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Háromszáz évvel ezelőtt…
… zajlott tájainkon a legnagyobb 
olyan járvány, amelyről elég gazdag 
írott forrás áll rendelkezésre. Emlé-
kezzünk meg az alábbiakban erről 
a tragikus eseményről! A pestis-
járvány Székelyföldön 1717 és 1721 
között pusztított, de leginkább 1719 
nyarán és a következő esztendőben. 
Ezzel kapcsolatosan sok adatot ta-
lálunk Lukács Mihály kászoni szüle-
tésű kozmási főesperes leírásából, 
aki sok számadatot hagyott hátra az 
utókornak. Ő abban az időben Csík, 
Gyergyó és Kászonszékek főespe-
rese volt. Imreh István és Pataki 
József néhai történészprofesszorok 
Kászonszéki krónika 1650–1750 
című kötetükben Lukács Mihály 
adatait idézik több helyen is. Csík, 
Gyergyó és Kászon településein a 
járvány következtében az említett 
időszakban a lakosság majdnem 
fele elpusztult. Magát a járvány 
kitörését súlyos aszály és a vele járó 
éhínség előzte meg. A lakosság vad 
gyümölcsökkel, elhullott állatok 
húsával tengődött, mígnem a pestis 
a legyengült embereket elpusztítot-
ta, de másokat sem kímélt. 

Milyen is a pestis? A betegséget 
egy baktérium okozza, amelyet 
1894-ben fedezett fel Alexandre 
Yersin svájci tudós. A betegséget 
bizonyos patkányfajtákon élősködő 
bolhák mint köztes gazdák vihe-
tik át szúrásaikkal az emberre. A 
megbetegedéshez szükséges az 
elhanyagolt higiénés állapot és a 
legyengült szervezet. Ha ezek a 
feltételek megvannak, következhet 
a járvány. A betegség, bár napja-
inkban antibiotikummal kezelhető, 
a világ számos régiójában, főleg 
trópusi vidékeken létezik. A beteg-
ség hirtelen fellépő magas lázzal, 
súlyos állapottal kezdődött, alig 2–3 
napra a patkánybolha csípése után. 
Gyakran lépett fel vérmérgezés, 
máj- és veseelégtelenség, és alig 
pár nap múlva meghalt a beteg. A 
fertőzötteknek mintegy 80 százalé-
ka elhunyt. A pestises betegek egy 
része a vérmérgezéses formát kapta 
meg, mások a tüdőpestist. Ez utóbbi 
még súlyosabb állapotot okozott, 
igen gyors lefolyású volt, és 2–3 nap 
alatt légzési elégtelenségben halt 
meg a beteg. A harmadik formája 
a betegségnek a bubópestis volt, 
amikor a nyirokcsomókat támad-
ta meg a kórokozó, azok nagyon 
megduzzadtak, bevéreztek, és a 
bőrön sötét foltok jelentek meg. 
Ezt nevezték fekete halálnak. Ez 
rendszerint nem volt annyira gyors 
lefolyású, mint a másik két forma. 
A pestisjárvány drámai helyze-
tet okozott, visszavetette az élet 
folyását Székelyföldön. A családok-
ban több személy is elhunyt, sőt 
egész családok kihaltak, akikkel 
a későbbi összeírásokban emiatt 
már nem találkozunk. Az amúgy is 
szegény székelyföldi falvak még 
sanyarúbb helyzetbe jutottak. Igaz 
az is viszont, hogy a népszaporulat 
abban a korban viszonylag gyorsan 
kompenzálta az óriási veszteséget, 
olyannyira, hogy például a kászoni 

falvak lakossága aránylag gyorsan 
elérte a 2300 körüli lélekszámot, 
ami nem sokkal különbözik a mos-
tani lakosság számától. Az akkori 
osztrák császári hatóságok komoly 
járványtani szabályokat vezettek be, 
amelyeket keményen be is tartattak. 
Ilyen volt például a szigorú határzár 
Erdély és Moldva között.

A későbbi korokban több más 
járvány is pusztított vidékeinken. 
Ilyen volt a fekete himlő, a kolera, 
diftéria és skarlát is. Temetőink-
ben értékes dokumentumként ma 
is találhatók olyan sírkeresztek, 
fejfák, amelyek az utóbbi másfél-két 
évszázad járványairól beszélnek, 
ugyanis a régebbi sírfeliratok nem 
voltak olyan szűkszavúak, mint az 
újabb időkből valók. Ide kívánkozik 
az a megjegyzés is, hogy kár azokért 
a régi sírkövekért, fakeresztekért, 
amelyek dokumentumértékűek is, 
a legtöbb gondozatlanul elkallódik, 
tönkremegy, miközben temetőink 
megtelnek giccses, de jó drága 
síremlékekkel. A régi sírkövek meg-

őrzése külön téma lehetne tájain-
kon, de most álljon itt egy sírfelirat a 
kászonaltízi cinteremből :
„Andrási Mihály
1694–1732
Kászonfeltízen született, Csikszen-
timrén, Csikszentkirályon és Nagy-
tusnádon plébános. Az 1717–1723-as 
nagy pestis idején Alcsík falvaiban a 
betegek fáradhatatlan látogatója. A 
kegyelet és hála emlékére vésette-
tett újratemetési évében. 1977.”

Andrási Mihály pap földi maradvá-
nyai majdnem két és fél évszázadig 
viszonylag épen megmaradtak a 
helyi templom alatti kriptában, ahol 
meg lehetett nézni, egy lépcsőn le-
ereszkedve az üvegfedelű koporsó-
hoz. Sokan, a helybéliek szentként 
tisztelték, imádkoztak hozzá. Az 
akkori állami hatóságok követelésé-
re 1977-ben eltemették. 

A háromszáz évvel ezelőtti hatal-
mas pestisjárványra emlékezve nem 
lehet elkerülni, hogy ne gondoljunk 
a most zajló új típusú koronavírusos 
világjárványra. A fertőző beteg-
ségek, járványok elleni küzdelem 
nagyobb sikerei a XVIII. század 

végétől kezdődnek, és olyan nagy 
nevek jelzik azt, mint Edward Jenner, 
aki 1796-ban elvégezte az első fekete 
himlő elleni oltást, majd később to-
vábbi nagy nevek, mint Semmelweis 
Ignác, Pasteur és sok más tudós, 
míg elérkeztünk az 1928. évhez, 
amikor Alexander Flemming skót 
orvos felfedezte a penicillint. Ekkor 
kezdődött az antibiotikum-korszak. 
A védőoltások felfedezése jórészt 
a huszadik század első felében 
történt, és ettől kezdve sikerült sok 
fertőző betegséget visszaszorítani 
a világon. A civilizáltnak mondott 
világ, amelyben mi is élünk, mára 
azt hihette, hogy nagy járványok 
már nem is lehetnek, legalábbis 
Európában és Észak-Amerikában. A 
mostani világjárvány viszont meg-
mutatta, hogy továbbra is vannak, 
megjelennek pusztító járványok. 
A járványokról szólva felvetődik a 
védőoltások kérdése. A vírusok ellen, 
mint ismeretes, gyógyszereink alig 
vannak, de hatásos védőoltásaink 
igen. Ilyen betegség például a kanya-

ró. Ez is okozott súlyos járványokat 
a korábbi időkben. Családorvosi 
pályám során sok súlyos beteg 
gyermeket láttam, kisebb járványok 
is voltak. A védőoltást 1963-tól 
kezdték alkalmazni az Egyesült 
Államokban. Romániában majdnem 
40 éve bekerült az országos oltási 
programba. Minden gyermeket igye-
keztünk beoltani, akinek meg kellett 
kapnia az oltást. Közel 100 százalék 
volt mindig a beoltottság nálunk. 
Azután nem is láttunk kanyarós 
megbetegedést. Az utóbbi években 
ismét, jelenleg is tucatszámra halnak 
meg gyermekek kanyaró miatt itt 
Romániában, azok, akik valamilyen 
okból nem lettek beoltva. Az egyik 
ilyen ok, amivel én is találkoztam, 
hogy vannak szülők, akik nem 
engedik beoltatni a gyermekeiket 
különböző elméletekre hivatkozva, 

vagy pedig hanyagságból. Szerintem 
a romániai, de az európai törvények 
sem elég szigorúak a védőoltások 
szempontjából, és emiatt sok prob-
léma várható a jövőben. Legalább 
olyan szigorúságra lenne szükség, 
mint például az autóvezetés tiltása 
alkoholfogyasztás esetén. A világban 
sok helyen dolgoznak a kutatók a 
mostani vírusjárvány elleni védőoltás 
kidolgozásán. Előre tudható, hogy 
sokan, akik összeesküvés-elmélete-
ket terjesztenek és elfogadnak, nem 
fogják elfogadni a védőoltást sem. 
Ugyanez van a maszkviseléssel is. 
Pedig egyszerű illemszabály, hogy 
tüsszentéskor, köhögéskor kezünket 
a szánk és orrunk elé tesszük vagy 
zsebkendőt rakunk az arcunkhoz. 
A maszkviselés ennek egy tökéle-
tesített formája. Környezetünkben 
azt látjuk, hogy sokan közömbösek 
a maszkviseléssel szemben is, nem 
tartanak be egyetlen járványellenes 
szabályt sem. Ez a magatartás biz-
tosan hozzájárul a jelenkori járvány 
és az eljövendő járványok gyorsabb 

terjedéséhez, ahhoz is, hogy több 
áldozat, megbetegedés legyen. 
Őseink, akik túlélték a pestisjárványt 
vagy más járványokat, biztosan 
tanultak ebből, fontos tanulságokat 
vontak le további életükre vonatko-
zóan. Mi, mai emberek tanulunk-e va-
lamit a mostani helyzetből, például 
a járványügyi szabályok komolyan 
vételét? Le tudunk-e mondani 
időlegesen vagy akár véglegesen is 
olyan dolgokról, amelyek nélkül meg 
lehet élni? Visszább tudunk-e venni 
az eluralkodott fogyasztói viselkedé-
sünkből, a sosem elég szemléletből. 
A régi és mostani járványok igen 
sok tanulságot kínálnak nekünk. 
Tanulnunk kellene ezekből, hogy 
mindannyiunknak jobb legyen.

 
Sztojka Tamás háziorvos,

Kászonok

Emléktábla a kozmási cinterem 
külső falán 1720-ból, a pestis-
járvány alcsíki áldozatainak 
adataival
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Véleményét elküldheti: 

Folkest a Tékában
A Maros Művészegyüttes újabb 
folkesttel készül a nagyközön-
ségnek. Megújult műsorukban 
Elektől a Kis-Küküllő mentéig 
kalauzolják a nézőket táncban, 
dalban, muzsikában. A műsoron: 
Kibédi táncok – Bihari dallamok 
Bartók Béla gyűjtéséből – Eleki 
táncok – Válaszúti dalok – Mező-
ségi legényes táncok – Vízmel-
léki dallamok – Cigányritmusok 
– egy keserves Szászcsávásról 
– Cigány táncok. Az előadás 
időpontja: szeptember 9., szer-
da,  19 óra. Jegyek a helyszínen 
kaphatók, de előzetes helyfogla-
lás szükséges a 0757-059594-es 
telefonszámon.

Joannes Kájoni 390
Szeptember 24-éig látható a 
marosvásárhelyi Teleki Téka ud-
varán a Hargita Megyei Kulturális 
Központ Kájoni Jánosról készült 
szabadtéri vándorkiállítása a 
könyvtár nyitvatartási ideje alatt, 
keddtől péntekig 10 és 17.30 óra 
között. Kájoni János ferences 
szerzetes sokoldalú személyiség 
volt: zeneszerző és zenegyűjtő, 
nyomdaalapító, orgonaépítő, és 
az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kó-
dex, az erdélyi zenetörténet 
egyik legértékesebb dokumen-
tuma. A kiállítás zárásaként 
szeptember 22-én, kedden este 
hat órától ünnepélyes eseményt 
tartanak, amelyen a tárlat szak-
szerű ismertetése után Györfi Er-
zsébet szólaltat meg dallamokat 
Kájoni énekgyűjteményeiből. 

Helyesbítés
Keddi lapszámunkban megje-
lent, Átadásra vár az új menhely 
című cikkünkben elírás történt: 
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala ugyanis idén is 
kötött szerződést állatorvosi 
szolgáltatásra, amely elsősor-
ban a befogott és a menhelyen 
lévő kutyák egészségének 
megőrzését célozza. Az altatás 
nem a fő tevékenység. 

Mesemusical
Péntek délután hat órától a 
Mikó-vár helyett a Csíki Játékszín 
nagytermében lesz látható 
Márkó Eszter rendezésében 
Muszty Bea és Dobay András 
mesemusicalje, a Kunigunda 
hozománya, melyet a színház 
családi programként is ajánl a 
közönségnek. Mivel csökkentett 
nézőszámmal lehetővé vált a 
produkció beltéri játszása, a 
színház indokoltnak találta a 
helyszín megváltoztatását. A 
járványhelyzetre való tekintettel 
a maszk viselése a gyerek és 
felnőtt nézők számára is kötelező 
lesz, a további óvintézkedések-
kel kapcsolatos tudnivalókról a 
helyszínen értesülhetnek. Jegyek 
másfél órával az esemény kezdé-
se előtt válthatók a helyszínen. A 
belépő ára 10 lej. Információk a 
0751-039026-os telefonszámon.
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