévő szoborral. A művész remek komponáló képességét bizonyítja e mű.[13] 
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3. ábra Fogalami kapu, 1747 

Alább az 1738/39-es nagy pestisjárvány történetének egyik fő forrását adjuk közre magyar nyelven. 

Az 1557-ben alapított kolozsvári Unitárius Kollégium a város legrégebbi tanintézete, az 1948-as 

államosításig megszakítás nélkül működött, 1993-ban újraindult. [14] A 19. század utolsó harmadáig a 

tanintézetben működött a hagyományos diákönkormányzat. A hat gimnáziumi osztályt elvégzett tanulók 

ünnepélyes szertartással léphettek a fogadalmat tevő tógás diákok közé, eredetileg csak őket tanították a 

külföldi egyetemeket járt professzorok. E tógás diákközösség feje a szenior volt, akit – a tanári kar 

jóváhagyásával – évente választottak. Rendszerint a legjobb, legtekintélyesebb diák kapta ezt a megbízatást. 
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Ő felelt az iskola belső rendjéért, ugyanakkor ő képviselte a tanárokkal szemben a diákság érdekeit. A 

szeniorok 1626-tól hagyományosan jegyzőkönyveket vezettek, mégpedig 1842-ig (a magyar tanítási nyelv 

bevezetéséig) latin nyelven. Ebbe feljegyezték a püspök- és tanárbeiktatásokat, jeles emberek halálát és a 

temetésen kapott pénzt, a jelesebbek házasságát is, s a diákéletben történt fegyelmi eseteket, néha a 

járványokat, harci eseményeket is említik. Egyház-, iskola- és várostörténeti szempontból igen fontos 

dokumentumok, nem egy esemény pontos idejét, jeles emberek halálának napját e feljegyzések alapján 

sikerült megállapítani. [15] A sokszor nehezen olvasható kézírások és latin nyelvezete miatt a mai kutatók 

közül kevesen tudják őket hasznosítani. Tervezik teljes szövegük nyomtatásban való közzétételét.  

 

A járvány idején szeniori tisztséget betöltő fiatal, Boguslavski János külön fejezetcím alatt tudatosan 

rögzítette a járvány főbb eseményeit, lévén hogy az iskolai életről úgy sem volt mit írnia. Ekkoriban, 1720 

óta, Szentábrahámi Lombárd Mihály (1683–1758) holland és német egyetemek korábbi tanítványa volt az 

iskola rektora. A rektor mellett rendszerint egy-két lektor oktatott, 1737-től a holland egyetemeken képzett 

Agh István (1707–1786) töltötte be a lektori tisztséget. Mindketten utóbb a felekezet püspökei lettek. A 

vészterhes időkben a bölcseleti kurzust alig néhány diák hallgatta. 1738 őszétől mindössze hét tógás 

valamint három „secundanus”, vagyis világi pályára készülő maradt a kollégiumban, a professzorok is 

vidékre menekültek, a vidéki diákok pedig nem jöhettek be a városba. Az iskolába bezárkózó fiatalokról az 

eklézsia kurátora, id. Gyergyai Pál (1689–1751) gondoskodott, ő juttatott nekik pénzt és élelmiszert. A 

szenior, mint családnevéből is kitűnik, lengyel származású volt. Ugyanis 1661 januárjában Kemény János 

fejedelem megengedte, hogy a Lengyelországból vallásuk miatt elűzött körülbelül 700 unitárius Erdélyben, 

főleg Kolozsvárt telepedjék le. Ők külön lengyel unitárius egyházközséget alkottak addig, amíg rendre 

beolvadtak a magyarok közé. Boguslavski is a középkor óta elterjedt felfogás szerint a járványt az emberek 

bűneiért kimért Isten-csapásnak tekinti.  

Az alábbi szöveget már Lenghel is felhasználta, sőt néhány bekezdést idéz is belőle latin nyelven. 

Magyarul most jelenik meg először. A kéziratos kötet címe: Fasciculus rerum scholasticarum Nro. IV. (Az 

iskolai események följegyzései IV. kötet: 1705. év május 9-től 1748. április 13-ig.). Ennek 588–607. oldalán 

található a latin szöveg, melyet most lefordítva – kevés kihagyással – közlünk. A kötet lelőhelye a Magyar 

Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) [16].  

* 

„1737. dec. 17. 

Egyre több híradás érkezik a pestisről, így Vízakna is zárlat alá került.   

 

1737. dec. 21.  

A magas Főkormányszék parancsa értelmében – hogy a Kegyelmes Isten a bajt, melyet ránk mért, távoztassa 

el, nevezetesen: a hazánk egyes vidékein terjedő pestisjárványt mérhetetlen kegyességével szüntesse meg – 

e napon böjtöltünk és a templomokban három ízben tartottunk istentiszteletet. Az Isten könyörüljön az ő 

népén, és mentse meg a további vétkezéstől.  

 

1738. júl. 5.  

Híre jött ismét, hogy a pestis elterjedt Szebenben.  

 

1738. júl. 10.  

Az útlevél nélküli utazás a pestistől való rettegés miatt nem ajánlott…  
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1738. szept. 

Rövid története a járvány alatt történt dolgoknak, amelyek az 1738. év szeptember havától az 1739. év 

szeptember haváig fordultak elő – amely történetet a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban jelen lévő 

Boguslavski János írt meg.  

 

Miután Isten, a könyörület atyja, ki elnéző a bűnök megbocsátásában, az embereket, akik majdnem 

belevesztek bűneikbe, igéjének kinyilatkoztatásával, jutalmak ígéretével, büntetéssel való fenyegetéssel lelki 

életüknek fedhetetlen irányítására minden módon ráébreszteni igyekezett, mivel mégis minden igyekezete 

viszonzás nélkül maradt, nem elégedvén meg azzal, hogy a császárok kardja által a határainkon sok ezernyi 

ember vesztette életét, reábocsátotta a járványt országunk egyes részeire, amely az embereket az örök 

nyugalom honába ragadja el.  

Így folyván a dolgok, és mikor már Kolozsvár szomszédságában is dühöngött a dögvész (minthogy 

a Kolozsvárral szomszédos Monostor község már meg volt fertőzve a járványtól), a Kegyelmes Isten a várost 

megóvta a járványtól várván, hogy annak lakói bűnbánatra fognak hajlani, ez azonban nem következett be.  

A város a külvárosokon túl kerítéssel volt körülvéve, őrök vigyáztak, a Magas Királyi 

Főkormányszéktől parancsok érkeztek, de mindez hiába volt, minden igyekezet eredménytelen maradt. A 

parancsok nem bírták a járványt elhárítani, mivel az emberek nem hárították el maguktól a bűnöket, és ezért 

a halál, melyről azt mondják, hogy az ablakon át is belép, átkelt a város falain, és az 1738. évi szeptember 

27-én sok gyanítás után kitudódott, hogy a város pestistől fertőzött. Midőn ez köztudomásúvá lett, az akkor 

Kolozsvárt tartózkodó nemesek és különböző rendű polgárok elmenekültek, az iskolai ifjúság elszéledt 

(habár nem is volt nagy a számuk, mivel a felsőség rendelete folytán azon tanulók, akik a nyári szünidőre 

elmentek, nem bocsáttattak vissza az iskolába), mindössze hét úgynevezett tanuló atyafi, ti. Boguslavski 

János, Mezei Mihály, Gelei István, Gyergyai Pál, Murvai János, Végh Pál, Szentgerliczei György maradt 

vissza az iskola őrzésére, továbbá három polgári secundanus, Pákei József, Szabó György, Fejérvári 

Sámuel is tartózkodott az iskola falain belül.  

Ugyanezen hónap 30. napján a Magas Főkormányszékhez érkezett alábbi szövegű császári rendelet 

a templomok látogatását is megtiltotta:  

 »Azt akarjuk, hogy parancsunk folytán tiltassék be az istentiszteletek tartása bármely templomban – 

akár katolikusban, akár más vallásúban –, a nyilvános iskolák működése, az esküvői és temetési ünnepségek 

rendezése, valamint a mesterek mindenféle összejövetele.«  

 Látván tehát a tanárok, hogy a pestis alatt az iskolában vagy az egyházban a közért semmit sem 

tehetnek, a tisztelendő egyház kurátorainak beleegyezésével a jeles rektor, Szent-Ábrahámi Mihály egész 

családjával, valamint a nőtlen jeles lektor, Agh István, elvonultak a ragályos betegség szempontjából gyanú 

alá nem eső helyekre. Miután az iskola gondozása valamint az iskolában lévő ifjúság irányítása és 

élelmezése a tisztelendő egyház kurátoraira bízatott, ezek szigorúan megparancsolták, hogy a diákatyafiak 

az iskola határain belül tartózkodjanak és ki ne lépjenek a városba. És hat tanuló részére meghatároztatott 

a rendes eltartás. A hetedik tanulónak a magyar egyház nem utalta ki a rendes élelmezést, mivel a lengyel 

egyháznak volt a növendéke és az idő szerint szónoka, hanem őt, Boguslavski Jánost, mint sorrend szerint 

az első atyafit, a tekintetes kurátorok az iskola élére állították. A diákatyafiaknak tehát egyenként és 

hetenként az egyház a sajátjából 34 dénárt valamint az iskolának ott őrzött és a nemesség jótékonyságból 

eredő gyűjtéséből fél mérő [17] búzát ígért és nyújtott, ez az eltartás és szolgáltatás október elején vagy 

közepe táján kezdődött.  

 Ugyancsak október eleje táján Kolozsvárt úgy elzárták, hogy sem a polgároknak a területén 

túlmenni, sem idegeneknek a városba lépni nem volt szabad. A heti vásárok is, amelyeket ekkoriban a 
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külvároson kívül kezdettek tartani, csak nagy nehézségek és elővigyázatosság mellett, a polgárok és a 

vármegyeiek kölcsönös megfigyelésével, s távolból való kölcsönös érintkezéssel folyhattak. Az áruk és 

pénzek kölcsönös cseréjét valamint átrakását különös gondossággal hajtották végre. 

 Eközben a pestis által megfertőzött épületeket elzárták, és lakosaik, illetve látogatóik számára addig 

nem nyitották meg, míg az utolsó halott vagy beteg után hat vagy több hét el nem telt.  

 Kórházat is állítottak fel a külvároson kívül, ahová a szegényeket, elhagyatottakat vagy a 

rendeleteknek ellenszegülőket vitték ki, akikről közpénzből a költségekre nézve is gondoskodás történt egy 

arra kirendelt szolga útján. A városban Egészségügyi Igazgatóságot szerveztek, amelynek feladata volt, 

hogy a betegekkel és a halottakkal törődjék. Az utcafőnökök – hitre s becsületre – kötelesek voltak minden 

nap hiteles jelentést készíteni az ablakokon vagy kapukon át megfigyelve a lakók fekhelyeit.  

 A katonai parancsnok [18] a városból a Fellegvárba költözött, miután a városban egy helyettest 

hagyott vissza kevés katonával, akik előbb sátorokban tanyáztak a Középkapu előtt, azután a hideg miatt 

tekintetes és nemzetes Henter János úr egyik házába kényszerültek, innen mentek ki a szokásos őrségekre 

és a város kapuihoz. A polgároknak meg nyomtatott engedélycédulák nélkül nem volt szabad a városból 

kimenni vagy abba belépni. A kirendelt kirurgusok a városon kívül egy bizonyos helyen tartózkodtak.  

 Rémület honolt mindenütt, mivel a járványban mindenfelé haltak el az emberek; hetével és nyolcával, 

néha tízével vitték ki őket naponként, éspedig először felháborító módon ökrös szekereken, végül a céhekből 

embereket jelöltek ki, akik a holttesteket kézben szállították a nyughelyre, őket pedig a lakosoktól 

elkülönítették: a temető közelében jelöltek ki számukra tartózkodási helyet.  

 A hat diákatyafi eltartásáról a tisztelendő egyház kurátorai gondoskodtak: a közösség éléstárának 

ládáiban elhelyezett búzából 83, azaz nyolcvanhárom mérőnyit juttattak nekik, azonfelül az egyháztól 

begyűjtött pénzadományokból 20 m[agyar]f[orint] 39 dénárt. 

 A megelőző három hónapban, szeptemberben, novemberben és decemberben [sic!] a járvány 

nagyobb erőre kapott, november 7-én ugyanis 20, vagyis húsz halottat számláltak,[19] ennél több egyszer 

sem fordult elő. Október 27-én a templomok látogatását megengedték, ami – miként állították – a járvány 

erősödéséhez vezetett, s ezért a három vallás, az unitárius, a református és lutheránus templom látogatását 

november 14-én ismét betiltották (miközben a katolikusok szertartásai nem szakíttattak meg).  

 Így folyván a dolgok, felragyogott a mi Urunk, Jézus Krisztus születésének ünnepe, amikor sok 

aggodalmaskodás után megengedte a Magas Királyi Kormányszék a vallási összejöveteleket, úgy azonban, 

hogy az emberek utcánként menjenek a templomokba; amely utca a reggeli órában volt, az az esti órában 

nem jelenhetett meg. A külvárosiakat pedig ezen ünnepi napok alatt nem engedték be az istentiszteletek 

látogatására, hanem istentiszteleteiket künn végezték a tekintetes kurátorok meghagyásából a kollégiumbeli 

diákatyafiak vezetésével. Az ezen ünnepi napokon szokásos énekes köszöntéseket (kántálásokat) sem 

engedték meg, ezért a polgárok minden templomozáskor a templomajtónál gyűjtést rendeztek (astatiot), és 

a diákközösség 25 mf. 23 den.-t szerzett, amely pénz a következő évben egyenlően osztatott szét Sombori 

Ferenc és Koncz István jóságos kántor urak jelenlétében.  

 Érdemes feljegyezni. Ha valahol e négy ünnepi napon kívül vasárnapokon istentiszteletet tartottak, 

a szent beszédek és könyörgések hallgatói a minduntalan ilyen személyekre vadászó császári katonáktól a 

piactéren elhelyezett katonai őrségre vitettek és három vagy négy, néha még több máriásnyi pénzbüntetéssel 

sújtattak.  

 Ezután a gyászos év után megkezdődött az 1739. év, nem keserűség nélkül, mivel még dühöngött a 

járvány, amelyik ezen év február havában rendre alábbhagyott, úgyhogy hetenként alig halt meg egyetlen 

személy a járványban.  
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 Elkezdődvén ez az új esztendő, január 15-én a diákatyafiak a köz búzájából 14 mérőt kaptak. 

Ugyanezen hónap 19-én tekintetes Gyergyai Pál kurátor úr a hat atyafinak 2 mf. 04 dénárt hozott. Ugyane 

hó 27-én a hét atyafi egyike, Gelei István hazament, rendkívül titkolván az úton, hogy honnan jön. Midőn 

pedig a hatóság tudta nélkül szerencsésen visszatért Árkosra, ez az ottani elöljáróság tudomására jutott: 

tüstént a házát elzárták töviskerítéssel és őröket állítottak, hogy az ott lakók közül senki se járhasson ki egy 

bizonyos ideig. Február 2-án a csoportnak 1 mf. 70 dénárt hoztak. 9-én ismét 1 mf 70 dénárt. 

 Minthogy e hónapokban a járvány már szűnőfélben volt, mindenki teljes bizakodással várta a város 

felszabadítását, de a remény meghiúsult, mivel február 16-án a császári katonaság minden oldalról 

bekerítette a várost, s szigorú rendelkezést tettek közzé, mely szerint ha bárki is kilépne Kolozsvár határain, 

felakasztással bűnhődnék. A mezőre kimenni sem volt szabad igazolvány nélkül, a kimenőket megbüntették. 

A szerdai és csütörtöki napokon tartani szokott heti vásárok a külvárosokon kívül estek meg. Idegenek még 

a külvárosokba sem léphettek be, hacsak nem kaptak engedélyt a Szamosfalva községben székelő 

katonatiszttől. Az idegenekkel való érintkezést vagy beszélgetést teljesen eltiltották, az engedetleneket 

pénzbüntetéssel sújtották. […] 

 Amint az elzártságban így folytak a dolgok, a nagyböjt napjai teltek, amelyek alatt az iskolai ifjúság 

örömére reményteli napok következtek, úgyhogy két diákatyafi a polgárok felkeresésére készült. De 

minthogy a járvány miatti félelemből ez a kollégium polgárai útján még sem történhetett, a tisztelendő 

egyház gondnokai ennek elvégzésére minden utcában megbízható embereket rendeltek ki, akiknek 

fáradozásából az iskolai ifjúság részére 21 mf. 82 dénár gyűlt össze, és ezt át is utalták jeles csoportunknak 

az 1739. év március hó 25. napján. Ebből a pénzből a kolozsvári unitáriusok tisztelendő egyházának 

határozata folytán az emberséges kántor urak nem részesülhettek, mert ez a pénz (minthogy a 

magánadakozás elmaradt) a következő hetekre a diákatyafiaknak volt szánva. Ez a pénzösszeg 23 mf. 43 

dénárt tett ki, és ennek szétosztása az egyház határozata alapján az 1739. évi április 1-jén történt meg.  

 E hó 16-ik napján tekintetes és nemzetes Joó Ferenc úr az iskolai ifjúságot három mérőnyi búzával 

ajándékozta meg. […] 

 Suki István tekintetes és nemzetes pártfogó úr az ifjúság iránti jóindulatából 3 mf. 6 dénárt 

adományozott június 18-án.  

 Július hó 17. napján Sz[en]t-Miklósiné özvegy úrasszony a csoportnak 2 mf. 4 dénárt adományozott. 

 E július hó 23. napján sok kérvényezés után a Szebenben majd Disznódon székelő Egészségügyi 

Tanács megengedte a templomok látogatását, de istentisztelet tartása nélkül. E tanács kebeléből az egyik 

tanácsos kiküldetett annak megvizsgálására, hogy vajon Kolozsvárt nem lappang-e még a pestis.  

 E hó 30. napján tekintetes Gyergyai Pál kurátor úr az elzárt iskolai ifjúság felvidítására a tanulók 

részére összegyűjtött abrudbányai pénzekből harminc, azaz 30 mf.-ot hozott. 

 Minthogy a járvány szünetelése dacára nélkülözni kellett az istentiszteleteket, a kolozsvári tanács 

folytonosan kérvényeket küldött a Magas Királyi Kormányszékhez a város teljes felszabadítása érdekében, 

mely felszabadítást meg is ígérték. Majd augusztus hó 7. napján Lobkowitz herceg [20] ő fensége és a Magas 

Királyi Kormányszék leveleinek dobszót követő felolvasása után az albíró a várost szabadnak nyilvánította. 

Megengedték a szentbeszédek tartását a templomokban (úgy mint a boldogabb időkben), de a temetési 

szertartást csak az Egészségügyi Igazgatóság külön engedélyével az előírt szabályok mellett engedélyezték: 

miután a halottak a pestis alatt bevett szokás szerint megvizsgáltattak, az Egészségügyi Igazgatóság 

engedélyével a halottvivők előtt a diákok is kivonulhattak.  

 A jeles rektor és szuperintendens, a kiváló képzettségű Sz. Ábrahámi Mihály, a számunkra oly 

fájdalmas hosszas távolléte után ugyanezen év augusztus 13. napján egészségben visszatért. Ezt a jeles 

lektornak, Agh István úrnak örvendetes visszatérése is követte ugyanezen hó 14. napján. 
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 Meghallván ezt az örvendetes újságot, az Erdélyben szétszóródott iskolai ifjúság szeptember végén 

elkezdett lassan-lassan az iskolában jelentkezni tanulmányainak folytatása reményével. Ez volt az év 

folyamán az iskolai ifjúság helyzete.  

 A Kegyelmes Isten pedig az ő fiával, Jézus Krisztussal a Szentlélek által dicsértessék, amiért az iskola 

összes polgárát, mind a Kolozsvárt tartózkodókat, mind pedig a máshova szétszóródottakat megtartotta, 

valamint dicsősége növelésére régi helyére egybegyűjtötte a tudós tanárokat az iskolai ifjúsággal. Itt tartson 

meg minket épségben ő, akinek dicsőség adassék minden századokon át. Ámen.”   
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