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Nagyvárad város történetének rövid áttekintése 
a magyarországi Tanácsköztársaság időszakában 

(1919. március 21 - április 29.)

Az I. világháború kitörésétől, az Osztrák- Magyar Monarchia katonai vereségén 
majd széthullásán át a trianoni békeszerződés aláírásáig terjedő korszakot Nagyvárad 
történelmében négy, egymástól jól elkülöníthető periódusra oszthatjuk fel. A világhá
ború négy évét, a polgári-demokratikus rendszer közel féléves és a proletárdiktatúra 
valamivel kevesebb, mint egy hónapnyi időszaka követte, amelyet- 1919. április 19- 
e, a román katonaság bevonulását, és április 29-e a román impérium hivatalos beve
zetését követően, - mint egy másfél éves időszak zárt le, és amely már jól láthatóan a 
román állam fokozatos, de végleges berendezkedésének a jegyében telt el.

Az adott történelmi szituáció következtében Nagyvárad, a Tanácsköztársaság 
kikiáltását, és a proletárdiktatúra bevezetését magyar fennhatóság alatt érte meg, s a 
tanácshatalom bevezetése és a román hadsereg bevonulása között eltelt mintegy egy 
hónapnyi időszak arra is tökéletesen elegendőnek bizonyult, hogy megvalósuljon az 
új rendszer időleges konszolidációja. Nagyváradon, 1919 márciusában létrejött a 
proletárdiktatúra rendszere a maga átmenetileg konszolidálódó formájában, s ezzel 
az impériumváltás folyamata ha nem is egyedülálló, de mindenképpen eltérő mó
don zajlott le mint a legtöbb Romániához kapcsolt nagyváros esetében.

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának körülményei ismertek. 1919. márci
us 20-án az Antant budapesti katonai missziójának vezetője Vix alezredes átadta 
Károlyi Mihály köztársasági elnöknek a békekonferencia jegyzékét, amely a ma
gyar és a román hadsereg között új demarkációs vonalat jelölt ki. Az új vonal Szat
márnémetit, Nagyváradot és Aradot a román csapatoknak ítélte, míg attól nyugatra 
francia ellenőrzés alá kerülő semlegességi zónát jelölt ki. A jegyzék jól érzékeltette 
az Antant megnyerésére irányuló magyar külpolitika tökéletes kudarcát, ami még 
akkor is igaz volt ha, - mint kiderült, - a magyar kormány értelmezésével ellentétben 
a jegyzékben foglaltakat a békekonferencia valóban demarkációs vonalnak és nem
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végleges politikai határnak tekintette. A Vix jegyzék utasításait a magyar kormány 
elfogadhatatlannak tartotta. Lemondását március 21-én a Tanácsköztársaság kikiál
tása és a proletárdiktatúra bevezetése követte.

1919 márciusára Nagyvárad katonai, és belső politikai helyzete igen összetetté 
vált. Az 1919 tavaszára kialakult viszonyok pontosabb megértése érdekében szük
séges az azt megelőző néhány hónap eseményeinek rövid felvázolása. Még 1918 
decemberében Kolozsvárott, Erdély új katonai parancsnokának Kratochwill Kár- 
olynak az irányításával megindult egy olyan ütőképes haderőnek a megszervezése, 
amelynek feladata lett volna, hogy a Maros mentén felvonulva biztosítsa a belgrádi 
egyezményben kijelölt demarkációs vonal védelmét. Ezt az elképzelést azonban le
hetetlen volt megvalósítani, mivel a román csapatok december 17-én átlépve a de
markációs vonalat megindultak Kolozsvár irányába, majd 24-én magába a városba 
is bevonultak. Az erdélyi katonai körzet parancsnokságát, amely kénytelen volt el
hagyni Kolozsvárt, némi vita után Szatmárnémetibe helyezték át. Ugyanakkor a 
magyar katonai vezetés, - amely mindaddig komolyabb ellenállás nélkül ürítette ki 
az erdélyi területeket, - ekkor már komoly előkészületeket tett annak érdekében, 
hogy a román katonaság előrenyomulását Nagyvárad előterében, a Királyhágó kör
nyékén feltartóztassa. Január elejétől a magyar hadsereg ellenállása általánossá vált, 
s a megváltozott helyzetet mi sem mutatta jobban, mint Ferdinánd Vix alezredesnek 
az a január végi kijelentése, mely szerint: „a magyar csapatok visszanyerték fegyel
mezett erőt sugárzó egységek képét.”1 Mindezek az események jól illeszkedtek a 
magyar kormány január elején, közepén kialakuló új honvédelmi koncepciójához, 
amely az elmúlt hónapokkal szemben a diplomáciai erőfeszítések mellett, immár 
egyre határozottabban készült a magyar területek közvetlen katonai védelmére.

1918 őszétől kezdődően, az egyre erőteljesebben felgyorsuló belpolitikai esemé
nyek Nagyvárad politikai életét is mozgásba hozták. A gyors politikai aktivizálódás 
valamennyi szinten, - a politikai pártoktól és a kamaráktól kezdve, a román nemzeti
ségi mozgalmon és a szociáldemokrata, kommunista munkásmozgalmon keresztül 
egészen a civil szervezetekig és az egyes polgárokig, - bekövetkezett. A városi politi
kai élet szereplőinek aktivitása jól érzékelteti, hogy Nagyváradon, az 1918. október 
31-én Budapesten kitört forradalom minden váratlansága ellenére sem hathatott meg
lepetésszerűen. A forradalom győzelme, az új demokratikus forradalmi irányító testü
letek létrejötte (Magyar és Román Nemzeti Tanács, Munkástanács, Katonatanács Nagy
váradon is gyors ütemben konszolidálta az új polgári-demokratikus berendezkedést.

A polgári-demokratikus korszak politikai életének meghatározó jelentőségű kér
dése volt a város magyar és román közössége közötti viszony alakulása. E viszony 
alakulásának központi eleme természetesen a város hovatartozása körül kialakult,

1. RaffayErnő: Erdély 1918-1919-ben JATE Kiadó, Szeged 1987.295. old.
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és az események előrehaladtával egyre élesedő vita volt. Nagyvárad románsága 1918 
őszétől, követte és teljes erejével támogatta az erdélyi és magyarországi román nem
zeti mozgalom általános politikáját. Erdély és Kelet-Magyarország hovatartozásá
nak kérdésében az egyetlen lehetséges politikai megoldásnak az egyesülést tartotta 
Romániával, - a Román Nemzeti Párthoz hasonlóan, - elutasítva ezzel minden más, 
a magyar kormány által felajánlott alternatív megoldást, míg Nagyvárad jövőjét il
letően a népek önrendelkezésének wilsoni jogára alapozva kívánta a várost e meg
nagyobbodott Románia számára biztosítani.

Nagyvárad Romániához való tartozásának, már november közepétől-végétől vi
lágosan megfogalmazott igényét, a város magyar lakossága egyértelműen elvetette. 
Az új demokratikus megye és városirányítás kész volt teljesíteni a román közösség 
minden olyan kívánalmát, mely a teljes jogegyenlőség és a Magyar Nemzeti Tanács 
által is elismert önrendelkezési jog elvével összeegyeztethetőnek vélt, - legyen szó 
akár jelképekről, akár gyakorlati problémákról, - de a román politikai vezetők igé
nyeit ő is elutasította. Az egymással sokszor homlokegyenest szembenálló politikai 
elképzelések feloldhatatlan ellentéteket eredményeztek, de -  és ez nagyon fontos 
volt, - azokon a pontokon ahol az érdekek és a szándékok találkoztak, s ahol a poli
tika veszített jelentőségéből, volt lehetőség az együttműködésére, az érdekek össze
hangolására, s erre rendszerint sor is került.

Az utolsó hónapok során azonban mélyreható változások következtek be. De
cember 1-e után, s kiváltképp a román hadsereg kolozsvári bevonulását követően, a 
Román Nemzeti Tanács és a magyar hatóságok közötti kapcsolatok igen behatárol- 
takká váltak, s a román vezetés immár egyre kevésbé volt hajlandó részt vállalni 
Nagyvárad politikai közéletében. A román politikai vezetők ugyanis, a szükségesnél 
nagyobb mértékben már nem kívántak a „múlttal” foglalkozni, s minden figyelmü
ket és erejüket a román hadsereg várható bevonulása, valamint az ennek következté
ben rájuk háruló megannyi feladatra való felkészülés kötötte le. 1919. január 20-át 
követően a polgári-demokratikus korszak hátralévő mintegy két hónapjában Nagy
várad magyar és román közösségének céljai, törekvései és a jövőről vallott elképze
lései valójában már szinte mindenben ellentmondtak egymásnak. A magyar sajtó és 
közlemény az egyre súlyosabb helyzet ellenére is töretlenül kiállt a rendszer mellett, 
s teljes erejével támogatta azt az önvédelmi politikát, amely a Vix-jegyzéket meg
előző időszakban már egyre határozottabb formát öltött, s amely húsbavágóan érin
tette Nagyvárad helyzetét is.2

1919 tavaszán ez az igen összetett külső és belső politikai helyzet, valamint en
nek igen jelentős gazdasági kihatásai határozták meg Nagyvárad város lakosságá
nak helyzetét, gondolkodását és nem utolsósorban életkörülményeit.

2. Lásd uo.
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Az 1919. március 21-én bekövetkezett változás Nagyvárad I. világháború utáni 
történetben mintegy négy hétig tartó sajátos, de ugyanakkor átmeneti jellegű idő
szak kialakulását jelentette. A Tanácsköztársaság kikiáltása és a proletárdiktatúra 
bevezetése Nagyváradon is jelentősen átrajzolta az addigra kialakult politikai térké
pet, s a város társadalmán belül olyan új törésvonalat teremtett meg, melynek koráb
ban nem volt meghatározó jelentősége. 1919 márciusáig a fő politikai „frontvonal” 
alapvetően, - de nem kizárólagosan -  vagyis a lakosságon belüli megosztottságot 
elsősorban a város hovatartozása körül kialakult magyar-román vita határozta meg. 
1919. március 21-ét követően, bár a korábbi ellentét természetesen nem változott, 
de mellette, sőt bizonyos értelemben azt megelőzve egy új, csíráiban már korábban 
is meglévő és a nemzeti hovatartozástól sok szempontból független új törésvonal 
alakult ki. Ez az erőteljesen osztály-szempontokat magánviselő törésvonal, a prole
tárdiktatúra ideológiájával és gyakorlatával általában egyetértő munkásság és azt 
általában elutasító polgárság között húzódott. Mindez természetesen elsősorban azt 
a kérdést veti fel, hogy mekkora lehetett valójában az új rezsim nagyváradi támoga
tottsága. Bár az osztályharc szellemében kiépülő tanácsrendszer, mint látni fogjuk -  
létezése egy hónapnyi időszaka alatt is a város társadalma jelentős rétegeinek érde
keit sikerült megsértenie, elveszítve ilyen módon ezen rétegek támogatását és lojali
tását, a rezsim társadalmi bázisát -  figyelembe véve Nagyvárad sajátos katonai és 
politikai helyzetét is -  mégsem szabad alábecsülni.

A Budapesten történt gyors belpolitikai fordulat azonnal éreztette hatását az ek
kor még ezer szállal az országhoz kötődő Nagyváradon. 1919. március 22-én, miu
tán felszámolásra került a kormánybiztosi hatáskör, a budapesti Munkástanács ren
delkezését követően megindult a vármegyei és városi Kormányzótanács megszer
vezése. Tagjait a helyi Munkástanács nevezte meg, élére az ismert váradi munkás
vezér Katz Béla került.3 A személyi állományában lényegében érintetlenül megha
gyott közigazgatási rendszer irányítását azok az új különleges jogkörökkel felruhá
zott intézmények vették át, amelyeket a Kormányzótanács közvetlenül megalakulá
sa után felállított. Ezek közül a legfontosabbak a katonai ügyekért felelős Véd és 
Karhatalmi Direktórium, a maga terén teljhatalommal felruházott Közélelmezési 
Direktórium, valamint a hasonló jogkörű Pénzügyi - Gazdasági Bizottság voltak.4

A március utolsó napjaiban tucatjával meghozott rendelkezések túlnyomó több
sége azt a célt szolgálta, hogy minél hamarabb megteremtődjenek a rezsim váradi 
jelenlétének stabil feltételei.

3. Rácz László: Viharok Sodrában. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1982. 41. old. / Nagyváradi 
Napló, XXI. évf., 1919. március 23.

4. Nagyvárad. XLVIII. évf. 1919. március 25.
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Az új hatóságok, az ország valamennyi általuk ellenőrzött területére érvényes 
központi rendeleteket hoztak, melyek alapján a helyi munkástanácsokat és a szak- 
szervezetekre támaszkodva csakhamar hozzáláttak a nagy és középipari üzemek és 
gyárak, a nagy és középbirtokok, a nagykereskedelem, a bányák, a bankok valamint 
a bérházak társadalmi tulajdonba vételéhez, ahogy nevezték szocializálásához, ami 
valójában egyet jelentett az államosítással.5 Ezen intézkedések közül Váradot, mint 
nagyvárost, elsősorban a gyárak, bankok és bérházak valamint a nagykereskedelem 
szocializálása érintette különös jelentőséggel. Mindennek következtében Nagyvá
radon is csak a korlátok közé szorított kisipar és kiskereskedelem maradt meg, ugyan
akkor teljesen megszűnt minden magán pénzintézeti tevékenység.

További intézkedésként Nagyváradon is bevezették a statáriumot, felállították a 
régi polgári bíróságok hatáskörét átvevő Forradalmi Törvényszéket, míg a közbiz
tonság és a rend fenntartásának feladatait az új, politikailag megbízható karhatalom, 
a Vörös Őrség látta el. A Belügyi Népbiztosság 73-as számú rendelete értelmében 
Nagyvárad székhellyel került felállításra a IX. vörösőrkerület, melynek hatásköre 
Bihar, Arad és Békés megye területére terjedt ki.6 A szervezés a Véd és Karhatalmi 
Direktórium feladata volt, amely a vörös őrség felállítása mellett 27-én elrendelte 
minden 20 főnél többet foglalkoztató üzemnél az ún. üzemi őrségek felállítását is 
olyan módon, hogy egy-egy egység az ott dolgozók legkevesebb 10%-át kell magá
ba foglalnia. Nagyon is jellemző módon azonban a rendelet leszögezte, hogy az így 
felállításra került egységeket a Direktórium bármikor szabadon felhasználhatja más 
rendeltetésre is.7 .

Az új politikai rendszer hatalomra kerülése Nagyváradon is szükségszerűen a 
régi felbomlásával, illetve helyenként tudatos szétbomlasztásával járt együtt. A pol
gári demokratikus forradalom után megalakuló új intézmények közül természetesen 
a Munkástanács lett a legfontosabb, míg a két Nemzeti Tanácsot (magyar és román) 
az új hatalom feloszlatta, a polgári pártok pedig napokon belül kimondták az önfel
oszlatást. Mindezek közül különösen érdekes a Román Nemzeti Tanács feloszlatá
sa, melyre március 24-én került sor. Ezen a napon a Városháza épületében elhelye
zett Tanács helységeiben 20 román fegyveres kíséretében megjelent Ion Cretulescu 
ismert román szociáldemokrata vezető és kijelentette: „Nem tűrhetjük az imperia
lista elemek szolgálatában álló Román Nemzeti Tanács további fennmaradását.”8 
Az ott tartózkodó Andru Sever tanácstagtól átvették a teljes iratanyagot, majd fel
oszlatnak nyilvánították a Tanácsot. A tanácsrendszerrel szemben nyilvánvalóan el
lentétes érdekeket képviselő román politikai vezetőket a proletárdiktatúra hetei alatt

5. Kende János: Forradalomról forradalomra. Gondolat, Bp. 1979. 137. old.
6. Nagyvárad. XLIX. évf. 1919. április 17.
7. Szabadság. XLIV. évf. 1919. március 28.
8. uo. március 25.

2 73



természetesen háttérbe szorították, bár letartóztatásukra ekkor még nem került sor, s 
előtérbe a proletár internacionalizmus jegyében tevékenykedő román munkásveze
tők kerültek. Nem voltak túl sokan, de néhány közülük meglehetősen előkelő helyet 
foglaltak el a város új „hierarchiájában”. A város első 12 munkásvezetőjéből legke
vesebb 3 román nemzetiségű volt. Ám annak ellenére, hogy Nagyváradon egy meg
lehetősen erős, s politikailag is viszonylag befolyásos csoport működött, a román 
kommunisták befolyása a városban vagy a megye vidéki településein saját közössé
gükre igen korlátozott maradt. A román hadsereg bevonulása utáni időkre készülő, s 
a nemzeti egyesülés gondolatától áthatott román lakosság szemében a kommunista 
internacionalizmus nem jelentett, nem jelenthetett valós alternatívát. A Román Nem
zeti Tanács feloszlatásával valójában az utolsó kötelékek is elszakadtak a város és a 
román polgárság között. Bár ez a szervezet már 1918 decembere óta az egyetlen 
igazi feladatának a román hadsereg bevonulása utáni időkre való felkészülést tekin
tette, mégis már csak puszta létével intézményes formában volt jelen és bizonyos 
mértékig még részt is vett a város demokratikus közéletében. A Tanács feloszlatását 
követően, a hatóságok érthető módon továbbra is mélységes gyanakvással tekintet
tek a nemzeti és társadalmi szempontból egyaránt ellenségnek tekintett román nem
zeti vezetőkre, s nem volt véletlen, hogy áprilisban a front összeomlásának hírére 
elsőként rendelték el letartóztatásukat és a városból való elszállításukat.

A tanácsrendszer konszolidálódásának folyamatában az egyik leglényegesebb in
tézkedés a Biharmegyei és Nagyváradi tanácsválasztások elrendelése volt. Nagyvá
radon április 3-án tették közzé a XXVI. számú rendeletet, amelyben a kormány ápri
lis 7-r és 14-e között Munkás, Katona és Földműves-tanácsok megválasztását rendel
te el.9 A megyei Kormányzótanács egy nappal később hasonlóan intézkedett, és a 
frissen felálló vidéki Tanácsokat azonnali bejelentkezésre utasította. A választás Nagy
váradon április 9-én zajlott le a Munkásotthonná átalakított Katolikus Kör épületé
ben. Az akkor körülbelül 75.000 lakosú városban 29367 szavazat született, vagyis a 
felnőtt lakosságnak mintegy 45%-a adta le szavazatát.10 Figyelembe véve, hogy a 
„kizsákmányoló” osztályok természetesen Nagyváradon sem szavazhattak, ez az ered
mény igen jónak tekinthető. A gyorsan felálló Munkástanács 20 tagot delegált az 
április 14-én megalakuló 120 tagú megyei Munkástanácsba. A megyei Tanács meg
választotta intézőbizottságát, valamint azt a 12 küldöttet, akik Bihart képviselték a 
Munkás, Katona és Földművestanácsok Országos Szövetségében. A lista élén Katz 
Béla, a Kormányzótanács elnöke állt, de megválasztásra került az akkor Külügyi 
Népbiztosként működő Ágoston Péter , valamint a Fölmüvelésügyi Népbiztosként 
dolgozó Vántus Károly is. A 12 küldött között a román munkásvezetők számára is

9. Nagyvárad. XLIX. évf. 1919. április 3.
10. uo. április 9.
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helyet biztosítottak.11 Az alig néhány nappal a front összeomlása előtt megtartott 
megyei és városi tanácsválasztások kétségtelen sikere és a szavazók meglehetősen jó 
aránya jelezte az időlegesen konszolidálódó rendszer átmeneti életképességét.

A Tanácsköztársaság Nagyváradon is számos népjóléti, közélelmezési intézke
dést léptetett életbe a rossz anyagi körülmények között élő lakosság, elsősorban az 
ipari munkásság életfeltételeinek javítására. Központi intézkedéssel 48 órában hatá
rozták meg a heti munkaidőt, és igyekeztek folyamatosan biztosítani a bérek reálér
tékét is. 1918. december 31-e és 1919. július 31-e között, az egyre inkább meglódu
ló infláció ellenére, az ipari munkásság reálbére 24%-kal növekedett. Az intézkedé
sek természetesen nem nélkülözték az osztályszempontokat. A Közélelmezési Di
rektórium egy március 26-án meghozott rendelkezésben, a korábban egységesen 
megállapított élelmiszer fejadagok elosztását úgy módosította, hogy az alapvető élel
miszerek tekintetében éles különbség keletkezett. A munkásság kenyér mennyiségét 
például napi 200 grammról 300-ra emelte, míg a „munkás proletáriátushoz nem tar
tozó osztályokét” 200-ról napi 160 grammra sökkentett.11 12 A közélelmezés bizonyos 
területein azonban szükségesek voltak a szigorú rendeletek. Ezeket részben már 
magának az élelemnek az egyre nehezedő beszerzése is indokolttá tette, ráadásul 
emellett, illetve részben ezért is, a városban egyre jobban elharapódzott egyfajta 
élelmiszer-bűnözés. Ennek talán egyik legsúlyosabb formáját jelentették az ún. ön
kényes rekvirálók, akik élve a zűrzavaros állapotok adta „lehetőségekkel” a Köz- 
élelmezési Direktórium nevében sorozatosan koboztak el vagy foglaltak le önké
nyes módon élelmiszereket, de később már ruházatot is, sőt fegyvert és lakást is. 
Április elején azonban a Direktórium hivatalos megbízottai a Kormányzótanács bé
lyegzőjével ellátott igazolványt kaptak, s így könnyebben kiszürhetőek lettek a vissza
élések. Bár az új közélelmezési intézmény nagyobb és szélesebb jogkörökkel ren
delkezett, mint bármilyen korábbi hasonló társa, valójában a Közélelmezési Direk
tórium működése során ugyanazt a még háborúban életre hívott rendszert alkalmaz
ta, amelyet korábban a Közélelmezési Ügyosztály.

A rendszernek a munkásság irányában megnyilvánuló szociális gondoskodása 
más téren is jelentkezett. Mivel a rendelkezésre álló városi közfürdők nem tudták 
kellően kielégíteni a higiéniai igényeket, a hatóságok rendeletben arra kötelezték a 
magánfűrdőszobákka! rendelkezőket, hogy a nap bizonyos időszakában nyissák meg 
azokat a munkásgyerekek előtt. Az intézkedés sokakat irritált. Hasonló mondható el 
a hatóságok azon rendeletéről is, amely lehetővé tette, hogy az üresen álló vagy a 
nem teljesen kihasznált magánlakásokba munkáscsaládok költözzenek be.13

11. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. április 15.
12. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. március 27.
13. Bihor - Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékköny

ve 42. old.
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A Tanácsköztársaság kezdettől fogva a fegyveres honvédelem jegyében látott 
hozzá az ország újjászervezéséhez, ami gyakran szükségessé tette hadi-kommunista 
jellegű intézkedések meghozatalát is. Ezek egyike volt az a rendelkezés, amely Nagy
váradon is -  a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében -  bevezette és a polgárság
ra is kiterjesztette az általános munkakötelezettséget. Az általános munkakötelezett
ség betartását nem ritkán erősen politikai ízű túlkapásokkal igyekeztek biztosítani. 
Jellemző eset volt az 1919. április 4-ei kávéházi razzia, amikor is a hatóságok való
sággal megszállták a Várad központjában lévő kávéházakat, majd az éppen ott reg
geliző vagy újságot olvasó vendégeket munkakerülőknek nyilvánítva, egyenként 
igazoltattak mindenkit. Az igazoltatások a délutáni órákig tartottak, s csak azokat 
engedték el akik megígérték, hogy máskor nem töltik kávézással, üzleteléssel feles
legesen az idejüket a kávéházakban, hanem igyekeznek hasznos és produktív mun
kával hozzájárulni a proletárdiktatúra megerősödéséhez.14

A kommunista rendszer Nagyvárad művelődési életét sem hagyta érintetlenül. A 
kultúra államosításával és az ezen keresztül megvalósított ellenőrzéssel, az új hata
lom részben a munkásság művelődési igényeit kívánta kielégíteni és fejleszteni, rész
ben pedig a kultúra különböző hordozóinak (iskolák, napilapok, egyesületek, könyv
tárak, stb.) kézbevételével önnön propagandáját igyekezett kiterjeszteni. E feladat 
ellátására egy külön intézményt, az ún. Szociális Propaganda Bizottságot hozta lét
re. Megalakulását követően a Kormányzótanács rendeleti úton köztulajdonba vette 
többek között a régész egyesület múzeumi gyűjteményét, valamint a magánszemé
lyek birtokában lévő valamennyi festmény és műtárgygyüjteményt. Lefoglalták - és 
a Szociális Propaganda Bizottság kizárólagos felügyelete alá helyezték - a városi 
könyvtár teljes gyűjteményét, és a Szigligeti Társaság valamennyi kerületi népkönyv
tárát is.15

A tanácsrendszer által alapvetően negatívan megítélt egyházak, szerteágazó köz
életi, társadalmi és nem utolsó sorban kulturális szerepvállalásuk folytán, kezdettől 
fogva „céltáblái” voltak egy sor kormányzótanácsi rendeletnek. A Kormányzóta
nács kezdő lépésként elrendelte egy egész sor egyházi egyesület és szervezet, - pél
dául a Katolikus Kör, a Katolikus Legényegylet, a Katolikus Nővédő Egyesület, a 
Zsidó Ifjúsági Egyesület, a Református Kör, a Szociális Missziótársulat, a Patronázs 
Egyesület stb., - feloszlását, és arra kötelezte őket, hogy adják át vagyonukat a Szo
ciális Propaganda Bizottságnak.16 Április 14-én a hatóságok betiltották Nagyvárad 
egyik igen olvasott és színvonalas napilapját, a Tiszántúlt, amely a vidék egyetlen 
katolikus napilapja volt. A Kormányzótanács további lépésként államosított vala-

14. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. április 4.
15. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. április 5.
16. Bihor - Biharmegye, Oradea -  Nagyvárad kultúrtörténete... 41. old.
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mennyi nem állami kézben lévő (egyházi és magán) iskolát, és arról is rendelet szü
letett, hogy nevelő munkát csak azok folytathatnak, akik „beilleszkednek a Tanács- 
köztársaság szellemébe”. Mindez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a frissen ál
lamosított egyházi iskolák a továbbiakban csak abban az esetben alkalmazhattak 
egyházi személyeket (papok, apácák, szerzetesek), ha azok rendjükből kilépve vilá
gi személyekként folytatják munkájukat. E rendelet súlyos választás elé állította 
többek között a Premontrei Főgimnázium tanári karának egy részét is. Kovács Lajos 
igazgató és Vizy Lénárt görög-latin tanár felkeresték Katz Bélát és kijelentették, 
hogy alávetik magukat a rendelkezésnek s készek rendjükből kilépni. További lé
pésként eltörölték a kötelező vallásoktatást, és az így felszabaduló órákat a „mai 
társadalmi viszonyok ismertetésére” kellett fordítaniuk az iskoláknak, miközben 
valamennyi történelem, művészettörténelem és irodalom órán tanítani kellett a szo
cialista mozgalom és irodalom történetét.17

A proletárdiktatúra hetei alatt Nagyvárad sajtója is szembetűnő átalakuláson ment 
át. A Kormányzótanács gyakorlatilag legelső intézkedése volt a cenzúra visszaállí
tása. A polgári lapok közül csakis a napilapok jelenhettek meg, de korlátozott, 4 
lapnyi terjedelemben. A „nyomdász bizalmiak” felügyelete alatt megjelenő lapokról 
el kellett távolítani a tulajdonos nevét és a szerkesztőségek közölni tartoztak a Kor
mányzótanács mindennemű rendeletéit. A sajtót ért megszorítások látványos szín
vonalbéli zuhanást eredményeztek. A cenzúra és az újságírók, lapszerkesztők által 
„magukra vett” öncenzúra segítségével kézbentartott sajtó, a tanácsrendszer propa
gáló, tájékoztató, meggyőző tevékenységének leghatásosabb eszközévé vált. A tel
jesen ellenőrzött napilapok kiváló teret nyújtottak arra, hogy a rendszer kidomborít
sa a proletárdiktatúra pozitív vagy annak tűnő vívmányait. Természetesen az is nagy 
hangsúlyt kapott, hogy a proletárdiktatúra rendszere erkölcsi fölényt élvez a kapita
lizmussal szemben, hogy egy igazságosabb, boldogabb világot teremt, s ez a fajta 
megközelítés már csak azért is kézenfekvő volt, mivel a győzőket azonosították a 
kapitalizmussal. Jól jelzi eztTabéry Gézának egy márciusban megjelent írása. Tabéry 
többek között így írt: „Ma, valljuk be, sokaknak fáj a kommunizmus. A tőkéseket 
ezúttal kikapcsolom, de a kispolgárhoz volna pár szavam. Mi történt polgártárs? Ki 
voltál azelőtt és kinek érzed ma magad 1919 tavaszán? Proletár voltál szegény kis
polgárom. Életed javát a tőke rontotta meg. De hitvány garasid révén, az eltompító 
verekedés folytán ma kapitalistának nézed magad, mert adnod kell neked is valamit. 
A nagytőkéssel együtt vonyítasz a holdra, sírsz hogy éhen pusztulsz.” -  írta igen 
beszédes cikkében a szerző.18

17. uo.
18. uo.
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1919 tavaszán a nagyváradi írók, művészek és értelmiségiek a kiépülő és gyors 
ütemben konszolidálódó proletárdiktatúra teremtette új keretek között kezdtek hoz
zá, illetve folytatták alkotói munkájukat. Ebben az időszakban, a szocialista eszmé
nyek és a baloldali gondolatok a váradi írók és értelmiségiek körében természetes 
módon, mindenfajta kényszer és külső ráhatás nélkül igen erős, széleskörben elter
jedt és elfogadott értékrendet jelentettek. Az írók, a művészek forradalmasodása, 
„balratolódása” egyaránt megfigyelhető volt a Holnapos nemzedéknél és a fiatal a 
Holnaposokat követő, de velük együtt alkotó új korosztálynál. A polgári radikaliz
mus talajáról, a szocializmus sőt nem sokkal később a kommunizmus irányában 
elmozduló alkotók fő jelképe, szellemi iránytűje azonban minden esetben a mély 
váradi gyökerekkel rendelkező költőóriás Ady Endre volt, akinek kultusza Váradon 
még annak halála előtt kibontakozóban volt. 1919. február 19-én, alig egy hónappal 
Ady halála után és a tanácsrendszer hatalomra kerülése előtt, megalakult Nagyvára
don, - Antal Sándor elnökletével és Tabéiy Géza ügyvezető elnök irányításával -  az 
Ady Endre Társaság. A nagy költő emlékének ápolására létesített társaság eképpen 
fogalmazta meg programját: „Kettős célt tűztünk magunk elé. Elő kell segíteni az 
irodalmi, művészeti produktivitást, másodszor pedig nevelni akarunk. Nevelni ab
ban a haladó irányban amelynek korán kelő harcosa Ady Endre volt.”19 A Társaság 
megalapítása nemcsak azért jelentett fontos eseményt Nagyvárad művelődési életé
ben, mert szervezeti keretet adott a radikálisan és ugyanakkor baloldal ián is gondol
kodó íróknak, költőknek és értelmiségieknek, - vitathatatlanul maga mögé utasítva 
ezzel a konzervatívnak és megújulásra képtelennek tartott Szigligeti Társaságot, - 
hanem azért is mert a hatalomra jutó tanácsrendszer ebben a szervezetben ismerte 
fel a szocialista indíttatású irodalom és művészet terjesztésének leghatékonyabb esz
közét is. 1919. március 21-ét követően a Kormányzótanács az Ady Endre Társasá
got bízta meg a város közművelődési életének megszervezésével, irányításával, s a 
munkába a korabeli Várad számos ismert, nagytekintélyű alkotója is bekapcsoló
dott: Tabéry Géza, Gara Ákos, Antal Sándor, Zsolt Béla, Nadányi Zoltán és sokan 
mások.

A proletárdiktatúra tájékoztató, munkásművelő tevékenysége valamint a sajtó 
kapcsolata természetesen nem merült ki abban, hogy a polgári lapok a hatalom el
lenőrzés alá kerültek, s annak bizonyos értelmében szócsöveivé váltak. A tanács- 
rendszer ugyanis kísérletet tett arra, hogy egy új, a polgári lapoktól teljesen függet
len, önálló ismeret és művelődésterjesztő hetilap megteremtésével erősítse és ter
jessze a munkáshatalom szellemiségét. Ez a lap a Nagyváradi Munkás Újsággal 
szoros eszmei és szellemi kapcsolatban megjelentetett Vörös Könyv volt. A hetilap
nak szánt ismeretterjesztő folyóiratot a következő szavakkal ajánlotta az olvasók

19. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. március 30.
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figyelmébe a Nagyváradi Munkás Újság: „A Vörös Könyv szerkesztőségi műhelye 
egységes lesz a Munkás Újság szellemi vezetőségével és az új forradalmi proletár
szemle terjedelmére, tartalmára és szellemére nézve egyetemes ismeretterjesztője, 
tanítója és küzdőtársa lesz a felszabadult munkástársadalomnak: irodalmi, művé
szeti és kritikai rovata pedig nyílt homlokú, őszinte barátja és vigasztalója a szocia
listák hatalmas és igazságra vágyó táborának.”20 Bár a hetilap mindössze két számot 
ért meg, - az első 1919. március 31-én, a második és egyben utolsó szám április 13- 
án jelent meg, - szerepe mégsem volt teljesen jelentéktelen. A lap hasábjain megje
lenő, az Ady Endre Társaság alkotóiként is ismert szocialista írók ennek a lapnak a 
hasábjain fejtik ki azt, hogy a forradalmi szocialista irodalom legtehetségesebb és 
legigazibb művelőjének és harcos prófétájának Ady Endrét tartják.

A korszak legjelentősebb vitájának, - nem meglepő módon, - a Nagyváradi Nap
ló adott teret. A lap átvette és teljes egészében leközölte Szabó Dezsőnek Az egész 
emberért címmel a Nyugatban megjelent esszéjét. Az írás nem volt más, mint hatá
rozott kiállás a gondolkodás, az alkotás szabadsága mellett, világos szembehelyez- 
kedés a mindenkori hatalom bármiféle beleavatkozási kísérletével, s elutasítása min
den olyan írónak aki nem önnön gondolatait írja meg, hanem a hatalom kiszolgáló
jává válik. Szabó Dezső világosan fogalmazott: „A művész mint művész semmilyen 
osztály, semmilyen párt embere sem lehet, s felül minden világnézeten egyetlen 
világnézete van: az Ember. ... Művészet csak szabad művészet, irodalom csak sza
bad irodalom lehet. Az új rendszernek halálos ököllel kell lesúlytania mindenre ami 
az új világrendet megtámadja, de az irodalomnak és művészetnek teljes irodalmi és 
művészi szabadságot kell biztosítania, már saját érdekében is.” Létezik és létezni 
fog tiszta kultúra és tiszta irodalom, - mondta Szabó Dezső, - de hogy az milyen és 
kik jelentik ezt, azt nem a hatalomnak kell kijelölnie. „Ezt az irodalmat cenzúrával, 
klotürrel, vörös gárdával előállítani nem lehet”.2' A Nagyváradi Naplóban megjelent 
írásra Tabéry Géza reagált. Tabéry egyetért Szabó Dezső alapgondolatával, hogy a 
művészet számára a proletárdiktatúrában is biztosítani kell az alkotás szabadságát, 
de Tabéry úgy ítéli meg, - szemben a Szabó esszéjében jelentkező aggódással, - 
hogy azt a rendszer nem is fenyegeti, bár a veszély meglétét ő is elismerte. Tabéry 
úgy fogalmaz, hogy most először biztosított a lehetőség arra, hogy a proletár társa
dalommal nem ellentétes érzelmű írók gondtalanul élhessenek hivatásuknak. „Az 
író ambícióját mindenkor ki fogja elégíteni egy olyan élet ígérete, melyben egész 
erejét a termelésnek szenteli.”22 -  mondta Tabéry.

20. Magyar Szó, Tavasz 1919-1920 Antológia, Bük. 1971. 19. old.
21. Nagyváradi Munkás Újság, 1919. március 30.
22. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. április 15.
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A Tanácsköztársaság megalakulásának első pillanatától fogva létfontosságú fel
adatának tekintette az ország fegyveres védelmét. A tanácskormány tisztában volt 
azzal, hogy ha biztosítani akarja ebben a mind nemzeti, mind pedig politikai-társa
dalmi szempontból mélyen ellenséges környezetben a rendszer létezését, készen kell 
állnia a fegyveres honvédelemre a csehszlovák és a román fronton egyaránt. Létkér
dés volt tehát számára egy új, ütőképes és minél megbízhatóbb hadsereg felállítása. 
Bár a Forradalmi Kormányzótanács már az első napokban, közzétette a Vörös Had
sereg szervezéséről szóló rendeletét, a nyomasztó ellenséges túlerőt nem sikerült 
enyhíteni. Az április közepi kritikus napokban a román hadsereg még mindig há
romszoros, míg a csehszlovák hadsereg kétszeres túlerőben volt, arról nem is szól
va, hogy a frissen felállított új csapatok harcértéke meglehetősen alacsony maradt.

A honvédelem kérdése Nagyváradon felerősödve jelentkezett, hiszen a város 
hovatartozása most már csakis ennek a mintegy 60-70 km távolságban húzódó front
nak a tartásától függött. A nagyváradi Kormányzótanács és a Munkástanács így min
dent megmozgatott annak érdekében, hogy amennyire csak lehet megerősítse a front, 
és ezen belül is elsősorban a csúcsai szakasz védelmét. Mindenek előtt nagy erővel 
megkezdte egy önálló nagyváradi alakulat szervezését. Bizalomerősítő lépéseket 
tett az erdélyi katonaság irányába és, - ahogy a sajtóból is visszatükröződik, - a 
rendszer népszerűsítésével, a proletárdiktatúra céljainak tudatosításával, s kivált
képp a honvédelem kihangsúlyozásával igyekezett tompítani a belső ellentéteket.

A frontvédelemben való aktívabb részvétel egyik legfontosabb elemét, egy a Vörös 
Hadsereg részeként megszervezett önálló nagyváradi alakulat felállítása jelentette. 
Ennek gondolata azonban nem volt előzmények nélküli. A nagyváradi Katona és 
Munkástanács már március 21-e előtt tárgyalásokat folytatott a Hadügyminisztéri
ummal egy, a város által önállóan felállított ezredszintű haderő létrehozásáról. Ezek 
eredményeként a minisztérium március 21-én, - a bekövetkezett fordulat napján, de 
attól teljesen függetlenül, - végleges döntést hozott egy nagyváradi székhelyű va
dászezred megszervezéséről. A minisztérium az állomány nagy részét természete
sen toborzott önkéntesekből kívánta megalakítani, de rendelkezése értelmében a 4. 
gyalogezredet is ebbe az új alakulatba kellett beolvasztani.23 Minderre azonban már 
csak a tanácsrendszer hatalomra kerülését követően kerülhetett sor. A toborzást már 
az új kommunista hatóságok kezdték el és a felállított alakulat is a szervezés alatt 
álló Vörös Hadsereg részét képezte.

Az új városvezetés a toborzásban, a megfelelő hadfelszerelés biztosításában, de 
valójában valamennyi a katonaság felállításával, megszervezésével és mozgósításá
val összefüggő kérdésben kulcsszerepet szánt a Véd és Karhatalmi Direktóriumnak. 
Ezt a szervezetet a Kormányzótanács, - jelezve az ügy halaszthatatlanságát, - rögtön

23. uo. április 16.
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saját megalakulását követően, még 22-én felállította azzal a feladattal, hogy az a 
lehető leghatékonyabban koordináljon és végrehajtson valamennyi a hadügyekkel 
összefüggő, - központi vagy helyi szinten meghatározott, - feladatot. A Direktórium 
azonnal megindította a város egész területére kiterjedő intenzív toborzó kampányát 
(plakátok, röplapok, sajtón keresztül tett felhívások, színházban és mozikban tartott 
toborzó nagygyűlések), amelynek fő célja az egykori frontkatonák, a munkásság és 
a főiskolai diákság, valamint a város és a megye területén tartózkodó egykori orosz 
hadifoglyok felfegyverzése volt. A toborzó munka gyors sikerét leginkább az mutat
ta, hogy már néhány nap elteltével, március 27-én ünnepélyes külsőségek között 
formálisan is megalakulhatott a Hadapródiskola udvarán a Vörös Hadsereg első nagy
váradi zászlóalja, amit egy 80 főből álló orosz csapat is kiegészített.24 Az egész or
szágra jellemző módon azonban a valódi problémát Nagyváradon sem a jelentkezők 
száma, hanem sokkal inkább a nélkülözhetetlen felszerelés előteremtése okozta. 
Április 1-jén a Honvédelmi Népbiztosság határozata alapján a Véd és Karhatalmi 
Direktórium Váradon felállította a Rekviráló Bizottságot, amely azonnal elrendelte 
a város területén fellelhető valamennyi hadfelszerelési tárgy, - sapka, katonazub
bony, nadrág és köpeny, fehérnemű, valamint lábbeli, - rekvirálását, amit 5-én a 
lovak lefoglalásáról szóló rendelet követett.25

Az első nagyváradi vörös zászlóalj mozgósítására április 2-án került sor, majd 
április 4-től kiszállították őket a frontra. Bár a gyors szervezést és bevetést a külön
leges hadi helyzet indokolttá tette, az mégis szükségszerűen azt eredményezte, hogy 
a felszerelés erősen hiányos, míg az önkéntesek kiképzése minimális maradt.

A védelem megerősítése érdekében, a váradi Kormányzótanács és a Munkásta
nács kísérletet tett a fronton harcoló erdélyi katonák bizalmának megnyerésére és a 
kapcsolatok szorosabbá tételére is. Ennek esélyét nagyban növelte, hogy a másik 
oldalról is világos jelei mutatkoztak a megegyezés szándékának. A közös érdekeket 
jól jelezte, hogy épp a katonaság volt az, amely megtette a „kibékülés” irányában az 
első lépéseket.

A két fél közötti tárgyalások március 31-én kezdődtek meg. A városvezetés olda
láról személyesen Katz Béla tárgyalt, míg az erdélyi alakulatokat valamennyi zász
lóalj egy-egy „bizalmi embere” képviselte. Ok a tárgyalásokat megelőzően egy kü
lön megbeszélést tartottak, ahol kidolgozásra került egy memorandum, mely tétele
sen felsorolta azokat az igényeket, amelyeket a katonaság a várossal szemben tá
masztott. A tárgyalások elején a Kormányzótanács elnöke kijelentette: „Nagyvárad 
városa örök hálával tartozik a Nagyváradot már 3 hónapja védő erdélyi csapatoknak 
és amint eddig is, úgy ezután is a város az erdélyi csapatok kívánságát tőle telhetőén

24. Nagyváradi Napló, XXI. évf., 1919. március 22.
25. uo. március 28.
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igyekezni fog teljesíteni.”26 A megbeszélések során központi kérdésként merült fel a 
szervezés alatt álló vörös alakulatok bevetésének a kérdése. Katz azt hangsúlyozta, 
hogy az eddig felállított zászlóaljat a lehető legrövidebb időn belül ki kívánják kül
deni a frontra, de ennek egyenlőre határt szab az erősen hiányos felszereltség. Lé
nyeges elem volt, hogy döntés született a két fél közötti folyamatos kapcsolat fenn
tartásáról a felmerülő igények kielégítése, valamint az erdélyi és nagyváradi alaku
latok közötti kölcsönös „bizalom és egyetértés” megerősítése érdekében. A város 
megnyitotta a katonaság előtt a közfürdőket, valamint a közcélokra igénybe vett 
magánfürdőszobákat. A tárgyalások végén Katz arra szólította fel a küldötteket, hogy 
hassanak oda, hogy: „a katonák felelőtlen és gonosz emberek által terjesztett álhí
reknek ne üljenek fel.”

A nagyváradi Munkástanács mindezekkel egy időben komoly erőfeszítéseket tett, 
hogy a tanácskormányt a lehető legtöbb segítség megadására sarkallja. Ennek érde
kében március utolsó napjaiban egy külön delegációt menesztettek Budapestre, 
melynek élén a váradi Kormányzótanács elnökének Katz Bélának a testvére, Katz 
Lipót, - alias Rácz László, - állt, aki a korábbiakban már több esetben képviselte a 
Munkástanácsot a különböző szintű tárgyalásokon. A küldöttség pontos feladata az 
volt, hogy a lehető legszélesebb körű tárgyalásokat folytasson a tanácskormánnyal 
annak érdekében, hogy a nehéz és kézifegyverek, katonaság vagy katonai szakértők 
átirányításával sürgősen katonai segítséget nyújtson a városnak. A tárgyalások során 
hamar kiderült, hogy a tanácskormány tagjai messzemenően egyetértettek abban, 
hogy Nagyvárad védelme elsőrangú fontosságú, ám a kívánt katonai segítséget kép
telenek voltak biztosítani. A küldöttség munkája mégsem volt teljesen haszontalan, 
ugyanis Katz, aki állandó telefonösszeköttetésben volt Nagyváraddal, - a gyakorla
tilag eredménytelen tárgyalások után sem utazott haza, hanem a fővárosban maradt 
és mintegy állandó összekötőként rendszeresen informálta a kormányt a városban 
történtekről.27 Ezt a „lobbizást” a román hadsereg bevonulásáig folytathatta, amely
ről egyébként már nem rendelkezett pontos információkkal, mivel a telefonkapcso
lat magszakadt Nagyváraddal. Munkáját nagyban elősegítették kiváló kormánykap
csolatai, melyek szinte szabad bejárást biztosítottak számára a kormány több tagjá
hoz, köztük Kun Bélához is.28 Talán ezeknek is köszönhetően a tanácskormány Vá
rad irányában indította útnak az első nemzetközi ezredet, mely április 11-én érkezett 
a városba, és még aznap este tovább indult a frontra. Ugyancsak Váradon keresztül

26. Szabadság. XL1V. évf. 1919. április 3.
27. Rácz László'. Viharok... 43. old.
28. Tárgyalásai közben Katz Lipótot egy meglehetősen furcsa baleset érte. A Nagyváradi 

Munkás Újság egy fiatal riportere interjú közben véletlenül meglőtte a jobb karján Katzot, 
aki így a legkritikusabb napokban nem volt teljesen munkaképes, ami azonban nem 
jelentette azt, hogy megszakadtak volna kapcsolatai a tanácskormánnyal.
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ment ki a frontra az a Leo Rothziegel vezette mintegy 1200 főnyi bécsi népőr zász
lóalj, mely a proletárszolidaritás jegyében még április elején érkezett Budapestre.

A Kormányzótanács és a Munkástanács valamennyi április eleji intézkedése azt 
mutatta, hogy a hatóságok a védelem kérdésében a fő hangsúlyt a frontállások meg
tartására helyezték és egyenlőre semmilyen formában sem merült fel a város köz
vetlen védelmének megszervezése. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne számol
tak volna a front összeomlásának lehetőségével. A nagyváradi Munkástanács még 
hónapokkal korábban úgy határozott, hogy egy esetleges összeomlás esetén vala
mennyi felelős vezetőnek a helyén kell maradnia és csak a családtagok számára 
teszik lehetővé a város elhagyását.29

1919 április 16-án bekövetkezett a román királyi csapatok újabb intervenciója. A 
román támadás gyorsan kibontakozott, s ez lehetetlenné tette a Hadügyi Népbiztos
ság azon elképzelését, mely szerint az előrenyomulást sikerül mindaddig feltartóz
tatni, amíg az ország különböző részeiből összegyűjtött tartalékokat a frontra szál
líthatják, mellyel elegendő erő állhat rendelkezésre a támadás végleges visszaveré
sére. Minderre azonban már nem kerülhetett sor. A háromszoros túlerőben támadó 
román csapatokkal szemben csak egyes helyeken bontakozott ki szívósabb ellenál
lás, s Kratochwill parancsnok hamarosan az egész frontvonalon elrendelte a vissza
vonulást.

A visszavonulási parancs eldöntötte Nagyvárad sorsát. A román haderő előre
nyomulását és bevonulását a városba már semmi sem akadályozta. A román hadse
reg közeledtének hírére a tanácsköztársaság rendszere rövid idő leforgása alatt össze
omlott, majd néhány órával a Traian Mosoiu vezette román csapatok tényleges be
vonulását megelőzően a proletárdiktatúra városi és megyei vezető személyiségei is 
elhagyták Nagyváradot.

A királyi román hadsereg bevonulásával Nagyvárad város helyzete természete
sen alapjaiban változott meg. A legnagyobb horderejű változás nyilvánvalóan az 
volt, hogy Nagyvárad a magyar állam kötelékéből, - lettlégyen annak bármilyen 
rendszere is, - kiszakadt, s a világháborút követően megnagyobbodott Románia ré
szévé vált. Az elkerülhetetlen változás bizonyos értelemben vegyes érzelmeket vál
tott ki, ugyanis az elmúlt hetek terrorhangulatát követően a román katonaság bevo
nulása nemcsak a magyar impérium elvesztését, hanem a diktatúrától való megsza
badulást és a polgári rendhez való visszatérést is jelentette. S a magyar lakosság 
ezen érzelmeit 1919 áprilisában, - s hozzátehetjük még jó néhány hónapig, - át meg 
átitatta az a remény, hogy a majdani békeszerződéssel a város visszanyerheti azt, 
amit most önhibáján kívül elvesztett, vagyis visszatérhet a magyar állam keretébe.

29. Rácz László'. Viharok... 43. old.
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R é su m é

László Kormányos: A short overview of the history of Nagyvárad during the 
Communist regime of the Soviet Republic (March 21-April 29,1919)

The political and institutional administration of the ‘Soviet Republic’ in Nagyvárad 
lasted hardly more than a month. This short period was also largely characterized 
by the threatening news of the advance of the Rumanian army and the change of 
government -  which also meant a change of state. The Communist era brought 
about a new regime centrally governed from Budapest and an administrative sys
tem organized dictatorically. This is why the Communists did only copy the meas
ures taken or anything whatever happened in Budapest. These events in the city a 
peculiar colour was given by the fact that Rumanians Communists also took part 
in the Communist municipal government. After the Rumanian occupation, the Dic
tatorship of the Proletariat, however, collapsed within a few hours’ time -  to a 
great delight of the local population.
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