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Az életmód jellegzetességei

Nagyvárad a 20. század elején történetének egyik legsikeresebb szakaszát élte.
Az időszakunk kezdetén végbement gyökeres politikai változások, hosszú idő

re szinte kényszerpályára állították a várost. Az nyilvánvaló volt, hogy az összes 
gond és probléma nem a hatalomváltozásnak köszönhető, de az is tény, hogy 
Nagyrománia keretei közé kerülve Nagyvárad teljesen új és sok szempontból ked
vezőtlen fejlődési szakaszba került. Mindezt azért hangsúlyozzuk, mert az új hely
zetben megváltoztak a lakosság életkörülményei és lehetőségei is. A két világhá
ború közötti időszak néhány területét már mélyebben kutatták, azonban a hétköz
napi élet vizsgálata még alig kezdődött el. Emiatt csak néhány összetevőjét és 
jellegzetességét tudjuk felvázolni a korabeli hétköznapi életnek.

A csaknem fél évtizedet felölelő kedvezőtlen folyamatnak végeztével, az első 
sikeres korszak tartalékaira alapozva lehetőség volt a polgári fejlődés folytatására. 
Ezt a természeti környezet kevés változása nem befolyásolta lényegesen. Annál 
inkább az a lelki trauma, amely a helyi magyarságon elhatalmasodott a számára 
váratlan és tartósnak bizonyuló határmódosítás következtében. Kezdettől fogva 
szellemi síkon két irányzat került szembe a helyi lakosság körében. Az itthon ma
radt magyarok befelé forduló, a megmaradt értékek fokozott védelmére összpon
tosító mentalitása és az ide betelepedő (vagy betelepített) román lakosság a múltat 
eltörölni szándékozó, a város külső képének megváltoztatására törekvő felfogása. 
Ez a város egészének előrehaladását sok esetben gátolta.

A „boldog békeidők” másutt sem tértek vissza, de Nagyvárad esetében a hata
lomváltás az egyensúlyból való kibillenést és egy új várostörténeti szakasz kezde
tét jelezte. Az első békés esztendőben az életkörülményeket a nagyarányú elszegé-

* A tanulmány az OTKA T 029149 sz. pályázat támogatásával készült.
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nyedés, a kivándorlás, a rendezetlen gazdasági helyzet és a megszorító politikai 
intézkedések példátlanul lerombolták. Ez a társadalom összes rétegeit -  ha külön
böző módon is -  érintette. A legjobban érintve a polgári középréteg volt, amely 
nem tudott a társadalmi folyamatok élén maradni. A társadalmi piramis csúcsa 
leszűkült és az alsóbb rétegek fokozatosan kiterjedtek.

Életkörülmények, lakás

A 20. század elején Nagyvárad az ország egyik legfejlettebb és legkonszolidáltabb 
városa volt, s ezt tükrözték a lakosság életkörülményei is. A megváltozott feltéte
lek átalakították a város és lakosainak helyzetét, lehetőségeit. Különösen a biztos 
egzisztenciáját, anyagi hátterét vesztett magyar lakosság került nehéz helyzetbe. A 
korlátozó rendelkezések, az állampolgárság elismerésével kapcsolatos kálvária és 
az „elvétel” politikája befolyásolta a lakosság hangulatát, anyagi és társadalmi 
viszonyait. A lakosság életkörülményei és lakásviszonyai is megromlottak. Mind 
többen kerültek a társadalmi élet perifériájára. Ezeknek a rétegeknek a lemaradá
sát már csak lassítani lehetett, megakadályozni nem.

A háború után néhány évig úgy tűnt, hogy van lehetőség az újbóli felzárkózás
ra. Ezek a remények 1925 után mindjobban a távolba vesztek. A világválság vég
leg felszámolta ezeket a hiú reményeket és az 1935 körüli újbóli fellendülés csak 
részben tudta megállítani a további visszasíillyedést.

Nagyváradon a csökkenő jövedelmeket figyelembe véve -  az élet az egész idő
szakban drága volt. A tartalékok felélése után a lakosság mindjobban úgy tartotta, 
hogy Nagyvárad az ország egyik legdrágább városa. Pedig a valóságban nem volt 
kimondottan a drágaság városa. A válság azonban a többi városnál jobban vissza
vetette Váradot és ennek hatása még sokáig érződött. Ezt illusztrálja egy tragiko
mikus „szociográfiai felvétel”, amelyet a korabeli helyi sajtó közölt: „Ember: 52 
kg (a válság előtt volt 78 kg), lakott két szoba fürdőszobás lakásban (most lakik 
tető nélküli vályogkalyibában), felesége elhagyta, most lakótársnője van, táplálé
ka máié és hetenként kétszer 3 leiért töpörtő.”1

A válság után a gondok némileg csökkentek, de korántsem tűntek el. A létfenn
tartási költségek Váradon 1933 és 1939 között 18,7 %-kal növekedtek. Ezzel a 
városok közötti országos rangsorban a 71 megyeszékhely között Várad a 12. he
lyet foglalta el, tehát nem tartozott az ország 10 legdrágább városa közé.1 2

1. Nagyváradi Napló, 1933. június 2.
2. Anuarul Statistic al României, 1939, 650.
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A lakosság lakáskörülményei sokat változtak. A háború és az azt követő bizonyta
lanság már lerontotta a lakásviszonyokat. 1920-ban a hatósági járőrözések során sok 
túlzsúfolt egyszobás nedves és sötét lakással találkoztak. A számtalan ilyen nyomor
lakás közül találtak egyet, ahol egy odúban öt ember lakott egy csecsemővel, a Ko
lozsvári utcában pedig egy ember abból élt, hogy szűk szobáját kilenc embernek adta 
ki bérbe, ahol egy ágyban hármasával feküsznek, de a földön is alszanak.3

Az általános drágaság miatt a háztulajdonosoknak nem telt a javításokra, emi
att Nagyváradon rengeteg olyan lakás volt, ahol a lakók hevenyészett bedeszká- 
zással, rosszul fölszerelt kátránypapírral védekeznek az eső ellen. Gyakran előfor
dult, hogy az eső beesett a lakásokba.4

A város építkezésekkel nem tudta enyhíteni a nyomorúságos lakásviszonyokat, 
pedig mindent megtett újabb és újabb adók kivetésére. Már 1919 júniusában elren
delték, hogy az Ezredévi Emléktéren és a Fő utcán elhelyezett padokon az ülőhe
lyekért 10 fillért kelljen fizetni. Annyi könnyítést adtak, hogy „a szegény néposz
tály részére, amely amúgy is távol tarja magát a korzónak használt sétányoktól, 
továbbra is díjtalanul tartják fenn a Rhédey kertet, a Schlauch-teret és a Bunyitay 
ligetet.”5 Az ülőhelyek megadóztatásával induló hatóság mindent megtett, hogy az 
adóbevételeket növelje, illetve behajtsa. A gazdasági válság idején doboltak Nagy
várad utcáin az adókért. A megszégyenítő dobolás helyett a lakosság inkább meg
értésre vágyott. „Ahol nincs ott még dobpergés sem segít” - vélték a korabeliek.6 
Később már a kíméletlen adókivetések ellen nyílt ellenállásokat is feljegyeztek a 
gazdagabbak körében is. Vaiszlovich Emil, az ismert váradi szállodatulajdonos 
bejelentette a pénzügyigazgatóságnál, hogy a nagy adókat nem tudja megfizetni, 
ezért szállodáját, a Park Hotelt, megszünteti. Mivel a szálló bejáratánál kifüggesz
tette: „Adónyomorításért zárva!”, utóbb büntetést is kellett fizetnie.7

A magas adók dacára a város nem volt képes még az épületek karbantartására 
sem. A lakáskérdés a magánépítkezések és a telepek létrehozásával mennyiségileg 
nagyrészt megoldódott, viszont a lakásnyomor csak nőtt. A telepeken komfort nél
küli, a 18. századot idéző falusias kis magánházak épültek, a belső részeken a 
régebbi épületek pedig erősen megrongálódtak, és ez számos gazdasági és szociá
lis kérdést hagyott megoldatlanul. A lakások összetétele, beosztása nem ismert 
lényeges változást, mindössze néhány a régi Romániában megszokott stílust és 
beosztást magán viselő jellegzetes lakás épült a városban.

3. Nagyváradi Napló, 1920. október 17.
4. Nagyváradi Napló, 1921. június 25.
5. Szabadság, 1919. június 25.
6. Nagyvárad, 1929. július 6.
7. Nagyvárad, 1930. február 22.
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A bútorok tartósságuknál fogva is őrizték régi típusaikat. A gyakori bútorkiállí
tások azt mutatják, hogy volt igény a polgári bútorzat fejlesztésére. Inkább volt 
jellemző azonban az új apró házakba szánt, nagyobb funkcionalitású kisebb mére
tű bútorok vásárlása.

A polgári lakáskultúra kialakult keretei megmaradtak, inkább a korszerűsítések 
késtek vagy maradtak el.

Természetesen egy szűk réteg meg tudta tartani az előző időszakban megszo
kott életkörülményeit, de ez csökkenő mértékben volt jellemző a városra.

Táplálkozás

Az anyagi viszonyok megrendülése mellett kezdetben az élelmiszerhiány is jel
lemző volt. A határ által elszakított alföldi részekről hozott élelmiszerek elmaradá
sa hiányt és drágaságot szült. Emiatt a táplálkozás kezdetben hiányos, gyakran 
elégtelen volt. Később is sokszor kísért a hiány, főleg a szociális problémákkal 
küzdők széles rétegeiben. Az élelmiszerfogyasztás egészében a kiegyenlítődés felé 
indult el, alacsonyabb átlagról indulva. Általánossá kezdett válni a napi háromszo
ri étkezés és a polgárságnál rögzült az öt fogás helyett a háromfogásos ebéd. A 
magyar családoknál jellegadó maradt a leves, amelyet a román háztartásoknál a 
csorba helyettesített. Az általános viszonyok némi javulásával kialakult az egykori 
szokásokhoz és a korabeli lehetőségekhez igazodó étkezés. Ebből a szempontból 
érdekes lehet egy 1923-ban ebédre ajánlott heti menü ismertetése, amely bizonyá
ra az akkori átlag igényeket igyekezett tükrözni:8

Hétfő: Gombaleves. Paradicsomos káposzta.
Kedd: Köménymagleves. Borsófőzelék.
Szerda: Gulyásleves.
Csütörtök: Húsleves. Káposztás kocka.
Péntek: Karalábéleves. Lekváros derelye.
Szombat: Bableves. Töltött káposzta.
Vasárnap: Vegyes zöldségleves. Csirkepaprikás.

Feltűnik az egyik alapélelmiszer a burgonya kis felhasználása és a káposztaéte
lek elterjedtsége. Természetesen csak a konszolidáltabb anyagi helyzettel rendelke
zők engedhették meg maguknak, hogy mindennap friss ételt egyenek. Gyakoribb az 
ételek két napig történő fogyasztása, a szegényebbeknél pedig az egytálétel volt. A 
város megtorpanását a táplálkozás 1924-beli helyzete is jelezte. Az egyébként sike
res évben a várost a megmaradt két malom látta el liszttel és a napi fogyasztás

8. Nagyvárad, 1923. január 7.
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30.000 kg volt. Nagyvárad húsfogyasztása a békeévekhez képest jelentősen csök
kent, és napi mindössze 10 üveg pezsgő fogyott. Nagyváradon 1924-ben a lakosság
600.000 lejt költött naponta húsra, 400.000 lejt kenyérre és 100.000 lejt alkoholra.9

1939- re a napi lisztszükséglet 33.000 kg-ra emelkedett. A váradi pékek akkor 
átlagban napi 30000 kg kenyeret sütöttek, ennek 40%-a fehér, 60%-a barna kenyér 
volt. A váradiak napi átlagos kenyérfogyasztása közel fél kiló volt.10 11

A húsfogyasztás a kezdeti években alacsonyabb szinten stabilizálódott. A vágóhí
don levágott állatok számából arra következtethetünk, hogy a húsfogyasztás lényege
sen növekedett. Így 1924-ben 30.854 állatot vágtak le, ennél többet csak 1934-ben 
40.092-t, a legtöbbet pedig 1939-ben 54.470-et. Figyelembe véve a vágatások meg
szigorítását és az exportot is, a növekedés nem ennyire látványos. A kilogramm sze
rint is emelkedés tapasztalható. 1930-ban 2.304.817 kg-ról 1939-re 3.850.301 kg-ra."

A statisztikák szerint 1930-ban az egy főre eső húsadag évi mintegy 19 kg volt, 
1939-re -  80.732 lakost számítva -  ez 47,7 kg-ra nőtt.

Az egyébként jónak tűnő átlag hetente mindössze 91 dekagramm húst jelentett 
egy lakosra, és a lakosság számottevő részének a húsfogyasztása igen alacsony volt.

Az egyes húsfélék közötti megoszlást vizsgálva kiderül, hogy a fő fogyasztási 
cikk a sertéshús volt, amely az 1939-ben levágott húsmennyiség 38,5%-át tette ki. 
A sorrendben a marhahús és a borjúhús következett, amelyek együtt összesen 10,2%- 
ot tettek ki. Alacsony volt a kecske és a lóhús fogyasztás, amelyek viszont olcsók 
voltak. Alacsony volt a halfogyasztás is.12

1940- ben a bizonytalan helyzet hatására rendeletet adtak ki, amely 1940. május 
29-cel kezdődően betiltotta a disznó-, marha- és bárányhús fogyasztását és forgal
mazását minden szerdai, csütörtöki, pénteki napokon, mind a vendéglőkben, mind 
pedig a magánháztartásokban. A rendeletet június 5-ei kezdettel életbe léptették 
Nagyváradon is, a szárnyas húsra, halra és felvágottra a tiltás nem vonatkozott.13

A szükség diktálta rendeletet 1940. júniusától kiegészítették egy másikkal, amely 
fix menüt állapított meg, maximalizált árakon az összes étteremben szombati, vasár
napi és hétfői napokon.14 E rendelkezések azonban nem sokáig voltak életbe léptetve.

A tej fogyasztása is fontos volt. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, 
viszont a piaci árusok forgalma alapján kitűnik, számottevő volt a tejfogyasztás,

9. Nagyvárad, 1924. december 25.
10. Adorján Péter: A halott város. Nagyvárad 1940. szeptember 6-ika előtt. Budapest, 

1941 (A továbbiakban Adorján, 1941.), 59.
11. Uo. 55.
12. Uo. 54 szerint végzett számítások.
13. Monitorul comunal, 24 iunie 1940.
14. Monitorul comunal, 1 iulie 1940.
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amely később tovább növekedett, 1930. júliusától, amikortól kezdve Nagyváradon 
is készítettek pasztörizált tejet a Helga-tejtermék Rt-nél. A modern gépekkel fel
szerelt üzem naponta 10.000 1 tejet tudott pasztörizálni. A tejet palackozva napon
ta frissen házhoz szállították, a piaci tejhez hasonló áron.15

A cukorfogyasztás a városban évente 1.800.000 kg volt, ez közel 22,5 kg-os évi 
fejadagnak felelt meg, ami viszonylag magas.16

A kávéfogyasztás is követte az anyagi viszonyok hullámait, az átlagos fejadag 
pedig állandósult a lakosonkénti 1 kg kávéra évente. Ez az akkori viszonyoknak 
megfelelő átlagmennyiség volt.17

A város teafogyasztása viszonylag magas, a sörfogyasztás pedig alacsony volt. 
A fogyasztás évente egy lakosra kb. 7,5 1 sör volt, s ez kevésnek tűnik figyelembe 
véve, hogy a városban országos szinten is az egyik legjobb sört gyártotta a Dreher 
-  Haggenmacher sörgyár.18

A város élelmiszerellátását az előző időszakból örökölt fejlett ipari kereskedel
mi és üzlethálózat látta el. Az ipari objektumok közül 1923-ban kiemeljük az Ancora 
kenyérgyár, a Schwimmer csokoládégyár, a Stepper és Petrovits cukorkagyár, a 
Cukorkagyár, a Fortuna pezsgőgyár, a Herschmann Fülöp cukorkagyár nevét. Ezt 
számos szesz és szikvízgyár egészítette ki. Az élelmiszer kereskedelmet számos 
vállalat bonyolította, amelyek az üzleteket, kereskedéseket látták el áruval.19

A cukrászdák, mint a társas élet fontos központjai, ugyancsak jellemzőek vol
tak a város színvonalára és hangulatára. Mint az egész város, ezek is átalakuláson 
mentek keresztül. Az emberek kevesebb időre ültek be és a társadalmi élethez való 
kötődésük legalább annyira fontos volt, mint a habroló, krémes vagy habos kávé, 
nyáron pedig a fagylalt és a jegeskávé. Nemcsak a közönség szokásai, de a fo
gyasztás is megváltozott. Egykor Törley pezsgőt ittak vagy Unicumot, most sört és 
Whiskyt szódával. A cukrászdák száma jelentősen megnőtt, s számuk 1940-ben 
Váradon összesen 48 volt. Ezek között egyaránt voltak előkelő központi és sze
rény külvárosi cukrászdák.20

A táplálkozáshoz kevésbé, de a fogyasztáshoz erősen kötődik az alkohol fo
gyasztás mellett a dohányzás.

A háború idején és közvetlenül utána a dohányzás jobban elterjedt. Az átállás a 
dohányellátásban is bonyodalmakat okozott. Például 1922 nyarán Nagyváradon

15. Nagyvárad, 1930. július 23.
16. Adorján 1941, 57.
17. Uo. 58.
18. Uo. 59.
19. Ghidul orasului Oradea-Mare - Nagyvárad város útmutatója. Szerk. Horváth József. 

Nagyvárad, 1923. (A továbbiakban Ghidul 1923) 157-168.
20. Adorján 1941, 107-110.
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semmiféle cigarettát sem lehetett kapni. „Azaz csak egy fajtát, Európa legrosszabb 
hamisítványát a Cavallat árulják az összes trafikok. Először néhány héttel ezelőtt a 
tűrhető Regalt vonták ki a forgalomból, pár nap előtt pedig a félig büdös Intim 
Clubot, tegnap aztán az egészen rossz Damet is. Nincs más csak Cavalla, melyből 
10 darab gyomormérgezést okoz...”21 Különös azonban a dologban az, hogy míg 
Kolozsvárott, Brassóban -  a Regátról nem is szólva -  nyugodtan pöfékelik a meg
lehetősen jó cigarettákat, addig Nagyvárad az egyedüli város, ahol csak Cavallat 
árusítanak.22

A dohányosok lassan hozzászoktak a román dohányáruhoz és a fogyasztás is 
1924-ig emelkedő vonalat mutatott, viszont az év végi áremelések egy időre vissza
fogták ezt a növekedést, amely 1934-től 1939-ig újból érzékelhető. Egy 1924. 
december végén közreadott statisztika szerint Nagyváradon egy év alatt 620.012 
kg dohány fogyott. Ezen belül a National és Regal cigarettákból 30-30 millió da
rab, a Functionarból 25 millió, az Intimből 8 millió, de a Jockey Clubból is 50.000 
szálat vásároltak. A szivarok közül az Ardealból fogyott a legtöbb, 1,5 millió da
rab, ezt a Cuba és Olt követte 1 millióval, majd a Cigarillos 600.000, Portorico 
300.000, Britanica 250.000 következett. Ugyanakkor 10 millió doboz gyufa fo
gyott.23

Ezek a mennyiségek jelzik, hogy a dohányzás egyike volt a hétköznapi élet 
ismert jelenségeinek. A dohányzásnál -  a háború idején -  ártalmasabb szokások is 
kezdtek terjedni. A háború megváltoztatta az emberek felfogását. „Az óriási deto
náció milliókat temetett el, milliókat dobált szét s felépített egzisztenciákat döntött 
romhalmazba. A munka különben is elveszítette az értékét s elveszett a munka
kedv is.”24 A lecsúszás stációi az ital, a kártya, a kábítószer és a méreg voltak. 
Nagyváradon mint a legtöbb erdélyi, partiumi és bánsági nagyobb helységben ezek 
mind előfordultak. Az alkoholisták száma nem volt túl magas, de az összlakosság
hoz viszonyított arány lassú emelkedést mutat. A kártyajáték és az egyéb szeren
csejátékok is terjedtek. Ezt megadóztatásuk, illetve betiltásuk sem tudta megaka
dályozni. A kártyajátékok gyors hódításáról tanúskodik az a tény, hogy 1924-ben
7.000 csomag kártyát vásároltak a Körös-parti városban.25 A kucséberekkel már 
1924 végén megtiltották a játékot, mivel úgy tekintették, hogy szerencsejátékot 
űznek.26

21. Nagyváradi Napló, 1922. július 29.
22. Nagyvárad, 1924. november 20.
23. Nagyvárad, 1924. december 28.
24. Nagyvárad, 1925. február 1.
25. Nagyvárad, 1924. december 28.
26. Nagyvárad, 1924. december 31. A kucséberek nagy csokoládéval tele kosárral jártak 
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1930-ban a váradi kávéházakban még a romi köveket is elkobozták azzal az 
indokkal, hogy a römi-köveken kártyafigurák vannak és így ezek a kövek kártyala
pokat helyettesítenek, a kártya pedig állami monopólium. „Majd megadóztatják és 
aztán ismét lehet játszani.”27

Később további szigorú intézkedéseket foganatosítottak. Ilyen volt az 1930. 
március 29-én kelt belügyminisztériumi rendelet, amely kimondta: „kávéházak
ban, klubokban vagy más nyilvános helyiségekben sem magánlakásokban nem 
szabad az úgynevezett kártyafigurás-römiköveket használni”. A rendelet azt is elő
írta, hogy a römiket 10 napon belül be kell szolgáltatni, ellenkező esetben bünteté
seket róhatnak ki.28

Szeptemberben országszerte betiltották a monopoly, a rund dominó és a romi 
játszását, akik megszegik a rendelkezést, kihágást követnek el és 5000 lej bünte
tést kell fizessenek.29

Ezek és más hasonló intézkedések gátolták a szerencsejátékok elterjedését, de 
visszaszorítani igazán nem tudták, mivel illegális játékbarlangok is működtek.

Egy másik társadalmi szempontból rendkívül veszélyes jelenség a kábítószer
fogyasztás ugyancsak a háború következménye volt. Nagyváradon már 1925-ben 
rájöttek ennek súlyosságára, mivel 6 ismert kábítószer fogyasztóról tudtak, de bizo
nyára ennél többen is voltak. Csak morfinisták voltak a városban, kokainista még 
nem volt, ezek inkább a nagyvárosokban (Budapest, Bécs, stb.) jelentkeztek. Aki 
ópiumot akart szívni, azt csak Bukarestben vagy Budapesten tehette meg. A kábító
szerjelen volt a városban, de különösen nem terjedt el a második világháborúig.

A legelkeserítőbb jelenség volt az öngyilkosságok rendkívül magas száma.

Erkölcs, szórakozás

A váradi embert általában könnyelműnek, a nőket pedig laza erkölcsűnek látták a 
más városbeliek. A háború befejezése óta elindult szexuális hullámnak Várad, mint 
a legtöbb idegen áramlat számára, termékeny talaj volt. Ennek jelei a hétköznapi 
életben is megjelentek. A korabeli sajtóban találunk bőven erre példákat. Délelőtt 
„az uszoda két részre van vágva, női és közös fürdőre. A női fürdőben halálos 
csend. A közös fürdőben életes zsivaj, párok feküsznek boldogan és meghitten 
egymás mellett. Az úszóruhákra jó idők járnak... Tetszés szerinti nagyságban virí
tanak ott a nagy és kényelmes dekoltázsok.” Délben a „korzón hullámzanak a nők,

27. Nagyvárad, 1930. február 18.
28. Nagyvárad, 1930. április 8.
29. Nagyvárad, 1931. szeptember 23.
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térdig törpült szoknyákban s káprázatos pókháló csodákkal a lábukon. Most csak 
az úgynevezett félvilági nőkről beszélek, kik szinte elárasztották Nagyváradot. 
Délután: ötig a nők teleülik a kávéházakat...” A cikkíró kifejti, hogy vannak akik 
ebben a nagyvárossá válás következményeit látják, de ő maradi, mert látja a zsú
folt orvosi rendelőket és a prostitúció szédítő vonzerejét.30

A város valóban könnyebben befogadta az idegeneket, és nem vetette meg a 
szórakozást. A háború óta azonban a szabadabb nemi viselkedésformáknak kö
szönhetően nagyon megszaporodott a vérbaj, amely már a 18 éven aluliakat is 
érintette. A városban 1925-ben 10 orvosspecialista dolgozott, akiknek rendelői túl
zsúfoltak voltak, a poliklinikáról nem is beszélve.31

Gyakoribbak a beszámolók a vérfertőzésekről is. Például 1923-ban egyetlen év 
alatt 5 ilyenre derült fény a városban.32

A sok szociális probléma miatt a nők egy része ki volt szolgáltatva az anyagilag 
erősebbnek, többek között ez is hozzájárult a prostitúció terjedéséhez. 1921-ben 
Nagyváradon 6 bordélyházban 63 prostituáltat tartottak számon, ezen kívül volt 
még 72 rendőri felügyelet alatt álló nő és 246 titkos prostituált.33

Későbbről nincsenek adatok, mert a prostitúciót törvényileg betiltották. Vára
don egyetlen utcában volt ennek az ősi iparágnak a centruma.

Az 1930-as években Váradnak továbbra is rossz híre volt erkölcsi tekintetben. 
Ennek egyik sajnálatos vetülete az elszegényedett város fiatal lányainak Bukarest
be való kiközvetítése34, a másik pedig a helyi szerelmi élet könnyedsége. „Itt direkt 
harangzúgással megy a nő szeretője lakására, majdnem fáklyás menettel”, véle
kedtek a korabeliek.35

Természetesen a város erkölcsi életének csak ezt az egy vetületét kiemelve torz 
képet kapunk. Akárcsak a többi közeli nagyobb városban, Nagyváradon is volt 
romantika, volt szerelem és erkölcsös házasság. Az erkölcsi romlás megakadályo
zásában kimagasló szerepet játszottak az egyházak. Nagyváradon a hitélet nagyon 
fontos volt. A magyar történelmi egyházak próbáltak helytállni, fokozták társadal
mi szerepüket, vezetőik a társadalmi, kulturális mozgalmak élére álltak. A zsidók 
hasonló képen igyekeztek megtartani pozícióikat. A román egyházak a társadalmi 
jelenlétben és küldetésük tudatában tűntek ki. Egyházi, oktatási, szociális, karita
tív és társadalmi szerepvállalásukkal sokat javítottak a lakosság erkölcsein.

30. Nagyváradi Napló, 1933. július 5.
31. Nagyvárad, 1925. november 8.
32. Nagyvárad, 1923. december 31.
33. Adorján 1941, 91.
34. Nagyváradi Napló, 1933. július 5.
35. Napló, 1935. február 23.
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A város hétköznapjaiban továbbra is fontos szerepet játszottak a szállodák, ét
termek, vendéglők és kávéházak. A szállodai hálózat 9 egységből állt, amelyek egy 
része új névvel várta vendégeit. Csak a Park, Rimanóczy és Európa szálló neve 
maradt a régi. A Pannóniából Palace, a Fekete Sasból Metropol, a Széchenyiből 
Regina Maria, a Fábri panzióból Central, az Aranysasból pedig Vulturul de Aur 
lett. Ezek mellett még a Vasutasok szállója működött.36

Közülük az 5 legnagyobb az egész időszakban tevékenykedett. Lassan újból 
megnyíltak a régi vendéglátó egységek is.

A városban már 1923-ban 45 étterem és vendéglő, 18 bodega és büfé, 3 bár és 
17 kávéház várta a vendégeket.37

Az éttermek közül a szállodák saját éttermein kívül az ismertebbek a Kispipa, a 
Kékmacska, a Müllerei és a Delfinek voltak. Az általános helyzethez igazodva 
nagyobb volt a szóródás, több régi étterem néhány év után bezárt és számos újat is 
elindítottak. Nyáron több nyári vendéglőt is megnyitottak szezonális jelleggel. Az 
árak változóak voltak, egyetlen példát kiragadva: A Kispipa étteremben 1930 kö
rül egy zóna villásreggeli sörrel, kenyérrel 22 lej volt, egy pohár Dreher sör pedig 
9 lej, stb.38

A kisebb éttermek bezárása megszokott jelenség volt, nem váltott ki túl nagy 
visszhangot, emiatt az átalakulás alig volt észrevehető.

A társas élet fontos színterei a kávéházak voltak. Szerepük ebben az időben is 
kiemelkedő. Az újjászerveződő kávéházi élet azért magán viselte az időszak bi
zonytalanságait és a korabeliek a kávéházi élet alkonyának vélték az új helyzet 
megjelenési formáit. Egy 1921-ben közölt sajtócikkből hiteles képet kapunk a ki
alakult helyzetről: „A kávéházakban jön létre ma is a legtöbb üzlet és ezer meg 
ezer vendég a kávéházat tekinti második otthonának. Az üzleti dologtevésen kívül 
a családi és a szerelmi élet egy része is a kávéházakban bonyolódik le. Az újságol
vasó, a nyárspolgáriasan pletykázó, a teke asztalnál, a sakk vagy a dominó játék 
mellett elszórakozó nők és férfiak ma sem hiányoznak a kávéházakból, de azért 
most mégis más, egészen más a kávéházi élet. A világháború nyomában beállt 
pangást, mint minden intézmény és üzletág, úgy a kávéházak is megérzik és ehhez 
mérten alakul a forgalmuk, bevételük, élénkségük, szóval az egész lényük...” „Sok 
kávéház megszűnt. Itt Nagyváradon is megszűnt a Városi, a Széchenyi... Azok a 
kávéházak, amelyek megmaradtak, azok sem a régiek. Hol a régi békebeli kávéhá
zi élet?... De ma már egészen más a kávéházi élet. Hétköznapokon nagyrészt üre
sek a helyiségek, szombat és vasárnap este megtelnek, de a sűrűn egymás mellé

36. Ghidul 1923, 118.
37. Uo. 118-120.
38. Nagyvárad, 1930. május 27.
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rakott asztalokon mindenütt csak fekete és tea. A mulatás ritka mint a fehérholló. 
És valahogy a zene is álmos. Nem olyan élénk, mint volt valaha... Hiába gyökeres
től változott meg a kávéházi élet. De nem csak Nagyváradon és Erdélyben, hanem 
más országokban is ilyen a helyzet.”39

A rendelkezések is befolyásolták a kávéházak működését. A 20-as évek köze
pén egy régi rendeletre hivatkozva arra akarták kényszeríteni a kávéházakat, hogy 
újra biliárd asztalokat állítsanak be, mely akkor már kiment a divatból és csak az 
egykori EMKE (Ulpia) tartott biliárd asztalt.40

A kávéházak között is nagy volt a szóródás, közülük sok régi emléket hordozó 
is eltűnt. így például a város főterén működő Korona kávéház 1924 áprilisában 
szűnt meg, helyére a Bihoreana pénzintézet költözött.41 Hasonló sorsra jutott 1929 
júniusában a valaha Müllereinak nevezett régi váradi kávéház, amely később fel
vette az Elit kávéház nevet. A gazdasági válság miatt nehezen tartotta magát és 
tovább már nem bírta. Nagyvárad szegényebb lett egy hangulattal, egy régi emlék
kel.42

Az 1930-as esztendőkben a kávéházi életben is megjelentek az etnikai és fele
kezeti megkülönböztetések jelei. így 1938-ban felmondta a város a Royal és a 
Fészek Klub bérletét azzal az indokkal, hogy: „Nagyváradon csak zsidó kávéház 
van és hogy valóban itt volna az alkalom egy román keresztény kávéház létesítésé
re”.43

A szórakozáshoz és a kávéházi élethez kötődött Nagyvárad éjszakai élete.
Az éjszakai mulatozás az életvitel egyik sajátossága maradt, azonban jellegé

ben a világháború után megváltozott. Sötét utcákon lehetett eljutni a lámpákkal 
megvilágított szórakozóhelyekre. A Bémer tér egyes részeiről különböző taktusok 
szűrődtek ki a húszas évek elején. A shimmy és a foxtrott hangjai keveredtek a 
cigányzene hangjaival. A város leghíresebb cigányzenekarát a két Bura testvér 
vezette.44 Közülük Bura Károly cigányprímás 25 éves jubileuma alkalmából a 
Kereskedelmi Csarnokban Radies Béla, Magyari Imre és Radies János muzsikál
tak.45 Az emberek nappal is több időt töltöttek az utcán, az éjszakai élet is megvál
tozott. Az utcán általában az éjszaka ismert alakjai, valamint a prostituáltak tartóz
kodtak. A korabeliek szemében már a válság előtt is haldoklóit Nagyvárad híres 
éjszakai élete. Egy 1925-ös írás szerint: „Nincs pénz Nagyváradon és a kávéházak

39. Nagyváradi Napló, 1924. november 20.
40. Nagyvárad, 1925. szeptember 11.
41. Nagyvárad, 1924. április 25.
42. Nagyvárad, 1928. július 8.
43. Napló, 1938. január 13.
44. Nagyvárad, 1921. október 9.
45. Nagyvárad, 1924. február 26.
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nagyon üresek. A híres nagyváradi éjszaka haldoklik, nincsenek már hangos dári- 
dók, sőt még kisebbfajta lumpolások sem. A bárok -  összesen kettő van Nagyvára
don -  élnek, illetve vegetálnak. Itt komoly varieté nem kell, nincs hozzászokva a 
publikum... A Pollak-mama lokálja az <Excelsior-bar>. Tízféle színű villanykörte 
világít az elegáns ízléses lokálban, de összesen hat vendég van. Mind a hat likőrt 
iszik. Műsor nincs. Zongorista. Az Egyesülés téren van a Parisien Grill. Egy-két 
vendég üldögél és hallgatja a muzsikát.”46 Mindezek persze nem egyedül a gazda
sági körülményeknek köszönhetők, hozzájárultak ehhez a megszorító intézkedé
sek, az éjszakai zárórák hivatalos megállapítása stb. Az időszakra jellemző volt a 
klubélet, mint életforma elterjedése is. Ezek lehetőséget adtak a szélesebb társa
dalmi rétegek közötti kapcsolat teremtésre.

Az öltözködésben is sajátságos volt a lefelé való kiegyenlítődés, a társadalmi 
differenciák kisebb jelölése és a viseletek könnyebbé válása. A háború utáni ha
gyományos öltözködés átalakulása figyelhető meg. A férfiak öltözködése keveseb
bet változott. A női ruhák lazább vonalúak és kényelmesebbek lettek. Nagyvárad 
1924-ig megtartotta európai nagyvárosi álmait, bár erre mind kevesebb tény utalt. 
Ezek egyike volt -  ahogyan írták-hogy „a vidék sehol sem mutat fel annyi kitünő
en öltözött divathölgyet mint éppen nálunk. Korántsem vall ez Nagyvárad gazdag
ságára, inkább adott helyzet, nyugatiaskodás, meg aztán egy kicsit belénk nevelt- 
ség is: Nagyvárad mindig kitűnt... Tudományban, egy kicsit megkoptunk művé
szetünk, irodalmunk, könyöke kivásott... outsideré váltunk, de divatban vezetünk”. 
Az akkori divatban az elv: „mindent fiatalosan, fiúsán. Rövid alj, rövid szoknya 
stb.” volt.47 Egy-egy divatirányzat még az ipari tevékenységet is jelentősen befo
lyásolta, a rövidre nyírt bubifrizura például feleslegessé tette a művészi hatású 
hajcsatokat, oldal- és sűrű fésűket.48 Várad még sokáig a nyugati divat térhódításá
nak első állomása volt, később mint a legtöbb területen a keletről a fővárosból 
jövő irányzatok is érvényesültek, kihangsúlyozva az átmeneti jelleget.

A kor fő irányai szerint öltözködő váradiak esetében is a nyári kánikula formát 
bontott és „a hölgyek harisnya nélkül, térdig érő átlátszó ruhácskában jártak, míg a 
férfiak kénytelenek voltak nyakig begombolkozva járni”.49 Divatossá vált a nők 
diszkrét kifestése is, néhány utóbb elterjedő szokás azonban időlegesen visszaszo
rult. így 1930-ban a körömfestéssel kapcsolatban a következőket olvashattuk: „nem
csak hogy nem divat a pirosra lakkozott köröm, de egyenesen ízlést sértő és közön
séges. Párizsban kísérleteztek vele, de ott is csak a félvilági hölgyek kapták fel ezt

46. Nagyvárad, 1925. december 25.
47. Nagyvárad, 1924. január 6.
48. A Nagyváradi Napló Naptár Albuma, 1926. Nagyvárad
49. Nagyvárad, 1927. július 27.
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a divathóbortot.”50 A harmincas években újabb divathullámok érik el viszonylag 
gyorsan a várost. Miután egy évvel azelőtt Marlene Dietrich először jelent meg 
férfi nadrágban 1933 májusában „ez az új divat (most) megjelenik Nagyváradon 
is, az első hölgy megrendelte és már haza is szállították neki a nadrágot”.51 Ugyan
akkor vált divattá a piké kesztyű is.52

Természetesen a szegényebbek örültek, ha a mindennapokhoz elkerülhetetle
nül szükséges ruházattal rendelkeztek. Erre mutatnak rá azok a hirdetések, ame
lyek alig hordott kabátot, folt nélküli nadrágot akartak eladni. A válság idején az 
öltözködési mizéria óriási méreteket öltött, nem csupán Nagyváradon, hanem egész 
Európában. Ezt az 1933 júniusában Nagyváradra látogató teniszkirály Tilden nyi
latkozatából is leszűrhetjük: “sehol nem láttam annyi rongyos kopott embert mint 
Európában” -  mondta.53

A növekvő szabadidő változatosabbá tette az emberek életvitelét. A társasági 
egyesületekben való tevékenység is a szabadidő eltöltéséhez kötődött. A legkülön
bözőbb szervezetek, átfogó és sokoldalú intézményrendszert képeztek, amely óriási 
társadalmi energiát szabadított fel. Itt csak a dalárdákban, műkedvelő előadásokban 
való részvételt, rendezvények szervezésében és lebonyolításában való feladatválla
lást említjük meg. Aki igényelte az egyesületi életet, a közösségért való tevékenysé
get megtalálhatta a megfelelő szerveződést. A műkedvelő színjátszáson kívül tánc
iskolák, ismeretterjesztő előadások rendszeres kikapcsolódást is nyújtottak. A sza
badidő eltöltésének másik kedvelt módja a sport volt. Ennek űzése, illetve a sportve
télkedők követése is nagyon elterjedt ebben az időszakban. Hódított a turizmus, 
mind többen jártak rendszeresen kirándulni. A távolibb fürdőhelyekre való utazás 
csak keveseknek volt elérhető, emiatt előre tört a helyben vagy a közelben történő 
időtöltés. A város parkjai eléggé elhanyagoltak voltak, így ott a szabadtéri esemé
nyek nem voltak túl gyakoriak. A közfürdőkön és az uszodán kívül gyakori volt a 
Körösben való fürdés is. Ez a szokás már régen elterjedt, azonban a folyó vizének 
szennyezése évről-évre nőtt, emiatt 1939 nyarán a hatóságok rendeletben tiltották 
meg a fürdést a Körösben, a velencei vasúti hídtól följebb, ahol a hatodik gát volt, 
viszont megengedték a velencei vasúti hídtól a városi strandig és a fahídtól lefelé.54

A környezeh’édelem nem tartozott a hatóságok által fontosnak ítélt területek 
közé. A környezetvédelemmel kapcsolatos teendők csak akkor kerültek napirend
re, ha a lakosság szóvá tette a tűrhetetlen állapotokat. Kiragadva ezek közül né
hány esetet, már 1923-ban rendeletet hoztak arról, hogy a veszélyes üzemeket a

50. Nagyvárad, 1930. március 4.
51. Nagyváradi Napló, 1933. május 16.
52. Nagyváradi Napló, 1933. május 24.
53. Nagyváradi Napló, 1933. július 29.
54. Monitorul Comunal, 1 iulie 1939.
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város határától legalább egy, illetve fél kilométerre kitelepítsék októberig. Ez a 
likőrgyárakra, petróleum-gyárakra és benzin-raktárakra vonatkozott. Nagyváradon 
voltak bőven szesz- és likőrgyárak, de ezek hatósági kitelepítése egyetlen esetben 
sem merült fel.55

Persze szükség lett volna a beavatkozásra, hiszen 1929-ben a Szacsvay utca 
lakói panaszt emeltek az utcában működő Katz-féle béltisztító és sertéshizlalda 
ellen, mert megfertőzte az utca levegőjét.56

Nagyobb területeken érződött éjszakánként főleg az a bűz, amely a szeszgyá
rakból kiindulva, elsősorban a Körös menti utcákban terjengett. Ez annak a cefré
nek volt a szaga, amiből a szeszt főzték. Sürgették az ez elleni beavatkozást, de 
hatásos intézkedés nem történt.57 A környezeti ártalmak tehát jelen voltak már eb
ben az időszakban is a városban anélkül, hogy súlyos problémákat okoztak volna. 
Emiatt a hatóság érdektelensége nem járt súlyos következményekkel.

Visszatérve a város fürdőéletére, ebben nagy részesedése volt a két városközeli 
híres gyógyfürdőnek. A Félix és Püspökfürdőbe ugyan a villamosközlekedés évti
zedek óta nem oldódott meg, motorvonattal, majd busszal, rövid ideig még ked
vezményesen is ki lehetett menni. Főleg hétvégi családi programoknak felelt meg 
és szórakozási lehetőséget is bőven nyújtott. Nagyváradból valódi fürdővárost nem 
sikerült létesíteni, de a helybeliek számára a fürdőélet megszokott és igényelt volt.

A szabadidő eltöltéséhez és a szórakozáshoz kötődött a színházba, majd a mo
ziba járás is. Visszaesett a kabarék, varieték látogatása. A kulturális, művelődési 
események, a filharmóniai társaság koncertjei, híres vendégművészek fellépte mind 
színesítette a lakosság szórakozási lehetőségeit. Megmaradtak valamivel szeré
nyebb szinten a táncestélyek és a farsangi bálok, gyakoriak voltak a jótékonysági 
előadások és bálok.

Az ünnepek ugyancsak hozzátartoztak a váradiak életkereteihez. Az impérium- 
változás ebben lényeges átalakulásokat hozott. A három nagy egyházi ünnep tisz
telete minden keresztény felekezetnél megtalálható volt. A katolikusok és az orto
doxok más módon és időben tartották meg ünnepeiket, a zsidók pedig továbbra is 
megünnepelték fontos egyházi ünnepeiket.

Az állami és nemzeti ünnepek viszont az új ország Nagyrománia ünnepei let
tek. Ezek közül a legfontosabbak: február 5 -  ATartományok egyesülése; március 
14-A  Román Királyság kikiáltása; május 10 — I. Károly király megkoronázásának 
napja; május 23 -  Hősök emléke és a Függetlenség kikiáltásának emléknapja; de
cember 1 -  Erdély, Bukovina és Besszarábia egyesülése.

55. Nagyvárad, 1923. április 22.
56. Nagyvárad, 1929. február 20.
57. Nagyvárad, 1930. augusztus 30.
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Ezeket a helyi eseményekhez kötődő évfordulók évenkénti megünneplése egé
szítette ki: április 20 -  A román hadsereg bevonulásának napja; május 23 -  A kirá
lyi pár látogatásának napja Nagyváradon, stb.

A helyi magyarság csak szükebb körben, az egyház keretében ünnepelhette meg 
főbb ünnepeit. A legnagyobb szabású az évről-évre megrendezett Szent László 
ünnep volt a váradi római katolikus székesegyházban.

Természetesen a mindennapok ezernyi apró részletével foglalkozhatnánk még, 
mivel ezek a nagy történelmi események mellett szervesen kiegészítik a múltról 
alkotott képünket, és számtalan következtetésre adnak lehetőséget.

Résumé

János Fleisz: Characteristics of lifestyle in Nagyvárad between the two World 
Wars (1919-1940)

Nagyvárad, one of the most dynamically developing Hungarian towns of dualism 
was tragically hit by the Trianon Treaties, being annexed to Rumania. All the so
cial, political and cultural programs and those of the public supply, which charac
terize this kind of disasters, appeared dense and enlarged. The population became 
poor, the rate of unemployment grew unbearable, the dwellings became old and 
worn out. The municipal direction was replaced by state supervision, provisions 
aimed at forced Rumanization. The supply of food and consumption goods of the 
population was almost an inextricable problem. Traditional moral principles lost 
their meanings, the number of crimes increased, prostitution spread and police and 
authority arbitrariness was common. By the time the anomalies due to the change 
of imperium had settled, the consolidated way of life was shocked by the 1929- 
1933 recession, which made urban life even more restless and hectic. The paper 
aims to describe this process, on the basis of the central statistical data, and con
temporary press, which makes the public feeling sensible.
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