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„Erre fakó lovat láttam, a

Halál ült rajta, nyomában

az alvilág. Hatalmat

kapott a föld negyed

része fölött, hogy

karddal, éhínséggel,

halállal és fenevadakkal

pusztítsa az életet.„

(Jelenések könyve 6.9.)



 1918. március 11-én
jelentette ALBERT
GITCHELL a Kansas
államban található Fort
Riley katonai bázis
szakácsa, hogy a
megfázás tüneteit
észlelte magán.

 Még ezen a napon több
mint százan jelentkeztek
hasonló panaszokkal.

 Ez volt az első
megjelenése a spanyol
náthának.



A spanyolnátha

 1918 és 1919 között

50 millió ember

életét követelte a

világon, és egy évben

több embert ölt meg,

mint a 14. században

a pestis, a „fekete

halál”.

Elégetik a spanyol nátha áldozatait 

Kanadában



A járvány eredete

 A (H1N1)
világjárvány eredete
nem volt ismert.

 Az I világháború
végén tartottak tőle,
hogy a mustárgáz
bevetésének a
következményeke
volt.



A járvány

 Meghosszabbította az I. világháború okozta
szenvedéseket.

 Európába az amerikai expedíciós erők (AEF)
terjesztették el az influenzát. Őket 1918
tavaszán Kansasból Franciaországba azért
küldtek, hogy megállítsák a német
Ludendorff támadását.

 Az első brit esetek 1918. április közepén
bukkantak fel a kikötőkből és skót
dokkolóházakból terjedtek el.



AKKOR miért hívják spanyol 

náthának?
 1918 nyarán 8 millió

spanyol betegedett meg
a járványban, köztük XIII.
Alfonz, spanyol király és
a miniszterelnök is.

 Spanyolország semleges
maradt az I.
világháborúban, s így
nem cenzúrázták a
lapokat. Így
megjelenhettek a hírek a
betegségről…

 SPANYOL KATONA
dalból ered a név!



Holott igazából OROSZ!

 A korábbi

„orosznátha” onnan

kapta nevét, hogy a

járvány kiindulási

pontjának az Orosz

Birodalom részét

képező Buharát (a

mai Üzbegisztánban)

vélték.
Buhara



A járvány terjedésének 3 hulláma

 1918 tavaszán egy mérsékeltebb járvány 

formájában, míg 

 1918 ősszel egy rendkívül halálos 

fertőzési hullám jelent meg. 

 1919 elején erősödött fel újra egy, a kettő 

közötti pusztító erővel bíró járvánnyal.





 A háború okozta
borzalmak miatt
eleinte kevés figyelmet
fordítottak annak az
influenzajárványnak,
amit a kortárs orvosok
1918-ban késő
tavasszal és nyár elején
Európában keringő
„háromnapos láznak”
neveztek el.

An influenza kórház, Camp Funston.



 A világjárvány első
szakaszában a legtöbb
beteg gyorsan felépült;
lázuk két-három nap
után eltűnt, és a
legtöbbjük egy héten
belül felépült.

 A betegek kis része
szenvedett el olyan
szövődményeket
(tüdőgyulladást), amely
halálos kimenetelű
volt.



 1918 júniusáig az

esetek száma

Európában és Észak-

Amerikában

folyamatosan

csökkenni kezdett,

ami azt hitte, hogy az

influenzajárvány

véget ért.
Spanyolnátha-osztály a Walter Reed 

Kórházban.



II. szakasza a járványnak

 Szinte egyidejűleg kezdődött Brestben (augusztus
22.), Freetownban (augusztus 24.) és Bostonban
(augusztus 27.) - minden nagyobb katonai kikötő
városban.Afrikában Sierra Leonában is felbukkant.

 A következő négy hónap során az influenza
körülbelül 500 millió embert fertőzött meg a
Földön.

 Az orvosok és az ápolók között is szedte
áldozatait a járvány.

 25%-al magasabb volt az gyakorisága a
halálozásoknak, mint más influenza esetében.



Spanyolnátha Magyarországon

 A spanyolnátha
egészen ’18 június
közepéig elkerülte
Magyarországot. Ekkor
már jelentettek 15
megbetegedést,
azonban ezek között
kizárólag csak külföldi,
nagyrészt orosz
hadifoglyok voltak,
akiket a Zita-
kórházban elkülönítve
ápoltak.

1918 július 4-i újságcikk a 

spanyolnátháról



Zita Kórház kórterme



Interjú-részlet

 "Egyszerű influenza, ami máskor is szokott lenni — mondotta
Gerlóczy tanár. — A betegségnek semmi különleges típusa
nincsen és úgy gondolom, kissé felfújták a dolgot azok, akik
nagy fontosságot tulajdonítanak a spanyol járványnak. Korányi
és Liebermann tanároknak is az a véleménye, hogy
közönséges influenzáról van szó, a mely máskor is fellépett
járványszerűen, esetleg középső gennyes fülgyuladással,
mellhártyalobbal, vagy tüdögyiiladússal. Ennek a mostani
járványnak is megvan a specialitása: a magas láz, amely két-
három nap alatt elmúlik. Nem látom be. hogy miért
különböznék ez a betegség a kissé gyorsabban elterjedő
influenzától. Hiszen hat-nyolc évvel ezelőtt például a főváros
lakosságának egyharmad része feküdt influenzában. Akkor
nem foglalkoztak annyit a dologgal, mint most, amikor az
influenza Spanyolországból húzódott át."



Újsághír a spanyolnátha terjedéséről, 1918 július 7, vasárnap



Pécsett

Pécsi Napló, 1918. október (27. évfolyam, 223-249. szám)1918-10-09 / 230. 

szám



A járvány elleni harc lépései

 A Királyi Hadsereg
Egészségügyi
Hadtestében
megkezdték a katonák
szűrését.

 Elsőként „Pfeiffer's
bacillus” (Bacillus
influenzae) kimutatására
törekedtek, mivel egy
német orvos és
bakteriológus, Richard
Pfeiffer 1892-ben úgy
vélte, hogy ez okozza a
járványt.Tévedett.

Robert Koch (ül) és Richard 

Pfeiffer munka közben (kép 

forrása: Getty Images)



Vakcina felfedezésére irányuló 

törekvések
 H. Welch, a Johns Hopkins

Orvostudományi Iskola tagja,
és csapata korszerű orvosi
kutatást alkalmazva 1918
szeptemberében katonai
táborokban vizsgálta a
járványt.

 Welch és csapata számos
antiszérumot, oltást és orvosi
vegyületet kipróbált - mindezt
hiába. Mikroszkópjukkal nem
láttak meg az olyan kicsi
organizmust mint egy vírus.

H. Welch (1850- 1934)



Miért volt halálos a felnőtt lakosság 

körében?
 2007-ben az alaszkai permafrosztban eltemetett halottakból,

illetve korabeli amerikai katonák által adott és fennmaradt
mintákból a tudósok sikeresen szekvenálták a vírus genomját,
és képesek voltak létrehozni a világjárványt hozó kórokozót.

 Az ezzel végzett állatkísérletek során a megfertőzött
közönséges makákók úgynevezett citokinviharba, azaz az
immunrendszer túlreagálásába, az immunsejtek túlzott fokú
termelésébe haltak bele. Az egészséges felnőtt emberek erős
immunrendszerét 1918-1919-ben is hasonló módon
önmaguk ellen fordíthatta a spanyolnátha.



Japán iskoláslányok maszkban a járvány idején (kép forrása: BettmannArchive)



Védekezés

 https://hu.wikipedia.o

rg/wiki/Spanyoln%C3

%A1tha#/media/F%C

3%A1jl:Spanyoln%C3

%A1tha_plak%C3%A

1t.png

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyoln%C3%A1tha


A londoni buszok belső tereinek szappanos permetezésére készülő férfi 1920. 

március 2-án (kép forrása: Getty Images)



 1918 július elején az Orvosi
Hetilap és a Gyógyszerészek
Lapja hasábjain megjelent egy
hirdetés, melyet később a
napilapok is átvettek, miszerint az
úgynevezett Anacot-pasztilla
hatásos ellenszere az egyre
jobban terjedő spanyolnátha
betegségnek. A pasztilla a száj
fertőtlenítésére szolgált.

 A járvány előrehaladtával sok
helyen kötelezővé tették a
szájmaszk viselését, az embereket
felszólították, hogy amennyiben
lehet kerüljék a nagy tömegeket
és a testi kontaktust ismeretlen
személyekkel.



Maszkok viselése



Zarri fogkrém és kölnivíz a Spanyol láz  ellen Reklámok 

Olaszországban



Reklámok a Spanyolnátha idején

 „INFLUENZA Spanyolnátha – A
tapasztalat bizonyítja, hogy elég könnyen
elkerülhető a betegség, ha első jeleinek,
a borzongásnak, a láznak vagy a
torokfájásnak a jelentkezésekor
esténként beveszi a fél vagy egész adag
tasakba csomagolt »Stragiottit« egy
csésze meleg tejjel vagy teával, avagy
hideg borral. Az acetilszalicilből,
acetopurafenetidinből és koffeinből
összeállított »Stragiotti« nem okoz
erősebb szívdobogást, nem jár
kellemetlenségekkel a hosszabb időn át
történő használat során sem. Rendeljen
valódi »Stragiottit«! Kapható Torinóban
[…], Ivreában […]”



Részlet Anna Kuliscioff és Filippo

Turati közötti levelezésből
 „Itt, Desióban [Kuliscoff a járvány első napjaiban

költözött ki a lombard nagyvárosból a faluba],
Milánóban pedig még inkább, különösen a város
szegényebb negyedeiben, szakadatlanul erősödik a
járvány. Elég végignézni a Corriere immár
háromoldalnyi nekrológjait. Nem tudni, mi lesz az
árván maradt gyermekekkel, akiknek meghalt az
anyja, az apja meg a fronton van. Mostanában
orvost találni is nagy gond, valamennyien
túlterheltek […] Az általános egészségügyi ellátás
hiánya is bizonyára hozzájárul a nagyarányú
mortalitáshoz.”



Védekezés folyt.

 Karantén

 Az USÁBAN minden kikötő hajót át kell vizsgálni, 
és ha beteget találnak, akkor senki sem szállhat 
partra. 

 Tömegrendezvények beszüntetése.

 Tisztálkodás (kézmosás, ruhák, bőr, arctisztítás)

 Ablakok nyitva/zárva tartása.

 New Yorkban betiltották a köpködést az utcán, és 
500 embert büntettek meg ezért.

 Kötelező maszkviselet.



 A mozik bezárásáról 

szóló intézkedés

 Forrás: Avanti!, 1918. 

október 23.



Tanácsok járvány idején

 „[…] Gargalizáld a 
torkodat szódabikarbónás 
vízzel! 

 Ne köpj a földre! 

 Utazz a lehető 
legkevesebbet vonaton! 

 Kerüld a többi emberrel 
való kontaktust! 

 Ne menj be olyan helyre, 
ahol sokan vannak 
(vendéglőbe, kávéházba, 
színházba, templomba)! 
[…]” Milánó 
polgármesterének 1918. 
október 17-i „tanácsai

Védőmaszk-reklám

(Forrás: Stampa,1918. október 26.)



 Hamarosan egész
Olaszországban hozzáláttak
a középületek
fertőtlenítéséhez,
határozatlan időre bezártak
az iskolák, a tulajdonosok
berzenkedése ellenére
bezártak a színházak, a
mozik, rövidítették a
boltok nyitva tartását a
patikák kivételével. 1918.
október végén Torinóban
már naponta 400 halott
volt.

Gyászoló család a lucaniai

Salandra faluban



 Amíg kevés volt a halott, a
temetés a hagyományos
szertartási formákban történt (a
kisebb falvakban a járvány
erősödése után is), a
nagyvárosokban azonban a
járvány áldozatait koporsó,
felravatalozás és gyászmenet
nélkül temették el. Vittorio
Emanuele Orlando
miniszterelnök és
belügyminiszter a halottas-
meneteket és a halottak
„kiharangozását” is betiltotta,
mert folyton szóltak volna a
lélekharangok.

 A termelés és az államgépezet
természetesen nem állt le. Még
nem ért véget a háború, a
hadiüzemek leállítása
elképzelhetetlen volt. A
gyárakban persze nem lehetett
betartani a munkások közötti
távolságtartást, egyre többen
megbetegedtek. Jártak a vonatok,
a villamosok, működtek a
kórházak is – a vasutasok, az
orvosok és a betegápolók
különösen veszélyes helyzetben
dolgoztak.



 1918. november 4-én
elhangzottak Orlando
miniszterelnök szavai:
„Nem túlzás azt mondani,
hogy az ország
pillanatnyilag
depressziósabb a járvány
miatt, mint a háború miatt.
Az antantnak a teutonok
fölötti látványos győzelme
alapján kiváltott örömöt
megkeseríti az olaszokban
az egész Olaszországot
elárasztó járvány.”



Egy szicíliai férfi visszaemlékezése

 „Ahogy véget ért a háború az apám, Istennek hála,
épen és egészségesen visszatért a házunkba .
Nyomorúság uralkodott otthon, ráadásul akkor
volt a spanyolnáthának nevezett járvány. Szinte az
egész falu megkapta. Nagyon sokan meghaltak,
volt olyan nap, hogy egy családban ketten-hárman
is. Egyik nap az apám is rosszul lett […] hívtam a
plébánosunkat az utolsó kenet föladására […]
Talán az Isten kegyelméből, mi négyen
megmaradtunk, mind kisfiúk voltunk.”



 Olaszországban a spanyolnátha-járványban

kb. 3.500.000-en betegedtek meg, és

közülük 410.000–-460.000-en haltak meg.

 Az áldozatok nagy többsége civil volt, a

többség nő.



A spanyolnátha magyar áldozatai



 1922-ben a 

Madeirára internált 

IV. Károly magyar 

király (ur. 1916-1918) 

életét is kioltotta.

IV. Károly 



Társadalmi feszültségek

 A spanyolnátha máshol is nagyfokú belső
feszültséghez és lázadásokhoz vezetett: 1918
őszén a világ számos országában – köztük
Magyarországon is – sztrájkok és a
társadalmi egyenlőségért tartott tüntetések
zajlottak.

 A széteső Osztrák-Magyar Monarchián és a
válságba került Németországon kívül
Oroszországban is nagy, erőszakos átalakulás
ment végbe 1917-1918 folyamán.



Olaszország helyzete a háború 

végén
 A nemzetközi hatalmi viszonyokat tekintve Olaszország a

Nagy Háborút győztes országként, sőt nagyhatalomként
fejezte be.

 Más tekintetben azonban a háború terhei miatt rendkívül
súlyos gazdasági helyzetbe került, majdnem hogy térdre esett.

 A szociális feszültségek szinte a robbanás előtti állapotig
növekedtek, a két nagy politikai erő mellett a megjelenő
fasiszta mozgalom is nyíltan elvitatta a liberális gazdasági és
társadalmi berendezkedés folytathatóságát.

 A spanyolnátha-járvány keltette kiszolgáltatottság-érzet és a
széleskörű halálfélelem azoknak a politikai erőknek
kedvezett, amelyek erős államot, állami közegészség-politikát
és új egészségügyi rendszert ígértek.



Zárójelentés

 Nem a háború volt ugyan az epidémia oka, azonban
„bizonyosan és kétségtelenül hozzájárult” az
elterjedéséhez.

 A jelentés tartalmazta a betegség részletes orvosi
leírását, megállapította, hogy a betegség kiváltó okát
vagy okozóit „jelenleg nem lehet megállapítani”, de az
nem baktérium, hanem „valószínűleg valamiféle
rejtélyes vírus”.

 A betegség terjedése elleni védekezés kapcsán
megállapította a jelentés, hogy még nincs speciális
terápia, az orvosok és a hatóságok legfőbb teendőjét
a betegek elkülönítésében és a higiéniai viszonyok
javításában látta.



https://nagyhaboru.blog.hu/2020/05/07/a_spanyolnatha-

jarvany_olaszorszagban



 1933-ban megállapították, hogy a járvány okozója
a H1N1 influenzavírus volt.

 A vírus és az influenza-betegség nem tűnt el a
világjárvány 1918–1920-as tetőződésével. Sokkal
kevesebb halált okozva telenként visszatért, az
emberi élet velejárója lett.

 Mutációi kisebb-nagyobb térségekben akár
járványokat is okoztak:

◦ 1957-ben az ázsiai influenza (H2N2),

◦ 1968-ban a hongkongi influenza (H3N2).

◦ És új világjárványt okozó vírusok is megjelentek, mint
napjainkban a koronavírus.



A spanyolnátha szimbóluma

 A képen a festő, a felesége
és képzeletbeli gyermekük
látható. A feleség ugyanis a
kép festésekor még csak
hathónapos terhes volt. A
gyermek nem születhetett
meg, mert 1918. október
28-án a Bécsben is
dühöngő spanyolnátha-
járványban az anya meghalt.
Három nappal később
(1918. október 31-én) a
festő is.

Egon Schiele: A család, 1918



Spanyolnátha. Az elfeledett 

áldozatok c. film
 https://videa.hu/videok/film-

animacio/spanyolnatha-az-elfeledett-

aldozatok-2009-betegseg-fertozes-

jarvany-VMi3YGxYTIAmOdkF

https://videa.hu/videok/film-animacio/spanyolnatha-az-elfeledett-aldozatok-2009-betegseg-fertozes-jarvany-VMi3YGxYTIAmOdkF
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