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Cs. Bogáts Dénes (1882–1949) emlékének

„Az 1719-ik évben, a tavasz beálltakor a Székely-
földet akkora pestis támadta meg, hogy egy év lefor-
gása alatt több mint százezren pusztultak el” – írja 
Önéletírásában Bod Péter a 18. század elejének óriási 
járványáról1, amely a Főkormányszék adatai szerint 
Erdély-szerte több mint 80 000 lélek, az összlakosság 
mintegy tizedének halálát okozta.2 A pestisben elhal-
tak száma Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben a né-
pesség közel felét tette ki3, Udvarhelyszéken mintegy 
egyharmadát.4 A kortárs báró Apor Péter háromszéki 
főkirálybíró szerint Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és Miklós-
várszéken ekkor 19 000 ember halt meg.5

Pestis a korábbi évszázadokban is gyakran súj-
totta a Székelyföldet és vele együtt Háromszéket, 
1719-et megelőzően például az előző század utolsó 
negyedében, majd a 18. század első éveiben is. A jár-
ványok utolsó nagy, 17. századi hulláma 1675-ben 
kezdődött Moldvában, onnan terjedt Havasalföldre 
és Erdélyre. Cserei Mihály így emlékezik vissza: „Eb-
ben az esztendőben [1677-ben – szerz. megj.] nagy 
pestis vala az egész országban, mely a következendő 
esztendőben is grassála. Az atyám engemet s a hú-
gomat, mert akkor több gyermekei nem valának, 
közel Fogaras várához, egy faluban a havas alatt, 
bucsumi jószágában küldte, s ott voltunk az egész 
nyáron s őszön: Istennek hála, a fejünk sem fájt”.6 
A járvány egyik gócpontja ekkor Felsőháromszéken 
volt, többek között Apor János, br. Apor Péter apja 
is ennek esett áldozatául 1676 végén, nem sokkal 
azután, hogy november 27-én Altorján beteg álla-

potában tollba mondta végrendeletét.7 A pestis még 
egy évvel később is dúlt a vidéken. Szeptember 21-én 
beteg állapotára való tekintettel írta meg testamen-
tumát Vajna Gábor az orbaiszéki Páván,8 akárcsak 
néhány héttel később Karatnán a „mirigyben fekvő” 
Donát Jánosné Bodó Zsuzsánna.9 Mindenszentek 
napján, „látván az felséges mindenható Istennek sú-
lyos csapdosását az pestis miatt közönségesen min-
den rendeken, nagyokon és kisdedeken”, Mihálcz 
György nemes is számba vette javait Dálnokban,10 
de a haláltól való félelem késztette szentkatolnai 
Dimién Kelement is végrendelete elkészítésére.11 
1678-ban jegyezte fel Csernátoni Vajda György, 
a kézdivásárhelyi református iskola vezetője, hogy 
a harmadik éve dúló járvány során a városban több 
mint négyszázan haltak meg, akik közül félszáznál 
is többen az iskola diákjai voltak.12 De grassált a pes-
tis Alsóháromszéken is – Hermányi Dienes József az 
apja diákévei kapcsán említi, hogy Sepsiszentgyör-
gyön szörnyű pusztító döghalál uralkodott, „sok 
tanuló társacskái elhullván s elhalván”.13 Ebben az 
időben a vidék medikusa Váradi Mátyás kézdivá-
sárhelyi pap és esperes volt,14 aki 1666–1670 között 
a leideni, utrechti és franekeri egyetemen teológia 
mellett orvosi tanulmányokat is folytatott, és dok-
tori címet szerzett,15 feltehetően éppen patrónusa, 
uzoni Béldi Pál kérésére. 1680-ban eltiltották a papi 
pályától, ezt követően haláláig (1684) kizárólag me-
dikusként működött Háromszéken. A Béldiek mel-
lett más családok is gyakran fordultak hozzá – 1684 
elején például Nemes János háromszéki főkapitány 
vitte magával Hidvégre felesége kúrálására.16 

1 BOD Péter 1940, 85.
2 TRÓCSÁNYI Zsolt 1986, 979.
3 SzOkl, VII, 233. A feljegyzés szerint 11 348-en haltak meg, 
a túlélők száma 14 438.
4 Az áldozatokról készített (1719. szeptember–december) összesí-
tések 10 267 halottat és 794 beteget említenek. (PÁL-ANTAL 
Sándor 2008, 230.)
5 APOR Péter 1863, 160–161; APOR Péter 1903, I, 299.
6 CSEREI Mihály 1983, 132.
7 TÜDŐS S. Kinga 2003, 251–254.
8 Uo., 263–264.
9 Uo., 265.
10 Uo., 266–268.

11 Uo., 268–271.
12 „E harmadik esztendőben szűnék megh a pestis Aprilisben, 
midőn két esztendők alatt temettünk volna ötödik százban, kik 
köszt tanitványimot, diák gyermekeket temettem 56.” (CSÁKI 
Árpád 2003, 756.)
13 HERMÁNYI DIENES József 1992, 112.
14 1673-ban a helyi iskola rektora feljegyezte róla: „mely ecclesi-
anak akkoron lelki pásztora volt tekintetes Váradi Mátyás uram 
medicinae doctor”. (CSÁKI Árpád 2003, 755.)
15 TONK Sándor 1992, 181–182. A himlőről, kanyaróról, a tü-
dővészről több munkája is megjelent nyomtatásban ebben az 
időben.
16 HEREPEI János 1966, 627.
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Néhány évvel később újabb járvány, ezúttal himlő 
ütötte fel a fejét. Megjelenését 1686 elején szárhegyi 
Lázár Erzsébet levélben jelentette férjének, kőröspa-
taki Kálnoki Sámuelnek: ...nem régen érkezék Szent 
Lélekről Bartok Péter, tőlle tudakozám megh annak 
előtte, azt mongya hogy ott is valóban himlőznek,17 
s majd minden nap temetnek, tegnap is kettőt, inkább 
javallanám Édes Uram, ha Csíkban anyira szűnt vol-
na, hogy oda mennénk.18 Kálnoki Sámuel a Brassóba 
való menekülést javasolta családjának, de néhány 
nappal később újabb levelében a feleség már ennek 
ellentmondóan írt: Én a Brassóba való menetelt nem 
javallom Édes Uram, mert ott is valóban himlőznek, s 
minden nap kettőt hármat mondgyák hogy temetnek, itt 
a faluban ugyan himlőznek amint hallom, de Istennek 
hála mégh eddigh nem hallottam hogy holtak volna.19 

Újabb járványok a század utolsó éveiben, majd 
a következő évtized végén (1708–1710) pusztítottak. 
Utóbbi, amely Magyarországon is óriási embervesz-
teséggel járt, Erdélyre Gyergyó vidékéről ragadt át,20 
melléje sáskajárás21 társult. Cserei Mihály Erdélyben 
százezer, Udvarhely- és Marosszéken egyaránt 18 000 
főre becsülte az áldozatok számát.22 Az óvintézkedések-
nek köszönhetően Háromszéken, akárcsak Csíkban és 
Brassóban,23 nem terjedt el a járvány,24 az esőzések ál-
tal elpusztított termés miatt25 azonban a lakosság itt is 
szűkölködött a gabonában. A Gubernium még 1709 
nyarán elrendelte Sepsiszentgyörgynek a vásárok idő-
szakos beszüntetetését. A szék elöljárói a tilalmat más 
nyilvános összejövetelekre is kiterjesztették, a katonai 
hatóságok pedig vesztegzárak felállítását rendelték el, és 

szigorúan ellenőrizték a más vidékről érkező idegene-
ket.26 Elsősorban ezektől a szigorú intézkedésektől re-
mélték a járvány megfékezését, az orvosi szakismeretek 
ugyanis ekkor még nagyon hiányosak voltak. Erdély 
akkori legismertebb orvosa, Pápai Páriz Ferenc27 példá-
ul a lakás levegőjének tisztítását, az emésztési zavarok 
elkerülését, a gyomor fertőtlenítését javasolta Teleki 
Sándornak, néhány korábban kikísérletezett orvossá-
got ajánlva.28 A korábbi vélekedésekkel szemben ekkor 
már tudták, hogy a pestis nem a levegő útján, hanem 
„per communicationem” terjed,29 nem véletlenek te-
hát a fertőzöttek elkülönítését, a halottak ruháinak el-
égetését elrendelő sorozatos intézkedések. A gyakorlati 
megfigyelések ellenére a korban a pestist továbbra is 
„Isten ostoraként” értelmezték, mint erről Soós Ferenc 
református püspök munkája30 tanúskodik.

Pápai Páriz Pax Corporisa31 nyomtatott könyv 
formájában csak néhány főnemesi család tékájában 
volt fellelhető, kivonatosan, kéziratos példányokban 
szélesebb rétegek számára azonban Háromszéken 
is elérhető volt. 1668–1703 között Baconban mű-
ködött Becskereki/Váradi Szabó György borbély,32 
aki az említett munkát kivonatolta, medikusi tevé-
kenységében valószínűleg használta is.33 Képzett or-
vos legközelebb Brassóban volt, akit Háromszékről 
is gyakran felkerestek orvosságért. 1693 végén pél-
dául Kálnoki Sámuelné Lázár Erzsébet miklósvári 
betegágyához azt a Brassóban lakó Győri Borbély 
Ágostont hívták,34 akinek haláláról 1707-ben Cserei 
Mihály is megemlékezik.35 Pápai Páriz Ferenc mellett 
a kor másik kiemelkedő orvosáról, Köleséri Sámuel36 

17 A hólyagos himlő főleg a csecsemők és gyermekek közül szedte 
áldozatait. Hermányi Dienes József megemlíti, hogy szüleinek 
elsőszülött gyermeke „10 hónapos korában ónas himlőben” halt 
meg. (VITA Zsigmond 1983, 84.)
18 Kőröspatak, 1686. január 8. KÁL, Fond 317, Nr. 2, 14; SzT, 
V, 114.
19 Kőröspatak, 1686. január 15. KÁL, Fond 317, Nr. 2, 15; SzT, 
V, 114.
20 SZÁDECZKY Lajos 1900, 578–581. Bővebben lásd CSEREI 
Mihály 1983, 432–435.
21 Sáskajárás korábban is sújtotta a vidéket. 1692: „Istennek 
kemény Ítéleti szerint rettenetes temérdek sokaságú Sáskák ér-
kezvén határunkra az tavaszi vetést meg emésztették”. (CS. 
BOGÁTS Dénes 1943, 123.)
22 CSEREI Mihály 1983, 443. Cserei adatai nyilván túlzóak.
23 1710-ben Brassóban Johannes Böhm gimnáziumi tanár újra 
kiadta Sebastian Pauschner szebeni orvos 1530-ben megjelent, 
első magyarországi nyomtatott orvosi könyvét. Erről bővebben 
lásd BORSA Gedeon 1996.
24 CSEREI Mihály 1983, 445.
25 1709: „Tavasz vetéssel ugyan az Isten megh vigasztalt vala, de 
a’ takarodáskor való hallatlan essőzés miatt ezért jobb részt kárba 
ment”. (CS. BOGÁTS Dénes 1943, 143.)
26 CS. BOGÁTS Dénes 2000, 31.

27 „...az orvoslás Mesterségébe merő Eskulapius, igen hasznos 
ember; kinek szép híre neve, mindenkor fenn lészen Erdélyben”. 
(BOD Péter 1766, 211.)
28 PATAKI JENŐ 1920.
29 CSEREI Mihály 1983, 441.
30 A’ Dög-halál Isten harcza az Emberekkel, Kolosváratt, 1720.
31 Pax Corporis Az az: Az emberi Testnek belső Nyavalyáinak Oka-
iról, Fészkeiről s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta. 
Kolosvár, 1690.
32 HOFFMANN Gizella 1989, 532, 534–535.
33 Uo., 341–432. Váradi másik forrása lehetett az a Házi külö-
nös Orvosságok gyűjtemény, amely a 17. század második felében 
kéziratos formában forgalomba volt, többek között az Ujhelyi 
István által Fogarason 1677-ban Apaffi Anna számára lemásolt 
orvosságos könyv forrása is. (DEBRECZY Sándor 1940, 324.)
34 KÁL, Fond 384, Nr. 54, 11.
35 „Ágoston János híres tanult orvosdoctor meghala mind felesé-
gestől.” (CSEREI Mihály 1983, 393.)
36 „...az Orvoslás mesterségében pedig nagy földön mássa nem 
volt; a’ ki olly jól a’ nyavalyák okait észre vehette volna, ’s oly fun-
damentomoson orvosolhatta volna”. (BOD Péter 1766, 155.) 
Az 1719-ben Erdélyben kiújult pestis elleni védekezés céljából 
latin és magyar nyelven is megjelentette orvosi tanácsait: Keres-
Éri Köleséri Sámuel Erdélyi Méltóságos Gubernium Secretáriusának 
tanátsadása, Kolozsváratt, 1719.
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szebeni orvosról, az erdélyi bányák főfelügyelőjéről 
tudjuk, hogy az altorjai Aporokkal kapcsolatban állt. 
Br. Apor Péter nemcsak levélben kérte ki több ízben 
orvosi véleményét maga és családja számára,37 de fe-
leségével együtt személyesen is felkereste Szebenben 
1717 elején,38 ha már a brassói Venczel borbély39 
által a gyermekei számára javasolt orvosságok nem 
használtak. Egy másik brassói orvos, Luca Seuler híre 
egészen Csíkig eljutott, a szenttamási Böjte György 
is több alkalommal fordult hozzá orvosságért.40

1717-ben Havasalföld felől újabb himlőjárvány 
tört be Erdélybe. A vész alakulását már az év elején 
aggódva követték a központi hatóságok, de az erdélyi 
főnemesek is. Január 8-án Szebenből, az országgyűlés 
helyszínéről feleségének küldött levelében br. Apor 
Péter háromszéki főkirálybíró örömmel jelentette, 
hogy „Ohábán tudom hogy nem himlőznek”.41 Vá-
laszlevelében Kálnoki Borbála már arról számolt be 
néhány nappal később, hogy „Fogarasföldin is pedig 
mindenütt himlőznek,42 Torján pedig Istennek hála 
most semmi veszedelmes nyavaja nem jár”.43 A fi-
gyelem nem véletlenül irányult Fogarasföldre, hiszen 
a himlővel44 párhuzamosan a pestis is felütötte a fe-
jét, az első megbetegedéseket erről a vidékről, Récsé-
ről jelentették. Az év nyarán már több eset is előfor-
dult. Apor Péter adatai szerint a pestis innen átterjedt 
Medgyes városára és az egész székre,45 nem sokkal 
később pedig már Szeben környékén is megjelent.46 

Első figyelmeztető körlevelét a Gubernium július 7-
én küldte szét, amelyben arról értesítette – többek 

között – Háromszék elöljáróit, hogy Fogaras város 
környékén pestises eseteket észleltek.47 Egy hónappal 
később már a járványról küldtek tájékoztatást és in-
tézkedések meghozatalára való felszólítást.48 Az első 
halálesetek szeptember közepén jelentkeztek Szeben 
környékén, az Erdélyi Főkormányszéket, valamint 
a város vezetését székhelyük elhagyására késztetve.49 
A szebeni tanács ideiglenesen Nagydisznódra, a Gu-
bernium Kolozsvárra költözött át, utóbbi október 
30-án már innen tiltotta meg az örmény kereskedők-
nek, hogy az erdélyi vásáros helyeket felkeressék.50 

A kormányzat a már bejáratott óvintézkedésekkel, 
vásárok betiltásával, a szorosok védelmének megerő-
sítésével, vesztegzárak létesítésével és településekként 
strázsák állításával igyekezett a pestis megfékezésére. 
Ezeket egészítette ki többek között a rozs- és árpa-
pálinka főzésének betiltása,51 hiszen a gyenge termés 
következtében gabonahiány alakult ki. 1717 tavaszától 
– Lisznyói Incze István uzoni pap siralmas verses kró-
nikája52 szerint Pünkösd havának53 harmadik hetétől 
kezdődően – ugyanis semmiféle csapadék nem hullott, 
szörnyű éhínséget vonva maga után. Pedig az év elején 
a csapásnak még semmiféle előjele nem mutatkozott. 
Altorján a tavaszi vetést szokás szerint elvégezték,54 jó 
termésben reménykedtek. A szentléleki udvarbírónak 
még azt is meghagyták, hogy: „Az forgatást55 Nagy 
Boldog Asszony nap56 utánra kell hadni, hogy ha az 
után Isten jó essőt ad, be kell vetni, ugar hátra boro-
nálják el”.57 A szokott terméshozam58 azonban töre-
dékére apadt,59 a lakosság tömegeit kényszerítve arra, 

37 APOR Péter 1903, II, 55.
38 Uo., 70.
39 Vencel borbélyról egy másik adatot is találtunk: Borbély Venczo-
laus uram hivata hogy kegyelmednek adgyam tuttára az orvosság-
nak számát és árát, az mint ő kegyelme ennek az cédulának az más 
felin fel jedzette, ez előtt adott volt hatszorra való port, most megint 
küldött 20szorra valót, azért s az mostaniért kér három forintot 
reneusis s 36 krajcárt, az laxativumért 30 crajczart. Camforra 18 
crajczar, az maga fáratságán kívül ennyit kíván, kitészen mindenes-
től négy német forintot 48 pénzt, az több orvosságot ha kegyelmed 
akarja, azt mondgya, hogy kegyelmed írjon ecsém uramnak s ő ke-
gyelme azt is veszen. (Szentiványi Henter Pál levele ismeretlenhez 
1716 körül, SÁL, Fond 27, Nr. 93 (II/57), 112.)
40 Böjte György 1716-ban levélben kérte a Brassóba készülő 
Mikó Ádámot, hogy vásároljon kegyelmed nekem egy máriássára 
orvosságot, úgy mint sárga port Szelirus[!] doctor uramtól. ...Tudgya 
a doctor uram, már jól ismer, régtől fogva hogy az féle orvossággal 
élek... (SÁL, Fond 27, Nr. 93 (II/57), 82.)
41 APOR Péter 1903 II., 63.
42 A himlő átterjedt Segesvár vidékére is. Lásd Rozsnyai Dávid 
feljegyzése 1717. július 4-án: „holt meg az Léánka Segesváratt 
himlőben Mirigyben”. (SIMONFI János 1914, 126.)
43 APOR Péter 1903, II, 66.
44 Johann Albrich brassói orvos szerint a hólyagos himlő az év 
elején Barcaság falvaiban is jelentkezett, júniusban elérte Brassót 
is. (HADRY, Sarah 2005, 61–62.)
45 APOR Péter 1863, 159.

46 BORSA Gedeon 1999, 70. Önéletírásában Bethlen Kata így 
ír: „Azonban Szebenben hirtelen pestis kezdetvén, onnan az úri 
rendek elszéledtenek. Idvezült édesanyám is velem együtt kiment 
Rétenbe; Haller László pedig Fejéregyházára”. (BETHLEN Kata 
1982, 703.)
47 SÁL, Fond 8, Inv. 1, Nr. 18/1717.
48 Uo., Nr. 21/1717. augusztus 9.
49 BORSA Gedeon 1999, 71.
50 SÁL, Fond 8, Inv. 1, Nr. 25/1717. Közölve: SzOkl, VII, 229. 
A Főkormányszék újabb körlevelet 1717. december 21-én kül-
dött szét a pestis elleni intézkedések ügyében.
51 SzOkl, VII, 237.
52 ORBÁN Balázs 1869, 201. Újraközölve: CS. BOGÁTS Dé-
nes 1936, 3.
53 Május.
54 Br. Apor Péter altorjai udvartartója szerint: Anno 1718 die 18 
Martii kezdvén Isten kegyességéből az Úr Ő Nagysága tavaszi ve-
tésben (tavasz búzát, fehér borsót, szegeletes borsót, zabot, árpát). 
(SÁL, Fond 36, Nr. 1130, 1.)
55 Másodszori szántás.
56 Augusztus 15.
57 CS. BOGÁTS Dénes 1943, 43.
58 Br. Apor Péter beszámolója szerint szeptember 1-jén „Torján ma 
62 köböl rosot, búzát elvermeltek, az mit csépelnek csak vermelte-
tem. Nyujtódon is erősen csépelnek”. (APOR Péter 1903, II, 76.)
59A termést bolha és sáskajárás is tizedelte. (CS. BOGÁTS Dénes 
1936, 2.)
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hogy az itt állomásozó idegen katonáknak befizetett 
portio után „pénzes búzával vagy kölcsön vett gabo-
nával”60 éljen. Még a gazdálkodásban nem túlságosan 
szerencsés gr. Kálnoki Ádám is br. Apor Péter kegyel-
mére szorult, cserében pedig kozmási jobbágyaiból 
volt kénytelen átengedni néhányat.61 Az igazi éhínség 
1718-ban következett be. Csapadék csak az év őszén 
hullott, és a szárazság miatt nemcsak az előző évi őszi, 
de a tavaszi vetés is mind kiégett. Ezekben az időkben 
a búza vékája hét, városon nyolc forinton járt, a rozs-
ért 9-et is kértek.62 A gabona árának egekbe szökése 
nem hagyott más választást: készpénzből kifogyva az 
emberek sorra váltak meg ingó és ingatlan javaiktól 
az éhhalál elkerüléséért. Az uzoni Istók János például 
1718 júniusában e mostani termékelten és szűk időtől 
kéntelenítettvén zálogosított el 20 forintért egy darab 
földet Incze István helybéli református papnak.63 Alsó-
csernátonból több esetet ismerünk arra vonatkozóan, 
hogy az éhhalál elkerülése érdekében a helyiek közül 
többen földeiket, ingatlanaikat kötötték le zálogba 
a nemeseknek, néhány véka búzáért cserében. Erre 
a sorsra jutott 1719 elején Illyés István is, aki életinek 
megtartására kéntelenítetik eladni örök áron edgy da-
rab széna füvet örök áron az egyik helybéli nemesnek, 
Bernáld Jánosnak.64 Lőrinc Miklós nemes ugyancsak 
egy köböl tiszta búzáért, mely búza a piacon akkori idő-
ben ért nyolc forintokot, adott az dálnoki Bartha László-
nak egy darab földet.65

A többi székely székkel közösen Háromszék még 
1718 nyarán benyújtotta panaszait a Gubernium-
hoz, amelyben jelezte a lakosság reménytelen helyze-
tét: gabona hiányában az emberek gyökereken és vad 
gyümölcsökön élnek, már halálesetek is előfordultak, 
mások pedig tömegesen kényszerültek elbujdosás-
ra.66 A helyzet súlyosságát nyomatékosítja egy má-
sik, ugyancsak alsócsernátoni lakos feljegyzése 1718 
novemberéből: Isten Ő Felsége nemzetünkön minden 
féle gabona és szénabeli áldását annyira elvette, hogy 
Isten oltalmazhat sokakot éh elhalástól.67 Erdély-szerte 
ismertté vált az a felsőháromszéki eset, amelyet br. 

Apor Péter,68 Bod Péter,69 Lukács Mihály csíkkozmási 
plébános,70 Baróthi István alsócsernátoni pap,71 vala-
mint id. dálnoki Miklós István is feljegyzett.72 Utób-
bi tudósítása szerint úgy hallatott Gelencén a szegény 
ember a házából kimenvén két gyermekit hon hadta, 
a nagyobb a kissebnek a kezit elvágta.73 

A szárazság és éhezés mellé az említett pestis társult, 
amely 1718 utolsó negyedében Brassóból és a Barca-
ságról terjedt át Háromszékre.74 Johann Albrich bras-
sói főorvos szerint Barcaújfaluban már 1717 végén 
grassált a pestis,75 amely a következő év nyarán újult ki. 
Májusban több magas lázzal járó eset jelentkezett Bras-
sóban, de csak július elején állapították meg a megbe-
tegedések okát: a bubópestist.76 A halálesetek a kö-
vetkező hónapokban megsokasodtak, október elején 
a város vezetését az elmenekülő magisztrátus helyett 
egy bizottság vette át, amelynek tagja volt az említett 
orvos is.77 Háromszéken is ekkor, szeptember–október 
körül jelent meg a pestis. Előle sokan Belső-Erdélybe 
menekültek: br. Apor Péter főkirálybíró családjával 
együtt Torjáról előbb Kóródszentmártonba, onnan pe-
dig Tövisre, a nagybátyjától, gr. Apor Istvántól örökölt 
birtokra menekült tovább. 1718. október 9-ről való az 
első hivatalos intézkedés, ekkor a Maksán tartott köz-
gyűlés a Háromszéken tartózkodó idegenek összeírását 
rendelte el.78 A vesztegzár, illetve más helyi intézkedé-
sek bevezetésére már korábban sor került: Szentkirály-
ba már ezt megelőzően is szabad nem volt az faluba 
külső embernek béjönni.79 A vidék terhein igyekezett 
a Gubernium enyhíteni azzal, hogy Háromszék adóját 
két ízben, először 1718. december 15-én,80 majd a kö-
vetkező év március 3-án is csökkentette.81

A tél idején néhány hónapra szünetelt a járvány, 
a következő év tavaszán azonban addig nem látott 
erővel újult ki. A pestis jelenlétére vonatkozó adatok 
1719 második hónapjától kezdődően sokasodnak 
meg. Ekkor több településen veztegzár volt érvény-
ben, 1719. február 12-én például a sepsiszéki Ét-
falváról tudjuk, hogy a pestis mián ekkor bérekesztve 
volt.82 A megsokasodó végrendeletek ugyanakkor azt 

60 SzOkl, VII, 241.
61 APOR Péter 1903, II, 387.
62 SÁL, Fond 65/8, Fasc. IV, 21.
63 SÁL, Fond 81, Fasc. II, 32.
64 SÁL, Fond 62, Fasc. I, 57.
65 SÁL, Fond 65/23, Fasc. I, 62.
66 „...szegénységünk desperatióra jutván, egy része már széllyel 
oszlott; az mi eddig megmaradóit is, nem lévén reménsége élődé-
séhez, kénszeríltetik eloszlani”. (SzOkl, VII, 241–242.) Hasonló 
volt a helyzet Csíkban is, ahonnan tömegesen bujdostak el. (Vö. 
uo., 247.)
68 APOR Péter 1863, 160.
69 BOD Péter 1940, 85.
70 SzOkl, VII, 232.

71 „Gelencén az emberhúst is találtatott, ki megette.” (ORBÁN 
Balázs 1869, 99.)
72 Előbbiek ozsdolai, utóbbiak gelencei esetként említik.
73 SÁL, Fond 65/8, Fasc. IV, 21.
74 APOR Péter 1863, 160.
75 HADRY, Sarah 2005, 61. A járvány Fogaras vidékéről ter- 
jedt át.
76 Uo., 62.
77 HADRY, Sarah 2005, 64; GUSBETH, Eduard 1884, 28.
78 SÁL, Fond 8, Inv. 1, Nr. 12/1718.
79 SÁL, Fond 65/53, Fasc. I, 20–24.
80 SÁL, Fond 8, Inv. 1. Nr. 17/1718.
81 Uo., Nr. 2/1719.
82 SÁL, Fond 27, Nr. 55, 17. A karantén, a Főkormányszék 1720. 
január 27-i rendelete szerint tellyes három hold újságig tartott.



281

Szárazság és pestis Háromszéken 1717–1720-ban

jelzik, hogy Háromszék más vidékein is elterjedt már 
a járvány. Február 4-én az orbaiszéki Kovásznán Da-
niel Deákné,83 ugyanazon hónap 20-án pedig a kéz-
diszéki Alsócsernátonban Cseh Klára84 mondta toll-
ba akaratát. Barátosi Kanyó Ferenc és György május 
végén írták össze birtokaikat,85 Lázár István dálnoki 
nemes ugyancsak a járványra való tekintettel végren-
delkezett június 20-án.86

A fennmaradt keserves verses krónikák, valamint 
a visszaemlékezések azt mutatják, hogy 1719 tava-
szától aratás végéig, március vége és augusztus kö-
zötti hónapokban beszélhetünk a pestis legnagyobb 
hullámáról, amikor településenként valóban százával 
szedte áldozatait. Ezt erősítik meg a korból fennma-
radt felsőháromszéki római katolikus egyházi iratok. 
Az esztelneki katolikus plébánia régi anyakönyve 
Nagyszerdát87 jelöli meg a faluban a vész kezdeti idő-
pontjaként, majd egy másik helyen pontosít: Anno 
1719 die 5ta April kezdődött az Istennek súlyos ostor-
ja.88 Felsőháromszékre azonban nem innen, hanem 
a szék vásáros helyéről, Kézdivásárhelyről terjedt szét 
a fertőzés, amint erről a város vezetői maguk nyilat-
koztak 1720-ban, a betiltott hetivásáruk visszaállítá-
sát remélve a Főkormányszéktől.89 Az ugyancsak fel-
sőháromszéki Lemhény katolikus egyházának halotti 
anyakönyvébe, amelybe 1714-től kezdődően folya-
matosan vezették a halottak és temetettek nevét, első 
alkalommal május 5-én jegyezték be a halál okaként 
a pestist,90 és mire augusztus 24. után végre megszűnt 
a járvány, már közel félezer név után állott a pesti obi-
it91. Több helyen, így Altorján is, új temetőt nyitottak 
az áldozatok számára.92 Nem segített már a helyzeten 
a Főkormányszék június 28-i körlevele sem, amely 
a mindenfajta gyülekezést betiltotta, a fertőzött  

helyek teljes elzárását, a halottak összeszámlálását és 
azonnali eltemetését, ruhájuk elégetését írta elő,93 
sem a meg nem szűnő, hanem továbbterjedő járvány 
ellen egy hónappal később (július 25.) az isteni en-
gesztelés elnyeréséért hirdetett heti (szerdai) böjt és 
napi kétszeri harangozás.94

A május és augusztus közötti siralmas negyedév-
ről ír szomorú versében Baróthi István református 
pap is, aki szerint Csernátonban 320 áldozata volt 
a járványnak.95 Sepsiszéken Uzonban az elhalálozás, 
valamint a járvány előli tömeges elbújdosás követ-
keztében a lakosság egyharmadára csökkent.96 A há-
romszéki mezővárosok emberveszteségének pontos 
adatait nem ismerjük,97 Vásárhelyi János pap98 sze-
rint Sepsiszentgyörgy lakossága felére csökkent.99 Za-
bolán Szentannai Mihály pap 400 személyre tette az 
áldozatok számát100, az ugyancsak orbaiszéki Petőfal-
ván pedig 143-an haltak meg június elejéig.101

A tizenhét hónapnyi szárazság után 1718 szept-
emberében végre gazdag termésnek örvendhettek. 
„Szörnyű éhség, drágaság, nagy pestis, de aratás igen 
bőv” – jegyezte fel az alsócsernátoni egyház matri-
kulájába Baróthi István. A nagy járvány ugyan az 
ősz beálltával csendesedett, a korábbi fegyelem fel-
lazulásának köszönhetően azonban kiújult, és még 
a következő évben is szedte ádozatait. Január végén 
ismételten, szigorú büntetés alatt102 tiltotta meg 
a Gubernium a halottak ruháinak viselését, adásvé-
telét, elrendelve ugyanakkor ezek haladék nélküli 
elégetését.103 A tél végére időlegesen alábbhagyott 
a járvány, március 10-re a Gubernium hálaistentisz-
teletet, Húsvét másodnapját Te Deum-ot hirdetett.104 
Köleséri Sámuel orvos, főkormányszéki tanácsos azon-
ban még 1720. májusának elején is annak kiújulása 

83 SÁL, Fond 65/1, Fasc. II, 112.
84 ...látván ez mostani nagy halálos üdőt. Alsócsernátoni Zambler 
család levéltára. (SÁL, Fond 60, Fasc. II, 20.)
85 ...hogy most az idő oly halálos hogy ilyen soha ezen az földön 
nem volt. (Barátosi Pál család levéltára, SÁL, Fond 78, Nr. 24, 
Fasc I, 94.)
86 SÁL, Fond 65/8, Fasc. IV, 2–20.
87 Az egész megyébe ím látod mennyit nagy szeredától fogva az 
aratás kezdetiig az mirigy elragadott és megölt Anno 1719. (SÁL, 
105/309, 5r.)
88 Uo., 26v.
89 ...minthogy Istennek szomorú és súlyos ítileti a pestis (minek előtte 
más helységekre elharapózott volna) szegény városunkon elkezdődött 
volt és grassált. (SÁL, Fond 20, 9. doboz. 42 csomó.)
90 SÁL, Fond 105/395.
91 Júniusban például 213-an haltak meg.
92 COROI Artur 2007, 111–113.
93 SÁL, Fond 8, Inv. 1, Nr. 4/1719. Közölve: SzOkl, VII, 269.
94 Uo., Nr. 5/1719.
95 ORBÁN Balázs 1869, III, 99–100.
96 „Kétszázharminchárman széjjelbújdosának / Kínjától rémülvén 

az éhhel halásnak / Kétszázhatvannégyen pestisben halának / Két-
százharmincegyen, kik megmaradának.” (ORBÁN Balázs 1869, 
201; CS. BOGÁTS Dénes 1936.)
97 PÁL-ANTAL Sándor 2009, 296.
98 1735-től szolgált Sepsiszentgyörgyön. A pestis idején apja, Vá-
sárhelyi Péter volt a pap.
99 CS. BOGÁTS Dénes 2000, 32.
100 ...itt is Zabolán ezen siralmas emlékezetű időben pestisben holtak 
meg a reformátusok közzül: Gazda emberek nr. 43. Gazda asszo-
nyok nr. 50. Ifjú legények nr. 27. Eladó leányok nr. 22. Summa 
nro. 300. Ezeken kívül pápisták, oláhok, cigányok nro. 100. Volt 
oly nap mellyen egyszersmind 23 halott esett. (ZREL, Protocollum 
(1695–), oldalszám nélkül.)
101 HASZMANN József 1983, 235–236.
102 A szabad és városi renden lévőkre 24 forint, a parasztokra ka-
lodázással vagy veréssel való büntetést írt elő a rendelet. A Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszékek elöljáróinak egy héttel korábban kül-
dött, megegyező tartalmú guberniumi rendeletet lásd SzOkl, 
VII, 276–277.
103 SÁL, Fond 20, 9. doboz, 42. csomó.
104 SzOkl, VII, 281.
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felől érdeklődött a kézdivásárhelyi tanácstól.105 A nyár 
kezdetével végre a pestisjárvány végképp megszűnni 
látszott, alkalmat adva a főesperességben a katolikus 
püspöki vizitáció megtartására.

A járvány végleges megszűntével a Főkormány-
szék elrendelte a halottak számának falvankén-
ti öszszeírását, az áldozatok számát ekkor 18 000 
családfőre, az ország népességének kb. 10%-ára 
tették.106 Legújabb kutatások szerint azonban még 
ennél is nagyobb volt a pusztítás: Pál-Antal Sándor 
számításai szerint Erdélyben mintegy 170-180 000 
ember (az összlakosság 28-30%-a) halt meg, ennek 
mintegy harmada (60 000) a Székelyfölön (az itteni 
lakosság 40%-a). Ezen belül a veszteség Csík-, Gyer-
gyó- és Kászonszékben 12 500 (a lakosság 49%-a), 
Udvarhelyszéken 10 500 fő (a lakosság 30-32%-
a) volt. Marosszékről csak részadatok ismertek, itt 
a mezőbándi járás 13 településének embervesztesége 
1747 fő volt.107 Brassóban 1719 Húsvétja után újult 
ki a pestis, és augusztusban csúcsosodott, hogy szep-
tember második felében végleg megszűnjön. Johann 
Albrich orvos jelentése szerint az áldozatok száma 
a városban és a körzetéhez tartozó 13 településen kö-
zel 16 000, a teljes Barcaságon a 18 000-et is megha-
ladta.108 A Háromszékkel határos települések közül 
igen magas volt a halottak száma Prázsmáron (1481) 
és Apácán (811) is.109

A pestisjárvány áldozataira vonatkozóan Há-
romszékről pontos, megbízható összesítést nem is-
merünk, számuk br. Apor Péter főkirálybíró szerint 
meghaladta a 19 000-et. A pestist Noszolyban átvé-
szelő főkirálybíró bizonyára ismerte a Főkormány-
szék pontos kimutatását, feltehetően ebből vette át 
a számadatot. Egy másik kortárs feljegyzése is meg-
erősíti azt, hogy 1719-ben vagy a következő évben 
Háromszéken is sor került a Főkormányszék által el-
rendelt összeírásra. Dálnoki Miklós István ugyancsak 
ismerhette ezt, elkészítésében maga is részt vehetett, 
ennek végeredményét örökítheti meg következő fel-
jegyzésében: Három széken számban vettek többen 
holtak megh a dög halálban az élőknél, [számuk] elébb 

ment hárommal.110 A két adatot összevetve arra kö-
vetkeztethetünk, hogy Apor Péter pontosan ismer-
te a háromszéki helyzetet: az összlakosság a járványt 
megelőzően 38 000 lélek, azaz mintegy 7500-7600 
család volt, a veszteség tehát 18-19 000 fő körül 
mozgott. A 18. század első évtizedeinek összeírásai 
alapján erre a következtetésre jutott Pál-Antal Sándor 
is, ő mintegy 20 000-re (6625 család111) tette a teljes 
lélekszámot 1721–1722-ben.112

A járvány mellett ugyanakkor a lakosság a nagy-
arányú elbujdosás113 révén is csökkent, ezeknek 
száma 1718–1719-ben éppen Háromszéken114 volt 
a legmagasabb: az 1721–1722. évi összeírás szerint 
1654 telek állott üresen.115 A Mikes család zágoni 
birtokainak a pestisjárványból fakadó embervesz-
teségeit összegző, 1720. augusztus 27-én kiállított 
jegyzőkönyv például 29 halott és 21, fiaikkal (8) el-
szökött jobbágyot említ.116

A pestis településenkénti áldozataira vonatko-
zóan részadatokat a háromszéki katolikus főespe-
rességben hároméves szünetet117 követően 1720. 
június második felében Miklósváron megkezdett, 
majd Felsőháromszéken egy hónapon keresztül 
végzett püspöki vizitáció jegyzőkönyvei tartalmaz-
nak. Említett egyházvizsgálat alkalmával ugyanis 
a plébániák és a hozzájuk tartozó filiák többségénél 
feljegyezték a járványban meghalt felnőttkorú egy-
háztagok,118 valamint a túlélők számát is. Bizonyára 
főesperessége hasonló adatai alapján jutott Lukács 
Mihály csíkkozmási plébános arra a következtetésre, 
hogy Csík-, Gyergyó- és Kászonszékben az ember-
veszteség 44%-os volt.

A háromszéki főesperesség vizitációjának adatai 
teljes Háromszék területére nem, Kézdi- és részben 
Orbaiszék vidékére azonban kiválóan használható. 
Az egyházi iratok alapján szerencsés módon ponto-
san ismerjük úgy a pestis előtti (1717), mint az azt 
követő évben (1720) a lélekszámot, de a járvány ál-
dozatainak összesítését is. Ezekből a részadatokból 
kiderül, hogy a pestis súlyosan érintette Felsőhá-
romszék településeit. Szentléleken 1717-ben 1566, 

105 ...a pestilentialis contagionak némünemü ujjulása hallatik lenni 
Háromszéken. (SÁL, Fond 20, 9. doboz, 42. csomó.)
106 TRÓCSÁNYI Zsolt 1986, 979.
107 PÁL-ANTAL Sándor 2010.
108 GUSBETH, Eduard 1884, 29. Michael Fronius adatai sze-
rint a halottak száma 17 458 volt. (Uo., 30.)
109 Uo.
110 SÁL, Fond 65/8, Fasc. IV, 21.
111 Erre az időszakra családonkénti hármas szorzót alkalmazott. 
Kéziratának tanulmányozásra való átengedéséért, tanácsaiért 
a szerzőnek köszönettel tartozom.
112 PÁL-ANTAL Sándor 2010a. Munkájában 7500-7700 család-
ra becsülte Háromszék lakosságát. Öszehasonlításként említjük, 
hogy Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1717 előtti lakossága –  

Lakatos Mihály kozmási plébános adatai szerint – 25 666, Ud-
varhelyszéké pedig mintegy 6500-6700 család, azaz 32-33 000 
fő volt. (PÁL-ANTAL Sándor 2008, 231.)
113 Az elvándoroltak arányának megállapítása ezen belül azonban 
már nehezebb feladat, amelyre a rendelkezésünkre álló jelenlegi 
források alapján nem vállalkozhatunk.
114 1720: „Minthogy az elmúlt siralmas 1718. és 1719. eszten-
dőkben az akkori szükség és pestis miatt Nemes Háromszéknek 
nagy része maga lakóhelyiből elbujdosván”. (SzOkl, VII, 298.)
115 PÁL-ANTAL Sándor 2010a.
116 SÁL, Fond 36, Nr. 1611.
117 A főesperességben korábban 1716-ban tartottak partialis, 
1717-ben generalis visitatiot.
118 Az iskolás korú gyermekeket külön számolták.
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a pestist követően már csak 526 lelket számolt 
a gyülekezet. Esztelneken és a hozzá tartozó filiák-
ban 1051-ről 407-re főre apadt a katolikusok száma. 
A veszteség több mint 50%-os volt Altorján is: 1313-
ból 621-en maradtak 1720-ra. A pestisben itt 500-
an (38%) haltak meg, és feltehetően közel kétszázan 
(15%) vándoroltak el. Lemhényben még magasabb, 
550 volt az áldozatok száma, arányuk szerint a lakos-
ság 53%-a. Filiájában, a közeli Kézdialmásban ennél 
is drámaibb volt a helyzet: itt mindössze 117 lélek 
maradt az 1717-ben összeszámolt 400-ból. A halot-
tak száma Martonoson is meghaladta a túlélőkét, 
de a legszerencsésebb Nyujtódon is az egyháztagok 
35%-a esett áldozatul.

Orbaiszék hat településén 1618 lélek mellett 888 
halottat számoltak össze, de több százra becsülhető 
az elvándoroltak száma is. A járvány legsúlyosabban 
a szék északi nyúlványában fekvő Gelencét érintette. 
Itt a pestis előtt 1384 lelket számoltak össze, 1720-
ban 467 halottat és 590 túlélőt említenek, több szá-
zan pedig feltehetően elbújdostak. Az elhalálozási 
arány Imecsfalván 37%, a legalacsonyabb pedig Hi-
liben volt (20% alatt). 

Felsőháromszékhez hasonló lehetett a helyzet 
Sepsiszéken is. Erre a vidékre vonatkozóan mindösz-
sze két, református vonatkozású forrásra támaszkod-
hatunk.119 Lisznyói Incze István uzoni pap említett 
verses krónikája120 szerint az akkor túlnyomó több-
ségében református Uzonban a lakosság egyharma-
dára apadt: 233 elvándorolt mellett 264-en haltak 
meg pestisben, 1720-ban már csak 231 lelket szá-
molt a gyülekezet. Sepsiszentgyörgyre vonatkozóan 

egyetlen számadatot ismerünk: a református egyház 
régi jegyzőkönyvében121 az áll, hogy a pestisben 550-
en haltak meg. 

Kevés adatot ismerünk Miklósvárszék vidékéről is, 
az itteni veszteségek a szomszédos Bardocszékhez,122 
Udvarhelyszék egyik legsúlyosabb érintett részéhez 
lehettek hasonlóak. Sepsibacon református egyhá-
zának régi iratai mindössze annyit említenek, hogy 
a pestisben halt meg Benei István helyi pap is.123 Ba-
róton a katolikusok lélekszáma 1697-ben 544 volt,124 
amely a pestist megelőző évekre újabb 25%-kal gya-
rapodott. A vizitáció jegyzőkönyvébe 1720 nyarán 
bejegyezték,125 hogy az iskolába járó gyermekek közül 
a pestisben többen meghaltak, jelenleg csak keve-
sen vannak. A felnőtt korú egyháztagok lélekszáma 
ugyanekkor 492 volt, ami 258-cal kevesebb az 1717. 
évi állapothoz viszonyítva. Az emberveszteség (az el-
vándoroltakat is ide számolva)126 itt 34%-os. 

Az 1717-től kezdődő szárazság, valamint az 
1718–1719. évi pestisjárvány, amely különösen 
a keleti határvidéket sújtotta, az Erdélyt, ezen belül 
a Székelyföldet ért egyik legnagyobb megpróbáltatás 
volt. Dolgozatunkban elsősorban családi és egyházi 
levéltárak adatai alapján közelítettünk meg a témát, 
különös tekintettel az erdélyi római katolikus püs-
pökség visszaállítását (1716) követő legkorábbi ca-
nonica visitatio-k jegyzőkönyveinek a pestisjárványra 
vonatkozó adataira. Reményünket fejezzük ki abban 
a tekintetben, hogy részeredményeinket újabb kuta-
tások és az 1719–1720. évi főkormányszéki össze-
írások háromszéki, ma még lappangó adatai fogják 
majd igazolni. 

119 Az idézett katolikus vizitációk nem tartalmaznak adatokat 
erről a vidékről, ebben az időben ott ugyanis mindössze egyetlen 
plébánia, az illyefalvi működött, az is pálos atyák vezetése alatt.
120 ORBÁN Balázs 1869, 201.
121 SREL, I/14, 87r. Ebben az időben az egyház lelkipásztora Vá-
sárhelyi Péter volt.
122 Az áldozatok száma Vargyason 379, Erdőfülén 250, Bardocon 
230, Olaszteleken 204, Telegdibaconban 285, Bibarcfalván 151. 
(PÁL-ANTAL Sándor 2008, 230.)

123 NREL, I/1, 1. Egy másik adat pontosítja halálának időpont-
ját: 1719. június 17. Benei István Ur[am] 15dik praesentis 7 és 8 
orakor meg hala, ma, ugy mint 17dik el is temetők. (MOL, P 5.) 
Az adatért, tanácsaiért Coroi Arturnak tartozom köszönettel.
124 VESZELY Károly 1868, 7–8.
125 GyÉFL, I. 4. 1. doboz, 1. kötet, 163.
126 Az említett vizitációs jegyzőkönyv Baróton nem pontosítja a 
pestisben meghaltak számát.
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A háromszéki katolikus plébániák lélekszáma az 1717.127 és 1720. évi128

katolikus püspöki vizitációk adatai szerint

     1717  pestisben meghaltak129  1720

miklósvárszék
Miklósvár     100   ?   218
Barót     750   ?   492
kézdiszék
Kézdiszentlélek    1566   ?   526
Kézdipolyán és 
Bélafalva     1045   506   600
Esztelnek és 
Csomortán, Kurtapatak   1051   ?   407
Lemhény     1052   550   544
Kézdialmás    400   ?   117
Bereck     758   339   400
Nyujtód     567   200   400
Sárfalva és 
Szászfalva     500   200   300
Ozsdola     900   358   450
Martonos     ?   81   72
Hatolyka     312   ?   ?
Szentkatolna    500   216   220
Futásfalva     526   204   265
Ikafalva     ?   9   15
Altorja     1313   500   621
Feltorja     ?   40   74
Szárazpatak    ?   ?   90
Peselnek     287   ?   110

orbaiszék
Gelence     1384   467   590
Hilib     ?   100   484
Haraly     ?   75   114
Zabola     ?   78   151
Petőfalva     ?   50   90
Imecsfalva    316   118   189

Csáki Árpád – Sepsiszentgyörgy, Stadion u. 35., Bl. 16B/8., RO-520055; csakiarpad@gmail.com

127 GyÉFL, I. 4. 1. doboz, 1. kötet, 36–88. Az adatokért Zsebe 
Márta és Pénzes Lóránd levéltárosoknak tartozom köszönettel.
128 Uo., 162–180.

129 Számukat az 1720. évi vizitáció a plébániák egy részénél kü-
lön feljegyezte.
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Levéltári és egyéb kéziratos források

Alsócsernátoni Református Egyház Levéltára (AREL)
– I/1: Protocollum (1709–)
Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár (GyÉFL)
– I. 4: Canonica Visitationes
Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL)
– P 5: Rétyi Antos család levéltára
Nagybaconi Református Egyház Levéltára (NREL)
– I/1: Protocollum (1720–)
Romániai Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár / Arhivele Naţionale ale României Direcţia Judeţeană Cluj, Cluj 
(KÁL)
– Fond 317: Altorjai br. Apor család iratai
– Fond 384: Szárhegyi Lázár család levéltára
– Fond 432: Br. Szentkereszty család levéltára
Romániai Országos Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy / Arhivele Naţionale ale României Direcţia Judeţeană 
Covasna, Sf. Gheorghe (SÁL)
– Fond 8: Háromszék levéltára 
– Fond 20: Kézdivásárhely város levéltára
– Fond 27: Csíkszentmártoni [Sütő-]Nagy Jenő gyűjteménye 
– Fond 36: Altorjai br. Apor család levéltára 
– Fond 60: Alsócsernátoni Zambler család levéltára 
– Fond 62: Alsócsernátoni Bernáld család levéltára 
– Fond 65/1: Szörcsei Donáth család levéltára 
– Fond 65/8: Dálnoki Lázár család levéltára 
– Fond 65/23: Dálnoki Bartha család levéltára 
– Fond 65/53: Szentkirályi Száraz család levéltára 
– Fond 78: Barabás Samu gyűjteménye 
– Fond 81: Cs. Bogáts Dénes gyűjteménye 
– Fond 105/309: Esztelneki katolikus anyakönyv (1714–1789)
– Fond 105/395: Lemhényi katolikus anyakönyv (1712–1758)
Sepsiszentgyörgyi Református Egyház Levéltára (SREL)
– I/14: Urbarium (1755–)
Zabolai Református Egyház Levéltára (ZREL)
– Protocollum (1695–)

Irodalom

SzOkl, VII  = Székely Oklevéltár, VII, 1696–1750 (szerk. Szádeczky Lajos), Kolozsvár, 1898.
SzT, V  = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, V (szerk. Szabó T. Attila), Akadémiai Kiadó – Kriterion Könyvkiadó, Budapest–Bu-

karest.
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Secetă şi epidemie de ciumă în Treiscaune în anii 1717-1720
(Rezumat)

Ultima mare epidemie de ciumă din Transilvania a izbucnit în 1717, cauzând până în anul 1720, con-
form celor mai noi cercetări, moartea a circa 170-180.000 de persoane, reprezentând a zecea parte a popu-
laţiei. Cele mai vizate teritorii au fost cele de la graniţa sud-estică, numărul victimelor în scaunul secuiesc 
Treiscaune, conform baronului Péter Apor, jude suprem al scaunului, depăşind 19.000, adică jumătate din 
totalul locuitorilor. Precedată de o secetă care a durat 17 luni, începând cu primăvara anului 1717, cu toate 
insistenţele Guberniului care a decretat în repetate rânduri luarea măsurilor de precauţie (interzicerea târ-
gurilor şi a manifestărilor publice, întărirea zonelor de graniţă, carantină, etc.) epidemia s-a răspândit în a 
doua jumătate a anului 1718 dinspre Ţara Bârsei, în special dinspre Braşov. Numărul mare de testamente, 
al contractelor de zălogiri de terenuri şi bunuri în schimbul câtorva găleţi de grâu, stau mărturie foametei 
nemaiîntâlnite care a dus la emigrarea parţială a populaţiei. Cea mai întunecată perioadă urma să înceapă 
în primăvara anului următor, cele mai multe victime înregistrându-se între lunile aprilie şi august 1719. 
Conscripţiile Guberniului pentru estimarea numărului de victime în Trei Scaune nu s-au păstrat, astfel 
ne-am orientat spre izvoare ecleziastice care păstrează date parţiale în această privinţă. Lucrarea prezintă da-
tele vizitaţiilor canonice romano-catolice din anii 1717, respectiv 1720, din arhidiaconatul Treiscaune, care 
pe lângă numărul enoriaşilor conţin şi cel al victimelor din 20 de parohii şi filialele acestora.

Drought and plague in Háromszék between 1717–1720
(Abstract)

The last great plague epidemic in Transylvania broke out in 1717, causing until 1720, according to the 
most recent studies, the death of approximately 170-180,000 people, representing a tenth of the population. 
The most affected territories were those at the south-eastern frontier, the number of victims in the Székely 
seat Háromszék, according to Baron Péter Apor, royal judge of the seat, exceeded 19,000 – that is, half of 
the total population. Preceded by a drought that had lasted 17 month, starting with the spring of 1717, 
despite all the insistence of the Gubernium that had decreed several times preventing measures (banning 
markets and public manifestations, reinforcing frontier territories, quarantines, etc.), the epidemic spread 
out in the second part of the year 1718 from the direction of Barcaság (Ţara Bârsei, Burzenland), specially 
from Brassó (Braşov). The great number of testimonies, of pledge contracts for lands and goods in exchange 
for a couple of buckets of grain testify the hunger never seen before that led to the partial emigration of 
the population. The darkest period was about to begin in spring the following year. The biggest number of 
victims was recorded between April and August 1719. The conscriptions of the Gubernium to estimate the 
number of victims in Háromszék have not been preserved, so we focused on ecclesiastic sources that have 
preserved partial data of this kind. The paper presents data regarding the Roman-Catholic canonical visita-
tions in 1717, as well as in 1720 in the archidiocese of Háromszék, which besides the number of churchgoers 
also contain the number of victims from 20 parishes and their chapters.
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