
V. 1918 októberi közlemény: 
A Fővárosi Közgyűlés 1918. október 18-án tárgyalta a spanyolbetegség ügyét. Több pontból álló 
javaslatot fogadtak el. A színházak, mulatók, mozik két hétre bezárásra kerültek, a kávéházi záróra 9 
óra lett, ahova nők és gyerekek nem mehettek be, a villamosokon megszüntették az állóhelyeket, a 
peronon pedig négyen állhattak, míg a megállóhelyek száma harmadára csökkent. Indítványozták a 
főiskolák és egyetemek bezáratását.  
A járvány alatt a villamosközlekedésnél elrendelték, hogy spanyolnáthában szenvedők nem 
szállhattak fel. Október közepétől a szellőztetés miatt az egyik oldal ablakait eltávolították, később 
módosították a rendeletet, és egyetlen felső ablak nyitva tartását írták elő.  
Néhány főben került korlátozásra a halottat búcsúztatók engedélyezett létszáma. A színházak és 
mulatók működése mellett minden társasági összejövetel, sőt a sporttelepek működése is 
felfüggesztésre került. Megtiltották a jótékony gyűjtéséket, elrendelték a temetők bezárását. 
Felmerül az orvosok és ápolók álarc viselésének elrendelése, de végül elmaradt. A nyilvános 
telefonkészülékek fertőtlenítése helyett, a fertőtlenítőszerek korlátozott hozzáférése miatt, 
selyempapírral kellett beborítani a kagylót minden beszélgetéskor, melyről az üzemeltető 
gondoskodott.  
A köztársasági elnök október 31-én a színházak mozik, kávéházak zárórájának korlátozását feloldotta, 
az iskolák november 11-én nyitottak újra. A megbetegedések átmeneti csökkenés után újra 
növekedésnek indultak.  
November 28-ára ismét bezáratták két hétre az iskolákat. A társadalmi rend védelmében a 
szórakozóhelyeket nem merték bezáratni, mint korábban, csupán a forgalmat és a nyitvatartást 
korlátozták. Maradt az orvosi ellátás biztosítása és a röpcédulákon történő lakossági tájékoztatás. 
Hangsúlyozták az egyéni óvintézkedések, öngondoskodás fontosságát. A járvány első hulláma 1918 
végére megszűnt, majd egy 1920. januári fellángolás jelentette második hullámát, az áldozatainak 
száma az elsőnek mintegy harmada volt. 
 
V. Kérdések:  
Milyen módon tájékoztatták a lakosságot? 
Milyen korlátozó intézkedéseket vezettek be a tömegközlekedésben? 
Milyen korlátozó intézkedések születtek az iskolákban? 
Milyen korlátozó intézkedések születtek a szórakozóhelyeken?  
Mikor oldották fel a színházak, mozik, kávéházak korlátozását?  
Milyen megoldást találtak ki a telefonok fertőtlenítése helyett? Miért volt probléma a fertőtlenítés? 
 


