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Járványok a történelemben
Dl: Budai Jó~sel
A per111-, va\a1nint a jurakorból sz<irn1azó. sokinillió
éves fosszíliák osteon1yelitisre (csontvelögyu!ladásra)
utaló elváltozásai tanúsitják, hogy a parazitizn1us, az élő
lények közötti kapcsolatnak ez a speciális, antagonisztikus forn1ája az élettel egyidős, és a mikrobák - fennn1aradJsuk érdekében - n1ár jóval az e1nber 1negjelenése előtt
is károsították a 111agasabb fejlettségü élőlényeket.

A paleoantropológia szán1os lelete igazolja. hogy az
cn1beri faj is kialakulásától kezdve szenved a kUlönbözö
fertőző

betegségektöl.

Ókor
Az egyipton1i 1nú1niák csontjain tbc-s és ostcornyelitiscs elváltozasok láthatók. a bőr hin1!őhclycs. n1íg a korai, a zsigereket is tnegtartó n1u1nifikálásokban talált hatal111as lép a n1alária biztos jele. r\ K1: e. 1500 körüli évekböl. a 18. dinasztia korából szúnnazik az a jól isn1ert relicC a1nely egy bottal sántikáló fiatal papot ábrázol tipusos
post-polion1yelitises elváltozással. az egyik alsó végtag
izoinatróliájával és izon1kontraktúrűjával.
;:\z írJsos történelcn1 korai feljegyzéseiben. az Ebers
eapyrusban. a kínai. indiai szövegekben (.·lyur-1-"Cda) és a
Bibliában szá111os utalás van arra. hogy a járványok 1núr
az egészen korai historikus idökben is jelen voltak és
pusztítottak. Felléptüket az en1berck rendszerint az istenségek, 111agasabbrendü k:nyek büntetésének. n1egtor!ásnak tartották. 1\ te1jedés 1negakadályozására inúr az
egyipto111i papok is írtak elö bizonyos rendszabályokat
(pl. szent helyekről való eltiltás), de isn1ertebbek az ókori, nagy görög orvosok ilyen célú írásai (Hippocratcs:
Epide1nion). Ez utóbbiakban, a tünetek alapján nJgy valószínüséggcl felisn1crhetö néhány olyan fertözö betegség
(enterális infekciók. 111alúria. typhus abclon1inalis. ty.
c:-:antheinaticus. pestis. brucellosis stb.). an1e!yck n1ég a
XIX. sz.-ban is endén1iásak voltak a fVIediterraneu111 területén. i\/t<lsok viszont a lcínisok alapján nen1 azonosíthatók. ncn1 sorolhatók be a rna isinert kórfonnák közé.
Kezclctektöl fogva kie111elkedö jelcntöségü a háborúk
és a jÚ1Tú11yok összefiiggésc; n1ús szóval az e111beriség
türténe!inét a háborúk 111e!lett legalább olyan sú\lya! befolyásolták a fertöző betegségek is. :\z ellenségeskedéseket
rendszeresen a járv<lnyok fejezték be. és a gyöze!inet igen
gyakran nen1 az eröscbb. felkészültebb. hanen1 a szerencsésebb fCI szerezte n1eg. akit a járv<lny kevésbé sújtott.
Egészen a XX. sz. elejéig. az 1. világháborúig az volt jelle1nzö. hogy a háborúkhoz csatlakozó járványok álcloza1ainak szá111a 1nindig 111essze 111cghaladta a hadi esen1én: ekben 1neghaltakét.
A húborúk és aj<irvúnyok összefliggésciröl az elsö jelentösebb adat /-lerodotos::,-161 szúnnazik. aki /lúturi(f e. könyvének S. kötetében szól arról. n1iként 1nentctte 111eg Görögorsz;:igot a i·.OtpoO (pestis és/vagy dysenteria). a1nely .\'erxes
Thcssz<:íliúba betörö csapatait oly n1értékben sújtotta. hogy a
1

800.000 föt számláló perzsa hadsereg közel 300.000 halott
hátrahagyúsával kényszerült visszavonulásra.
Thukiididés:: a K1: e. 430-as években lezajlott. n1ásodik peloponnészoszi háború leírásában az athéni pes1is1 is
111egörökítette az utókor szán1ára. A járvány EtiópiJból indult. végigsöpört Egyipton1on és az afrikai tengerparton.
111ajd Pircus kikötőjén ó.t tört be a l'élszigctrc. és hatalrnas
pusztítást végzett n1ind a városba bi.::szorult athéniek között - Perik/és::, is '1ldozatúul esett-. 1nind pedig az ellenség soraiban. A kórképre jellcn1ző volt a hirtelen kezdet
lázzal. léglltL enterális és idegrendszeri tünetek, a hólyngos kiütés sen1 volt ritka. A halál 5-7 nap alatt állt be. 1\
túlé!ökön fr:kélyek, 1nutililcióhoz (leválás, szövete!halús
következtében) vezető gangrenük alakultak ki. 1\ leírásokból nen1 állapítható ineg pontosan. hogy n1i is volt ez valójúban, többen variolát (hi1nlöt) gyanítanak. Nen1 kizúrt
az setn. hogy a járvúny ncn1 volt hornogén, hanen1 több
betegség szerepelt benne egyidcjüleg.
;\ történele1nben törvényszerüen bekövetkező jelenség.
hogy a járvúnyok utún 111élyreható. súlyos. ún. nuísudlogos
kóretli.e:nu]_1~rek jönnek. A lakossúg csökkenése n1iatt a tcrn1clés visszaesik. a tennöföldek elugarosodnak. az öntözö
és vízelvezető rcndszerek tönkre111ennek. ;\ kövctkezrnény
t'.hínség, valarnint a táplálkozással összelliggö ártalinak
(skorbut. ergotizn1us) széleskörü elte1jedése. iVlindezek tovűbb csökkentik a f'crtőzt!sekkcl sze111beni e!lenállúst. Az
anyagiakban kitCjczhctö károk n1cllett a létbizonytalanság
és az úl!andó ha!álf~lele111 talaján súlyos inorúlis. szociúlis
dczorganizálódás is bekövetkezik: a népesség a vi:írosokba
tódul. n1egron1lik a közbiztonsúg. kegyetlenség uralkodik
eL pí:inikhangulat alakul ki. A törncgek lelki világ,úban erő
re kap a n1iszticizn1us. túlzúsokba hajló vallási 111ozgí1l111ak.
szekták szervezödnek. új vallúsok születnek és tcijednek
el. Szá1nosan vallják, hogy a kercsztCnység gyors térhódítúsa is sokban köszönhctö a zavaros kürül1nények ó!ta! keltett tü111egpszichózisnak. a „vilúgvége'· hangulatnak.
Eg:yes júrványok különösen 111essze ható. történelen1fonnáló hatássíl! és következ1nénnycl jártak. Így pl. a ró111aiak és a punok évszázados riva!iz<il<isában a hatalon1
sorsa. vagyis a 1nure 11ustru111 (Földközi tenger) feletti ura10111 111cghat<irozó kérdése inúr jórészt korábban elclölt azáltal, hogy 1\·1: e. 4 ! 6-ban. ill. 396-ban a punok. a rájuk tört
pusztító járvóny 111iatt - arnit Diodurus Siculus ( /·(1: e. 396)
az athéni pestissel vélt azonosnak- nein tudták S)-Tacusút
elfoglalni, arni pedig a iVlediterraneu1n teljes ellenörzését
biztosította volna szá111ukra. és a sziget később Róina birtoka lett. Joggal 111erOI fC! a gondolat. vajon n1iként alakult
volna a ntt~ditcrrán kultúra, illetve késöbb Európa kultúrája és történchnc, ha a térségben nc1n a bürokratikus. rnilitarista. hatalo1nv<ígyó Rórna. hanen1 a lazább. kereskede!ini szc[\cn1ü föníciai stílus kerül hata!o111ra.
:Vag,v ,5ándur sikeres hóclítósait is júrvúny úl lito!!a 111cg.
l~szak-lndiában a katonák tö1nt.>gcs enter~i!is n1egbetegt.>dése (kolera?) n1iatti lúzadús visszavonu1~·1sra kényszerítette.
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és ez indította tneg a hataln1as kite1jedésü, laza szervezctt-

ségü. 1nilitarista birodalo1n összeon1lását. a1nit a zseniúlis
fiatal hadvezér korai halála (K1: e. 323) is felgyorsitott.
ivl inden idők legnagyobb kite1jedésü és leghosszabban
fennálló ilnpériutnát, a Ró111ai Birodaln1at is a kezdetektől sújtották a j<irv<inyok. Hanyatlásában, n1ajd pusztulásában - a súlyos társadahni-gazdasági okok, a barbárok szakadatlan tá1nadt.isai 111el!ett -. fontos szerepe volt a biroda-

lon1ban idöröl-idörc végigsöprő epide1niáknak. és ne1n
utolsó sorban az r\ppennini-félszigeten. valainint a n1cghódított terU!etek nagy részén is. a lakosságot folya111atosan sanyargató cndé1niás 111a/áriának A !\.1:e. időkből csak
kevés feljegyzés 111aradl fenn járványokról. Ilyen volt a
f\1:c. SS-ban lezajlott polgárháború, an1elyben i\.Jarius
gyözelrn0t az hoztíl 111eg, hogy· ()ctavius hadseregében
rnintcgy J 7 .OOO crnbcr halt rneg a rájuk tört júrványban.
.<\ A.'1: 11.-i idökbcn egyre szaporodnak a júrvúnyokró!
szóló feljegyzések. Tacitus etnlíti. hogy ,Vero korában hatal!nas pestisjúrvány volt Ró111tiban. 1\z „ antoniusi pestis·· 1\·1:11. 165 tújfln szinte teljesen elár<isztotta a biroda!111at: erről (Jalenos ad infonnticiót. a leírásában gyakran
etnlítctt hólyagos kiütések azonban a variola gyanúját is
fe]Yctik. :\larcus Aure/ius. a filozófus császár variolóban
halt 111cg (A.'1: u. 180). 1\ járvány'ok hatalinas pusztítüst végeztek a határn1enti. /in1esen túli. ellenséges. barbil.r törzsek között is (gallok. gennánok stb.). ezek tán1adásai
nen1 egy·szer vala111ilycn járvány okozta tön1eges pusztulús 111iatt akadtak 1neg.
Szá111os f'crtözö betegséget. jó.rványt hurcoltak n1agukkal az ókorban, rnajd a korai középkorban is a népvúndorlús keletröl nyugatra száguldozó no1núd hordái. lstneretes
hogy a hunokat J(onstantinápoly clfoglalüsában c1nben.
lovat és szarvasinarhát egyarünt pusztító járvún:y akadályozta ineg. a111cly a IC!tétc\ezésck szerint anthrax lehetett.
.:\. Brit szigetekre a szüszokat K.1: 11. 449-bcn telepítették be. 1nive! a -i44-ben lezajlott hatahnas jürvónyt követően a lakosság oly· 111értékbcn 111cgritku!L hogy a 111inden11api élet zavartalan rolytatúsa szinte lehetetlenné vált. Jelcntös kitcijcdésü. tisztázatlan etiológi<Uú, súlyos cpide1nia zajlott le 455--456-ban a jelenlegi Bécs környékén
(E11sebí11s), 467-ben Rón1úban. és néhúny· év rnúlva a
szornszédos tarto111ányokban is. Időközben a barbürok e!rogla!túk Itália nagyobb részét. a valaha dicsőséges Róinai Birodalorn 111egszünt: befCjezödött az ókor (476).

f(ii-:,ép/.:or

A kú::1..;pkorra szinte teljes egészében a jflrványok
nyo111ták rá bélyegüket. ;\z ernberiség, történeltnének ebben az 1OOO Cvcs szakaszflban folya111atosan együtt Clt klilönbözö fertözö betcgségckke! (pestis. lepra. rabies, stb.)
0s szenvedett azok pusztításaitól. ;\ fertözésck eltc1jcdését különöscn clöscgitettc az is. hogy a korábban 111agas
higiénés színvonal általánosan és nagyrnénékbcn csökkent.;\ középkor elsö. ni:vezctcs járványa, a i11stiniá1111si
f!US(ÍS. 5~io körül indult. Elárasztotta. és közel 60 CvL'n út
uralta az akkor is1nert világot. szán1os leírás 111aradt fenn
te1jcdésénck útjáról. n1éretcirőL pusztításairól. 590-ig tar-
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tó dühöngése alatt a justiniánusi pestis. an1it a folytonos
háborúk. az éhínség és a földrengések tovább súlyosbítottak. alapjaiban rendítetle 111eg Biz<inc hatahnát.
A keres::.tes háborúk niindegyike főleg a járványos betegségek 111iatt fulladt ki. Az elsőben az expediciós sereg
létszama 300.000 főről 20.000-re. a masodikban 100.000röl 5000-re olvadt le, elsősorban a pusztító fertőző beteg-

ségek n1iatt. l\z utolsó hadjaralban a keresztesek vezére,
S::ent Lqjos n1aga is a járvüny áldozata lett.
A későbbi. évszázadokon át elhúzódó fi·a11cia-spa11yol hatahni harcokban is rendszeresen a járványok szabták 111eg az ellenségeskedések kín1enetelét.
rla::.ánkba11 a Szent István-i álla1nszcrvezet kialakítása. az írúsbe!iség clte1:jcdése óta n1ind gyakoribbak a jürványokról szóló ínfonnüciók. ls111cretes például. hogy az
1270-cs évckben 111ind Ausztriában. inind pedig tvlag)'arországon olyan n1érvü pusztulással járó pcstisjúrvún)
zajlott. hog)' „ a ha/ouak e/1e111etésére se!!/ 111arad1 élá c111her ··. 1\ lakossúg nagy111érvü 1negritkulása nliatt a nagyváradi püspök ,. ohíhokat telepÍ!e!f he hirrokaira ". i\ nyugati á!lan1okban i\'agy Lajos nápolyi hadjáratflt ( 1350) okoltük „ a:: egés:: Európát eláras:: tó döghalál" széthurcolásáén. noha a bt.'tcgség 1núr korúbban is pusztított Skóciától
a Bizánci Birodalornig. ÍA~ios király 1naga is fertőzésbe
esett (pestis?. lepra?). ezt azonban hivatalosan titkolták.

Í'ikor

;\z /\1ncrika felfedezésével beköszöntö zijkor két ne\·ezetcs infektológiai jelenségge 1 vette kezdetét: a lues behurco/ásu a:: (jrflúgho. illetve az (Jj,·i/úg 111eg/"ertéi::ése a
hiinlcJve/. i\ tcnnclés. a kereskcdelen1 és a közlekedés fCjlödésévcl a bctegségck gyorsabb tc1jedése következtében
a járványveszély tovább növekedett. Az orvostudo111ányban viszont fokozatosan 111ind több fCrtőző betegség entitása tisztázódott. a kórképek fClisinerésc egyre pontosabb
lett.;\ pestis 111cllett. a1ncly ez idö tájt szinte ú!landóan jeIL'nlévü rérn volt cgész Eurúp{iban. 1núr elkülönítették ci
kiütéses tífuszt. a hastífuszt. n1ús enterúlis infi:kciókat. a
rabicst stb .. és 1núr n1L'glchL'tösen pontos az l 580-ban
egész Európúra kiterjedő influenza clsö lcirúsa is.
1\ /Jurniinclh·es /Jcíhorú pusztitó epidé1niáit (és az einberi kegyetlenség szúnltalan gát!<lstal<in rnegnyi!vúnulúsait!) ton1pitja ugyan a történe\ini távlat. dc a viszonylag
pontos, korabeli Ce!jegyz0sck e\kt'.pesztö 1nérctű járványos pusztulásokról sz{uno!nak be.
;\z Es::ak-An1crikai Jliggetlcnségi lzáborzí esc1né:1yeit
a csapatok között rnindkét oldalon pusztító hin1!ö folyainatosJn befolyásolta. /\ korábban 1núr rnegszúllt északi
gyarn1atokat a fiiggetlenségíek a tön1egcs n1egbctcgedések n1iatt nen1 tudtil.k 111cgtartani és az Egyesült 1\l!an1okhoz csatolni. így J(anada. atnc!y brit koronagyannat n1aradt. inai fUggctlenségét a hilnlönek köszönheti. 1\ járvúnynak végül a IVaslzi11gro11 elnök által elrendelt 1·arioli::áchj vetett véget. Igaz. súlyos volt az úr. n1indcn 300
katona közül l az oltási variola áldozatául esett. ;\vario!iz{1ció halú!ozása az idö tújt alig volt kisebb, 111int a tcrn1észctes úton elkapott betegségé!
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lsn1ert. hogy a fi·a11cia .Forrada/0111 ercdn1ényeinek sikeres fCnn111aradásához nagyban járult hozzá a dysenteria
is. an1ely a forrada\0111 letörésére érkező porosz-osztrák
csapatok<it jobban sújtotta n1int a védöket. f\ ~f:?..000-es
létsz<in1ú intervenciós hadsereg 13.000 katonája elvesztése uttin vonult vissza.
1\'cq1ó/eo11 száinos h<i.borúja közül - infcktológiai-járványtani szcn1pontból is -· leginkább az oroszországi inv<ízió vált hírhedtté. f\ hadjárat 500.000 katonával indult.
követően. a lengyelországi nyon1orúsJg.os viszonyok 111iatt e!öbb tö111eges légúti fertőzések

;\ hat<lr átlépését

(pneuinonia. diphtheria) tizedelték a katonákat. 1najd az
óltalúnos tetvesség tniatt kirobbant a kiütéses tífusz j<irvúny is. A .. felperzselt földek'' taktikájával is nyo1norga1ott hadsereg ICtszún1a a harci cscn1ényck és a járv<'tnyos
hetl.."gségek rniatt iVloszkvúba érve 80.0CHl-re csökkent.:\
YÍsszaYonulús n10g szlirnyübb volt: a kiütCsi.:s tírusz, a
pneu111011ia és a dysentcria pusztítása 111cllctt ! 5.000-re teszik a inegLtgyottak sz[1111<\t. ;\ !Cilnilliös. fényes hadsereg
20.000 f(íre rogy<Hkozott. ,\'u.1· 111arsaJ1 hadtcstjJböl 20 ( ! )
01ö 111araLit 111eg. „'\ visszatért katon<lk ajárvúnyt bt:hurcol1úk Vilnúba és környékére.:\ Jakossügból újabb 25.000-en
betegedtek ineg. 0s csak J.000-cn 1naradtak életben. ;\
hadjára1 katonái kivéti.:I nélkül átestek a kiütéses tífuszon.
Az utolsó nagyobb hadi csen1Cny, arne!yben a fo:rtözések 111ég nagy szerepet j<ltszottak a f:ri111i háború vol!
( 185~~1856). Erröl 1núr pt1ntos aclalok 1naradtak fenn.
an1c!yl'kbö! n1t:g<illapilható. hogy az orvosi kczelésn;: szorull•k küzült a fl'rtÖzötttk ar<'inya 80° n. a hú borús sérü!ttké pedig 20 1! u \'Olt ugyan. de az utóbbiak csoportjúban
1n;ir 111agasahb volt a letalitús.
:\z /. \·i/úg/iúhur1ího11 a l'crtözéses halúlozús a haditechnika ;i!tal L1kozott pusztitúshoz kCpt:sl n1úr clcnyt.!szö
\' \l I!.
.fú1Tti11yiigyi rejté~rek a tiirténele111beu
„\ ti.irténclc111 nagy j<'tr\"<.in_yaiban. különösen a korai
ickíszakokban. a kl\rk0pek azonosítúsa ú!tal<iban bizonytalan. Ennek ne111 csupún az az oka. hogy az egykori !cirúSl1k alig alka!111asak a kúrisrnl.": tisztúzúsúhoz. hanl'nl az is.
hugy t.:gyiJejüll'g ti.ibb infekció is ll'hl'tl'tt jt:h:n. Figyi.:kntbL' kel! \L'nni tu\"úbbú azt is. hugy egyes klirrorrnúk az
cltl'll é\'L'Zl\:Jck. 0\"szúzadok alatt jelentös vúhoz;ison !1ll'hL·ttek ú1. i!let\"e az einber !'i.:rtözésrl' adott ri.:akcil)i is \'<Íltl1ztak . .'\Z ókori és a középkori lcírúsokban szcn.:pl6 hc\'eny be1cgségek t{\bbnyirc kiütéses tifusznak. pestisnek
Yagy hi1n!önck fclelhctni.:k incg. dt: többször felincrül a
111L'l1illgllCOCCUS. i!let\"L' a.'·,'. jJ)"Ui!.CllL'S rcrtóz0s kü]üni.iSL'll
.:-;úlyos !"onnúinak a gyanúja is . .'\ d[agllllSZtikus ZÜ!"Z<JV<l!"
csak az újkllrban ki.:zd tisztulni.
lsn1crL'lL'sek azonban olyan titokzatos j<"irvúnyok is.
'u11clyi.:Ln:·i1 kur;."ibbrúl sincsenek hírek. és késübb si.:n1 f(1rdult;.1L e]{i ti.ibb0: nJt;gji.:!cntek. rnajd teljt:st:n i.:!tüntek.
F/.ek egyike a hirhedctt u11gu/ i::::udús (sudur u11,<.!,licus1.
;1111c!: l-f55· 1552 ki.izi.itL üt nagy j<irvúny-hul!~in1ban 10pe!t ft:!. .\z c!s{·i ;1 katonúk között indul!. Ciyors szóróJ:1:'ÚYa!. hata!n1as pusztít<.'tsúval a hadsereget teljesi.:n szélzülll'szti.:ttc és egész Angliút t:"lún.1szto1ta. Az clsö héten
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Londonban 2 Lord i\,layor 0s 6 v<irosi tanúcsúr csctl úldozatúuL e! kellett halasztani VII. Ht:nrik koronúzúsót. az iskolákból. egycten1ekröl a diákok, tanárok c\JnenekUltek.
.i\ betegség hirtelen hiclcgráz•"1ssal. inagas lúzzal és gyengeséggel kezdödött. szívtóji J:ijdalon1. szívdobogás. húnyás. fej fújós vohak további jelel. a cleliriu111 se111 volt ritka. Je\lcgzelcs volt a lúzzal cgyiclcjülcg t'cllépö. nagy111ér\"(L proff1z izzadús. Gyorsan jött a halúl. Néhúny. ni inden
bizonnyal túlzó leírás szerint „ 100 heteg krJ:iiljá ha eg\·
l;!ethe11111arod1 ". \ 1 Cdetlségcl nen1 hagyott hátra, cg_y júrvúny alatt 2-3 istnétclt 111egbetcgedés sen1 volt ritka.
1552-ig. 10-15 éves idöközökkeL inég további nCgy
alk;:llon1111al robbant ki júrvúny. ;\ kontinensre elsök0nt a
~. hullún1 csapott úL a~!. viszont. aine!yik 1529-bt:n kezdödött. egész Európát elúrasztotta. Fe!téti.:lezik. hogy ez
akadályllzta 111eg a török haclseregl't Bécs l'lfoglalúsúhan.
:\z utolsó jár,·únykitürés 155 J-ben volt. Ez Jsn1ét szörnyü
pusztitóssal jún. Jl' kizúrólag 1.\ngliában.
.'\ fh.:.'sfis az ókorban fölt:g DLq-EurópúL a Rórnai Birod<il111at és Bizúnclit sújtotta. i\ \1 l~·X\'IJ. sz. ki.iz{\tt aznnban l'lúrasztotta és fulya1nalLlSan uralta egész Európút. ,;\JLk1zatai11ak szún1ót - az 13-17 ·- 1668 küzütti idi..bzakban 25 111illióra teszik. i\ 111unkuk0pcs lakossúg pusztulúsa 111iatt a tcnncl0s a n1ezögazdasúgban visszaesett. a júrvúny
és az éhínség súlyos \"Ülsúghclyzetct tcrt:'nltt:'l! Európaszertt:. :\z úllandó létbizonyta!ansúg. és halálfélelen1 r;:dai~'n1 torz indulatok hata!111asodtak el. pusztító és ünsanyargatli 111ozgal111ak sepertek keresztül a kontincnst:n. Jl:kte!cn zsidliiildözések. tlagc!lúnsuk v;indurlúsai, stb. tlirténtek. i\ 111üvészctekbcn a halúl és az cl111úlús gondolata dornin,i!t (dansi.: n1acabré). a hitéle!bt•n pl..'dig 1nind inkúhb
\..'kit(irtek és egyrt: nagyobb ter\..'t nyeni.:k a kurúbban lappangó. a hiva1;:d(1s egyhúzi tanoktól eltérö, „t:retnek··
ir~tnyz~nok. <l bogurnilok. a kath<:1rok. az ;i!bigei~sek. a
\'aldi.:nsek rnuzgalinai. a hu:.;zita nt.!p!'i.:lkelések és a prutl'Stantizrnus 1nós szú!lúscsinúlói.
:\ betegség a :-\. V1!1. sz. vég0rl' kelet l~!é fr•kuzatosan
kic;;.orul! L'.url1poibúl. :\ júr\"<Ínyok titukzatos 111egszünés0rL· nincs bli'.tl1S 1nagyar<:"1zat.
1\ lc1n·u (scabii.:s norvegica) a középkorban egész Lur1.1púban igen e!tcijedt Yl1lt. .-\ betegeke! leprusuriuinokba
k011yszi.:ritct10k. allld a 1naguk n1i.:gh.:h1.?tóst.:n szigorú tör\ 011: ei szerint 01!t:k. és a l{irsadalo111blil kirl'k\..'SZl\"L' koldulúsból lL'llgl'tt~k élt:tilket. Napjainkra lúkozatosan ez is
t:l!únt Lurúpáb(·i1. az llk Ílt is j\'irészt !s111t.:rctle11.
S1.<"tn1u:-. prubll:111a 1isztúza1la11 a kilzépKurban gyakuri.
h i rhcd\..'tt „ ! ú 11c1 ·;r ii/e! ·· 111uzg;:il111a k kiirli ! is („ ,\:c111 .Iá nos
ÍlÍllC ..
. .\::cn! 1Úll.\' !tÍllC •. f(//"Ull/Í.\"1/1//S stb.). ,\z est.:111011y1..·k. <1111\..'lyck idürtil-idi.irL' EuH'1p~1 küli.inbi.iz(i részi.:in
rllbbantak ki. nagy t{l111egt:kct ragadtak rnagukkal. gyakran gyenneki.:ket is. i\Z összevl'rödött sllkas[ig 1úncl1lva.
r;'111g:1túdzl1 11101.gúSLlk kCizepi.:ttL' \"<:'111d(1rul1 v<"irusról-v<iro:'ra: ti.ibbl..'11 i.inkíYük'ti úlluputba kcrli!tek és !lt'lll \'td!
ritka a ki111\..'rülts0g niiani halúl Sl'!ll. i\ ku1atúk egy rés;:i.:
~t jelenséget tii111t"ges funkci(111[!lis. liiszt0riús reakcl\"inak
\'0li. a1nit a r<igúl)\)S bt:tcgségektl"d vaki !"L'tt\..'g~s. a nyuillor. a tt:rr(lr l.!gyüttesi.: vú!tott kL rníg n1:tsok a tünetek
alapj<'tn ncn1 z{u~júk ki. hogy va!ainely ll:nözi..í k\·irkép sai~üos lll'Urolúgiai ina ni !~sztúc iúj[iró! lehetett szó.

2000.

GYÓGYSZERÉSZET

Az encephalitis epidenlica Eco11on10 szintén a rejtélyes fertözö betegségek közé tartozik. 1792-töl szerepel
az orvosi iroda\on1ban. korábban kon1atózus álon1kórnak
( co1J1a son1110/en111111) nevezték. 1802-ig Né1netországban,
Oln.szországban és Franciaországban szán1os kisebb járványt észleltek. 111ajd 1917-ig nen1 volt fellelhető. Az esetek az 1919 évi. „spanyol'· influenzajárvánnyal kapcsolatosan ('?) szaporodtak n1eg újra, Európában és An1erikában egyar<i.nt. Később is1nét fokozatosan eltűnt, n1ost évtizedek óta nen1 fordul elő. A kórokozó kilnutatására irányuló vizsgálatok eddig sikertelenek 1naradtak.
r\ subac1u scleroti::áló panencephalitis (SSPE) kilrül
is sok kérdés tisztázatlan. Ezt a gyern1ekkori betegséget
jellegzetes. típusos tüneteivel. biztosan halálhoz vezctö.
lassú lefoly<isú\'al új kórfonnának kell tekinteni. hiszen a
.\IX. sz.-ban tnúr igen 1nagasan f"ej!eu neurológia tCharcot ~) korübban nt..:111 cini íti. 1\z e! !enanyag-titereknck a bctl.'.gség alatti t:':Xtr0in c111elkedése a kanyaró etiológiai szt:':rep0t látszott igazolni . .i\ hipotézis ellen szól. hogy· a n1orbilli az en1ber ösrégi betegsége, <.unit tnár f:,): u. 800 tájún.
n1<~jd az 1600-as években leírt clöbb Rha:es, 111<\id S)·de11han1. 1níg ez a sajútos neurológiai kórkép csak az 1930-as
években lépett fel elöször. 1\z csetszán1 clöbb növekedelt,
rnajd fokozatosan csökkent. napjainkra pedig teljesen eltünt. !'vlegszünését a védöoltással n1agyarázzák. Ez a fcltéteh:zés nehezen elfogadható, hiszen az oltússal is élő
n1orbillivírus jut a szervezetbe.
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játszott történe!inünk igen jelentős szakaszában, a Rákóczi szabadságharcban ( J 703-1711 ). f\ járvány, an1elyet a
háborús viszonyok tovább gerjesztettek, az egész országot és Erdélyt is elárasztotta, és a hadi esen1ényeket 111indvégig kedvezőtlenül befolyásolta. Az ország akkori 3 n1i!lió lakosa közül 300.000 pusztult el a betegségben. polgári egyének. katonák egyaránt (Vak Bottyán). A kurucok
anyagi és katonai helyzete egyre ron1lott, az ellátási nehézségek 111indinkább növekedtek, és az egyre ren1énytelenebb helyzetbe jutott alakulatok katonái a pestistől való
féie!iniikbcn sorra e!szökdöstek. Ez vezetett végül előbb
Érsekújvár elestéhez. inajd a katonai összeon1láshoz.
Nagy1najtényhoz. Rákóc:i .fejede!eJJ1 hüségcs kísérője, a
111agyar iroclalon1 kien1clkedö szcn1élyiségc. A/ikes Kele111c11 szintén pestisben halt n1eg. 1722-ben Rodostóban .
Egy további. hazai vonatkozású epiclen1io!ógiai adat
bizonytalan. és lehetséges. hogy a legendák világába tartozik csupán. !sn1erctes. hogy J 8;.!9-ben. az ekkor zajló 2.
nagy kolera világjárvány idején, az orosz intervenciós
csapatok a betegséget hazflnkba is behurcolták (L Jókoi:
.·1 k6s:i\·ii enzbcrJiaiJ. i\z a hír járta, hogy az orosz katonúk közötti tön1cges 111egbc1cgcdések n1iatt I'as:kievics
herceg a csapatok visszavonásút javasolta volna a cárnak.
erre azonban \li!ágos után n1ár nern volt szükség ...\z ide
vonatkozó feljegyzéseket. úgy hírlik, a szentpétervári katonai iratok között találták n1eg. i'vli lett volna. ha. 9
,,,

Júri·ányoli a

111a~yar

törté11ele111be11

:'\ 111og1·ur tcJrtd11ele1nben is isinert néhúny n1cghatározó befolyású cpide1niológiai esernény. amelyekkel kapcso!alosan szintén fehncriilhet a „nli lett volna. ha.„"
türténchnietlen. de érdekes kérdés.
1\ Nándorf'ehérvár ostron1át lezáró járván)'. atni n1inden bizonnyal pestis lehetett, ugyan a 111agyarok szárnára
hozta 1neg a sikert (és a déli harangszót!), cle 1-/iu~radi Já~
nos és Gio\·a111zi di C.'apisrranu halálával két olyan vezéregyéniség esett áldozatúul. akik késöbb. a nehéz, zavaros
idükben biztos kézzel irányíthatták volna az ország sorsát.
/. ;\liksa, szerény tehetségü, 111ásodik Habsburg kirúlyunk ! 566-ban Európa különböző tájairól összeverődött
zsoldos hadsereggel hadjáratot indított Buda felszabadítására. i\ prúbú!kozús azonban csúfos kudarcba fulladt. ;\
győri ~s a ko1náro1ni táborban kilitéses tífus1Júrvány tört
ki, a halottak szán1a 30.000 körülire rúgott. A sereg szétzüllött. an0!kül, hogy hadi esen1ényben részt vett volna.;\
szétszóródó katonák viszont Nyugat-Európában n1indcnütt elte1jesztették az osz111án csapatok által !Vlagyarországra korábban behurcolt, és itt n1ár cndé111iás kiütéses
tífuszt. ..\ betegséget ekkortól kezdik 1norbus hu11goric11s-nak nevezni.
A pesíis folya1natos jelenlétéről Cs pusztitásúról hazúnkban !095 óta vannak adatok („.5:enr Lás:ló.fl"il'e pestis ellen"). ;\ betegség különösen katasztrofális szerepet

f\ pusztító cpiden1iákkal sze1nbt!n teljesen kiszolgáltatott ernber a védekezésre szá1nos sikertelen. ne1negyszer

cllenkezö hatást kiváltó próbálkozást tett. A leggyakoribb
reakció a pánikszerü 111enckülés volt an1i nyilv;invalóan
inkúbb a járvány további szóródását st!gítcttc clö, és hasonló következn1ényekkel jártak a vallásos indíttatású védekez0sek (körn1enetek. zarándoklatok) is. A.z Európát
évszázadokon át rén1ületben tartó pestisre en1lékeztetnek
a szerencsés 111egrncneklilés rernényében tett lügadaln1ak
napjainkban is niég sok helyen fcnnúlló jelei, a „pestis-'·
vagy „Szenthárornság oszlopok". Cs ilyen fogadalornból
született az évente 1negrendczésre kerülő. híres oberan1n1erga11i passiryárék is.
J\z clsö. n1indrnáig ésszcrü és sikeres j~irványellcnes
intézkedésnek a 40 napos zárlat, a karantén tckinthctö.
Ezt a Velencei K.öztársaságban vezették be és alkal111azták
elöször az 1300-as években.
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