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Kun Enikő

A „fekete halál” és kísérőjelenségei

Az európai pestistörténet-kutatás a XIX. században kezdődött el -  főleg Néme
tországban -  olyan (orvos)történészeknek köszönhetően, mint Hecker, vagy 
Hoeniger. Az 1894-es hongkongi pestisfertőzés után nemzetközi szinten is meg
nőtt az érdeklődés a pestis története iránt. A „nagy halál”-t gazdasági, társadal
mi, szociális és orvostörténeti szempontok alapján kezdték el kutatni. A téma 
népszerűsége következtében ma már óriási mennyiségű szakirodalom áll a ku
tatók rendelkezésére, főleg német és francia nyelven.

A pestisjárvány megjelenése a XIV. században

A pestis nemcsak a középkorban, hanem még az újkorban is a legfélelmetesebb 
csapások közé tartozott. A fertőzés rendkívüli gyorsasága, annak gyógyíthatat- 
lansága, és legtöbb esetben halálos lefolyása miatt rövid időn belül óriási félel
met keltett az emberekben és a „rettegés lett úrrá rajtuk.”

Mit is jelentett a pestis? Mi volt az, amitől annyire féltek az emberek, ami
vel szemben annyira tehetetlenek voltak, ami a családi kötelékeket is felbom
lasztotta, és ami olyan pszichopatikus magatartást váltott ki, mint a flagelláns- 
mozgalom és a zsidóüldözés?

A fertőzés terjedésének mikéntjére 1894 után jöttek rá,1 amikor a svájci 
származású Alexandre Yersin mikrobiológus felfedezte a pestis kórokozóját.2 A

1 1897-ben a francia Paul Louis Sigmond ismerte fel a pestis közvetítőn keresztüljut el 
az emberig, és ez a közvetítő a (patkányjbolha. Hugo Kupferschmidt: Die Epidemiologie 
der Pest: Der Konzeptwandel in der Erforschung der Infektionsketten seit der 
Entdeckung des Pesterregers im Jahre 1894. Aarau, 1993. 56-70. o.
2 Alexandre Yersin a párizsi Pasteur intézetben szerzett diplomát és Indokínában, a fran
cia gyarmati igazgatóságon dolgozott. Amikor a hongkongi pestisjárványnak híre ment, 
oda sietett, és egy laboratóriumot rendezett be. 1894-ben izolálta a bacilust, és ellenszert 
fejlesztett ki. Egy másik kutató, a japán Shibasaburo Kitasato, csak pár napot késett a 
kórokozó azonosításával. {David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung 
Europas. Berlin, 2000. 12. o.).
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pestisnek három formáját különböztette meg: a tüdőpestist, a bubópestist és a 
szeptikémiás pestist.3

A nagy fertőzésekben az emberek többnyire bubópestisben betegedtek meg. 
A nagy pestishullámok elterjedésében két patkányfajta játszhatott szerepet: a 
fekete színű házi patkány és a barna, vadonélő patkány.4 5

A bubópestises megbetegedésnél korai jelként figyelték meg az orrvérzést, 
a bizonytalan járást, a gyakori halandzsálást, nyugtalanságot. A beteget gyakran 
nem lehetett ágyban tartani, középkori források pedig arról számoltak be, hogy 
az infíciáltak önkívületi állapotban levetkőztek és meztelenül járkáltak az utcá
kon. A kezdeti tüneteket követte a láz, ami gyakran hidegrázással, heves fejfá
jással, végtagfájdalommal és fényérzékenységgel párosult. A második nap után 
valamelyest csökkent a láz, majd újból jött egy lázhullám, ami sok esetben ha
lállal végződött.3 Ha a beteg jól bírta a lázhullámokat, és a gennyel töltött cso
mók kifakadtak, akkor volt esélye a túlélésre és egy hosszantartó immunitásra. A 
bubó mérete és színe igen széles skálán mozgott: mérete a mogyoró és az ököl 
nagyságú között változott, színe pedig sötét volt. A bubópestises betegeknél a 
megduzzadt mirigyek néhány napon belül előjöttek, és 70%-ban a lágyék tájékán 
jelentek meg. A bubópestises betegek könnyen felismerhetőek voltak, mivel a 
testükön ott éktelenkedtek a kidülledt mirigyek. A halálozási arány a 
bubópestisnél 50-80% volt. Gabriele de Mussis krónikás a Piacenza-ban látottak 
alapján így számolt be a betegség tüneteiről és lefolyásáról: „Először egy fáj
dalmas végtagmerevség lépett fel, ami az emberek testét megbénította. Úgy 
érezték, mintha egy lándzsa fúrta volna keresztül testüket, mintha szúrós nyíl
hegy lenne bennük. Közülük néhány embernél a vállízületnél, a hónalj alatt, 
másoknál a lágyékrészen, a törzs és a felsőcomb között, kemény, erős bőrelvál
tozás mutatkozott. A duzzanat nagyobbodását szörnyűséges fájdalom kísérte. 
Amikor a fájdalom hevesebb lett, akkor lépett fel a nagyon magas láz és a rotha
dás, ami fejfájással járt együtt... Néhányan szörnyűséges szagot hagytak maguk 
után,... voltak, akik a meglévő régiek mellett újabb duzzanatokat fedeztek fel 
magukon. A háton, a mellkas és a felsőcomb körül keletkeztek új daganatok.

3 Általában csak a tüdőpestisről és a bubópestisről beszélünk, mert a szeptikémiás pestis 
nagyon gyors lefolyású, és sokszor teljesen tünetmentes volt. A bubó- és a tüdőpestis 
bakterológiailag azonos, a megjelenési formájuk ellenben különböző.
4 A patkány- és az emberbolha csípése és ürüléke (nyílt sebre kerülve, vagy belevakarva 
a bőrbe) által teijedt a pestis. A bolhák felvették a pestisbacilust, anélkül, hogy ebben 
megbetegedtek volna. A bolhacsípés következtében egy csomó bacilus belekerült az 
ember vércsatomájába. Rodenwaldt nézete szerint az emberbolha is ugyanúgy okozha
tott pestist, mint a patkánybolha. A bolhacsípést vagy nem vették észre, vagy pedig nem 
tulajdonítottak neki jelentőséget. Télen a fertőzés mértéke csökkent, mert a bolha 10 C° 
fok alatt inaktívvá vált. A fertőzés akkor is megtörténhetett, ha más bacilushordozókkal 
(fertőzött ruházat, halott testek) érintkezett az ember. Der tanzende Tod. hg. u. übersetzt 
von Gert Kaiser, Frankfurt am Main, 1982. 28-29. o.; Orvosi Lexikon (szerkesztette: Dr. 
Hollón Zsuzsa) III. kötet (К-P) Budapest, 1972. 1009-1010. о.
5 Ha a beteg túléli a második lázhullámot is, még akkor sem biztos, hogy megmenekült, 
mert kifejlődhet ilyenkor egy szekunder tüdőpestis.

168



Mások egy mámorhoz hasonló alvásba estek, amiből nem keltek fel soha többé. 
Ezeknél a betegeknél a bőrön lévő hólyagok voltak a legszembetűnőbb szimp- 
tómák... Néhányan már az első nap meghaltak, akkor, amikor a betegség fellé
pett, a többség a 3-5-ik nap hunyt el... Azok az emberek, akik öntudatlan álla
potba estek vagy elfogta őket a rossz bűz, nagyon ritkán kerültek ki a betegség
ből. Ha aztán a láz alábbhagyott, akkor megmenekülhettek... Amikor folyadék
kal telve a daganat megkeményedett, és lágy részt már nem lehetett tapintani, 
akkor ez jelezte a közelgő halált... Ha a külső felületen vagy akár mélyebben is 
találtak egy lágy részt, a beteg még meggyógyulhatott. Azután ki tudták húzni a 
felsőtesten lévő nyavalyát a beteg karjából. Az alsó testrészeken, a beteg lábán 
pedig érvágást hajtottak végre. Ha azonban a magas láz eltartott, a beteg meg
halt.”6

János pármai kanonok 1348-ban a következőket írta a tridenti pestis kap
csán: „Tridentben nincs család, aki ne fertőződött volna meg pestissel. Sok ház 
teljesen üresen maradt. Aki megfertőződött nem élt tovább 3-4 vagy 5 napnál. 
Aki még 20 nap múlva is élt, az biztos, hogy megszabadult a bajtól. Természete
sen az emberek többsége 3-4 napon belül meghalt, a halottak pedig úgy feküdtek 
az utcákon, mint az érett körték.”7

A primer tüdőpestis cseppfertőzés útján, egyik emberről a másikra terjedt.8 
A tüdőpestises fertőzés 3 napon belül halálhoz vezetett. A tüdőpestis tünetei 
közé tartozott: a nátha, a heves szívverés, a vérköpet, légzési zavarok, mígnem 
az idegrendszer bénulása miatt bekövetkezett fulladás. „Nem láttam és nem is 
hallottam olyan emberről, aki vért köpött és utána meggyógyult” - írta János 
kanonok. A tüdőpestis hideg és nedves klímában lépett fel, kb. 15 C fok alatt, 
tehát forró és meleg vidékeken nem igazán volt jellemző. Halálozási aránya 
100%-os volt.9 A pestis harmadik formája volt az igen ritka szeptikémiás pestis, 
ami a vércsatorna mérgezettségét jelentette. Ez már akkor halált okozott, amikor 
még semmi külső jel nem utalt a pestisre. A XVII. században a hollandok ezért a 
betegség ezen formáját „sietős betegséginek nevezték.

Európában a XIV. században robbant ki a történelem legszömyűbb pestis- 
járványa, más néven a „fekete halál”. A „fekete halál” fogalmát a középkorban 
nem alkalmazták, ezt a kifejezést erre a betegségre először a XVI. századi dán és 
svéd krónikások használták. A „fekete” jelző a legtöbb (orvos)történész által 
elfogadott nézet szerint nem a betegség szimptómáira utalt, hanem a járvány 
okozta szörnyűséget kívánta kifejezni. A XIX. században megjelenő kolera ve
szélye miatt az orvosok és orvostörténészek különös érdeklődést kezdtek tanú
sítani az olyan régi betegségek iránt, mint a pestis. J. F. C. Hecker német orvos, 
orvostörténész 1832-ben Berlinben tanulmányt adott ki az 1348-1349-es pestis-

6 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 19-32. o.
7 Uo. XXVI. 103-104. o.
8 A bubópestisből egy másodlagos tüdőpestis fejlődhetett ki, mely tünetileg megegyezett 
a primer tüdőpestissel.
9 Ezek az arányszámok a különböző szakirodalmakban gyakran változnak.
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röl. Művének címe: ,A fekete halál a XIV. században. Források alapján az orvo
sok és a képzett laikusok számára. ” Tehát Hecker is használta ezt a meghatáro
zást.10 Nemcsak Heckemek volt szerepe volt a fogalom elterjedésében. Elizabeth 
Cartwright Penrose, egy anglikán lelkész felesége 1823-ban gyermekei okítása 
céljából megírta Anglia történetét. Az 1349-es pestilentia-ra ő is a „fekete halál” 
fogalmát használta. Az viszont nem derült ki, hogy honnan vette a kifejezést.11

A középkorban a „fekete halál”, a „nagy halál”, a pestilentia, epidémia 
mind a pestist jelentette.12 Már az ókorban is pusztított ez a betegség. A pestis 
kifejezés mégis a középkorral forrott össze. Egy Piacenzából származó jogtudós 
és egyben krónikás, Gabriele de Mussis beszámolójából részletesen ismerjük az 
1348-52 közötti pestis előtörténetét. Az ő állítása szerint a Fekete-tengernél lévő 
Caffa városát (mai Theodosia), amelyet a genovaiak 1266 körül kereskedői 
lerakatként alapítottak, az Aranyhorda egyik kánjának, Janibegnek vezetése alatt 
a tatárok 1343-ban és 1345/1346-ban megostromolták. Elhatározták, hogy min
denáron beveszik. A tatárok soraiban azonban kitört a pestis, ami ezrek életét 
követelte. A tatárok kétségbeesésükben katapultra helyezték halottaikat, és az 
ostromlott városba hajították őket. A caffai keresztények, akik egyébként már 
maguk is inficiálódtak, a fertőzéstől félve hajókra szálltak, és nyugat felé vették 
útjukat. Genovában, Velencében, illetve Itália más részein kötöttek ki, ahová 
magukkal hurcolták a kórokozókat. A járvány 1347-től egész Európában elter
jedt, és a XVII-XVIII. századig ciklikusan visszatért.

A középkori pestisre vonatkozóan pontos halálozási adatokat sem európai, 
sem pedig régiós szinten nem ismerünk. A legtöbb esetben csak a krónikások 
beszámolói szolgálnak adatokkal a mortalitás mértékét tekintve. Froissart króni
kájában a következőket olvashatjuk: „Mindenfelé a lakosságnak legalább egy- 
harmadát ragadta el ez a betegség.”13

Itáliában különösen nagy méreteket öltött a pusztítás.14 Az epidémia fel
ütötte fejét Genovában, Pisában, Velencében, Veronában, Luccában, Bologná
ban és más városokban.15 „Az emberek egyik nap még egészségesek voltak, a 
következő napokban pedig már meg is haltak” - írja Orvieto város krónikája. 
Sok itáliai város lakosságának legalább a felét így elveszítette: Firenze vesztesé
ge 60 ezerre, Velencéé 100 ezerre, Sienáé pedig 70 ezerre volt tehető.16

10 Az angol nyelvben ettől kezdve az 1348/49-es „nagy pestis’’-пек állandó jelzője lett a 
„Black Death”, a „fekete halál” kifejezés.
11 David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 10-11. 
o.
12 A pestilentia-t és az epidémiát más fertőző betegségekre is értették, nemcsak a pestis
re.
13 Froissart krónikája. Budapest, 1971. 65. o.
14 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg 1989. I. 19,- 32. o.
15 Az első pestishullám Milánót megkímélte.
16 Manfred Vasold'. Pest, Not und schwere Plagen. München, 1997. 42-55. o.
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Kezdetben a fertőzés csak a szicíliai, itáliai kikötőket érintette, majd onnan 
továbbterjedve vonult a pestis nyugatra, keletre és északra. 1348 tavaszán már 
francia (Marseilles, Avignon, Albi, Montpellier) és spanyol területeken (Valen
cia, Zaragoza) pusztított, nyáron pedig a szigetországban (Bristol, Bath, 
Salisbury) is megjelent.17 1350-ig minden európai országban fellépett a pestis, 
persze vidékenként más-más intenzitással.18

Habár a mortalitás mértéke 1348 és 1350 között kétségtelenül magas lehe
tett, a kutatók szerint a korabeli beszámolók a halálozás nagyságának megálla
pításában mégsem használhatóak kritika nélkül, a bennük rejlő túlzások miatt.19 
A halálozások mértékének meghatározásában azonban segítséget nyújthatnak 
még a halotti anyakönyvek, a végrendeletek, a város polgárai közé felvettek 
listája, céhlisták, az adónyilvántartások és a régészet segítségével feltárt teme
tők. Európa lakossága 1340-ben 73-74 millió körül mozgott. Ha az általánosan 
elfogadott 30-50%-os mortalitást vesszük figyelembe, akkor 24-36 millióan 
halhattak meg pestisben.

A pestis megelőzése és kezelése a középkori orvosok tanácsai alapján

Az orvosok tehetetlenül álltak a pestisjárvánnyal szemben. Adtak ki ugyan a baj 
megelőzésével és gyógymódokkal kapcsolatos recepteket, a pestist azoban egyik 
sem tudta legyőzni.

A pestissel és gyógyításával a források tanúsága szerint Jacme d’ 
Agramont, Gentile da Foligno, Johannes delà Penna és Pierre de Damouzy egya
ránt foglalkoztak.20 írásaik és tanácsaik mellett kiemelten fontos dokumentum az 
1348-as párizsi szakvélemény. VI. Fülöp francia király21 a járvány terjedésekor 
megbízta a párizsi egyetem orvosi karának professzorait, hogy állítsanak össze 
egy olyan szakvéleményt, mely a pestis témájával kapcsolatban minden lényeges 
információt tartalmaz, és ami választ ad az olyan kérdésekre, hogy hogyan ke
letkezett, a fertőzést hogyan lehet elkerülni, és ami a legfontosabb: hogyan lehet 
gyógyítani?! Nem sokkal azután, hogy elkészült ez az orvosi jelentés, több

17 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart, 
1971. 18-23. o.

18 Svédország, Norvégia, Csehország, Magyarország, Németalföld, Svájc, német terüle
tek. Georg Sticker. Abhandlungen aus der Seuchengeschichte. Bd. 1: Geschichte der 
Pest. Giessen, 1908/1910.
19 VI. Kelemen pápa a „nagy halál” következtében kialakult emberveszteséget 42 836 
486-ra tette, ami a 70 milliós európai lakosságnak több mint 50%-os halálozását jelentett 
volna. Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Pots
dam, 1924. l l . o .
20 Gundolf Keil: Seuchenzüge des Mittelalters, ln: Mensch und Umwelt im Mittelalter. 
Dannstadt, 1986.
21 A francia király személyesen is érintett volt. Felesége Johanna királyné pestisben 
hunyt el.
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nyelvre le is fordították, másolatokat készítettek belőle. Különösen gyorsan ter
jedt a szakvélemény gyógyításról szóló második része.22

Az orvosok életmóddal kapcsolatos tanácsai az élet szinte minden területére 
kiterjedtek. Hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a jó levegő szempontjából a 
lakhely megfelelő kiválasztása, a házon lévő nyitható és zárható ablakok, a leve
gő tisztítása fák és gyógynövények égetése által.23 Ajánlatos, hogy az emberek 
napfelkeltéig az ágyban maradjanak, szükséges a mértékletes mozgás, amit nem 
szabad túlzásba vinni. Jótékony hatású a kertben való ücsörgés, és fontos, hogy 
kerüljék az izgalmakat. A nyugodt, kiegyensúlyozott kedélyállapot és az Istennel 
való megbékélés a cél.

Részletesen leírják azokat az ételeket és italokat, melyeket ajánlatos enni- 
inni, illetve melyeket kerülni kell: tejtermékeket és gyümölcsöket nem ajánlatos 
fogyasztani, és csak bizonyos körülmények között engedélyezett az ivás. Reg
gelente a bor, délben már az sem. Kerülendő a túlzott táplálékbevitel.24

A gyógyulás fontos tényezői voltak a gyógykészítmények és gyógyító eljá
rások. Leírták az érvágás végrehajtásához szükséges kellékeket és az érvágás 
módját. Különös figyelmet kellett fordítania minden orvosnak a beteg szívének 
erősítésére, és a páciens szervezetének purgálására. Javasolták az ecet, a hagy
ma, a fokhagyma, a citrom, a nagyon savanyú gránátalma, a szerecsendió, a 
kámfor, a rózsavíz, a savanyú tej és a drogok használatát.25 A felsorolt növé
nyekből készült gyógyszereket por, kenőcs vagy pirula formájában alkalmazták. 
A testen megjelenő búbokat különbözőképpen kezelték. Guy de Chauliac példá
ul azt javasolta, hogy a daganatra lisztből, vajból és fokhagymából készült ta
paszt tegyenek, vagy vágják ki, hogy a genny kifakadhasson, vagy pedig tüzes 
vasat nyomjanak belé.

22 Ez az összeállítás a kor nagy vállalkozása lehetett. A bevezetőben azt íiják, hogy 
„mindenki és valóban minden fontos magiszter” dolgozott a munkán, olyanok mint 
Gérard de Saint-Diziér, a párizsi egyetem orvosi karának dékánja, vagy Pierre de Saint- 
Flour, aki magiszterként tevékenykedett. Andrea Birgit Schwalb: Das Pariser Gutachten 
von 1348. Tübingen, 1990.
23 Guy de Chauliac pápai orvos tanácsára VI. Kelemen pápa szántál-, ciprus-, és fenyő
fákból gyújtatott tüzet avignoni palotája körül, sőt még a szobájában is, hogy ezzel tartsa 
távol a pestist. Maxime Kowalewsky. Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum 
Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform. Berlin, 1911. 250. o.
24 A párizsi magiszterek részletesen leírták, hogy milyen ennivalókat szabad fogyasztani, 
és mit lehet inni: Minden túlzástól és nedvességtől óvakodni kell. Csak azután lehetett 
enni, miután az előző ételt a gyomor már megemésztette. Az ételeket ajánlatosabb volt 
sütni, mint főzni. Hasznos aromás fűszereket használni. Kerülni kellett a nehezen 
emészthető húsokat, a vízimadarakat és bizonyos halfajtáktól eltekintve, a halat is. Len
cséből és a borsóból bármennyit lehetett enni, más zöldségeket csak kis mennyiségben. 
A savanyú gyümölcsök fogyaszthatok. A füge és a dió is kiváló az egészség szempontjá
ból. Egészséges az érett, könnyű, világos bor. Vizet csak olyat volt ajánlatos inni, ame
lyet előtte felforraltak vagy ecettel ízesítettek. Andrea Birgit Schwalb: Das Pariser 
Gutachten von 1348. Tübingen, 1990. 124-130. o.
23 Gyógynövények: mint például a sáfrány, mirha, aloe vera stb.

172



Firenzében a „fekete halál” pusztítása idején a következő kis oktató jellegű 
versecske terjedt el: „Óvd magadat a búbánattól, kimerültségtől és izgalomtól, 
élvezd teljes odaadással a friss ételeket és az erős borokat! Ne tartózkodj a tö
megben, rakj nagy tüzet és erősítsd az étvágyadat édesség által! Úgy, ahogyan 
Galen, Hippokratész, Avicenna és sok más orvos szóban és írásban megtanította. 
Rajtad múlik az egészséged, semmit ne egyél, ami számodra nem megfelelő 
(...), kerüld a nyers ételeket, kerüld a gyógyszerek túlzott használatát, étkezés 
után ne aludj! (...) Igyál keveset, de gyakrabban, ne éhgyomorra, de ne is rögtön 
étkezés után, ne ürítsd gyakran székleted, de ritkán se! Sétálj, mozogj, aludj 
rendesen, takarózz be jól és utoljára még egy tanács: légy nyugodt, légy vidám, 
kerüld az erkölcsi züllést és kövesd az étkezéssel kapcsolatos szabályokat!”26 

A XIV. század után a pestisről szóló írásokban megfigyelhető az infekció 
megelőzésére szolgáló általános tanácsok szabványosítása: kerülni kell mind az 
egészségesek, mint pedig a betegek gyülekezését, a járvány közeledtével hasz
nos a menekülés, ha a menekülés nem lehetséges, akkor a lakószobákat állandó
an füstöljék. A pestises lehelet erős parfümökkel távol tartható, a megjelent 
búbokat ki kell vágni vagy köpölyözni, és végül a pestises halottakat haladékta
lanul el kell temetni.27 Ezek voltak azok az alapvető jótanácsok, melyeket a XIV. 
századtól kezdve a XVIII. századig minden európai ország irattárában megtalál
hatunk. Nagyjából ugyanazokat tanácsolta Guy de Chauliac az 1300-as évek 
Párizsában, mint 1739-ben Debrecen orvosai. Ebben az a meglepő, hogy a 
XVIII. századi ember ugyanolyan védtelenül állt szemben a pestissel, mint több 
száz évvel azelőtti. Az orvosok tanácsa szerint a pestis ellen az egyetlen biztos 
módszer az, amit már az ókorban is ismertek: „Cito longe fugas et tarde redas”. 
A lehető leggyorsabban el kell hagyni a fertőzött települést, a lehető legmesz- 
szebbre menni, és olyan sokára visszajönni, amennyire csak lehet - szólt a „re
cept”. Német földön a nép körében a következőképpen hangzott ez a jótanács: 
„A pestis ellen a legbiztosabb egy új cipő, amit addig használnak, míg az szét 
nem szakad.”28

A családi kötelékek felbomlása

Az 1340-es években a járvány kitörése váratlanul és sokkszerűen érte az embe
reket, ráadásul semmit sem tudtak a pestisről, hiszen a VIII. század óta nem volt 
jelen Európában29: „minden módon jött a halál, még az ablakon keresztül is.

26 1348-ból Firenzéből származó vers. Maxime Kowalewsky i. m. 255-256. o.
27 Gundolf Keil: Determinanten der Bewölkerungsentwicklung im Mittelalter. In: Acta 
Humaniora, Weinheim, 1987. 177-178. o.
28 Karl Georg Zinn: Kanonen und Pest. Über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. 
Jahrhundert. Opladen, 1989. 171. o.
29 A VI-VIII. század között zajlott le egy súlyos pestisjárvány, az úgynevezett 
„Justinianus pestis”.
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Elnéptelenedtek a városok és a várak.”30 A halálos infekció romba döntötte a 
tradíciókat, felborította a hétköznapok rendjét, a családokat megtizedelte, kiir
totta. Olyan pánikhangulat tört ki, ami szomorú jelenségeket produkált.

A pestis kitörésének egyik kísérőjelensége volt a családi kötelékek szerte- 
foszlása, a hagyományos és morális értékek süllyedése. Ahogyan Boccaccio írta: 
„minden szokás egészen vagy részben megszűnt és újak léptek a régi hagyomá
nyok helyébe”. Családok haltak ki, hullottak szét, az emberek szociális érzé
kenysége megbénult, a városok rendje és a megszokott vidéki élet felborult. Ami 
a legváratlanabb volt: az egyházi és orvosi gondoskodás is összeomlott. Guy de 
Chauliac, az Avignonban székelő pápa orvosa arról számolt be, hogy az embere
ken a rettegés lett úrrá -  ahogyan ő nevezte -  a „nagy halál” miatt. A „kereszté
nyi felebaráti szeretet nem létezett többé.”31 Az orvosok, a jegyzők, az egyházi
ak, hivatalnokok - kötelességeiket feledve - a biztonságot a menekülésben ke
resték.

A XIV. századi itáliai források sokasága tudósít az olyan vigaszra szoruló, 
cserbenhagyott, magatehetetlen betegekről, akiket nemcsak a pap, az orvos, a 
jegyző hagyott magára, hanem saját családtagjai is. Marchionne di Coppo 
Stefani, Matteo Villani, Boccaccio, Michele da Piazza, Agnolo di Túra min
dannyian ugyanarról a fájdalomról, félelemről, elhagyatottságról írnak, ami a 
pestishalál következménye volt. „Az emberek viszonya egymással olyannyira 
érzéketlenné vált, hogy amikor a fiú betegen feküdt az ágyában, az apa vonako
dott vele maradni.”- írja Michele da Piazza a „História Sicula” című művében.

A kor egyik legjelesebb krónikása, Gabriele de Mussis hasonlóképpen jel
lemezte a helyzetet: „Egy beteg elhagyatottan feküdt a házában. A hozzátartozók 
sem mentek a közelébe. Azok, akik közel álltak hozzá, sírtak, és a ház egy másik 
zugában feküdtek le. Orvos sem lépett be. A pap nagyon félt és csak félelemmel 
telve adta oda az egyházi szentséget. Ah, és azután felhangzott a beteg sírós 
hangja. ’Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam’- hallották a hangját az emberek - 
‘ahol engem az Úrnak a keze megérintett’. Egy másik következőképpen kiálto
zott: ’Ó, apám, miért hagytál el engem! Hiszen gondolj arra, hogy te nemzettél 
engem!’ Ugyancsak egy másik: ’Ó, anyám, hol vagy, miért vagy olyan kegyet
len hozzám, hiszen te tegnap még szeretetteljes voltál, te tápláltál a melled tejé
vel és kilenc hónapon keresztül hordtáT. Egy további: ’Ó fiaim, izzadság között 
és sok fáradsággal felneveltelek benneteket, miért menekültök?’ Kölcsönösen 
panaszkodtak a férfiak és a nők: ’Fáj, megörültünk házasságunk békéjének és 
most, ó fájdalom, gyászban elváltunk... Mialatt egy beteg ily borzalmasan szen
vedett, közben mondta a panaszkiáltását: ’Gyertek rokonaim és szomszédaim, 
adjatok nekem egy csupor vizet, mert szomjas vagyok. Hiszen én még élek! Ne 
féljetek! Talán tovább fogok így élni! Fogjatok meg, érintsétek meg a nyomorú
ságos testemet! Meg kell most fognotok!’ Azután valaki fej magasságban, szá
nalomtól vezérelve meggyújtott egy gyertyát, mialatt a többiek távolmaradtak,

30 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 25. o.
31 Heinrich Schipperges: Die Kranken im Mittelalter. München, 1987. 105. o.
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utána elmenekült onnan. És amikor a beteg meghalt, vonakodott az anya a fiát, a 
férj a feleségét, egyébként pedig általában mindenki a halottat megérinteni. 
Nincs ima, nincs trombita, nincs harangzúgás, nincs ünnepélyesen celebrált mi
se, ezek nélkül mentek a barátok és rokonok a gyászszertartásra. A társadalom
ból kitaszított emberek és az alacsonysorban élők vitték az előkelő elhunytakat a 
sírhoz, hiszen a pénz csörgött... Egyik ember halt meg a másik után, míg végül 
mindenki, megérintette őket a halál nyila.”32

Míg a XIII. században a halált természetes jelenségként kezelték, és Assisi 
Szent Ferenc „nővéreként üdvözölte, addig a XIV-XV. századra a halál jelenté
se megváltozott.33 Sok történész szerint ebben a változásban a késő középkori 
irodalom és művészetek hatása is fellelhető. A XIV-XV. századi ember szemé
ben a halál egyenlővé vált egy pusztitó szörnyeteggel, ami elől menekülni kell. ’4 
A többség valóban a menekülésben látta a reményt.

Az 1348/50-es kezdeti bénultság és totális kiszolgáltatottság után néhány 
évtizeddel később annyiban vett kedvezőbb fordulatot a helyzet, hogy a pestissel 
szemben egyre több helyen preventiv egészségügyi intézkedéseket foganatosí
tottak. Karanténállomásokat állítottak fel.35 Pestiskórházakat létesítettek, ahol 
együtt gondozták a pestisgyanúsakat és az inficiálódottakat. Akiket oda bevittek, 
onnan már nem kerültek ki élve. A járvány elején még a sírokban, végső tisztes
séget megadva, harangzúgások közepette, rokoni körben temették el az elhuny
tat. Miután a halálozások száma megugrott, csak tömegsírokba dobálták a ha
lottakat, mindenféle egyházi ceremónia nélkül.

A középkori itáliai források között ott találjuk János pármai kanonok be
számolóját is arról, hogy miután a hatóságok a holttesteket nem tudták egyen
ként eltemetni, közös sírokba dobálták azokat: „Mint egy állatot, úgy temették 
el (az asszonyt).”36 37

Velence 1348 áprilisában meghatározott szigeteket jelölt ki az elföldelések- 
re: „Megállapítottunk területeket..., amit San Leonardo Fossamala-nak és San 
Marco Bocamala-nak neveznek és még egyet. Oda kell mindenkinek a testét 
vinni, akik Velence kórházaiban haltak meg, és azokat a szegényeket, akik a 
halállal viaskodnak, de nincs szállásuk,... továbbá azokat, akiknek nincsen pén-

32 Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössischen Quellen, hg. u. übersetzt von: Klaus 
Bergdolt, mit einem Nachwort von Gundolf Keil, Heidelberg, 1989.1. 19-32.
33 David Herlihy. Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 77. o.
34 Johan Huizinga: A középkor alkonya. Budapest, 1996. 110-115. o.
35 Az itáliai városok jártak az élen az egészségügyi intézkedések bevezetésében: pl.: 
1374-Velence, 1377-Reggio.
36 Klaus Bergdolt i. m. XXXVI.  128. o.
37 Uo. XXXVI. 127-128. o.
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Az önostorozás

Az 1347/48-ban kitört infekció kísérőjelenségei közé tartozik a flagelláns- 
mozgalom is, mely 1350-ig élte fénykorát.

Mind az egyház, mind pedig a nép körében tartotta magát az a megállapítás, 
hogy a „pestilentia maxima” Isten büntetése az emberek olyan bűneik miatt, 
mint a vasárnapi munka, a házasságtörés, a prostitúció vagy a szodómia. VI. 
Kelemen pápa 1348. szeptember 26-án kelt írásában a pestist olyan betegségnek 
nevezte, amit Isten az emberekre küldött „Dei judicium”-ként. A bűnös emberi 
magatartás váltotta ki ezt a halálos büntetést, ezért elsődleges cél az erkölcs 
helyreállitása. Siena városában a városi tanács a pestis megjelenését követően 
rövid időn belül, 1348. június 13-án tartott rendkívüli ülésén betiltotta a szeren
csejátékokat és a prostitúciót. A pestis elmúltával a korlátozások szigorúsága 
lanyhult. A korábbi rendelkezéseket törvényen kívül helyezték.38 Sokak számára 
az istenfélő élethez a morál visszaállításán és a keresztény vallás helyes gyakor
lásán túl a vezeklés is hozzátartozott. A vezeklés sokszínű palettáján található 
meg a flagelláns-mozgalom is.

Ez a mozgalom egy tömeges vezeklési menet, melyben az önostorozásé a 
főszerep. A bünbocsánat ezen formája persze korábban sem volt ismeretlen do
log, hiszen Damiani Péter, nagy egyházreformer a monte cassinoi bencés szer
zetesek számára írott egyik levelében az önsanyargatás ezen módját igen kiváló
nak és dicséretesnek tartotta. Míg korábban inkább csak a szerzetesek éltek az 
önostorozással, mint vezeklési formával, addig a XIII., de főleg a XIV. század
ban a laikusok is. Az önostorozás tömeges méretűvé vált.’9 A flagelláns- 
mozgalom azonban nemcsak a tömegvonzása miatt volt más, hanem azért is, 
mert a katolikus egyház felügyeletét megkerülve működött.40

A flagelláns-mozgalom gyökerei a „nagy halál” előtti időkre nyúlnak visz- 
sza. A vezeklés egyidős a keresztény egyházzal, azonban mint önostorozó tö
megmozgalom csak a XIII. században nyert teret, amire jó példaként szolgálnak 
az 1260-as perugiai, bolognai, az 1296-os strassbourgi események. A pestis 
mérhetetlen pusztítása következtében 1348-ban tömegmozgalommá szélesedett, 
és egyre több haláltól rettegő ember számára nyújtott reményt.41

38 Neithard Bulst: Heiligenverehrung in Pestzeiten- Soziale und religiöse Reaktionen auf 
die spätmittelalterischen Pestepidemien. In: Mundus in imagine. München, 1996. 67-69.
o.
39 Franz Rainer-Erkens: Busse in Zeiten des Schwarzen Todes: Die Züge der Geissler. 
In: Zeitschrift für historische Forschung 26. Band, 1999. 492-493. o.
40 Bernd Ingolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347- 51) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 17. Stuttgart 
1971.70. o.
41 Kowalewsky Maxime: Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der 
kapitalistischen Wirtschaftsform. Berlin, 1911. 263. o.
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Az első önostorozási tömegmozgalmak Itáliából indultak. 1260-ban 
Perugiában egyre kedveltebb vezeklési forma lett. A gyors elterjedés hátterében 
az állhatott, hogy egy évvel korábban egy ismeretlen epidémia támadta meg a 
vidéket, és az a hír kapott szárnyra, hogy a lakosok vezeklésével megmenekülhet 
a város a bajtól.42 így egy ferences szerzetes példát mutatva, ostorral kezdte 
sanyargatni testét. A krónikák beszámolója szerint ez hihetetlen vonzerőt gyako
rolt az emberekre, és ezért sokan csatlakoztak a flagelláns-mozgalomhoz. Itálián 
kívül, Európa több táján is elterjedt ez a mozgalom. Flagellánsok jelentek meg a 
német nyelvű területeken, a magyar és a lengyel királyságban, Franciaország
ban.43

A középkori források tanúsága szerint a lakosság és a világi, illetve az egy
házi méltóságok tehetetlenek voltak a pestissel szemben. Utolsó mentsvárként 
sokan a vezeklési mozgalmakhoz csatlakoztak, vagy azok lelkes támogatóivá 
váltak. A flagellánsok akkor lettek igazán népszerűek a nép körében az aszketi- 
kus viselkedésükkel, amikor a világi hatalmak, az orvosok és az egyháziak cső
döt mondtak, elmenekültek a fertőzött vidékről.

Az első flagelláns-mozgalmak célja a pestis elűzése, és Isten kiengesztelése 
a vezeklésük által, majd később radikalizálódva a zsidók elüldözése, kiirtása. A 
legtöbb krónika részletesen tudósított a flagellánsok mozgalmáról. Ezen króni
kák közül az egyik legfontosabb, a magdeburgi Schöppenkrónika. A magdeburgi 
forrás a vezeklési menetről, mint „égi megbízatásról” beszélt, olyan tevékeny
ségről, ami a „nagy halállal” felveszi a harcot.44 A legtöbb helyen már a pestis 
hírére kialakult az emberekben a pánikhangulat, amit a flagellánsok a megjele
nésükkel és előadásukkal a végsőkig fokoztak. A vezeklők óriási hatást gyako
roltak az emberekre ruházatukkal, énekeikkel, aszketikus ábrázatukkal. Európa 
egyik legnagyobb méretű tömeghisztériáját keltették.

Az önostorozó tömegmozgalmak résztvevőit flagellánsoknak (flagellatores) 
vagy saját elnevezésük, és a ruhájukon lévő kereszt alapján keresztvivőknek, 
keresztes testvéreknek is nevezték.45 Ha a városi tanácsok engedélyezték szá
mukra a belépést, akkor harangzúgások közepette, pillantásukat a földre szegez
ve, mezítláb vonultak be a városokba, falvakba, ahol a lakosság izgatottan 
szemlélte az idegeneket. A csak férfiakból álló menet tagjai kezükben bíborszí
nű, díszített zászlókat, fáklyákat és gyertyákat vittek, miközben szakadatlanul 
énekeltek. Az egyik ének a következőképpen hangzott: „Ez a zarándokút olyan

42 Heinz-Peter Schmiedebach-Mariacarla Gadebusch Bondio: „Fleuch paid, fleuch ferr, 
kum wider spat....” Entfremdung, Flucht und Agression im Angesicht der Pestilenz 
(1347-1350). In: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart, 1997. 230. o.
43 Franz Rainer-Erkens: Busse in Zeiten des Schwarzen Todes. In: Zeitschrift für 
historische Forschung 26. Band, 1999. 493-494. o.
44 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
45 Frantisek Graus: Pest-Geissler-Judenmorde: das 14. Jahrhundert als Kriesenzeit. 
Göttingen, 1988. 38. o.
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szent,/ Az írás vezet Jeruzsálemhez/ És vezet egy keresztet a kezében,/ Segít
sünk az Üdvözítőnek.”46

Mindig kettes sorokban vonultak, ezért a flagelláns-menetek gyakran belát
hatatlan hosszúságúak voltak. De nemcsak a kígyózó emberi sorokról lehetett 
őket felismerni, hanem öltözékükről és a jellegzetes ostorukról. A legtöbbször 
azonos ruházatba öltöztek fel: kabátjuk fekete színű, alsóruházatuk fehér, a fejü
kön lévő fílcsapka szürke volt. Mellükön, hátukon és a sapkájukon vörös ke
resztet viseltek. Minden vezeklő a jobb kezében egy háromágú ostort tartott, 
mellyel a meztelen hátát ütlegelte. Ezen impresszív cselekedet láttán a szemlélő
dök sokszor eufórikus állapotba kerültek, és sikoltozásokban törtek ki.

A flagellánsok előre megtervezett koreográfia szerint csináltak mindent, így 
a prédikálásra, éneklésre, színjátszásra épülő bemutató egy színházi dráma be
mutatásához hasonlíthatott, ami az emberekben mély nyomot hagyott. Az elő
adást naponta háromszor játszották el, ebből kettő nyilvános volt, míg egy a 
publikum szemei elől elzárva zajlott le.47 A templom körül mutatták be előadá
sukat, közben pedig kisebb megszakításokkal a háromágú, vaskampókkal kira
kott ostorral verték válluk felett mindkét oldalukat és a hátukat, úgy, hogy az 
erősen vérezett. A következőt énekelték: „ Lépjen ide aki vezekelni akar./ így 
megmenekülünk a forró pokoltól./ Lucifer egy gonosz személy...”

Az előadás részét képezte, hogy teátrális módon egy bizonyos testhelyzet
ben feküdtek a földre, mely a korábban elkövetett bűneikről árulkodott. Aki 
hitszegő volt, az az oldalára helyezkedett és három ujjal a fejéhez nyúlt. Aki 
házasságtörést követett el, az a hasára feküdt, aki pedig gyilkosságot, az hanyatt 
dőlt. Minden bűnnek megvolt a pozitúrája, és addig kellett a vezeklőnek a földön 
feküdni míg az öt „pater noster”-t el nem mondta. Azután a mester odament a 
fekvőhöz, és az ostorával megérintve a következőket mondta neki: „Állj fel!... 
Óvakodj a további bűnöktől!” Miután a bűnösök felkeltek a földről, követték a 
mester utasításait: „Nyújtsátok fel a kezeiteket,/ Hogy Isten a nagy halált meg
szüntesse,/ Nyújtsátok fel a karjaitokat,/ Hogy Isten megkönyörüljön rajtunk.” 
Ezek után felkeltek, körbemenetelés közben ütötték magukat a kampós ostorral, 
és jajongtak.

Heinrich von Herford a flagellánsokat és az egész vezeklési folyamatot a 
következő szavakkal jellemezte világkrónikájában: „Minden ostor botszerűen 
nézett ki, melyből egy háromágú kötél állt ki. A kötélen nagy csomók voltak, és 
ezekből a csomókból tűéles vaskampók álltak ki, melyek olyan hosszúak voltak, 
mint egy búzaszem, vagy talán még hosszabbak. Ilyen ostorokkal verték mezte
len testüket, úgy, hogy az először vérszínűvé vált, majd elkezdett vérezni. Mivel 
mindez a templom falának a közelében történt, a vér ráfröccsent a falra. Olyan 
mélyen fúródott bele a testükbe a vaskampó, hogy csak a második kísérletnél

46 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 304. o.
47 Barbara Tuchman: Der feme Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Düsseldorf, 
1980. 116. o.
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tudták kirántani a testből a belekapaszkodott vastüskét.”48 Az eset kapcsán még a 
flagelláns-ellenességéről ismert krónikás is elismerte: „Cor lapideum esset, quod 
talia sine lacrimis posset aspicere.”49 *

Szinte minden olyan krónikás, aki a flagelláns-mozgalmakról írt, tudósít ar
ról is, hogy minden vezeklési menet során a prédikáció fénypontjaként egy „égi 
levelet” olvastak fel, amiről azt állították, hogy magától Jézus Krisztustól szár
mazik, és egy márványtáblára Íratott. Állítólag 1347-ben az égből esett le ez a 
levél a jeruzsálemi Szent Péter templom oltárára. A XIII. század első felében 
keletkezett írás a következőképpen hangzott: „Halljátok szavaimat: az Ég és a 
Föld elpusztul, de az én szavaim nem: nem hisztek, bűneiteket nem bánjátok 
meg, szent vasárnapomat nem ünneplitek meg. A gabonát és a bort, amit adtam 
nektek, bűneitek miatt elveszem. Ezért én rátok szaracénokat és pogány népeket 
küldtem, akik a véreteket kiontották, és fogságba vetettek benneteket. Ehhez 
nektek sok szomorúságot küldtem, földrengést, éhínséget, égi háborút, jégverést, 
villámlást, súlyos betegségeket és olyan állatokat, mint a kígyók, az egerek, a 
sáskák; de ti bedugtátok a füleiteket, mert a hangomat nem akartátok hallani. 
Ezért én nektek újból sok bánatot küldtem, a legrosszabb fenevadakat, amelyek a 
fiaitokat felfalták, aszályt, árvizet, melyek vidékeiteket elpusztították, azután 
újra egy gonosz népet, aki a véreteket kiontotta, és sokakat közületek fogságba 
vezetett, és még sok más bajt, fájdalom és szörnyűség közepette. Meg kellett 
ennetek a száraz fakérget, mindezt a bűneitek és a szent vasárnap miatt. Ezért azt 
gondoltam, hogy elpusztítalak benneteket erről a Földről. Legyetek testvérek, de 
ti ellenségek lettetek, vállaljatok keresztapaságot, de nem tartottátok be. Ezért 
akartalak benneteket elpusztítani, de az angyalok serege megtiltotta számomra, 
hogy haragomban ellenetek forduljak. Oh, ti kígyófajzatok, hitetlen nemek, re
megjetek! A zsidóknak Mózes által törvényt adtam és megtartották, nektek ke- 
resztséget adtam, de ti nem tartottátok meg. Nem tartottátok be a szent vasárna
pot, a feltámadásom napját. Rátok kell a haragomat bocsátani, vadállatokat rátok 
küldeni, azok felfalnak benneteket és a szaracénok fogságába estek. Én mondom 
nektek, ha nem ünneplitek meg a szent vasárnapomat, és apasági-testvéri szokás 
szerint kereszttel a kézben böjtnél, imánál nem énekeltek, akkor izzó köveket 
dobok rátok. így én azt gondoltam, hogy benneteket és minden élőt a földfel
színről elpusztítok szeptember hónap tizedik napján, de Szent Anyám és Szent 
Ehrubim miatt, akik éjjel és nappal könyörögtek értetek, még védelek bennete
ket. De esküszöm az angyalokra, hogyha nem ünneplitek meg a szent vasárna
pot, akkor általatok még soha nem látott vadállatokat küldök rátok és olyan szár
nyas madarakat, amelyek a napfényt napfogyatkozássá változtatják. Úgy sokan

48 Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 111. o.
49 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart 
1971. 70. o.
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közülük meghalnak és nagy bajuk lesz. Lelketeket végtelen tűzzel meggyújtom... 
Aki ezt a levelet nem követi, és nem gyón, annak üldözésben lesz része.”50

A levél felolvasása után magyarázatba kezdtek, hogy az isteni haragot csak 
úgy lehet meglágyítani, és a pestis pusztításának mértékét csökkenteni, meg
szüntetni, ha az emberek Jézus Krisztus életéve szerinti 33 és fél napot vezekel
nek.31 Végül a mester e szavakkal fejezte be: „Drága testvéreim, imádkozzunk, 
hogy a mi zarándokútokat véghez tudjuk vinni, és hogy Isten óvjon minket és a 
szegényeket, minden jó hívő kegyességben haljon meg. Ámen.”

A flagellánsok megjelenése az adott vidéken kezdetben jelentős esemény
nek számított, így ennek megfelelően kellő alázattal és megbecsüléssel fogadták 
a lakosok őket. Ezért nem meglepő, hogy a szent aktus befejezése után az embe
rek éjszakára otthonukba invitálták a vezeklőket: „az egyik ember 20-at hívott, a 
másik 10-et, mindenki vagyoni lehetősége szerint.”* 52 53 A vezeklőket mindenütt 
nagy vendégszeretettel és figyelemmel fogadták. Az önostorozók hátán kicsor
duló vért és izzadságot ereklyeként tisztelték. Ritka esetnek számított, ami Bem
ben történt, hogy kigúnyolták a vezeklőket.

A mozgalom tagjainak 33 és fél napja, amit vezekléssel töltöttek, drákói 
szigor között telt el. A házas férfiak csak feleségük beleegyezésével mehettek el 
a több hetes útra. Egy strassbourgi krónikás, Fritsche Closener részletesen be
számolt a mozgalomba belépők kötelességeiről: „Elő volt írva, hogy aki be akart 
lépni a vallásos csoportba és vezekelni kívánt, annak 33 és fél napot kellett ott 
eltölteni, és annyi pénzt kellett magával vinnie, hogy ez idő alatt naponta 4 pfen
nigje legyen... Nem koldulhattak és nem követelhettek szállást maguknak.” Szi
gorúan kerülniük kellett az asszonyok társaságát. Amennyiben egy flagelláns a 
tilalom ellenére mégis bármilyen formában érintkezett egy asszonnyal, akkor a 
bűnét nyilvánosan, térdre rogyva, a mester előtt kellett megvallania, aki a vétkest 
ostorcsapásokkal büntette. Minden kényelmet és luxust kerülniük kellett, így 
nem engedhették meg maguknak, hogy kiszolgálják őket. Mindenhol csak egy 
éjszakát tölthettek, és csak szalmán aludhattak. A mester beleegyezése nélkül 
nem vásárolhattak semmit, nem fürödhettek, még a szakállukat sem vághatták le. 
Ami a kívülálló emberek bizalmát és tetszését különösen elnyerte, az az a kö
rülmény volt, hogy a vezeklési mozgalom idejére mindenkinek saját pénzzel 
kellett rendelkeznie.3’ Persze ez is, mint sok minden más a mozgalom alkonyán 
megváltozott.

Kezdetben ezeknek a mozgalmaknak rendkívül nagy sikerük volt, és válto
zó létszámban ugyan, de 1348 és 1350 között szinte minden jelentősebb európai 
városban megfordultak. így többek között Drezdában, Erfurtban, Brémában,

30 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 263-265. o.
31 A források eltérő adatokat adnak: 33,33 és fél vagy 34 napot vezekeltek.
52 Barbara Tuchman: Der feme Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Düsseldorf, 
1980. 116. о.
53 Justus Friedrich Carl Hecker. Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. 
Hildesheim, 1964. 57-64. o.

180



Speyerben, Strassbourgban, Baselben, Bernben, Metzben, Koblenzben, Frank
furtban, Bergamoban, Perugiában, Rómában, Lille-ben, Troyes-ben, Reimsben, 
Brügge-ben, Londonban, Valenciában. A vezeklők számáról szóló beszámolók 
számadatai igen eltérőek, az azonban a lényegen nem változtat, hogy az önsa
nyargatók menete erős hipnotikus hatással bírt a lakosság felett. Magdeburgban 
állítólag 600 vezeklő járt, egy krónika szerint pedig a mozgalomhoz még 2000 
ember csatlakozott. Closener szerint Strassbourgban a flagellánsok közé, miután 
azok megérkeztek a városba, 1000-en léptek be.54 55 Erfurtnál a mezőn 3000 em
bert vagy talán még többet is láttak. Vagy amikor 1349. június 16-án Konstanz 
városába mentek, 42 ezer körül lehetett a létszámuk.35 Aachenben állítólag olyan 
sokan voltak, hogy amikor Károly érkezett a koronázásra, nem tudott a városba 
bejutni, és Bonnban kellett megvárnia, mig a sereg megtisztította a várost a fla- 
gellánsoktól. Valószínű persze - mégha ezeknek a magas számoknak a forrásai 
megbízhatóak is -, hogy elenyészőek voltak a sok ezres tagot számláló csopor
tok, és egy-egy flagelláns-mozgalom létszáma 50 és 450 között mozgott.

A flagelláns-mozgalmak fénykora 1348/49-re tehető, azonban 1349 őszétől, 
főleg 1350-től kezdetét vette a hanyatlás. Sikertörténetük mélyzuhanásának oka 
több tényezőből tevődött össze: a tekintélyét féltő egyház a kezdeti tétlenség 
után szigorúan lépett fel ellenük, az önsanyargatók radikalizálódása miatt a 
mozgalom elveszítette tömegtáborát, az emberek elveszítették bizalmukat, mivel 
minden reménnyel ellentétben, nemhogy megszüntették volna a pestist, hanem 
sokszor még a tünetmentes vidékekre is a flagellánsok hurcolták be a fertőző 
betegséget.56

A krónikások a végső összeomlás kezdeti jeleként értékelték, hogy később a 
vezeklők táborához asszonyok is csatlakoztak, akik ugyanúgy meztelen felső
testtel vonultak, mint a férfiak. Az idő folyamán a flagellánsok közé gyanús 
alakok és radikális elemek egyaránt keveredtek, akik egyrészt a mozgalmat 
meggyalázták, másrészt pedig a növekvő aszketizmusuk miatt elveszítették a 
lakosság bizalmát.57 A vezeklési mozgalmakat övező szeretet a végén a visszájá
ra fordult, félelemmel és utálattal teli vegyes érzésekkel gondoltak az emberek a 
vezeklőkre. A flagellánsok már nem megmentőknek számítottak, hanem sem
mittevőknek és henyélőknek, akik lusták dolgozni, és mások ajándékából akar
ják magukat eltartani. Closener, a strassbourgi krónikás hangsúlyozta, hogy 
mindig újra és újra voltak olyan emberek, akik ilyen vezeklési mozgalmakra

54 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
55 Frantisek Graus: Pest-Geissler-Judenmorde: das 14. Jahrhundert als Kriesenzeit. 
Göttingen, 1988. 44. o.
56 Heinz-Peter Schmiedebach - Mariacarla Gadebusch Bondio: „Fleuch paid, fleuch ferr, 
kum wider spat” Entfremdung, Flucht und Agression im Angesicht der Pestilenz (1347- 
1350). In: Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart, 1997. 231. o.
57 Fegyveresen vonultak be a városokba és kirabolták azt.
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adták a fejüket, mert egy kényelmes megélhetési forrást láttak benne.58 Ez a 
tendencia végül a mozgalom egységét és tekintélyét megbontotta, ami egyenes 
úton vezetett a széthullásához. Míg korábban a városok és falvak lakói boldogan 
fogadták a flagellánsokat, másfél év elteltével már viszolyogtak tőlük, és a tele
pülésekre való bejutásukat a kapuk bezárásával megakadályozták.

Miután a lakosság a flagellánsok ellen fordult, az egyház is könnyebben tu
dott a vezeklőkkel szemben fellépni. A katolikus egyház kezdetektől gyanakod
va figyelte a tömegmozgalmat, mert hatalmának gyengülését látta benne, illetve 
rossz szemmel nézte, hogy hogyan válik egyházi körökben is népszerűvé a lai
kusok vezette menet. „Különösen nyugtalanok vagyunk és aggódunk amiatt, 
hogy néhány egyházi személy (...) az egyház ölét elhagyva elátkozottként össze
vissza bolyong, és élesíti a nyelvét, azért, hogy másokat is belerángasson a téve
désbe” - írta a pápa.59 Kezdetben a keresztényi valláshoz illő kereten belül moz
gott a flagelláns-csoport, a hanyatlás időszakában azonban már egyházellenes 
magatartást gyakorolt.60

Végül VI. Kelemen pápa 1349. október 20-án kiadott bullájában tiltott meg 
minden további mozgalmat: „A vallásosság jelensége alatt a vezeklők (...) a 
keresztényi vért is kiontották, és ahol alkalmuk nyílt rá, kirabolták a világi és 
egyházi tulajdont. Ezért mi megparancsoljuk a püspököknek, hogy az egyházke
rületükben minden társaságot, összejövetelt, vezeklési szokásokat, üléseket is
tentelennek nyilvánítsanak és betiltsanak. Az ilyen társaságok minden tagját 
figyelmeztessék arra, hogy soha újra ugyanabba a mozgalomba be ne lépje
nek.”61 A pápa a bullájában ugyan nem tiltotta be az önostorozást, de azt csak az 
egyházi autoritás felügyelete alatt lehetett végezni.

Az egyház határozott fellépése nem jelentette automatikusan a flagelláns- 
mozgalmak megszűnését. Az ostorozok a későbbi években is különböző helye
ken tűntek fel. Például 1382-ben Münsterben, de mivel az egyház, akárcsak a 
hatóságok szigorúan üldözték őket, ezért sehol nem tartózkodhattak sokáig. Az 
1399-es itáliai vezeklési mozgalmat is kíméletlenül leverték. A mozgalom ve
zetőjét, aki Keresztelő Jánosnak adta ki magát, Rómába vitték, és ott az eretnek
ség vádját rábizonyítva, a pápa parancsára nyilvánosan megégették.62

58 Verena Kessel. Die Süddeutschen Weltchroniken der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Bamberg, 1984. 21-31. o.
59 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd 17., Stuttgart 
1971. 71. o.
60 Éles vita folyik arról, hogy egyházellenesek voltak-e a flagellánsok vagy sem. Lásd: 
Zaddach, Bergdolt.
61 Állítólag 1349 őszén még helyenként olyan szilárd volt a flagellánsokba vetett biza
lom, hogy Balduin (Baldewinus) trieri püspök saját rendeletét és VI. Kelemen pápa 
bulláját nem papjaival hirdette ki - féltve azok életét -, hanem az őrgrófra bízta annak 
publikálását.
62 A következő tanításokat tulajdonították az önostorozóknak: Krisztus a zsidókat kita
szította az egyházból kereskedelmi tevékenységük miatt. A bűnös római katolikus pap-
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Amilyen gyorsan ívelt felfelé az önostorozó mozgalmak dicsfénye, olyany- 
nyira sebesen hanyatlott is le szűk két év múlva. Heinrich von Herford a vezek
lőkről így írt: amilyen gyorsan jelentek meg, olyan gyorsan el is tűntek...,
mint egy éjszakai szellem vagy egy sötét fantom.”

A zsidóüldözés

A pestis-történettel foglalkozó történészek a mai napig vitatkoznak arról, hogy 
milyen kapcsolatban állt egymással a pestis, a flagelláns-mozgalom és a zsidó- 
gyűlölet/üldözés. A kérdés az, hogy a pestis következményei közé sorolhatjuk-e 
a pogromokat és a vallási tömegmozgalmat, illetve hogy milyen sorrendbe állít
hatók ezek a fogalmak, és hogyan hatottak egymásra. E kérdésben két tézis üt
közik. Az egyik szerint a pestis kitörése után érkeztek meg a flagellánsok, majd 
zsidógyűlöletet keltettek, és a pestistől rettegő lakosságot a zsidók ellen ingerel
ték. A másik elmélet szerint először zsidóüldözésről volt szó, majd megjelentek 
az önkínzók, és végül kitört a pestis. Mindkét elmélet szerint a zsidóüldözés és a 
flagelláns-mozgalmak között lehet kapcsolatot találni, mert a flagellánsok vagy 
gyűlöletet robbantottak ki a másvallásúakkal szemben, vagy pedig táplálták a 
zsidók ellen fellépők haragját. A pestisjárvány következtében kialakult tömeg- 
hisztéria keltette életre a nagyszabású flagelláns-mozgalmakat és a lappangó 
zsidógyűlöletet/üldözést is, ami 1348/49-ben érte el csúcspontját.

A kútmérgezésekről szóló híresztelések Dél-Franciaországban keltek 
szárnyra, és félelmetesen gyorsan terjedtek a környező országokban.61 * 63 A zsidó
kat azzal vádolták, hogy a kutakat megmérgezték azért, hogy a keresztény lakos
ságot ily módon irtsák ki. A középkori orvosi tanítások figyelembevételével 
könnyű volt a kútmérgezést és a pestisjárványt egymással összefüggésbe hozni. 
Az orvosok szerint ugyanis a rossz, már poshadt víz, megmérgezi a levegőt. Az 
emberben pedig a pestises betegség rögtön megjelenik, mihelyt ezt a „rohadt” 
levegőt beszívta. Mivel a zsidók az egészséges tiszta vizet megmérgezték, így 
egyértelmű, hogy ők a felelősek a pestis pusztításáért.64

1348-ban Franciaországban egy zsidó orvos kínzások közepette azt vallotta, 
hogy egy zsidó ember Toledoból Chambéry-be mérgekkel teli zsákocskákat 
hozott, majd azokat hittestvérei között osztotta szét, hogy mérgezzék meg a kór

ságot is el kell távolítani. A vezeklők önmagukat korbácsolva a kicsorduló vérük által
lesznek megkeresztelve, és nem szenteltvízzel.
63 Egon Friedeil. Kulturgeschichte der Neuzeit. München, 1965. 99. о.
64 A kútmérgezés vádja a zsidókkal szemben nem volt újkeletű. Már a „fekete halál” 
kitörése előtt 20 évvel Aquitaniában leprások vallomása alapján zsidókat ítéltek el, mert 
azok a kutak mérgezésére bújtogattak. A zsidók leprásokat fizettek le, hogy az ember
vérből, vizeletből, megszentelt ostya törmelékéből és titkos varázsszerekből álló mérget 
a kutakba szórják. 1312-ben Konstanzban az ostyák megszentségtelenítésével vádolták 
őket. Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 127-129. o. Justus Friedrich Carl Hecker. Die grossen 
Volkskrankheiten des Mittelalters. Hildesheim, 1964. 57-64. o.
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nyékbeli kutakat. Chillon ban63, Le Chátelardban, Arles-ben 1348 őszén addig 
kínozták a zsidókat, míg azok beismerték, hogy Itália bizonyos tartományaiban 
is a zsidók terjesztették el a pestist. így ment ez Spanyolországban, a kialakuló
ban lévő svájci állam területén és a német vidékeken egyaránt.65 66

A lakosság sok helyütt meggyőződéssel hitte, hogy a zsidók is bűnrészesek 
abban, hogy a pestis szedi áldozatait. így a vezeklőknek nem volt nehéz dolga, 
mert a nép mélyen gyökerező zsidógyűlöletét csak fel kellett piszkálni.

Több városban a flagellánsok bizonyíthatóan igen aktív részesei voltak a zsi
dóüldözéseknek. Amikor egy városban megjelentek, a városi csőcselékkel kie
gészülve, általában a zsidónegyedekbe mentek először, ahol erőszakosan léptek 
fel. A zsidókat vagy brutálisan lekaszabolták, vagy pedig addig zaklatták őket, 
míg azok öngyilkosságba nem menekültek.67 Closener krónikájában az olvasha
tó, hogy a flagellánsok gyakran nevezték magukat nem csekély büszkeséggel 
„zsidóverők”-nek. Caspar Camentz beszámolója szerint a flagellánsokat súlyos 
felelősség terhelte a kialakult pogromok miatt: „Amikor a flagellánsok látták, 
hogy a zsidók a legjobb városnegyedekben élnek, egy nagy megmozdulást rob
bantottak ki ellenük. Harcoltak és vérfürdőt rendeztek közöttük.”68 Enyhe túlzás
sal azt mondhatjuk, hogy Frankfurtba a vezeklők csak a zsidó-égetésre érkeztek. 
A vezeklési dalszövegük egyik versszaka - a zsidók bűnére utalva - a követke
zőképpen hangzott: „oh, te szegény uzsorás/ hozzál csak egy fontnyi árut/ ez 
küld majd téged a pokol mélyére.”

A zsidók vallásukkal, a keresztényektől eltérő szokásaikkal és sikeres pénz
ügyi tevékenységükkel kivívták az emberek megvetését, agresszivitását. Ráadá
sul sokszor még olyan polgári foglalkozásokban is konkurenciát jelentettek a 
keresztények számára, mint az orvoslás, vagy a kézművesség.69 A jólétük so
kaknak szúrt szemet, így tökéletes bűnbak vált belőlük. A zsidók bűnösségéről 
szóló híreknek az egyházi és világi vezetők általában nem adtak hitelt.

VI. Kelemen pápa 1348. szeptember 26-án kiadott bullájában kizártnak és el
képzelhetetlennek tartotta a zsidók bűnösségét. Hangsúlyozta, hogy a zsidók 
felelősége a pestisfertőzésben nehezen elképzelhető, mivel ott is pusztított a 
pestis, ahol nem éltek zsidók. Másrészt az állítólagos „kútmérgezők” is megbe
tegedtek és meghaltak a járványban. A pápa megtiltotta a zsidók kirablását, a 
velük szembeni erőszak alkalmazását és a bírósági ítélet nélküli kivégzésüket.70

65 Heckemél az 1348-as chillon-i zsidó per szövege német fordításban olvasható, i. m. 
96-100. o.
66 Johannes Nohl: Der schwarze Tod. Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720. Potsdam, 
1924. 262-269. o.
67 Kollektív öngyilkosságot hajtottak végre. Házaikba zárkóztak és magukra gyújtották 
azt.
68 Bernd Ingdolf Zaddach: Die Folgen des Schwarzen Todes (1347-1351) für den Klerus 
Mitteleuropas. In: Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 17., Stuttgart 
1971. 73. o.
69 Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 
Mittelalters. München, 1994. 120. o.
70 David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin, 2000. 81. o.
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A pestis oly mértékben sokkolta a lakosságot, olyan pánikot váltott ki, hogy az 
embereket nem lehetett észérvekkel meggyőzni, a bennük működő emocionális 
erők sokkal erősebbek voltak.

A központi hatalom a tömeg radikálizálódása miatt nehezen volt képes a 
népharaggal szemben a zsidókat megvédeni, talán sokszor nem is állt érdekében. 
Amikor Strassbourgban a városi tanács megpróbálta oltalmazni a zsidóságot, a 
hivatalviselőket leváltották, és zsidóelleneseket ültettek helyükre. így már sem
mi sem állt 1349. február 14-én a 900 strassbourgi zsidó megégetésének útjában. 
Volt rá példa, elsősorban német területeken, hogy a fejedelmek menedéket 
nyújtottak a gazdag zsidóknak, magas összegű „védelmi pénzért” cserébe. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy jónéhány magas rangú világi hatalmasság érdeke a 
pogromokat kívánta, mert így nem kellett megadniuk a tartozásaikat.

1350-ben a zsidóüldözés száma és szörnyűségük mértéke lecsökkent, ami
nek okát több tényezőben kell keresnünk. A flagelláns-mozgalmak saját pozíci
óik megrendülésével voltak elfoglalva, így nem tudták már táplálni azt a mérhe
tetlen gyűlöletet. A „fekete halál” előidézte halálozások pedig csökkentek, így a 
tömeghisztéria lecsendesedett. Végezetül pedig a pápa és a világi hatalmak -  
saját érdekeiket szemelőtt tartva -  hatékonyabban léptek fel a zsidóvédelem 
kérdésében.
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Enikő Kun

The B lack  D eath  a n d  its ou tgrow ths

Plague was one of the most fatal disasters for medieval people. People were 
helpless against the epidemic. All that medicine could offer was advice on way 
of living. Plague-stricken patients were incurable in most of the cases. The doc
tors of Paris University as well as other famous ones prepared so called 
“directives”, but in practice these were useless. There was only one protection to 
avoid the pestilence: to escape from the infected areas. This study investigates 
the 1348 plague epidemic and its accompanying phenomena, among which the 
most striking ones were the breaking of family relationships, the Flagellant- 
movement and the persecution of Jews.
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