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A „spanyolbetegség” Veszprémben

FÖLDESI FERENC

Kosztolányi Dezső egy tárcájában ezt írta: „Ember, mi érdekel ezekben a napok-
ban? A politi kusok azt hiszik, hogy az óriási átalakulás, a földgolyó vajúdása, az új 
térkép, melyet most feste nek át, vérrel-könnyel pirosra. Én azonban tudom, hogy ne-
ked mástól fáj a fejed. A titáni méreteknél érdekesebb számodra az a semmiség, melyet 
évekkel ezelőtt láttam górcsövön egyik barátom nál […].”1 Igen a vírusról van szó, 
amiről napjainkban, mi is, csak erről beszélünk.

Nem vitás, hogy ezekben a napokban, hetekben sokan olyan helyzettel szembesül-
tek, amellyel az ember életében jó, ha egyszer találkozik, de leginkább csak olvasmá-
nyaiból ismer. Az sem vitás, hogy most többen átértékeltek sok mindent. Ami eddig 
megszokott volt, amit ez idáig „természetesnek” tartottak: gyökeresen megváltozott. 
Mindemellett átértékelték kapcsolatrendszerüket és újratervezték életüket is. 

Bizonyára hasonlóképpen vélekedtek eleink is az 1918-ban kitört spanyolnátha-
járvány idején. Az 1918-as influenzajárvány kórokozója előzőleg több éven át ván-
dorolhatott esetleg disznók és emberek között, még mielőtt annyira megerősödött, 
hogy világméretű spanyolnáthaként pusztítsa az emberiséget.2 A kórokozó vírus 
hatékonysága és gyors terjedése a többszöri mutáció eredmé nye volt: az áldozatok 
jobbára védtelenek voltak az új betegséggel szemben. Feltételezések sze rint a beteg-
séget a Távol-Keletről amerikai katonák vitték magukkal hazájukba, ahol a katonai 
tá maszpontokról gyorsan továbbterjedt. Először 1918 tavaszán jelent meg, jól doku-
mentált kitörés során, egy amerikai katonai bázison, Kansas államban. Az európai 
kontinensre a tudomány mai állása szerint Franciaországon keresztül érkezett, és rö-
vid idő alatt az Amerikában tapasztaltnál jóval kiterjedtebb járvány alakult ki.3

A spanyolnátha három hullámban jelentkezett: először 1918 tavaszán, majd 
őszén, végül sok helyen 1919/20-ban is fellépett. Első alkalommal nem járt sok ha-
lálos áldozattal, ezzel szemben az 1918 őszi, illetve az 1919-es hullám már igen. A 
járvány bár nem Spanyolországból indult ki, de ott kapta a legnagyobb sajtóvissz-
hangot. A betegségről az első világháborúban hadbanálló orszá gok közvéleménye a 

1 Kosztolányi Dezső: Járvány. Pesti Napló, 1918. 10. 20. 8. 
2 A rejtelmes spanyolnátha. Napló, 1999. 03. 26. 10.
3 GÉRA 2009. 209.



138

VESZPRÉMI SZEMLE 2020/2

semleges Spanyolország sajtójában megjelent híradásokat átvevő európai új ságok 
írásaiból szerzett tudomást. Az „Influenza A” vírus H1N1 altípusa okozta tömeges 
megbe tegedés a jelenlegi becslések szerint 50-100 millió halálos áldozatot szedett 
világszerte. Egyetlen év alatt többet, mint a négyéves (1347–1351-ig tartó), Európát 
sújtó bubópestis járvány, vagy maga az első világháború. Ezzel a mai napig tartja 
a világcsúcsot az összes fertőző betegség halálo zási listáján. Már a járvány első 25 
hetében 25 millió volt az áldozatok száma (az AIDS 25 év alatt vitt el ugyanennyi 
embert). Már nyilvánvaló számunkra, hogy a háborúk által tönkretett, ki éhezett, el-
lenálló erejét vesztett lakosság körében arathatott a halál, a védekező intézkedések 
elle nére is. A vírus a háború utolsó napjaiban viharos sebességgel terjedt, a tünetek 
jelentkezése után néhány órán belül a beteg meg is halt. Más influenzavírusoktól 
eltérően az áldozatok többsége a fiatal, 15-34 év közötti, egyébként egészséges em-
berek közül került ki.4 Ez a légutakat, az ideg rendszert, a gyomrot és a beleket meg-
támadó, náthaláznak is nevezett influenza azonban napja inkban is veszélyes fertőző 
betegség, de védőoltással megelőzhető.5 

„Muszkainvázió” Veszprémben – 1889/90

Az 1918-as nagy járványinvázió előtt volt egy enyhébb lefolyású influenzafer-
tőzés is, mégpe dig 1889/90-ben. Az 1889-ben útjára indult influenzajárvány néhány 
hónap alatt behálózta a vilá got, egymillió halálos áldozatot szedve. Közkeletű nevét 
onnan kapta (orosznátha), hogy az első feljegyzett megbetegedések Szentpétervárott 
történtek.

Az orosznátha – ahogy városunkban is hívták – amikor a város területén járvány-
szerűen terjedt, annak létét 1890. január 10-én erősítette meg a városi orvos hivatalos 
közleménye. A városi és a szegényházi kórház annyira megtelt influenzás betegekkel, 
hogy nem lehet őket elhelyezni. Mint az egyik lapszámban olvasható, „közel ezer 
ember fekszik influenzában”. A helyben állomá sozó honvédség legénysége, az iskolás 
fiúk és a gimnáziumi tanulók között is járványt okozott, amit elsősorban az iskolai 
hiányzások bizonyítottak.6 

Természetesen a városban megjelenő lapok azonnal és fő helyen foglalkoztak a 
járvánnyal. A Veszprémi Független Hírlap az 1890. év első lapszámában az „igazi 
nyavala-kórságról” – az influenzáról ír, arról a betegségről, amely Veszprémben is 
száznál több, a megyében pedig annyi influenzás megbetegedést okozott, hogy a ki-
alakult állapot lassan a katasztrófához közelített. De az is igaz – írja a lapszerkesztő 
–, hogy nálunk [Veszprémben] nem „… oly vészes jellegű a mi erős ózonú klímánk 

4 Élet és Tudomány, 2007. 02. 23. 231.
5 A második legveszélyesebb járvány. Napló, 1987. 11. 24. 2.
6 Az orosznátha Veszprémben. Veszprémi Független Hírlap, 1890. 01. 11. 2.
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mellett, mint a romlott, összeszorult levegőjű nagyvárosokban…”. A megelőzés pedig 
nem más, mint „… hogy az ember csukott szájjal járjon a szabad levegőn…”.7 

Még ugyanebben a lapszámban „Egy Orvos” aláírással a szerkesztőség cikket 
szentelt az influenzának, bemutatva a tett intézkedéseket és a védekezés javasolt mód-
ját is, amelyeket olvasva azok akár ma is ajánlhatók: 

„Bizonyára nincs már ember széles ez országban, aki ezt az idegen szót: »influen-
za« ne ismer né. Csak néhány hete ugyan, hogy vendégül betolakodott hozzánk, de már 
eléggé kimutatta a fo gafehérét arra, hogy megismerkedjék vele az is, akinek közvetle-
nül még nem volt hozzá »szeren cséje.«

Eleinte fel sem vettük; tréfára fogtuk, gúnyolódtunk felette, megmosolyogtuk azo-
kat, kik musz kabetegségről panaszkodtak. Azt mondtuk rá, csak olyan közönséges 
nátha, amilyen százezrével fordult elő min den télen; csak most olaszosan emlegetjük, 
ami szebben hangzik, nagyuriasabb s lehet vele affektálni, no meg aztán egypár napi 
pihenőt csinálni.

Hanem, akik megpróbálkoztak vele, azok már több respektussal beszéltek róla s 
mivel ezek szá ma napról-napra szaporodott, lassan ként kezdtük a dolgot komolyab-
ban venni. S ma már tényleg odajutottunk, hogy a mindnagyobb mérvben terjedő be-
tegség komoly aggodalmakra ád okot s már ható sági intézkedésre is alkalmat adott. 
Így a fővárosi tanács elrendelte, hogy az összes pol gári és elemi iskolák január 19-ig, 
tehát tíz napra bezárassanak.

Ily komoly stádiumban lévén a muszkanátha ügye, kötelességünknek ismerjük ol-
vasóink figyel mét e nemcsak kellemetlen, de bizonyos körülmények között veszedel-
messé is válható bajra ezen a helyen is újólag komolyan felhívni.

Az influenza okozója nem az időjárás, nem a meghűlés! Ezek legfeljebb elősegítik 
a meglevő baj fejlődését, vagy veszedelmessé válását: maga e baj ragályozás útján áll 
be, aminek a tudása fontos az ellene való véde kezésben.

Mint minden járvány alkalmával, ezúttal is legfőbb az egymással való érintkezés-
ben az óvatos ság. Ahol a családtagok nemcsak egy szobában vannak a beteggel, de 
például a beteg gyermek egy ágyban is aluszik az egészségesekkel, ott bajos elkerülni, 
hogy az egyszer besompolygott baj az egész csa ládon végig ne menjen.

Természetes, hogy szegény emberek kö zött külön-külön helyiség nem telik, de az 
már a legsze gényebb család körében is el érhető, hogy a beteggel más ne aludjék, s a 
helyiség minél gyakrab ban szellőztettessék, hogy a járványt terjesztő anyagok a rossz 
levegővel együtt eltávolodjanak.

Különös gondját képezze a szülőknek, hogy a gyermeknépség folytonos felügyelet 
alatt legyen. Leghelyesebb, ha otthon töl tik az időt, kellőleg szellőzött, meleg helyen 
elfoglalva nekik való apró teendőkkel.

7 (K. T.): Az uj nyavala-kórság. Veszprémi Független Hírlap, 1890. 01. 04. 1.
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Nem ajánlható eléggé továbbá a külső érintkezésben való óvatosság.
Hasonlókép a korcsmák, vendéglők, kávé házak s egyéb nyilvános helyek, ahol 

soha sem lehet az ember biztos, mely oldalról lehelik rá az influenza bacillusait. Ezek-
nek a vállalatoknak és üz leteknek érdeke bizo nyára nem oly általános fontosságú, 
mint a város egészségügye; azért sem mi hibát sem követünk el, ha polgártársainkat 
ebben a tekintetben is tartózkodásra intjük.

Az influenza magában véve nem jár ve szedelemmel; de tapasztalatok bizonyítják, 
hogy kön nyelműség, elhanyagolás esetében más veszedelmes bajoknak lehet okozójá-
vá, vagy a testben már meglevő bajt akuttá teheti. Ennek a magyarázata egyszerű és 
természetes: az influenza által meggyötört, elgyengített szervezet nem képes arra az 
ellenállásra, amire az egészséges.

Ne vegye tehát túlságos könnyedén senki a bajt, ha már egyszer megvan. Nem 
akar juk ezzel aggodalomba ejteni a közönséget, mert hiszen felesleges aggodalomra 
egyál talán nincs ok, de igen is óvjuk az üdülő betegeket a könnyelműségtől, mely sem-
mi körülmények között sem válik ja vukra. Leg inkább óvakodjunk a kimenéstől, míg 
egész ségünk teljesen helyre nem állt. Legtöbb, esetben az adja meg a betegségnek a 
ko molyabb fordulatot, ha azonnal utcára, jégre látogatásra, szórakozásra szaladunk, 
mihelyt a lábunkat emelni bírjuk.”8

A Veszprémben megjelenő lapok rövidesen külön rovatot indítottak, hogy a jár-
ványról folyamatosan tudósítsák olvasóit. 1889 decemberében a Veszprémi Független 
Hírlap erélyes felhívásban követelte a hatóságoktól, hogy tegyenek óvintézkedésé-
ket a járvány megféke zésére. Talán e felhívásuknak is köszönhető volt, hogy Szabó 
György kanonok, a városi Köz egészségügyi Bizottság elnöke 1890. január első he-
tében értekezletre hívta össze a városban praktizáló orvosokat. A bizottság dr. Ha-
lassy Vilmos indítványára meghatározta, hogy az orvosok háromnaponként tegyenek 
jelentést, elsősorban a tanulók megbetegedéseiről. Eddig a gimnáziu mi tanulóknak 
több mint harminc százaléka volt influenzás, sőt a tanári kar egy-két tagját, vala mint 
a gimnázium igazgatóját, Takács Józsefet sem kímélte. Valamennyi orvosnak volt 
„orosznát hás” betege.9

Az orvosok, a gyógyszerészek alig győzték a munkát, mivel – a lap megfogalma-
zása szerint – az „[…] ijesztő muszka invázió még egyre tart.” Ugyanakkor a főgim-
náziumban már csütörtökön – január 23-án – megkezdődtek az előadások, de még 
mindig igen sok tanuló volt beteg. A tör vényszék fogházában szintén „kiütött az orosz 
invasió.” Két nap alatt 6 börtönőr és 35 rab, a fog lyok egyharmada influenzába esett. 
Pongrácz Jenő főügyész szigorú óvóintézkedést adott ki, hogy elkerülje a fertőzés 
további terjedését.10

8  Mégegyszer az influenza. Veszprémi Független Hírlap, 1890. 01. 11. 1–2.
9  Influenza Veszprémben. Veszprémi Független Hírlap, 1890. 01. 18. 2.
10  Náthás napirend. Veszprémi Független Hírlap, 1890. 01. 25. 1.
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A spanyolnáthajárvány 1918–1920

A veszprémi Szent Mihály Plébánia Historia Domusában olvasható: „Spanyol jár-
vány. 1918. szept. okt. és nov. hónapjaiban dühöngött városunkban a spanyoljárvány. 
A megbetegedések szá ma óriási volt. Az intézetek belső növendékeinek 90%-a keresz-
tülment a megbetegedésen. A halá lozások száma is magasra felszökött. 1918 augusztu-
sában volt 20 halott (ez a rendes), szeptem berben 26, októberben 89, novemberben 61, 
decemberben 67. Ez évben a róm. kath. halottak szá ma a katonákon kívül 506-ra rúgott, 
holott azelőtt 200-300 között szokott lenni. A járvány vitte el többek között Köcsky József 
tanítót is élete teljes erejében és virágában, sok más hasonló korú egészséges erős em-
berek[kel] együtt. Aidler Rudolf,11 a tartalékkórház gazdászati főhadnagya, egy deli ter-
metű, talpig derék becsületes, katholikus ember szintén a spanyoljárvány áldozata lett. 
Az egyházmegyei papok közül Kéri Gyula szentbékkállai esperes, Németh Imre pápai 
káplán és Szűcs György csabrendeki káplán (mindhárman duzzadó egészségű fiatalem-
berek) húnytak el. – Az orvos és gyógyszerészek nagy része is beteg lett”.12

Az 1890. évi orosznátha fertőzéseket a város viszonylag „csendben” átvészelte. 
Nem annyira könnyen az 1918-ban a városra tört spanyolnáthát. Az év elején lefolyt 
első hullámáról még a la pok sem emlékeztek meg, bizonyára betudták egy szokásos és 
már megszokott influenza járvány nak. Viszont, ha a halotti anyakönyvi bejegyzéseket 
megvizsgáljuk – bár csak a halál okaként be jegyzett tüdőgyulladást tudjuk figyelembe 
venni – tetten érhető a járvány. Január közepétől meg emelkedett a tüdőgyulladásban 
meghaltak száma, volt, hogy egy nap több személyt is bejegyeztek az említett ok 
miatt. A folyamatos, de enyhe emelkedés után március elején tetőzött, majd „csend-
ben kimúlt.” Ősszel, pontosabban szeptember végén aztán hirtelen és teljes erővel a 
város ra rontott.

Szeptember végén már arról írtak, hogy ez „a fertőző betegség városunkat sem 
kímélte meg. Különösen a tanintézeteket kereste fel nagyobb százalékban.”13 Mint 
megállapították, a gyerme kek tömeges együttléte termékeny melegágyát nyújtotta 
a betegség terjedésének. Emiatt egyné hány osztályban rövid időre beszüntették az 
előadásokat. Ugyanakkor a városban ritkább az elő forduló eset. A városi kórházban 
is ápolnak néhány ilyen beteget, de – mint megállapították – a betegség lefolyása 
általában enyhe.14

1918. október 3-án, csütörtökön, a Közegészségügyi Bizottság ülést tartott és a 
járványos meg betegedések leküzdésére több ajánlást is tett. Ezzel együtt tájékoztat-
ta a város lakosságát a szük séges és elvárt rendszabályokról: tisztaság az otthonban 

11 Helyesen: Liedler Rudolf főhadnagy.
12 KARLINSZKY 2019. 8.
13 Spanyol nátha. Veszprémi Hírlap, 1918. 09. 22. 4.
14 Uo.
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és a városban, valamint a lakás szellőzte tésében jelöli meg az egyik elengedhetetlen 
ténykedést. Meghatározza és javasolja a betegek tel jes elkülönítését, valamint előírja 
a népes helyek elkerülését. A súlyosabb betegek elhelyezésére a városi kórház 8-10 
ágyat engedett át. A bizottság – dr. Rosenberg Jenő tisztiorvos és dr. Török Gyula 
rendőrkapitány javaslatára – megtiltotta azt is, hogy a színi évad leteltével a mozit 
újra megnyissák.15 

Ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a spanyolnátha először a városban lévő in-
tézményeknél fertőzött leginkább, hiszen ott több ember érintkezett, találkozott egy-
mással. Az intézmények be zárása után ugyan ott rövidesen szűnni kezdett, viszont 
ezután „a város többi lakóját gyötri.” Kü lönösen a temetőhegyi és a jeruzsálemhegyi 
városrészen fordult elő több megbetegedés, ahol sok haláleset is volt.16 A város pol-
gármestere, Komjáthy László javaslatára a tanács a városi tisztior vos megnövekedett 
feladata miatt egy segédorvosi beosztást létesített. Ezzel együtt felkérték a helyben or-
vosi praxist folytató doktorokat, hogy a városi főorvos feladatköréből – annak teher-
mentesítésére – vegyenek át néhány feladatot. Emellett megszabta, hogy a járvány 
ideje alatt éjjel 12 óráig ügyeletes kocsi álljon a városi tiszti orvos rendelkezésére.17 

A járvány rohamos terjedése miatt dr. Rosenberg Jenő városi tisztiorvos jelentést 
tett a hatósá goknak és az elemi iskolák bezárást indítványozta. A városi tanács kijelölt 
szervei október 2-án, kedden délelőtt értesítette az iskolák igazgatóit, hogy az előa-
dásokat öt napra beszünteti. Azonban dr. Komjáthy László polgármester az alispántól 
nyert felhatalmazás alapján október 3-tól 15-ig az összes közép- és elemi iskolákat 
bezáratta.18

A városi Közegészségügyi Bizottság október 11-én, pénteken délután ismét ülést 
tartott dr. Óvári Ferenc elnöklete alatt. Megállapították, hogy a nagymértékben terjedő 
„spanyol betegség” járványnak minősül, így átalakultak Járványügyi Bizottsággá. Két 
segédorvos kirendelését kérték a belügyminisztertől, mert a helybeli orvosok nem 
győzték a munkát. Akinek nem volt fogata – például dr. Robitsek Samu orvos – azok-
nak egy bérkocsit biztosítottak, ami délután 5–8 óra között állt rendelkezésre. Óvin-
tézkedéseket is életbe léptettek, melyek a következők voltak:

– a járvány időtartamára az összes iskola zárva tart;
– a mozielőadások szünetelnek;
– a kávéházakat, vendéglőket naponként háromszor, lehetőleg alkalmas időben ½ 

óráig szel lőztetni kell;

15 Közegészségügyi Bizottság ülése. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 06. 3. Ekkor Veszprémben az 
Apolló mozi a szín ház épületében működött. Amikor befejeződött a színházi évad, megkezdőd-
tek a filmvetítések.

16 A spanyol járvány. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 06. 3.
17 Városi másodorvos. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 06. 3.
18 Bezárták az iskolákat. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 6. 3.
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– szellőztetni szükséges az iskolákat és a farészeket fertőtlenítővel át kell mosni;
– a betegeket be kell jelenteni;
– hangversenyeket a járvány ideje alatt nem lehet tartani;
– tilos a temetéseken való csoportosulás;
– kérik az alispánt, hogy a szappan kiutalására19 mihamarabb intézkedjen;
– a Czermák-féle gyógyszertárban a beteg tulajdonos helyett gondoskodjanak an-

nak pótlásáról;
– kérik a helyi katonai parancsnokságot, hogy saját hatáskörben intézkedjen a 

védekezésről.20

A havilapokban sorra jelentek meg tájékoztatások a már meghirdetett előadások 
elmaradásá ról. Például, hogy elmarad a székesegyházi orgonahangverseny, amit a 
7. tábori tüzérezred pót üteg parancsnoksága szervezett az ezred árvái és özvegyei 
megsegítésére. De elmaradtak a külön böző iskolai közművelődési előadások is. A bi-
zottság elrendelte azt is, hogy azokon a házakon, ahol beteg van, piros cédulát kell 
kiragasztani. Ezzel együtt határozott arról is, hogy a lakosság tájékoztatására szóróla-
pokat kell készíteni, melyben feltüntetik a legfontosabb tennivalókat és szabályokat.

Egy hét múlva, október 20-án ismét ülést tartott a városi Közegészségügyi (Járvá-
nyügyi) Bi zottság, ahol Rosenberg Jenő városi tisztiorvos jelentette, hogy a bizottság 
múlt heti intézkedéseit a rendőrség végrehajtotta, az orvosok azonban a bejelentéseket 
a nagy elfoglaltságuk miatt nem tudják teljesíteni. Az újabb megbetegedések száma 
a Temetőhegyen csökkent, de a városban álta lában még emelkedik, mert a járvány a 
többi, a külső városrészekre is kiterjedt, legújabban pedig a belvárosban is felütötte 
fejét. Sajnos a halál is még mindig szedi áldozatait. Alig van nap, hogy átlagban 2-3 
haláleset ne fordulna elő. A baj legfőbb oka, hogy nincs elegendő orvos, az itthon 
le vők pedig nem tudnak eleget tenni a kívánalmaknak. A Veszprémből szabadságolt 
Sauer járásorvost is visszarendelték szolgálattételre. 

Vadnay Szilárd vármegyei tisztifőorvos megkereste a belügyminisztert, hogy a po-
zsonyi Katonai Parancsnokságtól két orvost és egy gyógyszerészt küldjenek. Azonban 
a leirat szerint a pozsonyi parancsnokságnak nincs szabad or vosa. Mivel igen nagy 
lett a kereslet a gyógyszerészeti készítményekre (de ugyanakkor már előfordult hiány 
is), a bizottság elrendelte, hogy a gyógyszerészek a készletüket írják össze és jelentsék 
a bizottságnak. Elrendelte továbbá, hogy a Temetőhegyen összeszedett szemetet ez-
után elégetik, illetve legalább egy km-rel távolabb szükséges elhelyezni a városrészi 
szeméttárolótól.

A közegészségüggyel is foglalkozó orvosok ajánlásokat tettek a közönségnek a 
kellő óvin tézkedések betartására. Az elkészített és kiosztott szórólapokon a követke-

19 Ebben az időben a szappant is jegyre adták, meghatározott – igen csekély – mennyiséget. Bár 
erősen kétséges, hogy az akkor kiosztott szappan hatásos volt-e az influenzavírus ellen.

20 Az egészségügyi bizottság ülése. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 13. 2.
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ző rendszabályokat fo galmazták meg: „A házaktól a szemét lehető pontos és gyors 
kihordása, a lakások szellőztetése. Ahol beteg van, ott se féljenek a hozzátartozók 
a szellőztetéstől, amit naponként kétszer-három szor tegyenek meg. Vigyázzanak az 
ételek tisztaságára, a gyümölcsféléket fogyasztás előtt lehető leg meg kell mosni. Aján-
latos étkezés előtt kezet mosni. Ügyeljünk arra, hogy az orr- és szájüre get tisztán 
tartsuk. Különösen ez utóbbit. Az orvosok e célból ajánlják, hogy a kálium hyper-
manganicumból21 készítsünk igen gyenge rózsaszínű oldatot. Egy liter vízben oldjunk 
fel egy pár kristályt, s evvel végezzünk toroköblögetést, sőt az orrüregbe is szippant-
sunk fel belőle. Egy másik igen jó fertőtlenítő szer, mely szintén az orrüreg tisztán-
tartására szolgál, a következő: Tinctura Jodi,22 Tinctura Gallarum.23 Az orvosságba 
mártott kis vattával törüljük ki minden reggel az orr üreget s evvel sok bajnak vesszük 
elejét, mert a spanyol nátha bacillusa a levegő útján fertőz. A levegőnek legnagyobb 
része pedig az orrüregen át jut a tüdőbe. Az előbb említett két orvosságot orvosi recipe 
nélkül is adják a gyógyszertárakban.”24 

21 Lila színű kristályos, ionrácsos vegyület. Vízben oldódik, oldata lila színű, igen erős oxidálószer. 
22 Jód alkoholos oldata.
23 Tinctura gallarum –, azaz gallából, magyar nevén gubacsból (latinul gallus, galla) készült tink-

túra (régiesen: galla festvény). A gubacs növényi szövetekben kifejlődő sejtszaporulat, amely 
valamilyen élősködő vagy fertőzés hatására jön létre. A gyógyászatban a tölgyfa levelén a gu-
bacsdarázs petéje hatására kialakuló gallát használják. A gubacs 1-2 cm átmérőjű, gömb alakú 
képződmény, amelyben a cserzőanyag az élősködővel szembeni védekezés részeként sza porodik 
fel. A gubacsba nagy mennyiségben találhatóak úgynevezett cserzőanyagok, ezeket a növény 
az élősködő el pusztítására termeli. A gyógyászatban sebek kezelésére, hasmenés csillapítására 
használták. 

24 A közegészségügyi bizottságból. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 20. 2–3.

Reklámok a spanyolnátha betegség kezelésére. Forrás: Esti Kurir
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Bár az iskolák – ha részlegesen és szakaszosan is – de zárva voltak, egy korábbi, a 
szeptembe ri közgyűlési interpelláció után az októberi bizottsági ülésen ismét tárgyal-
ták az iparos-tanoncis kola állapotát, ami a várfeljárónál működött. Az iskola egész-
ségtelen, zsúfolt, így alkalmatlan a tanításra – jelezte az egyik városi képviselő. Ez 
miatt is a bizottság – de elsősorban az épület használhatatlansága okán – határozatlan 
időre bezárta az iskolát. De kellett is ez a szigor, ugyanis a Veszprémvármegye újság-
írója október 20-án egy felettébb veszélyes dologra hívta fel a figyel met. A várfeljáró-
nál, a tűztorony alatt lévő iparos-tanonciskola (ami eredetileg a város tűzoltó szertára 
volt) földszinti helyiségeit egy temetkezési vállalkozó bérelte ki. Mint olvasható, a 
vállal kozó temetés után a gyászkocsikat itt, az utcán mossa, „[…] s azt a vizet – amely 
elsősorban ter jesztheti a járvány bacillusait – az utcára öntözi ki.”25 Nehezményezte, 
hogy miért tűri meg a hatóság, hogy ezt a köz egészségügyre veszélyes cselekedetet a 
vállalkozó így végezze?    

Október végén a járvány Veszprémben meg mindig tartott – írják a lapok. Oly 
annyira, hogy a MÁV a személyzet hiánya miatt a további intézkedésig beszüntette 
a Győr–jutasi vonalon hajnal ban Győrből induló, valamint Jutasról délelőtt Győrbe 
közlekedő vonatjáratát.26 Eddig, vagyis ok tóber 20-ig a Veszprémi Hírlap szerint hi-
vatalosan 515 megbetegedést regisztráltak. Az újság igyekezett nyugtatni is olvasókö-
zönségét: A közönség ne féljen feleslegesen, az óvatosság azon ban nem árt. 

Az iskolák, mozi továbbra is zárva maradt. De továbbra is javasolták a tömeges 
csoportosulá sok elkerülését, valamint a fontos utazások kivételével minden utazás 
elhalasztását. A Veszprém vármegye című hetilap is közel hasonló megbetegedésekről 
számolt be. Hivatkozva dr. Rosenberg Jenőre közli, hogy a megbetegedések száma 
mintegy 600 fő, a halottaké pedig 14-15 fő. De dacá ra a kötelező bejelentéseknek, 
sokkal több az esetek száma – véli az újságíró –, amelyekről nem tesznek bejelentése-
ket. Magyarázatot is talál arra, miért kevesebb a megbetegedések és a halottak száma 
Veszprémben, mikor kijelenti: „Talán a városunk szerencsés fekvésének tudható be, 
hogy a járvány az ország más városaihoz és vidékéhez viszonyítva, nálunk nem ölt 
nagyobb mértéket.”27 Ugyanakkor a bizottság megállapította, hogy a járvány nem 
szűnik, hanem erősödik. 

Tekintettel a járványra, a Közegészségügyi (járványügyi) Bizottság október végén 
úgy határo zott, hogy Mindenszentek napján a temetők szokott látogatását korlátozza és 
elrendeli azok dél után 3 órakor történő lezárását. Felkérte a helyi katonai alakulatokat 
is, hogy esetleges ünnepélye it ehhez a rendelkezéshez mérten tartsa meg. A lap újság-
írója ugyan méltányolja a bizottság aggo dalmát, de az intézkedést kissé aggályosnak 
is tartja. Hogy miért? Így indokolja aggodalmát: „Úgyis annyi a szomorúság ebben a 

25 A hatóságok figyelmébe. Veszprémvármegye, 1918. 10. 20. 3.
26 Beszüntetett vonatjárat. Veszprémvármegye, 1918. 10. 20. 3.
27 Spanyol nátha Veszprémben. Veszprémvármegye, 1918. 10. 20. 2.
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háborús világban, kár az embereket megfosztani ama kedves alkalomtól, hogy a ke-
gyelet adóját leróhassák övéik iránt. Ha ez az intézkedés a csoportosulás elkerülése 
végett történik, akkor tiltsák el a napi korzózást is, ahol nagyobb tömegekben érintkez-
nek emberek egymással s hozzá zártabb helyen. Akkor tiltsák el »Az Est«-et váró 
tömegcsoporto sulást az állomás környékén. Ez a csoportosulás a régi királynapok tö-
megére emlékeztet. Mit szóljunk akkor a piaci, különösen a pénteki tömeges érintkezés-
hez, avagy nem veszedelmes-e a közélelmezési hivatalban s a hatósági bolt előtt való 
mindennapos csoportosulás. Ugyancsak ag gályosság volna mindezekre tilalmat kérni. 
Nem is teszi ezt senki sem, mert a közegészségügyet és az anyagi életet lehető össz-
hangban kell tartani s mindegyiknek meg kell adni a magáét. De ugyanakkor óvatosan 
nyúlunk minden oly kérdéshez is, mely az ember lelki életével összefüggésben van. Itt 
is keressük a mindegyiket kielégítő összhangot. Szíves megszívlelésül ajánljuk ezt a vá-
rosi hatóság figyelmébe. Egyébként a jövő csütörtökig azt hisszük, hogy a járvány még 
jobban csökken s a bizottságnak módjában lesz fenti tiltó rendelkezésén változtatni.”28 

Ezen a bizottsági ülésen Rosenberg Jenő városi tisztiorvos már azt jelentette a 
bizottságnak, hogy a spanyoljárvány szűnőfélben van. A megbetegedések száma az 
eddiginél kisebb, bár azért teljességgel nem szűnt meg. Azért azt javasolta, hogy a bi-
zottság az eddig bevezetett intézkedése ket tartsa fenn, sőt új intézkedést vezessen be. 
Tehát az iskolák és a mozi továbbra is zárva maradt. Új intézkedés, hogy spanyolnát-
hajárványban elhaltak temetési végtisztesség megadásakor a gyá szoló közönségnek 
csak 30 lépés távolságban szabad a koporsót megközelíteni. Ahol az orvos szükségét 
látja, a halottkémi vizsgálat megtétele után a halottnak a koporsóba tételét azonnal 
el rendelheti és lezárathatja. Ugyanakkor a bizottság a temetkezési vállalkozók elleni 
panasz miatt – túl magas árakat számítottak a temetkezésekért – elrendelte az árak 
maximalizálását. A temetése kért követelhető árakat három osztályba sorolta. 

A bizottság nem járult hozzá a kávéházak későbbi időpontban történő zárórájá-
hoz sem. De a bizottság nem volt elégedett a kávéházak, éttermek tisztaságával sem. 
Emellett szóvá tette az ut cák, terek tisztításának elmaradását, amire Komjáthy László 
azzal érvelt, hogy nincs elegendő mun káskéz.29

Örvendetes volt viszont, hogy a városban dolgozó orvosok segítséget kaptak a 
helyi katonai alakulatoktól. Dr. Réthy Ede törzsorvos, a veszprémi helyőrség orvosfő-
nökének intézkedésére a spanyolnáthajárvány időtartamára Veszprémbe rendelte dr. 
Eibensütz Gyula hv. ezredorvost, dr. Nándor Gyula és dr. Hazai Samu hv. főorvoso-
kat.30 A Korona Szállodában állandó éjjeli ügyeletet tartott a járvány ideje alatt egy fő 

28 A temetők bezárása. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 27. 3.
29 A közegészségügyi bizottságból. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 27. 3.
30 A helyzet súlyossága a katonai és a civil egészségügyi intézmények szoros kapcsolattartását és 

együttműködését is megkövetelte. Szilágyi József, a honvéd egészségügyi tiszti kar főnöke ok-
tóber 11-én rendeletben utasította a hon védorvosokat, hogy – munkája mellett, vagy az után – 
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katonai kisegítő orvos is, valamint a gyógyszertárak reggel 8-tól este 8 óráig állandó-
an nyitva tartottak.31 Ugyanakkor az orvosi kar megerősítésére kérte a polgármester 
Wallner Emil ezredorvos – aki amúgy a veszprémi kórház orvosa volt – a katonai 
szolgálat alóli mentesítését is. De az is megnyugtató volt, hogy a járványkórházat a 
Jutasi úton teljesen rendbe hozták, így készen állt a betegek fogadására.32

A bizottság felkérte a helybeli törvényszéket, hogy a járvány idejére esküdtszéki 
tárgyalást ne tűzzön ki. Juraszek János a törvényszék elnöke azonnal válaszolt a felké-
résre. Mint írja, az es küdtszéki tárgyalásokat miniszteri rendelet szabályozza, így azt 
nem módosíthatja, de be sem szüntetheti. De emlékezteti a polgármestert, hogy a ká-
véházak, éttermek nyitva vannak, közgyű lést tartanak 30-án, ahol 100 fő is össze lesz 
zsúfolódva. A törvényszéki esküdtek – 20-25 fő – el helyezését úgy oldja meg, hogy ne 
a padokban, egymás mellett üljenek, hanem egymástól távo labb. Végül Juraszek Já-
nos – bizonyára miniszteri utasításra – felfüggesztette az esküdtszéki tár gyalásokat.33 

A csoportosulás – mint az egyik fertőző gócforrás – megakadályozása volt az 
egyik tárgya a közélelmezési bizottság ülésének. Weisz M. Ignác bizottsági tag szóvá 
tette, hogy a zsírosztásnál nagy tömeg verődik össze a hatósági húsbolt előtt. Javasol-
ta, hogy vagy kerületek szerint megha tározott napokra osztva, vagy sorszám szerint 
csoportosítva mérjék egyik nap a töpörtyűt, míg a következő nap a zsírt. Az elnöklő 
polgármester ígéretet tett a csoportosulás megszüntetésére.34 

Október végén Rott Nándor püspök elrendelte, hogy az egyházmegyében a „ve-
szedelmesen föllépett és terjedő u. n. spanyol-nátha járványra […] az összes szentmi-
sében ima mondassék a járvány megszüntetéséért.”35 Novemberben a megyéspüspök 
az 1918. évi XIII. sz. körlevelében elrendelte a spanyolnátha alkalmából az Oratio 
imperatat,36 ami később – ahogy a november végi XV. sz. körlevelében fogalmazott 
– elmaradt.37 

November közepén – figyelemmel a járványos megbetegedések csökkenésére – 
a Közegész ségügyi Bizottság az elmei iskolákat megnyitotta. A járvány ugyan még 

köteles ellátni a jelentkező polgári lakosságot is. Szurmay Sándor honvédelmi miniszter négy-
nyolc hétre szabadságolta a polgári lakosság ellátáshoz kért katonaorvosokat. De hasonlóképpen 
szabadságolták a katonagyógyszerészeket is. Forrás: DR. KISS 2006. 851.

31 Honvéd orvosok a közönség rendelkezésére, Katonai kisegítő orvos és A gyógyszertárak nyitva 
lesznek. Veszprém vármegye, 1918. 10. 27. 2.

32 Felmentés. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 27. 3.
33 A közegészségügyi bizottságból. Veszprémvármegye, 1918. 11. 3. 3.
34 A közélelmezési bizottság ülése. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 27. 3.
35 Püspöki rendelet. Veszprémi Hírlap, 1918. 10. 20. 2.
36 „Parancsolt könyörgés” (oratio imperata). Bizonyos könyörgések általános egyházi törvény parancsa 

folytán mon dandók. Amennyiben a püspök rendkívüli esetben hosszabb időre írna elő parancsolt 
könyörgést, azokat csak hétfőn, szerdán és pénteken szabad mondani. Forrás: RADÓ 1960. 711.

37 Pápa és Vidéke. 1918. 11. 3. 3. és Pápa és Vidéke. 1918. 11. 24. 3.
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nem szűnt meg teljesen, sőt elő fordultak súlyosabb esetek is, de a bizottság úgy látta, 
hogy a spanyolbetegség ekkor már inkább az időseket támadja. Így a tanítást novem-
ber 12-én megkezdték.38 

December 1-én már arról olvashatunk, hogy a spanyolnátha a veszprémi járás-
ban újra fellán golt. Egyik-másik községben sok a megbetegedések száma. Decem-
ber 8-án a Közegészségügyi Bizottság arról határozott, hogy nem zárja be ismét az 
iskolákat, mivel megítélése szerint a spa nyolnátha járvány továbbra is csökkenőben 
van. Sőt elhatározta, hogy a Bíró-udvari és Árpád-utcai óvodákat kellő fertőtlenítés 
után megnyitja.

Azonban a Közegészségügyi Bizottság december 9-i, hétfői ülésén mégis arról 
határozott, hogy a kereskedelmi iskolát bezárják. Mattuschek Richárd igazgató jelen-
tette, hogy az iskolában jelentős számú megbetegedést észleltek. A bezárás – a döntés 
szerint – január 3-ig tart. Vita volt, hogy mi legyen a többi iskolával, de azokat nem 
zárták be, mert az igazgatók jelentése szerint ott nem volt járvány, vagy szűnőben 
volt. Ugyanakkor megállapították, hogy a betegség lefolyása, sú lyossága már eny-
hébb, mint korábban.39 Később újra kellett gondolni az iskolák bezárást. Dr. Horváth 
Béla városi főjegyző a Közegészségügyi Bizottság elnökével történt egyeztetés után 
a katolikus elemi fiúiskolákat december 27-től január 7-ig bezárta, ugyanis a tanítók 
jelentései alapján a betegség miatti hiányzás a százat is meghaladta. A többi elemi is-
kola tovább működött, il letve az evangélikus és református iskolák bezárását is csak a 
hét végéig rendelték el, mivel el kezdődött a karácsonyi szünet. Viszont dr. Bibó István 
alispán január 6-ig bezáratta az állami pol gári fiúiskolát, mert az igazgató osztályon-
ként 18-20 spanyolbetegről tett jelentést.40 

A következő év kezdetén mintha elfújta volna a bakonyi szél a járványt: nincs em-
lítés róla egyetlen városi lapban sem. Sőt, a januártól kezdődő halotti anyakönyvben 
is kettő olyan bejegy zést találtam, ami köthető (tüdőgyulladás) a spanyolnáthákhoz. 
Érdekességként meg kell jegyez ni, hogy ugyanekkor, az 1919-es év első negyedévé-
ben Pápán a városi lapok halálozási rovatában számtalan bejegyzés van elhunytakról. 
A halál okát is pontosan megjelölték: spanyolnátha.

Pedig a járvány nem múlt el egyik pillanatról a másikra. Bár egy hír mintha ezt 
sugallta volna. Egy január 5-i lapszámban olvasható, hogy a veszprémi katolikus fi-
úiskolákat szóbeli rendelke zéssel január 7-ig bezárták, dacára annak, hogy a Köz-
egészségügyi Bizottság a bezárás előtt tar tott ülésében nem foglalkozott a kérdéssel. 
Az iskolák igazgatói hivatalosan is kérték a feloldást, azonban írásos válasz nem ér-
kezett. Azonban az igazgatók – figyelemmel a vármegyei s a városi tisztiorvos, sőt az 
alispán szóbeli nyilatkozataira – az iskolák megnyitása mellett döntöttek. E szóbeli 

38 Megnyíltak az elemi iskolák. Veszprémi Hírlap. 1918. 11. 17. 3.
39 A kereskedelmi iskola bezárása. Veszprémi Hírlap, 1918. 12. 15. 3.
40 Bezárt iskola. Veszprémi Hírlap, 1918. 12. 22. 3.
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értesülés alapján elrendelték, hogy a katolikus elemi fiúiskolákban az előadás kedden, 
február 7-én megkezdődjön. Talán abban reménykedtek, hogy addig az időpontig hi-
vatalos vá laszt is kapnak, illetve a bizottság hivatalosan is megállapítja: a spanyolnát-
hajárvány megszűnt.41 

Január végén már egy másfajta betegségről tudósítottak, ami nem az emberek, 
hanem a lovak között tombolt. Mint olvasható: „Az utóbbi időben az embereket elré-
mítő spanyoljárvány szüne tével a lovak között ütött ki a spanyolbetegség.”42 E szerint 
Veszprémben már nincs járvány? A mondatból mindenesetre úgy tűnt.

Halálozások Veszprémben

Mint minden járvány esetében, itt sem válogatott a Kaszás az emberek között, 
nem osztotta fel híres, kevésbé neves, netán közemberekre. Több jelentős társadalmi 
ismertséggel is rendelkező embert elvitt a spanyolnátha. Így a betegség következté-
ben meghalt többek között: IV. Károly magyar király, Kaffka Margit írónő (és kisfia), 
Judik Etel, Karinthy Frigyes első felesége, Pártos István hegedűművész. Kettős gyász 
volt gróf Tisza István családjában is. Gróf Tisza Istvánné férje váratlan elhunyta után 
meghalt az egyetlen fia: ifjú gróf Tisza István, Geszten, szintén spanyolnáthában.43 
Ugyancsak a spanyolnát hajárvány következtében – annak szövődményében – halt 
meg Ady Endre is, amikor családtagjai is megbetegedtek. Adyt a Liget Szanatóriumba 
vitték kezelésre, miután lázas állapota nem javult, ahol kéthetes szenvedés után 1919. 
január 27-én meghalt.44 

A Veszprémben megjelenő lapok az 1918. év utolsó negyedévében kiemelt helyen 
számoltak be a város, a megye „híres” halottairól. Nem emlékeztek meg viszont a 
járvány első dokumentált, a kórban el hunyt személyéről. Ő Somogyi László miskolci 
lakos volt. Kereskedősegédként dolgozott a vá rosban, lakása a Vár utca 11-ben volt. 
A halotti anyakönyv szerint szeptember 30-án, 21 éves ko rában hajnali négy órakor 
hunyt el. A halál oka: influenza. 

Mint a mellékelt statisztikában olvasható (Lásd: borító 3. oldala), sokan követték. 
Magyarországon a bejelentett halál esetek száma 53 ezer volt, és a halottak közel fele 
20 és 40 év közötti volt. 

Minden bizonnyal az 1918 januárjában kezdődött első hullámban 12 nő és 33 férfi, 
összesen 45 személy hunyt el. (Ebben az időszakban jelentős volt a kanyaróban és 
skarlátban meghaltak száma.) 

41 Megnyílnak a helybeli kath. fiúiskolák. Veszprémi Hírlap, 1919. 01. 05. 3.
42 Lovak spanyolbetegsége. Veszprémi Hírlap, 1919. 01. 30. 3.
43 Kettős gyász. Dunántúli Protestáns Lap, 1918. 11. 10. 202.
44 Vértes László: Ady Endre 80 évvel ezelőtti haláláról, helyszínéről, a Liget Szanatóriumról.  

Orvosi Hetilap, 1999. 12. 26. 2922. 
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A második hullámban, szeptemberben még csak 3 főt lehetett összekötni a járvány-
nyal. Októ berben viszont megemelkedett: 65 főt lehetett a spanyolnátha számlájára 
írni. Novemberben és decemberben a fertőzésben elhunytak száma közel azonos volt: 
39, illetve 34 fő. Mivel a város ban megjelenő lapok szerint sokan meghaltak, azonban 
a halál okaként bejegyzett ismérv nem minden esetben az influenza volt, így – figye-
lemmel az általános ismeretekre – a tüdőgyulladásos okokat is e körbe számoltam. Ez 
annál inkább megfelelő lehet, mivel egy napon több tüdőgyulla dásban meghaltat is 
anyakönyveztek. Így úgy tűnik, hogy városunkban 1918 utolsó negyedévé ben 84 nő 
és 57 férfi – összesen 141 fő – hunyt el.45 

A harmadik hullám már enyhébb volt, amiben 1919. december és 1920. május kö-
zött – feltéte lezhetően – 42 férfi, 21 nő, összesen 63 személy halt meg. A táblázatból 
az is kiolvasható, hogy – ami megfelelt az országos összegzett statisztikának is – el-
sősorban a fiatalabb korosztályt tizedel te a kór. Veszprémben 249 fő halála társítható 
a spanyolnáthajárvánnyal. Különösen magas volt a 0-5 év és a 16-35 év közöttiek 
halálozási aránya.46

A rendkívül sok temetésnek más következménye is volt, mint az, az egyik februári 
lapban ol vasható. A Veszprémi Hírlap újságírója szóvá tette azt a lehetetlen s köz-
egészségügyi szempont ból veszedelmes állapotot, hogy „[…] a veszprémi alsóvárosi 
sírkertben több halottat temetnek egy sírba, s ennek folytán temetésekkor, amikor az 
újabb halottat a másik mellé elhelyezték, pe netráns bűz csapott ki a felnyitott sírokból. 
Ennek az állapotnak az oka az volt, hogy az utóbbi esztendők tömeges halálozása mi-
att a temető teljesen betellet, s nem volt elegendő hely a halottak kellő eltakarítására. 
Erről a viszás helyzetről – amint értesülünk – a temetőőr már az ősz folya mán jelen-
tést tett a városi hatóságnak, amely a bajon segítendő, felszólította az állami gyermek-
menhely és a városi kórház igazgatóságát, hogy halottaikat temessék máshova, ne az 
alsóvárosi sírkertbe. E határozatában az a szempont vezette a városi tanácsot, hogy 
a jelzett intézetekből te metnek legtöbb halottat s ezek sírjai foglalják el a temetőt, 
amelynek területét tagosítási eljárás nélkül megnagyobbítani nem lehet.”47

A városban megjelenő hetilapok viszonylag bő terjedelemben foglalkoztak a spa-
nyolnátha jár vány következtében meghalt, városszerte ismert személyekkel. 

Október első heti hírek között szerepelt, hogy a fertőzésben meghalt Esterházy 
Sándor gróf fia, Péter, Veszprémben Bokrossy Ferenc lánya Éva, aki ekkor 8 hónapos 
volt. De ekkor halt meg 38 éves korában Köcsky József veszprémi elemi iskolai taní-
tó, városi képviselőtestületi tag is, aki nek a gyászszertartását Perényi Antal kanonok 
tartotta. A szertartás után Köcsky tanító édesanyja egy hét múlva a spanyolnátha kö-

45 A megelőző, 1917-es év hasonló időszakában, októberben 38, novemberben 30 és decemberben 
33, összesen 101 fő halt meg.

46  A spanyolnáthajárvány korcsoportonkénti halálozási mutatóit lásd a borító 3. oldalán.
47  Fertőz a temető levegője. Veszprémi Hírlap, 1919. 02. 11. 3.
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vetkezményeként szintén meghalt. De elhunyt dr. Magyar Ká roly devecseri országy-
gyűlési képviselő 12 éves lánya, Mária is. 

1918. október 27-én számoltak be a pannonhalmi főapát, dr. Hajdú Tibor halá-
láról, aki október 14-én, 60 éves korában vesztette életét. Ugyanekkor olvashattunk 
Liedler Rudolf főhadnagy halá láról is, aki október 21-én 32 éves korában halt meg 
városunkban.

A decemberi híradásban volt olvasható, hogy november végén meghalt a járvány 
következté ben Drasche-Lázár Alfréd miniszterelnökségi tanácsos felesége Ikló-
di-Szabó Irma és lánya Mary. Budapesten a Farkasréti temetőbe temették őket. 

Mit említettem, a harmadik hullám halálozási rátája már nem volt kiugró. A be-
jegyzés alapján a spanyolnátha első halottja 1920. január 26-án Pap János 25 éves 
cipész volt. A járvány vélhető en utolsó áldozata Gubicza Lajosné szül.: Trombitás 
Vilma volt, aki 49 éves korában, május 25-én vesztette életét. 

A spanyolnátha utóélete

Az influenza A-vírusához sorolt spanyolnátha Veszprémben a természet jóvoltából 
1919 elején hirtelen véget ért. Kézzel fogható feljegyzést, újsághírt nem találtam ar-
ról, hogy a Közegészség ügyi Bizottság hivatalosan megszűntnek nyilvánította volna. 
Egyébként is, 1919 első felében már valóban az „óriási átalakulás” foglalkoztatta a 
közvéleményt, majd az év végén a román megszál lás. De Veszprém sem maradt „spa-
nyol” nélkül, mivel a spanyolnátha 1919-re datált harmadik hulláma 1919. december 
végén újraindult, majd 1920 januárjától folyamatosan emelkedett a fer tőzöttek száma. 
Egy gyors emelkedés után – a tetőzés az adatok alapján február közepén lehetett – 
ugyanilyen gyorsan meg is szűnt. Az utolsó halotti anyakönyvi bejegyzés, ami össze-
köthető az influenzával, május végén olvasható.

Sajnos a járvány e harmadik hullámának mértékéről sem sikerült adatokat gyűj-
teni. A város halotti anyakönyvének vizsgálata nyújt ugyan néhány támpontot, ami 
csak nagybani becslések el végzésére alkalmas. Ezek elemzésére ismeretek híján 
azonban nem vállalkozhatok. Maradva a té nyeknél. A városban 1919 decemberé-
ben szaporodott a tüdőgyulladásban meghalt betegek száma, ami talán már azt jel-
zi, hogy elkezdődött a járvány. A kevés számú tüdőgyulladásban meghalt be teget 
azonban még nem írták egyértelműen az influenza számlájára. 1920. január 26-án 
már világ os bejegyzés található: meghalt Pap János 25 éves kolozsvári lakos, aki 
Veszprémben ci pészként dolgozott. Minden bizonnyal a nagy menekülthullámmal 
került a városba. A halotti anya könyv bejegyzése szerint a jutasi kórházban hunyt el 
„spanyoljárványban”. 

Február közepén, végén tetőzik a járvány, majd enyhe csökkenéssel május végére, 
ahogy jött, úgy el is múlt. Az utolsó haláleseti bejegyzés, ami kapcsolatba hozható 
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a járvánnyal Gubicza La josné, Gubicza Lajos tanító, majd országgyűlési képviselő 
feleségéé, május 25-én. Egyes adatok szerint a második járvány betegeinek számát az 
1918-as harmadára becsülhetjük. A megbetegedé sek száma azonban meg sem közelí-
tette az első járványét, s lefolyása is enyhébbnek bizonyult.48

Érdemes megvizsgálni, hogy vajon miért nem volt – a bemutatott adatokat figyel-
ve – nagyobb fertőzés és halálozási arány Veszprémben? Nos, véleményem szerint 
nem csak a „város levegője” tett jót a járvány terjedésének a megakadályozásában. 
De előnyére vált Veszprémnek, annak nyu godt élete, az akkori tömegközlekedés igen 
alacsony volta. Az emberek vagy gyalog, esetleg bé relt kocsival közlekedtek a vá-
rosban. Dacára az 1918-as és különösen az 1919-es évnek, nagyobb és több napon át 
tartó tömegrendezvény sem volt. Amiket tartottak, azokon sem fordult meg több ezer 
ember és nem tartózkodott együtt órákon át. Bár volt a városban katonai alakulat, de 
sem a legénység, sem a tisztikar nem szegte meg az előírásokat, nem voltak nagyobb 
katonai csoporto sulások. Így a járvány rohamos terjedése is elmaradt, a fertőzés üte-
me lassú volt. Bár több eset ben volt orvoshiány, a városi orvosok és a kórház állta a 
betegek rohamát. 

A városi tanács – élén dr. Komjáthy László polgármesterrel – gyorsan és hatá-
rozottan intézke dett (például azonnal városi kezelésbe vonta a jutasi katonai ba-
rakk-kórházat), döntött akár az in tézmények lezárási kérdéseiben, vagy éppen az 
élelmiszerosztást megelőző csoportosulások keze lésében. Dr. Török Gyula rendőrka-
pitány és Próder László rendőrfogalmazó haté konyan kezelték azokat a helyzeteket, 
amelyek esetleg teret adhattak volna a fertőzési gócok ki alakulásának. 

Összességében mind a város lakosságának fegyelmezettsége, mind a város vezeté-
sének nyu godt és határozott cselekvése mérsékelte a spanyolnáthajárvány következ-
ményeit.

A spanyol járvány intőtáblája

1. Öltözködj az időjárásnak megfelelően! Ne rontsd el a gyomrodat sok evéssel, vagy 
kétes erede tű ételek fogyasztásával!

2. Ne ülj föl annak a meglehetősen elterjedt, de sokszor végzetesen káros babonának, 
hogy az al kohol bátor élvezete a spanyol láztól megóv.

3. Ne terheld meg a gyomrodat félelmedben az újságokban hirdetett mindenféle óvó-
pasztillák kal! Ezekkel csak orvosod beleegyezése után és akkor is megszabott 
mértékben élj.

4. Tartsd testedet tisztán. Legalább hetenként egyszer fürödj, minden étkezés előtt 
gondozd keze det. 

48  A spanyolnáthajárvány halálozási adatait lásd a borító 3. oldalán.
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5. Óvakodj a betegségtől, de ne félj tőle, mert az idejében kezelt, el nem hanyagolt 
esetek túlnyo mó nagy része simán gyógyul. Hidegrázás, láz vagy rosszullét esetén 
feküdj ágyba és hívass or vost.

6. Utazásaidat hajón, vasúton lehetőleg halaszd el a járvány utáni időre. Ha villamo-
son kell utaz nod, a kapaszkodó szíjat csak kesztyűs kézzel fogd meg. Színházba, 
moziba, vendéglőbe, kávé házba ne járj!

7. A csókolódzást, baráti kézfogást legjobb elhagyni.
8. A beteggel lehetőleg csak egy egyén érintkezzék: az, aki ápolja.
9. Vegyünk fel vászonköpenyt, vagy annak hiányában nagy kötényt, mielőtt a beteg-

szobába lé pünk.
10. A betegtől távozván, a kötényt le kell tenni.
11. Öblíts óránként szájat és torkot zsályateával vagy gyenge sósvízzel (1 késhegynyi 

sót egy po hár langyos vízre).
12. A beteggel való érintkezés után moss kezet, 3-4-szer egymásután szappannal és ha 

van, kö römkefével.49
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