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A szabadságharc árnyékában 
(Nagyvárad politikai története 1849-1852 között)*

„Néptelen az utca. Nagyvárad elbújt a falak mögé. Az ablakok szeme bezárult, 
naphosszat senki sem tekint ki rajtuk. Ha lépések koppannak a köveken és hátra 
nézek: bizonyosan katonák azok. Idegen katonák: oroszok” - vetette papírra 1849. 
augusztusi benyomásait Földy János, a nagyváradi jogakadémia tanára, a szabad
ságharc vésztörvényszékének bírája.1

A Görgeyt üldöző Rüdiger tábornok előőrse 1849. augusztus 8-án ért Nagyvá
radra, főserege 11-én vonult át a városon. Ellenállással nem találkozott. A városban 
nem volt érdemleges haderő. A Váradon toborzott honvédekből alakított 37. gya
logezredjórészét még 1848 nyarán az olasz frontra, a többieket a délvidéki szerbek 
ellen vezényelték.* 1 2 1848 késő őszén ugyan az erdélyi császári sereg kísérletet tett 
arra, hogy kitörjön az Alföldre, s megakadályozza a honvédsereg visszavonulását, 
Riczkó Károly nemzetőr ezredes csapatának azonban december 17-18-án Csúcsánál 
sikerült megállítania őket. Ezzel nyílt meg a lehetőség arra, hogy a kormány Debre
cenbe költözzön. Váradra került viszont az állami levéltár, a pénznyomda, sőt bizo
nyos ideig a korona is. 1849 elejétől pedig a városban ruha- és élelmiszer raktárakat 
állítottak fel. A várban fegyvergyár létesült, ahol szuronyokat, kardokat, a kazama
tákban gyutacsokat készítettek. A Pece patak partján működő puskaporgyár ezer 
munkást foglalkoztatott, és napi egynegyed millió patront gyártott. A közeli 
Peceszentmártonban ágyúöntöde működött, de gyártottak ágyútalpat, hadi társze
kereket is. Nem hiába nevezte a várost Kossuth „magyar Birminghamnek”.3

* Jelen tanulmány az ОТКАТ 029 149. sz. pályázat támogatásával készült
1. Földy János: Világostól Josephstadtig. 1849-1856. Földy János naplótöredékeiből 

közreadta Balassa Imre. Bp. 1939. 13. - A forradalomhoz őszinte szívvel csatlakozó 
Földy (1811-1886) születése szerint szepességi szász volt, eredeti neve Neupauer. 
Forradalmi tevékenysége miatt 1849-56 között börtönben volt.

2. Scholtz Béla: Nagy-Várad várának története. Nagyvárad, 1907. 249.
3. Uo. 252.

2 1 7



Az 1848. decemberi súlyos helyzetben felmerült, hogy a várost védhető álla
potba kell helyezni. A környék katonailag fontosnak látszó pontjait megerősítet
ték: a Kálvária hegyre üteget helyeztek, a Kolozsvár felől érkező országutat sánc
cal zárták el, a várárkot vízzel töltötték fel. A veszély elmúltával ezzel a munkával 
felhagytak. A vár védelmével a honvédsereg visszavonulásakor meg sem próbál
koztak, pedig az orosz vezérkar szerint még lett volna rá lehetőség. „A régi vár 
rossz állapotban van, de egy rendszeres ostromnak még ellenállni képes” - szólt a 
jelentésük.4 Ez a jelentés azonban túlbecsülte a vár erejét. Állítása, miszerint „mind 
a belső, mind a külső falak kőből vannak építve”, nem felelt meg a valóságnak. 
Ezek a falak téglából épültek s legfeljebb helyenként voltak kővel kiegészítve. A 
várost az oroszok szerint is fel kellett volna adni. „A város maga földsáncokkal 
van körülvéve, kiterjedése azonban olyan nagy, hogy nehezen védhető” - tartal
mazta jelentésük. Bármilyen esélyt adunk a védekezésnek, a próbálkozás csak a 
véráldozatot növelte volna, és aligha hozott volna a védők számára olyan ered
ményt, mint Komárom védői számára. Görgey - az oldalvédet alkotó Nagysándor 
József debreceni veresége után - augusztus 5-én és 6-án csak keresztülhaladt a 
városon, hogy a kormány parancsa értelmében Aradra vonuljon. Váradon 350 se
besült és 200 fogoly osztrák katona maradt, ezekből szervezte meg majd Paskiewicz 
az új várőrséget.

A világosi fegyverletétel után az oroszok visszatértek a városba. A Zöldfa szál
lodában rendezte be főhadiszállását Paskiewicz herceg, ide szállították a nevesebb 
foglyokat, akiket a szállodával szemben az Ámánt féle házban szállásoltak el. Földy 
Jánosnak sikerült Görgeyt is meglátnia „lóháton, parádés muszka tisztek kíséreté
ben. Az oroszok nagy becsülettel kísérik, miként a maguk vezére volna.” A bukott 
szabadságharc vezérét ez sem vigasztalhatja. „Kopottas attila födi sovány alakját, 
csákója a homlokára húzva és az arca - jól láttam! - olyan halovány, mint a kréta.”5

Az oroszok élelmiszer-ellátása súlyos terhet rótt a városra. Egyedül Rüdiger 
seregeinek átvonulásakor 120 ezer adag kenyér szállítását igényelték.6 A városi 
tanács ugyan július 26-a után nem ült össze, a tanácsnokok azonban minden erejü
ket a megkövetelt élelem biztosítására igyekeztek fordítani. A tanácstermet az élel
mezési biztosság számára foglalták le.7 A lakosságot éhség sújtja. A piacon, ahol 
„alig lézeng néhány kofa”, a néhány árust nagy tömeg veszi körül, a néhány fej 
káposztáért „mesterasszonyok meg úri dámák, közrendüek és alispánné” veszek-

4. Uo. 256.
5. Földy. i.m. 18.
6. Scholtz: i.m. 254.
7. Lakos Lajos: Nagyvárad múltja és jelenéből. A városi levéltár adatai alapján. Nagy

várad, 1904. 197-198.
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szenek.8 A lakosság a császáriak ellen érzett gyűlöletét az oroszok iránt ébredő 
szimpátiával próbálja levezetni. Földy János tanúja annak, amint egy orosz tiszt 
alamizsnát ad egy vak honvéd-koldusnak, s közben megszorítja a kezét. Amikor 
pedig más alkalommal konfliktus támad az összeverődött tömeg és egy császári 
kapitány között, s az utóbbi a magyarokat gyávának nevezi, egy jelenlévő cserkesz 
tiszt védelmébe veszi a magyarokat. Ha gyávák, miért kellett az oroszokat segítsé
gül hívni? „Miért óbégattatok olyan vonítva segítségért a cár atyuskánál?” A 
váradiak ezt a cserkesz tisztet megéljenezték.9 Pedig a megszálló katonaság ellen 
számos panasz érkezett. „A katonák erőszakoskodnak és elviszik a télire való ru
hát, a maradék ételt, italt” - olvashatjuk Földy János feljegyzéseiben.10 11

Az oroszok végül szeptember 10-én hagyták el a várost. A szeptember 18-án 
újra összeülő tanács örömét fejezte ki, hogy „a béke és a csend helyreállva” a 
város igazgatásában a törvényesség érvényesülhet. „A béke és a csend” azonban 
kimerült és elkeseredett lakosságra köszöntött. Megélhetését veszélyeztette, hogy 
Haynau augusztus 12-én kiadott parancsa értelmében érvénytelenítették a Kossuth 
bankókat. A szabadságharc idején forgalomban lévő pénzért ettől fogva semmit 
nem lehetett vásárolni, sőt megőrzését, rejtegetését is büntették. Súlyosbította a 
lakosság helyzetét, hogy a megszállás első napjaiban a császári és az orosz tisztek 
is Kossuth bankóval fizettek, ami így a lakosok nyakán maradt. A városi pénztár 
(az alapítványi pénztárakat is beleértve) Kossuth bankóit a királyi sóhivatalba kel
lett leadni megsemmisítésre. (Igaz, a hivatalnokok érte nyugtatványokat kaptak.) 
A város igazgatását a császári és királyi főhadbiztosságnak rendelték alá, amely
nek élére Jósa Péter főbiztos került. Hamarosan megkezdődtek a letartóztatások. 
Kb. 60 főt egy ideig a várban őriztek. Köztük volt Bémer László váradi római 
katolikus püspök, akit a haditörvényszék majd halálra ítélt, mert körlevélben tu
datta a papsággal a függetlenségi nyilatkozatot s elrendelte, hogy azt a szószékről 
olvassák fel." Földy János szerint a jámbor püspöknek sejtelme sem volt a politi
káról, miséin a trónfosztás után is imádkozott a császárért. Szeptember 29-re virra
dó éjszaka azután az emlékirat írójáért is eljöttek, a vármegyei hajdúkkal - akiknek 
néhány hete még ő parancsolt - vasra verették.

1849. december 1-én Jósa Péter főbiztos statárium kihirdetéséről értesítette a 
várost. „Bihar megyének a nagyváradi kerülethez tartozó részében a rabló-gyilko-

8. Földy: i.m. 17.
9. Uo. 22.
10. Uo. 14.
11. A halálos ítéletet előbb 20 évi várfogságra, majd ausztriai kolostorokba való interná

lásra módosították. Püspökségétől megfosztották. Helyére 1850-ben Szaniszló Fe
renc lépett.
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lás, rablás, útonállás és szándékos gyújtogatás eseteiben a rögtönítélő bíróság ala
kítása megrendeltessék”. A politikai megtorlással nem vártak a statárium kihirde
tésére. Az oroszok a városban még augusztus 28-án kivégezték a lengyel nemzeti
ségű Kazimir Rulikovszky cári dzsidás századost, aki a szabadságharc utolsó hete
iben a magyarok oldalára állt. A volhiniai születésű tiszt alig 28 éves volt. (Önálló 
Lengyelország a 19. század közepén nem létezett, ezért kellett a cári hadseregben 
szolgálnia.) Az október 6-án kivégzett aradi vértanúk közül a város szülötte volt 
Nagysándor József tábornok. Közel három héttel utána, október 24-én végezték ki 
Várad és Olaszi választókerületének 1848-i országgyűlési képviselőjét, a 31 éves 
Szacsvay Imrét. Szacsvay Imre szobrot kapott, Nagysándor József szülőházát em
léktáblával jelölték meg, Rulikovszki kapitányt pedig 1870-ben pompával temet
ték el. A 19. század második felében mindhármukról utcát neveztek el.12

A császári kormányzat a forradalom emlékét is igyekezett kiirtani a lakosság 
tudatából. A város tanácsa (amit átmenetileg Nagyváradi Választott Esküdti Kö
zönségnek neveztek) 1851. február 7-i ülésén tárgyalta Jósa főbiztos rendeletét, 
amelyben „meg hagyja, hogy az 1849. áprilisi forradalmi kormánynak a jó  érzel
mű lakosságnak botránkozására azon rémületes időre emlékeztető nyomtatvány 
vagy írásbeli maradványai levéltárak vagy jegyzőkönyvekbe talán most is volná
nak, az azokban még létező rendeletek, meghagyások, hirdetések semmisíttesse- 
nek meg, vagy ha azt a jegyzőkönyvekkel tenni nem lehetne, olvashatatlanokká 
tétessenek”. A tanács Erdélyi József levéltárost utasította, hogy „a levéltárban esetleg 
létező forradalmi iratokkal” tegye azt, amit a rendelet előír, semmisítse meg, a 
jegyzőkönyveket pedig „keresztülhúzásokkal olvashatatlanná tegye”.13 Elérték a 
várost azok a - különben jól ismert - rendeletek is, amelyek a forradalminak minő
sült jelvényeket vagy egyáltalán a forradalomra emlékeztető viselet vállalását til
tották. Dőry főispán 1852. március 13-án kelt levele arra hívta fel a polgármester 
figyelmét, hogy „fiatal egyének kalapjaikon fekete, széles és hátul lelógó szalago
kat, mint politikai jelvényeket hordanak”. Albrecht főherceg kormányzó „ezen 
botrány megszüntetését és a vétkesek börtönneli fenyítését már meghagyta”. A 
polgármester tegyen az intézkedés végrehajtásáért.14 1852. december 27-én a főis- 
páni hivatal olyan uralkodói leiratot továbbított, amely szerint „a legmagasabb 
udvari személyzetnél, úgy a minden fokozatú cs. kir. állam hivataloknál is, az úgy
nevezett teli szakállnak hordása... megszüntetendő”. Az egyenruha viselési szabá-

12. Lakos, i.m. 157.
13. Archivele Nationale — Directia judetean? Bihor fond Primäria municipiuli Oradea 

(Nagyvárad város polgármesteri iratai) inv. 141. (továbbiakban A. N. - D. J. B.) 235. 
cs. - A polgármesteri iratok az egyes fondokon belül többnyire időrendben szerepel
nek. Az iratok pontosabb jelölését ezért feleslegesnek véljük.

14. Uo. 160. cs.
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lyok mellé pedig felveendő, „miszerint az áll egész a száj szeglet irányáig tökéle
tesen leborotvált legyen, továbbá, hogy a bajusz és barkó is csak a túlzás mellőzé
sével hordható”. E szabályt mind a polgármesterre, mind a hivatalnokokra érvé- 
nyesítendőnek mondták ki, ennek érdekében példányát a város 26 hivatalnokának 
aláírásával kellett elfogadnia.15

A gyanakvás a közéletet is áthatotta. Amikor 1850 végén Hollósy Lajos könyv- 
kereskedő kölcsönkönyvtárat kívánt felállítani, a könyvtárba szánt „magyar és né
met nyelven szerkesztett szép irodalmi könyvek” jegyzékét bemutatta a város fő
kapitányának. Ezen a listán 90 magyar és 317 idegen nyelvű cím szerepelt, zömé
ben szépirodalmi alkotásokkal, de köztük olyan címmel is, mint a „Magyar forra
dalom története” vagy Petőfinek a „Hóhér kötele” című müve. A német nyelvű 
könyvek szerzői (Dumas, Sand, Walter Scott) ártalmatlanabbnak látszottak. 
Stepanovits Lajos főkapitány azzal a megjegyzéssel továbbította a kérelmet a főis
pánhoz, hogy a kereskedő nem akar nyerészkedni, „nem kíván túl feszített díj fize
tésekkel zsaroló lenni, megelégedvén havonként egy pengő forint díj mellett”. 
Kötelességének érezte ugyanakkor megjegyezni, hogy „nevezett Hollósy Lajos a 
múlt forradalom iránt is nem kis rokonszenwel viseltetett s nyughatatlan politikai 
viseletéről volt előttem ösmeretes.” A kereskedőnek már az engedélyezés előtt ér
tésére adták, hogy „a később beszerzendő könyveket is előre köteles lesz bejelen
teni”. 1851. november 5-i leiratában Dőry főispán nem talált kifogásolni valót a 
listában s támogatólag terjesztette fel azt a belügyminisztériumba.16 Más esetek
ben azonban a hatóságok nem voltak annyira türelmesek Petőfi nevének hallatán. 
Dőry Gábor kerületi főispán - 1851. február 9-i leirata tanúsága szerint - arról 
tájékoztatta a polgármestert, hogy „egy idő óta Ausztria jövője felett gúnyiratok és 
versezetek jöttek forgalomba, s ezeknek egyikét gyanítólag Petőfi szerkeszté”. Ezen 
iratok szerzőinek és terjesztőinek haditörvényszék elé állítását rendelte el.17

A reformkor és a forradalom országos kérdéseket felvető korszaka sem feled
tethette, hogy Váradnak megvoltak a maga sajátos, megoldásra váró helyi problé
mái. A szabadságharc idején megválasztott tisztikar hiába próbálkozott rendezé
sükkel, esetleg csak átmeneti kezelésükkel, a rendelkezésre álló idő rövidsége va
lamint a háborús helyzet miatt a megoldás késett. Régóta problémát jelentett, hogy 
Várad voltaképpen négy, gyakorlatilag egybeépült, közigazgatásilag azonban egy
mástól független településből állt (Várad [Újvárosként is szerepelt], Váralja, Ve
lence, Olaszi,). E települések egyike sem rendelkezett szabad királyi városi rang
gal (és a vele járó jogkörrel), élükön sem polgármester, hanem csak bíró vagy 
főbíró állt. A forradalmi tisztikar annyit tudott elérni, hogy Várad élére polgármes-

15. Uo. 160. cs.
16. Uo. 247. cs.
17. Uo. 160. cs.
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tért választottak. Foglalkoztak a négy városrész egyesítésének kérdésével is. Lippert 
Mihály Olaszi főbírája az 1848. május 6-án tartott gyűlésen (amit a Polgári Kör 
ülésének neveztek) bejelentette, hogy „tanácskormányi választmányt kíván összve 
hívni a négy városnak egyesülése felett”. Érvelése szerint „históriai adatok szerint 
ezen négy város Nagyvárad név alatt a legnevezetesebb városok sorába tartozott, 
királyok laka s temetkező helye volt, több királyok és fejedelmek által szép szaba
dalmakkal láttatott el, ezen átalakulás korszakba azonban bizton lehet reményleni, 
hogy az egyesülés útján ezen négy város hajdani hírét-nevét visszaszerzénk.”18 
Május 7-én Váralja polgárai is nyilatkoztak az egyesülés mellett.’9 Bende Péter, az 
1848. május 29-én megválasztott váradi polgármester tanácskozásra hívta a három 
szomszédos város tanácsának képviselőit, hogy a városok egyesítését előkészít
sék. A terv egyhangú elfogadásra talált, megvalósítása azonban elmaradt.

A forradalmi időkben sok szó esett a Váradot majdan érintő vasút terveiről is. A 
helyi elképzelések szerint a vonalnak Szolnoktól Mezőtúron keresztül kellett vol
na Várad felé haladnia, hogy onnan ágazzon el egyrészt Debrecenen át Szatmár, 
másrészt Kolozsvár felé. A tervet Kolozsvár vezetősége is támogatta, amint ezt 
Groisz Gusztáv főbíró 1848. június 26-i levele is megerősítette. A kolozsváriak 
közös küldöttséget szándékoztak Pestre, a kormányhoz meneszteni. Időközben a 
váradiak kedélyét egy olyan hír borzolta fel, mely szerint a Szolnok-Arad között 
tervezett vaspálya előzetes felmérése már megtörtént, míg a Debrecenen át 
Szatmárra vezető (Nagyváradot elkerülő) vasút felmérését tervbe vették. Egyik hír 
szerint Széchenyi a Maros menti vasutat támogatta. A Várad-Kolozsvár utat terve
zők Bizottmánya 1848. július 25-én tartott közgyűlésén részletes tervet dolgozott 
ki. Úgy vélték a Maros mentén ott van a folyó, mint közlekedési útvonal, ugyanak
kor Kolozsvár, „Erdély boldogsága egyedüli fokmérője” nem hagyható ki a vasúi
ból.20 A vasútépítés tervét az érdekelt városok Pesten kinyomtatták.21

A város forradalmi tanácsa lényeges problémának találta, hogy magában Várad 
városában alig lehetett iható vizet találni, amit így a szomszéd városrészekből 
(Olaszi, Velence, Váralja) kellett évi rendes fizetség ellenében beszerezni. A ta
nács ártézi kút ásatását határozta el, de ez a szabadságharc eseményei miatt elma
radt. Figyelemreméltó tény, hogy a szabadságharc idején Váradot és közvetlen 
környékét nem sújtotta nemzetiségi viszálykodás. Amikor Bende polgármester el
nökletével 1848. október 18-án a városban népgyülést tartottak, ott felmerült, hogy 
a bécsi kamarilla a nemzetiségeket a magyarok ellen izgatja. Említésének célja

18. Uo. 177. cs.
19. Uo. 177. cs.
20. Uo. 184. cs.
21. Uo. 183. cs. - Ld. a Szőts József által benyújtott számlát, amit ő „elölegesen már 

kifizetett”.
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azonban nem valamiféle helyi feszültség keltése volt, hanem az, hogy a hatóságok 
a lakosságot a szerbek és a Jellasics elleni harcra készítsék fel.22

A város-egyesítés kérdése a szabadságharc leverése után is hamar napirendre 
került. Az erre vonatkozó levelezés a tragikus emlékű 1849. október 6-án kezdő
dött. Jósa Péter főbiztos ezen a napon küldött, Nagyvárad városa tanácsának cím
zett levelében az egyesítésre vonatkozó - „mint nékem előadatik -, készen lévő 
tervet és javallatot” kérte. A város azonnali válaszából kiderült, hogy ilyen tervvel 
nem rendelkeztek. „Mai napról költ azon hivatalos rendeletére, melybe a négy 
központi városok egyesítése iránti tervet és javaslatot Méltóságodnak kézbesíte
nénk, van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy a Városok egyesítése a központi 
Városoknak csak forró óhajtások, de mikénti egyesítésekről semmi terv és javallat 
nem létezik.” A főbiztos - még mindig október 6-án - elküldte viszontválaszát, amit 
a városi önkormányzat működésének szünetelése miatt Thurzó János főszolgabí
rónak címzett. Ebben támogatásáról biztosította az egyesítés ügyét, előtte azonban 
szükségesnek látta, hogy „a város közigazgatására, adó és magány javaik kezelé
sére, a közbátorság miként fent tartására, egyszóval az egyesítendő városok köz és 
magány dolgaiknak, tanátsának és tisztviselőségének mikénti rendezésére nézve 
egy kimerítő, a célnak megfelelő terv még pedig a legrövidebb üdő alatt készíttes
sék.” Egyúttal megbízta a főszolgabírót, hogy a négy város főbírájával, jegyzőivel, 
Váradból és Olasziból két-két, a másik két városból egy-egy esküdttel dolgozzák 
ki a kért tervezetet. Thurzó János másnap kelt levelében a nevezetteket október 9- 
re hívta össze, de eleve kötelezte őket, hogy városaikra vonatkozó bizonyos - első
sorban a városok szerkezetére, azaz fertályokra osztására, továbbá tisztviselőik 
számára, beosztására vonatkozó - adatokat máris hozzanak magukkal.23

A főbiztos rendelete olyan folyamat kezdetét mutatja, amely Nagyvárad törté
netének új szakaszát jelenti. A múlt század elején megjelent könyvében Lakos 
Lajos is kénytelen volt megállapítani, hogy „ezen abszolutisztikus rendszer, ki
váltképp városunkra éppenséggel nem volt hátrányos, ... annak nagyon sokat is 
köszönhet, mert ... mai kialakulásában nagy része volt az annak idején általunk 
olyannyira gyűlölt és rettegett abszolutizmusnak is”.24 A változások zöme termé
szetesen tartalmi volt: a közigazgatás, mindenekelőtt a gazdasági irányítás átszer
vezése, a szakképzettség megkövetelése a hivatalnoki kinevezésekben. De nem 
hiányoztak bizonyos formainak látszó elemek sem, elsősorban a város külső képé
nek javítása.

A város modernizálásának folyamata valójában már Jósa Péter néhány héttel 
korábbi hivatalba lépésével kezdődött. A főbiztos 1849. szeptemberében leiratban
22. Lakos: i.m. 194.
23. A .N .-D . J. B. 127. cs.
24. Lakos: i.m. 200.
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utasította a város vezetőségét, hogy a település anyagi helyzetéről számára jelen
tést készítsenek. Kérte, hogy 48 órán belül küldjék el a hivatalnokok és a szolgák 
(hivatalsegédek) névjegyzékét, fizetésük valamint a hivatallal járó járandóságaik 
listáját, a város kezelésében lévő jótékony és közintézeti pénztárak aktív és passzív 
állását, az alapítványok alkalmazottainak nevét, fizetését, járandóságait. A város 
válasz-jelentése közel 50 ezer forint tökével rendelkező alapítványi összeget tu
dott felsorolni. A beszámolót követően - inkább politikai, mint gazdasági okból - 
feloszlatták a régi Polgári Kört, vagyonát árverés alá bocsátották, s az összeget a 
polgárok felsegélyezésén működő egyik alapítványhoz csatolták. Októberben a 
főbiztos elrendelte az utcák nevének és a házak számozásának kiírását, amit Völ
gyi Ferenc „festész” 35 váltóforintért vállalt el.25

A tisztviselői névsor bekérése egyelőre nem járt tömeges elbocsátásokkal. A 
korábbi tisztikar tagjai a helyükön maradhattak. A főbiztos az előkészítést hiányo
ló aggodalmas levele ellenére hamarosan felterjesztést tett a helytartóságnak a négy 
városrész mielőbbi egyesítésére, s az egyesített város élére „katonai és kereskedési 
szempontbóli tekintélyessége nézetéből” polgármester kinevezésére. Javaslatát a 
helytartóság elfogadta, s a város élére Bölönyi Menyhért személyében polgármes
tert állított. Bölönyi polgármester hivatalának elfoglalásakor, 1850. január 4-én a 
négy város egyesült „választott esküdti gyűlése” előtt mondott beszédet, amelyben 
az egyesítést egyelőre csak politikai-adminisztratív területen tartotta érvényesnek, 
amíg az egyes városok javait az egyesítésbe be nem vonják. Reményét fejezte ki, 
„hogy az ország körülményeit borús fellegekkel eltakart jövendője a véres harcok 
tökéletes legyőzésével tisztába kerülvén, ezen haza dicsőségesen uralkodó király
nak fellépésével tőle nyerendő rendelményénél fogva virágzó lesz s a bús napokat, 
melyeket pár évek óta fájdalommal szenvedénk, örvendetesek váltják fel”. Bölönyi 
úgy vélte, hogy a városok egyesítésének engedélyezése az uralkodó kegyességét 
igazolja, ami a várost újra naggyá emeli.26 Az egyesítés nem várt problémákat is 
felvetett. 1851. elején Marun Miklós és Szakács Illés, a város szegényeinek sírásói 
panaszolták, hogy „az egész négy városi elesetteket temetik, s szolgálatjukat ép
pen úgy teljesítik, mint midőn ezt csak egy városra írták elő”, ennek ellenére még 
a múlt évi 32 frt járandóságukat sem adták ki. A február 7-i tanácsülés a kifizetést 
elrendelte, arról azonban nem szól, hogy a sírásók megnövekedett munkáját meg
növelt bérrel ismerte volna el.27 A városegyesítés minden hivatalra és városi alkal
mazottra megnövekedett terheket hárított, aminek honorálására a városvezetés nem 
gondolt.

25. Uo. 200.
26. Uo. 202.
27. A. N .-D . J. B. 235.cs.
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A szabadságharcot követő években a város anyagi helyzete meglehetősen inga
tagnak bizonyult. Az 1851. február 3-i tanácsülési jegyzőkönyv szerint Sztupa 
Mihály pénztárnok az 1849/50. év pénztári számadásába 58 435 frt 52 krajcár 
bevétellel szemben 57 840 frt 42 xr kiadást vezetett be, s így 595 frt 10 xr marad
vánnyal számolt.28 A város pénzügyeiről szóló egyéb iratok azonban rendszeres 
hiányról tanúskodnak. Késlekedett a lakosok adófizetése is. A hatóságok a városra 
16-17 ezer frt községi adót vetettek ki. A város Hoványi Lajos elnöklete alatt adó
kivető bizottságot állított fel, az elnök azonban - mivel a főbiztos szándékaihoz 
nem tudott alkalmazkodni, a megtiszteltetést megköszönve -, hamarosan lemon
dott. 1851 végén az 1850/51-i adóévre kivetett 15 950 frt adóból 5343 forintnak 
(azaz pontosan egyharmadának) a befizetése még késett. A pénztelenséggel indo
kolták, hogy amikor a tanács 1851. május 5-én elismerőleg nyilatkozott a néhány 
nappal korábbi tűzvész oltásában segédkezük önfeláldozásáról (egyikük a város
ban állomásoztatok: itáliai pármai ezred káplára volt), sajnálattal jelentették ki, 
hogy a pénztár szorult helyzete miatt fejenként 2 pengő-forintnál magasabb jutal
mat adni nem tudnak. Ugyanezen a tanácsülésen jelentették be, hogy a városi pénztár 
csaknem teljesen kiürült, ezért kérni fogják, hogy a katonaságra fordított, arányta
lanul nagynak vélt költségeikhez a megye járuljon hozzá. Komoly anyagi terheket 
rótt a városra az is, hogy az új kormányzat kerületi központtá tette s ezáltal (a 
helybeliek értelmezése szerint) „az ország 5 fővárosa közé emelte”. Ez katonai 
elszállásolást, katonai bútorzat beszerzését, a cs. kir. rendőrség szállásáról való 
gondoskodást tett szükségessé, a tanács számítása szerint 62 ezer ezüst forint ér
tékben. A tanács 1851. december 15-i ülésén a kormánytól ezek fedezését kérte. A 
hiányok pótlására már az 1851. augusztus 2-i tanácsülés kölcsön felvételét java
solta s megbízta a polgármestert, hogy keressen erre kedvező lehetőséget. Az ezév 
november 6-i ülés azt állapította meg, hogy a város 9850 frt adósságának visszafi
zetésére (amivel 19 főnek tartoztak, köztük Csorba polgármesternek is 2400 frt- 
nyi összeggel) nincs más megoldás, mint hogy ezt az összeget a következő évre 
adó formájában kivetik.29

A város bevételi forrásai közé tartozott a fogyasztási adók kivetése. Az 1851. 
február 24-i tanácsülés a jószág levágásával is foglalkozó vendéglősöket és korcs- 
márosokat borjú- és sertésvágás esetén 4-4 krajcár, bárány vagy malacvágás ese
tén 2 xr illeték fizetésére kötelezte. A kurta bormérések tulajdonosai 6 krajcárt 
fizettek, míg azok a polgárok, akik saját borukat fogyasztották vagy árulták, októ
bertől 8 hónapig mindenfajta fogyasztási adó alól fel voltak mentve.30 A város

28. Uo. 235.cs.
29. Uo. 235. cs.
30. Uo. 235. cs. - Kurta bormérésnek nevezték azokat az árusító helyeket, ahol nem egész 

évben, hanem jobbára csak az újbor kiforrásától (nagyjából októbertől) árultak bort.
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egyébként monopolizálta bizonyos cikkek árusítását. Az 1851. február 25-i tanács
ülésen fogadták el az egyes haszonbérlőkkel történt megegyezést, aminek alapján 
a mészárosok 4600 frt, a hentesek 1000 frt, a borbérlők 2500 frt fizetésére vállal
koztak. Ugyanekkor a tégla- és cserépvetést is bérletbe adták, sőt a város cselédje
inek csizmái készítésére is „árlejtést” hirdettek, amit egy várad-olaszi mester nyert 
meg, 7 frt 40 xr-ért vállalva a csizmák párjának elkészítését.31 A hatóságok igye
keztek megakadályozni, hogy az árusítás monopóliuma az árak túlságos felszöké
sét eredményezze. 1851. májusában „a túró áruló asszonyok közönségesen az iránt 
esedeznek, hogy noha nekik túróik árulása sem a debreceni, sem a belényesi vásá
rokban meg nem engedtetik, mind azt itt [a debreceni és belényesi árusok] szerenkint 
az ő károsodásokra árulják, kérik annál fogva őket ettől eltiltani.” A május 5-i 
tanácsülés mégis úgy határozott, hogy „A fogyasztó közönségnek érdekében lé
vén, ha az élelmi cikkek árulásában minél többen versengenek, a kérés nem telje
síthető.” Ugyanezt a célt szolgálta a hatósági árak megállapítása, amit Csorba pol
gármester magának tartott fenn. Az 1851. július 22-i tanácsülésen például a hús 
árát 18 krajcárról 16 krajcárra szállíttatta le.32

A város ingatlan vagyonának első felmérései nyomorúságos, leromlott állapot
ban lévő épületekről adtak számot. Az 1850. április 20-án kelt „lelet-tár Nagyvá
rad város ingatlan és ingó javairól” 35 tételben próbálta felsorolni Várad (azaz a 
„központi város”) javait. Eszerint a kis piacon álló városháza „tanács, tánc s ven
déglő termeket, korcsmát, vendég s több hivatalnok s cselédek szobáit, áristomot s 
több haszonbérbe kiadni szokott boltokat, vendég istállókat, mind egy fedél alatt 
magában foglaló kemény anyagból cserép zsindely tetőre készült egy emeletes 
épület”. A hivatal berendezése azonban már nemigen bizonyult méltónak egy nagy
város irányítására. A polgármester tekintélyét „az asztalon kis réz csengettyű” fe
jezte ki, a „nyeles csengettyű” a nagyobb tanácsteremben sem hiányzott, asztalát 
azonban „ócska rongyos zöld posztó” borította. A levéltárnok szobájában „a várost 
ábrázoló térkép” volt található, „rámában, törött üveggel”, továbbá „más fali kép 
szintén törött üveggel”. A hivatali helyiségekben alig néhány karosszék volt bőrrel 
bevonva s „szőrrel töltve”, többségük kemény festett fából készült. A városháza 
mellett a város birtokában volt még néhány gazdasági épület (istálló, szín, szerszá-

31. Uo. 235. Cs. -  A tégla és cserépégetés monopóliumának megszerzésére hamarosan 
egy rivális jelentkező is akadt, aki kész lett volna 10 pfrt-tal többet fizetni, ha a kizá
rólagosságot 6 évre kapja meg. A város kitartott jelöltje mellett, aki ellen azonban 
hamar panasz merült fel. Az 1851. július 10-i tanácsülésen kifogásolták, hogy termé
kei árát túlságosan magasra emelte. A tanács az árak mérséklésére intette a mestert, 
ellenkező esetben másnak is engedélyt adnak a tégla- és cserépégetésre.

32. Uo. 235. cs.
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mos kamra), néhányuknál megemlítve, hogy „rossz karban” vannak.33 Hasonló 
összeírás készült a társ-városok vagyonáról is, amit helyenként a természetbeni 
vagyon felsorolása tett változatosabbá. Várad Olasziban a leltárban 62 köböl zabot 
és 11 köböl tiszta búzát is feltüntettek, amely „poros, giz-gaz, amint a szérűről 
felmérődött”.34 A vagyonfelmérésnek azon célja, hogy értéküket meghatározza, 
egyelőre alig tudott érvényesülni. Az 1850-i összeírás mellékletként közli Lábassy 
József váradi építőmester és Mikes Károly ácsmester becslését, amely a váradi 
városháza értékét 100 ezer ezüst forintra, a város egyéb javait 48 ezer forintra, a 
társvárosok vagyonát 56 500 forintra tette.35 Ha a városháza ilyen siralmas álla
potban volt, nem csodálkozhatunk, ha a város által fenntartott iskola állapota sem 
volt vigasztalóbb. Az 1851. december 15-i tanácsülésen a polgármester előterjesz
tette, hogy a helybeli normál-iskolát oly elhanyagoltnak, épületét oly elpusztult
nak találta, amely nemes céljainak nem felel meg, sőt a „kifejlésben lévő gyenge 
növendékek erkölcsi romlására szolgál”. Ajavítás érdekében tárgyalást javasolt az 
iskola igazgatóságával.36

A váradi városháza helyiségeinek különféle célokra való bérbeadását ismerve, 
meglepőnek tűnik, hogy amikor Dőry Gábor kerületi főispán 1851. februárjának 
elején arról érdeklődött, hogy milyen feltételekkel, mennyi időre és mennyiért tud
nának a városban felállítandó „rendőri igazgatóság” számára a városházán néhány 
helyiséget a kormánynak bérbe adni, akkor a tanács február 3-i ülésén - megkö
szönve ugyan a neki tulajdonított figyelmet s ígérve, hogy ha megfelelő helyiséget 
találnak, azt átengedik - kizárta, hogy a városházán szorítsanak helyet az igazgató
ságnak. Dőry főispán néhány héttel később közölte, hogy a város köteles a város
házára befogadni a rendőri igazgatóságot amiért a birodalmi kincstár a városnak 
viszonylagos kárpótlást fog nyújtani. Ha nem engedelmeskednek, „akkor a kisajá
tításnak leend helye”. A február 24-i tanácsülés a városháza átengedését továbbra 
is szinte lehetetlennek nevezte, s kérték Öméltóságát, hogy rendeletének teljesíté
sétől tekintsen el.37 A határozott elzárkózás oka az volt, hogy a magánbérlők ma
gasabb bérleti díjat fizettek, mint amire a “viszonylagos kárpótlás” esetében szá
mítani lehetett.

33. Uo. 208. Cs. -  Az összeírás alaposságáról tanúskodhat, hogy nemcsak az asztalokat, 
székeket, „írást tartó almáriumokat” vette figyelembe, de a „köpö ládákat” is.

34. Uo. 208. cs.
35. Uo. 208. cs. - Várad Olasziban a városháza értékét 53 500 forintra, az egyéb ingósá

gokét 5 ezer frt-ra becsülték. Váralján és Velencén csak a városházának tulajdonítot
tak értéket, az előzőt kétezer, az utóbbit ezer forintra értékelték.

36. Uo. 235. cs.
37. Uo. 235. cs.
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Nehezményezte ugyanakkor a város, hogy tanácsának hatásköréből kikerült a 
bíráskodás. A polgármester javaslatát, hogy ezt kapják vissza, Uray Bálint, a Deb
receni Főtörvényszék elnöke elutasította. Késznek mutatkozott viszont arra, hogy 
a kerületi főispánnál lépéséket tegyen olyan tanácsok kijelölésére, amelyek a pol
gármester mellett „mint politikai végrehajtó orgánumok működjenek s kik különö
sen az árva tömegekre, melyben ítélete szerint is egy testület biztosabban kezelhet, 
felügyeljenek”. Az 1851. március 29-i ülés a főispánt felkérte egy ilyen 4-6 tagú, 
fizetéssel bíró tanács felállítására. Ugyanezen év nyarán vette hírül a város, hogy 
egy kormányrendelet az árvaügyet is a járásbíróságok hatáskörébe utalta. Mivel a 
városban lévő számtalan ügy intézését a járásbíróság nem bírta ellátni, Csorba 
polgármester javasolta a felső hatóságoknak, hogy ezen ügyek a városi hivatal 
körében maradhassanak.38

Az önkényuralom első éveiben a hatóságok minden alkalmat megragadtak a 
helyi hivatalok bírálatára. 1850. augusztus 27-én Cseh Eduárd nagyváradi kerületi 
királyi biztos közvetítette Geringer helytartó több magyarországi hatóságnak szó
ló feddését, mivel azok a Szerb Vajdasággal és a Temesi Bánsággal magyar nyel
ven kezdtek el levelezni, holott „a Magyar Korona országos ideiglenes kormány- 
rendszer 1. szakasz 13. § szerint Magyarországon kívül közhatósági levelezésben 
hivatalos nyelvül a német határoztatott.”39 Váradon számos helyi konfliktus is ke
letkezett a hatóságokkal. Cseh Eduárd 1851. februárjában nem akarta jóváhagyni 
a császári és királyi építészeti hivatal elhelyezésére kijelölt Apáca utcai épület 
haszonbérletbe adását, mert a város „a ház utáni katonatartásra haszonbérlő hiva
talt” kívánta kötelezni. A bérlet azért valósulhatott meg, mert a város vállalta, hogy 
- mivel a , jövő-menő katonaság” rövid időre való vendéglőkbe való beszállásolá
sát a város úgyis fedezi -, ezért az építési hivatal által elfoglalt helyiségek után is 
kész volt azt magára vállalni.40 Máskor a város vezetés tényleges mulasztása adott 
okot a bírálatra. 1850 folyamán Jósa Péternek számos esetben kellett sürgetnie a 
házszámozás ügyét. „A házak számokkal el láttassanak és minden helységben a 
bemenetel és kimenetelnél vagy a kapura vagy a végre felállított oszlopra, fábul 
vagy kőből felfüggesztendő táblán a helységnek neve divatozó nyelveken kijelen
tessék.” Az 1850. június 25-én kelt levél arra hivatkozott, hogy a főbiztos már 
április 12-én és június 23-án is küldött hasonló utasítást.41 A város dolgát egyéb
ként nehezítette, hogy egyre szaporodtak az irányítására és ellenőrzésére kirendelt 
császári vezetők. Újabb felettesként 1850. december 30-án Dőry Gábor kerületi

38. Uo. 235.cs.
39. Uo. 127. cs.
40. Uo. 235. cs.
41. Uo. 127. cs.
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főispán jelentette kinevezését és azt, hogy elfoglalta álláshelyét. „Hazánk s így e 
kerület viszonyai is nem szavakat, hanem tettet, munkát várnak, hogy sebeiből 
gyógyuljon ... Virradjunk új munkára, új erőre a beállandó évvel.”42

Bölönyi polgármester azzal akarta megnyerni a hatóságok jóindulatát, hogy a 
tanács 1851. május 12-i ülésén díszpolgári címet javasolt a város szinte összes 
főnökének: Döry főispánnak, Jósa főbiztosnak, Braunhof tábornok katonai parancs
noknak, Ravazdy István Dél-Bihar megyei főnöknek továbbá a kerületi hivatal két 
tanácsosának.43 Igyekezete mégsem tudta elnyerni feljebbvalói rokonszenvét. Nem 
találták sem eléggé erélyesnek, sem eléggé lojálisnak. Geringer báró a helytartó
ság országos főnöke 1851. június 25-én Csorba Jánost, a kerületi hivatal császári 
és királyi helytartósági előadóját nevezte ki polgármesterré „fáradhatatlan szor
galma, kitűnő szakismerete, az uralkodó Felség iránti tántoríthatatlan hűsége és a 
közügyek vezetésében tanúsított erélyessége elismerése jeléül”. Az 1851. június 
28-i tanácsülés a kinevezést üdvözölte, de köszönetét fejezte ki a leköszönő Bölönyi 
Menyhértnek, aki a továbbiakban tanácsosként megmaradt a város irányításában.44 
Csorba polgármestersége új korszak kezdetét jelentette a városban. Az új vezető 
egyrészt szigorú következetességgel hajtotta végre a város modernizálásához szük
séges változtatásokat, másrészt a felsőbb szervek jóindulatának megnyerésével 
igyekezett a város pozícióján javítani. Utóbbi törekvésének szemmel látható jele 
volt a díszpolgári cím további sűrű adományozása. Az általa vezetett első tanács
ülésen (július 10.) azonnal javasolta, hogy a díszpolgárrá felterjesztettek közé 
Geringer báró helytartót is vegyék fel.45 1851-ben végül nyolcán kapták meg ezt a 
megtisztelő címet.

Csorba munkásságának alapvető eleme volt a város igazgatásának hatékonyab
bá tétele. Már az említett július 10-i tanácsülésen bejelentette, hogy a négy város
rész eddig működő tanácsát „feloszlottnak nyilvánítja”. Az elintézetlen ügyeket a 
polgármesteri hivatalhoz tették át, az iratok közös levéltárba kerültek. Ugyanekkor 
megtiltotta a városi tisztviselőknek, hogy magán folyamodványokat készítsenek s 
magán ügyeket vállaljanak, „melyek a hivatali körön kívül esnek”. Az 1851. no
vember 3-i községi tanácsülésen arra hivatkozva, hogy „sajnálva nyilvánítja, de 
meggyőződött, hogy az eddigi rendszer és a hivatalok felosztási hiányossága miatt 
a közigazgatás kellő pontossággal nem vezethető”, újabb javaslatot terjesztett elő. 
Kifogásolta, hogy a tanács 24 tagja „díj nélkül köteles működni és így természete
sen mindenki saját családi érdekeit, a közügyek végrehajtásának elébe teszi”, amin

42. Uo. 127. cs.
43. Uo. 235. cs.
44. Uo. 235. cs.
45. Uo. 235. cs.
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„több díjas tanácsnok” alkalmazásával kellene segíteni. Kevesellte a rendőri taná
csos 2 Írnokát, helyette 4 biztos alkalmazását javasolta, míg a katonai szállást ren
dező hivatalnál a 4 albiztos helyett 8 „fertály mester” alkalmazását javasolta.46 A 
tanács egyetértett a javaslatokkal és határozatában az eddigi egy mellé további 
három díjazott tanácsnok, két rendőri biztos és nyolc fertálymester munkába állí
tásáról döntött. Csorba kezdeményezésére alakult át az eddigi „esküdti testület” 
„községi tanáccsá”. (Az elnevezést az 1851. augusztus 11-i üléstől kedve használ
ták.)

A szabadságharc bukása sem tudta visszavetni a város erőfeszítéseit arra nézve, 
hogy a maga irányába fordítsa az épülő vasútvonalat. Az új vezetés éppen olyan 
határozottan igyekezett megnyerni a hatóságokat, mint a szabadságharc alatt mű
ködő tanács. A város képviselőtestülete 1851. március 10-i ülésén „a birodalmi 
vasút egy vonalának városunkoni keresztül hozatala miképpeni eszközlése iránt” 
tanácskozott. Április elején három tagú küldöttséget indítottak Bécsbe, s egyúttal 
felkérték a fővárosban lakó polgártársukat, gróf Frimont Bélát valamint Joseph 
Wattmann kormánytanácsost, hogy a kérést illetékes helyen támogassák, s a város 
küldöttségével működjenek együtt. (A küldöttség április 9-én indult útjára s május 
1-én ért vissza.)47 Felelevenedett az együttműködés Kolozsvárral, amely szintén 
küldöttséggel szorgalmazta a vasútépítést. A két város azért tartott össze, mert fél
tek attól, hogy a kormányzat „a legrövidebb útvonaltól eltérve” Debrecenen át 
akarja Erdélybe vinni a vasutat. A küldöttség végül azzal a jó hírrel tért vissza, 
hogy a kormány a Szolnok-Nagyvárad vasútvonal mellett foglalt állást, bár mind a 
debreceniek, mind az aradiak továbbra is erőltették a városuk felé vezető pálya 
megépítését. Kevesebb biztatást kapott a vonal folytatása Kolozsvár felé, mivel a 
természeti akadályok miatt ezt Bécsben túl költségesnek vélték. Egyébként a ható
ságok még a polgárok ilyen fokú társulását is bizalmatlanul fogadták. Bölönyi 
polgármester azért kapott feddést, mivel a vasútépítés ügyében tartott megbeszélé-

46. Uo. 127.cs.
47. Uo. 183. Cs. -  Mivel a hatóságok megtiltották, hogy a küldöttség útját közpénzekből 

fedezzék, a költségeket a város polgárai adták össze. Az összes kiadás 493 pengő 
forint 41 krajcárra rúgott, amihez Bölönyi Menyhért polgármester, Lippert Mihály 
korábbi főbíró 5-5 pengő forinttal járult hozzá, s 10 forintot adott Jósa Péter főbiztos 
is. - Az úti elszámolás tételei egyébként tanulságosak lehetnek a korabeli árviszony
okra. A Szolnok-Pest vasúti jegy fejenként 2 frt 29 xr-ba került, de a poggyászért 
külön kellett fizetni. (Ezért a három személy együtt 1 frt 40 xr-t fizetett.) A Pest-Bécs 
vasúti jegy (poggyász nélkül) 6 frt 20 xr, visszaúton a Bécs-Pest hajójegy 7 frt 13 xr 
(de ekkor nem kellett külön a poggyászért fizetni). Pest-Budán és Bécsben a küldött
ség bérkocsikkal fuvaroztatta magát. Szállásra és étkezésre minden tagnak napi 5 irt
ot számoltak el.
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sek tartására nem kért engedélyt a hatóságoktól. A polgármesternek bizonygatnia 
kellett, hogy e „szivarozás közbeni barátságos értekezéseknek” nem volt politikai 
tartalma. Az ügy pikantériája, hogy az elmarasztaló levelet Csorba János, akkor 
még kerületi előadó írta alá, aki nem sokkal később, polgármesterként maga is a 
vasútügy odaadó támogatója lett. A hatóságok ugyanakkor azt remélték, hogy a 
vasútépítéshez szükséges földterületet a környékbeli birtokosok ingyen engedik 
át. Ez többnyire meg is történt, a római katolikus püspökség és a káptalan nemcsak 
földet, hanem ingyen napszámot is felajánlott.48 A város a vasútépítést az állomás 
épület (indóház) részére ingyen biztosított hely átadásával és az állomás épület 
felépítéséhez szükséges 500 ezer téglával kívánta támogatni.

A város külső képének javításában elsődleges helyet foglalt el az utcák rendben 
tartása (helyenként kövezése) valamint a városképet rontó építmények eltávolítá
sa. Jósa Péter főbiztos már 1849. november 22-én jelentést kért Bölönyi polgár- 
mestertől arról, hogy „a keze alatt lévő városban az utak egyáltaljában minő álla
potban vannak”, a harci eseményei okoztak-e bennük romlást, s mennyibe kerülne 
rendbehozataluk. 1849. december 10-én a főbiztos az utak rendbehozatalára ho
zott rendelet szövegét közölte. Ennek értelmében „azonnal az utakat járható álla
potba tétesse, nehogy a közlekedés megakadályoztassék vagy éppen lehetetlen le
gyen”. Az utcák javításának költségei azonban esetenként feszültség keletkezett a 
hivatalok és a lakosság között. 1850 tavaszán Jósa Péter intézkedésére Olasziban a 
Fehér papok utcáját úgy köveztették ki, hogy a szükséges homokot a város költsé
gére szállították oda, míg magának a kövezésnek a költségét a lakosoknak kellett 
fizetniök. A befizetések várható késedelme miatt a város ez utóbbit is előlegezte. A 
tanács véleménye szerint azonban az utca jelentős része nem is fő utca, ezért ele
gendő lett volna „mérnökileg kiegyenlíttetni s homokos köveccsel vastagon jól 
meghordatni”. 1851. nyarán Váralja polgárai aggodalmaskodtak, mivel az útépí
téshez szükséges kavicsot a házaik előtti térről (a Körös partjáról) hordták el, ami 
az árvízveszélyt növelte. Dőry főispán a polgármestert utasította, hogy ezt a gya
korlatot tiltsa meg.49

Úgy tűnik, a városszépítést többnyire nem a hatóságok esztétikai igénye váltot
ta ki, hanem a katonaság szempontjai. Ezt sejthetjük Dőry főispán 1851. áprilisi, a 
polgármesternek szóló leirata mögött is, amelyben arra utasítja, hogy „a nagypiac 
tisztává tétele és egyenlítése tekintetéből a várba vezető út mellett fennálló sátra
kat onnan azonnal elhordják és más helyre állítsák”. A tanács az 1851. április 14-i 
ülésen azt kérte a főispántól, hogy „mivel több polgárnak e sátrakba tetemes va
gyona van befektetve”, ha a sátrakat most helyükről elhordják, akkor értékeiket

48. Uo. 183.cs.
49. Uo. 165. cs.
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elveszítik, ezért a rendelettől álljon el vagy kárpótlásról gondoskodjék. Dőry má
jus elején újra parancsba adta a sátrak eltávolítását s kizárta, hogy a hatóságok 
kárpótlást fizetnének. A város ezúttal önérzetesen válaszolta, hogy a sátrak a piac 
kialakításával egyidősek, amikor még szabályozás nem volt. A kárpótlás ügyében 
pedig fel fogják venni a kapcsolatot a káptalannal, amely felerészben tulajdonosa 
a nagypiac területének.50 A főispán május 23-i leirata arra figyelmeztette a polgár- 
mestert, hogy a városok utcáinak tisztántartása nemcsak dísz, hanem a lakosság 
egészségét is óvja. Mivel a ganaj utcára hordása, a moslék és „egyéb bűzt okozó 
folyadékoknak ki öntése vagy kifolyatása” egészségtelen, tiltsák meg, s „honnan a 
szorgalmasabb földes gazdák és kertészek földjeik javítására könnyebben szét
hordhatják”. Dőry főispán június 24-i leirata alapján a takarítás és az elromlott 
utak rendbehozatala különösen a vásárok után vált aktuálissá.51 Az 1851. decem
ber 22-i tanácsülés maga is a városi utcák és piacok tisztántartásáról intézkedett.52

Az 1850-es évek elején Nagyvárad elindult a nagyvárossá való fejlődés útján. 
Lakossága az egyesítés után (1850. decemberében) készült összeírás szerint 22 
538 főt számlált. E lakosság élete persze nem volt könnyű. Hiába emelkedett a 
Sebes Körös partján a vár, a katonaság befogadására nem mindig bizonyult ele
gendőnek. Az 1851. július 22-i tanácsülés rendelkezett arról, hogy a július 29-én a 
városba érkező nagyobb létszámú császári lovasság elszállásolását készítsék elő. 
Kiderült, hogy a lakosok egy része istállóját vagy gazdasági épületét alakította át 
lakószobává, hogy oda helyezzék az érkezőket. A polgármester hiába nehezmé
nyezte ezt az eljárást, változtatni nem tudott rajta.53 Alig két héttel a bejelentett 
katonaság érkezése után, 1851. augusztus 13-án a Körös árja pusztította a várost. 
Az ár hevességének okát a hatóságok abban látták, hogy a parton kikötött tutajok 
elszabadultak s a hidaknál eltorlaszolták a víz útját. Romba dőlt 555 ház, az ingó
ságokban és jószágokban szenvedett kár nagyságát 166 ezer ezüst forintra becsül
ték. A kárvallottak segélyezésében mind a városiak és a környékbeliek, mind a 
felsőbb szervek részt vettek. Az uralkodó 8 ezer, a kormány 6 ezer forinttal járult 
hozzá a károk enyhítéséhez, de adott Szaniszló Ferenc, az új római katolikus püs
pök valamint a káptalan is. A város pedig 30 ezer frt kölcsönt vett fel, amit a rászo
rulók között osztottak szét. A kormány segítségként a bor- és húsfogyasztási adó 
haszonbérét a városnak engedte át.54

Az 1851. év a lakosságra nézve különösebb bonyodalmak nélkül zárult. A pol
gármesteri hivatal 1852. január 4-i jelentése az 1851. decemberi állapotokat meg-

50. Uo. 235. cs.
51. Uo. 165. cs.
52. Uo. 235. cs.
53. Uo. 235. cs.
54. Lakos: i.m. 57-58.
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nyugtatónak ítélte. Az emberek egészsége elnevezésű rovat a kanyarójárvány el
múltáról tudósított valamint szórványos gyomor és epe panaszokról, továbbá kö
högésről számolt be. A szarvasmarhák és lovak egészségi állapotát nagyon kedve
zőnek találták. A közbátorság (közbiztonság) állapota elegendő, a tisztviselők hi
vatalos eljárása kielégítő, a közmunkák állapota meglehetős, a pénzforgalmi álla
pot szűk. Az év végi időjárás száraz és fagyos volt, a nép hangulatát pedig eléggé 
csendesnek minősítették.55

A kerületi főispán 1851. augusztus 7-én Ferenc József egész alakos képét aján
lotta megvételre. A kép „Őfelségét álló alakban és koronázási díszruhában ábrá
zolja..., az ára igen jutányos, ... 10 pengő forintra van meghatározva”.56 A képet 
végül tizenketten rendelték meg, élükön Csorba polgármesterrel és Szaniszló püs
pökkel.57 1852. nyarán az uralkodó személyesen is felkereste a várost. A polgár- 
mester már májusban gyűjtést rendelt el a látogatás költségeinek fedezetére, ami
nek során 10 fő 574 pengő frt-ot ajánlott meg. Csorba polgármester már június 11- 
én utasította a tanácsos urakat, hogy Őfelsége érkezése napján (június 18-án) dél
előtt 10 és 11 óra között hivatali szobájában egyforma ruhában (fekete frakk vagy 
fekete Zrínyi dolmány, megegyezés szerint) jelenjenek meg, hogy a város határába 
együtt mehessenek ki. A királyi látogatás másnapján a hivatalokat fogják felkeres
ni, ezért reggel 8 órától fogva mindenki legyen - hasonló öltözetben - a városhá
zán. A főispáni hivatal arról intézkedett, hogy a díszmenetet fogadó tanuló ifjúság 
és a céh-tagok 12 órától álljanak a kijelölt helyen. Dőry főispán nem mulasztotta el 
bekérni a polgármester üdvözlő beszédét, amit „átvizsgálva és kiigazítva” küldött 
vissza. A látogatás után a polgármesteri hivatalba számlák özöne futott be a foga
dást előkészítő mesterektől, diadalkapu készítéséről, festőmunkákról, tűzijátékról 
és kivilágításról, harangozok napszámáról, egészen a lobogók nyelére készített 
gombok költségéig.

A királyi látogatás jól sikerült. Az uralkodó Csorba polgármestert Ferenc Jó
zsef érdemrenddel tüntette ki. A polgármester 1852. szeptember 8-ra, Kisasszony 
napjára a székesegyházba ünnepélyes misére hívta a képviselő és a tisztviselő ura
kat, hogy Őfelsége útjának szerencsés befejezését ünnepeljék. A felszólítás nem 
nélkülözte a feddést: „Táplál a remény, hogy ebbeli felhívásom több eredménnyel 
találkozik, mint Urunk születése napján történt, mikor is a képviselő urak részint 
legcsekélyebb számmal, részint nem a rendelt időben és helyen jelentek meg.” A 
polgármesteri köriratot 40 fő láttamozta, de hogy végül mennyien vettek részt a 
hálaadó misén, nem tudhatjuk.58

55. A .N .-D . J.B. 127. cs.
56. Ne feledjük, Ferenc József akkor még nem volt megkoronázva.
57. A .N .-D . J.B. 248. cs.
58. Uo. 248. cs.
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Résumé

János Barta: In the shadow of the War of Independence (The Political history 
of Nagyvárad between 1849 and 1852)

During the 1848/49 Revolution and War of Independence Nagyvárad took an ex
tremely important role. That was where the manufactures of ammunition and arms 
as well as the workshops and manufactures producing uniforms and war materials 
were working. The Russian troops cooperating in the oppression of the War of 
Independence held the city to random, plundered it. Neo-absolutism cancelled the 
autonomy of the government of the city, reorganized jurisdiction, and enforced a 
central power in all fields of public life. However, while rejecting civic human 
rights, it united Várad, Váradolaszi, Velence and Váralja towns, thus stimulating a 
process of modernization. As a result of all these, the development of Nagyvárad 
accelerated. It is to a large extent due to the measures of neo-absolutism that 
Nagyvárad became one of the most dynamically developing cities of the age of the 
dualism. The paper strives to examine the processes of public life in details, as 
well as the everyday life of the population.
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