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A Nemzet 1886. szeptember 5-én foglalkozott a 
kolerával kapcsolatos főváros környéki óvintéz-
kedésekkel. „Egy Ujpesten előfordult cholera 
eset alkalmából, a váczi felső járás szolgabírája 
szigoru óvintézkedéseket rendelt el ugy Ujpes-
ten, mint Rákospalotán, mely két község a 
fővárossal való sürü érintkezésénél fogva leg-
inkább ki van téve annak, hogy a járvány oda 
behurczoltassék.”1 Írnak az újpesti két kocsiról, 
mellyel a közterületeket és a magánépületeket is 
fertőtlenítették, és itt berendeztek kórházi helyi-
ségeket a hajléktalan vagy átutazók számára. 
Felszámolták a trágyatelepeket, felszámoltak 
két helyet, ahol rongyokat és csontot gyűjtöt-
tek, továbbá több egészségtelen pincelakást 
betiltottak és elrendelték az emésztőgödrök szi-
vattyús gépekkel történő ürítését.  A Fővárosi 
Lapok 1886. szeptember 28-án egy rákospalo-
tai tejárust említ, aki elkapta a betegséget, majd 
ugyanezen kiadvány október 17-én mint vidéki 
helyszínként hivatkozik Rákospalotára a kole-
rajárvánnyal kapcsolatban, de az itteni betegeket 
is beleszámították az országos betegszámba. „A 
járvány kitörése óta tegnap délig megbetegedett 
összesen 865, meghalt 319 ember, a barak-kór-
házban fekszik 96, a mennyi még eddig egyszer 
sem volt.”2 A cikk alapján közben terjedt a himlő 

1  Nemzet, 1886. szeptember 25. 1463. szám

2  Fővárosi Lapok, 1886. október 17.

is, így új barakokat építettek a kórházban, hogy 
mindenkit el tudjanak látni.

A tífusz többek között 1910-ben jelent meg a 
községben, ahogy a Népszava 1910. augusztus 
7. – Hizlalják a tifusz-bacilust című írásában 
olvashatjuk. „… Pestujhelyen – ahogy péntek 
óta a volt Széchenyi- telepet nevezik – tifusz-
járvány dühöng. Arról van szó, hogy noha egyre 
szaporodik a megbetegedések száma, a ható-
ságok nem akarnak tudomást szerezni róla és 
nem tesznek semmit a járvány megfékezésére.” 
A cikkben leírják, hogy mivel nem történt meg 
a terület csatornázása és vízelvezetése, a telep 
keleti részén nagyon magas lett a talajvíz. Ez 
a fertőzött talajvíz elöntötte a házak egy részét 
és megfertőzte a kutak vizét is. Weszter Sándor 
orvos hiába jelentette Piszter Sándor jegyzőnek 
a tífuszos eseteket, a jegyző csak később szólt 
Szabó Ferenc községi orvosnak, aki Rákospa-
lotán lakott. „Négy hétig terjedhetett a járvány 
anélkül, hogy a községi orvos tudott volna 
felőle. De ha tudott volna is, ez sem használt 
volna. Szabó Ferenc kerületéhez ugyanis az 
alábbi községek tartoznak: Rákospalota, Pes-
tujhely és Alag. Most azonban Gödöllőn és 
Dunakeszin is ő teljesít szolgálatot szabadsá-
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A járványos megbetegedések az emberek felbukkanása óta jelen vannak a világon, 
az orvostudomány fejlődése előtt és a babonák világában komoly pusztítást okoztak 
a lakosok között. A korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján érdemes felidézni, 
hogy mennyi különböző pandémia keserítette meg a rákospalotaiak életét is az elmúlt 
évszázadokban. 
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gon levő kollégája helyett. Negyven-ötvenezer 
lakosra egy orvos jut!”3

1913-ban ismét koleragyanús esetekről számolt 
be a Világ című újság a fővárosban. „A nyugati 
pályaudvaron a 153-as számú személyvonaton 
megbetegedett Kócziás Márton 16 éves ablak-
tisztító, aki Rákospalotán a Bem utca 16. szám 
alatt lakik. Rákospalotáról jött a fővárosba. A 
tiszti orvos konstatálta, hogy kolerában bete-
gedett meg és a Szent Gellért-kórházba vitette. 
A Szent László-kórházban kezelt kolerabetegek 
állapota kielégítő.”4

A múlt század elején minden család megrémült, 
ha skarlátos lett a gyerek. Ez a baktérium 
okozta kór nemcsak az alap megbetegedés miatt 
volt félelmetes, hanem a sokszor súlyos mellék-
hatások miatt is. Az Ujsag 1913. október 8-i 
számában számolt be Sarlachjárvány Rákospalo-
tán címmel az újabb járványról. „Nagy veszedelem 
fenyegeti Budapestet, mert tőszomszédságában 
vehemensen pusztít a sarlachjárvány. Rákospalota 
a fertőzött község és növeli a veszedelmet, hogy 
onnan naponta sok ezer ember tódul a fővárosba. 
Néhány nappal ezelőtt Rákospalotán járvány-
szerűleg lépett fel a sarlach és előfordult, hogy 
egy napon harminczan betegedtek meg a veszé-
lyes és könnyen széthurczolható betegségben. 
Sulyosbítja a helyzetet az, hogy a megbetegedé-
sek nem könnyű lefolyásuak, hanem sok halálos 
kimenetelű van közöttük. Például pénteken az 
egyik iskolában három gyerek betegedett meg és 
közülük kettő már meghalt. A községi előljáró-
ság megfeszített erővel dolgozik, azonban olyan 
gyönge eszközök állnak rendelkezésre, hogy a 
járvány meggátlása rendkívül nehezen megy. A 
legfontosabb intézkedés a járvány meggátlására 
az, hogy fertőtlenítsék azokat, a kik betegekkel 
érintkeztek. Rákospalotán egyedül Szabó Ferencz 
dr. községi orvos foglalkozik a fertőtlenítéssel, a ki 
mellé két fertőtlenítő szolga van beosztva. Rendes 
körülmények között is kevés egy orvos és két fer-
tőtlenítő egy 30.00 lakossal biró nagyközségben., 

3  Népszava, 1910. augusztus 7.

4  Világ, 1913. szeptember 17.

5  Az Ujság, 1913. október 8.

ilyen elharapózott járvány esetében pedig egye-
nesen elégtelen. Hiába ragasztanak vörös czédulát 
annak a lakásnak az ajtajára, a hol megbetegedés 
fordult elő, míg a fertőtlenítés megtörténik, ezer-
szer behurcolhatják a járványt. Tegnap az összes 
iskolákat bezárták. Az előljáróság megkereste a 
gimnázium igazgatóját, hogy hasonlóan csele-
kedjen. Legutóbb azt tapasztalták, hogy azoknál 
a családoknál fordult elő megbetegedés, a kiknek 
családtagjai Pestre járnak be. Valószinü, hogy a 
járványt Pestről hurczolták be. Magyarevics Mlá-
den dr budapesti tiszti főorvos ezeket mondotta:
Intézkedem, hogy a Budapestre járó rákospalo-
tai iskolásgyerekek ne jöhessenek be és igy ne 
hurczolhassák be a járványt. Az én fertőtlenítő 
intézetem, sajnos, a kolera miatt annyira okku-
pálva van, hogy Rákospalotára nem küldhetnek 
segítséget. A budapesti fertőtlenítő intézet husz 
női alkalmazottja vidéken dolgozik és én első-
sorban Budapestet tartozom megvédeni és 
Rákospalota nem is tartozik hozzám, ide tehát 
nem küldhetnek segítséget. Budapesten is van 
vörheny, sőt egész Magyarországon abnormális 
számban fordulnak elő megbetegedések, de nem 
hiszem, hogy Rákospalotára Budapestről hurczol-
ták volna be a járványt, ez nagyon valószínűtlen 
állítás. Az összes szükséges intézkedéseket meg 
fogom tenni, hogy Budapestet megvédjem.”5

Ugyanezen a napon a Népszava vörheny néven 
írt a skarlátról, mely ugyanezen betegség kora-
beli neve. „Pusztit a vörheny Rákospalotán. 
A főváros közvetlen szomszédságában levő 
Rákospalotán néhány nap óta szinte hihetetlen 
arányban pusztít a vörheny. Hétfőn tizenhat 
megbetegedés történt egyszerre. A községi elől-
járóság az összes elemi iskolákat bezáratta. A 
tisztiorvos intézkedésére megtörténtek a szük-
séges óvóintézkedések, ezek azonban csak nagy 
nehézségek árán hajthatók végre, mert a község 
fertőtlenítő fölszerelései rendkívül hiányosak. 
A rákospalotai járvány rendkívül veszedelmes 
a fővárosra is. A község lakossága rendszere-
sen bejár Budapestre, a gyermekek nagy része 
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a főváros iskoláit látogatja és így nagy a való-
színűsége annak, hogy a járványt behurcolják. 
A főváros tisztiorvosi hivatala sürgős átiratban 
szólitotta föl Rákospalota előljáróságát, hogy 
tegyen jelentést a járványról és ennek beérkezése 
után fog intézkedni a további óvórendszabályok 
dolgában. Palotán a járványnak már két halálos 
áldozata van, és az egész esztendőben három-
százhatvan vörhenyes megbetegedés történt a 
községben.”6

A Népszava 1913. október 31-i számában újra 
foglalkozott a témával, egy teljes oldalon írt 
Rákospalota aktuális egészségügyi helyzetéről. 
A „járványfalu” elnevezés is ebből a cikkből szár-
mazik. Írnak arról, hogy a szemétszállítás hiánya 
miatt az utcákon hever a szemét, megoldás-
ként csak annyi született, hogy tilalomtáblákat 
helyeztek el, miszerint a szemét lerakása tilos. 
A csatornázás hiányát a következő szemléletes 
példával mutatták be. „Csatornázás az egész 
községben nincsen. Az utak mentén húzódó 
árkok szinig teltek büzös, rothadt vízzel, vastag 
rajtuk a zöld felület. És az árkokból befolyik a 
víz az udvarokba, befolyik a nyitott árnyékszé-
kekbe és onnan kifolyik ujra, majd beszivárog 
a kutakba… A járványos betegségek bacilusai 
ilyen utakon jutnak el áldozataikhoz.” A köz-
ség területei közül kiemelték a Sódergödört az 
akkori Földváry utcában. „Hát ami a sódergöd-
röt illeti: valóban szép látványosság. Évek előtt 
kiástak egy nagy térséget, kihordották a kavi-
csot és maradt ott egy óriási hosszu és mély 
gödör. Egyik része vizben áll, poshadt, piszkos 
lével van tele; a másik helyen szemétrakások, 
rongydarabok, elhullott állati maradványok 
és ganajdombok … És ebben a gödörben száz 
és száz gyermek hancurozik naponta. … Két-
ségtelenül biztos, hogy a község járványainak 
egyik szülőágya ez a „sódergödör”…” A cikk 
megoldási javaslatot a község vezetőitől vár, de 
a költségvetés bemutatása után valószínűneg 
tűnik, hogy pénz hiányában nem született meg-
oldás a problémákra. 

6  Népszava, 1913. október 8.

7  Pesti Napló 1917. augusztus 31.

A budapesti és környéki vérhasjárványról írtak 
a Pesti Napló 1917. augusztus 31-i számában. A 
fővárosba a közeli helységekből hurcolták be a 
betegséget, „még pedig vasuton, kocsin. Megle-
hetős számban előfordultak és előfordulnak olyan 
esetek is, hogy a betegek saját lábukon jönnek a 
közeli helységekből a fővárosba s az egész útvona-
lat már utközben megfertőzik.” Dr. Szabó Sándor 
tiszti főorvos szerint csoda, hogy nem fejlődött 
Budapesten a vérhas úgy, mint Bécsben és Ber-
linben, és az is jó hír, hogy a katonaság között 
nem terjedt el a betegség. A székletvizsgálatok 
kimutatták, hogy 431 eset közül csak 83 bizo-
nyult várhasnak, a többi kisebb-nagyobbfokú 
gyomorbélhurut volt. A tisztifőorvos vélemé-
nyével szemben a Szent Gellért járványkórház 
igazgató-főorvosa, dr. Gerlóczy Zsigmond szerint 
„vérhasjárvány eltagadhatatlanul van”. „Megálla-
pítható, hogy tömeges megbetegedések fordultak 
és fordulnak most is elő. Vérhasjárvány van: még 
pedig nemcsak Budapesten, de az ország egyéb 
vidékein is. Hogy a járvány fészke hol van, azt a 
vérhasnál nehéz megállapítani, mert igen ragályos. 
A vérhas a kolerával ellentétben nemcsak a sze-
gényebb néposztály, hanem a jómoduak között is 
terjed.” A járványkórház vezetője a cikkben taná-
csokat adott, hogyan lehet elkerülni a betegséget: 
javasolta az ételek megmelegítését, a zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztás előtti forró vizes lemosá-
sát vagy meghámozását, ne egyenek romlott ételt 
és különösen próbálják elkerülni a gyomorrontást. 
Kiemelte azt is, hogy a „mostani barnább és keser-
nyés kenyér – minthogy szokatlan a gyomornak 
– fogékonnyá teszi a szervezetet a bélhurutra s így 
a vérhasra.”7 – mivel az I. világháború vége felé 
járunk, ez a megjegyzés jól mutatja a civil lakosság 
szenvedéseit is.

1918-ban már naponta esett szó a „spanyol-
nátháról”. A Budapesti Hirlap 1918. október 
11-én számolt be róla, hogy „Negyven ember 
halt meg a fővárosban spanyol betegségben, 
1015 beteget ápolnak kórházakba. Rendeletet 
hoztak, hogy október 20-ig mindenféle iskolát 
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bezártak, de ekkor Rákospalotán és Rákospalo-
taujfaluban már szünetelt az oktatás.”8

A járványok a korabeli higiéniás viszonyok 
mellett újra-és újra felütötték fejüket. Az Est 
1926-ban így számolt be tífuszos megbetege-
désekről. „Rákospalotán is rájöttek, egy kiütéses 
tífuszesetre. Egy Pintér nevű borbélymester egyik 
gyermeke megbetegedett és eleinte tüdőgyul-
ladásként kezelték baját, egészen addig, míg a 
borbély másik három gyermeke is megbetege-
dett. Ekkor megállapították, hogy mind a négy 
gyermek kiütéses tífuszt kapott. Három napig 
feküdtek a gyermekek betegen, anélkül, hogy 
tudták volna, milyen veszedelmes betegségük 
van, ez alatt az idő alatt a borbélyműhely nyitva 
volt és abban számos vendég fordult meg. Ez a 
körülmény óriási konsternációt keltett az egész 
környéken. A borbélynak mind a négy gyermekét 
járványkórházba vitték, a környezetet lezárták és 
háromheti megfi gyelés alá vették.”9 

Egy rendhagyó járványról is találtam hírt, a 
Magyarország, 1934. május 27-én megjelent 
újságjában. „Furcsa hisztériás járvány a 
rákospalotai állami leánynevelőben (A Magyar-
ország tudósítójától.) Különös események 
színhelye néhány nap óta a rákospalotai állami 
leánynevelő intézet, a hivatalból nevelésre 
beutalt fi atal lányok otthona. A lányok között 
valóságos hisztériás járvány tört ki. Nap-nap 
után a mentők segítségét kell igénybevenni, 
mert minduntalan hol egyik, hol másik lenyel 
valami tárgyat: fogkefét, kanalat és egyéb apró 
tárgyat, ami a kezük ügyébe esik. Az intézet 
vezetősége tehetetlen ezzel a furcsa járvánnyal 
szemben. Ma súlyosabbnak látszó eset történt. 
Egy 13 éves leány, akit május 17-én utaltak be 
nevelésre, evőkanalat nyelt. A nagy evőkanál 
csodálatosan lecsúszott a torkén. A rákospalotai 
mentők a Szent István kórház gyermekosztá-
lyára szállították a leányt. Most ott próbálják 
eltávolítani belőle az evőkanalat. 

8  Budapesti Hirlap, 1918. október 11.

9  Az Est 1926. január 12.

10  Magyarország, 1934. május 27.

11  Nemzeti Ujság 1939.január 22.

12  Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára (1939) I. rész Budapest környéke települései és megoldandó 

kérdései, 144. oldal

A rákospalotai intézetben két hónappal ezelőtt 
két lány lúgkővel megmérgezte magát. A ren-
dőrség akkor megindította a nyomozást, hogy 
tisztázza a lányok öngyilkossági kíséretének 
hátterét. A nyomozás azonban nem vezetett 
különösebb eredményre. A mostani esettel kap-
csolatban megint megindult a nyomozás. A 
rendőrség meg akarja állapítani, miért nyelnek le 
mindenfélét, mint tör ki ez a veszedelmes hiszté-
riás járvány a növendékek között!”10

Végül egy rövid beszámoló az infl uenzajárvány-
ról: „Az influenzajárvány Rákospalotán is 
igen elterjedt. A hatósági orvosok megállapítása 
szerint a járvány lefolyása enyhe, aggodalomra 
nincsen ok.”11

Végezetül érdemes a tömeges megbetegedések 
egyik legfőbb okát megemlíteni - Rákospalotán 
ez a hiányzó csatornahálózat és a nem meg-
felelő ivóvíz évtizedes problémája volt. A Pest 
vármegye Adattára 1939-es kiadványa is fog-
lalkozott a problémával. „Ujpestnek már van 
vízvezetékből folyó és a legutóbbi időktől fogva 
élvezhető ivóvize, de a szomszédos Rákospa-
lotának nincsen, csak szennyes, egészségtelen 
kutvize! Pedig Rákospalota nagy, megyei város, 
kb. 45.000 lakosa van. Rákospalota után három 
egymásba épült nagy község következik: a 
12.000 lakosú Pestújhely, Rákosszentmihály 
17.000 lakosával és a 15.000 lélekszámú Sasha-
lom. Egyik községnek sincsen tiszta, egészséges 
ivóvize s ez Pestkörnyék legnagyobb részében 
így van – a nagy megyei városokat s egy-két 
üdülőtelepet kivéve … Azt hisszük, hogy nem 
túlozzuk el a dolgot, amikor azt állítjuk, hogy 
Budapest környékén legalább 350000 ember 
többé-kevésbé fertőzött, vagy ártalmas kutvizet 
használ. Hogy ez közegészségügyi szempont-
ból s a főváros járvány elleni biztonságának 
szempontjából mit jelent, az nem kell bővebben 
fejtegetnünk.” 12




