
Világjárványok az emberiség életében 

A világjárvány veszélye ma is fenyeget. Az epidémia és a pandémia fogalmai alapjában véve 
ugyanazt jelentik: a fertőző betegségek különlegesen magas előfordulására utalnak. A 
különbség abban gyökerezik, hogy a járványok egy bizonyos térhez (és időhöz) kötöttek, míg 
a világjárványnak nincs semmiféle térbeli korlátozása és országokon, kontinenseken keresztül 
terjed. 
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 A világjárvány kitöréséhez arra van szükség, hogy megjelenjen a patogén teljesen új 
változata, mellyel a szervezet még nem találkozott, és ennél fogva nincs ellene semmiféle 
megalkotott ellenanyaga. A járvány és a világjárvány már emberemlékezet óta sújtja az 
emberiséget. 
A járványhoz sorolják legújabban mindenekelőtt az AIDS-et. Az utóbbi években néhány 
vírusos eredetű betegség is feltűnt, amelyek képesek elindítani a világjárványt, bár 
szerencsére erre még nem került sor. A nátháról, a SARS-ról, az Eboláról, a „Marburgi 
vérlázról” és a Lassa lázról van szó. 

 Az SARS (súlyos, akut légúti szindróma) először 2002-ben tűnt fel Kínában. Ez a vírusos 
megbetegedés végül majdnem ezer embert ölt meg a hozzávetőlegesen 9 ezer fertőzöttből, de 
a 2004-es év második felétől már nem regisztráltak egyetlen SARS-esetet sem. 

Az Ebola-, a Marburg- és a Lassa-lázak az ún. vírusos vérzéses lázak csoportjába tartoznak. A 
vírusok többnyire az állati gazdatestekről, amelyek leggyakrabban a vad majmok és a 
denevérek, terjednek át az emberre. A három közül az Ebola a legsúlyosabb, az elhalálozási 
arány 80% körül mozog. 

 A vérzéses lázak lefolyása nagyon gyors és végzetes. Az áldozatot magas láz kezdi 
kínozni néhány órával az infekció után, továbbá hányás, hasmenés és fejfájás, izom- és ízületi 
fájdalmak. Két vagy három nap alatt eléri a vérzés az emésztőrendszert, majd a 
megfertőződéstől számított egy héten belül a beteg többnyire meghal, mivel a test valamennyi 
nyílásából csillapíthatatlanul ömleni kezd a vér. A vérzéses lázak szerencsére a levegőben 
nem terjednek tovább emberről emberre. 
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Az alak a fejétől a talpáig viaszanyagból készült ruhába van bugyolálva, a fejére orrmaszkot 
húztak, amely „fertőtlenítő” illatos anyagokkal van megtöltve, nagy kristályszemüveget 
viselnek, kezük az óriási kesztyűben és benne egy hosszú bot, amely mutatótárgyként szolgál 
– ilyenek voltak a „csőrös orvosok”, akik így próbáltak védekezni a fertőzés ellen és képük 
már örökre a pestisjárvány szimbóluma. 

 Hogy milyen hiábavaló volt ez a magatartás, azt a pestisjárvány áldozatainak száma 
igazolja. Az első pestiscsapásban, az ún. „jusztiniánuszi pestisben”, amely az i. sz. 6. 
században tombolt, a Bizánci Birodalom több mint fele kihalt. A második, amely majdnem 
hat évszázadot váratott magára, sokkal nagyobb erővel csapott le. 

 Először Közép-Ázsiában tört ki, ahonnan a velencei kereskedők behozták Európába. 
1347-et írtak és az emberiségre további 4 év borzalom és haldoklás várt. A bubópestis és a 
tüdőpestis kombinációja okozta a legnagyobb károkat a túlnépesedett városokban. Ott aztán 
gyorsan terjedt a katasztrofális higiéniai körülményeknek köszönhetően, amely kedvezett a 
patkányok elszaporodásának, akiken a pestis hordozói – a bolhák élősködtek. A fekete halál – 
ahogyan a pestist nevezték a középkorban a véraláfutások miatt, amelyek feketés-kék foltokat 
hagytak a halottak testén – természetesen nem válogatott gazdagok és szegények között. 
Ezen járványok legismertebb áldozatai Aragóniai Eleonóra királynő és Alfonz kasztíliai király 
voltak. A pestis garázdálkodása 60-100 millió ember életét követelte. Összehasonlításképpen 
– ennyi lakosa van a mai Mexikónak. 
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A betegsége okozója a pálcika alakú Yersinia pestis 
baktérium, amelyet többnyire a pestisbolha terjeszt át az 
emberre. Nagyon ellenálló, több hónapot is átvészel, a 
megfagyott holttestekben akár egy évet is. Háromfajta 
pestistípust különböztetünk meg: a bubópestist, a 
tüdőpestist és a bélpestist, amely azonban nagyon ritka. A 
bubópestist magas láz kíséri, hidegrázás és fejfájás. 
Néhány óra alatt nagyon fájdalmas daganat alakul ki 
(gumó), amit nyirokérgyulladás követ. A belső szervek 
szétesésével és a magas vérzékenységgel együtt, amely a 
bőr színének változását okozza, ezek a tipikus tünetei a 
„fekete halálnak”, amely néhány nap alatt bekövetkezik. A 

tüdőpestis cseppfertőzéssel terjed, és így sokkal veszélyesebb, köhögéssel, mellkasi 
fájdalmakkal és vér felköhögésével jár. Önállóan jelenik meg vagy halálos kombinációban a 
bubópestissel. A tüdőpestis nagyon fertőző és az elhalálozási arány majdnem 100%-os. 
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Rosszul csengő múltja van egy hullámos pálcikának – a Vibrio cholerae baktériumnak. Ez a 
kórokozó a civilizáció ősi kísérője, bölcsője India és Délkelet-Ázsia, ahonnan a 
világjárványok többsége is elterjedt. 



 A betegséget heves hányás és hasmenés 
kíséri – a tünetek később dehidratációhoz, 
majd izomgörcsökhöz, sokkhoz, a keringési 
rendszer összeomlásához és végül halálhoz 
vezetnek. 1817-1928. között hat nagy 
világjárvány több százezer áldozatot 
követelt. Ezek közül kettőben valami pozitív 
dolog is történt: amikor 1847-ben a járvány 
elérte Londont, dr. Snow a kutatásai alapján 
bejelentette azt a feltevését, hogy a kolera 
csak az emésztőrendszert éri el, és ennél 
fogva a szájon keresztül kerül a testbe. Ezért 

a betegség oka a fertőzött víz lehet. Akkor mindenki őrültnek tartotta. Amikor azonban 
Londont egy újabb megsemmisítő járvány érte el 1853-ban – csak a Soho negyedben 700 
ember halt meg, dr. Snow-nak az volt a gyanúja, hogy a fertőzésről a helyi kút tehet. Sikerült 
meggyőznie a hivatalnokokat, hogy tiltsák be a használatát. Pár nap alatt alábbhagyott a 
járvány és néhány hónapos kutatás után bebizonyosodott, hogy tényleg a víz volt az epidémia 
forrása. Amikor 1883-ban kirobbant a kolera negyedik járványa, amely Indiából haladt Kis-
Ázsián keresztül Egyiptomba, az európai országok kormányai attól tartottak, hogy 
továbbterjed a kontinensen. Ezért kiküldtek Egyiptomba egy tudósokból álló bizottságot, élén 
Robert Koch-hal. Neki sikerült felfedeznie és elkülönítenie a kolera károkozóját és további 
kutatások után, amelyek beigazolódtak a következő járvány során Hamburgban 1892-ben, 
tisztán felvázolta a betegség megelőzésének a lehetőségét is – mely alapján az ivóvizet egy 
szűrőberendezés segítségével megtisztították és szigorú higiéniai előírásokat vezettek be a 
vízi közlekedésben, ide számítva a fertőtlenítő és karanténintézkedések betartását is. 
Európában így fokozatosan sikerült a kolerát kiirtani. 

 A kolera a 20. század hatvanas éveiben teljes erejével visszatért és óriási világjárványt 
okozott Indonéziában. Tíz év alatt szétterjedt egész Ázsiában, majd Afrikába vándorolt. A 
következő húsz év szisztematikus tombolása alatt a kolera feltűnt Latin-Amerikában is, ahol 
fél év alatt félmillió lakos betegedett meg. Az utolsó, nyolcadik világjárvány 1993-ban tört ki 
Bangladesben és Indiában, ahol elkülönítették a Vibrio cholerae baktérium új törzsét. A 
tudósok úgy gondolják, hogy az ilyen nagy világjárványok oka az El Nino jelenség lehet, 
amelynek hatása felmelegíti a tengert és ezzel ideális környezetet biztosít a baktériumoknak a 
gyors szaporodásra. 

Influenza: halálos hadjáratInfluenza: halálos hadjáratInfluenza: halálos hadjáratInfluenza: halálos hadjárat    

1918. tavaszán annak reménye söpört végig a világon, hogy nemsokára vége lesz a 
háborúnak, amely olyan sok emberi áldozatot követelt. Senki sem sejtette, hogy egy év alatt 
egy sokkal csendesebb és alattomosabb gyilkos támad, amely sokkal több embert pusztít majd 
el, mint a háború – a spanyolnátha. 

 A legnagyobb valószínűség szerint már 1918 márciusában kezdődött minden a funstoni 
katonai táborban, az amerikai Kansasban. Az ottani szakács reggel beteget jelent tipikus 
tünetekkel – láza van, fáj a torka, fáj a feje és az izmai. Az orvos ágyba küldi. Két nap alatt 
522 ember betegszik meg hasonló tünetekkel, akik közül már sokan komoly tüdőgyulladásban 
szenvednek. Hasonló dolog történt a keleti part további központjaival is. Rövid egy hét alatt 
az influenzát minden amerikai államban jelentették. A klasszikus influenzától nagyon eltérően 
viselkedett. 



 A háború közben folytatódott, és ekkor már az amerikai katonák kihajózása is a világ 
különböző szegleteibe. Gyakran már nagyon súlyos betegen értek partot. Három hónap alatt a 
spanyolnátha eljutott Olaszországba, Oroszországba, Közép-Európába, Nagy-Britanniába, 
Spanyolországba, Kínába és Japánba. 

 A sűrűn lakott katonai központokban a legénységnél tömegesen fordult elő a magas láz és 
delírium, a többségük előrehaladott tüdőgyulladásban halt meg. Némely orvosok a betegséget 
a pestis egyik tüdőt érintő formájának tartották és szaporodtak a hírek a bakteriológiai 
fegyverről, amelyet állítólag a németek alkalmaztak. 

 Amerikában a nátha egy rövid időre enyhült, hogy augusztusban sokkal erősebben és 
halálosabban térjen vissza. Először Bostonban tűnt fel, egy forgalmas kikötőben, ahol sok 
utazó és katona megfordul az egész világból. Így gyorsan terjedt nemcsak az Egyesült 
Államokban, de az egész világban. Dél-Afrikában, Szibériában, sőt még a félreeső Szamoa-
szigetcsoporton is tombolt. Sok nagyvárosban a lakosság fele áldozatul esett. Bezárták a 
hivatalokat, az iskolákat, az üzleteket. Mindenhol ugyanaz a drasztikus látvány tárult az 
ember elé, mint a középkori pestisjárvány idején – zsúfolt kórházak, halottakkal tömött 
halottasházak, tömegsírok és a háztartásokban a betegek egy fedél alatt a halottakkal és a 
haldoklókkal. 

 A járvány megfékezésére irányuló összes próbálkozás kudarcba fulladt. Az emberek 
gázmaszkokat viseltek, némely városokban a telefonkagylókat folyamatosan alkohollal 
törölgették, a vízforrásokat minden órában hegyi napfénnyel sterilizálták, néhol hivatalosan is 
betiltották a kézfogást, a köhögést vagy a köpködést az utcákon. Az orvosok népi gyógyászati 
módszereket alkalmaztak – hideg és meleg borogatást, a gyömbért és fahéjas teát, 
fájdalomcsillapítókat és aszpirint. Az emberek babonásak lettek, ezért kihúzatták a fogukat 
vagy kivetették a mandulájukat, az öltözékükbe kéndarabokat tettek vagy belélegezték a fa 
füstjét. Senki nem tudott ugyanis hatásosabb eszközöket ajánlani. 

 A spanyolnátha mérlege szörnyű. Csak az Egyesült Államokban hivatalosan 550 ezer 
halottat jelentettek, sok esetet azonban nem jegyeztek fel. A mai harmadik világ országait 
tekintve nem is léteznek hivatalos adatok az áldozatok számáról. Némely források 40 millió 
áldozatról beszélnek, mások 50 vagy akár 100 millió életről. Négy év alatt a háborúban 15 
millió ember halt meg. A nátha hat hónap alatt minimum kétszer ennyi embert volt képes 
megölni. 

 A spanyolnátha eredetét eddig titok fedte. 
Spanyolként emlegetik, de azért nevezik így, 
mert ebben az országban egy hónap alatt 
nyolcmillió ember halt meg benne. S mivel 
Spanyolország nem vett részt a háborúban, ezért 
a sajtó szabadon és cenzúra nélkül adhatott 
aprólékos híreket a pusztításról, amely az 
országot érte. Nagy valószínűséggel ezen 
betegség eredeti származási helye azonban Kína. 
Ezt az elméletet igazolja közvetve az a tény is, 
hogy innen ered az influenza-világjárvány 

nyomainak többsége. Az oka az a tény, hogy itt szoros kapcsolatban élnek együtt az emberek, 
a disznók és a szárnyasok. Ez ideális feltételt teremt ahhoz, hogy a vírusok veszélyesen 
mutálódjanak, mikor kölcsönösen hatnak egymásra a madár és a emberi vírusok egy köztes 
elemben – a házi disznóban. A szervezetében aztán veszélyes mutációkra kerülhet sor a 
madár- és az emberi vírusok között. 



Az évszázad járványa: AIDS 

A szerzett immunitás elvesztésének szindrómája, ahogy az AIDS-betegséget nevezik, jelenleg 
az emberiséget komolyan fenyegető betegség. 

 A 70-es években jelent meg főleg a homoszexuálisok, drogosok és prostituáltak között. 
Máig nem találták fel az ellenszerét. A fő védekezés a fertőzés ellen a védekezés melletti 
szexuális érintkezés. S ez az afrikai országokban, ahol a jelenkorban a legtöbb fertőzött van, a 
legnagyobb probléma. 

 Az egyház itt kemény harcot vív az óvszerek használata ellen, és az emberek gyakran 
hajlamosak elhinni olyan babonákat, amelyek inkább a megfertőződéshez vezetnek, mintsem 
megvédenék az embert. 

 Afrikában a lakosság egyharmada HIV-vírussal fertőzött – a legjobban érintett országok a 
Dél-Afrikai Köztársaság, Botswana és Szváziföld, de nem marad el India sem a 4.5 millió 
fertőzöttel, és nagyon gyorsan nő az új betegek száma Kelet-Európában és Oroszországban is. 
Az egész világon a WHO adatai szerint jelenleg mintegy 40 millió ember él, akik HIV-
vírussal fertőzöttek. 

 2006-ban a világon 39.5 millió HIV-pozitív ember volt. Ebből 2.3 millió 15 évnél 
fiatalabb gyermekek. A tavalyi évben újonnan 4.3 millió személy fertőződött meg (ez több 
mint 11 ezer egy napra), ebből 65% Afrika szubszaharai államaiból, s 2.9 millió ember halt 
meg az AIDS-hez kapcsolódó betegségek következtében. A legjelentősebben Kelet-
Európában és Közép-Ázsiában terjed a járvány, ahol a 2004-es évvel összehasonlítva több 
mint hetvenszázalékos növekedésre került sor a HIV-vel újonnan megfertőzötteket tekintve. 
Hazai adataink dr. Bánhegyi Dénes nyomán: fertőzöttek becsült száma: kb. 4000, 
nyilvántartott AIDS beteg: 363, AIDS-ben meghaltak: 223 fő. 

 A HIV vírus alattomossága abban rejlik, hogy a test 
immunrendszerét támadja meg. A vírus némelyik T-sejtben 
bújik meg, amely a fehérvérsejtek csoportjába tartozik. 
Ahogy a betegség előrehalad, ezek a sejtek 
„sejtöngyilkosságot” követnek el, csökkentve a test azon 
képességét, hogy küzdjön a fertőzések és a rák némely 
formái ellen, amelyek végül a megfertőződött ember 
halálához vezetnek. 

A történelem leggyilkosabb járványai 
Betegség neve Érintett terület(ek) Időszak Az áldozatok száma 
bubópestis Európa/Ázsia 1347-51. 75 millió 
spanyolnátha világszerte 1918-20., 1921. 40-60 millió 
AIDS világszerte 1981. több mint 22 millió 
pestis India 1896-1948. 12 millió 
tífusz Kelet-Európa 1917-21. 3 millió 
fekete himlő Mexikó 1530-45. 2-3 millió 
jusztiniánuszi pestis Bizánci Birodalom 1541-90. néhány millió 
kolera Európa 1826-37. néhány millió 
kolera világszerte 1846-60. néhány millió 
kolera világszerte 1893-94. néhány millió 
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