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I.

Világosan akarok beszélni, hogy mindenki meg

értsen, és igazságosan, hogy mindenki csatlakozhassék 

nézetemhez.

Régi vágya a kolozsvári értelmiségnek és mind

azon vidékieknek, kik Kolozsvárban előbb a fővárost, 

most már a központot szeretik, hogy a főtéri templom 

körül levő épületek lebontassanak. Szükségesnek lát

ták e vágy teljesülését, mivel a körtilépités miatt a 

templom arányai szenvedtek; mivel e történelmileg és 

épitkezésileg egyformán beesés templomot hozzá nem 

illő és hozzá nem méltó környezet nélkül óhajtották lát

ni; mivel e környezet rút és ocsmány volt s annak hul

ladéka nemcsak rondította a helyet, hanem ártalmas 

volt az egészségre; mivel e környezet egy tűzfészek 

minden veszélyét magában rejtette; mivel az üzérke

dés, mely ezen épületekben tanyát vert, alapos ellen

tétben volt a templomba menők ájtatos érzelmeivel; 

és végre mivel a főtért szépnek, nagynak, tisztának 

kívánta látni minden müveit ember.

Ezen óhajtás azonban egy igen lényeges aka

dályba ütközött. A templom környezete ugyanis a ko

lozsvári róm. kath. egyházközség tulajdonát és neve-
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zetes jövedelmi forrását alkotta. S ámbár magának az 

egyházközségnek volt első rangú érdeke, hogy monu

mentális temploma teljes díszben kifejthesse a maga 

nagyszerű arányait, mindazonáltal nem lehetett kívánni 

tőle, hogy a szépnek és nemesnek merőben föláldozza 

a hasznost.

Minden komoly ember arra gondolt tehát, hogy 

ezen ronda környezet eltávolítása csak úgy lehetsé

ges, ha az érdekelt egyházközség vesztett jövedelmei

ért megfelelő kárpótlásban részesittetik. E kárpótlás 

összege a felfogás szerint lehetett kisebb vagy na

gyobb; kisebb, ha az épületek — mondjuk viskók — 

legnagyobb részéről hatóságilag kimondatik, hogy úgy 

egészségügyi, mint tűzrendőri szempontból hivatalosan 

lebontatnak, maga a piacz pedig (hogy uj építkezé

sekre uj jövedelmező alkalom ne nyújtassék) áthelyez

tetik a főtérről a Trencsin-térre, a Széchényi-térre és 

a Sétatér-utcza torkolatába; nagyobb, ha e viskóknak 

nem reális értékét veszik, hanem jövedelmeit s ezen 

jövedelmek arányában számítják ki a kárpótlási ösz- 

szeget. Mindkét eljárás törvényes lett volna; egyik 

szigorú, a másik méltányos. A nagy közönség — igen 

helyesen — a méltányos eljárást választotta.

II.

Buzgó férfiak — mintegy harmincz évvel ezelőtt 

— nyakukba vették a várost és a vidéket, aláírási ivek

kel indultak meg házról-házra, emberről-emberre, nép

szerűséget csináltak annak az eszmének, hogy a tem-



plom ronda környezete lebontassék — illetőleg meg- 
vásároltassék — esetleg kisajátittassék az egyházköz
ségtől, kéregettek, kapacitáltak és addig alkalmatlan
kodtak, inig egy igen tekintélyes összeget gyűjtöttek 
össze. Én láttam egynéhány aláírási ivet az 50-es évek
ből. A czíme: „Kötelezvény“; négy pontból áll; az 
első pont így szól: „. . . . az egyházat környező épü
leteknek czélbavett lebontására felajánlok .. .“ A má
sodik és harmadik pont a felajánlott összeg befizeté
sének módozatairól szól. A negyedik pont igy kezdő
dik: „Nyilván kikötöm azt, hogy ezen összeg a fenn irt 

czélra fordittassék.u

Semmi sem lehet ennél világosabb. A czél: a le

bontás; a kikötés: hogy a pénz a fennirt czélra, tehát 
a lebontásra fordittassék. Senkinek, sem a gyűjtőknek, 
sem az adakozóknak nem jutott más czél eszébe, mint 
az, hogy a templom környezete lebontassák.

Ezen czélból és csak ezen czélból gyűlt össze a 
mai napig kerekszámban 140,000 frt reálitás részint 
egy házban, részint készpénzben, értékpapírban és vá
randóságban.

Ezen vagyont egy bizottság kezelte mostanig és 
kezeli most is. A bizottság az adakozók és gyűjtők 
buzgóbb tagjaiból alakult s időnként kiegészítette ön
magát. Hivatalos czimül ezt használta: „A kolozsvári 
piaczi templom környezete lebontására alakult társulat". 
Magát a vagyont részint „lebontási, részint „kisajá

títási alapnak" nevezték. A hidutczai 60,000 frt ér
tékű ház is ezen alap nevére van telekkönyvezve. A
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társulat minden hatósági beavatkozás nélkül, az auto

nomies jogkör teljes függetlenségével kezelte ezen 

alapot 1875-ig. Mint mondám, önmaga egészítette ki 

magát, önmaga, minden felsőbb jóváhagyás -nélkül vá

lasztotta meg elnökét, pénztárnokát, ellenőrét; egyes 

tisztviselőinek rendes fizetést adott, házat vásárolt, a 

pénzeket belátása szerint kamatoztatta s önmagát el

lenőrizte. Keletkezését a közbizalom tette lehetővé, s 

e közbizodalmát későbbi eljárásukkal s a vagyonnak 

lelkiismeretes kezelésével mindvégig kiérdemelték. A 

garanczia nem annyira a kezelésben, mint inkább a ke

zelőkben vala. A társulat élén Züllich István, Kőváry 

László, Hintz György, Szőcs Emil és más becsületes 

férfiak állottak.

1875-ben a társulat szükségesnek látta mélyebb 

és erősebb gyökeret verni; érintkezésbe lépett tehát 

a városi törvényhatósággal, bemutatta vagyoni állását 

s ezen érintkezésnek az eredménye az lett, hogy a 

város szabályrendeletet alkotott a társulat számára. 

Ezen statútum egyáltalában nem alteralta a társulat 

czéljait, vagyonkezelését és autonómiáját, úgy, hogy 

az eddigi szokástól csak anyiban tértek el, hogy ezen

túl nem a társulat egészítette ki önmagát, hanem a 

törvényhatósági bizottság választott a társulatba uj ta

gokat. Ezen statútumban is úgy van megjelölve a tár

sulati alap czélja, mint az eddigi okmányokban: „a tem

plom körüli épületek lebontasd

A czéí tehát mindenütt a lebontás. Ezért történt 

a kezdeményezés, ezért az adakozás, ezért a megala-
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kulás. Ezért adtak némelyek jelentékeny összegeket 
fel egészen 5000 frtig, s kivált a főtéri háztulajdono
sok abban a kilátásban adták forintjaikat, hogy a le
bontás által saját házuk szépségben és értékben ek
ként emelkedjék.

III.

Meg kell jegyeznem, hogy ezen egész kérdés évek 
óta csak lappangó állapotban létezett; a beavatottak 
beszéltek róla olykor, de a közfigyelem nem fordult 
felé, s a lebontás az évtizedek múlva létesülő pium 
desideriumokhoz látszott tartozni. A Haller Károly 
polgármesteri buzgósága azonban élesen felszínre- ho
zott minden tisztasági és szépitési kérdést; mondhat
nám, hogy lázas tevékenység fejlődött ki e téren. Jár
dák készültek, kölcsön köttetett, Trencsénvár szabá
lyoztatok, parkirozási munkák vétettek foganatba, ut- 
czák átvágása határoztatok el, közvágóhidat kezdtek 
építeni, honvédkaszárnya emelkedett ki a földből, ásni 
kezdték a pénzügyi palota fundamentumát, minden kis 
szögletet szépítésre használtak föl s ma már a ronda- 
ság számos tanyáján elevenen zöldéi a tuja és fagyal- 
bokor. Ezen általános mozgalom nem hagyta érintet
lenül a templom körüli épületek kérdését sem. Min
denki beszélni kezdett róla; tárgyalták az utczán, a 
nyilvános helyeken, a lapokban és a gyűléseken. Az álló 
tó vize mozogni, hullámozni, kavarogni kezdett. A nagy 
közönség is észrevette,' hogy a tó fenék kincset — 
száznegyvenezer frtnyi kincset rejt a méhében. És min-
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denki igy gondolkozott: ezzel már lehet valamit csi
nálni.

Valamit! Ebben a szóban rejlik a kérdés forduló
pontja. A minden oldalról meghatározott lebontási czél 
helyett elkezdtek valamiről beszélni. Pedig a törvény
szerű okmányokban körülírt czélt nem lehet ualami- 
uel fölcserélni. De hát a nagyközönség tájékozatlan 
volt; a hírlapok szintén; s minden valószínűség sze
rint velük együtt az irányadó férfiak nagyrésze is.

így jutott valakinek eszébe az a hasra esett ten',' 
hogy a lebontandó környezet helyére, a templom négy 
sarkára, négy „stylszerü pavilion" építtessék. A tervet 
kolportálni kezdték, s tudjuk, hogy nálunk akárminő 
linczerczájg árút kelendővé lehet tenni kolportázs ut
ján. A kétes árú kézről-kézre adatott, az emberek el
fogadták, mindenki beleavatkozott, mindenki csúcsivek
ről, tornyocskákról, szűk ablakokról, lakatos-mivü aj
tókról és több efféle góthikáról beszélt, senki sem 
gondolván azon tulajdonképeni czélra, hogy alkalom 
nyittassák a templom nagy és szép arányainak sza
bad kifejthetésére.

És a társulat ?
A társulat szerződést* kötött a róm. kath. egy

házközséggel és a mészáros-társulattal (mert a kör
nyezet egyik háza a mészáros társulat tulajdonát ké
pezi). E szerződés értelmében a társulat kisajátítás fe
jében ad az egyháznak 76.000 frtot, a mészárosok
nak 28,000-et; s ezenkívül az egyháznak jogot ad, 
hogy a templom négy sarkára négy stylszerü pauil-
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lont építsen, — a szerződéshez csatolt terurajz min- 

tája szerint.

Ilyen formán nem lebontatik a környezet, hanem 

ujraépittetik. Ilyenformán a lebontási alappal nem ki- 

sajátitjuk e környezetet, hanem uj házakat épitiink az 

egyházközség részére.

A helyzet ez: Az egyháznak voltak ronda, ér

téktelen és rendőrellenes épületei; most már ezek 

helyébe a nagyközönség adakozásaiból épitünk tartós 

és jobban jövedelmező épületeket. A templom pedig 

még jobban el lesz takarva, mint eddig. A helyett te

hát, hogy az egyház is meghozza a közczélnak a maga 

méltányos áldozatát, az egyház csinál egy nyereséges 

üzletet, a város nem nyer szépségben semmit, az ada

kozók pénzével — nó azoknak a pénzével az fog tör

ténni, a mi romlott korszakokban a közpénzzel tör

ténni szokott.

De még nem késő.

Mondják, hogy a kérdés akként terelődött ilyen 

kerékvágásba, mivel az egyházközségnek sikerült fe

lekezeti ügygyé változtatni a községi ügyet. A katho- 

likusok a maguk ügyének nézték a kérdést, a nem 

katholikusok pedig feszélyezve lettek ezáltal. Hát az 

én nyilvános életem megment engem a korlátolt fe

lekezetiesség gyanújától, s épen ezért kötelességsze- 

rüen vállalkozom arra, hogy a kérdést kiemelni segít

sem ama kerékvágásból,
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IV.

A társulatot megtévesztette e kifejezés: „stylsze- 

rü pavilion." Az emberek olykor hallják a harang

szót de nem tudják, honnan hozza a szél; érzik a 

szelet és nem tudják, honnan fuj.

íme, van Kolozsvárt a főtéren egy templom, 

támoszlopokkal, csúcsivekkel, ablakpárkányokkal, ter

méskőből, melyet harmonikus fejlődése és nagysági 

arányai és a rég múlt idők emlékezete monumentális 

épületté emelnek. Magyar kézen alig van hazánkban 

még egy pár ilyen monumentum; a kassai, a renová

lásban levő budai Mátyás-templom, a vajdahunyadi vár

és--------punktum. Már most akad egy rósz ízlésű

egyházközség, s körülépiti e monumentumot vásárbó

dékkal és egypár idomtalan bérházzal. A terület le

hetett az egyházközségé is, a városé is. Mindegy.

A tény az, hogy körülépitette az egyházközség, 

tulajdonává vált, hasznot húzott belőle. A műveltség 

fejlődésének folyamán előtérbe lépnek jóizlésü és buz

gó férfiak, kimondják, hogy ama környezet botrány

köve a főtérnek és eléktelenitése a templomnak, 

pénzt gyüjtnek tehát abból a czélból, hogy a tem

plom a maga nagyszerűségében és egész mivol

tában látható legyen. Mikor a pénz együtt van, a 

pénzkezelők szerződést kötnek a tulajdonos egyház- 

községgel a rút környezet eltávolítása iránt . . . . ? 

nem! hanem uj házak fölépítése iránt. Megtéveszte

tik magukat azzal a felfogással, hogy miután az‘ők 

feladatuk lényege a szépítés, tehát joguk volt ily szer-



ződést kötni, mert hát az uj épületek — stylsze- 
rüek.

Stylszerüek! Tehát gothikus bérházak. Gothika 
egy emeletre! mikor ezen építkezési rendszernek első 
és elengedhetetlen föltétele a magasságba való törek
vés. Gothikus bérház! mikor ezen stylnak fő-fő jellem
vonása a homály, a szűk folyosó, a szűk és párkányo- 
zott ablak, a szűk lépcső, a keskeny kapu. Stylsze- 
rüség és bérház! Hiszen a bérház arra való, hogy jö

vedelmezzen; ki gondolta meg, hogy mibe kerül egy 
góthstylü épület, a termés kövek, a fülkék, a rózsák, 
az ivek, a paizsok, a párkányok, az oszlopok, az er
kélyek, a baldachinok, a tornyok és mindazon farag- 
ványok, melyek az épületet stylszerüvé, a stylt gothi- 
kussá teszik? Mit gondolnak, hány százalékot fog a 
kolozsvári házbérviszonyok szerint egy ilyen csipkévé 
faragott épület jövedelmezni: Vagy talán nem csinál
ják ilyen költségesen ? De akkor nem lesz góthstylü. 
Vagy talán gipszből és kulimászból akarják készíteni 
az ornamentikát? Még gondolatnak is komikus.

Itt lehetetlen az alternatíva elől menekülni: vagy 
stylszerli épületeket emelnek, s ekkor számíthatnak 
meg nem bírható költségekre és semmi jövedelemre; 
vagy nem épitnek stylszerü házakat és akkor nem 
teljesítik a szerződés főfeltételeit. Ám, ha stylszerü 
lesz is, a főczél el lesz tévesztve, mert a főtérnek 
nem a nagy templom lesz a dísze a maga egyedül 
álló fenségében, hanem egy épület-csoport, melyben 
emberek laknak, a kik esznek, tehát konyhát tártnak,



tehát szemetelnek, tehát murkot főznek és csirkét 
ölnek, mosogató-levet gyüjtnek és — lieu d’aissence-t 
használnak. És én azt kérdem, hová lesz a hulladék 
a főtér közepén olyan városban, melynek sem csa
tornázása, sem vízvezetéke nincs? Arról nem is aka
rok beszélni, hogy hátha az épületek nem lesznek 
stylszerüek, hátha egynéhány kaszárnyafalbl még job
ban elfödik a templomot, — mert ez a föltevés kizár 
minden lehetőséget, ezt maga a szerződés is kizárja, 
mely világosan és szó szerint „a szerződéshez csatolt 
gothstylszerü épületek emeléséiről teszen említést.

Én most csak a feltételezett stylszerü építkezés 
ellen teszek kifogást, mivel e terv ellenkezik az ada
kozók intencziójával, ellenkezik a főtér szépségi ér
dekeivel, s mivel elfödi azt a templomot, melyet nem
csak mint építkezési emléket akarunk szabadon látni, 
hanem mint történelmi emléket is.

A szegény, rászedett és kényszerhelyzetbe jutott 
Izabella, sötét gyászruhában itt a főoltár előtt ad
ta át a magyar szent koronái Castaldo tábornoknak, 
a Ferdinánd személyessének. A Habsburg-dynasztia 
tehát ezen templomban jutott tényleg először a Szent 
István koronájához. A könnynek, vérnek és hatalom
nak sok százados emlékei fűződnek e szerint e tem
plom megszentelt köveihez. Természetes igy a vágy, 
hogy e monumentum a maga egész nagyságában lát
ható legyen, és természetes a föltevés, hogy a szük
ségessé válandott restauratio költségeihez a fölséges 
uralkodóház jelentékeny mérvben hozzá fogna járul-



ni. Az egyházközség vezető férűai és maga a püspök 
ne a főtér és templom folytatólagos elrútitási törek
vésében keressék a nyereséges üzletet, hanem talál
ják ki az utját-módját annak, hogy egy görgényi va
dászat alkalmával állapodjék meg a koronaörökös Ko
lozsvárt, látogassa meg a templomot és legyen figyel- 
meztetve a korona-átadás emlékezetes tényére. A 
Habsburg-Lotharingeni családnak sok ősi hagyomá
nya és nagy történelmi emlékei vannak, de ezek kö
zött is elsőrangú helyet foglal a Szent István koro
nájának kézhez kapása. Az ilyen akviziczió emlékeit 
nem szokás porban hevertetni, s ha milliókkal emel
tek Bécsnek szépítésére fogadalmi templomot azon 
örvendetes emlékezetre, hogy felséges urunk szeren
csésen megmenekült az orgyilkos Libényi tőrétől, bi
zony az a hely is csak megérdemel valamit, a hol 
symbolice megnyerte a dynastia a magyar állam fö
lött való uralkodás jogczimét.

V.

De akár restauráltatik e templom, akár nem, a 
tény az, hogy arányai így is nagyok, alkotása szép, 
építése tömör, rendszere stylszerü s hatása egészben 
véve komoly, erőteljes és fenséges. A ki építette, ér
tette a maga mesterségét; a ki körül építette, Ízlés
telen volt és kapzsi; a ki lerontja a környezetet, íz
lésben és felfogásban méltó az eredeti építőhöz, s há
lára és elismerésre számíthat; a ki pedig újból köriil- 
épiti, abban nincsen kegyelet a zavartalan istentiszte-
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let iránt, nincsen érzék a történelmi műkincsek iránt, 

nincsen ízlés a város szépítése iránt. A ki a pavillon- 

tervet kigondolta, fuscher volt, s a ki keresztülviszi, 

fuscher lesz.

Négy pavilion: négy bástya. Igazi abderita ízlés, 

íme itt van egy pont: tegyük széppé, vegyük körül 

még négy ponttal. íme a kezemben egy rózsa: tegyük 

széppé, vegyük körül négy muszkáta lapival. íme egy 

nagy fa: tegyük széppé, szúrjunk föl melléje négy ka

rót. íme egy szép szobor : tegyük széppé, állítsunk kö

rűié négy szalmacsóvát.

VI.

Már most egy kérdést.

Honnan vette magának a társulat azt a jogczi- 

met, hogy az adakozók pénzét pavillonépitésre adja ? 

Honnan vette magának a felhatalmazást arra, hogy 

nemcsak kisajátítási szerződést, hanem pavillonépitési 

szerződést is kössön az egyházközséggel r Az adako

zók nyilván kikötötték a lebontást, mint czélt. Mikor 

és kitől kaptak az alap kezelői új és megmásított uta

sítást ? Minő jogalapon tértek el az adakozók által 

nyíltan kikötött feltételtől ?

Ha én azt mondom: itt van ez az én szerény fo

rintom az erdélyi kulturegylet számára: szabad-e azt 

az egyleti pénztárnoknak a rongyos-egylet czéljaira 

fölhasználni r Világos, hogy nem. Pedig a rongyos-egy

let is kulturális czél. Avagy szabad-e azt az erdélyi 

román-egyletnek átszolgáltatni r Világos, hogy nem. Pe-
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dig a román-egylet is kulturális czél. Igenis kulturális 
czél, de nem az én czélom. A négy pavilion is lehet 
(ámbár nem az) szépitési czél, de nem az adakozók 
czélja. Az adakozók a környezet lebontását kívánták, 
semmi egyebet. Az adakozók a templomot óhajtották 
megtisztítani a rondaság fészkeitől, semmit egyebet. 
Miként volt e kívánság foganatosítandó az adakozók 
megbízott társulata által ? Úgy és akként, ha megvá
sárolják vagy kisajátítják ama környezetet. Ám, ha ezt 
teszik, az egyházközségnek semmi köze tovább a meg
vásárolt vagy kisajátított területhez. E tény által az a 
terület közhelylyé válik s mint ilyen, a város tulajdo
nába megyen át. Az egyházközség megkapta a róka
bőrt a kisajátítási Összeg által. Nincs vesztesége. Az 
a pavilion a rókának már a második bőre lenne. Úgy, 
de ehez nincs joga és nem lehet igénye.

Az egyházközség bemutathatja számadásait és 
azokban feltüntetheti eddigi jövedelmét. Méltányos, hogy 
eddigi jövedelmei ne csökkenjenek. Tessék ennek alap
ján számítást csinálni: a pléhesbódé hajtott ennyit, a 
patikaépület hajt ennyit, a laczikonyha hajt ennyit. 
Summa-summárum — ennyi; ez megfelel ennyi tőké
nek. Tessék ezt a tőkét követelni, s tessék a lebon
tási alapnak ezt a tőkét kifizetni. Nem futja talán az 
alap г  Jó. Várjunk! Tizenöt esztendő nem a világ. Ka 
matos-kamattal lesz akkor a lebontási alap vagyona
300.000 frt. Ez sem elég r Jó. Harmincz év alatt lesz
600.000 frt. Ez már talán elég!: —Addig pedig gon
doskodjék a városi hatóság a közrendészeti szempontok
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éruényesitéséről. Az alatt elpárolognak a pavillontervek 
is és meggondolja az egyházközség is, ha vájjon sza
bad-e neki körülépiteni a magyar egyháznak és a ma
gyar történelemnek egy ötszáz éves monumentumát s 
ezáltal azt az állandó tűzveszély esélyeinek kitenni r 
Igenis, az állandó tűzveszély esélyei. Mert a hol esz
nek, ott főznek, a hol főznek, ott tüzelnek, a hol tü
zelnek, ott nincsen kizárva a tűzvész lehetősége.

A városi bizottságot, az adakozókat, a hírlapiro
dalmat, a kormányt és a müveit és jóizlésü emberek 
egész sokaságát kérem, ne engedjük ezen ügyet el- 
pavillonosodni. Tiltakozzunk ellene úton-útfélen, s azok, 
kiknek joguk van hozzá, tiltakozzanak illetékes helyen 
is. Mellettünk van az adakozók intentiója, tehát mel
lettünk van a törvény; mellettünk van az adakozás 
feltétele, tehát mellettünk van az igazság; mellettünk 
van a város szépitési érdeke, tehát mellettünk van a 
jó ízlés; mellettünk van a főtéri házsorok értéknöve
kedési reménye, tehát mellettünk van a méltányosság. 
Ellenünk van a rom. kath. egyházközség haszonvágya, 
a korcsszülött terv egy házcsoport építése iránt és egy 
szerződés, melynek megkötésére nem volt ez egyik fél 
jogosítva, mely tehát önmagában véve semmis.

Igenis semmis.

VII.

Hadd mondjak el erről is nehány szót.
E szerződést aláírta „a kolozsvári piaczi templom 

környezete lebontására alakult társulat nevében Zül-
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lich István és Kőváry László. E szerződés egyik lé
nyeges pontja, hogy az egyházközség négy stylszerü 
pavillont építsen. Már most azt kérdem én Züllich 
és Kőváry uraktól, hogy — ha ők p. o. gondnokai 
az árvaháznak, van-e joguk az árvaház pénzét szerző- 
désszerüleg odaadni a Károlina kórház-alapnak? Vagy 
ha ők ketten az erdélyi hitelbank igazgatóságát al
kotnák, s a bank azzal bízná meg őket, hogy magyar 
földhitelintézeti részvényeket vásároljanak, volna-e jo
guk ps bátorságuk e helyett töröksorsjegyeket vásá
rolni? — Nos? Ok azzal voltak megbízva, hogy egy 
lebontást eszközöljenek s ők e helyett a fölépítést se
gítették elé. Kit kötelez egy olyan szerződés, mely
nél a megbízottak nemcsak túllépték megbízatásuk 
határait, hanem azzal homlokegyenest ellenkezőt cse
lekedtek? A megbízót semmiesetre. Úgy Züllich, mint 
Kőváry becsületes és vagyonos emberek. De arra sem 
becsületük, sem vagyonuk nem elég — és senkié sem 
elég — hogy a megbízatás ezen áthágásáért elvisel
hessék az erkölcsi és vagyoni felelősség egész sulykát.

Ám, a szerződés megvan; mit csináljunk most 
már vele?

Mindenek előtt vizsgálódjunk.
A szerződés egyik lényeges pontja, hogy az egy

házközség négy „a szerződéshez csatolt terv szerint 
való góthstylü pavillont“ építsen.

A másik lényeges pont, hogy az egyik pavil
ion kiépítése (a délnyugati sarok) tizenkét év alatt 
történjék meg; a többi azonnal.

2



A harmadik lényeges pont, hogy a szerződés 

csak úgy érvényes, ha azt a róm. kath. püspök jóvá

hagyja.

Már most kezdjük el a végén.

A róm. kath. püspök nem hagyta jóvá a szerző

dést, hanem jóváhagyás helyett irt rá egy klauzulát, 

ilyen formán: jóváhagyom azon kikötés mellett, hogy 

az építendő pavillonok és a templom közé eső tér 

világosan fentartassék egyházi czélokra s azt az egy

háznak belátása szerinti időben joga legyen a nagy- 

közönségtől elzárni, s hogy továbbá az egyházközség 

ne vállaljon kötelezettséget a délnyugati sarkot 12 

év alatt kiépíteni, hanem kiépíti majd tetszésszerinti 

időben, a mikor pénze lesz. — Ilyenformán -tehát csak 

három stylszerü pavilion lenne; a negyedik maradna 

a mint van, egy miivesnapi közönséges bérház ad 

graecas calendas.

Már most mit jelent e püspöki záradék? A vi

lág minden jogásza és józan embere előtt azt, hogy 

a jóváhagyás nem történt meg. E záradék nem jóvá

hagyás, hanem változtatás a dolog érdemében. E vál

toztatás a dolog természete szerint újra tárgyalandó 

a felek által. Ha belenyugosznak, viseljék a felelős

séget; ha nem nyugosznak bele — nincs szerződés, 

marad minden a régiben, újra kezdjük az ügyet s bi

zonyára találunk jobb megoldást.

De nemcsak azért semmis a szerződés, mivel a meg

bízottak túllépték a megbízatás határait; nemcsak azért, 

mivel a püspöki jóváhagyás feltételekhez van kötve s
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e feltételek sohasem tárgyaltattak és sohasem fo
gadtattak el a szerződő felek által: hanem semmis a 
szerződés azért is, mivel a sói dissant megbízottak: 
Kőváry és Züllich soha senki által nem voltak megbízva 

ily vagy hasonló természetű alkudozásra és szerződés- 
kötésre. Már mondtam, hogy a lebontásra összeadott 
pénzt egy autonomikus szervezetű társulat kezeli és 
kezelteti a maga gondnokával. Ezen társulat elnöke 
jelenleg Züllich István, pénztárnoka Kőváry László. 
Ők írták alá a szerződést. Jó. Ám mutassanak fölha

talmazást; ám mutassák föl azt a jegyzőkönyuet, mely
ben a társulat elhatározza a kisajátítást, megbízza el
nökét és pénztárosát az alkudozással, fölhatalmazza a 
szerződés megkötésére, s a társulat vagyonának 
104,000 írtig való elidegenítésére. /1lem tudnak fölmu

tatni з е т  jegyzőkönyuet, sem meghatalmazást; ennél
fogva nem is volt jogczimük egy olyan terhes szer
ződés mégkötésére, mely úgy beleharapott a társulat 
vagyonába, mint a farkas a szegény ember lovába, 
melynek tudvalevőleg csak a füle maradt meg.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a szerződés sem
mis; hogy az a legkevésbé sem kötelez senkit a vi
lágon, mert annak a szerződésnek először nem volt 
jogalapja, másodszor a püspöki jóváhagyásban volt 
egy olyan lényeges föltétel, mely nem teljesült.

2*
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VIII.
Mondjam-e tovább:
A szerződéshez egy góthstylü tervrajz volt mel

lékelve Ezt sokan látták. Tanukra, klaszikus tanukra 
tudok hivatkozni. És most: Most a hatóságnál és a 
közmunkatanácsnál kézről-kézre jár egy tervrajz, a 
mely nem góthstylü, a melynek nincsen semmiféle 

stylje, a mely egyszerű közönséges, mindennapi bér
házakat tüntet fel. Hát persze, ezek olcsóbbak lesz
nek, s mégis annyit jövedelmeznek, mint a csúcsíves 
drága épületek. De hát hová lett az előbbi tervrajz, 
az, melynek alapján a szerződés készült? Ki az, a ki 
az elfogadott szerződéses tervrajz helyett mást készít
tetett? Tévedés forog-e itt fönn, vagy okmányhami- 
sitás? Hát itt sem lehetünk el skandalum nélkül ?

IX.

Mondjam-e tovább ?
A templom körül a városnak is volt egy kis há

zikója. A katonai kincstár tartotta bérben évi 150 
írtért s használta főőrháznak. Senkinek sem volt a 
„vak parádé" alkalmatlan, de tűz- és vagyonbiztosság 
szempontjából nagy megnyugvást adott kereskedők
nek és háztulajdonosoknak az a tudat, hogy a főté
ren sétál egy eleven katona, a ki észreveheti a be
törőt és más gazembert. A városi hatóság ezt az ár
tatlan épületet — ártatlan, mivel úgy is el volt rejt
ve sürii gesztenyefák lombjai által — lebontatta, az 
őrség kivonult s a házhely lombos árnyát most a vá-



sárosok — ürüléknek használják. Nó ez sem volt sze

rencsés reform. A czél azonban az volt, hogy ez ál

tal is siettessék a templom környezetének lebontása. 

Midőn pedig a hatóság arról értesült hogy a „lebon

tásra alakult társulat" a mészárosoknak egy kétes ér

tékű házért 28000 frtot, az egyházközségnek a még 

kétesebb értékű vityilókért 76000 frtot hajlandó szer- 

zodésszerüleg fizetni, nosza kapott a könnyű pénzen, 

s a lebontott házért, szintén kisajátítás czimen — ki

sajátítás ! lucus a non lucendo — 4000 frtot követelt. 

Követelését meg is kapta talán. Nem tudom bizo

nyosan; de azt tudom, hogy a 150 frt évi haszon

bérnek csak 3000 frt felel meg; azt is tudom, hogy 

a „lebontási alap" nem kívánta ezúttal a várdaház le

bontását; s végre azt is tudom, hogy mindenkinek le

het jussa, ha ugyan van, ezen ügyből hasznot húzni, 

de a városnak már csakugyan nincs. Hiszen maga a 

város nyer legtöbbet a lebontás által úgy területben, 

mint szépségben. Ezek szerint ez a 4000 frtos ügy 

is a kérdés csúnya oldalaihoz tartozik.

X.

Mondjam-e tovább ?

A hasra esett, jobban mondva hasból származott 

pavillonterv keresztülvitele czéljából a város a főtéri 

területből 1200 négyszögmétert ad át az egyházköz

ségnek. Nó derék! Vártuk a főtér megnagyobbodá

sát, a templomkörüli rész bokrositását, egy kózelfekvő 

üdülőhelyet betegek és fáradtak számára, s kapunk a
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főtér helyett egy szűk utczát az Óvár felől, egy má
sik szűk utczát a Plébánia felől, egy harmadik szűk 
utczát a Bánffy-ház felől és egy negyedik tágas utczát 
a Takarékpénztár felől. Ezt az egyetlen tágas utczát 
azonban derékban szeli négyfelé a Ferencz császár em
lékköve. Nem lesz az igy se utcza, se tér — se hús 
se hal.

Azt mondják, a főtér nem egyenes négyzet és a 
templom nem esik a négyzet központjára és nem de
rékszög alatt van elhelyezkedve, hanem ferdén. Ebből 
aztán azt következtetik, hogy építsük körül s a ferde 
fekvést maszkírozzuk az uj apró kaszárnyák által. Hát 
ezt hol, kitől, mikor tanulták, ezt az aesthetikai, stylisti- 
kai, simetrikai és építészeti bölcsességet г  Budapesten 
az Akadémia palotája a Ferencz József-térnek nem esik 
sem a közepére, sem valamelyik részarányos vonalá
ba, hanem esik, minden pendant nélkül, az egyik sar
kára. Ugyan nem küldenénk deputatiót Budapestre, 
hogy inditványoztassék az Akadémia körtilépitése si- 
metrikus vonalú bérházakkal a Debreczeni Balázs terv
rajza szerint ? Van a bécsi Ringnék egy pontja, mely
hez hasonlót az építészeti művészetben, világutazók ál
lítása szerint, nem tud fölmutatni a földgömb. Ez azon 
pont, hová az új Burgszinház, a Parlament, a Város
ház, a két Muzeum és a Votivtemplom van elhelyez
ve. Tessék megnézni. Sorban vannak ezen építészeti 
csodák ? Nem. Egy központ körül csoportosulnak ? Nem. 
Arányos távolságban feküsznek egymástól ? Nem. Úgy 
vannak oda építve a simetria minden rendszere nél-
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kül, miként az óriás tölgyek nőnek fel az őserdőben. 
Ha már most valaki azzal a tervvel állana elé a bé
csi kommunitásban, hogy hozzanak rendet ez épület
csodák közé, állítsák meg az irányvonalakat s azokat 
építsék bé bérházakkal a Debreczeni Balázs tervrajza 
szerint, mit tennének e szerencsétlen indítványozóval ? 
a legjobb esetben Döblingbe küldették.

Simetria kell a tisztelt uraknak : No jó. A szent 
Márk-térrel Velenczében talán csak meg vannak eléged
ve ? Ez már nem kísérlet, hanem minta. Annyi, mintha a 
hegyek magasságánál a Himalayát, a vizek mélységénél 
az Oczeánt említeném. Nos ? E halhatatlan egyközény 
három oldalán egyenlő magas és egyenlő rendszerű ár
kádos épületsor, a negyedik oldalán, mint drágakő a 
gyűrűben, a szt. Márk*templom. Mindez a simetria tökély- 
je. És mégis ; a térnek a Grandcanalra vezető részén, 
nem is a sarokban, nem is a központon, egy egészen 
történetes és véletlen helyen, mintha nem is emberi 
kéz tette volna oda, hanem csak ideiglenesen hányód
nék; ott, simetriát tönkretéve, kilátást feszélyezve, össz
hangot zavarva, ott meredez az ég felé a Campanelli 
otromba tornya, egy rút és idomtalan bástyatorony, 
mely inkább beillenék Medgyesre, vagy Berethalomba, 
mint Velenczébe, s mely csak valamivel szebb a ko
lozsvári Bethlen-bástyánál, de már rútabb, mint a Kö
zépkapu volt. Velenczében éltek bizonyos Tintoretto, 
Jacopo Palma, Pauf Veronese és Tiziano nevű em
berek. Gondolom, Volt némi dunsztjok a szép iránt. 
Hanem a Márkus-tért ők is szépnek találták és ám-
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bár nagy befolyásuk volt úgy a dogékra, mint a no- 
billikre, a Campanella elhordását vagy körülépitését 
még sem indítványozták. Aztán volt Rómában egy 
Bramante nevű építész ; véletlenül ő mérte ki a Szent- 
Péter piaczot, ő állította föl ott a kutakat ‘és az obe- 
liszket és ő építette magát a nagy kupolát is. Mielőtt 
munkához fogott volna, Velenczébe ment a Szt.-Márk 
tért tanulmányozni. О  is látta tehát a ferdén elhelye
zett Campanellát s nem botránkozott meg rajta, ha
nem folytatta tanulmányméreteit.

Ám, ha a lebontási alap kezelői, és az egyház- 
község presbiterei, és a mészáros-társulat, és Dávid 
Antal és mindazok, kik pavillonépitési lázban vannak, 
jobban értenek a dologhoz, mint Ybl Miklós Pesten, 
Hansen Bécsben, Bramante Rómában: akkor csak 
tessék .... nem, akkor se tessék.........akkor is tes
sék az adakozók intentiója szerint járni el s nem men
ni túl a voltaképeni czélon.

XI.

Mondjam-e tovább .'
A lebontás már megkezdődött. Maholnap ásni 

kezdik az uj épületek fundamentumát. Aztán emelni 
fogják a falakat. Hol, minő irányban, meddig: Még 
senki sem tudja. A tervrajz már talán a vállalkozó 
kezén van; tehát már vállalkozó is van : Lehetetlen! 
Hiszen még csak az irányvonal sincs véglegesen meg
állapítva ! Hiszen még azt sem tudják, hogy mekkora 
terület lesz a főtértől elfoglalva; némelyek azt beszé-
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lik, hogy az irányvonal kirúg egészen a „Fröhlich-si- 

kátor“-ig, mások mást beszélnek, biztosan senki sem 

tudja; hiszen még végérvényes szerződés sincsen, mert 

a püspök egymagára megváltoztatta a szerződést, s a 

szerződő felek még csak nem is tárgyalták a püspöki 

változtatásokat; hiszen a városnak nincsen joga a kor

mány előleges beleegyezése és jóváhagyása nélkül tu

lajdonából egy darab területet elidegeníteni, arra te- 

tehát külön miniszteri engedélyt kell kérni, hogy a 

főtérből kiszakittassék 1200 négyszög méter. Talán 

csak nem akarnak a gyors építkezéssel bevégzett té

nyeket teremteni: Hiszen ez nem politika, ez nem kor

teskedés, ez nem követválasztás, hogy minden rendű 

és rangú visszaélés utólagos helybenhagyását remél

hessék.

Az egyházközség az eddig lebontott vityilók vesz

tett jövedelme fejében már is kért az „alaptól" két

ezernégyszáz forintot.' Kért, de még nem kapott. Ez 

is érdekes történet. Azt hiszik olvasóim, hogy ki lett 

mutatva valaha ama vityilók évi jövedelme? Azt hi

szik, hogy ki lett mutatva a lebontási költség, a föl

használt napszám és fuvar, a megmaradt anyagérték: 

Csalódnak. Már pedig a lebontási alapnak talán csak 

mégis van köze a lebontási költségekhez ? Egyszerűen, 

minden teketória nélkül, odaizentek az alap gondno

kához: tessék fizetni 2400 frtot! Minő czímen, miért, 

kinek a rendeletére? Ez mind nem jön tekintetbe e 

közpénznél. Kurtán és furcsán megy ott minden. Ter

hes szerződést kötnek jegyzőkönyvi határozat és tár-
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sulati meghatalmazás nélkül, fizetéseket követelnek a 
pénztárnoktól elnöki utalványozás nélkül!

XII.

Hát tisztelt adakozó és olvasó közönség, én meg- 
irárn ezeket a dolgokat, teljes őszinteséggel, legjobb 
tudomásom szerint. Annak a kötelességnek véltem meg
felelni, melylyel az ember a nyugodt lelkiismeretnek 
és a közpályának tartozik. Én nem feszélyeztethettem 
magam az által, hogy kálvinistának születtem. Az én 
istenem sem nem jobb, sem nem rosszabb, mint a 
katholikusoké. Hiszen, ugyanaz. Nincs is itt arról szó, 
hanem van egy egyházközség vagyonáról, melyet én 
minden időben és minden áramlattal szemben tiszte
letben kívánok tartani, és van szó a közmondásos pap
zsákról, mely ezen alkalommal is telhetetlennek mu
tatja magát, de melyet nekem semmi kedvem sincs 
töltögetni.

Mi szépíteni akarjuk a várost. Ez a törekvésünk 
beleütközik a róni. kath. egyházközség vagyoni érde
kébe. Ezen* érdeket nekünk megsérteni nem szabad. 
Megpróbáljuk tehát az érdekellentétet törvényes úton, 
a méltányosság szempontjai szerint kiegyenlíteni. Van 
140,000 frt közpénz a kezünkön meghatározott czél- 
ra. E pénzzel kezünkben azt kérdjük az egyházköz
ségtől: mennyi a te veszteséged, ha azok az éktelen
kedő viskók lebontatnak: Az egyházközség erre szá
madási adatokkal kimutatja a veszteségét, s mi azt 
neki megfizetjük. Ennyi a mi kötelességünk.
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De kifizetni azt a veszteséget, s aztán megenged
ni, hogy ugyanoda az egyházközség uj házakat emel
jen, ez már a mi részünkről a megbízatás áthágása, 
a czélnak szem elől tévesztése, az egyházközség ré
széről pedig kapzsiság és önzés. Legyünk méltányosak, 
ne kívánjuk megkárosítani az egyházközséget egy fil
lérig se — de ostobák se legyünk.

Az egyházközség pedig gondolja meg, hogy mi 
sem lett volna könnyebb, mint azokat a vityilókat 
mesterségesen elértékteleniteni. Megmondom, miként? 
A polgármester egy előterjesztést teszen a piacz de- 
czentrálizácziója iránt. Azt mondja: tegyük a piaczot 
mindenkire nézve könnyen hozzáférhetővé. így köny- 
nyebb lesz a policiális ellenőrködés, nem lesz tolon
gás, nem gyűl egy helyre a szemét, megoszlik a miaz- 
matikus levegő. Állítsunk piaczot a Trencsin-térre, 
hogy férjen hozzá a közép-utczai negyed; állítsunk egy 
másikat a Széchenyi-térre, hogy férjen hozzá a Hidel- 
ve; állítsunk egy harmadikat a Wesselényi-házhoz. hogy 
férjen hozzá a monostori negyed. Mindenik piacznak 
lesz mészárszéke, veteménye, virága, kenyere, laczi- 
konyhája. A kommunitás elfogadta volna ezen elő
terjesztést, mert a polgármesteri indokon kívül belát
ta volna, hogy a főtérre zsúfolt forgalom megosztá
sával, három jelentékeny központ érték-emelkedését 
mozdítja elő. A főtér már amúgy is megállóit a fej
lődésben ; értéke már úgy is meg van, állapítva az 
ott elhelyezkedett üzletek által. Hadd fejlődjék a vá
ros többi része is.
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Mind ennek az lett volna a következménye, hogy 

a templom körüli ronda bódék üresen maradnak, az 

egyházközség jövedelme pedig felényire száll le. Mi

dőn e manőver megtörtént volna, előállt vala a „le

bontási alap“ és igy szól: mit adjak ezen üres vityi- 

lókért ? De előállhat vala a policzia és igy szól: Bont

suk le e düledező vermeket. Nos: Mindez nem tör

tént meg, az egyházközség háborithatlanul élvezte jö

vedelmeit; most hát ne legyen telhetetlen, hiszen az 

ő templomáról van szó — vagy mi? ne tartsa felénk 

a papzsákot, hanem nyújtsa felénk a méltányos és 

szolid alkudozó kezét. Egyezzünk meg; mit adjunk a 

templom környezetéért?

XIII.

Am, de már megvan az alku.

Dehogy van. Az a szerződés semmis. Térjünk fö

lötte napirendre. A város ifjú főispánja vegye kezébe 

az ügyet. A ki perdidit numerum, incipiat iterum. Kezd

jük elől a dolgot. Hiszen még nem késő. Az eddigi 

munkálatok semminek sem preokkupálnak. Ne csinál

junk készakarva botrányt. A főispán világlátott em

ber, tehát nem abderita, katholikus ember, tehát nem 

jöhet gyanú alá; főispán, tehát van jussa megnézni, 

hogy mi történik 140,000 frt közpénzzel, a mely most 

úgy szerepel, mintha gazdátlan volna.

Mintha hallanám: azért kell pavillonokat építeni, 

mivel a 140,000 frt nem futja még az egyházközség 

méltányos követelését sem. Ez meglehet. De már
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mondtam, hogy 15 év alatt 300,000 lesz belőle. Avagy 
talán ez sok idő ? Hiszen ha várhatunk arra a bizony

talan időre, mikorra a püspöki záradék a délnyugati 
pavilion fölépítését Ígéri s addig nézhetjük a jelenlegi 
bérházat, mely a szép templomnak épen egy harmad
részét födi el szemünk elől, miért ne várhatnánk 15 
évet, mely ezúttal mindenesetre kevesebb a püspöki 
évek bizonytalanságánál, mert hiszen ő nagyméltósága 
épen egy 12 éves terminust változtatott át bizonyta

lanná.

Ám, ha semmi áron sem akarnak várakozni, én 
mondok egy módot, hogy a templom se legyen el
födve, az egyházközség jövedelme se csökkenjen s ne 
is várakozzunk a kisajátítási alap további növekedé
sére. A ki jobbat tud, mondjon jobbat. Én szívesen 
elfogadok minden jóravaló tervet, ha az nem ütközik 
a főczélba. Az én tervem ez:

Bontassék le kivétel nélkül minden épület a tem
plom körül. Ez: conditio sine qua non; a templom 
nem arravaló, hogy oldalában párizérwurstot áruljanak 
s lazáronik őgyelegjenek a megromlott kofapecsenye 
után.

A mennyiben a kisajátítási, helyesebben lebontá
si alap nem futná az összes épületek értékét (az al
kudozás alapját képezzék az egyházközség számadásai 
és a szakértők becslése) hagyassék meg az egyház- 
község tulajdonában, a templom takarékpénztári oldal
hosszában egy 16 méter szélességű területszalag, s 
engedtessék meg, hogy oda, terméskőhomlokzattal és
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lapos födéllel, három méter magasságban az egyház- 
község bolthelyiségeket építsen. Ezen épület egyszers
mind templomkeritésül szolgálna. A boltnak nincsen 
hulladéka és egyéb rondasága; nincsen konyhája és 
moslékos csebre; nincsen tüzelő helye és rendetlen cse
lédje. Magassági méretem nem veszi el a templom lát
képét; a főtér megmaradna a maga teljes nagyságá
ban; a boltok jól jövedelmeznének, mert az előttük 
eső parkírozott tér Kolozsvár állandó corsóját alkot
ná. Magától értetik, hogy a templom többi oldala csi
nos rácsozattal láttatnék el.

Akármennyit hányom, vetem, én ezen tervben sem 
nehézséget, sem helytelent nem látok. Ám, a ki tud, 
mondjon jobbat. Én abba is belenyugszom, hogy vár
junk és növeljük a lebontási alapot. De abba, hogy 
eltérjünk a főczéltól, hogy elfödjük még jobban a 
templomot, hogy egy jogilag érvénytelen szerződés ér
vényesnek vétessék, hogy avatatlan kezek egy ordi- 
nári bérház-csoporttal eltakarjanak egyfelől egy törté
nelmi és építészeti monumentumot és megszűkitsék és 
eléktelenitsék a főtért — s mindezt tegyék az ada
kozók czéljának kijátszásával, tehát egy rút visszaélés 
segélyével: abba én részemről belenyugodni nem tu
dok ; s ha most fölhasználom a nyilvánosságot és kérve- 
kérem báró Jósika Sámuel főispánt, hogy vegye kezé
be az ügyet, emelje ki az elpavillonosodás mocsárá- 
ból — sikertelenség esetében majd fölhasználom a még 
életben levő hatvan adakozó egyetemét és provoká
lom a belügyminister erélyét és a kultuszminister jó



Ízlését és megmozdítok minden követ, hogy a dolgon 
segítve legyen, mielőtt késő lenne.

Első és elengedhetetlen' teendő, hogy a lebontá
si alap választmánya tartson ülést és jegyzőkönyvi ha
tározattal mondja ki a jogalappal nem biró szerződés 
érvénytelenítését.










