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1918‒1919-ben az akkori világ lakos-
ságának mintegy 5 százalékát elpusztítot-
ta, egyes becslések szerint 25‒100 millió 
embert, ezzel megelőzte a 14. században 
dühöngő pestisjárványt is. Az Egyesült 
Államokból, azon belül pedig Kansasból, 
Haskell megyéből indult el, és legalább 
három hullám erejéig tombolt, közben 
többször mutálódva. Egy katonai bázison 
fertőzték meg egymást az emberek, ahon-
nét zsúfolt vonatokon és hajókon terjedt 
tovább a járvány. Más vélemények szerint 
Franciaország volt a kiindulópont, ahol 
1916-ban brit csapatok állomásoztak.

Mivel Európa a spanyol sajtón ke-
resztül értesült a járványról, így rajta is 
ragadt a spanyolnátha név. Egyébként 8 
millió spanyol fertőződött meg ebben az 
időben.

Úgy vélik, hogy a vírus felszíni 
antigénstruktúrája H1N1 típusú volt, 
mely az orrban és a torokban megta-
lálható 2,6-sziálsav cukorhoz kötődik. 
Egyeseknél vérzéses tüdőgyulladássá 
fejlődött. Különösen veszélyeztetettek 
voltak a 20-40 év közöttiek: az áldozatok 
immunrendszere túlreagálta a fertőzést, 
és elpusztította a tüdőszöveteket. A be-
tegség gyors lefolyású és igen heves: erős 
végtagfájdalommal, valamint fejfájással, 
továbbá magas lázzal járt. Előfordult hi-
degrázás, köhögés, kékesfehér bőrelszí-
neződés (oxigénhiány miatt). Bár sokan 
rövid időn belül jobban lettek, másoknál 
azonban a tüdőgyulladás végzetesnek bi-
zonyult.

Nehézséget jelent a kérdés kutatásá-
nál, hogy nem voltak egységes előírások: 
egyesek nevezték spanyolnáthának, spa-
nyolos tüdőlobnak, de ettől sokkal fon-
tosabb, hogy volt ahol tüdőgyulladásnak 
vagy mellhártyagyulladásnak írják.

Szerény eszközökkel igyekeztek meg-
fékezni a járvány terjedését: hajóutak 
tiltása, vagy korlátozása, karantén elren-
delése, tömegrendezvényeket is kerülni 
kellett; bőr, száj és ruházat tisztán tartását 
is javasolták, indítványozták az étkezés 
előtti kézmosás bevezetését, és az étel ala-
pos megrágását. Mások szerint a székletet 
nem volt szabad sokáig visszatartani, de 
felkelés után egy-két pohár vizet kellett 
inni. New Yorkban megtiltották az utcán 
való köpködést, a vétkezőket megbün-
tették. Javasolták a maszk használatát, 
pénzbüntetéssel sújtották a tévelygőket. 
A fügeszirupot és az eukaliptuszkenőcsöt 
is javasolták védekezés gyanánt. A beteg-
ség terjesztőjének tekintették egyesek a 

szabad ég alatt való táborozást, a szálló 
port, a lenge öltözetet és a piszkos pizsa-
mát, tovább a zárt, vagy nyitott ablakot, a 
régi könyveket, egyesek kozmikus okokat 
is megjelöltek.

A híresebb áldozatok között említ-
hetjük IV. Károly magyar királyt, Kaffka 
Margit írónőt és fiát, Pártos István hege-
dűművészt, Guillaume Apollinaire fran-
cia költőt, grafikust.

Érdekesség képen említem, hogy Vass 
Tibor 2004-ben alapított egy Spanyolnát-
ha c. internetes folyóiratot, melynek ki-
adója a Példa Képfőiskola Kortárs Művé-
szeti Alapítvány. Egy forgalomból kivont 
Trabantot köztéri szoborként állítottak 
ki, amellyel a spanyolnátha betegség ál-
dozatainak tisztelegnek. Könyvsoroza-
tuk a Spanyolnátha Könyve, bevezették 
a Spanyolnátha Kertfesztivált, valamint 
a Nemzetközi Küldeményművészeti Bi-
ennálét.

A lakosság tájékoztatása
A magyar sajtó először nem is foglal-

kozott vele, majd Est c. folyóiratban csak 
Titokzatos bélgyulladás Spanyolországban 
címen adott róla hírt. (1918. május 29.) 
Később sem figyelmeztették a lakosságot. 
„Egyszerű influenza, a mi máskor szokott 
lenni… a betegségnek semmi különleges 
típusa nincsen, és úgy gondolom, kissé fel-
fújták a dolgot azok, a kik nagy fontossá-
got tulajdonítanak a spanyoljárványnak. 
Korányi és Liebermann tanároknak is az 
a véleménye, hogy közönséges influenzáról 
van szó, amely máskor s fellépett járvány-
szerűen, esetleg középső gennyes fülgyulla-
dással. Mellhártyalobbal, vagy tüdőgyul-
ladással. Ennek a mostani járványnak is 
megvan a specialitása: a magas láz, a mely 
két-három nap alatt elmúlik.” A magyar 
orvosok csak Aspirint és konyakos öblö-
getést tudtak felírni gyógymódként.

Miről tanúskodnak a megyei és a vá-
rosi adatok? Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyében 1666 fő hunyt el a betegség 
következtében, ebből 56% volt nő, 44 % 
pedig férfi. 1918 júliusában 4 fő hunyt el 
a megyében, augusztusban 2, szeptem-
berben 16, októberben 517, november-
ben 490, decemberben 221. 1919-ben 
alacsony volt az elhalálozás, majd 1920 
első negyedévében 150 fő esett a beteg-
ségbe, illetve szövődményeinek áldoza-
tául. 1921-ben ismét alacsony a halottak 
száma. A legnagyobb pusztítást a követ-
kező településeken végezte: Besenyszög, 

Jászdózsa, Jászjákóhalma, Tószeg, Török-
szentmiklós és Újszász. Életkor szerinti 
megoszlásban a legtöbb a 0 és 10 év kö-
zötti volt a legtöbb: 538 fő, a legkevesebb 
pedig 61 és 70 közöttiek: 95 fő.

Bár a járvány óriási volt, a háború idején 
a cenzúra nem engedte a járvány adatai-
nak megjelenését. Viszont nem találtam 
semmilyen megemlítését a későbbiekben 
sem. Sem a városi közgyűlés jegyzőköny-
veiben, 1918 és 22 között, sem a Jászkürt 
újság hasábjain 1919-től 1922-ig, de még 
a ferences rendház háztörténetében sem 
említik. Az egyetlen információforrás 
a városi halálozási anyakönyvek voltak. 
A halál oka lehetett influenzás toroklob, 
influenzás roncsoló toroklob, és spanyol 
betegség, ez utóbbi 1918. december 22-
től. Valószínű, hogy a helyi orvosok, vagy 
halottkémek nem kaptak megfelelő eliga-
zítást a járványra vonatkozóan, így nem 
egyértelműek a halálozási okok. Bojtos 
Gábor a járványáldozatok azonosításai 
alapján sorolta egy kategóriába a külön-
böző betegeket-halottakat.
1918-ban elhunyt városunkban: 131 fő, 

ebből nő 80, férfi 51 fő. Legmagasabb a 
0-10 közöttiek aránya: 52, a legkevesebb 
a 70 év feletti: 2.

1919-ben elhunyt 8 fő, ebből férfi 5, nő 3.
1920-ban elhunyt: 27 fő, ebből férfi 19 fő, 

nő 8.
Összesen elhunyt: 166 fő
A legfiatalabb elhunyt 1 hónapos, a leg-

idősebb 79 éves.
Az elhunytak foglalkozása: kereske-

dősegéd, géplakatos, szobafestő, kisbir-
tokos, cseléd, asztalos, asztalosmester, 
házvezetőnő, napszámos, kőfaragó, lóku-
pec, vincellér, férfiszabó, kőműves, mol-
nársegéd.

Lakhelyük: Jászberény – utcák szerint, 
valamint a tanyavilág: Csíkos, Újerdő, 
Szele, Pele, Rekettyés, Boldogháza és a 
fogház.

A történelem viharai, járványai nem 
mindig haladtak át városunkon ilyen 
„könnyen”, természetesen az érintett csa-
ládoknak a fájdalma óriási lehetett, de ez 
a járvány is csak egy volt az azt megelőző, 
s az ezt követő járványok sorában!
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