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II. közlemény*

Az egészségügy alakulása Nagyváradon a két világháború között

Nagyváradon a dualizmus korában jelentős lépések történtek a korszerű egés
zségügyi intézményhálózat kiépítése érdekében. A háború és a forradalmak, 
méginkább a hatalomváltás nehéz helyzet elé állította a váradi egészségügyet. A 
megnövekedett szükségletek miatt iskolák és egyéb intézmények épületeit hasz
nálták. A normális körülmények visszatérésével a váradi egészségügy is vissza
állt az előző időszakban kiépült keretek közé.

Ezen időszak egészségügyi viszonyairól a statisztikai adatokból és egyéb, az 
egészségügyi intézmények tevékenységét bemutató forrásokból tájékozódhatunk. 
Ezek közül az egyik legalapvetőbb támpontot a demográfiai statisztikák szolgáltatják.

Nagyvárad demográfiai adatai hűen tükrözik a város egészségügyi viszo
nyainak alakulását. Az 1919 és 1939 között vizsgált adatok szerint a születések 
évi átlaga Nagyváradon 1469 volt, amely a város 1930-bani lakosságát véve 
figyelembe 17,76%o-nek felelt meg.1 Ugyanez a halálozások esetében 1527, át-

* Az ОТКАТ 029 149. sz. pályázat támogatásával készült tanulmány. Első része a 
Történeti Tanulmányok X. kötetében (Debrecen, 2002. 285-299.) jelent meg.
1 Lásd: A természetes szaporodás Nagyváradon 1919-1939. Forrás: Buletinnul
demografic al României. I-X, Bucureçti, 1932-1940.

Ev Születések száma Halálozások száma Természetes
1919 1667 2116 -449
1920 1962 1825 137
1921 1863 1627 256
1922 1760 1633 127
1923 1517 1606 -89
1924 1447 1711 -264
1925 1331 1492 -161
1926 1278 1495 -217
1927 1334 1462 -128
1928 1410 1481 -71
1929 1366 1585 -219
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lagban 18,46%o. Tehát az egész időszak természetes szaporodása negatív. A  
veszteség átlagban -  58 lélek -  0,7%o. Ez a korszakban 1227 embert jelent a 
város természetes szaporulata szempontjából.2

Időszakunk kezdetét viszonylag magas, de csökkenő születési arányok jellemzik. 
Az 1919-1922-es évek még az előző szakaszhoz kötődnek és egyfajta átmenetet ké
peznek. A születések száma 1920-ban rekordot dönt (1962), a halálozások csökkennek 
és 1920-22 között három évig a természetes szaporulat is pozitív. 1923-tól áll be az 
egész periódusra jellemző demográfiai trend (tendenciák), amelynek sajátosságai a 
születések számának mérsékelten magas szintje, a halálozások nagyobb aránya, az 
enyhén negatív természetes szaporulat. A kis fluktuáció a stabilizálódott közegészség- 
ügyi állapotokat és a járványok hiányát mutatják.

Ezek a népesedési mutatók nem voltak igazán kedvezőek. 1924-25-ben az egés
zségtelen arány a születések és a halálozások száma között az egyik legrosszabb volt 
az egész Romániában. Az ország mintegy 150 városi településéből akkor még 135- 
ben a természetes szaporodás pozitív volt. Mindössze 15-ben volt magasabb a halálo
zás a születéseknél. Nagyvárad ezek között is az „élvonalba” került.3 
A folyamat további alakulását vizsgálva, a születések kisebb hullámzásától elte
kintve lényeges eltérést nem mutatnak, mindössze az utolsó három évben (1937- 
1939) voltak magasabbak. Az 1938-as 1524 újszülött szám a legnagyobb volt 
1923 óta. A halálozási adatok 1925-től csökkenő tendenciát mutattak, itt az utol
só két év (1938-39) ugyancsak csúcsot jelentik. 1924 óta ezeknek megfelelően 
alakult a természetes szaporulat is. Az impériumváltás utáni első három évben 
(1920-1922) a mérleg ismét pozitív, a háború előtti demográfiai struktúrára em
lékeztetve, melyre a magas születési és halálozási arányszám volt jellemző. 
1923-tól a természetes szaporulat végig negatív, az 1930-ban elért legkedvezőbb 
(-8) és az 1935-beli legalacsonyabb (-265) pont között ingadozva. Magyarázatot 
csak általánosan lehet adni ezekre az arányokra. A kutatók feltételezik, hogy a 
mérleg javulása a gazdasági fejlődés és a növekvő életszínvonal következménye. 
Utóbbiak befolyása tagadhatatlan, de nem lehet döntő oknak kezelni, mert a 
folyamatok iránya nem mindig egyezik. A demográfiai átmenet elméletek sem 
számolnak a népesség lassú, de állandó csökkenésével, így ezt a típust nehéz

1930 1389 1397 -8
1931 1387 1497 -110
1932 1381 1420 -39
1933 1267 1451 -184
1934 1375 1404 -29
1935 1284 1549 -265
1936 1386 1537 -151
1937 1474 1504 -30
1938 1524 1676 -152
1939 1444 1615 -171

2 Adorján Péter. A halott város Nagyvárad 1940. szeptember 6-a előtt. Budapest, 1941. 
30-31.; Tripon, Aurel. Monográfia -  Almanach a Criçanei. Judetul Bihor Oradea, 1936. 
194.
3 Nagy\’árad, 1925. december 20
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elhelyezni. Az tény, hogy időszakunkban a termékenység alacsonyabb volt an
nál, ami a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges lett volna, így a hely
beli születésnek száma és aránya egyre csökkent. A jellegzetesen lefékezett vá
rosfejlődés hatása jelent meg ebben a sajátos stagnáló demográfiai modellben.

A kórházak

Az impérium-váltással 1920-ban a Román állam az alábbi kórházakat örökölte meg a 
dualizmus kori monarchiából: a Biharmegyei Közkórház. Osztályai: sebészet, belgyó
gyászat, bőr és bujakór, szemészet. Ezenkívül fül-, orr- és gégeorvosa és röntgen orvo
sa is volt, 500 ággyal rendelkezett. Az Elmekórház. A Biharmegyei Közkórházhoz 
tartozott, 380 ágy (200 férfi, 180 nő). Az Izraelita Szentegylet Közkórháza Sebészeti 
és belgyógyászati osztállyal, kb. 100 ágy. Sztaroveszky - gyermekkórház. Alapítványi 
kórház a város kezelésében, 55 ágy. Irgalmas rend kórháza Sebészeti, belgyógyászati 
osztály és fogászat, 20 ágy. Városi járványkórház. Várad-Velencén, 148 ágy. Erzsébet 
hercegnő - katonai kórház, Katonai járvány kórház.

Az egészsügyi intézményeknek ezt a sorát az Állatkórház, a Bábaképző In
tézet (50 ágy) és az Állami gyermekmenhely egészítette ki. Tovább működtek Dr. 
Rácz Ödön és Dr. Waldmann szanatóriumai, valamint a Tüdőszanatórium.4 
Mindez konszolidált egészségügyi viszonyokról árulkodik -  a katonai kórháza
kat kivéve -  összesen mintegy 1280 ággyal. 1921-ben létrehozták a Bunyitay 
ligetben a járóbeteg-gondozót is. A Poliklinikának hat osztálya volt: bőr és buja
kor, gyermekgyógyászat, tüdő gyógykezelés, nőgyógyászat, később szemészet 
is.5 1925 januárjában megnyílt a poliklinikán a belgyógyászati osztály is. Az 
intézménynek 1924-ben 374 új betege volt, és 35.000 ingyenes rendelést és ke
zelést bonyolított le.6 Ezek az örvendetes előrelépésről tanúskodó számok azon
ban egy, a visszaesést elindító rendelkezéshez is kötődnek, mivel 1925 január
jától kezdve lényegesen redukálták a közkórház ágyainak számát. Már az előző 
évben is csak 820 ágyat működtettek, 1925-ben ezeket 530-ra csökkentették. 
Végleg megtiltották a krónikus betegek felvételét, és általában is csak a legsú
lyosabb betegeket lehetett kórházba utalni. A belgyógyászati osztályon 120-ból 
80 ágyat tartottak meg és az Elmekórházból is 50 beteget kellett eltávolítani.7 A 
közkórház ágyainak száma 1940-re mindössze 40-re csökkent.8 Ezzel a váradi 
egészségügy visszaesett. Ezt a visszalépést próbálták meg lassítani valamennyire 
a Megyei Kórházban megnyitott új osztályok: 1927-ben a nőgyógyászat, 1928- 
ban a radiológia és 1931-ben orr-, fül-, gége osztály. A román állam 1923-ban

4 Kőszeghy József. Nagyvárad város közintézményeiről és közműveiről. Nagyvárad, 
[1913]. 19.; Ghidul oraçului Oradea-Mare Nagyvárad város útmutató tanácsadó címtára.

Összeállította: Horváth József, Nagyvárad, 1923. 89-92. Vö.: BÁL, Pi (Bihar 
megyei Állami Levéltár Nagyvárad, A Polgármesteri Hivatal iratai) 98 t. 10 cs. 1924.
5 Nagyváradi Napló, 1921. január 29.; Tripon 1936, 193.
6 Nagy\>árad, 1925. január 8.
7 Nagyvárad, 1925. január 9.
8 Adorján, 1941. 66.
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átvette a Sztaroveszky Alapítvány Gyermekkórházát, amelyet 1930-ban a városi 
közigazgatásnak adott át. Az 55 ágyas egészségügyi intézmény évente 600-800 
beteg ellátását biztosította. 1931-ben a kórház röntgen gépet és kvarc lámpát is 
kapott.9

Az állam fokozottabb szerepvállalása hiányában a város kórházi ellátásának 
javítására az anyagi helyzetükben megrendült egyházi intézmények vállalkoztak. 
1929 júniusában nagy ünnepséggel nyitották meg a zsidó kórház új szülészeti 
osztályát,10 11 1930-ban felavatták az Irgalmasrend újjáalakított modern kórházát, 
amelyben az ágyak száma 40-re emelkedett.” 1931-ben átadták a Szent Vince 
rend által egy év alatt felépített Szent József szanatóriumot, ahol az összesen hat 
osztályon 50 ágy állt rendelkezésre.12 Végül 1935 novemberében elkészült a 
Zsidó Kórház új, villaszerű, 20 szobát magába foglaló épülete is.13 Ezek a bőví
tések sokat enyhítettek a betegek kórházi ellátásán, de nem tudták teljesen meg
oldani a keletkező hiányt. 1929 augusztusában az új közigazgatási törvény szá
mos terhet rótt a városra a kórházak és az egészségügyi intézetek fenntartásával 
kapcsolatban. A municipiumok memorandumot küldtek a minisztériumhoz, 
hogy törvény által hozzanak létre társadalmi alapot a betegek gondozására, mert 
másképp nem képesek erről gondoskodni.14 1930-tól mind a helyhiány, mind 
pedig a szakmai ellátás alacsony szintje miatt terjedőben volt a súlyosabb ese
teknek a kolozsvári klinikába utalása. 1931-től a kórházak a súlyos anyagi kö
rülmények között élők ellátását csak szegénységi bizonyítvány felmutatása ese
tén vállalták. Feljegyezték, hogy 1933-ban egy 70 éves beteg öregasszonyhoz az 
orvos el sem ment.15 1935-ben pedig arra hivatkozva, hogy nincs hely, kitették a 
beteget a közkórházból.16 1937-ben a helyzet annyira súlyossá vált, hogy helyhi
ány miatt a mentők a toloncházban helyezték el az utcán összeesett aggokat. A 
kórház igazgatója a várost okolta. Javasolták, hogy a város állítson fel menházat 
az aggok számára.17 Folytatódott a küzdelem a tüdővész ellen is. A betegek már 
nem fértek el, ezért egy közeli házat is kibéreltek a Tüdőszanatórium mellett, 
ahol 6-8 beteget kezeltek. 1929-ben 30.078 ápolási napot regisztráltak. Egy be
tegre 58 nap jutott. 1930-ban az év első negyedében a tüdőszanatóriumban 522 
beteget kezeltek. 314 férfit és 208 nőt.18

1938-ban Bihar megyében összesen 1269 kórházi ágy volt, ebből 1124 
Nagyváradon. Ezzel országosan a 6. helyet foglalta el. Erdélyben, a Partiumban 
és a Bánságban a sorrend a következő volt:

9 Tripon, 1936. i. h.
10 Nagyvárad, 1929. június 20.
11 Nagyvárad, 1930. június 11.
12 Nagy\’árad, 1931. szeptember 17.
13 Szabadság, 1935. november 9.
14 Monitorul Comunal, 15 decembrie 1929.
15 Nagyváradi Napló, 1933. június 10.
16 Napló, 1935. március 7.
17 Napló, 1937. március 4.
18 Nagy\>árad, 1930. április 12.
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Kolozsvár
Nagyvárad
Nagyszeben
Temesvár
Brassó
Máramarossziget
Arad
Szatmárnémeti
Marosvásárhely
Nagybánya

2449 kórházi ágy, 
1064 kórházi ágy, 
917 ágy,
761 kórházi ágy, 
645 kórházi ágy, 
620 kórházi ágy, 
602 ágy,
526 kórházi ágy, 
347 kórházi ágy, 
130 kórházi ágy.19

A stagnálás ellenére Nagyvárad tovább őrizte jó helyét a kórházi ágyak 
rangsorában.

1938 februárjában Nagyvárad kórházaiba 1965 beteget utaltak be. Ebből 
956 már előzőleg a kórházban volt, 1009-et abban a hónapban, miközben 992 
ápoltat kiengedtek. A hónap végén 973 beteget ápoltak a kórházban.20 A kórházi 
kezelési napok száma februárban 19.794 volt, ebből 2608-at kifizettek, 5946-ot 
pedig tartozásra (hiteleztek).21

Korszakunk végén tehát a Poliklinika mellett 11 kórház állt a város és a 
megye lakosságának a rendelkezésére.22 Az egy lakosra jutó kórházi ágyak ará
nya azonban kedvezőtlenül alakult. Míg 1910-ben megközelítően 55 váradira 
jutott egy kórházi ágy, addig 1940-re ez 80-ra emelkedett.23 Mivel a váradi kór
házaknak a megye lakosságát is el kellett látniuk, az arányok a valóságban ennél 
is előnytelenebbek voltak. Nagyvárad tehát egyike volt az ország jelentős egés
zségügyi központjainak, viszont vezető helyét a városok rangsorában az egés
zségügyi funkció tekintetében elveszítette. A sok gazdasági, társadalmi és politi
kai probléma nem kedvezett a fejlődésnek, és a közegészségügy összességében 
is háttérbe szorult. A visszafejlődés evidens volt. Az anyagi feltételek romlása 
további csökkenést idézhetett elő. Szerencsére ez nem tudta döntő módon befo
lyásolni az addig erős lábakon álló váradi egészségügyet.

A gyógyszertárak

A lakosság gyógyszerellátását 1924-ben összesen 24 gyógyszertár biztosította. 
Ezek többsége már a világháború idején is működött. Azonban néhány új gyógy
szertár megnyitására is sor került. Főleg 1921-ben. Ilyenek voltak a Sabina az

19 Sabin Manila: Statistica sanitarä a României (Date statistice pe luna februárié 1938.)
Buc. 1939. 127-139.
20 Uo. 127.
21 Uo. 140.
22 Somogyi, 1938, 27.
23 Adorján, 1941,66-67.
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Andrényi palotában, a Minerva a főtéren, végül a Cleopatra a Teleki (Alexandri) 
utca elején.24

Nagyvárad 1921 januárjától az ország egyik legjelentősebb gyógyszerellá
tási központja lett. Ezt az Egyesült Bank és Takarékpénztár hozta létre, azzal a 
céllal, hogy egész Erdély, sőt részben egész Románia gyógyszerrel való ellátása 
a nagyváradi központon keresztül történjen.25

A város a következő időszakban még hosszú ideig megtartotta kiemelkedő 
szerepét a gyógyszerellátás tekintetében. Az 1930-as évek közepéig Nagyvára
don volt az erdélyi, partiumi és bánsági városok között a legtöbb gyógyszertár. 
Az egy gyógyszertárra eső lakosság arányában is előkelő helyet foglalt el az 
országban. Ez 1924-ben mintegy 3000-re tehető, de 1933-ban is kb. 3500 váradi 
lakos jutott egy gyógyszertárra, amellyel országosan akkor a harmadik.26 A sú
lyosbodó gazdasági helyzet azonban ritkította a gyógyszertárak számát Nagyvá
radon, és csökkent a város szerepe az országos gyógyszerellátásban is.

1937-1938-ban már csak 20 gyógyszertár működött a városban,27 így min
tegy 4000 váradi lakos jutott egy gyógyszertárra. Az emberek éjszakai gyógy
szerellátását 1935-től úgy oldották meg, hogy naponta öt gyógyszertár -  felvált
v a -  éjszakai ügy eletet tartott.28 A váradi gyógyszertárak a háború előtt megszo
kott módon igyekeztek a legjobb hazai és külföldi gyógyszereket beszerezni, 
ugyanakkor saját készítményeket is forgalmaztak, nemcsak a város és a megye 
határán kívül, hanem külföldön is. Egyetlen példát említve, a Sabina gyógyszer- 
tár négyféle Sabina készítményét a határokon túl is keresték és hat országból 
érkeztek megrendelések.29 A váradi gyógyszerellátási végig egyike volt a leg
fejlettebbeknek az országban.

Az egészségügyi alapellátás

A 20. század elején Nagyváradon kialakult fejlett egészségügyi intézményrend
szer és ellátás az impérium váltás után néhány lényeges módosulást szenvedett. 
A városban az 1920-as évek elején az egészségügy intézményes kereteit az álla
mi Egészségügyi Felügyelőség, a Városi tiszti orvosi hivatal, a Megyei tiszti 
orvosi hivatal és az Állategészségügyi felügyelőség képezte.30

Az egészségügyi szolgálatot a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár keretébe 
utalták. Nagyváradot hét kerületre osztották, ahol mindegyikben egy kerületi 
orvos tevékenykedett. A rendelők száma a városban kilenc volt.31 A szegény 
betegeket ingyen kezelték, amennyiben volt szegénységi bizonyítványuk. Az

24 BÁL, pi. 98. t. 10 c s /1924.
25 Nagyváradi Napló, 1921. január 5.
26 Vö. Al. Pop: Farmacii oràdene interbelice In: Tara Criçurilor, nr.2/1990.
21 Somogyi, 1938.24-26.
28 Napló, 1935. január 8.
29 Az adatot a Sabina gyógyszertár kétnyelvű szórólapjából vettük át.
30 Ghidul, 1923. 87-88.
31 Uo. 97-101.
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alapgyógyszerekkel való ellátásuk is ingyenes volt. Ilyen módon évente mintegy 
3000-4000 beteget láttak le.32 A város polgármesteri hivatalának egészségügyi 
szolgálata a lehetőségekhez mérten támogatta az egészségügyet. A város köz- 
tisztasági helyzete sok kívánnivalót hagyott maga után, ennek ellenére a köz
egészségügyi helyzet viszonylag kedvezőnek mondható.

A betegségek közül eleinte gyakoriak voltak a skarlát-járványok,33 de 1921-ig -  a 
háború alatt elterjedt lazább erkölcsök következtében -  a vérbaj térnyerése ijesztő volt. 
1923-ban az esetek száma 870-re csökkent, 1924-ben pedig erősen visszesett.34

1925-ben a város közegészségügyi állapotát jónak minősítették. A leggya
koribb betegségek a tuberkulózis mellett a skarlát, kanyaró és hastífusz voltak.35

1927-ben nagy méreteket öltött a tüdőbaj. összesen 2233 esetet jegyeztek 
fel, s ebből 230 (több mint 10%) halálos volt. A ragályos betegségek közül a 
hastífusz (93), a diftéria (33), a kanyaró (49) és a skarlát (317) pusztítottak gyak
rabban.36

Az 1930-as években a város egészségügyi állapota kielégítő volt. 1931-ben 
influenzajárvány támadt és 780 megbetegedést jelentettek, 1932-ben már csak 
139-et, 1934-ben egyetlen beteget sem jegyeztek fel. 1935-ben több ezren kap
ták meg ismét az influenzát.37 Gyakoriak voltak az öngyilkosságok, és magas 
volt a kutyaharapások száma.38

Részletezőbb adatokkal azonban csak 1935 utánról rendelkezünk, s főleg a 
ragályos betegségekről. 1936-ban ezek között a skarlát volt a legelterjedtebb 
(393 esettel), utána a himlő (113), a diftéria (74) és a hastífusz (52) követke
zett.39 1938-ra részletező statisztikák készültek a város és a megye orvosi ellátá
sáról, amely összehasonlításokra is lehetőséget ad. A ragályos betegségek között 
továbbra is a skarlát, a himlő, a diftéria és tífusz vezetett.40 Az ún. társadalmi 
betegségek körében 1938 februárjában a tuberkulózis volt az élen. Nagyváradon 
140 esetet jegyeztek fel, amellyel Erdélyt illetően magasan az első. (Arad 50, 
Temesvár 6, Kolozsvár 1 esetet jelentett).41 Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a 
vérbaj (szifilisz) szempontjából. Ebben is Nagyvárad vezet 74 beteggel (Arad 
49, Kolozsvár 0!), de magas a rákos megbetegedések száma is (17).42

32 Tripon, 1936. 192.
33 Nagyváradi Napló, 1921. január 29.
34 Nagyvárad, 1924. január 3.
35 BÁL, Pi. 98. t. 11 c s /1926
16 Monitorul Comunal, 20 ianuarie 1928.
37 Napló, 1935. február 12.
38 Uo.
39 Miçcarea populatiei Romániei ín anul 1936 Extras din Buletinul Demografie al 
României. Nr. 5/1937. 13.
40 Sabin Manuilä: Statistica sanitarà a României (Date statistice pe luna februárié 1938). 
Bukureçti, 1939, 109.
41 Uo. 111.
42 Uo.
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A város 6 körzetében 1938 februáijában 517 orvosi vizsgálatot végeztek (Te
mesváron 584-et, Kolozsváron 468-at, Aradon 245-öt).43 A legsűrűbben előforduló 
betegségek a fent említetteken kívül a különböző daganatok, szív és légúti betegségek, 
emésztési bántalak, vesebetegségek voltak. Az elvégzett operációk száma 239, a labo
ratóriumi vizsgálatok száma 700, míg az átvilágításoké 34 volt akkor a városban.44

1938-ban Nagyváradon 495 ragályos betegséget jegyeztek fel (192 skarlát, 
113 tífusz, 68 diftéria, 51 himlő, stb.). A szociális betegségek száma 2441 volt. 
(Ennek majdnem a fele -  1153 kórismeg -  tüdőbaj, 569 vérbaj, 406 gonorea, 
169 sanana moale (?) és 117 rák. Az év során a hat körzetben 7487 vizsgálatot 
végeztek el az orvosok, ebből 5657-et a rendelőben ésl830-at otthon.45 Az ada
tokból ellentmondásos kép tárul elénk. A város egészségügyi helyzete rosszab
bodott az erdélyi, partiumi és bánsági városokhoz képest.

A lakosság anyagi helyzetének romlása miatt nagyobb jelentőséget kaptak a 
Társadalombiztosítók. Nagyváradon 1936/37-ben összesen 25.768 tagja volt a 
Társadalombiztosítónak, ez 1938/39-re 23.790-re csökkent.46 A biztosítottaknak 
és családtagjaiknak 1936/37-ben 200.136, míg 1938/39-ben 176.383 vizsgálatot 
végeztek.47 Ezekben az években Nagyváradon a tiszti orvosok száma 43, a fog
orvosok és fogászok száma pedig 20 volt.48 Utóbbi adat a fogászati ellátás elter
jedésére utal. Korszakunk végén a városban 187 orvos gyógyította a betegeket. 
Önálló rendelő 143 volt. 44 orvos csak a kórházakban dolgozott.49

Az adatok tükrében a kér világháború között Nagyvárad egészségügyi ellátása a 
kimagasló szintről a közepes szintre csúszott vissza. A lakosság egészségi állapota se 
volt kielégítőnek mondható. Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak kötelező biztosí
tásának bevezetésével megnőtt a lakosság betegsegélyező biztosítási aránya, emiatt 
tervezték a Betegbiztosító új épületének felépítését. Ez azonban az 1940-es -  a máso
dik hatalomváltozással összefüggő -  háborús helyzet miatt nem készült el. A periódus 
egyébként sem volt gazdag egészségügyi beruházásokban. Állami keretből három 
városi bába és három egészségügyi ügynöki állást hoztak létre összesen.50 51

A város egészségügyét szolgálták még a gőzfürdők, a strandok, valamint a 
közeli gyógyfürdők. Nagyváradon fejlett fürdőélet alakult ki már a dualizmus 
korában. A város higiéniáját tovább szolgálta a Rimanóczy- és a Diana gőz- és 
kádfürdő. A felsoroltakon kívül létezett a Vasutasok közfürdője és az Izraelita 
(rituális) fürdő.71 Ezek szélesebb rétegeket láttak el, egészen 1924 novemberéig, 
amikor az általános drágulások közepette szolgáltatásaik jelentősen megdrágul
tak. A Rimanóczy fürdő a gőzfürdőzés árát 30 lejben, a külön-kád árát 40 lejben

43 Uo. 113.
44 Uo. 140.
45 Anuarul statistic al României 1939 §i 1940. Bukureçti, 1940, 203-207.
46 Uo. 758-761.
47 Uo. 762.
48 Somogyi, 1938. 8.
49 Adorján, 1941. 66.
50 BÁL, Pi. 96. t. 11 cs /1939.
51 Ghidul, 1923. 103.
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szabta meg, de a Kert utcai Vasfürdő és az Úri utcai Diana fürdő is 20-25 szá
zalékkal emelte árait.32 Később az utóbbi kettő lebontása miatt egyedül a 
Rimanóczy-fürdő állt a lakosság rendelkezésére, ami nem volt elegendő.52 53

Inkább a szórakozást, mint a tisztálkodást szolgálta a Körös partján létreho
zott nyári uszoda, melynek kibővítése már 1921-ben napirendre került.54 55 56 Az 
uszoda bérlője 1920-tól Pankolits Károly volt, aki 1925-re a Bunyitay ligetnél a 
Körös medrében kialakitotta a cölöpökkel elkülönített fürdőzőt, és megszületett 
a terv egy cementuszoda létrehozására is.33

1927-ben Pankolits kérte a Városi Tanács jóváhagyását a jegyárak 15 lejről 
20 lejre való emelésére. Nem várva be a döntést, végig 20 lejt szedett. Emiatt 
szerződésszegés vádjával kötelezték, hogy az uszoda területét ürítse ki és adja át 
a városnak. A fellebbezést elutasították, ezért 1929 februárjában kezdeményez
ték Panko-lits kilakoltatását az uszodából.36 Miután ez megtörtént, a város elha
tározta, hogy a nyári fürdőt felépíti, s erre a célra kölcsönt vesz fel. Az építést 
még 1929-ben elkezdték.57 A strand építésére kiírt pályázat győztesei Heymann 
Béla és Pintér István voltak.

Az építkezés lassan haladt, de 1934-ben a városi strand elkészült. Az eme
letes faépületen kívül a Sebes-Körös partján egy vasbeton -  olimpiai méretű (50 
X 18 méter) -  medence és egy gyermekmedence készült. A Körös meder egy 
részét is elkerítették azok számára, akik a folyó vizében szerettek volna füröd
ni.58 A strand a városi vízvezetékből kapta a vizet, mivel a Bunyitay ligetben 
évekig tartó fúrások ellenére sem sikerült akkoriban termálvizet találni.

A mintegy 3000 ember befogadására alkalmas strand működési szabályza
tát is 1934-ben fogadták el. A strand reggel 7:30-tól este 8-ig volt nyitva. A 
strand bejáratánál mindenki olvashatta: „A személyzetnek nem lehet igaza a 
közönséggel szemben.” A strand vizét állandóan tisztítani kellett.59

1935-ben a városi strandfürdő már az egész szezonban üzemelt. Május 10-én 
nyitották meg. Külön villamosjárat közlekedett a strandra. Egy furdőjegy -  kabinnal -  
személyenként 22 lej volt60 Az érdeklődés ellenére a város ráfizetéssel zárta az első 
idényt, ezért tervezte a bérbeadást is.61 Az egészséges környezetben felépült strand 
nagyban hozzájárult a nyári szabadidő kellemes eltöltéséhez.

A nagyváradiak fejlett fürdőkultúrájához sokban hozzájárult a város köze
lében lévő két híres gyógyfürdő: A Félix-fürdö és a Püspök-fürdő.

52 Nagy\’árad, 1924. november 28.
53 Adorján, 1941.40.
54 Nagy\>áradi Napló, 1921. március 27.
55 Nagy\’árad, 1925. július 24. 142. Ld. BÁL, Pi. 142. t. 22 cs /1940
56 Nagyvárad, 1929. február 10.
57 Nagyvárad, 1929. április 30.
58 Givulescu, 1937,30.
59 BÁL, Pi. 142. t. 1257 cs /1930-34.
60 Napló, 1935. május 12.
61 Szabadság, 1935. december 4.
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A Félix-fürdő a jászóvári premontrei rend tulajdona volt. Bérlője 1922-ig 
Reigl Róbert. Erre az időszakra esett 1917-ben a szabadtéri, 33 méteres úszóme
dence felépítése, amely a fürdő jelképévé vált. 1922-től egészen 1941-ig a bérlő 
Weisz Normann londoni ékszerkereskedő volt, aki sógorával együtt fejlesztése
ket is eszközölt. Renoválták és modernizálták az épületeket, vízvezetékekkel, 
csatornázással látták el.62 1923-ban bevezették a villanyvilágítást, ami óriási 
lépés volt a korszerűsödés felé.63 A parkokat is felújították és az egész fürdőhely 
átalakult, kielégítve a magasabb igényeket. 1926-ban Félix-fürdőn 11.760 
melegfürdőt vettek, 1927-ben pedig 13.325-öt.64 Újabb beruházások már nem 
történtek, viszont a nyári szezonban nyolc pár vonat biztosította a városközpont 
és Félix-fürdő között a kapcsolatot. Az autóbusz közlekedés is megindult. A 
Fekete Sas szálló elöl induló buszok mindössze 20 lejért vitték ki a vendége
ket.65 A váradiak hétvégeken családostól keresték fel a fürdő gyógyvizét. A ke
zelésre vágyók négy fürdőben válogathattak. Az igényesebbek a Ferenc-fürdőt 
választották, ahová a Viktor szállóból egy zárt folyosón lehetett átmenni. A Félix 
és az Amerika fürdők olcsóbbak voltak.66 Minden szállónak külön orvosa volt. A 
legelőkelőbb szállodák: a Viktor és a Menyhért voltak, az olcsóbbak az Európa, 
a Félix, Amerika, Békés és az Alföld szállók.67

Vasár- és ünnepnapokon a városi közönség ezrei keresték fel a Félix-fürdőt, 
igényelve a szürke hétköznapok után a felüdülést. Közülük, akik rászorultak a 
Bálmut-forrás mellett ivókúrát is végezhettek.68

A Püspök-fürdő nem volt annyira keresett. Bérlője 1916 és 1940 között 
Komzsik Alajos, aki szintén fejlesztéseket eszközölt. Három szállodával rendel
kezett: az István szálló a mai gyerekszanatórium, melyet Dacianak neveztek, az 
Amerika, melyet Transilvaniának neveztek és az olcsóbb Népszálló. A három 
gyógyfürdő mellett iszapfürdőt létesítettek, víz- és villany-gyógyosztállyal.69 A 
Püspök-fürdő parkjában csónakázó tavat rendeztek be. „A tó kristálytiszta vizét, 
a fürdő egyik nevezetességét képező lótusz-virág díszíti.” Természetesen a ló
tuszvirág a hévízi tündérrózsa (Nymphéa lotus var termalis).70 A tündérrózsát 
már 1931-ben védetté nyilvánították, sőt a következő évben a Pece felső szaka
szát is természetvédelmi övezetnek nyilvánították.71 A fürdőmedencéket a Szent 
László forrás látta el vízzel. A Püspök-fürdőt népszerűsége ellenére lényegesen 
kevesebben keresték fel. 1926-ban 4056-an, 1927-ben pedig csak 3554-en.72

62 Fehér, 1937. 644.
63 Telepy Marcel- Hutyra G. Zoltán: A szentmártoni tanya, rendház-kastély-templom és 
község valamint a Félix-fürdő története. Nagyvárad, 1997. 112.
64 Bälle Felix, Bade 1 Mai. Bukureçti, 1987. 36.
65 BÁL, Pi. 96. t. 5 e s /1931.
66 Uo.
67 Uo. Vô. Péter I. Zoltán'. Félix-fürdő. Helytörténet. Nagyvárad, 1998. 18.
68 Uo. 17.
69 Fehér, 1937. 647.
70 Uo.
71 Dukrét Géza -  Péter I. Zoltán-. Püspök-fürdő (Május 1. fürdő). Nagyvárad, 1999. 38.
72 Bäile Felix, Bade 1 Mai. Bukureçti, 1987. 36.
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Szórakozási lehetőség volt bőven mindkét fürdőben. A Püspök-fürdő fel
lendítése érdekében Pintér István építészmérnök tervei alapján 1930-ban felépí
tették a 33 méter hosszú és 12 méter széles medencét a hullámfürdő számára, 
amelynek mélysége 1,10 méteres vízmagasságtól 3,10 méterig fokozatosan nö
vekedett.73 Hullámfürdő addig csak Bukarestben (illetve Magyarországon csak 
Budapesten) volt. Ez egyben Románia legnagyobb hullámfürdője lett. A hullám
fürdőnek köszönhetően a vendégek száma is megnövekedett. Az 1930-as évek 
második felének kezdetekor 3571 állandó és 5977 ideiglenes vendég kereste fel 
a Püspök-fürdőt,74 *

Mentőszolgálat

Nagyváradon a mentők tevékenységüket 1904. október 15-én kezdték el. Az első 
mentők a külön erre betanított tűzoltók voltak. 1912-ben két mentőkocsi és egy 
betegszállító kocsi állt a város rendelkezésére.73 1919 után a mentőszolgálat to
vább tevékenykedett. A megrendelt betegszállítások díja 75 lej volt.76 Az évek 
során a valaha korszerű eszközök elavultak, a mentőkocsik elkorhadtak, a lovak 
kiöregedtek. Több mint tiz évig semmilyen fejlesztést nem eszközöltek, pedig a 
szolgálatnak a gyorsaság az egyik fő követelménye. A telepek kialakulásával 
ráadásul a távolságok is megnőttek, az utak állapotáról nem is beszélve. 1927- 
ben a mentők 683 beteget szállítottak a kórházba fizetés fejében és ingyen. Be
avatkoztak 271 esetben betegség vagy rosszullét alkalmával.77 1930-ig a mentők 
összesen 17.183 balesetben segédkeztek, és 7376 beteget szállítottak. E tevé
kenységből a tiszta jövedelem 62.485 lej volt. A mentő-tűzoltók a betegszállítás 
alkalmával 20%-ot kaptak, s minden balesetre személyenként 2 lejt.78

1930 szeptemberétől végre korszerű mentőautót állítottak forgalomba A mentő
autó bemutatásáról a következőképpen számoltak be a helyi sajtóban: ,A kocsi vakító 
fényesre van lakkozva, az oldalán nagy betűkkel ez a felírás: »Salvarea Municipiului 
Oradea«, felette pedig vörös kereszt. A mentőautó hathengeres Chevrolet típusú gép... 
Az autó belsejében két síneken gördülő és szabályozható fekhely van egymás felett.” 
Külön gyógyszerkészlet is volt a kocsiban, és 250.000 lejbe került.79

Részletes adatokkal rendelkezünk a mentők 1930-as tevékenységéről. Eb
ben az évben összesen 1201 esetben vették igénybe a szolgálatukat. Betegszállí
tást 737 alkalommal végeztek, balesetekhez 464 alkalommal riasztották őket. A 
legtöbb beteget decemberben (80) szállították, a legkevesebbet októberben (45).

73 Fehér, 1937. Uo.; Ld. I. Cä/щег, T. Sfárlea: Istoricul bailor termale ” 1 Mai” de lângâ 
Oradea Crisia X. Oradea, 1980. 539-582.
74 Fehér, 1937. Uo.
15Kőszeghy József. Nagyvárad város közintézményeiről és közműveiről. Nagyvárad, 
[1913], 20.
76 Ghidul, 1923. 104.
11 Monitorul Comunal, 20 ianuarie 1928.
78 BÁL, Pi. 96. t. 6 c s  /1931.
79 Nagyvárad, 1930. augusztus 13.
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A legtöbb esethez júliusban (52) kellett kiszállni, a legkevesebbhez áprilisban 
(25). A 464 esetből betegségek és rosszullétekhez 288-szor, sérülésekhez 115, 
öngyilkosságokhoz 61 alkalommal riasztották őket. Összesen 244-férfít és 207 
nőt láttak el. 301 esetet nappal, 163-at pedig éjszaka oldottak meg.80

1930 után a mentők a kórházak növekvő túlzsúfoltsága miatt, csak nehezen 
találtak helyet az idős betegeknek. 1934-ben a mentők 1389 esetben nyújtottak 
segítséget, ebből baleset 131, betegség 332 volt. A mentőként és tűzoltóként 
akkoriban 44 ember dolgozott.81

Szociális védelem és társadalombiztosítás

Nagyváradon a kiegyezést követően a szociális védelem számottevő előrelépést 
könyvelt el, de a problémák sokrétűsége miatt a gondok egy részét nem sikerült 
megoldani. A világháború és azt követő politikai események növelték a szociális 
probléma súlyát. Az egykori keretek a háború után is megmaradtak. Ezen a te
rületen fontos szerepet vállaltak továbbra is az egyházak, a karitatív szervezetek, 
egyesületek, a városi közigazgatás. Kisebb mértékben az állam is. Az anyagi 
helyzet megrendülésével viszont az egyensúly megbomlott a szociális védelem 
vesztett hatásfokából, a terhek pedig megnőttek.

Az egyik nehéz kérdés a világháború és a forradalmak után az árván maradt 
gyermekek gondozása volt. 1921-ben a Bihar megyei és nagyváradi gyermek- 
menhely összesen 1720 gyermeket gondozott.82

1923-ban Nagyváradon 14 jótékonysági egyesület, 6 menház és 4 segély
egyesület igyekezett gondoskodni a rászorulókról.83 A társadalombiztosítás rend
szere is fejlődött és elsősorban az ipari, kereskedelmi alkalmazottakra volt köte
lező. Mindezek ellenére, a külváros nyomortanyáin borzalmas viszonyok ala
kultak ki. A Várad-Velencei cigánytelepen kívül a városrész központja felé 8-10 
koldus földbevájt üregekben lakott. A már bezárt Bernáth féle téglagyár körke
mencéjébe nyolc család költözött be. Egy betonpincében több mint 150 ember 
aludt minden éjszaka. Nem feküdtek le a hideg betonra, hanem az asztalra dőlve 
aludtak. Ezért egy éjszakára két lejt fizetnek, ami egy újság ára volt.84 A hátrá
nyos helyzetűek számának növekedésével arányosan nőtt a koldulás. Ennek 
visszaszoritására országos rendelkezésekre volt szükség, s ezt a Tkancu-Iaçi 
törvény életbe léptetésével próbálták elérni. A koldusok gyűjtőhelyének a város 
a járvány kórház volt kolera barakkjait jelölte ki, s az első razziát rögtön meg is 
tartották. Mintegy 40 koldust, illetve csavargót ítéltek munkára vagy fogházra.85 
A törvénynek Nagyváradon ideiglenesen sikerült betarttatni, aminek következté
ben a városban nyilvántartott 183 koldus többségét a járvány kórházba gyüjtöt-

80 BÁL, Uo.
81 Napló, 1935. január 13.
82 Nagyváradi Napló, 1921. február 4.
83 Ghidul, 1923. 249-248.
84 Nagy\’árad, 1923. április 16.
85 Nagyvárad, 1923. december 14.
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ték.86 A nyomor és a koldulás alapvető okainak felszámolása nélkül azonban 
nem volt esély a súlyos szociális probléma megoldására.

A város ugyanis már 1924-ben szembekerült a növekvő munkanélküliség prob
lémájával. Ekkor az összeírt munkanélküliek száma megközelítette a 900-at.87

A legnagyobb nehézségek elé azonban az árvaügy megoldása állította a vá
rost. A gondokhoz 1924-ben még a városi árvaszék válsága is társult.88 E kér
désben 1925-től 1928-ig lényeges változás nem történt.

1929-től a nagy gazdasági válság hatása folytán a város általános gazdasá
gi-társadalmi helyzetének leromlásával a szociális kérdések nagy erővel törtek 
felszínre. A nyomor olyan méreteket öltött, ami minden addigi elképzelést fe
lülmúlt. Az enyhítésére tett kísérletek, amelyek három oldalról jöhettek -  az 
állam, a város és a polgári társadalom részéről - , nem voltak kellőképpen össze
hangolva. Ennek következtében a hatásfokuk sem volt kielégítő. A segélyre 
szorulók: szegények, idősek, árvák stb., egy új népes réteggel szaporodtak. Ez a 
munkanélküliek napról-napra növekvő tábora volt.89 A megoldások érdekében 
javasolták népjóléti bizottság felállítását, vagy szegényház építését. Az egyházak 
fokozottabb feladatvállalására is szükség volt. A zsidó (neológ) hitközség ekkor 
avatta fel az Aggok Házát.90

A szegény-kérdés olyan méreteket öltött, hogy adományokkal már nem le
hetett megoldani, ezért a város szegénységi adó bevezetését tervezte.91 1929-ben 
a szegényügy és a munkanélküliség megoldása érdekében a városok memoran
dumot állítottak össze a minisztériumhoz, amelyben kiemelték, hogy Nagyvárad 
az utóbbi három évben mintegy 9.500.000 lejt költött a szociális problémák 
megoldására. Ebből az adományok 1.139.000 lejt tettek ki. A város külön pénz
alappal is rendelkezett a szegények megsegítésére. A Rimanóczy és a Santinó 
Alapítványok jövedelme ezt acélt szolgálta. Azok összege 1.400.000 lej volt.92

A városok előterjesztésükben kérték, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen az 
állam a munkanélküliség és a nyomor felszámolásának. A munkanélküliség 
felszámolásában az államnak kellene feladatokat vállalnia, mivel általános or
szágos problémáról van szó.93 A válságtünetek azonban még csak ezután mé
lyültek el. Újabb rétegek kerültek a szegénységi küszöb alá, illetve szakadtak le 
a társadalom többi rétegétől. A munkanélküliség gyorsan növekedett, s ennek 
hatása még súlyosabb volt amiatt, hogy legtöbbször a családok fő, illetve egyet
len keresője vált munkanélkülivé. 1930-ban mintegy 2000 munkanélküli volt a 
városban. Számuk 1933-ig körülbelül 3500-ra emelkedett, 1934-ben viszont

86 jNagyvárad, 1924. február 24.
87 Nagyvárad, 1924. szeptember 28.
88 Nagyvárad, 1924. június 17.
89 Nagyvárad, 1929. június 14.
90 Nagyvárad, 1929. június 18.
91 Nagyvárad, 1930. január 24.
92 Monitorul Comunal, 15 decembrie 1920.
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2500-ra esett vissza.94 1937 decemberében már csak 402 munkanélkülit írtak 
össze Nagyváradon.95

A munkaügyi regionális felügyelőség központja 1937-ig Aradon volt, ezt köve
tően Nagyváradra került. A város mind nagyobb összeget kért a Munkaügyi Miniszté
riumtól, azonban ezeknek csak kis részét folyósították.96 A város igyekezett -  szűkös 
lehetőségei között is -  enyhíteni a szegénységen. 1930-ban és 1931-ben télen nép
konyhát tartott fenn.97 Ezen kívül a szegény lakosságot pénzzel, fával segítette.98 A 
tüdőbajosok kezelését is segítette, és gondoskodott a szegények eltemetéséről.99 100

A fizetések csökkenése miatt nagy szükség volt a segélyekre. Ebben a városon 
kívül az egyházak, a szociális szervezetek mind nagyobb szerepet vállaltak. 1933-ban 
a város a közmunkák elvégzésénél a munkanélküliek felvételét szorgalmazta, ami 
enyhített a már csökkenőben lévő jelenség súlyosságán.1(Ю Akiknek viszont nem volt 
munkakönyvük a Teleki utcai munkanélküli hivatalból rendőrrel dobatták ki.101

A koldulást az 1930-as években is igyekeztek szabályozni. Az Úri utcai to- 
loncházat városi szegényháznak alakították át, ahol 80-100 ember kapott lakást 
és teljes ellátást. A koldusok száma ennél azonban jóval magasabb volt. Megkö
zelítette az 500-at.102 A várostól évente 1000-1500 család kapott segélyt, ehhez 
jött hozzá az egyházak, egyesületek, vállalatok segélye.103

A munkanélküliség enyhítését intézményesen kellett volna megoldani. 
1930-ban a munkanélküliek közel 500.000 lej, 1936-37-ben pedig 37.000 lej 
pénzbeli segélyt kaptak a várostól.104 A gyermekek százai reggeli nélkül mentek 
iskolába. Ezen a borzalmas helyzeten a karitatív szervezetek igyekeztek enyhíte
ni. Naponta 100 adag reggelit adományoztak a gyerekeknek.105 A szegények 
megsegítésére 1931-ben 762.642 lejt, 1934-35-ben 479.105 lejt, míg 1936-37- 
ben mindössze 188.920 lejt költött a város. Az étkezési adagok száma 1931-ben 
51.000, 1934-35-ben 264.000 volt, míg 1936-37-ben 62.000 adagra csökkent. 
1935-ben a lassan fellendülő gazdasági élet következtében a szociális süllyedés 
túllép a mélyponton, és csökkennek a terhek is. A város is nagyobb tapasztalattal 
rendelkezett ekkorra a szegények és munkanélküliek segélyezésében.

A társadalmi és szociális védelmi kiadások is 1927-1929-ben voltak a leg
számottevőbbek. 1933-ra lecsökkentek 265.826-ra. Ettől kezdve azonban újból 
emelkedni kezdtek.106 A segélyezéseket a városháza népjóléti ügyosztályán és a

94 Tripon, 1936. 187.
95 Anuarul statistic al Romáméi 1939 §i 1940. Bukure§ti, 1940, 336-337.
96 BÁL, Pi. 98. t. 14 cs /1929 és 70 cs /1928-29.
97 Monitorul Comunal, 28 septembrie 1931.
98 Tripon, 1936, Uo.
99 Uo.
100 Monitorul Comunal, 9/1933.
101 Nagy\’árad, 1930. november 22.
102 Adorján, 1941. 95.
103 Uo.
104 Givulescu, 1937. p. 11.
105 Nagy\>árad, 1930. december 24.
106 Givulescu, 1937. 10.
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munkaközvetitő hivatalban intézték. A várost 39 kerületre osztották. 1934 vé
géig 602 család kapott 2000 adag ebédre kiutalást, és újabb 2000 adag ebédre 
adtak jegyet. A városban négy helyen működtek a népkonyhák.107

A város támogatta az árvaházakat és a menhelyeket is. Ennek összege 
1929-re 1.367.360-ra nőtt, innen állandóan csökkent, és 1937-ben már csak 
276.893 volt. 1935-ben azonban a város megszüntette az árvaházakat.108

1935 után a szociális ellátás hasonló keretekkel és költségekkel folyt, majd 
1940-ben csökkentették lényegesebben a város állami támogatását. Az 1919- 
1939 közötti időszakban a város polgármesteri hivatala által a szegények megse
gítésére költött összeg 20.688.380 lej volt.109

1938-ban a szociális védelemmel Nagyváradon 12 jótékonysági egyesület, 
3 árvaház, 6 menhely, 4 segélyegyesület foglalkozott. Ezek az egész időszakban 
nagy erőfeszítést tettek a szegényügy megoldása érdekében. Az, hogy ezt nem 
sikerült a kellő mértékben megoldani, nem a társadalmi segélyszervezetek hibá
ja, hanem az ország, a város általános helyzetéből következett. A társadalmi 
összefogás a problémák tömegével szemben, az állam megfelelő támogatása 
nélkül nem vezethetett igazi sikerre. Ebből és a város erejéből csak a gondok 
enyhitésére volt lehetőség.

1940-ben a szociális nehézségek ismét megszaporodtak. A város költség- 
vetési tervezetét kénytelenek módosítani azzal a céllal, hogy egy szegényalapot 
hozzanak létre a háborús viszonyok miatti koncentráltak (behívottak) családtag
jai számára. A segélyek kiosztása érdekében 6 egyházi körzetet jelöltek ki.110 
Április, május és június hónapban összesen 2730 család kapott 500 lejes segélyt, 
a kiosztott segélyek összesen 1.365.000 lejt tettek ki. A nyár folyamán megje
lentek a Besszarábiából menekültek, akik számára 1.500.000 lej értékű társa
dalmi alapot hoztak létre.111 A nyár vége azonban meghozza a második hatalom- 
váltást, amely újabb szociális problémákat vetett fel a város számára, de ezek 
már nem tartoznak időkereteinkbe.
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Napló, 1935. január 3.
Givulescu, 1937. 13.
BÁL, Pi. 96. t. 11 cs /1939.
BÁL, Pi. 96. t. 10 c s /1940.
Uo.
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J á n o s  F le is z

Peculiarities o f way o f life and health in Nagyvárad 
in the interwar period (1919-1940)

Part II

The paper investigates the way of life of the population of Nagyvárad between 
the two world wars. This part gives an overview of the demographic situation, 
then focuses on hospital and basic medical attendance, the ambulance service. 
The development of the level of health attendance and social circumstances are 
by all means interrelated. The social level of the society of Nagyvárad were not 
improved during the interwar period. The greatest problems the city faced were 
unemployment and poverty. Beyond the economic troubles Nagyvárad was af
fected by the double switch between empires, forcing the population to modify 
their value system both at the beginning and end of the period under examina
tion.
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