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Kolozsvár. Fekszik az északi szélesség 46° 45' és
a Forrótól számított k. hosszúság 41° 28' 30" alatt, a
Kis-Szamos folyó mindkét partján 345 m.-nyire az
Adria-tenger színe felett. Északkelet- délnyugati irányban 5 km., észak déli irányban 3 km. széles. Lakóinak
száma 50000.
trit
I.

Általános

tudnivalók.

Vonatok érkezése és indulása.

Érkeznek
Kolozsvárra: Budapest
felől: 4 ó. 42
szv., 8 ó. 22 szv., 10 ó ® gyv., Ö"ó. 36 tvsz., 7 ó 12 szv.,
5 ó. 21 gy v.; Brassó felől: % "ó. 41 szv., 10 ó. 22 gyv.,
5 ó. 56 szv., 6 ó. 45"-szv.,' 12 ó. 23 szv., 8 ó. 16 tvsz.;
Dós felől: 5 ó. 31 szv., "9 ó. ;24'vv.
Indulnak
Kolozsvárról
Budapest
felé: 6 6. £
szv., 11 ó. 12 gyv., 1 ó. 40 tvsz., 3 ó. 18 szv., 7 ó. 13
szv., 12 ó. 59 gyv.; Brassó felé: 4 ó. 52 szv., 8 ó. 21
szv., 10 ó. 21 szv., 8 ó. 30 szv., 6 ó. 11 gyv., 1 ó. 31
tvsz.; Dés felé 7 ó. 32 szv., 4 ó. 40 gyv. Az aláhúzott
számok esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt jelentik.
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Bérkocsik.

Egy lovas a vasúttól be vagy oda ki 1 k. 20 fillér.
Színházba vagy vissza 80 fillér. Idő szerint: '/, óra (iO
fill., Vá óra 1 k„ »/« óra 1 k 40 »11., 1 óra 1 k. 00 1111.,
minden tov. >/• óra 40 fill.; két lovas: vasúttól be v.
oda ki 2 k. Színházba stb. 1 k. 20 fill., Időszerint
óra 80 1111., »/, óra 1 k. 20 fill., »/4 óra 1 k. 10 fill., 1
óra 2 k., minden tov. >/4 óra 50 fill. Nyáron este 10-től
reggel 4-ig, télen este 9 órától reggel 5 óráig az időszerinti díjak kétszerese. Omnibus vaspályától szállodáig v. vissza 40 fillér.
A bérkocsi belsejében cl nem helyezhető minden
nagyobb podgyász darabjáért külön 20 fillér fizetendő.
Hordárok.

Levél v. 10 kgr. ig terjedő teher viteldíja az I. kerületben 20 fillér, a II—VI. kerületben 30 fillér. A vaspályához 60 fillér. Időszerint egy félórára 30 fill., egy
ó r á r a 50 fill., minden további óra 30 fillér. (Díjszabás
előkérhető.)
Szállók.

I. r a n g ú a k : New-York (Mátyás-tér, Jókai-és Egyetem-u. sarkán); Szobák 1 k. 60 fill.—10 kor. világítással, kiszolgálás nélkül. (Omnibusz.) Központi
szálló
(Mátyás király-tér és Kossuth Lajos-u. sarkán.) Hasonló
árak. (Omnibusz.) II. rangúak: Biasini szálló (Pctőfi-u.
EKE szálló) 1 k. 40 fill.-től 4 koronáig, gyertya 30 fill.
Szolgálat 20 fill. (Omnibusz.) Angol királynő
(Wesselényi Miklós-u.) 1 k 60 fill., 3 k. 40 lill-ig. Szolgálat
20 fill. Gyertya 40 fill. (Omnibusz.) III. rangúak : Magyar
korona (EMKE-tér). Orient (Ferencz Józscf-ut) szobák
1—2 kor. Zöldfa (Hidfő-u. és Radák-u. sarok.)
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Éttermek, sörházak, mulatóhelyek.

Minden szállóban étkezni is lehet, kittinö konyha
a Központi szállóban (kerti helyiséggel a BánfTy-palota
udvarán, a Nagy Gáboré) és a New- Yorkban (reme
kül szellőztetett étterem, villanyos világítással). Ács
Ferencz (Mátyás király-tér északi során) sör, igen jó
konyha: ltácz János (előbbi szomszédságában) sör;
Pilseni ősforrás u. azon soron ; Kis-Pipa, (Óvár, SzentLélek-utcza)Nyiszli Viktor (úri kaszinó, DeákFerencz-u.
Vasúti pályaudvar. II. rendűek : Sípos (Deák Ferencz-u.
23. Csizmadia-szín); Zajzon S. (Minorita-u.) Nyári helyi
ségek : Sétatéri kioszk, Ilcrczegovina, (Erzsébet-úl;
szencn-sült.) — Erzsébet séta-uti vendéglő (gyönyörű
kilátás, jó konyha). Este legtöbb helyen zene.
Kávéházak.

Kikakker-kávéház, Európa. Nagy Gábor kávéház,
New-York kávéház. Mind a négy a Mátyás király-téren.
II. ranguak: Faragó kávéháza (Café restaurant, hölgy
kiszolgálás) Szentegyház ésTivoli-utcza sarkán; Hun
gária-, Korona-kávéház, mind kettő a Mátyás királyutczában; Budapest, N'ecess/ó-kávéház, (Wesselényi)
M.-utczában.) Orient .(Ferencz Józser-u) .Kávé (30—40
1111 liqueurok, fagylalt, palaczk sör (60 fill.) F’ekete
kávé (26 f.)
Czukrászatok.

Imbcry János (Mátyás kir.-tér), Tauffer Adolf,
özv. Banács Flóriánná, Gyurka K. (Wesselényi Miklósutcza), Grobois János (Deák Fercncz-utcza) Simon F"erencz (Unió-utcza ) Sétatéri kioszk.
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Fürdők.

Diána (Fürdő-u. sarkán) gőz-, kádfürdő és szabad
uszoda, (nem úszóknak külön rekesz.) Gőz-fürdő 1 k.
60 fill. ruhával együtt. (Szerdán és pénteken egész nap
kizárólag nők számára, l’orczellánkád 1 kor. 60 fillér.
I. oszt! kádfürdő 1 k. 20 üli., II. oszt. 1 kor. Szappan
10 üli. Uszoda 40 fill. (8—11-ig nőknek.) Erzsébet gőzés kád-fürdő (Kis-Szamos-utcza 1 sz.) Gőz-fürdő vasár
nap 80 fill., hétköznap d. e. 1 kor., d. u. 70 fillér, 14
éven aluliaknak 40 fdlér. (Hétfőn, csütörtökön délután,
szerdán, pénteken d. e. kizárólag nőknek. Kádfürdő:
I. oszt. 1 kor., II. oszt. 80 fill. mind ruhával.
Hideg fürdők.

Diana (1. fenn.) Városi katonai úszó (a sétatér
végén, nagy medenczével, nem úszóknak külön rekesz.
30 fill. ruhával együtt (8—1-ig nőknek.) Széchenyifürdő (a Szamoson.) Flóra-fürdő szintén a monostori
út elején, 40—40 fill. Neptun-fürdő (Linczeg-u.)
A városon kívül a „Brét-fű“ szőlőbe vezető út
mellett a jVátfas-fürdő, vendéglővel, kád- és szabad
fürdővel. (Kiszállítás 1 lovas bérkocsi 1 kor., 2 lovas
1 kor. 20 fill., vissza ugyanannyi.)
Színházak.

Nemzeti Színház (Farkas-u.) Dráma, vígjáték,
opera, operetté, és népszínmű. Előadások naponta
okt. 1 tői, május 1-ig. ^Vasárnap és ünnepnapokon d. u.
ifjúsági és népelőadás, fél áron.)
Helyárak: Alsó- és Közép páholy 10 kor., Felső
páholy 6 kor., I. cm. erkélyszék 3 kor. Földszinti
zsöllye I—II. sor 3 kor. Támlásszék (földszint) I—IV.
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sor 2 k. 40 fill., V—VI. sor 2 kor. Zártszék I—III. sor
1 k. 60 fill. a többi 1 k. 20 fill. Másodemeleti zárt
szék I. sor. 1 k. 60 fill. II. sor 1 k. 20 fill III. sor 1
kor. Földszinti állóhely 80 fill. Karzati zártszék 80 fill.
Karzati állóhely 40 fillér. Szinlap 20 fill. Látcső 80 fill.
Kezdete este 7 órakor.
Nyári Színház (a sétatér elején.) Helyárak : Betűs
kis páholy 6 kor. Páholy 8 kor. Alsó erkélyszék 2 kor.
Zsölle I. sor 2 kor. 80 fill. Támlásszék I—III. sor 2 k.
40 fill., IV—VI. sor 2 kor. VII -X . sor 1 kor 60 fill.
Zárszék I—V. sor 1 kor. 20 fill. Közép erkélyszék 1
kor. 20 fill. Oldal erkélyszék 1 kor. Közép karzati
zártszék 80 fill. Oldal karzati zártszék 60 fill. Föld
szinti állóhely 80 fill. Diák- és katona-jegy 60 fill. Kö
zép karzati állóhely 40 fill Oldal karzati állóhely 30
fill. Szinlap 20 fill. Látcső 80 fill.
Orpheum, variétó.

A színházi szünet (jul., aug. hónap) alatt az Angol
királynő és a Biasini szállódéban.
Panoráma.

Világ-panoráma (stcreoskopikus színes képek.)Szentegyház-u. Belépő díj 40 fillér.
Sétahelyek.

Sétatér, a Szamos partján, kioszkkal, nyáron ked
den és pénteken fél 6—7-ig katona zene, gyakran
czigány zene. Csolnakázó tó (csólnak 60 fill.-töl 2„kor.-ig.
félóránként, nagyság szcrint.)Uszóda. Több Tennis pálya.
Az erdélyi gazd.-egyesfilet állatkiállításának pavilonjai.
Muzeum-kert (Mikó-u.) Botanikus-kert (a muzeum-
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kertben, nyitva ingyen reggeltől estig, kapuzáráskor
harangjel.) Erzsébet séta-ut, a fellegvár oldalán (4 (ill.>
a sétatér elejéről az Erzsébet gyalog-hidon át a Fel
legvár, az Erzsébet-ut végén, gyönyörű kilátás a vá
rosra és a Számos-völgyére. Emke-tér. A Házsongárd
(Trefort-; és majális-utczn végéről elérhető. Szép ker
tek „Társadalom* zártkörű teke-pálva és mulató.)
Kaszinók, klubbok.

Kolozsvári kaszinó (Deák Ferencz-u. 20.) az a risz
tok ráezia találkozó helye. Nemzeti Kaszinó (Mátyás
király-tér, Bánfly-palota. A honoratiorok klubhja. Gaz
dag könyvtár és olvasóterem. Társadalom. (Majális-u.
Házsongárd.) Tekéző-Társaság tagjai nagyrészt tanárok,
tisztviselők, ügyvédek. Iparos-Egylet (Mátyás király
tér, saját ház) Kolozsvári kereskedők és kereskedő
ifjak társulata. Deák Fcrencz-u. és Tivoli-u. sarkán.
Tiszti kaszinó (Mátyás király-tér, Rhéday ház.) Román
kaszinó (Deák Ferencz-utcza 2 sz. I. cmlet )
Az összes kaszinók egy tag vezetése mellett meglátogathatók.
Napilapok.

Magyar Polgár (szerk. Farkas-u. 8) Megj. d. u. 4
óra. Egyes szám 10 1111. (Egyedüli szabadelvüpárti)
Ellenzék (szerk. Kossuth L.-u. és Emke-tér sarkán.)
Megj. d. u. 4 óra. Egyes szám 10 üli. Újság (szerk.
Egyetem- és Petőíi-u. sarkán.) Megj. reg. 6 óra. Egyes
szám 81111. Kolozsvári Friss Újság (szerk. óvár, Szentlélek-utcza 2. szám.) Megj. reg. 6 óra. Egyes szám 2 üli.
Kolozsvári Újság (szerk. Deák Fejpencz-u. 18.) Megj.
reg. 6 óra. Egyes szám 2 fillér.,
'

9 ÁLTALÁNOS

TUDNIVALÓK.

Egyesületek.

Erdélyrészi
Magyar Közművelődési
Egyesület.
(EMKE), (Magyar-u. Emke-palota). Erdélyi
Országos
Muzeum-Egylet
(titkári hivatala Majális-u 31.) Erdélyi
Gazdasági Egylet (Petőfi-u. 7.) Erdélyi
Kárpát-Egylet
(EKE.) Erdélyi Irodalmi
Társaság,
Dávid
FerenczEgylet, Jótékony Nőegylet, stb.)
Dohány-tőzsde.

Csaknem minden utczában. Különleges
szivar és
d o h á n y kapható a nagy tőzsdében (Mátyás királv-tér,
Rhéday ház.)
Posta- ós Távirda-hivatalok.

Főposta- és távíró-hivatal
(Wesselényi M.-utcza
végén a malom-árok Kis-Szamos mellett). Nyitva 8—12,
d. u. 2—6-ig. Levelek este 9-ig, táviratok reg. 6-tól
éjjel l-ig feladhatók. Fiók-posta- és
táv-hivatalok:
Monostori út, Emke-tér és Szentegyház-u. sarkán és
a vasúti pályaudvar mellett.
Nyilvános
telefon-állomások.
A fennebbi p. és t.
hivatalokban. A hálózatba kapcsolt előfizetőkkel 5
percznyi beszélgetés 20 flll., másokkal 1 kor. Telefon
szolgálat egész éjjel is.
Rendőr főkapitányság.

Rendőr
király-térj.

főkapitányság

(Bánffy-palota,

Mátyás
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A város története.
Kolozsvár múltja telve ellentétekkel. A rómaiak
alatt virágzó colonia, de a népvándorlás alatt romba
dől és csak hosszú századok múltával az Árpád-ház
alatt ébred fel ismét, mint kerített város. Kezdetben
mint magyar telepek csoportja, később a behívott
„vendégek“-kel kiegészítve, igen tekintélyes szász vá
ros. A vcgycs-házbeli királyok alatt már a magyar
elem egyenjogűvá lesz a szászszal, a nemzeti fejedel
mek alatt pedig a hazának leghatalmasabb, most m ár
magyar iparos és kereskedő városává emelkedik, a
„kincses” névre tesz szert és ekkor hirtelen virágzá
sának tetőpontján Nagyvárad elestével végvárrá, el
lenséges hadak zsákmányává, „romlott”, „elpusztult”
Kolozsvárrá változik és mint iparos, kereskedő-város
nem is támad fel többé. I)e azért a Habsburg-ház alatt
is mintegy hat évtized leszámításával — mialatt NagySzebennel cserél szerepet — mindig fővárosa a világ
forgalomból kiesett, szegény kis Erdélynek. Az unió
val az anyaország kebelére ölelte a három századon
át elszakadva élt erdélyi részéket. A Kolozsvár falai
közt tartott, mintegy 80 országgyűlés közűi az utolsó
1865-ben tartatott és az önálló fejedelemség megszűn
tével Kolozsvár fővárosi szerepe is véget ért.
Az új idők é s , különösen alkotmányunk helyreállítása ismét pezsgő életet öntött Kolozsvár városába.
Lakossága gyorsan megnövekedett, ulczái épülnek,
közintézetei szaporodnak, de ez a föllendülés egészen
más jellegű : többé nem a productiv iparos munkából,
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hanem az öntudatra ébredt nemzeti erő támogatásá
ból veszi forrását s a levantei piaczokat járó keres
kedőinek, fejedelmi udvarok számára dolgozó iparosai
nak régi dicsősége nem tért többé vissza.
Kissé közelebbről tekintve tehát ezt a viszontag
ságos múltat, a városnak a rómaiak alatt Napoca a
neve központja fél Erdélynek, három hadiútnak, coloniarangot visel.
A népvándorlás alatt Napoca romba dől s a ma
gyarok bejövetelekor a romok ismét lakosokat nyernek.
A Szt.-Erzsébet-aggbáz az Árpád-házi királyok ide
jéből, ma is létezik és 60 elaggottnak ad otthont. A
kolozsmonostori káptalanból a várszerü magas domb
közepén a templom szentélye van meg s az apátság
nak gazdag uradalma az erdélyi róm. kath. status
tanulmányi alapjának tekintélyes kincsét képezi. Az
Óvár falaiból még áll itt-ott jókora darab és az egész
vár fekvése kinyomozható. Ezek mellett méltó feltű
nésre tarthatnak igényt a külvárosi lakosság kebelé
ben élő „kalandos* temetkező és vallásos társulatok,
melyeknek eredetét az Árpádházi királyok korára ve
zetik vissza.
A vegyes házbcli királyok alatt, mire a város tör
ténelme világosodni kezd. Kolozsvárban kész várossal
találkozunk. I. Károly király 1316-ban kelt kiváltságlevele szerint maga is „büszkélkedvén avval, hogy szép
békében él és marad fönn a város, tele néppel, jólét
ben bővölködve . . . hogy ezután is csőndességben s
megsokasodva szabadságban éljenek", régi kiváltságai
kat ismét helyreállítja. Ezen teljes szövegében fönn
maradt levéllel egész sora kezdődik a kiváltságleve
leknek, melyek legnagyobb részt ismétlései a ko
rábbi kiváltságoknak s Kolozsvár polgárai számára ez
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országrész többi lakói fölött századokon át olyan sza
badalmakat biztosítanak, melyek a város óriási meg
növekedését idézték volna elő, ha ugyanakkor a ki
váltságolt város és czéhek nem gondoskodnak az idők
szellemében arról is, hogy a szabadalmak élvezetéhez
csak .jó nemzet", t. i. „sem jobbágy, sem bujdosó",
hanem csak alaposan kiképzett iparos férhessen.
A város polgárai ép oly jól tudják forgatni a tol
lat, miként a vésőt és kalapácsot s Kolozsvár már ek
kor a szellemi munka terén nemcsak az erdélyi ré
szeknek vezére, de egy vonást sem marad el a kül
föld mellett. Szegedi György, a szőcsök czéhmesterc,
Trauzner Lukács, a ezéh jegyzője, Barálh István, Tót
házi Mihály, Rajner Márton iparosok, a fejedelem ál
tal királyi és táblabiráknak hivatnak meg; Kakas Ist
ván, Göcs Pál, mint a fejedelem bécsi és lengyelországi
követei, szép sikerrel intézik az ország sorsát. Az első
később Rudolf császár és kirá'y perzsiai követe és a
Kaspi tenger partján halt meg. Főtéri házának nagyobb
része most is megvan és egyik ajtófelén nevének
kezdőbetűivel kardos és koronás kakas, fölötte min
den valószínűség szerint saját arczképe van kőből fa
ragva. A város jegyzője, Jakobinus János, mint Háthori
Endre és Székely Mózes fejedelmek kanczellára sze
repel, A magyar földön a legrégibb nyomdát Kolozs
várit Heltai állítja föl.
A reformácziőval elválnak véglegesen Kolozsvár
útjai az erdélyi szász városokéitól. Emezek kivétel nél
kül a legkisebb faluban lakó szászig lutheránusok ma
radnak, Kolozsvárit ellenben a vallásos hullámzások
befejezése felé, a luth. lelkész nyilatkozata szerint, ez
egyháznak csak a lakosság alsó rétegeiben voltak
hívei.
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Ez időtől kezdve nemcsak a régi magyar elővá
ros, a mely Gromó, az olasz követ 15G4-ik övi leírása
szerint „egy mértföldnél nem kisebb", hanem a bel
város is magyar jelleget vesz föl és ipari kérdésekben
a déli szászvárosokkal nagy pöröket folytat.
Ezen magyar iparos város foglalatosságai között
művészi rangjánál fogva is első helyen áll az ötvös
ség s tudvalevő az erdélyi, e korból eredő aranymivek s a spec/ialis erdélyi zotnáncz kiváló mííbeese.
De már a megelőző korban is neves művészek
festők, szobrászok laktak itt s Kolozsvári Márton és
György alkotásai közűi Szpnt-Györgynek érezbe öntött
lovagszobra, ma is [áll Drágában Szent Vid donija
előtt és hirdeti alkotóinak művészetét.* Demeter
nagyváradi püspök e két kolozsvári művészszel három
álló szobrot öntete érczből s úgy látszik, hogy a nagy
váradi székes-egyház éjszaki terén, mely a vár főbe?
járatával szembe állt, állittatá föl azokat. A későbbi
népvélemény majd a Szent-Eászló által legyőzött Hor
váth-, Dalmát- és Tótország fejedelmeinek, majd a
három napkeleti királynak tartá e szobrokat, keletke
zésűkről pedig azt regélte, hogy tündérek készíték.
kétségtelenül tanúskodik a szobrok sikerült és meglcpőleg szép voltáról. Ugyanők készítették Szt.-László
király lovasszobrát is. Ló és lovas érczből valának,
tetőtől-talpig megaranyozva. A talpazaton, érczlapra
vésve lolírás volt, a mely a királyi pár, a műszerető
püspök s a szobrászok neveit és a felállítás napját hir
dető. („Anno M. 390 die XX. mensis May" „per Magistros Marlinum et Georgium de Colosvar".) Szem• Ma m á r ő Felsége kegyéből az erd ély i m ú z e u m régiségtú
rá b a n g ip sz-m áso lata K olozsvárit Is láth ató .
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lanü Írók, uiint Ronfini és Istváníi, Mikes és Révai
századok múltával is elragadtatással szólnak a szobor
ról, mint csodahatásií, mert ép oly nagy, mint kitűnőleg sikerűit műről.
Az élénk ipari tevékenység nyomában felvirágzott
a kereskedelem is, történelmileg igazolva lévén, hogy
Kolozsvár polgárainak egyfelől a levanlei kereskedés
keletre, másfelől az éjszaki Danzigig, délre Velenczéig
volt kezében. Ipar és kereskedelem nyomában járt az
anyagi felvirágzás és ez időből erednek a város rend
kívüli kiterjedésű jószágai is, melyek jó részét elvesz
tette, elzálogosította később a város, s mégis igen te
kintélyes határa, külbirtokaival együtt 26 ezer hold
kiterjedésben maradt.
Meg volt tehát minden föltétel: tőke, képzett munka
erő, meghódított piacz arra, hogy így haladva a ko
lozsvári magyar ipar lépést tarthasson bármely más
nemzet iparával, de, a mint egész Magyarország min
dig súlyosabb megpróbáltatásoknak volt kitéve, mint
nyugati szomszédai, beborult nemsokára a derűit ég
Kolozsvár felett is
Az első döfést N.-Várad elestc adta meg, a minek
miatta Erdély éjszak-nyugati fele várerősség nélkül
maradt.
Kolozsvár végvárrá le tt; kinevezett fő- és alkapitány alá helyezték, katonai őrséggel látták el, kato
nailag szerveztetctt, de a mi még végzetesebbé vált rá
nézve, ezután a hazát érő minden támadás és csapás
őt sújtotta. Az ellenség váltakozott falai a la tt; fclperzselte külvárosait, elszedték vagyonát, öldösték fiait s
akármelyik fél volt a győzelmes, a város mindig vesz
tett és szenvedett. Várnak teljességgel nem volt al
kalmas, már csak polgárságának vagyonossága miatt
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sem, mert gazdag prédának kínálkozván, magára ke
csegtette az éhes hadakat. Annalcsci szerint „az ín
ség árja összecsapódott felette, sokan mindenüket el
hagyva, kibujdostak2 s elképzelhető, mily mérveket öl
tött a romlás, a midőn a város távollevő polgárainak
birtokait közprédára bocsátotta. 1655. ápril. hó 17-én
kis rész híjján az egész város leégett s vele a két
piaczi templom tornyostól, melyben a harangok meg
olvadtak. A gyújtással gyanúsítottakat a város iszonyú
kegyetlenséggel elevenen égcttette meg.
1697. május 6-án, Farkas-, Torda-, Közép- és Király-utcza kivételével, ismét az egész város leégett,
mit a beszállásolt német katonaságnak tudtak be.
Így ment tönkre majdnem egy egész századnak
reá csoportosuló csapásai alatt egy virágzó magyar
iparváros.
A legfontosabb kulturális alkotások azonban, a
melyekkel Kolozsvár városa manapság cldicsekedhetik,
ezen időből veszik eredetüket. Még tudományos egye
temének a legújabb időben való létrejövetelét is az
tette lehetségessé, hogy még fönállott régi egyetemé
nek épülete, melyet a jézsuiták a Báthory-féle egyetem
és más kulturális alap javaiból építtettek. Három fő
iskolája, bár később sok viszontagságon ment keresz
tül, szintén ezen korszakból ered és legnagyobb részt
a fölvirágzás ezen korának alapítványaiból táp
lálkozik.
Kolozsvár területén ez idő szerint négy csúcsíves
templom áll fönn, a melyek mind vegyesházbcli kirá
lyaink alatt épültek. Ezenkívül még két templomot em
lít a történelem a külvárosban és egyiknek közülük
meg is őrizték rajzát az egykorú fölvételek. A négy
temlom közül a legnagyobb a főtéri, melyet a kolozs-
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vári polgárok kezdettek építeni és Zsigmond király
segítségével fejeztek be. Arányaira nézve csak a brassai
és a kassai csúcsíves egyház maradt fenn az egész ha
zában. a kolozsvárihoz hasonló. Majdnem eredeti ál
lapotban fennáll Mátyás király fejedelmi ajándéka, a
belfarkas-utczai csúcsíves templom, melyet a nagy ki
rály szülővárosának saját költségén emeltetett az ide
ezen czéiból leküldött minoriták által.
A harmadik atyjának. Hunyadi János adományá
nak köszöni fennmaradását s bár a templom átala
kult, eredeti styljében fennmaradt a hozzá épített
nagy kolostor, a folyósok, a sekrestye pálezamívü
ékítményeivel és mindenekfölött a gyönyörű refektorium hegyes szögökbe összefutó, mélyen tagolt menynyezetével, melyet középről egyetlen pillér tart fenn.
A terem több országgyűlésnek volt színhelye és mint
a zárdái csúcsíves építészet müve, a maga nemében
egyedüli a hazában.
Igen becses emlékei a zárdának a tudori felava
tások megörökítésére készített nagy olajfestmények.
Az egyik, a legrégibb és legjobb kép Pázmány Pétert
ábrázolja, a másik Szt.-Imrét, a harmadik Szt.-Lászlót.
Minden képnek a sarkán meg van festve a geometriai
vagy építészeti feladat, a melynek megoldása alapján
a kép festetője tudori rangot nyert.
Az egyház déli oldalán ma is megvan pénzverő
és aranybeváltó háznak egy része az egykorú kő-ezímtáblával.
A negyedik csúcsíves templom a monostori káp
talan és hiteles hely sok viszontagságot átélt templo
mának épségben megmaradt szentélye. 1341-ből Er
zsébet királyné védlevele magát Szt.-László királyt
mondja ezen apátság alapítójának.
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Kolozsvárit ezenkívül hat magánépület őrizte meg
kőahlak- s ajtókeretekben, kapó bejáratok bán a csúcs
íves építészet emlékeit. Ezek között a Belmagyar-u.
északi során egyik csúcsíves kapukeret zárkövét a né
met lovagrend ezímcrc képezi. Mátyás király születés
házának kapúalja is, az óváriján két csúcsíves kőkeretet és az emeleten egy kis átjáró ajtót őrzött meg,
míg a nevezetes épület, a város ezen féltett kincse,
két oldali és hátsó részében rcnaissancc-korbcli épít
mény. Bocskay István fejedelemnek a közvetlen közel
ben levő születésháza az egykori ,szarvas-ház“, teljesen
átalakult s csak egy pár földszinti szobája a régi.
A renaissance-cmlékekből 12 magánház tartott fenn
becses emlékeket, gazdag ékítményeket, melyek a város
egykori jelentőségének, polgárai jómódjának mesterei
kiváló ízlésének valóban beszédes bizonyítványai. Ezen
díszes kőfaragványok legnagyobb részt a főtért övező
házakban és az erdélyi múzeumban találhatók fel.
A nagy kiteredésű, 2 kilométer hosszú bástyák
kal megrakott várfalai sok átalakuláson mentek át,
de eredeti helyükön, magába foglalva a régi (ó) vá
rat, vegyesházbeli királyaink alatt épültek. Ma még
teljes épségében fennáll a hatalmas ötszögül Bethlenbástya, alatt 3 méter vastagságú falaival, 16 ágyú el
helyezésére alkalmas fülkéivel, továbbá egy pár kisebb
bástya és a várfal néhány tanúlságos darabja.
A kolozsvári főtér nemcsak fejedelmi dicsőségben,
hanem országra szóló gyászban is egész Erdélynek fő
tere. Már Mátyás király 1468 bán c téren fejezteti le
a pártütőknek Moldvában elfogott 3 főnökét. Báthory'
István itt véteti fejét Békés Gáspár 7 föhívéne k ; Bá
thory Zsigmond a török pártnak öt tekintélyes tagját
ugyancsak itt végezteti ki.
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E század elején, a közélet általános dermetségének korszakában, Kolozsvár is keveset halad. A harminczas és negyvenes évekkel azonban, főként a
főúri osztály élénk részvétele mellett, elemi erővel
veszi kezdetét az űjraébredés korszaka. Hetiden János verzérlete alatt és Wesselényi Miklós, Kemény
Dénes, Szász Károly, valamint az önfeláldozó hazafiak
egész csapatának közreműködése mellett, a nagy hullá
mokat vető politikai küzdelmek, de nyomában a nem
zeti irányú kulturtörekvések is, Kolozsvárit össznontosúlnak. A szabad sajtó első termékeit a viharos
1834-ik évi kolozsvári országgyűlés hozza létre. Már
jóval előbb fölépül és ma is virágzik az első magyar
állandó színház, létre jő a zenekonservatorium és tndományos társulat alakítására történnek előkészületek.
Az 1841—43-iki országgyűlés törvényt alkot a magyar
nyelv, egy nemzeti múzeum és színház érdekében, mignem a hazafias törekvések a Magyarországgal való
egyesülésnek a kolozsvári 48-ik évi országgyűlésen
történt törvénybe iktatásával érnek tetőpontra.
A szabadsághnrez alatt Kolozsvár mindent áldozott,
a mit cgv tiszta magyar város haza oltárára felhalmozni bírt és többet veszített mint bármely magyar
város, mert a nélkül, hogy a testvérhazával óhajtott
egyesülés létre jöhetett volna, fővárosi szerepét is elvesztette. Erdély fővárosává Nagy-Szeben leve. a kor
mányszék és valamennyi fontosabb központi hivatal
kerülte Kolozsvár falait és csak a magyar társadalom
nak az egyház, gazdaság, közművelődés köré gyűjtött
s ezeknek czímei alatt lappangó hazafias törekvések
nek, a színház pártfogásában, az erdélyi gazdasági
erdélyi múzeum-egylet alakításában fölszinre törő, de
mélyen rejlő erőknek maradi gyúpontja.
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Azért azonban a mit e város küzdelmeiben veszített, legszebb reményeit is fölülmúlva, kárpótolta a
létrejött unió, a magyar korona, melynek közvetlen
oltalma alá jiitott.
A Ferencziek óvári zárdájában a ház történetének
latin leírásában, régi kútfőkre való hivatkozással az
áll, hogy a város régi nevét már kezdetben a taninté
zetektől nyerte és Colosvár, tulajdonképen „Scolásvár“ azaz „Iskolás-vár*. Kolozsvár ma nem is iparos,
de csakugyan iskolás vár, a magyar nemzeti művelt
ségnek a főváros után legnagyobb és legerősebb vára.

III.

Látnivalók.
1. Templomok, kápolnák.

1. Római katholikus Szent Mihály plebánia-templom (Mátyás királv-tér). 1372—1396. körül kezdték
építtetni; 1442-ben készen állott, de 1489-ben leégett.
Még Mátyás király alatt újra épült. Tornya múlt szá
zadban épült. Csúcsíves építészeti műemlék. Nyugati
kapuja felett a templom védőszentjének közép
kori kőszobra. Nevezetes a torony közelében a fal
közt felvezető kettős lépcsőzete és a renaissance styltt
sekrestye ajtó (1528). A sekrestyében a 15. századból
való falfestmények. A nemzeti fejedelmek korában
országgyűlések színhelye. 1556-ban itt igtatják be Iza
bella királynét, 1601. márcz. 27-én Báthory Zsigmondot
V szintén. Itt volt a Bocskay ravatala (1607. febr. 12.),
Rákóczy Zsigmondot, Báthory Gábort, Bethlen Gábort
(1613. okt. 23.) szintén itt választották és eskették meg.
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2. Szent-Ferencz-rendiek temploma és zárdája.
(Óvár, Karolina-térj. Eredetileg a Domokos-rendé volt
(fekete barátok) és már 1427-ben fennállott. 1697. óta
a nevezett szerzeteseké. A templom a zárdával egybe
építve, négyszögű udvart zár be. Legépebben megma
radt a zárda kereszt folyósója, csúcsíves arkadjaival,
a zárda nyugati homlokzata, földszintje és benne az
egyetlen oszlopon nyugvó boltozatos ebédlőterem (rebectorium). Orgona-karzatán néhány régi kép. 4000
kötetnyi könyvtár. Jelentkezők megtekinthetik.
3. Minoriták temploma. Deák Ferencz-utczában.
Épült 1782-ben. A vasárnapi ‘/sl2 órás misét látogat
ták Kolozsvár szép asszonyai és leányai (szépek miséje).
■1. Kegyesrendiek (piaristák) temploma, másképpen- j
egyetemi templom. Kgyetem-u. Főoltárát Szűz Máriá- ■
nak csodatevő (művészi szempontból értéktelen) képe
őrzi, a melynek tiszteletére Nagyboldogasszony nap
ján évenként búcsút tartanak. Egyházi kincstárát be
jelentett társaságoknak bemutatják.
5. Görögkath. templom (Mester utcza). C.yrillbctüs
misekönyvek, görög egyházi öltönyök, hímzések.
6‘. Görög keleti templom (Görögtemplom-utcza).
7. Unitárius templom (Kossuth Lajos-u. és Dávid
Fercncz-u. sarkán) az új unitar. kollégium mellett.
Közte és a kollégium között, utóbbinak keleti oldalá
nál fedél alatt látható az az emléktáblával megjelölt
nagy gömbölyű kő, melyről Dávid Fercncz püspök a
néphez prédikált.
8. Lutheránus templom (Kossuth Lajos-u. elején).
9. Ev. ref. két tornyú templom. (Magyar-u.). Épült
1829—1851-ig. Tornyáról szépkilátás. Mcnnyezetes fes
tett fapad a XVIII. századból.
10. Szentpéteri róm. kath. templom.
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11. Ev. rét. nagy templom. Farkas-u. Kolozsvár
Mátyás temploma. 1487-ben kezdték építeni. Néhány
! országgyűlést tartottak ben ne. Sírboltjába Apafii MiI hály fejedelem két kis gyermeke és számos főúr van
| eltemetve. Csúcsíves, cgyhajós templom. Belsejében
; régi czímerek. Szép a renaissance stylusu kőszószéke
I és a XVI. XVII. századból fenmaradt mennyezetes
padok.
12. Ev. rét', kis templom (Fcrcncz József-út).
:
73. Kórházi halottas kápolna (Trefort-utcza).
!
14. Temetői halottas kápolna.
i
15. Új zsinagóga. Ferencz József-út, a ncolog
izraeliták imahelye.
16. kégi zsinagóga, (zsidótemplom-u.) az orthodox
izraeliták imaháza.
j
17. Ilaller kápolna v. Aiiguszteum (Monostori út).
{
18. Monostori róm. kath. kis templom. (Monos- tori főút).
I
19. Monostori román templom. Templom-u.
í
20. Monostori róm. kath. nagy templom (Monostor
j végén). Az egykori hatalmas monostori apátsági tem
plom szentély maradványa, restaurálva. (Az apátságot
a Benedekrcnd számára I. Béla király' alapította 1061.
10113. körül. 1296-han már mint konvent és hiteles helyszerepei). Eredetileg román ízlésű lehetett. Sok viszon
tagság után megrongált hajójának köveit 1810-ben a
! róm. kath. lyceumhoz dolgozták fel. Egy szép ajtaját
| az Erdélyi Múzeum régiségtárában őrzik.)
|
21. Kálvária kápolna (u. o.)
,
(A város lakóinak 32 5°/0 róm. katholikus, 14-6°/o
görög kath., 2°/0 görög keleti, 34 30/0 cv. ref., 3 5°/c ' ll_
| theranus, 3 5°/0 unitárius, 9 6°/0 izraelita.)
'

-

‘

-
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2. Szobrok, emlékművek, emléktáblák.

1. Mátyás-szobor, készítette Fadrusz János. (Le
leplezték 1902. okt.- 12-én.) Létesült a király, a kor
mány adománya és országos gyűjtés útján. Mellék
alakjai közűi a föalak jobbján a belső Kinizsi Pál, a
külső Magyar Balázs. A baloldali egyik mellék alak
több elfoglalt zászlója között van Ausztria kétfejű sasos
lobogója is. (Bővebben lásd : M árki S. Mátyás király
Emlékkönyv.)
2. Szent-György-szobor. A prágai Szent Vid tem
plom előtt álló, kolozsvári testvérek középkori Szt.György-szobrának gípszmása. Ő felsége ajándékául az
Érd. Múzeum régiségtárában.
3. Gróf Mikó Imre szobra a Múzeum-kertben.
4. Gyulay Ferencz színművész szobra a Nemzeti
színház homlokzati fülkéjében.
5. Erzsébet királyné szobra, az Erzsébet sétaűton.
6. Rákóczi emlék (Monostor) a szászfenesi csatá
ban halálosan megsebesült II. Bákóczi György feje
delem emlékére.
7. A Statua (Karolina-tér). Eredetileg I. Ferencz
és neje, Karolina Auguszta látogatása emlékére a Má
tyás király-téren emeltette volt egy Topler nevű pol
gár buzgolkodása folytán a város.
9. Mátyás király emléktábla, a nagy király szü
letési házán ti. alább).
10. Petőfi endéktábla (a Biasini szállón).
11. A z erdélyi nemes színjátszó társaság emlék
táblája a kis Rhédey-házon (Jókay-utcza).
12. A z unió emléktáblája (Unio-u. Vigadó épület).
13. Deák F. és Vörösmarty emléktábla (Mátyás
király-u. 26. szám).
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14. Bem emléktábla,. Deák F. ulczn és Mátyás-tér
sarkán, a városházzal szemben.
15. Szilágyi Sándor történetíró emléktáblája szülő
házán (Farkas-u).
16. Indali emléktábla Esterházy-u. (Erdélyi Indali
Péter és fia Gyula lakása).
17. Bolyai emléktábla (Deák Fcrencz-iitcza). A nagy
mathcmatikus születési háza.
3. Nevezetesebb épületek, középületek.

Mátyás-ház (a Főtérről az óvárba vezető Mátyás
király-u. végén) Mátyás király születési háza. Kapu
jától jobbra szép bronz emléktábla jelöli, hogy Má
tyás, az igazságos 1443. február 27-én, mint Hunyadi
János korinányzó és neje Szilágyi Erzsébet kolozsvári
szokott szállásán itt jött világra.
A ház akkor Méhfi Jakab tulajdonában volt. Tőle
veje, Kolb István örökölte. Mátyás király tartozékai
val együtt örök időkre felmentette minden adó és
közteher alól. I. Rákóczi György a városnak ajándé
kozta. 1000-ban a város 50,000 korona költséggel res•tauráltatta és használatra az E. K. E. múzeumnak en
gedte át (1. alább).
2. Bocskay-ház fMátyás kir.-u. 1. sz.). Eredeti alak
ját elvesztette. Itt született 1557. januarius 1-én (pén
tek napon) Rocskay István erdélyi fejedelem, a kinek
halála évében (a kapu közben) felállított emléktáblák
ezt a tényt és a fejedelem szerencsés Péntek napjait
registrálják.
3. Bánffy-palota (Mátyás király-tér). Az erdélyi ré
szek egyik legsikerültebb barokk épülete. Régen gubernatori lakás, jelenleg fejedelmi vendégek szokott
megszálló helye.
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4. Plébánia-ház (Mátyás kir.-tér, a templom nyugáti kapujával szemben). Egyike a város legrégibb
épületének. 1450-ben Slcwnig Gergely plébános építtette.
5. Városház. Lépcsőházában egy Rákóczi- és egy
Báthori czímercs emléktáblával; a gyűlés és polgármesteri teremben városi tájrajzi képek. (Jelentkezők
megtekinthetik.)
6. Szathmáry-ház (régebben Báthory-ház, Mátyás
király-tér 34. szám). Már a XVI. század közepén fenn
állott. Egyike volt a kolozsvári 3 adómentes teleknek.
Kakas István császári követ birtokában volt a lő. század végén és 1594-ben Báthory Zsigmond fejedelem
innen nézte végig az elfogott törökpárti urak lefeje
zését. Udvari földszintje kívül a XVI. századbeli alak
jában maradt meg; belsejének sok része az Erdélyi
Múzeum-Egylet régiségtárában látható.
7. Városi vigadó, Unio-u., hajdan erdélyi országgyűlések szintere 1896-ban emléktáblával jeleltctelt
meg, annak megörökítésére, hogy 1848. május 30-án
itt mondatott ki az Unió (Magyarországnak Erdélyivel
való egyesítése).
8. A Bethlen-bástya (Bcthlen-u.). A hajdan fallal
kerített belváros egyik maradványa, Bethlen Gábor
fejedelem emléktáblájával, a ki alatt 1629-ben újjá
épült. Megközelíthető Farkas-utcza felől. A régi vái
fal érdekes maradványa látható közelében.
9. Egyetemi klinikák és intézetek. Mikó- és Trefortutcza. Ezen nagyszabású és mintaszerűen berendezett
új kulturintézcteket részletesen ismerteti a vándorgyűlés tagjainak az orvosi és niathcmatika-természcttudományi karok által ajándékul felajánlott díszmü.
(Lásd ott.)
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10. A „Ferencz József1 tud. egyetem központi
épülete. Főhomlokzata a Farkas-utczára épült. Innen
kiinduló főlépcsőháza két kisebb négyszögre osztja.
A díszterem (aula) a főbejárat felett a középen van.
Az egész épület a Farkas-, Egyetem-, Király- és Színház-utezák közölt terül el. A rektori és dékáni hiva
talok, a jogi-, bölcsészeti- s a math.-természettudományi kar előadó termei, a tanári termek, valamint
az egyes szemináriumok és a tornaterem itt vannak
elhelyezve. Azonkívül az E. Müzeum-Egylet több gyűj
teménye (1. ott).
11. Az igazságügyi palota (Hunyadi-téren). Fel
avattatott a Mátyás-szobor leleplezése alkalmával.
12. Emke palota, Emke-tér és Magyar-utcza sarkán.
13. Erdészeti palota az Emke-téren.
14. Pénzügy igazgatósági palota, az előbbi mellett.
Iti. Vármegyeház, Monostori út és London-utcza
sarkán. Szép díszterem.
'
Ki. New-York szálló. Építészeti látni való.
IV.

Gyűjtemények, tárak.
a) Az Erdélyi Múzeum-Egylet gyűjteményei.
1
(Az egyetemmel jelenleg szerves kapcsolatban álló
Erdélyi Múzeum-Egylet megalapítását Kemény József
és Kemény Sámuel grófok indítványára az 1841—42.
évi erdélyi országgyűlés mondotta ki. Azonban az
alapítás csak 1859-ben történt meg, a midőn gróf Mikó
Imre kezdeményezésére megalakult a Múzeum-Egylet,
1860-ban megnyíltak gyűjteményei is.
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Jelenleg az 1895-ben megújított szerződés szerint
a gyűjtemények az egyetem megfelelő intézeteivel
kapcsolatiján államilag kinevezett igazgatók alatt álla
nak. Az állam gondoskodik elhelyezésükről, léntartásukról s a használat és a Múzeum-kert évi bére fejé
ben a Múzeum-ügyletet évi segélyben részesíti. E
mellett az Egylet önállósága megvan. Alaptőkéje közel
600,000 korona. Két szakosztálya és kél folyóirata van.
{Erdélyi Múzeum és Orvos-Természettudományi Ér
tesítő.)
1. Könyvtár, (az egyetemi könyvtárral egyesítve).
Olvasó terembe a színház-utezai bejáratnál lehet be
jutni. Nyitva d. e. 9—1-ig, d. u. 5—7-ig.
2. Növénytár (a színház-utezai lépcsőháztól balra).
Nyitva vasár- és ünnep napokon d. c. 10—12-ig.
2.
Ásványtár (az egyetem-utezai bejárónál). Meg
tekinthető az igazgató engedélyével (9—12, d u. 3—6).
4.
Állattár (a Múzeum-kertben). Megtekinthető va
sárnap és ünnep napokon d. e. 10—1-ig
6. Régiségtár (a színház-utezai bejáratnál jobbra).
Megtekinthető hetenként 3-szor ingyen, 3-szor 50 fillér
belépő díj mellett, időnként meghatározandó napokon.
b) Egyetemi intézetek.
a) O rv o s k a ri i n t é z e t e k és g y ű j t e m é n y t á r a k .
Leiró- és tájboneztani intézet. (Mikó-u. 9. sz. „Ana
tóm ia' épület. Megtekinthető d. e. 8—9-ig.) Igazgató:
Dr. Davida Leó.
Szövet- és fejlődéstani intézet. (Ideiglenesen az
állattani intézet épületében, a Muzcum-kcrtbcn. Meg
tekinthető az igazg. eng.) Igazgató: Dr. Apáthy István.
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Élettani intézet. (Mikó-utcza 1. sz. Megtekinthető
d. e. 8—9; 12—3, d. u. 6—7.) Igazgató: Dr. Udránszky
László.
Éörboncztani intézet (Mikó-utcza 9. sz. „Anatómia*
épület. Megtekinthető d. e. 8—9-ig, 12—1-ig). Igazgató:
Dr. Buday Kálmán.
Általános kór- és gyógy tani intézet. (Trefort-utcza
8 sz. Megtekinthető 8—1-ig.) Igazgató : Dr. Lőte József.
Gyógyszertani intézet. (Trefort-utcza 8. sz. Meg1 tekinthető 8—1-ig.) Igazgató: Dr. Lőte József, mint
helyettes.
Belgyógyászati kóroda. (Mikó-u. Karolina-kórház.
Megtekinthető 8—12, 3 —5.) Igazgató: Dr. Purjesz Zsigmond.
Sebészeti kóroda és műtő-intézet. (Karolina orsz.
I kórház Mikó-utcza. Megtekinthető 8—12, 3—4.) Igaz
gató : Dr. Brandt József.
Szemészeti kóroda. (Mikó-utcza, Karolina orsz.
kórház. Megtekinthető 10—11, 4—6.) Igazgató : Dr. Hoór
Károly.
Szülészeti és nőgyógyászati kóroda. (Karolina
orsz. kórház. Mikó-utcza. Megtekinthető 12—2.) Igaz
gató : Dr. Szabó Dénes.
Törvényszéki orvostani intézet. (Mikó-u. 9. sz.
„Anatómia" épület. Megtekinthető reg. 8—9.) Igazgató :
Dr. Kenyeres Balázs.
Élet- és kórvegytani intézet. (Ideiglenesen az
élettani intézetben) Igazgató: Dr. Udránszky László,
mint helyettes.
Közegészségtani intézet. (Mikó-utcza 1. sz. Meg
tekinthető 9—12-ig,3—6-ig.) Igazgató: Dr. Rigler Gusztáv.
Bőr- és bujakórtani kóroda. (Mikó-utcza, Karolina
orsz. kórház. Megtekinthető az igazg. eng.) Igazgató:
Dr. Marschalkó Tamás.

1
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Ideg- és elmegyógyászati kóroda. (Trefort-utcza
€3. sz. Megtekinthető az igazg. eng.) Igazgató : Dr. Lechner Károly.
jí) Ma th e ma ti kai- és t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r i
i n t é z e t e k és g y ű j t e mé n y e k .
Vegytani intézet. (Muzeum-kert. Megtekinthető
bármikor.) Igazgató: Dr. Fabinyi Rudolf.
Matliematikai seminarium. (Központi egyetemi
épület, király-utczai szárny, II. emelet. (Megtekinthető
d. u. 4—6-ig.) Igazgatók: Dr. Vályi Gyula, Dr. Farkas
Gyula, Dr. Schlesinger Lajos.
Ábrázoló geometriai intézet és szertár. (Központi
egyetemi épület, király-utczai szárny, III. emelet.) Meg
tekinthető az igazg. eng.) Igazgató: Dr. Klug Lipót, (1.
muth. és term.-tud. kar.)
Általános növénytani intézet, gyüjteménytár és
botanikus kert. (Egyetemi központi épület, földszint,
szinház-utezai szárny és Múzeum-kert. Megtekinthető
8— 12, 3 - 6 a botanikus-kert reggel 7-től este 7-ig.) Igaz
gató : Dr Richtcr Aladár.
Növény rendszertani intézet. (Majúlis-utcza 18. föld
szint. Megtekinthető bármikor.) Igazgató : Dr. Borbás
Vincze.
Természettani intézet. (Egyetemi középponti épü
let, II. emelet, egyetem-utezai szárny. Megtekinthető
9— 12-ig, 3—6-ig.) Helyettes igazgató és adjunclus:
Dr. Pfeiffer Péter.
Csillagászati intézet és gyüjteménytár. (Központi
egyetemi épület, II. emelet, cgyctcm-utczai szárny.
Megtekinthető 9—12, 3—6-ig.) Helyettes igazgató:
Dr. Pfeiffer Péter.
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c) Más gyűjtemények.
1. E. K. E. néprajzi múzeuma, (Mátyás király szü
letési házában). Megtekinthető d. e. 9—12-ig, hétfőn és
csütörtökön ingyen, vasárnap 50 fillér és más napo
kon 1 korona belépő díj mellett. Képes katalógus 40
fillér. Több mint 0000 tárgyat foglal magában és egy
1000 kötetes szak könyvtárt. (Ősfoglalkozási tárgyak,
erdélyi házi ipari czikkek, különösen szép szőttesek
és varrottasok, háztartási czikkek, néprajzi unicumok,
balneologiai tárgyak.)
2. Ferencz József technológiai iparmúzeum (a
Malom-utczában). Megtekinthető vasár- és ünnepnapo
kon d. e. 8—12-ig.
3. 48-49-iki történelmi ereklye múzeum, a Torna
vívó épületben, a Széchenyi-téren. Nyitva naponta 9—
12-ig. A szabadság harcz nagy napjainak emlékei.

V.

Tanító- és nevelő-intézetek.
5. Tanító- és nevelő-intézetek

1. Magyar királyi Ferencz Jó zsef tudományegye
tem. Erdélyben egy felsőbb tanintézetet már János
Zsigmond idejében terveztek, de ez akkor nem való
sült meg. Báthory István 1581-ben felállíttatta ugyan
az akadémiát, de ez a Jezsuiták elűzésével megszűnt.
Végre Mária Therézia alatt 1774. három fakultással
(jog, bölcsészet, orvossebészet) megnyílt. Csakhamar
azonban aláhanyallott. A kiegyezés után Br. Eötvös
József karolta fel az ügyet és az ő utódja, Pauler Ti-
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vadar alatt 1872-ben megnyílt. Jelenleg a négy karnál
52 nyilvános rendes tanár, 23 nyilv. rendkívüli és ma
gántanár, 1 előadó, 3 magántanító, számos tanársegéd,
gyakornok és demonstrátor működik. Hallgatóinak
száma 1902—1903-ban 1598, ezek közűi 10(51 jogász,
122 orvostanhallgató; 236 bölcsészeti és 121 matti.term.-tudományi kari és 58 gyógyszerész.
2. i>Kalazantinum« r. kath. papnevelő intézet.
(Farkas-utcza.)
3.
A z ev. ref. egyházkerület theologiai facultása,
(Emke-tér 1. szám). Az intézet bennlakással és convictussal van egybekötve, a melyben 80 thcologus és
40 tanárjelölt nyer ellátást.

A) Theologiai tanfolyam

A fölvettek
szám a

É vk ö zb en
k im a ra d t

Év végén volt

S ta tis z tik a i adatok.

I. évfolyamban ....................

34

3

29

11. évfolyamban ...................

27

24

III. évfolyamban ....................

21

—
1

IV. évfolyamban ...................
összesen ...................

18
100

—

4

20
18
91

B e n l a k á s és k o n v i c t u s . (Központi fűtés,
gázvilágítás). Az internatus jelenleg már 140 ifjd befő-
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gadására van felszerelve; azonban a f. évi egyházkeriileti közgyűlés az összes bennlakók számát végleg
120-ban állapította meg és pedig akként, hogy 80 theok
logus és 40 tanárjelölt ifjü vétessék fel az 1908—1904.
'■> tanévre Ugyancsak közgyűlési határozattal kimonda
tott, hogy az internátus az eddigi közös háló- és dol
gozótermek helyett alakíttassék át u. n. czella-rendt.
szerűvé, 2—4 ifjű számára szolgálván egy-egy helyiség.
Ez átalakítástól azt várják, hogy nemcsak kclleme&
sebb otthont nyernek az ifjak, hanem egy-egy helyiiségben kevesebben lévén, jobban és zavartalanabból
s
dolgozhatnak (Jelenleg az egész berendezés átalakítás
alatt).
A konviktusi ellátás magának az intézetnek házi
kezelése alatt van. Az anyag bevásárlását s a főzésre
_
való felügyeletet özv. Szász Domokosáé úrasszony el
nöklete alatt egy női bizottság eszközli, a mely hetenkint váltakozva 2—2 tagja által gyakorolja az ellen
őrzést.
Az egészségügy kezelését dr. Filep Gyula, egye
temi tanársegéd végezte, a ki a második félévben a
közegészségtanból a III. és IV. éves theolognsoknak
előadásokat is tartott, ismételten is bemutatván nekik
városunk összes közegészségi intézményeit és inté
zeteit.
4 Unitárius papnevelő intézet (az unilár. kollé
giumban.)
5. Felső kereskedelmi akadémia. A kereskedelmi
i akadémia épületében (Bástya-u). Főiskolai fokozatú
tanintézet, 2 évfolyamból áll s annak végzése után a
(' hallgatók kereskedelmi akadémiai végbizonyítványt
s>
kapnak. Rendes hallgatók csak olyanok lehetnek, kik
5"
felső kereskedelmi iskolai, vagy középiskolai érettségi
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bizonyítványt, vágj' ezzel egyenlő értékű gazdasági,
vagy ipariskolai végbizonyítványt szereztek, vagy va
lamely katonai tisztképző intézetet sikerrel elvégez- j
tek. Rendkívüli hallgatóknak azonban felvehetők mind
azok, kik legalább 18 évesek s előzetes tanulmányaik
alapján a választott előadásokat megérthetik. Az aka- j
démia feladata, hogy hallgatóit a kereskedelmi híva- í
tásra alaposan kiképezze, ezeknek módot és alkalmat i
nyújtson, liogj’ ismereteiket az összes kereskedelmi
tudományokra kiterjedő előadások hallgatása által
kiegészítsék, a közgazdaság egész körében mélyebbre
ható kiképzést s a kereskedelem jelentőségének meg- j
felelő szakbeli műveltséget szerezzenek, melyeknek
segélyével a közgazdasági pályákon egykor vezető sze- j
repel is sikerrel betölthessenek. Évi tandíj: 2-10 kor. ■
6.
M. kir. gazdasági tanintézet (Kolozs-Monostoron). A kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézetet j
Gorove István földmivelésügyi miniszter létesítette !
1869 évben az érdélj'részi róni. kath. Status (az erdély- ’
részi róni. katholikusok autonómiával bíró összcsége)
Kolozsvár város melletti Kolozs-Monostor községben 1
és határában fekvő uradalmából 435 hektár területű
birtokon.
A tanintézet ünnepélyes megnyitása 1869. év no
vember hó 15-én történt és az első tanév 40 beíratko- f
zott hallgatóval megkezdetett.
!
1889. korszakalkotó év a tanintézet történetében
Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ugyan
is a bérbirtok egyrészét, kerekszámban 128 hektárt
öröktulajdonúi szerezte meg az államkincstár számára
s Így a tanintézet most saját birtokkal bír, melyen a |
tanítás czéljaira szolgáló épületei és egyéb épületeinek 1
nagy része is áll,
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Növendékeinek száma 1902—903-ban 137 volt.
Azon körülményre való tekintettel, hogy a tanin
tézetbe az erdélyi részekből feles számmal jönnek sze
gényebb sorsú hallgatók, a tanintézet főépületében az
intézet megnyitása óta bentlakó és étkező hallgatók
részére konviktus rendeztetett be. A konviktusi helyi
ségek állanak: két nagy háló-szobából, két dolgozó
szobából, egy mosdó szobából, egy olvasó szobából,
egy ebédlő szobából és egy fürdő szobából. A háló
szobában 32 hallgató talál elhelyezést, mindeniknek
van egyforma csinos vaságya és ruhaszekrénye. A
dolgozó szobában mindeniknek dolgozó asztala. A
mosdó szoba vízvezetékkel, 12 vízcsappal és kipléhezett hosszú mosdó-edénynyel és kályhával van ellátva.
Az olvasó-szoba könyvszekrényekkel, asztalok és szé
kekkel van egyszerűen, de csinosan bútorozva; itt ál
lanak rendelkezésre az intézeti hallgatók olvasóköré
nek szaklapjai, folyóiratai és az ifjúsági könyvtár.
A fürdőszoba fel van szerelve 3 fürdő-káddal, 2 zuhany
nyal, a víz a mellékhelyiségben elhelyezett vízmelegí
tőből jön a kádakba. Minden helyiségbe gázvilágítás és
vízvezeték van berendezve. A konviktusba első sor
ban 32 erdélyrészi születésű ifjú vétetik fel állami alapítványos ingyen helyre, azonkívül felvétetik 26 ifjú
havi 40 kor. fizetés kötelezettségével. A konviktusban
egy személyre naponta 840 gr. kenyér, 300 gr. (vasár
nap 450 gr) hús és 3 deciliter tej van számítva.
Orvos: Dr. Pataki Jenő.
7. Közigazgatási tanfolyam (jegyző-jelöltek kép
zése) Monostori út, Megyeház.
8. Kőm kath. főgymnasium (Farkas-u.), A kolozsvári
r. kath. főiskolát Báthory István alapította 1579-ben.
Jézsuiták tanítottak benne, sokszor megszakítással a
Vezető.
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XVII. században, egészen 1773-ig. 1776. óla piűrislák
tanítanak az intézetben. Az iskola eredet szerint a
mai cv. ref. collcgium helyén volt, majd Kolozsmonostorra szőrűit, azután a mai egyetemi épület helyét
foglalta el. A fegimnasium mai épülete 1821-ben ké
szült cl. Az úgynevezett akadémiai templom 1718—1724.
épült. A Szt.-József lincvclő intézet 1734-ben, az úgy
nevezett nemesi convictus (a mai kegyesrendi ház és
convictus) 1735-ben készült el (egyes részei későbben).
A főgymnasiumban 1902—3-ban 17 tanár (14 pia
rista, 3 világi) tanított 468 tanulót. A két internátus
bán 37 alapítványos kapott ellátást; fizetéses (havi 36
korona) növendék volt 35 tanuló.
Az intézet, bár épülete régi, mégis a jogos egész
ségügyi és didaktikai kivánalmaknak nagyban és egész
ben megfelel. Gázvilágítása és vízvezetéke van, termei
tágasok, padjai czélszcrűck. Hiányos a szellőztetés. Az
internatus két házában (a farkas-utezai rendházban és
az egyetem-utezai seminariumban) a tanuló- és háló
szobák czélszerű bútorzattal vannak ellátva, egyébként
is jó karban vannak, de fürdőszobáról nincs gondos
kodva.
Az utolsó, 1902-3. iskolaévben a három intézet
egészségi állapota jónak mondható. Haláleset nem for
dult elő, ragály csak futólag jelentkezett (fültőmirigylob). Orvos és egésszégtan tanár : dr. Scheitz Vilmos.
Az intézet felszerelése általában megfelelő. Gazdag
tanári könyvtára, az úgynevezett „lyceumi könyvtár*.
9.
Ev. ref. főgynm&sium (Farkas-u.). A kolozsvári
ev. ref egyháznak már 1545-ben volt iskolája. 1557ben a tordai országgyűlés az „Ővár“-ban jelöli ki he
lyét s 100 forint évi jövedelmet rendel szám ára; ez
időben a városi százas gyűlés lectorok (segédtanárok)
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alkalmazásáról gondoskodik. Református felekezeti jel
lege volt az intézetnek 1569-ig : ez időpontig tanítottak
benne Vizaknay Gergely, Dávid Ferencz, Balázs István,
Szikszai Fabricius Balázs, Károlyi Péter. 1569—-1609-ig
megszakad az iskola történetének szála : ekkor adta
Báthory Gábor a református iskolának az óvári romba
dőlt templomot, 1610-ben pedig jövedelméről gondos
kodott. A collegium megalapítása tulajdonképen Beth
len Gábor nevéhez fűződik, ki 1622-ben a farkas-utezai
templomot a mellette fekvő telekkel és puszta zárdá
val együtt a reformátusoknak a d ta ; ugyanez évben
az országgyűlés rendelkezett az iskola építése ügyé
ben. A collegium 1656-ban költözött a kijavított zárdaépületbe s itt volt 1798-ig, mikor az épület a templom
mal együtt leégett. Az új intézet első rectora a híres
Apáczai Cseri János volt. Az 1806-ban újra felemelt
collegiumi épület 1902-ig szolgált a gyninasium czéljaira, ekkor költözött új, államsegélylyel épített, haj
lékába a gyninasium. 1656-tól 1870-ig, több mint két
száz évig főiskolai jellege volt az intézetnek, a meny
nyiben a gymnasiumi tanulmányokon kívül előbb
theologiai, később jogi tanfolyam is volt benne
Jelenben a collegiumban négy osztályú elemi is
kola és nyolez osztályú főgymnasium van. Tanulóinak
száma volt a múlt iskolai év végén:
a) Az elemi iskolában 130;
b) a gymnnsiumban 373.
Az intézet kezdettől fogva benlakást adott az ifj úság egy részének, eleinte ingyen, később csekély díjért.
1897-ig a városon főztek jótékonyságból felváltva egyes
családok kegykosztúl ebédet, s a kollégium jótékony
alapítványokból czipőt süttetett a szegény tanulóknak.
Azóta convictus is van, melynek helyiségéül a régi
2*
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collcgiumi nyomda-épület szolgál. Az elemi iskola 3,
4 osztályai és a gvmnasium tanulói és egyetemi hall
gatók közül 1902—3-ban benlakó volt 142, a konvictusban étkezett 142
A szegénysorsu jó tanuló liuk az internátusbán és
convictusban kedvezményben részesülnek.
A kedvezményeket az intézet kegyes alapítók
alapítványai kamataiból nyújtja Ebből a forrásból
osztott ki a múlt évben 32 ösztöndíjat és 68 jutal
mat. A segélyezés összege évenként több, mint 9J00 I
korona.
A bennlakók kötelesek a szünidőkre hazamenni.
— Évközben a gyengélkedőket a betegszobában helyezi
el az intézet, az ápolásra szoruló súlyosabb betegeket
kórházba küldi. — Az iskolai év elején az iskola orvosa
megvizsgálja a bennlakókat.
A lakással, fűtés, világítás és takarítás j á r ; az
élelmezés: reggel 3 deczilitcr tejes kávé, 150 gr. fehér
zsemlével, délben 3 tál étel 200 gr. lélfehér kenyérrel,
este 1 tál étel (hetenként ötször sült) 200 gr. félfehér
kenyérrel, beköltözéskor mindenki hoz magával 1
szalmazsákot, 1 párnát, 1 ágvterítőt, 3 alsó-lepedőt, 3 ■ i
paplanlepedőt, 3 párnahajat, ingeket, lábravalókat,
harisnyákat, zsebkendőket, hálóingeket, 3 törülközőt,
fésűt, kefét, téli és nyári öltözeteket s 1 széket.
Az iskola kormányzó testületé az elöljáróság,
melynek tagjai az iskola két főgondnoka, két gond
noka és a rendes tanárok; tanácskozó tagjai, az iskola
orvosa, ügyvédje és pénztárosa. A tanári kar állott a
múlt évben 2 nyugalmazott tanárból 9 rendes, 3 helyet
tes tanárból, a tornatanítóból, egy óradó, egy gyakorló
tanárjelöltből. A tanári kar tagja az iskolaorvos, a ki
heti egy órán egészségtant tanít.
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Az intézet ügyeit az igazgató tanár vezeti; az internatus és convietus vezetését és felügyeletét egy
rendes és két helyettes tanár teljesítették, kik benn
laktak az intézetben; az intézet vagyona a gazdasági
felügyelő tanárra van bízva ; az elemi iskolát, mely
nek négy okleveles tanítója van, az elemi iskola igaz
gatója vezeti.
Az intézet telke a farkas-utezai templom körül
mintegy 16,000 ni*, lí telken áll a régi 1800-ban épült
collegium négyszögü belső udvarával, az 1898-ban
épült új torna-csarnok, a convietus helyiségéül szol
gáló régi nyomda épület és a gymnasium új épülete.
A területnek felénél nagyobb része játszó- és üdülőhely.
Az ó-épületben van a könyvtár (21,000 önálló munka
30.000 darabban, 50 folyóirat, 400 vegyes mű) 7 helyi
ségben elhelyezve, egy nagy terem; az internatus 36
helyisége ; 2 betegszoba; 2 szoba ifjúsági olvasó-terem,
4 elemi iskolai osztály, pénztár, irodák. A tornacsar
nok ünnepélyek rendezésére is szolgál. A convictusnak
a templomtól keletre 7 helyisége van.
Az új épületben van 9 tanterem ; 4 helyiség a ter
mészetrajzi tanítás, 4 a természettani, 2 a rajztanítás
és a szertárak czéljaira; 2 helyiség a történeti és philologiai szertár számára.
A lakószobák száma 29 Egy-egy szobában ren
desen 4 tanuló lakik, itt vannak elhelyezve az ágyak
alátolható karikás ágyakkal, mosdó-, és ruhaszekrény,
asztalok, székek. A lakószobák egymástól külön állnak ;
az internátusbán bennlakó tanárjelöltek, vagy a Vll—Vili
gimn. osztály tanulói ügyelnek fel a szoba rendjére,
a szabályok megtartására (primariusok). A szobákat
az intézet cserépkályhákkal látta el, a régi vaskály
hák helyett. Ezeket fával fütik. Minden szobában van
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közös lámpa és a felügyelőnek külön lámpája ; ezeket
petróleummal az intézet látja el. A szellőztetésre kü
lön készülékek nincsenek; megszabott időben (lefek
vés előtt) minden szobát kiszellőztetnek. Az internatus helyiségében minden folyosó végén fűthető, víz
vezetékkel és csatornával ellátott closett van, minden
folyosón van vezetékcsap is. A betegszoba a többi:
lakószobáktól külön van, külön doscttel ellátva. Für
désre a tanulók lakószobánként járnak, minden hónap
ban az Erzsébet-fiirdö tűkörfürdőjébe.
A gimnázium áj épületében az osztályok tágasak,
magasak, világosak; ajtójuk zárt folyósóra nyílik, a
hol a tanulók felöltője, kalapja áll. Ide nyílnak aMeidinger-kályhák is ; ezeket kívülről koksz-szal fűtik, a
mit a pinczéből géppel emelnek fel a 3 folyosóra.
Szellőztető kéménynyel el van látva minden helyiség.
A kéménybe két zárható csatorna nyílik: egy a föld
től 30 cm.-re, egy a tetőzet alatt. A padok negatív
distantiára igazítható, felhajtható asztalokkal ellátott
Feiwel-féle padok ; 2 és 3 ülésesek és osztályonként
és soronként is különböző nagyságúak. A rajzterein
könnyű, támlátlan székekkel és terjedelmesebb aszta
lokkal van felszerelve ; minden ülőhelyen az asztallap
alatt áll a rajztábla. A tanári asztal a rendes osztá
lyokban és a rajzteremben emelvényen áll, a természettani és természetrajzi teremben a padok vannak
lépcsőzetes emelvényre helyezve. E két utóbbi helyi
ségben a kisérletezés czéljaira vegyi fülke, gáz- és
vízvezeték van. Esti gázvilágításra is be van ren
dezve az emlitctt két terem, az ének- és zeneterem, a
VI. osztály, a folyosók, lépcsők, a tanári tanácskozó
terem és az igazgató irodája a földszinten. A 6 als6
osztályban van elhelyezve szekrényekben az ifjúsági
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könyvtár; a VII. ós VIII. osztály könyvtára az ó-épülelbcn van. Minden folyosó keleti végében closettek és
pissoire-ok vannak vízvezetékkel és csatornára beren
dezve. Ezeket a földszintről közösen fűtik.
Az utolsó év egészségi állapota :
I. Heveny fertőző betegség volt ....................... 65
II. Köztakaró betegsége .................................... 76
III. Torokgyuladás különbözőa la k ja .................. 53
IV. Tápcsatorna betegsége................................ 29
V. Lélekzőszcrvek betegsége............................ 24
VI. Szemkötőhártya betegsége........................... 23
VII. Izmok és idegek betegsége......................... 14
Vili. Idegen test eltávolitása................................ 2
IX. Külső fülgyulladás....................................... 2
Mindezek a betegségek kedvező lefolyásúak voltak,
haláleset sem a bennlakó, sem a kuniaké tanulók kö
zött nem fordiílt elő.
A betegszoba fel van szerelve mindazokkal az esz
közökkel, köt- és gyógyszerekkel, a melyek az első
segítség nyújtásához, a könnyű betegség orvoslásához
szükségesek. Orvos és egészségtan tanár dr. Konrádi
Dániel.
10.
Unitárius fó'gymnasium (Kossuth Lajos-utcza).
Régi, majdnem 3 évtizedes óhajtása az unitárius egy
háznak, hogy régi kollégiuma helyett egy új, a modern
hygicnikus és didaktikai követelményeknek mindenben
megfelelő intézetet emeljen. Ez óhajtás elméleti téren
mozgott mindaddig, a míg a boldog emlékezetű Berde
Mózsa fejedelmi alapítványát az egyház birtokba nem
vette s míg Wlassics Gyula közoktatási miniszter az
ő nagy jóakaratával jelentékeny építési segélyt nem
utalványozott. Mellőzve az építést megelőző, 6—8 évre
terjedő előmunkálatokat, csak azt említjük meg, hogy
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1901. szcpt. 22-én az iskola országos ünnepély kereté
ben — niegnyittatott. Az épület négy szögben épült s
négy szabadon álló homlokzata van. A telek területe
4365 m. A tantermek 6 30-6 60 m. mélyek, 11-20—1145
ni. hossziíak és 4 30—4 45 m. magasak, így átlagos te
rületük' 7320 'ni.' Levegőtartalnnik mintegy 340 ni.3
A legnagyobb igénybevételnél egy tanulóra 120—140 m.3
terület, 6 60 ni.3 levegő esik. A legnagyobb hálószoba
10'40 m. széles, 21 ni. hosszá, egy tanulóra esik 4-80 m.*
terület és 20 ni.3 levegő. A dolgozó-szobákban egy ta
nulónak jut 220 ni.3 terület.
A Kossuth Lajos-utczai rész kettős menetű, a többi
szárnyakon csak utczai helyiségek vannak, körülfutó,
tágas folyosókkal. Belül az udvar 1301 m.3 területtel.
A tornaterem 220 ni.* területű, elöl 32 ni. hosszú nyílt
árkádsor.
Az épület stílusa az olasz renaissance, görög for
mákkal és linóm párkányokkal tagozva. Magában fog
lal egy pinczesort, melyben a konviktus helyiségei, a
szolgák lakásai, kazánház és az internatus fürdője'
vaunak elhelyezve; egy magas földszintet, két emele
tet és a középső malitoknál egy harmadik emeletet,
mely csak az udvari homlokzatokon érvényesül. A
tantermek és szertárak a földszinten és első emeleten
vannak elhelyezve; emilt van a díszterem is, melynek
területe 176 m.3, három oldalon kürüllutó 102 m.3 terü
letű karzattal. A második emeleten vannak az inter
natus dolgozó-, hálószobái, zeneterem, betegszoba és
rajzterem.
Az épület csatornázással, vízvezetékkel és központi
fűtéssel van ellátva, kombinálva megfelelő szellőzte
téssel. A középponti fűtés rendszere alacsony nyomású
gőzfűtés, hosszá tartamú égéssel, önműködő tűzszabá-

TANÍTÓ- ÉS NEVELŐ-INTÉZETEK.

41

lyozással, középpontosított légtelenítéssel. A szellőzés
a falazatokba épített légesatornákon történik. Ezek
oly méretűek, hogy még 10 C° külső hőmérsékletnél
is óránként 1—l ‘/s légváltozás érhető el. Iskolapad
jaink Feiwel-féle + 3 distáncziások. A fürdő cl van
látva 6 káddal, egy nagy medenczével, két zuhanynyal,
24 lábfürdővel és öltöző kabinokkal.
Az intézetben van 4 osztályú elemi fiúiskola, gim
názium és papnevelő intézet. Az 1902—3. iskolai évben
volt 71 elemi iskolai, 338 gimnáziumi és 20 papnövelő
intézeti tanuló. Inleinatusi czélokra van összesen 27
helyiség. Ez évben benlakott 4 elemi iskolai, 145
gimnáziumi, 19 papnövelő int. tanuló és 14 egyetemi
hallgató. A konviktusba felvétetett 17 papnövendék.
128 gimn., 4 elemi iskolai tanuló és 9 egyetemi hall
gató. A díjak különbözőképen vannak megállapítva.
Unitárius vallású tanuló fizet az élelmezésért 200 ko
ronát, nem unitárius 300 koronát, iskolai díjakban
unitárius 77—106 koronát, nem unitárius 99—148 ko
ronát.
Az utolsó év egészségügyi állapota igen kedvező
volt. Járványos betegség nem fordult elő. A fertőző
betegségek közűi előfordult 1 kanyaró, 2 váltóláz, 1
fültőmirigylob, 3 influenza. Hosszabb-rövidebb ideig
gyógykezelve volt az internatus betegszobájában 62
beteg, mindegyik gyógyult. Halál eset nem volt. Orvos
és egészségtantanár: dr. Veress Lajos.
. 11. Kereskedelmi akadémia (Sétatér-u. és Bástyautcza sarkán). A Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia,
mely egyik úttörő intézete volt a magyar kereske
delmi oktatásnak, 1878-ban alapíttatott. Az erdélyi ré
szekben a modern kereskedelmi szakoktatás eszméje
először Kolozsvárt, e kulturális központban, nyert meg-
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valósítást. Az akadémia fcntartói: a magyar állam,
Kolozsvár városa s a kolozsvári kereskedelmi és ipar
kamara. A „kolozsvári felsőbb kereskedelmi iskola4,
mint kezdetben neveztetett, 1878—1902-ig középiskola
jellegű tanintézet volt, 1902-ben főiskolává fejlesztetctt
s mint ilyen Kereskedelmi Akadémia czimet visel.
Az aristokratikus erdélyi társadalomban a keres
kedelmi szakoktatás ez úttörő iskolája kezdetben igen
válságos időket élt át. midőn fenmaradhatása is két
ségessé v ált; de az első küzdelmes évek kiállása után
olyan rohamos fejlődést ért el, mely a hazai szakisko
lák történetében szinte páratlanúl áll és sikereivel s
vezető munkálkodásával egyúttal egyik legtevékenyebb
előkészítője lett azon meglepő haladásnak, melyet
Magyarország a kereskedelmi szakoktatás terén az
utolsó negyedszázad alatt elért.
Az intézetnek 25 éves fennállása alatt 4G58 ta
nulója volt. Midőn 1881-ben az iskola betetőzését meg
érte, összesen 31 tanulója volt a három osztályban s
6 tanuló telt érettségi vizsgálatot; a múlt tanévben
288 tanulója volt s 90 tanuló állott érettségi vizsgálatra.
A tanulók létszáma állandóan 250—S00 közt mozog s
a nagy szám miatt 3—4 párhuzamos osztály tartatik
fenn.
Alig van még egy második iskola az országban,
mely tanítványait oly nagy körből nyerné, mint a
Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia. Az elmúlt 25 év
alatt a magyar koronának nem igen van olyan tör
vényhatósága, melyből ne lettek volna növendékei s
egyes tanévekben 40—54 megye területéről sereglettek
össze tanulói, a mi az intézet országos jellegének és
igen jó hírnevének a bizonyítéka.
A nagy látogatottságnak egyik oka a gondosan
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•vezetett és korszerüleg berendezett internátusbán van.
A kezdetben 50 tanuló befogadására berendezett internatust évöl-évre újabb építkezésekkel kellett bővíteni,
s jelenleg a bcnlakásban ICO tanuló számára van hely.
A benlakás a magasabb igényeket is kielégítő beren
dezésű. A benlakó ifjak négy részletben fizetendő 800
korona évi díjért teljes ellátást kapnak s betegség ese
tén az intézet orvosa által gyógykczeltctnek. A tanuló
és háló-termek kényelmesen vannak berendezve, szellősek, világosak, gáz- és vízvezetékkel vannak ellátva.
A benlakók szórakozására a gazdag ifjúsági könyvtá
ron és olvasótermen kívül rendelkezésre állanak a
tornaszerek, vívóterem, tekepálya és a játszótermek.
A felügyeletet az igazgató, 5 rendes tanár és 4 aka
démiai hallgató, mint segédfelügyelők teljesítik, kik
közül az igazgató s a segédfelügyelők, az intézetben
laknak. A gyengébb tanulók külön correpetitiok által
segíttetnek tanulmányaikban. A bcnlakásban 16 évi
fennállása óta 1461 növendék volt elhelyezve s így
átlag egy évre 91 benlakó tanuló esik.
A kereskedelmi akadémián az ifjúság oktatását
és nevelését ez idő szerint 41 tanár eszközli, kiknek
élén, mint igazgató Kiss Sándor áll. Az egészségügyi
érdekek gondozása Dr. Bénél János egyel. m. tanárra
van bízva, ki az intézetet minden nap meglátogatja,
egyúttal az orvosi ellenőrző szemlét is teljesíti, mely
abból áll, hogy mihelyt valamely künlakó tanuló az
előadáson nem jelenik meg, az iskola-orvos őt lakásán
fölkeresi s tapasztalatáról az igazgatónak azonnal je
lentést tesz. Ez intézkedéssel a laza felügyelet alatt
álló künlakó tanulók korábbi iskolamulasztásai egé
szen elfőj tattak.
A múlt tanév egészségügyi szempontból a legked-
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vezőbb évek köze tartozott; járvány, súlyosabb betegíilés vagy haláleset az intézetben nem fordult elő.
12.
Állami elemi tanítónőképző intézet (Eötvösutcza). Ezen intézet az 1868. évi 38 ik törvényezikk alap
ján létesült és felállítása a fent idézett törvény fenkölt
lelkű megalkotójának, br. Eötvös Józsefnek nevéhez
fűződik.
Az 1870. évben a város megvásárolta a NVcsselényiféle telket 9000 frt.-ért és a gr. Lázár-féle telket és
épületeket 16000 frt.-ért.
Az intézet 1870 deczember hó 5-én megnyittatott
20 benlakó és 2 bejáró növendékkel.
Előbb szerény viszonyok közt kezdi működését
az I. osztály felállításával, gyakorló iskola nélkül.
Utóbb az eredeti terven változás történt: a Lázár-féle
telek állandóan a férfi tanítóképzőnek adatott át, a
tanítóképző pedig a (ma a tanítónőképző internatusa
Magyar-u.) Radák-féle házban talált alkalmas szállást;
és benne elhelyezést nyert az I. és II. osztály, a gya
korló iskola, az internatus és két benlakó tanerő. Idő
közben az igazgató-tanács kísérletet tesz, hogy a
Wessclényi-féle telken (a mostani helyén) az intézet
számára alkalmas épület emeltessék. Végre gróf Csáky
alatt megvalósult az óhajtás. A minister 1890. junius
havában Kolozsvárra jött, meglátogatta az intézetet,
meghallgatta az intézet állapotáról szóló jelentéseket
és belátta, hogy az intézetnek valóban szüksége van
megfelelő épületre.
1894. augusztus havában a kész épület átadatott
rendeltetésének és szept. 15-én a tanítás már az új
épületben vette kezdetét.
Az intézet telke 12,639 m.* Három oldalról utcza
határolja: u. m. az Eötvös-, Eszterházy- és a Szamos-
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utcza és Szamos folyó. Egyik oldalát egy üres telek
zárja el. A telek egészséges helyen, a város csendesebb
részében fekszik, de elég közel a belvároshoz, az eme
let ablakaiból kedves kilátás nyílik a várost koszorúzó hegyekre és a távolból kékellő gvalui havasok
csúcsaira. Az épület homlokzata Ny.-l) -Ny.-ra néz,
elől 12 méter hosszú, oldalain 6 méter széles szabad
tér veszi körül, melyet díszes vasrács zár be az utcza
felöl. Ezen szabad tér bokrokkal és dísznövényekkel
van beültetve.
Az épület souterraineből, magas földszint és eme
letből áll A főbejárat tágas előtérre vezet, honnan az
emeletre, a jobb és balszárnyba és a földalatti részekbe
lehet jutni.
A földszinten van a szolgalakás, azután a fizikavegytani előadóterem, az ásvány-vegytani szertár, a fizi
kai szertár, az állattani szertár, I., II., III. és IV. tanterem,
I., II., III., IV. dolgozó-szoba a benlakó növendékek szá
mára és rajzterem. A főbejárattal szemben van a kézi
munkaterem. Ezen szárnyban van, előtérrel ellátva, a
6 kloset önműködő vízömlesztő szerkezettel. A föld
szint jobb szárnyában van : a tanári terem, a növen
dékek elfogadó szobája, az igazgatói iroda, az igaz
gatói lakás. Ennek folyosóját üvegajtók választják el
a folyosó többi részeitől. Ezután következik egy mel
lék bejárat a Szamos-utczáról; a VI és VII hálóterem ;
a betegosztály, mely két betegszobából, egy ápolónői
szobából, egy kis kamra és egy előtérből áll, mely
által a betegszobák teljesen izoláltatnak a folyosótól.
A folyosó végén van a fürdőszoba 9 káddal, zuha
nyokkal és egy öltözővel. Ezen szárny végén is van
6 kloset. Az összes helyiségek ablakai utczára néznek.
Az osztályok mellett nincsen előszoba, a bejáró nö
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vendékek felöltőjüket a folyosón helyezik el. A folyosók
nem füthetők, azonban a belső helyiségekből annyi
meleget nyernek, hogy a leghidegebb napokon is ál
landóan +3°, +4° R. fokot mutat a hőmérő.
Az emeleten van a díszterem, az intézeti könyv
tár, azután következnek az árvaház helyiségei, u. m.
3 hálóterem, 3 mosdó-, egy tanítónő-szoba, az árvaanya 2 szobája és 2 dolgozóterem. A jobb szárny a
tanítónőképző helyiségeit foglalja magában, u. m. 4
hálótermet, 4 mosdószobát, 4 tanítónő- és egy gazdasszony-szobát. A felügyelet szempontjából két háló
terem közé van helyezve egy-egy tanítónő-szoba, mely
jobbra és balra ajtóval van összekötve a hálótermek
kel. Minden hálóterem mellett van egy mosdószoba,
vas állványos mosdótálakkal és vízcsapokkal A souterrainben van : a konyha, mosogató, tálaló helyiség,
az éléstár, ebédlő, továbbá mosó-, vasaló-szobák, mosó
nők szobája, férfi-cselédszoba, nőcselédek szobái. Van
nak tágas nagy pinczehelyiségek, melyek raktárnak,
zöldség és boros pinezének, szén- és faraktárnak hasz
náltatnak. A souterraine-ben külön kloset-ek vannak
a cselédek számára Az épületnek minden helyisége
száraz, tágas, világos, jól fűthető és jó szellőztető ké
szülékekkel van ellátva. A falban légkémény nyílások,
az ablakokon Pick féle szellőztető készülékek vannak.
A világításra gáz van bevezetve az összes helyiségekbe,
kivéve a tanítónők lakószobáit. Azon helyiségekben,
hol a növendékek esti világításnál ciolgoznak, Auerégők vannak alkalmazva, a tornacsarnokban Siemens
lámpák. A fűtés Meidinger-féle belül fűtő kályhákkal
történik kokszszal.
Tantermek. A 4 tanterem felszerelése teljesen üj
és egyenlő. A felszerelés 160 növendékre van számítva.
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A tárgyak következők: Fei\vel-félc három ülésű vas
padok, barnára festve, a pad asztallapja feketére, az
oldatokon némi bronzdisz. A padok külön méretek
szerint készültek intézetünk számára.
Térképtartó, két szárnyú, forgatható, falra erősí
tett iskolatábla, kathedra emelvényen, 3 Thonet-féle
vendégszék, hőmérő, leltár- és órarend-keret, osztálynapló, fütőkészlet, papir-láda.
Tornaterem. Teljesen új felszerelése á ll: 2 nagy
szekrény tornaruhák tartására, két ajtós nagy szekrény
a kézi szerek tartására. 3 támlás-pád öltözködéshez,
ruhafogasok, fűtőkészlet, tanári asztal, ugró-kötél 20
drb., buzogány 30 drb., faláb 10 drb., tölgyfa-bot 50
drb., bot-állvány 1 drb., rúd 10 drb., vas-lemez 12
horoggal 2 drb., lengő-kötél karábinerrel 2 drb., ugró
kötél 2 fogantyúval 25 drb., angollapda gummiból 12
drb.,' nagy bőrlapda 4 drb., buzogány 60 drb., ugró
szekrény 4 drb., magasugrási mércze nádbottal 2 pár.,
ugródeszka 2 drb., cocus ugró-szőnyeg 4 drb., lebegő
nyujtó-trapez 4 drb., tornalétra 470 cm. hosszú aczéllal 2 drb., tornalétra sínszerkezet hengerrel és áll
ványnyal 2 pár. fél motola felszerelve 1 drb., körhinta
golyós fej 4 heveder csattal 1 drb., kötéllétra fokok
kal 2 drb., lebegő gerenda 2 drb., lapda-kosár rugószerkezettel 1 drb., hordható és idomítható korlát 1
drb., haránt gerenda 2 drb., falhuzó kötél 4 csigacsa
var, 4 karabinerrel 4 drb.
Háló-termek. 6 háló-terem felszerelése csak rész
ben új. Vaspléh-ágyak diófa színre lakkozva, vasszer
kezetű fenékkel 95 drb , támlás faszék 95 drb., kis
éjjeli szekrény 2—2 növendék számára 2 rekeszszel
és 2 fiókkal 50 drb., szalmazsák 95 drb., piquet ágy
takaró fehér alap, rózsaszín mintával 95 drb., 1 karú
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gázlámpa 10 drb. Fűtőkészlet, hőmérő minden szoljá
ban, Ruhafogas 10 d rb , óra 0 drb.
Mosdó-szobák, (i mosdó-szoba felszerelése teljesen
új. Vasállványos mosdók 0—6 mosdótállal, ömlesztő
szerkezettel, minden mosdó lelett vízcsap. A mosdóasztalok márványlappal bírnak 10 drb., 0 consol-asztal fésülködéshez 0 törülköző-tartó.
Beteg-szobák. 2 beteg-szoba és ápolónő-szoba fel
szerelése űj 7 vas-ágy teljesen felszerelve, 7 drb. fa
szék, 7 drb. éjjeli szekrény, bőr-diván 2, asztal Hók
kal 2, mosdó-asztal vasállványos, teljesen fölszerelve 5
drb., gyógyszerszekrény 1 drb., ruliaszekrény 1 drb.,
hőmérő 2 drb., fűtő készlet. Hetegápolási eszközök.
Fürdő-szoba, öltözővel. Uj felszerelés. 9 pléh-kád
hideg és meleg csappal, faszék 9, touche 2, zöld füg
göny a 9 fülke előtt, cocus-szönveg 8 ni., gyékények
a kádak előtt, függő egvkaru gázlámpa, öltözőben asz
tal 2, szék 9, ruhafogas 10 fokkal a falon 1 drb., hő
mérő 2 drb.
A növendékek létszáma 1902/3. tanévben 212. Internatus létszáma összesen 98 benlakó növendék.
Benlakás és teljes ellátás, mosás, fűtés, világításért
járó tartás-díjak:
1. Teljes tartásdíjat. 420 koronát 10 hóra fizetett 11 növ.
2. 10 hóra 300 korona tartásdíjat
,
7 „

.

3 10

„

210

,

2 »
4. 10 „ 200
„
5. 10 , 100 ,
6. Teljesen ingyenes benlakó növendék
A benlakó növendékek élelmezése. Reggeli: kávé
vagy tej, 1 kitti; 10 órakor: 1 drb. friss kenyér;. ebéd :
leves, hús körzettel és mártással ^főzelék sült hússal,
vasár- és ünnepnapokon 4 tál- tétel. Az étlap lehetőleg
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"változik; uzsonna: kávé kiflivel; v a c s o r a ; 1 tál frissen
készített étel.
A benlakó növendékek egészségi állapota az 1902/3.
tanévben Az év folyamán 94 megbetegedési eset fordult elő. Komolyabb megbetegedés csak 2 vörheny
«set volt, de azonnali elkülönítés által a további fertőzés elkerültetett. Az előfordult kóreselck a következők voltak:
Torok- és gégebántalmak
Légzőszervi bántalmak
Emésztőszervi bántalmak
Vérszegénység, sápkor
Vörheny
Idegbántalmak
Fogbántalmak
Vegyes

35 eset.
16 „
13 „
12 „
2 „
3 „
8 „
5 „
ö s s z e s e n . . . 94 csel.

13. Állami elemi tanitóképzö-intézet
(Lázár-u.) és
internatusa
(Magyar-u). Hallgatóinak száma 19J2. évben 124.
Az intézet épületei egy három hold területtel bíró
•[árnyas parkban vannak, a Lázár-utcza 2. szám alatti
telken. Az intézet tantermei, szertárai három rozzant
épületben vannak elhelyezve, a melyek távolról sem
'eleinek meg a modern tanítóképzés legszerényebb
igényeinek. A gyakorló-iskola a Lázár-utczának egy
nem elég alkalmas házában van, bérelt helyiségben.
Az egy és ugyanazon időben működő hat hitoktató
számára csak 4 tanterem áll rendelkezésre. A testgya<orlat tanítása a Tormivivó-intézct .helyiségében és
: zereiveL
i n t e r n á j ^ helyiségei
ma
épületben van-utczai"
Situ tu .
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nak elhelyezve. E szerint négy utczában, mintegy tiz
épületben laknak, azért nincs rajzterem, zeneterem,
tornaterem, fizikai előadó terem, fürdő. Az intézet
telke nincsen csatornázva s e miatt árnyékszékei egészségi és tisztasági szempontból súlyos kifogás alá esnek,
összes szertáraink szűkek és nedvesek ; egy értékesebb
tanszer elhelyezésére nincsen alkalmas hely. Az intézet helyiségeinek világítása — a légszesz-hálózat a város
ezen részére nem terjedvén ki — petróleummal történik. A czélszerü territoliális elhelyezkedhetés lehetetlensége kizárja a minden tekintetben megfelelő felszerelés lehetőségét, s a szemléleti és kisérleti alapon
való oktatást; az épületek szétszórtsága, a sok időt
rabló ide-oda futkosás mellett, megnehezíti az ellenőrzést; alkalmas épület hiánya kétségessé teszi a legnemesebb törekvésű tanárok nevelő és oktató munkájának sikerét.
Az intézet telken levő mind a három épületnek,
főképen fedélzete és csatornái, de falai, ajtói, ablakai
és padlói is oly rozogák, hogy évről-évre való tatarozásuk és fentartásuk is a költségvetésben erre a
czélra előirányzott összegnek háromszorosát igénylik.
Az intézet tantermeinek befogadó képessége különböző lévén, azokat az osztályok népességének változó aránya szerint minden évben cserélgetni kell.
A három földszintes épület közül az úgynevezett
ó-épületben volt a IV osztály tanterme, a tanári könyvtár, a rajzszertár, a zeneszertár, a második segédtanár
lakása és a természetrajzi szertár. Az úgynevezett
középső épület az iskolaszolga szobáját és konyháját
s a III. osztály tantermét foglalja magában. Az úgynevezett új épületben van az I. és II. osztály tanterme,
az orgonaszoba, a tanári szoba és a természetludo-
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mányi előadó terem és szertár. Zene- s részijén rajzterinűl, továbbá önképzőköri gyűlések, iskolai ünnep
ségek és vizsgálatok megtartására, mint legtágasabbat,
a II. osztály tantermét használták. A tantermek részint
a I'eivel gyárában készített Likróth-féle vaspadokkal,
részint Bernhardt-félc kovácsolt vaspadokkal s egyéb
szokásos, de elég szegényes bútorokkal vannak beren
dezve. A kézimunkaterem és szertár a gyakorló isko
lával egy épületben, más telken van elhelyezve.
Az intézetnek Lázár-utczai kertje 5010 □ öl. Az
internátus melletti park területe circa 1600 □ öl. Az
intézeti kertésznek és a növendékeknek kertészeti
működése e két területen történik.
Az internátus kertje inkább üdülő- és tanulóhely.
Az intézet udvarát öt óriási gesztenyefa árnyékolja
be s virágcsoportok díszítik; az internátus udvarán
négy nagy virágcsoport van. Nagyobb játéktér készí
tése most van tervbe véve.
Az internátus. Az intézettel kapcsolatban 80 ta
nuló számára berendezett internátus áll fenn. Az internátus a magyar-uteza 17 sz. a. levő földszintes bérházban van elhelyezve, nehány száz lépésnyi távol
ságra, az intézettől. Az internátushoz mintegy 1600
négyzet öl kiterjedésű árnyas park tartozik. Az inter
nátus épülete eredetileg magán czélra emeltetett s
ennélfogva nem is felelt meg teljesen mostani rendel
tetésének, mindazonáltal elegendő kényelmet nyújt
lakóinak arra, hogy benne nélkülözéstől ment, csa
ládias otthont találjanak, hogy nemespályájokra gond
nélkül előkészülhessenek.
Az internátus főépületében van elhelyezve az igaz
gatói és segédtanári lakás. Továbbá 3 dolgozó szoba
7 háló-szoba, 1 mosdó-szoba, 1 olvasó-szoba. 2 beteg-
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szobn, 1 ebédlő- és 1 tálaló-szoba, a szakácsné szobája,
1 konyha, 1 éléskamra, 1 mosogató-szoba. A cselédek
2 kisebb épületben laknak. Ezeken kívül van 1 mosó
ház és 1 vasalóház, a mosónő egy szobás lakásával. A
főépület udvarfelőli oldalán zárt, üveges folyosó hú
zódik végig. A telek csatornázva s az épület társas
piszszoárral s angol closettekkcl van ellátva. A dol
gozó szobákban, a folyosókon s az élelmezési helyisé
gekben Auer-égők világítanak. Az ivó-, főző- és mos
dóvizet három falcsapon keresztül a városi vízveze
ték szolgáltatja.
A dolgozó-szobákban minden tíz tanulónak van
egy nagy közös dolgozó asztala; minden tanulónak
külön könyvliókja, széke és fogasa van s van egy
közös hegediiállvány. A dolgozó-szoba további bútor
zata egy kézmosó víztartó, cgv óra és egy hőmérő.
A hálószobákban minden tanuló részére van egy csi
nos, erős kovácsolL vaságy, egy éjjeli szekrény a ezipők, továbbá a kefék, fésűk, sat. tartására, egy szék a
vetkőzéshez, egy fogas, egy hőmérő, stb. Minden tanu
lónak van kétosztályu zárható ruhaszekrénye : ezek a
folyosón vannak elhelyezve. Az olvasó főbutorzatát
az olvasó-asztal, székek s az ifjúsági (önképzőköri)
könyvtár szekrényei képezik. Az ebédlő bútorai: 8
ebédlő-asztal, egy tanári asztal, 80 ülőke s lOThonetszék; két nagy pohár-szék, egy edénytartó asztal,
minden tanuló számára fogas, egy óra, egy hőmérő
sat. A betegszoba bútorai: hat ágy, hat szék, 8 éjjeli
szekrény, egy asztal, egy díván, egy mosdó- és egy
ruhaszekrény ; egy óra, egy hőmérő, betegápolási esz
közök, sat.
Az internátusi életnek, étkezésnek egészen csalá
dias, egyszerű, házias jellege van. Naponként három-
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szór étkeznek. A reggeli vasárnapokon és ünnepnapo
kon 3 decziliter tejeskávéból, hétköznapokon 3 decziliter tehéntejből és egy darab 100 grammos zsemléből
áll. Ebédre külön s vacsorára külön minden egyes
növendék egy 100 grammos barna czipót kap. A növen
dékek hetenként négyszer marhahuslevest és főzeléket
kapnak, a főzeléken egy-egy darab 160 grammos főtt
vagy párolt, nvomtatéknélküli marhahiissal. Hetenként
kétszer, kedden és csütörtökön, a marhalnist borjú,
vagy disznó-pecsenye váltja fel. A vasárnapi ebéd rán
tott levesből, disznósültből salátával és kötés tésztából
áll. A növendékek vacsorára egyszer borjupaprikást,
egyszer marhahús-gulyást s egyszer vagdalt luist kap
nak, rizskása, burgonya, vagy káposzta körözéssel.
Szerdán és pénteken a vacsora főtt tészta tehéntúró
val, sajttal, vagy lekvárral. A szombati vacsora bab
vagy lencsefőzelékből s egy pár 80 grmmos virsliből
áll. A vasárnapi vacsora a cselédség kimenője folytán
felvágott, szalvaládé, sonka, túró, vagy paprikás sza
lonna, egyszóval hideg étel. A növendékek sátoros ün
nepnapokon, továbbá október 4-én és 6-án, márcz.
15-én, április 11-én s más nagyobb ünnepségek alkal
mával az ebédhez személyenként 2 decziliter bort kap
nak. Megjegyzendő, hogy a heti étlapot nem 3—4 havi
szezonra állapítják meg, hanem abban, a mint a be
szerezhető különböző termények megengedik, heten
ként változtatásokat tesznek, igyekekezvén az étrend
ben minél nagyobb változatosságot behozni, hogy így
az egyes ételek megunottsága helyett a táplálékokat
kedveltebbé tegyék s ezáltal a tá pértéket fokozzák
Az internátus szellemi és anyagi ügyeinek veze
tője, felügyelője, a családias nevelés irányitója az
igazgató, kinek e teendőiben két segédtanár és egy
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felügyelőül alkalmazott egyetemi tanárjelölt nyújt se
gítséget Minthogy az intcrnátusi ellátás házi kezelés
ben történik, az élelmezés intézésével s a gazdasszonyi
teendők teljesítésével az igazgató neje van megbízva.
A házirend fentartásában az internátusnak jele
sebb növendékei is segédkeztek, kiket év elején az
igazgató jelölt ki s a kik így nyert hivatalukat ren
desen kitüntetésnek s irántuk megnyilatkozó bizalom
nak tekintve, igyekeztek azt lelkiismeretesen betölteni.
Az internátusbán a szolgálatot egy fözőnő, három
nőcseléd s három háziszolga teljesítette.
Az 19Ü1—902. isk. évre megállapított költségvetés
ben az internátus bevétele és kiadása a következő
összegekkel volt előirányozva:
Bevétel;
1. 20 növendék havi 14 koronával fizet 2800 K.-t.

2 20
.

3. 20
Összes bevétel: 6000 K.
1.
2.
3.
4.

K iadás:
80 növendék élelmezésére, valamint a háztartás
körüli szükségletekre átalányként__ 24.336 K.
2.000
Fűtésre, világításra..
1.000
Mosatási költségekre
90 „
Vízvezetékre...........

,

„

összes kiadás: 27.426 K.
Egészségügy. Az intézet kezelő orvosa dr. Engel
Gábor, egyetemi rendk. tanár, az országos „Karolina*
kórház igazgatója. Egyúttal ő tanítja a IV. osztályban
heti 1 órán az egészségtant és életmentéstant.
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Az intézet egészségügyi állapota felett gondosan
őrködnek, köztisztasága felett szigorú felügyeletet gya
koroltak. Figyelemmel voltak az egészséges étkező
anyagok megválasztására s azoknak Ízletes, tisztán
való elkészítésére ; a háló- és dolgozó-szobáknak s az
összes helyiségeknek tisztán tartására, naponkénti gon
dos kiseprésére és szellőztetésére. Hasonló figyelem
mel voltak arra, hogy a növendékek elég rövid idő
közökben váltsanak fehérneműt és ágyneműt s hogy
összes ruhaneműiket vasárnaponkint alaposan kiporol
ják. Minden tanuló köteles volt havonként egyszer
m egturdeni; ez a kötelezettség a bejáró növendékekre
is kiterjedt. Fürdeni a „Diána-FiirdőMie jártak, a pre
fektus vezetése mellett, hol egy-egv bővizű meleg és
hideg medenczefürdő, megfelelő zuhanyokkal együtt,
személyenkint 30 fillérbe került. A növendékek testi
súlyának átlagos gyarapodása is megfigyelésük tárgyát
képezte.
A tanév elején, a beíratá* alkalmával, az intézeti
orvos az összes növendékeket egyenként vizsgálat alá
vette, nevezetesen konstatálta, hogy a felvett növen
dékek között traehomás szembetegségben, valamely
szervi bajban, vagy nemi fertőző betegségben egy
sem szenved, s hogy mindenik tanuló ujraoltatott.
A téli időszakban, ha az időjárás engedi, az internátus udvarát szokták korcsolyapályává átalakítani;
az ügyesebb korcsolyázók szórakozás s testük edzése
végett a torna-vivódai jégpályára jártak.
Hogy az elmúlt iskolai évben az intézet egészségi
állapota kitűnő volt, az is bizonyítja, hogy összesen
csak 52 megbetegedési eset fordult elő s ezek is mind
könnyebb jellegűek voltak.
Az intézeti orvos által összeállított kimutatás sze-

56

TANÍTÓ- ÉS NEVELŐ-INTÉZETEK.

rinl a megbetegedési esetek a következőképen osz
lottak meg:
6 eset.
Légzőszervi bántalm ak.......
Torok-gége bántalm ak.........
Emésztőszervi bántalmak__
Fogbántalmak.........................
Csuzos bántalmak.................
Összesen... 52 eset.
A belügyminisztérium által a tfldővész terjedésé
nek meggátlásárn figyelmeztető szabályok betartására
a növendékek figyelmét ismételten felhívták.
14.
Állami felsőbb leányiskola (Fásberek-u. 12.) a
sétatéren. Már a múlt évszáz negyvenes éveiben élén
ken kezdett nyilvánulni az a kívánság, hogy Kolozs
várt olyan leány nevelő-intézet lélesfiljön, mely a leá
nyoknak magasabb, a férfiakéval egyenlő műveltséget
nyújtson. Időnként újra, meg újra fölbukkant az eszme,
míg a hetvenes években mind komolyabb alakot öl
tött. Kethclv József kir. tanfelügyelő sürgetni kezdi a
városnál egy felsőbb leányiskola felállítását. Lelkes
férfiak felkarolják az ügyet.' (Entz Géza, l'inály Hen
rik, Hermán Ottó, K. Papp Miklós, Szabó Károly, Szász
Domokos, Sámi László, Török Aurél.) Felolvasásokat
tartanak, izgatnak, járnak-kelnek.
Végre 1880. okt. 3-án megnyílt az államilag se
gélyezett városi felsőbb leányiskola l)e Gerando Antonina igazgatása alatt, a mely az 1892—3. évvel telje
sen államivá lett. Hosszasan szűk, nyomorúságos helyi
ségekben küszködött. Növendékeinek száma nőttönnőtt. S ezért, rozoga házikóján kívül, távolabb eső
épületben is kellett helyiséget bérelnie s a tanárok
nak lótni futni egyik rossz helyiségből a másikba. Ám
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az 1900/1. iskolai évvel új, díszes, kényelmes otthonába
költözhetett. A régi Bánfl'y-kertben, a pompás sétatér
peremére (Fásbcrek-u. 12. sz.) épült a két emeletes
iskolaház, mindenben a modern pedagógiai és köz
egészségi elvek alapján, intcrnátussal kapcsolatosan,
nagy, tágas kerttel.
Igen látogatott intézet. A minisztérium párhuza
mos osztályokat, vagy épen új iskolát felállítani nem
akar. A jelentkező növendékek egy részét vissza kell
• utasítani, vagy elve ellen a kormány kénytelen kivé
telesen .egy-egy párhuzamos osztályt engedélyezni. Az
utolsó évben a tanulók száma 256 volt. Ezek közül
48 bcnlakó. A mintaszerűen berendezett internátus
bán az ellátási díj egy évre (100 korona. Ehhez járúl
lü korona orvosi díj. A zongora-tanítás pedig külön
díjazandó.
A tanítás czéljaira megfelelő tágas, világos, jól fűt
hető és szellőztethető tantermek állanak rendelkezésre.
Bennök három sorban kettős Feiwel-padok vannak el
helyezve, kemény tölgyfalappal, minden osztályban
három nagyságban. A tanári asztal egy 2 dm. magas,
két méter hosszú és 2TJ méter széles dobogón áll.
Mögötte a fekete falitábla, mely nagyságra a dobogó
nak felel meg. Térképtartó, papir-kosár és órarendkeret egészíti ki a berendezést. A három alsó osztály
ban két üvegajtós fali szekrény is van, hol az épen
használatban levő szemléltető eszközöket ki lehet
tenni. Van czélszerííen berendezett, felszerelt rajz
és torna-terem, természettan-, vegytani és természet
rajzi előadó-terem s szertárak, földrajz-történelmi szer
tár, munka-terem, könyvtár (külön tanári és ifjúsági)
és tanácskozó-terem. Tanítónőknek, tanároknak váró
szobája. Igazgatói iroda előszobával.
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Az internátus a földszinten, az első és második
emeleten van. A második emeleten 4 nagy (3—4—5
ablakos) hálószoba, 2 mosdó, 1 ruhatár, 2 tanítónői
lakás, ruha-javító helyiség, turdő-szobák, beteg-szobák
(külön fürdő-szobával s középütt a beteg ápoló szo
bájával), szobaleányok lakása. Az első emeleten 2 (öt
ablakos) nappali. Minden növendéknek külön asztala
s minden két növendéknek egy munkaszekrénye Föld
szinten az ebédlő.
Mind az iskolai, mind az internátusi helyiségek
el vannak látva téli és nyári szellöztetőkkel, az abla
kok Pick-szerkezctcivel. A folyosók tágasak, naposak,
világosak és füthetők.
A fűtés cserép- részint vaskemenczékbcn szénfűtés.
Gázvilágitás, részben Auer-égőkkel.
A modern pedagógia és higiénia követelményeinek
megfelelő C2élszerü építkezés, berendezés és eljárás
hozza magával, hogy az egészségi állapot jó. Járvány
nem fordult elő. Az intézet egészséges fejlődés útján
halad. (Bővebbet mindezekről az intézet évi értesítői
ben). Orvos dr. Rosenberg Mór.
15.
A városi polgári Hű-iskola (Malom-u.). Alapí
tásának előzményei az 1853-ik évre vezethetők vissza.
Ez évben a császári kormány egy felállítandó reális
kola iránt tárgyalásokat kezdett a várossal. E tanács
kozások nem vezettek eredményhez.
A reáliskola tervét 1858-ban az ipariskola eszméje
váltja fel, anélkül, hogy ez az eszme is megvalósulna.
A város költségén felállítandó iskola szunnyadó
eszméjét végre életre keltette az 1868. évi XXXVIII. I.cz 59. § a, mely a polgári iskolák felállítását egyene
sen kötelességévé teszi. A város törvényhatósági bi
zottsága 1869. nov. 20-án elhatározta, hogy polgári fiú
iskolát állít fel.
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Az iskola 1870. nov. 7-én két (I., II.) osztálylyal nyílt
meg. Az 1874—75. isk. évre megnyílt az V. osztály is,
de ez az 1878—79. tanévvel megszűnik, hogy helyébe
„egy három osztályú felső kereskedelmi iskola" lép
jen. így vált az iskola szülő-anyjává városunk virágzó
kereskedelmi akadémiájának.
Az iskola tanulóinak száma az első 11 éven belül
történt némi ingadozás,után, évről-évre emelkedik. Az
1-ső (1870—71.) évben volt 32 tanulója; a 10-ik (1879—
80.) évben 47, a 20-ik (1889—90.) évben 208, a 30-ik
évben (1899—900.) 346 s végül a lefolyt 33-ik (1902—3.)
évben 381 tanulója.
Az I. osztályt párhuzamosították 1893-ban, a II. osz
tályt 1894-ben s a III. osztályt 1902-ben.
A tanulók létszáma gyarapodásának első természe
tes okát a tankötelesek számának emelkedésében kell
keresnünk ; második oka iskolánk hivatásának a szülők
részéről történt felismerésében, megbecsülésében van.
Az iskola 33 év alatt két Ízben cserélt lakást, míg
jelenlegi álla!,dó otthonába költözhetett. 1870—1892. az
iskola az úgynevezett Korbuly-féle külső-torda-utezai 1.
sz. a. fekvő telken, bérházban volt elhelyezve; ennek
eladása következtében az 1892—1896. évekre a Nagymalom-u. katonai laktanyába költözött. Az 1896—97.
iskolai évet pedig a Bástya-u. 2. sz. alatt levő Rutskaház Il-ik emeletén töltötte. Végre, jelenlegi, a kor kí
vánalmainak mindenben megfelelő otthonát (Malomu. 24. sz. alatt) 1897. szeptemberében foglalta el.
Az iskola egy emeletes L alakban épített hajlékát
Kolozsvár város 200,000 koronával építtette fel.
A malom-utczai bejárattól balra: igazgatói lakásf
jobbra könyvtár és igazgatói iroda; a szolga lakása.
A földszinti folyosó mentén 4 tanterem : III. a) osztály
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52'Ifi
és 259-94 m>; a II. b) osztály fii 83 m> és 298 22
in3; I. b) oszt. C7'98 m* és 31270 ni3; az I. a) oszt. Cl öl
ni* és 28340 ma; e termek magassága 4 60 m .; jobbra
a folyosón árnyékszék vízvezetékkel, fi closetlel, fűtés
sel és előszobával.
Az emeleten: 1. A lépcsőtől jobbra a fronton:
III. b) osztályterm e: 37-93 ni* és 168-79 m*; természet
rajzi és fizikai előadó terem: 73’4fi ni* és 32690 ni*;
folytatólagosan laboratórium, fizikai és természelrajzi
szertárak; 2. a lépcsőtől balra: a IV. oszt. tanterme
73'84 ni* és 328 57 m3; tanári szoba 31 ma és 137 91 m3;
rajzterem 83-lfi ms és 3700 m3; a II. a) osztály terme
61(31 m* és 274 16 m3; mindeniknek magassága 4 45 m .;
e folyosón jobbra árnyékszék a földszintivel felelkező.
Az épület alacsony földszintjén konyha, pinezc és
fáskamarák vannak.
Fűtésre cserép-kályhák és Meidingcr-kemenczék
szolgálnak, fa- és koksz-égetéssel.
Szellőztetésre a termek falán s a két szembe fekvő
ablakon alkalmazott zárható szellöztetők vannak.
Világításra a tantermek Auer-félc gáz-égőkkel van
nak felszerelve.
Az iskola udvara, mely játszótérül szolgál, mint
egy 1115 m*; torna-eszközökkel is el van látva, a
Számos-felőli része parkozva s be van fásítva.
A tanulók egészségi állapota általában kedvező, az
utolsó tanévet sem zavarta meg semminemű ragályos,
betegség.
16.
M. kir. Állami Polgári Leányiskola és női ke
reskedelmi tanfolyam (Farkas-u.). Tanulók létszáma
az ipariskolában 283, a keresk. tanfolyamon 36. Modern
berendezés. Az egészségügyi felügyelet szigorú, a mint
ez a rendtartás alábbi szakaszából kitetszik :
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12. §. Fia a növendéket oly betegség éri, mely
miatt előreláthatólag több napig kénytelen az iskolát
elmulasztani, a szülők kötelessége erről az igazgató
nál azonnal jelentést tenni, mely alkalommal a beteg
ség neme s a kezelő orvos neve is bejelentendő. Ha
a növendék valamely ragályos bajban (valóságos himlő,
bárányhimlő, skárlát, kanyaró, diphteritisz, szamárlinruth, rűh, cgyptomi szembaj) szenvedett volna, felgyógyulás után az iskolába csakis ágy léphet ismét
be, ha teljes felgyógyulását s rugálymentességét kezelő
orvosa által kiállított s a hatósági orvos által is láttamozott bizonyítvány nyal előbb az igazgatónál igazolja.
17,
M. kir. állami fa- és fémipari szakiskola (Malom-u). A modern követelményeknek megfelelő inté
zet, a mely a lefolyt tanévben fennállásának 19-ik élet
évét töltötte be.
Felvétetett a faipari szakra 17 tanuló, a fémipari
szakra 46 tanuló, az építőipari szakra 15 tanuló, öszszesen 78 tanuló.
Ezen három alapszakosztályon kivűl az intézettel
kapcsolatosan működő esti szaktanfolyamok a lefolyt
tanévben is rendkívül népesek voltak. És pedig:
A kolozsvári iparos-tanonezok II. és III. osztálya
részére szervezett szakrajz-tanfolyam 7 osztályban
működött, megfelelően iparágak szerint csoportosítva.
Jelesül részt v e tt:
az építőipari szakcsoportban__ 42 tanoncz
a faipari kezdő szakcsoportban.. 23
,
a faipari haladó szakcsoportban . 31
„
a lakatos-szakcsoportban........... 33 . „
a géplakatos-szakcsoportban...... 33
T
a vegyes fémipari szakcsoportban 38
,
a díszítő-ipari szakcsoportban ... 25
összesen : 225 tanoncz.
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összegezve az alapszakosztályokon és esti szak
tanfolyamokon részt vett hallgatókat, kitűnik, hogy a
szakiskolán
az alapszakosztályokon............ . . 78 hallgató
a tanonez-szakrajztanfolyamon . . 225
»
a segédek tanfolyamán.............. . 19
7i
a kazánfűtői tanfolyamon........... . 21
Ti
a 2 lokomobil-tanfolyamon....... . 32
Ti
a stabilgép-tanfolyamon............ . 15
Ti
a dinamogép-tanfolyamon.........
22
Ti
összesen: 412 hallgató.
Munka- és rajz kiállít Ások. Úgy a félévi, mint az
évvégi vizsgák alkalmával a tanulók rajzaiból kiállítás
rendeztetett, melyet az érdeklődő közönség nagyszám
mal keresett fel; ugyanez alkalommal az intézeti műhe
lyek is nyitva tartattak, a hol úgy a már elkészült,
mint a folyamatban levő munkák megtekinthetők
voltak.
Az iskolaorvosi teendőket Dr. Gámán Béla gya
korló orvos látta el, kit akadályozása esetén Dr. Szi
lágyi György orvos helyettesített.
A szolgai teendőket 3 kinevezett s 1 kisegítő szolga
végezte.
A tanszemélyzet nemcsak az intézet ügyeit vitte,
hanem nehéz elfoglaltsága mellett mindenkor rendel
kezésére állott a közönségnek s különösen az érdekelt
iparosságnak, mely pedig rajzok készítése és szakta
nácsok adása czéljából gyakran keresi fel az intéze
tet s e niellett közmivelődési és társadalmi téren is
teljesíti kötelességét.
Egészségügyi viszonyok. Az általános egészségügyi
viszonyok annyiban kedvezőek voltak ugyan, hogy
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valamely járvány következtében az előadásokat félbe
szakítani nem kellett, azonban a lefolyt tanévben úgy
a tanári karban, mint a tanulók közt, súlyosabb be
tegeskedések fordultak elő.
A tanulók között sűrűbben fordultak elő kisebbnagyobb betegségek, melyek közűi egy halállal vég
ződött.
18. 11 *■-ipariskola (Petőfl-u).
19. Zeneconservatorium (Király-u.).
20. Milleniurni elemi népiskola, (Pap-u. 35.). Néhai
Váradi Károly, Kolozsmegyc kir. tanfelügyelője kezde
ményezésére a városi képviselő testület ezen iskolát
1881-ik év november 6 án nyitotta meg Nagy-utczában,
a Pataki István-féle bérházban, „Il-ik községi iskola”
czímen két osztálylyal (I. II. osztály).
E bérházban az iskola két tanéven ót volt, míg az
iskola új épülete elkészült. 1883 november 4-én lett
az új iskola (Nagy-utcza 33. sz. a.) ünnepélyesen meg
nyitva. Az 1881—82-ik tanévtől 1890/91-ik tanév végéig
volt az iskola a Nagyutczában. Az 1890/91-ik tanév
végével ezen iskola új épülete a város által át lett adva
a róni. kath. egyháznak ugyancsak iskolai czélokra.
Az iskolának most tehát újra költöznie kellett. Az
1891/92-ik tanév a Il-ik községi iskolát már a kétvízközi kerületben levő Pap-utcza 19. sz. a. bérházban
találja, hol a tanítás 1891. szeptember 30-án vette kez
detét. A bérház szűknek bizonyúlván, a következő tan
évben egy újabb bérházzal bővült, melyben egy tan
terem nyílott meg.
Ezen bérházakban volt az iskola az 1898-ik évig,
a mikor is — hosszas kínlódások után — átköltözködhe
tett a Pap-utczába, a város által nagy áldozatkészség
gel felépített teljesen modern épületébe. Ezen új

64

TANÍTÓ- ÉS NEVKI.Ö-1NTÉZETKK.

iskola létrejöttét a felügyelő-bizottságnak. Iskolaszék
nek, a városi Tanácsnak, a város Törvényhatósági
Bizottságának és Kozma Ferencz kir. tanácsos, lan
téi figyelőnek köszönheti.
Az iskola czímébcn is történt változás. Az 1896-ik
tanévtől kezdődőleg az iskola Magyarország ezeréves
fennállásának emlékére a törvényhatósági díszközgyű
lés határozatából „Kolozsvár sz. kir. város milleniumi
népiskolája“ nevet nyerte.
Az intézet áll 4 tanteremből, melyben 6 liű- és leány
osztály van elhelyezve; 2 terem az óvoda részére és
egy pihenő szoba. Van ezen kivűl egy kézimunka
terem, egy tanácskozó szoba és egy igazgatói iroda.
Az intézetben benlakása van az igazgatónak, az óvónő
nek és iskola-szolgának. A folyosók zártak, hol a
gyermekek felső ruháikat tartják, az épületben vannak
elhelyezve a klozettek.
A tantermek szellőztető készülékkel vannak ellátva.
Kívülről fűthető Meidinger-féle vaskályhák vannak be
állítva. Iskolapadok a Feivcl-félc vaspadok. A tanter
mek északi világítást kapnak. Az esti — ipariskolai
és gazdasági ismétlő-iskolai — tanítás petróleum lám
pák mellett történik.
Az 1902/903-ik tanévben volt az óvodának 104,
az elemi iskolának 301, a gazdasági ismétlő-iskolának
97, az alsófokú iparos-tanoncz iskolának 100 növendéke.
Járt tehát e tanévben intézetünkben összesen 602
tanuló.
Az egészségi viszonyok jóknak mondhatók.
21.
Kolozsvár többi elemi iskolái: Mikó-utczai ref.
leányiskola, Monostori r. katli. népiskola, Templomutczai oláh iskola, R. k. (Augusteumi) v. elemi iskola,
Jókai-utczai oláh iskola, I. Községi elemi iskola, Mária

cs. ós kir.
udvari

Sunky-fivérek
fényképészek.
Kolozsvár

Miskolcz

Mátyás király-tér 10.
-t-

Városház-tér.

Dés

Sátor-Alja-UJhely

Felső-Sétatér.

F Í t é r 9.

Ajánlják n ltor minden igényeinek megfelelően berendezett
fényképészeti műtermeiket a nagyérd. közönség szíves pártfogásába.

^

^

^

^

^

^

^

SZOVATA
a Székelyföld legszebb fekvésű fürdője
és nyaraló-telepe.
Természetes sóstavai világhírűek. Közülök
fürdésre a Fekete-, a Magyarosi- és főképen
a Medve-tavat használják.
Köszvényes, csúzos betegek specziális gyógyító helye.
Három nagy szálloda, számos nyaraló.
Vasúti állomás: Sóvárad, fól órányira a fürdőteleptől.

I
C

S

A

K

Sztojkai ásványvizet
igyunk,

~

mely kitűnő természetes GYÓGY- ós BORVIZET

orvosi tekintélyek ajánlják és több kiállítás kitüntette.

/
Mint gyógyvíz gyomorbajoknál csodahatású.
Cznkorbetegségnél speczialis gyógyszer. Borral
elegyítve igen kellemes
és ogészségos üdítő ital.

/ \

\

A Hzío.jkai ásványvíz szerencsés vegyi összetétele
következte bon, valamint
szakszerű kezelése folytán tengeren túl is szállítható. Erdélyi havasokból eredvén, baktériummentes. Járványos
betegségeknél a legbiztosabb óvszer.

F r i s s töltésben kapható
minden fűszer- és ásványvíz-kereskedésben.
Szétküldés! telep és megrendelési czfm „Forráskezeldség".

SZTOJKA-FURDO, Szolnok-Dobokamegye,
A fürdőre ós ásványvízre bővebb felvilágosítást ad V a s v á r y
A l a d á r fürdőigazgató.
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Valéria árvaház. Főtéri róm. katli. leányiskola, Ág. cv.
vegyes elemi iskola, Szabó-féle r. katli. leányiskola,
Magyar-utczai rcf. fití- és leányiskola, Magyar-utczai r.
katli. iitiiskola, Unitárius leányiskola, Izr. orthodox
nőiskola. Tanítónőképzői gyakorló-iskola, Tanítóképzői
gyakorló-iskola, Rudolf-dti ref. iskola, Fcrencz Józscfőti r. k. iskola. Kőkert-utczai r. k. Hó- és leány iskola.
22. Siketném&k ■országos intézete (llonvéd-u. 38.).
Az intézet alszinttel ellátott egyemeletes, négyszögben
zárt épület, melynek ennélfogva belső udvara is van.
Kiölte élőkért van s így az utcza porának kevésbbé
van kitéve; ezen élőkért 910 m3 területű. A külső,
illetve hátsó udvar területe 3185 m3, s az e mögött, a
Zápolya-utczáig elnyúló kert területe 3867-5 in3, mely
nek azonban a hátsó leiét az ój vakok intézete fog
lalja cl.
Az épület belső, hivatalos használatra szánt helyi
ségeinek száma: -24, melyeken kívül még az igazgató,
élelmezőnő s házmester lakása, és a üő-felügyelő
szobája létezik.
A hivatalos, vagyis intézeti czélra használt helyi
ségek között van : 4 tanterem, melyek közül a leg
kisebb köbtartalma 130-56 in5, a legnagyobbé pedig
217-73 m3;
1 vizsgaterem, mely az emeleten az utczafelőli
homlokzatra nyílik 39657 m’ köbtartalmő;
1 rajzterem az emeleten 351-38 m* köblartalommal,
mely egyszersmind a üőnövendékek tanuló helyisége;
1 női kézimunkaterem a földszinten 266'88 ni5 köbtartalommal, mely egyszersmind a lcánynövendékeft
nappali helyisége;
1 iparos műhely 224 9 m* köbtarlalonnnal, mely
az alszinten van;
Vezető.

3

66

TANÍTÓ- ÉS NEVEÍ.Ó-1NTÉZETEK.

1 könyvtárszoba az emeleten, melyben a kisebb
szabású állat- s ásványgyűjtemény is el van helyezve;
2 betegszoba, melyek közűi a nagyobb 200 23 m1,
a kisebb pedig 147 84 m* köblartnlommal bir.
1 emeleti tiú hálóterem, az épület déli oldalán,
melynek területe 208 68 m*, köbtartalma pedig 846 15
m*. Mindkét hálóteremben egyszerű vaságyak vannak
használatban, melyek szalmazsákkal, 1 párnával, alsó
lepedővel és télen paplannal, nyári takaróul pedig
pokróczczal vannak ellátva Ennek közepén, a körülzárt,
világító belső udvarra nyíló ablakkal van a mosdó
fülke, 2 mosdóasztallal s 8 mosdótállal, vízvezetékkel
s levezető csatornacsövezettel ellátva. A vízvezeték s
csatornázás 1901. szept. hava óta van az intézetbe
beállítva a budapesti Knulh-czég által, mely 4000 koro
nába került. Ezzel kapcsolatban megemlítendő, hogy
hasonlóképon van a illik hálóterme alatt a földszinten
levő 139 92 m* területű s 559 68 m3 köbtartalmú leányhálóterem mosdófülkéje is berendezve, nemkülönben
a földszinten lévő fürdőszoba is. A fürdőszobában az
1000 liter ürtartalnuí vasreservoir vize az alszinten
alatta lévő intézeti főzőkonyha tűzhelyébe alkalmazott
csövezet segélyével melegszik át, s így a nap legna
gyobb részében, esti 8 óráig, kellő melegségül víz áll
rendelkezésre E szerint a mennyi meleg víz bocsáttatik a kádakba, a víznyomás ugyanennyi hidegvízzel
pótolja azt.
A fürdőszoba, mely 2880 m3 területű s 115 20 m3
köbtartalmú, 7 czínezett pléh-káddal, egy hideg zuhany
nyal s ruhaszárító fogasokkal vau ellátva.
Ugyanezen a nyugati oldalon van az alszinten a
konyhával közvetlenül nyíló tálaló s ez előtt az inté
zet északi homlozatáig terjedő közös ebédlő, melynek
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területe 100-91 m», s melynek bútorzata 4 ebédlő asz
talból s 8 pádból áll.
A konyha mögött van az ólclmezőnő által használt
éléskamra, c mögött pedig az épület hátsó végében
a mosó- és kcnyérsütő-konyha.
Végül az igazgatói iroda a földszinten, a bejárat
tól közvetlenül jobbra van, melylyel ugyancsak köz
vetlen összeköttetésben van az igazgatói lakás.
Az ereszcsatornák mind be vannak kötve ; az udva
ron s úgy az előkertben ennek, mint a hátsó nagy
udvaron annak az öntözésére egv-egy hidráns van
alkalmazva.
Az intézet fűtése Dániel-kályhák segélyével, fával
eszközöltetik; az évi fűtésre használt tüzelőfa mennyi
sége átlag 40 erdei öl = 160 m3= 920 kor., mig a főzés
hez évi 18 erdei öl 414 kor. értékben.
A gázvilágitás 1899. nov. 26-ika óta van beállítva,
s az elfogyasztott légszesz az egyik aiszinti helyiségben
'elhelyezett gázóra által jelzett mennyiséghez képest
fizettetik s így pl. az elmúlt 1902. évben 3322 kbm.
légszesz fogyasztatott el 90358 kor. értékben.
Ha megbctegülés merül fel a növendékek között,
akkor az intézeti orvos (Dr. Gámán Béla) azonnal
kezelés alá veszi a beteget, s ha a baj rövid ideig
tartó s mulékony, a betegszobában fekszi ki baját a
növendék; mihelyt azonban hetekre terjedő bajról
van szó, lehetőleg mielőbb a kórházba szállíttatik
23. Vakok országos intézete (Honvéd u.) 1900 évi
október 15-én nyílt meg Kolozsvárt a vakok iskolája,
e szerencsétleneknek második intézete az országban.
A gondolat akkor támadt, mikor végig futott az
országban a lesújtó hír, hogy felséges királyasszonyunk,
Magyarország védangyala, imádott Erzsébet király
3*
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nőnk, 1898. évi szeinplembcr 10-én Géniben gyilkos
merényletnek esett áldozatul.
Kolozsvár sz. kir. város közönsége másnap, vasár
nap d.u. 4 órakor tartolt rendkívüli közgyűlésen 393.
sz. a hozott határozattal, mély részvétének és kegye
letének kifejezést adva, kimondotta, hogy a felcjtlietlen nagy királyné emlékére egy alapítványt tesz és
annak részletes előterjesztését a tanácsra bízza.
A városi tanács már a szeptemberi emlékezetes
közgyűlésen abban a meggyőződésben volt, hogy Fel
séges asszonyunk emlékének megörökítése egy olyan
humánus intézet felállításában nyerjen kifejezést, a
mely a társadalom legszerencsétlenebb tagjainak, a
vakoknak megmentésére és azok szellemi kiképezletésére szolgál.
Ezt a nézetet 1898. évi dcczember 7-én tartott gyű
lésen a szakbizottságok is magukévá tevén, a város
törvényhatósági bizottsága 1898. évi deczembcr 28-án
480. sz. a. hozott közgyűlési határozattal kimondotta,
hogy néhai Erzsébet királyné ő Felsége emlékére az
állam és a város segélyével társadalmi úton a vakok
számára intézetet állít föl és ennek mielőbbi megvaló
sítására Szvacsina Géza polgármester elnöklete alatt
felügyelő bizottságot küld ki, azzal az utasítással, hogy
a szükséges adatok beszerzése után dolgozzon ki cgv
részletes programmot
Az összeírás 1900 szeptemberére elkészült.
Szomorú egy statisztika ez, mert 470 vak növen
dékről szól, kik közül csak 38 részesült alig számbavehető házi oktatásban, de a többi 432 növendék tel
jesen elhanyagolt állapotban van szánalmas sorsára
hagyatva.
Pedig ezek a számok még nem tárják föl a sze-
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rencsétlcnséget a maga nagyságában, meri először
nincsenek felvéve a kimutatásba azok, a kik a taní
tásra alkalmas korból már kinőttek, ezek tehát a tár
sadalomra nézve már elvesztek, másodszor a megke
resett hatóságok egy része az összeírás munkáját a
kitűzött határidő után küldötte be és e miatt a kimu
tatás hiányos, de hogy a nagy közönség a vakok meg
döbbentő nagy számáról tájékozást szerezhessen, meg
jegyezzük, hogy a vakok száma hazánkban meghaladja
a 18 ezeret és ezeknek a szerencsétleneknek oktatá
sára csupán egy intézet van az országban Budapesten.
A miénk a második.
Az összeírás munkája után a felügyelő-bizottság
megkészílette az intézet alapszabályának tervezetét és
ezt azzal a kéréssel mutatta be a város törvényható
sági bizottságának, hogy az alapszabályokat fogadja el
és adjon felhatalmazást a felügyelő bizottságnak, hogy
az intézet számára 1200 korona erejéig alkalmas lakást
béreljen ki és az intézet megnyitására szükséges intéz
kedést megtehesse.
A közgyűlés 1899. évi deczember 22-én tartott ülé
sen 446 sz. a. hozott határozattal a felügyelő bizottság
összes javaslatait elfogadta és felhatalmazást adott
arra, hogy az intézet számára szükséges helyiségről
gondoskodjék.
Az alapszabályokat a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 190U. évi márczius 27-én 18982. számú leirat
tal megerősítette.
A közgyűlési határozatot pedig 1900 évi június
25-én a belügyminiszter is jóváhagyván, a felügyelő
bizottság kimondotta, hogy tekintettel arra, hogy a
törvényhozás az állami költségvetésben a kolozsvári
vakok intézetének 3000 korona évi segélyt Szavazott
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meg, a szükséges tanerő kirendelését pedig dr. Wlassics Gyula 'kultuszminiszter megígérte, az intézetet a
tanév beálltával megnyitja.
Az intézet vezetésére a kultuszminiszter Vucskics
János szaktanárt rendelte ki Budapestről és munkamesternek a felügyelő bizottság, a budapesti vakok
intézete igazgatójának ajánlatára, Sztanya Jánost szegődtetlc.
Ezen előkészületek után, 1900. évi október 15-én,
tehát két évre az örökké emlékezetes közgyűlési hatá
rozat hozatala után, tiz vak növendékkel a Külközéputcza 24. sz. alatt (Jelenleg Honvéd-u 24. sz ) egy bérliázban megnyílt Kolozsvárt a vakok intézete.
A kolozsvári vakok intézete nem menház, a hol a
szerencsétlenek eltartásáról történik gondoskodás, ha
nem iskola, a hol a vak gyermekek rendes elemi is
kolai nevelésben részesülnek és e mellett olyan iparra
képeztetnek, a mivel kenyerüket megkereshetik, minő
a kefekötés, nádszékfonás, kosár-, szalma- és gyékény
fonás.
A czél tehát kettős. Az egyik a szellemi oktatás,
a másik az ipari képzés. Fejleszteni a vakok értelmi
világát és e mellett kenyérkereső foglalkozásra taní
tani őket, hogy dolgozva felejtsék el szerencsétlensé
güket és egyszersmind hasznára legyenek a társada
lomnak.
Az iskolai nevelés 5 évig tart, az ipari kiképzés3 évig. A tanítást mindkét irányban szakképzett tan
erők vezetik.
A z intézetet az állam, a város és a társadalom
tartja fenn.
Az állam adja a tanerőket és évi segélyt is ad.
Kolozsvár városa fizeti az intézet házbérét. A társa
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dalmi úton befolyó adományokból és az állami segély
ből fedezik a munkamcstcr és szolga fizetését, a dologi
kiadásokat és a szegény növendékek tartási költségeit.
A tanítás eredménye. Tantárgyak. Az előkészítő
osztály czélja a néha még járni sem tudó vak gyer
mekeket a tulajdonképeni oktatásra előkészíteni.
Tantárgyai: játékszerű, óvodai kézügyesítő mun
kálatok, versek betanulása, számlálás, betüismcrtetés
kidomborított tapintható nagy betüalakok és a nép
iskolában szokásos értelemgyakorlatok.
A vakok előkészítő osztályában érzékeltető okta
tásnak nevezzük azt a tantárgyat, a melynek czélja a
vak gyermeket megismertetni az őt környező dolgok
kal, a ház, a szobák berendezésével, az egyes eszkö
zök használatával és főleg az a czélja, hogy a vakok
tapintását oly módon fejleszsze ki, hogy a papíron
kidomborodó betűket megérezze és hallása segélyével
tájékozódni tudjon.
Tekintettel a növendékek között levő nagy kor
különbségre, testi és szellemi fejlettségük különbsé
gére, a tanításnál nem lehetett az előírt tantervhez
mereven ragaszkodni, hanem a tanítást minden egyes
növendék egyéniségéhez kellett alkalmazni, annyival
inkább, mert előző iskolai oktatásban egyik vak nö
vendék sem részesült.
a) Az előkészítő osztályban 1. É r z é k e l t e t ő
oktatás, heti 6 órában.
Rendre és fegyelemre való szoktatások.
Az állás, járás, ülés, öltözködés, az étkezésnél szo
kásos alkalmazkodás.
Távolságmérések lépésekkel, tájékozódás az inté
zetben, az udvaron, a kertben.
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Hangtalálás, módszeres hallási és tapintási gya
korlatok.
Az intézeti felszerelés, a kert ismertetése, az esz
közök használata. Anyagimertetés. Pénzek megismerése
a hallás, a tapintás és sülyérzék segélyével. A távol
ban hangzó tárgyak felismerése. A leesett tárgyak ál
tal okozott zörej különféle nemei, a tárgyak felkere
sése. A növények magvaik után (bab, borsó, tengeri,
krumpli stb.) tapintással ismertetve. Alkalmi tanítással
a kutya, (eleven állatokon) macska, a galamb, a varjú,
különféle bogarak. Hangtalálás elfedett arczczal, fél
füllel, az elrejtett óra ketyegése után. llledelmi sza
bályok a megfelelő elbeszélések kapcsán.
Játékok, golyódobás, karika játék stb. Az Ízlés
(édes, keserű, savanyú stb.), a szaglás fejlesztése. Könynyebb házi munkák, törülgetés, fa- és vizhordás végez
tettek.
2. S z á m t a n heti 4 órában.
Az 1—30-ig való számok egyenkénti megismerése,
azok összetétele, szétbontása, szorzás és benfoglalás.
Harminczon felül 50-ig. A számfogalmak kifejtésénél
segítségül szolgált az orosz számológép. Fejszámolás
1—50-ig.
3. A g y a g m i n t á z á s heti 4 órában.
A közönséges fazekas agyag-gyúrása, sodrása, si
mítása. (lomb, koczka, hasáb, kör, négyszög, hatszőglctes idom, tojás-alak. Létra, ablak, gereblye, sarló,
kasza kicsinyítve. Lánczkészítés. A betű ismertetéssel
kapcsolatban a tanult nagy betűk alakítása.
4. B c t ü i s m e r t e t é s , heti 4 óra.
Hangoztatás, szótagolás, a betűk cgyenkint. A sz6
kiniondatása után agyagból készült betűkből kirakják
a szót. Az első osztály anyagából olvasás és írás latin
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belükkel, melyben oly készségre tellek szert, hogy az
•előírt I. oszt. olvasókönyvet akárhol el tudják olvasni.
5. S z i l á n k f o n á s, heti 3 órában.
1—5 szilánkkal kombinált mintasorozat.
6. J á t é k, heti 2 órában.
Az óvódéban szokásos játékok közűi azok, me
lyekben legfőbb szerepe a hallásnak van.
b) Iparos tanfolyamban. Iskolai oktatás, naponta
1 órán ál.
Tekintettel a soha iskolába nem járt növendékekre,
részben az előkészítő osztály anyagával párhuzamosan
haladtak. Részt vettek heti 4 órában a délutáni mintázási órákon, hogy az olvasást megelőző kézügyessé
get elsajátítsák, tapintásuk megfelelően kifinomodjék.
1. Í r á s - o l v a s á s l a t i n h e t ü k k e l , heti 2
órában. Elvégezték az I. oszt. dombornyomáséi könyv
ben foglaltakat, azokat leírták, kivonat alakjában meg
felelő nyelvtani dolgozatokat készítettek. Levelezés.
2. B r a i l l e í r á s-o 1v., heti 2 órában. A pontok
ból összeállított telegrap'i a-b-c-szeríí rendszerben ; ép
éigy elsajátították az írás és oivasás technikáját, elvé
gezték a második iskolai évre előírt dombornyomású
Braille olv. könyvet, belőle nyelvtani feladatokat ké
szítettek.
S z á m t a n, heti 1 órában.
Eljutottak a megfelelő számfogalmak keletkeztetése után 50-ig E közben végezték a 4 alapműveletet,
kiterjeszkedett az oktatás a törtrészekre is.
4.
Közhasznú felolvasások az ipar és nemzetgazda
ságtan köréből, hetenkint 1 órában tartattak.
A vallás oktatást, tekintettel a csekély számú nö
vendékekre, ugyancsak az intézet vezetője végezte olyképen, hogy heti 1 órában a felekezeti türclmetlensé-
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get nem érintő bibliai tárgyú elbeszéléseket vett fel
valamennyi növendék számára.
Statisztikai adatok. A vakok államilag segélyezett
kolozsvári országos intézetének az 1902—1903-ik tan
évben 15 növendéke volt, 12 fiú és 3 leány.
Illetőség szerint a növendékek 9 vármegyéből és
1 törvényhatósági joggal felruházott városból valók,
a következő megosztás szerint:
Bács-Bodrogvármegyéből 4 Kolozsvármcgyéből.. .. 2
Be reg
1
1 Nagyvárad városból... 1
Békés
,
1 Szabolcsvármegyéből .. 1
1
Háromszék
,
2 Szolnok-Doboka ,
Hunyad
„
1
,
1 Udvarhely
Vallás szerint: 8 r. katli.. 1 g. kath., 1 g. kel., 3
cv. ref., 1 ág. hitv. ev. és 1 izraelita. Orvos: Dr. Mezei
Sándor.
24. M. kir. kilátni javító-intézet. (Czukorgyár-ut.)
Az 1878. évi V. t.-cz. alapján az 1886 ik évben kezdte
meg működését; czélja erkölcsileg züllésnek indult,
vagy már megromlott növendékeket, helyes irányú
nevelés és foglalkoztatással megjavítva a társadalom
nak visszaadni.
Nevelési eszközei: a vallás erkölcsi, iskolai és
munka oktatás, a rend’ és tisztasághoz való szoktatás,
végül a szigorú fegyelem. Élelmezésük olyan, mely
egy részt a testi fejlődést elősegíti, másrészt pedig
olcsóságánál fogva minden szegény, de munkás ember
magának megkeresni képes. Az intézet a növendékek
egészségére, kiknek állapota a befogadáskor rendsze
rint kedvezőtlen, nagy gondot fordít. Az orvosi fel
ügyelet, a gondos tisztálkodás, gyakori fürdés, napi
játékok, tornázás és egyéb szórakozások, valamint a
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tágas és folytonosan szellőztetett lakó-, háló , munka*
és tantermek, az intézetben uralkodó rend- és tiszta
ság, a szabályos életmód és a test igényeihez mért
táplálkozás, a beteges tüneteket gyorsan elenyésztcli
s csakhamar tapasztalható a testi épség mellett bi
zonyítható, jó kinézés, vidámság és üdeség. A növen
dékek egészsége felett az intézeti orvos őrködik, az
ápolást igénylő betegek az intézet külön, berendezett
kórházában kezeltetnek. Az intézetben állandóan 60
növendék neveltetik. 1886. év október 3-tól 11)03, év
július 31 -ig az intézetben 334 növendék nyert elhelye
zést, illetve nevelést, az időközökben kibocsátott 2/2
növendék közül 88 37 °/0 ának van rendes foglalkozása.
VI.

Nagyobb gyárak és ipartelepek.
1. Czell féle sőr-gyár. (Monostor u.)
2. „
„ szesz gyár és finomító. (Magyar u.)
3 Légszesz gyár. (Hosszu-u.)
4. Műmaloin. (Monostor u.)
f>. Hevesi József asztalos ipartelepe.
6. B. Bak Lajos
,
#
7. M. kir. dohánygyár. (Magyar-u.) A kolozsvári
m. kir. dohány-gyár az 1851 ik évben alapíttatott, mű
ködését a Torda (jelenleg Egyetem) utczai róm. kath.
szemináriumban 24 munkással kezdte meg. Ajelenlegi
épületbe az 1861-ik évben költözött át, a mikor is
munkás-létszáma a 400 főt már meghaladta Ezután a
gyár lassan bár, de állandóan fejlődött, úgy, hogy
munkás-létszáma jelenleg már 1300 főre emelkedett.
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Működési köre szivar-, szivarka- és pipadohány
gyártásra terjed ki és évi előállítása szivarhói 20 millió
drb, szivarkából 240 millió darab, különféle pipado
hányokból pedig 20 ezer métermázsa.
A munkások szakmánybérben dolgoznak, a napi
kereset átlaga fejenként 1 kor. GOfillért tesz ki és éven
át mintegy 700 000 korona munkabér fizettetett ki.
A gyárban a munkatermek tágasok és világosak,
fejenként 15—20 kbmlr. légürtartalommal, központi
légfűtéssel és modern szellőztetéssel; minden terem
ben van vízvezeték jó ivóvízzel, a termek és terek
gázvilágítással, Auer-égővel világíttatnak.
A munkásoknak von saját betegsegélyző pánztáruk,
melynek minden munkás kötelezett tagja, a tagsági
díj hetenként 20 lillér, melyhez a kincstár 10 fillérrel
járul.
Ezért a munkások betegség esetén orvosi gyógykezelést, gyógyszereket és táppénzt kapnak, a gyermekágyas nők ezen felül még szülésznői segélyben
is részesülnek.
Van a gyárban munkáskonyha, a hol a munkások
20 fillérért naponként Ízletes ebédet kapnak
Van továbbá hitelszövetkezet is, a hol a munkások
olcsó és könnyű heti részletekben visszafizethető köl
csönöket kapnak.
Van még a munkásoknak saját könyvtáruk is,
melyben a hazai nevesebb írók művei és más hasznos
olvasni valókból magukat művelhetik, önképezhetik.
Végre megemlítlelik, hogy a munkások munkaképtelenség esetén a kincstártól nyugbért, a beteg
segélyző pénztártól pedig állandó havi segélyt kapnak.
A uyugbér a szolgálati évek után egész 200 koro
náig emelkedhetik, a betegsegélyző-pénztár havi
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segélye tekintet nélkül a szolgálati időre, 3 koronában
van megállapítva. Orvos: dr. Szent-Györgyi Jenő.
8. Reitter József gyufagyára. (A vasúti pályaház
áUllenébcn.) A ezég 1836-ban alapíttatott s a 70-es
évek végéig Bpestcn működött; a 60 as évek elején
Parajdon (Udvarhelymegye) egy fiók gyártelep létesíttetett, mely a bpesti gyár felhagyásával főteíeppé fej
lődött. 18ÜÍ). végén a parajdi gyárnak ide való áthelye
zésével az megszűnt, de még ugyanazon évben az
itteni gyár üzembe helyeztetett.
A kolozsvári gyufagyár felöleli az egész modern
gyufagyártást s nem szorítkozik csupán az eddig ismert
összes phosphoros- és svéd gyújtók előállítására, hanem
maga készíti az összes feldolgozás alá kerülő fenyőés nyárfasodronyt, skatulyákat és tokokat. A motori
kus erőt egy 75 lóerejii, de Laval-félc gőzturbina szol
gáltatja.
GyufagyúrtAs A phosphoros gyűjtőkhöz egy két
fajta kivételével fenyőfából gyalnlás, a svédgyújtók
hoz pedig nyárfából hántás által készített fasodronyt
használnak.
A kész fasodronyt alkalmas gépek segélyével ke
retekbe (melyek mindegyike circa 2C00 szálkát tar
talmaz) rakják s aztán a szerint, mint kénes v. sza
lon-gyújtót óhajtanak előállítani megolvasztott kénvagv paraffinba mártják (égést átvivő anyag.) Az így
kezelt fasodronyt aztán hengeres mártógépek segélyé
vel phosphoros masszába (gyú-elegy) mártják és szárítókamrákba helyezik. A megszáradt gyufát a keretekből
direkt papírtokokba, v. skatulyákba töltik.
A phosphoros massza (gyú-elegy, mely áll dextrin,
phosphor, salétrom savval kezelt miniumból v. pedig
enyv, phosphor, chlorsavaskali, cinksulfid, üvegliszt
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és márványlisztből), légmentesen elzárható edényben,
motorikus erővel állittatik elő; a munkások tehát a
massza készítése alkalmával keletkező phosphoros gő
zöktől nem szenvednek.
Munkatermek, szellőztetés, szárító kamrák. Mind
azon munkatermek, melyekben phosphoros masszákkal
vagy pedig kész gyufával dolgoznak, magasak (pado
zattól a tetőzet legmagasabb pontjáig 7 méter) tága
sak és shed-födél szerkezetük következtében könnyen
szellőztethetők (minden egyes födélen 10 nyitható
ablak van.) A márló-hclyiség szellőztetésére szolgál
még egy 1200 tn/ni. átmérőjű Blackmann-ventilalor,
mely perczeuként 360 m3 levegőt szív, úgy, hogy az
negyed óránként friss levegővel láttatik e l; a szellőz
tetést szolgálják továbbá a gyufa szárító kamrák is
amennyiben a szárításhoz szükséges levegőt a munka
teremből veszik.
A csomagoló helyiség szintén shedfődéllel bír s
ép oly magas és tágas, mint a mártó-helyiség; abból
egy elektromos ventilátor, mely perczenként 250 m3
levegőt szív, távolítja el a megromlott levegőt Ősz
szel, ezen munka-teremben még 2 nagy exhaustor fog
felállíttatni.
A többi földszinti munka-terem 5 méter magas.
Különös figyelmet érdemel a gyufaszárító kamrák
specziális berendezése. Más gyújtó-gyárakban 3000 m/m.
h. 1800 m/m. sz. és 1700 m/m. m. falazott kamrákban
szárítják a gyufát, az itteniben pedig 2000 m/m. h.
2000 m/m. magas és 600 m/m. széles ugyancsak fala
zott kamrák használtatnak e ezélra. Mig ezekbe a fris
sen mártott gyújtó kívülről, tehát a nélkül, hogy a
munkás kénytelen volna a kamrába menni, helyezhető
be és a kimerítés szintén kívülről történhetik, addig
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i más gyárakban alkalmazásban lévő nagy kamrák
.•sak ágy tölthetők meg és üresíthetők ki, ha egy,
tsetleg két munkás annak folyama alatt (25—40') a
kamrában tartózkodik; képzelhető, mily káros ez a
kamrában dolgozó munkások egészségére.
A gyú-clegyek készítésénél, a mártásnál és csoi tagolásnál alkalmazott munkások csak a gyári orvos
által kiállított bizonyítvány alapján vétetnek fel és
minden három hónapban, ugyancsak a gyári orvos
által megvizsgáltatnak. Mihelyt a legkisebb gyanús jel
mutatkozik, az illető munkás a gyár egy osztályába
helyeztetik át, hol phosplioros gőzöknek kitéve nincsen.
Minden pihenő, étkezés vagy a gyárból való távo
zás előtt chlorsavaskális szájvíz köröztetik, melylycl
a munkások tartoznak szájukat kiöblíteni: azonkívül
tartoznak ily alkalommal kezöket gondosan megmosni.
A munkásoknak külön ebédlő áll rendelkezésre,
mely mosdó-csapokkal is el van látva.
A czégnél 1857 óta (élőbbről nincsenek adatok) 5
könnyebb nekrozis eset fordult elő. Az itteni gyárte
lepen a munkások között nekrozis eset ez ideig nem
volt; egyéb ipari megbetegedés sem észleltclctt. Or
vos : dr. Tompa János.
VII

Egészségügyi berendezkedések.
1.
Közvágóhíd. Fekszik a vásártéren a Szamos jobb
partján, körülkerítve és közvetlen szomszédságában a
marha-vásárhely iséggel.
A közvágóhíd helyisége a következő épületekből áll:
1. Igazgatói lakásból és irodákból.
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2. A vágó-helyiségi épület.' Ez a kamara-rend
szer szerint épült ugyan, de a tapasztalat megmutatU,
liogy ennek igen sok hátránya van és legk özelebbríl
átfog alakíttatni csarnok-rendszerre. A közvágóhidi
helységben van két he- és kijáró-csarnok, hat vágokamara csigákkal, fogasokkal ; a vágó-kamrák falu
czementirozva, padozata a kamaráknak kerámit és a
csarnokoknak aszfalt. Az épület jobbfelőli részén a
csarnok egyik részében téli istálló ; az épület teljesen
csatornázva és vízvezetékkel ellátva. A tetőzeten 12
részre osztva a vágatók részére bőrszáritók.
3. Paczalmosóda. Ez czement ;vá lukkal, víz
vezetékkel és csatornázással van ellátva szintén, a ser
tés közvágóhíd közelében ; nemkülönben mellette egy
kisebb helység a trágyák elhelyezésére.
4. A közvágóhidi rekeszek jobb és balfelöli részén
a nagymnrhák, növendékek, juhok és bárányok szá
mára plélivel fedett és kiilön-külön rekeszek; ezek
szintén egytől-egyig csatornázva és aszfalttal burkolva
és folyamatban van véve teljesen téglávali bekerítése.
5. A sertés közvágóhíd. Ez egészen külön álló
épület 3 osztálylyal és pedig: 1-ső osztályban vannak
az akiok, önlött-érezbő! kétfelé nyíló ajtókkal, oszlo
pokkal és bazalt-tégla alappal, a leszúrandó sertések
részére. A 2-ik osztályba, mely a szúró, forrázó és
bonezoló-terem, liol a szuró-helység, forrázókád Nicholson-féle villa rendszerre van berendezve, ezen kívül
a már koppasztáson átment sertések bonczolására szá
mos közösen használható csigák, fogasok és mérleg a
húsok lemérésére. A terem minden oldalai két méter
magasban sima és padozata rovátkás kerámittal bur
kolva, az egész épület szintén csatornázva és vízve
zetékkel ellátva. A 3 ik osztály a paczal mosodai hely
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ség, fit előtűnnek a paczalmosnsra szűk sí gellető vajuk,
gőzvezetékek az egyenletes hőmérséklet fentarfására
és a menyezetnek leljes légmentes elzárása.
(i. Léghűtő és műjéggyár. Kolozsvár sz. kir. város a
közvágóhíddal kapcsolatos léghűtő berendezést és mű jég
gyárat az 1898. évben létesítette. A főczél a berendezés
létesítésénél a vágóhídon levágásra kerülő állatok húsá
nak az eladás idejéig való konzerválása, s miután ezzel
a czélla! kapcsolatosan a másik kérdés, a mfijéggyártás aránylag kevés költség-többlettel megoldható volt,
ennélfogva egyidejűleg a műjéggyár is beállíttatott.
A telep gépészeti berendezését Rock István buda
pesti gépgyáros szállította, egyesülve az Iísslingeni gép
gyárral oly módon, hogy a specziális hűtőgépek ki
vételével, a melyeknek gyártására a Röck-gvár abban
az időben még berendezve nem volt, a többi gépészeti
berendezést a Röck-gyár szállította és az egész fel
szerelést ő végezte
Az alkalmazott rendszer a Linde által megteremtett
ammóniák kompressziós rendszer, módosítva Osenbrück szabadalmával, mely a krompesszorok tömszclenczéjének tökéletesítésében nyilvánul és az am
móniáknak ezen az úton való clillanása ellen biztosít.
A telep olyan méretekben van kiépítve, hogy képes
ez időszerűit 210 négyzetméter területű csarnok leve
gőjét, a mi viszonyainknak megfelelő legmelegebb nyári
külső hőmérséklet mellett is, 2—4° C hőmérsékleten
tartani a csarnok levegőjének 75'>/0 páratartalma mel
lett, a minek megfelelőleg a csarnokban raktározott
hús 4—6 heti időtartamon át konzerválható, a nélkül,
hogy az az egészségre nézve ártalmas, megromlásnak
lenne kitéve.
A konzerválás nem csupán az alacsony hőfok
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következménye, hanem nagyban elősegíti azt- az a
körülmény, hogy a csarnok levegője a hűtés mellett
még tisztittatik is, a mennyiben —ü°C, hőmérsékletű
sósvíz esőn át hajtatik, a minek kövelkcztében hathatós
tisztításnak van alá vetve.
A hiltőcsarnok olyan módon lett kiépítve, hogy
az minden további nehézség nélkül, még a szükséghez
képest 120 négyzetméter területtel kibővíthető. A jelen
leg használatban álló hűtőesarnok teljesen különválaszt
ható két részből áll és az egyes részek rekeszbeosztással
vannak ellátva, a melyek külön is lezárhatók.
A jéggyár olyan méretben készült, hogy az a csar
nok egyidejű hűtése mellett naponkint 70 métermázsa
műjeget képes termelni. A termelt műjég 12‘5 kilo
grammos hasábokban kerül forgalomba és előállításához
vízvezetéki víz használlatik, minélfogva az egészségügyi
czélokra teljesen alkalmas. Különleges kivánalmaknak
megfelelőleg a műjég desztillált vízből is előállítható,
de ebben az esetben megkivántatik, hogy az illető a
desztillált vizet rendelkezésre bocsássa. A jég szétosz
tása a fogyasztók között erre alkalmas jól szigetelt
kocsiban történik, a melynek egy külön osztálya van
berendezve a desztillált vízből való jég szállítására.
A telep szükségletét képező hideg előállítására két
darab, egyenkint 30,000 kalória ólai termelő képesség
gel bíró IV. sz. kompressor szolgál, megfelelő konden
zátorokkal, egy generátorral a jég termelésre és egy
refrigerátorral a léghűtésre.
A kompressorok és segédgépei hajtására egy mint
egy 40 eff. lóerejű Frieart-féle csapos vezérmflvel ellá
tott gőzsűrítős tandem elrendezésű expanziós gőzgép
szolgál, a melyhez a szükséges gőzt két darab egyen
kint 40 ni* ffitőfelülettel bíró Bánó és Szűcs rendszerű
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vízcsöves Gőzkazán szolgáltatja 10 atm. üzemnyomásra
berendezve.
Az egész telep villanynyal van világítva, a mely
hez a berendezést a Ganz és Társa ezég szállította.
A gyárban termelendő mííjég a közvágóhíd felhasználására igénybe nem vétetik, az csakis a városban
magánfogyasztásokra értékesíttetik; a mííjég 24 órai
termelése 70 métermázsa (minden métermázsába 8
drb. vétetik"!, de a jelen fogyasztás mellett átlagban
200—250 tábla adható el naponta. A mííjég, a miként
megtekinthető, kristály tiszta, hossza 1 méter, széles
sége 17, vastagsága 9 cm. és 12‘/,—15 klg.
A város a műjég értékésítését a közvágóhídi igaz
gatóság által kezeltette; azonban f. évi május hó 1-től
bérbe adatott három évre. A bérlő minden eladott
mííjég után köteles fizetni 18 fillért helyben, a közvágóhídnál és saját előfogntával szállítja szét* melyért
24—30 fillért vehet, hanem többet nem, a távolság
szerint. Köteles azonban 5000 koronát a városnak min
den körülmények között egy évre fizetni, míg ellenben,
ha ezen összegnél többre megy az értékesítés, a 18
fillért szintén minden darab után ráfizetni.
Az 1901. év folyama alatt volt a jégből bevétel :
7605 kor. 12 fillér; míg 1902. évben 11810 kor. 80
lillér és így 4.211 kor. 68 fillérrel mutatkozott többlet
az 1901. évi bevételnél. Ennek oka az volt, hogy 1901—
1902 évi téliidény igen gyenge lévén és jeget egyesek
elegendőt nem tehettek el. A jelen évfolyam a jég
értékesítésére kétségtelenül nem nagyon biztató, mivel
az 1902. és 1903. évi tél nagy lévén, minden jégverem
megtöltetett.
7.Amerikai szerkezetű jégverem Ezen épület a műjéggyárral szemben van felépítve két osztálylyal, egyik
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átíulatott a bérlőnek és a második osztályba tétetik a
felesleges jégmennyiség, hogy szükség esetében készlet
ben legyen.
A közvágóhídon 1902. évben levágott és szárt álla
tokra vonatkozólag:
8. A közvágóhídon levágatott és pedig:
Ökör.....................................................
462 drb.
Tehén................................................... 4.854 „
Bivaly...................................................
124 „
Borjú »/, éven felüli I oszt............... 7.834 „
„
«/« „ aluli II. „
784 „
Szopó-borjú III. oszt ......................... 3.495 r
Juh és kecske..................................... 2.14G „
Bárány és gidó................................... 18 825 „
összesen.... 38.524 drb.
Sertés bejentetett levágásra.............. 15.977 „
Süldő
„
.......................
45
Malac/.
„
,
..............
71 „
Az összes állatforgalom volt__ 54.(517 drb.
9.
Külvizsgálatok alkalmával teljes tápláltság hiánya
és betegség miatt kizáratolt a közfogyasztásból 32 drb.
A közvágóhidi pénztár bevételére vonatkozólag:
Vizsgálati díjban ................... 5.310 kor. 50 üli.
Vágó-és paczalmosási díjban. (51.108 , 50 „
Összesen.... 69.419 kor. — üli.
10.
Szükségvágatásokra vonatkozólag:
Szükségvágatásra bocsáttatott ez évfolyamán 15 drb.
Kbből csonttörések miatt 11, felpuffadás folytán 1,
és méhclőesések következtében 3 drb.
A belvizsgálatok alkalmával lefoglaltatotl, megsemmisíttetett és közfogyasztásra nem bocsájtatott:
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Tüdő 1.031 (ebből 6 drb. tüdőgümőkór folytán, de
háromnál nagyobb terjedelmű karernák voltak és
mindegyik nyugati fajunkból), lép 72, vese -10 darab,
cchinococus (ez utóbbiak közül 10-nél rákos el faj lílással és 2.960 májmétely; fej 23, nyelv 19, 137 ébrény,
összesen : 4 282 darab.
Hús 195 kilo üszkösödés és evesedés folytán.
2. A városi vízm ű (a szász-fenesi völgyben).
1.
Kolozsvár sz. kir. város első vízvezetékét a m .kir.
kincstár és a város közös pénzerővel létesítette 1887.
évben. A vízmű eredetileg az egyetemi orvoskari inté
zetek számára készült oly czélzattal, hogy ahhoz ké
sőbben a város is csatlakozzék. Az első időben csak
a város két főbb utczája és a sétatér csatoltatott a
vízműhöz, később azonban 1894. évben, a mikor a vá
ros az általános városi cső- és csatornahálózat kiépí
tését és a vízmű megnagyobbítását vállalatikig bizto
sította, az elosztó csőhálózat kiépítése és a vízműhöz
való csatolása meg is történt, a vizinűtelep tnegnagyobbításu azonban függőben tartatott, mivel időköz
ben az a tapasztalat nyeretett, hogy az a terület, a
melyen a kincstár által létesített mű áll, nem alkal
mas arra, hogy abból az egész város elegendő vízzel
láttassék el
Ennek a vízműnek vízgyűjtő területe a sétatér fe
lett a Szamos folyó és malomárok közölt fekvő, úgy
nevezett Fásberek területén volt elhelyezve és 150 méter
bosszú, 400 mm. belvilágu égetett agyagcsövekből ké
szült szűrő csővezetékből állott.
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Ez a berendezés hivatva volt 15D0 köbméter napi
vízmennyiséget szolgáltatni, a melyet azonban épen
•csak az első próba alkalmával adott ki és későbben
szolgáltatási képessége oly rohamosan apadt, hogy az
1895. és 1896. években már alig 500 köbmétert szol
gáltatott.
Így állván a dolog, a város kényszerülve volt meg
felelő vízgyűjtő terület után nézni. A vízkutatási a
vízvezeték építő vállalkozójának, a Zellerin M. féle
részvénytársaságnak akkori vezető mérnöke, br. Zwcrgern Ferencz teljesítette az 1894. és 1895. években, a kinek
sikerült a város felett Kolozsvár és SzászFenes község
között elterülő Szamos völgyben megfelelő vízgyűjtő
területet találni Az ebben a völgyben levő talajvíz
alapos minőségi és mennyiségi vizsgálatok után Ko
lozsvár vízellátására alkalmasnak találtatott, azonban
kiépítése csak 1898. év őszén volt foganatosítható és
akkor is csak provizórikusán, mivel időközben felme
rült az az eszme, hogy a város vízellátása a 25 km.
távolságban fekvő Hideg-Számos folyóból történjék, a
mely helyről gravitacziós bevezetés lett volna létesít
hető. Minthogy azonban az itt nyerhető víz közönsé
ges folyó víz, a mely szűrés nélkül nem lett volna
bevezethető, ennélfogva annak bevezetése szakkörök
részéről ellenzésre talált, míg a város közönségének
nagy része az olcsó üzem által csábittatva, kitartóan
ragaszkodott ehhez az eszméhez.
Tekintettel arra, hogy időközben a városi elosztó
csőhálózat teljesen elkészült és a csatlakozások mind
egyre szaporodván, a fokozódó szükségletet a fásberki
vízmű erősen megcsappant vízmennyiségével fedezni
nem lehetett, a város közönsége elhatározta, hogy a
fenesi völgyben levő, a próba-szivattyuzás czéljára
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készült 600 mm átmérőjű csőkúthoz csatoltan egy 3000
köbméter napi teljesítménynyel bíró szivattyút beállít,
annak hajtására egy államvasúti gépgyári szabványú,
locomobil rendszerű, 20 nominell lócrcjű gőzgépet
alkalmaz és a tervezett vízmű felső zónája számára
szolgáló szűkcbbik nyomó csövet, a melynek átmérője
22ö mm, lerakatja és a meglevő elosztó ésőhálózathoz
csátoltatja. Az itt felsorolt munkálatok 1898. év őszére
elkészülvén, ettől az időtől fogva a város vízellátása
a fenesi völgyből történik.
Minthogy a vízmű kiépítése administrativ okokból
1899. év folyamán sem volt véglegesen megoldható
az átlagos vízfogyasztás pedig 1899. évben már 2600
köbméter napi átlagra emelkedett, természetes, hogy
a fentebbiekben leírt berendezéssel az üzem akadály
nélkül ellátható nem volt és a biztos katasztrófát ki
kerülendő, elkerülhetetlen volt haladéktalanul nem
intézkedni az iránt, hogy a vízszerző telepen még egy
szivattyú és még egy gőzgép beállíttassanak, a m,
annyival is inkább szükséges volt, mivel a régi víz
műhöz tartozó 600 kbmtr. űrtartalmú víztartó, mely
közvetlen az egyetemi orvoskari intézetek felett volt
elhelyezve, az alatta történt nagymérvű föld mozgó
sítás következtében megrepedt és azt vízraktározásra
használni már csak az alatta levő épületek miatt sem
lehetett. Igen természetes, hogy ez azzal a következ
ménnyel járt, hogy a vízmű üzeme egy pillanatig sem
szünetelhetett a nélkül, hogy a városban a vízhiány
rögtön be ne állott volna.
Némileg enyhült tehát az állapot, midőn a második
szivattyú és második gőzgép beállíttatott, mindazonáltal
a vízmű rendszeres működése csupán 1901. év elejé
vel kezdődik, a mikor a végleges vízmű a mai alak-
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j ti lmii elkészült és üzembe vétetett és a melynek resz
elés leírását az alábbiakban közöljük.
II.
Kolozsvár sz. kir. város vízvezetéke vizét ez idő
szerint a Szászfenes község és Kolozsvár között elte
rülő Szamosvölgyben lcmélyítelt Salbach rendszerű
kutból nyeri.
A kút áll 1 drb 3700 mm , átm. 630 mm. magas
vágógvűrüből, 3 drb 3700 mm. átm. egyenkint 1000
mm magas, ,10 mm. széles és 100 mm. magas nyílá
sokkal áttört palástból és 1 drb 620 mm. magas fal
tartó koszorúból, valamennyi öntött vasból, 35 mm.
falvastagsággal, a faltartó koszorú 3000 mm. magas,
480 mm. vastag, portlandcement habarcsba rakott fa
lazatot hord, tetején faragott kő-kerettel és öntött-vas
fedővel.
A kútat a Zellerin M. féle részvénytársaság készí
tette és annak lesűlyeszlésc vízalatti kotrással történt.
A kút helyén a talajréteg/.és a következő:
. . . lm m us.
0-1200 mm.-ig .
1200-1550
. . • agyag.
•
. . . kavics,
1550-5750
•
•
. . . homok,
5750-6050
>
•
. . . kavics
6050-7350
•
. . . homok,
7350-9000
„ kékes-szürke agyag
9000A vízszint a kútban szivattyúzás előtt átlag 1000
mm. volt a talajszíntől mérve. A víz állandó hőfoka
kezdettől 9—10° C. között ingadozik. A kút üzembe vé
tetett 1901. évi januárius hó 20-án, azóta folytonos
üzemben van. Vízszolgáltatási képessége minimum 6500
K

n

7

n

7>
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kbmtr. 24 óránkint, 2500 mm. maximalis vízszint sülyesztés mellett.
Tekintettel arra, hogy a vízfogyasztás a kút telje
sítésének határát már elérte, a mennyiben 1902. évben
az átlagos napi fogyasztás 5864 m* volt, ennélfogva
jelenleg egy Il-ik kút építésének munkálata van folya
matban, mely az előbbi kúttól a talajvíz legnagyobb
esési irányára merőlegesen mért 150 ni. távolságban
az előbbi kúttal tökéletesen azonos szerkezetben fog
készülni A talaj rétegzése az új kút helyén azonos az
előbbi kátéval.
A víz legutolsó chemiai analysise 1903. évi áprilishó 14-ről, végezve Kolozsvár sz. kir. város egészség
ügyi vizsgáló állomása által a következő volt:
t

1 literben milligrammokban foglaltatik :
összes szilárd anyag 100—105°C.-nál .. 32000
Szerves anyagok oxydálására K. Mn. 0 4 4-24
„
„
„
oxvgen..
106
Ammóniák NHg.........................................semmi
Salétromossav N, 0„................................. semmi
Salétromsav N, 0 5 ................................. 21'20
Mész Ca O ................................................ 95-80
Magnesia MgO............................................. 2446
Kénsav SO ,.................................................
—
Vas Fes 0 2 ...............................................nyomok
Clilor............................................................. 2175
Keménység németfokban............................ 1300
Physikai vizsgálat:
Színtelen, szagtalan, üdítő, teljesen átlátszó, üle
déke nincs.
A víz chemiai összetétele az első vizsgálat óta,
mely 1895. évben eszközöltetett és azóta állandóan
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vizsgáltalik, számba nem vehető csekély ingadozásokat
mutat.
Baktérium-tartalom köbceutiméterenkiut a kiítban
0—20 között ingadozik.
A v í z chcmiailag havonkint egyszer, bakteriologiailag hetenkinl egyszer vizsgáltatik.
III.
A szivattyúteleptől a városba beszállított víz szi
vattyúzásához szükséges hajtóerőt a Szamos folyó víz
ereje szolgáltatja. Ebből a czélból a szivattyútelep
felett mintegy 10Ü0 m. távolságban a Szamos folyó
medrében fenék-gát készült, a honnan a Szamos folyó
vizéből 3 0 kbmtr vízmennyiség vétetik ki minimum
ban, a mely 1800 mm. átm. (J()7°/0 eséssel bíró körszelvényű zárt beton-csatornán vezettetik a szivattyútelephez és itt egy 2-5 méter hasznos eséssel bíró
Francis-turbina hajtására felhasználtatván, ugyancsak
zárt beton-csatornán át, melynek hossza mintegy 450
méter, a Szamosba visszavezettetik. A turbina-műhöz
tartozó beton-építményeket l’ollák Samu kolozsvári
vállalkozó építette, a gépezeti berendezést pedig a
Ganz és Társa gépgyára szállította.
A szivattyú telep berendezésével alkalmazkodni
kellett az előzőkben már említett provizórikus műhöz,
a mely a szükségletnek megfelelőleg két darab, egyenkint napi 3000 kbmtr. leljesítménynyel bíró egyszere
sen működő, álló elrendezésű, triplex-szivattyúval és
a szükséges csővezetékekkel kibővíttetett.
A városi csőhálózat, tekintettel az előforduló nagy
magasság különbözeire, két zónára osztatott, a melyek
részére a cca. 6000 méter távolságban levő szivattyútelepről két nvomó-cső szolgál, és pedig az alsó zóna
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számára 375 mm. átmérővel, a felső zóna számára
225 mm. átmérővel.
Az alsó zóna számára 2000 kbrntr. űrtartalommal
bíró beton víztartó szolgál. A felső zóna víztartójának
űrtartalma 700 kbrntr.
A víztartók 3 0 m. vízmélységgel bírnak és mint
kiegyenlítő víztartók szerepelnek El vannak látva a
kezeléshez szükséges felszerelésekkel és Siemens és
Halske rendszerű villamos vízállást jelző készülékek
kel. melyek a vízállásokat a szivattyú-telepen 5 - 5
ezentiméter változásnak megfelelőleg jelzik, az igazgatósági irodában pedig jelzik és regisztrálják.
Az üzemnyomás a szivatlú-telepen a légüstön mérve
az alsó zónában 2 5 atm , a felső zónában pedig 8 0 atm.
A felső zóna nyomó csövének legjobban megter
helt része 100 atm. nyomás alatt áll.
A városi csőhálózat vonal hossza összesen 57758 57
méter.
A városi csőhálózatot és a szivattyú telepet a Zel
lerin M.-féle gyári részvénytársaság, a víztartókat pedig
ennek alvállalatában Melocco Leonardo építette.
Az eddigelé észlelt átlagos napi vízfogyasztások a
következők voltak:
1896. évben......... ......... 808 kbrntr.
1899.
» ......... ......... 2oOO „
1900.
» ......... ......... 3427 „
1901.
D ......... ......... 4712 „
1902.
n ......... ......... 5864 „
F. évi május hó végéig van 1400 berendezett telek,
a melyen van 925 fürdő-szoba, 3609 vízárnyékszék,
535 vizelőkagyló és 225 98 m. vizelőhely.
A jelenlegi kút vízszolgáltatási képessége mini
mumban naponként 6500 köbméter, a mely az épülő
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Il-ik kúttal remélhetőleg 10,000 köbméterig lesz fo
kozható.
A szivattyútelep el van látva ez idő szerint napi
12,000 köbméter szállításig terjedő szivattyúkkal, a
melyek ez év folyamán még 2 drb. egvenkint 1300 köb
méter teljesítményű szivattyúval fognak kibövíttetni
és a melyek kizárólag a felső zóna üzeméhez fognak
szolgálni.
A végleges vízmű 1901. évi január hónapban véte
tett üzembe és ez időtől fogva üzem-zavar nem lbrdúlt elő.
3.
Kolozsvár sz. kir. város csatornázása.. Ko
lozsvár sz. kir. város általános csatornázása a vízve
zeték kiépítésével vette kezdetét 1891 évben és 1897-ben
nyert befejezést, a Szamos folyó balparti részén fekvő
városrész csatornázásával.
A város fekvésénél fogva a csatornázás az úsztató
(tout a l’egout) rendszer szerint épült, vagyis úgy a
szennyvizek, mint a csapadékvizek levezetésére szol
gál. Tekintettel arra, hogy a Szamos folyó a várost
két részre osztja, a csatornázás is a két parti részen
különállókig épült ki. Mind a két parti csatornázást
Melocco Leonardo vállalkozó építette, még pedig a
jobbparti részt a Schlink-féle gépgyár megbízása foly
tán Marin Ottó fővárori műszaki tanácsos által kidol
gozott terv szerint, a balparti részt pedig a városi
mérnöki hivatal által kidolgozott terv szerint, mind a
kettőt a városi mérnöki hivatal építése vezetése alatt.
Az összes csatornák mászható szelvénynyel készültek
és erre való tekintettel a lekisebb szelvény tojás-alak
mellett 90 60 cm., mig a legnagyobb szelvény 135 90
cm. méretben készült.
A jobb- és balparti csatornahálózat összes hossza
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3009P31 méter, a melyen a csatorna szellőztetése végett
344 drb. szellőző akna van elhelyezve, továbbá a ta
karítás eszközlése végett való bejárásra 322 drb. be
mászó aknával van ellátva. A csapadék vizek befoga
dására (321 drb utczai víznyelő akna szolgál; ezenkívül
azok a telektulajdonosok, a kik telkeiket csatornával
látták el köteleztcltek úgy az utczai, mint az udvari
födélcsatornáiknak bekötésére. A folyó 1903. évi június
hó 30 ikáig összesen 1397 telek van ellátva házi csa
tornával, a város mintegy 5000 intra- és extravillán
telke közül
A jobbparti városrész szenny- és csapadékvizei
két főcsoportban gyűjtetnek össze és pedig oly módon,
hogy a belváros és Felsőváros szennyvizei a Hosszuulczu elején egyesülnek és ezen az ulczán át vezet
tetnek a paputezai főgyűjtőbe, az Alsóváros szennyvi
zei pedig a Zsidó templom-utczán át jutnak a főgyűj
tőbe és a Pap-utcza és Hosszu-utcza sarkán az első
csoporttal egyesülve, közös főgyűjtőn át jutnak a ki
ömléshez A jobbarti részek szennyvizei a Malomárok
főágába fömlenek ki és pedig a m. kir. államvasutak
Szamosfalva felé vezető vonalának baloldalán elterülő
Postaberckben, a Szamos folyó főmedrétől mintegy
200 méter távolságban.
A nagy záporesők alkalmával hirtelen feltorlódó
csapadék-víztől való tehermentesítés végett a Nyári
Színháznál, a nagyvasadnál és a Lőrincz-utczán át
vészkiömlők vezetnek a Szamos folyóba, a melyek
azonban csupán esővizek levezetésére szolgálnak és
nem a szennyvizek levezetésére.,
A csatorna-hálózat tisztítására nézve igen előnyös
a helyzet a miatt, hogy a Malomárok vizével a csa
torna-hálózat hét helyen öblíthető, nevezetesen a Nép-
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Gyár-, Linczeg-, Sétatér-, Postakert-, Eötvös- és Zsidótcmplom-utczáknál. Ezenkívül a vízvezetékből még33
drb ürítő szolgál a csatornába, a melyek a takarítás
nál szintén igénybe vétetnek.
,
A jobbparti városrészben a szennyvíz-levezető
csatorna-hálózaton kívül a Ilunyadi-téren és Emketéren át a Feleki oldal csapadék vizeinek levezetésére
külön zápor-csatorna szolgál, mely az Eötvös-utczánál van bevezetve a Malomárokba és a mely szenyviz levezetésre szintén nem szolgál.
A balparti városrész szenyvizei külön gyűjtőinek
össze és a Kajánlói-út mentén a vasúti vashídon alul
mintegy 300 méterre vezettetnek be a Szamos folyóba.
Ez a csatornázás igen szerencsés fekvéssel bír abban
a tekintetben, hogy az egész csatornahálózat a mű ma
lom duzzasztó vizével a Szamos folyóból végig öblít
hető.
Végül még érdemes megemlíteni azt a körülményt,
hogy a folyó 1903. évi junius hó 30-ikáig 3553 vízzel
öblített closeltüléfí szenyvizc vezettetik le a csatornahálózaton, a mi összehasonlítva az ugyanezen időig
berendezett telkek számával, a mely mint már említve
volt, 1397-et tesz ki, bizonyítja azt a körülményt, hogy
a berendezett telkek majdnem mind el vannak látva
vízzel öblített árnyékszékkel.
4.
Dr. Szombathelyi Gábor belügyminiszterileg
engedélyezett Vizgyógyintézete (l)iana-Fürdő). A DianaFürdővel kapcsolatban 1899-ben beállított vizgyógyászati berendezés a nagyin, m. kir. Belügyminiszter
urnák 38697. VI. b. számú leiratában vízgyógyintézet
jeliegével felruháztatott.
Az intézet fekvése a legkedvezőbb; tudvalevőleg
tőszomszédságában van a szépségéről hires kolozs-
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vári sétatérnek, mely kívül lévén a város por- és
gőzkörén, a lehető legjobb levegővel dicsekedhe
tik. Az ’ntézct a sétatér elején és a Fellegvárra
vezető serpentines „Erzsébet- séta-út mellett fek
szik és azért soványitó, terepivó-, szőllő- és savókurára kiválóan alkalmas. Már fekvésénél fogva fölötte
alkalmas gyógycredményck elérésére, a mennyiben a
vízgyógymódok és egyéb physikalis eljárásokhoz
szükséges tiszta, pormentes ozondiis levegő, sétányok,
üdítő v í z , majdnem oly mérvben állnak rendelkezésre,
mint bármely fürdőhelyen.
Az intézet helyiségei. 1. A bejárattól jobbra van
az orvosi rendelő szoba, melyben a betegek felvétele
és vizsgálata eszközöltetik. Itt van elhelyezve a dörzs-gép,
elektromos zuhanyozásra. A bejárattól balra feksze
nek a vizgyógyintézet további helyiségei.
2 A kényelmes fülkékkel ellátott vetkező és öl
töző terem.
3. A kellő száma fürdő-kádakkal ellátott u. n.
kádszoba, hol a különböző hydrotherapiai procedúrák
végeztetnek.
4. Zuhany-szoba, melybe egy beton-medeneze van
téli fürdők használatára, egy izzasztó-kamra és a Winternitz-féle zuhany-kathedra, melyből a különböző
zuhanyok applikáltatnak, mint hideg és szabályozható
eső-, gőz (skols), hideg- és meleg legyezősugár és hő
mérővel temperálható stb. zuhanyok.
5. Egy kényelmesen berendezett begöngyötitő
szoba, c czélra használt göngyölítő ágyakkal, hol
begöngyölések, részleges lemosások, ledörzsölések,
borogatások és a Winternitz-Leiter-féle különböző hütő
készülékek alkalmaztatnak.
6. MassáJó és villanyosé szoba, melyben egy
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dr. Bumm-féle massaló-pad van és a villanyozáshoz
szükséges állandó és faradikus-áramot szolgállatólelep, melyből a Giiertner taiu\r-félc kétrekeszü vil
lanyos kád is clláltatik villanyos erővel. Továbbá egy
vibratios-gép.
Az intézetben a modern vizgyógyászat összesgyógy
módjai vannak alkalmazásban, egybekötve izzasztókamrával, a villanyos gyógymód minden nemével
(Franklinisatio, faradisatio, galvanisatio, 2rekcszü vil
lanyos-kád) massage-zsal vibratio) Frenkel-Goldscheider-féie tabes kezeléssel, mesterséges szénsavas és
egyéb gyógyfürdőkkel.
Az intézet egész éven át nyitva van.
5.
A z országos Vöröskereszt-Egylet kolozsvári vá
lasztmányának ,.Erzsébet Mária“ kórháza és szana
tóriuma. A kolozsvári Vöröskereszt-kórház létcsülését
az egylet helyi választmánya mellett első sorban l)r.
Brandt József miniszteri tanácsos, egyetemi tanár és
a kórház igazgató főorvosa kezdeményezésének és ál
dozatkész fáradozásainak köszöni.
Az intézet 1895-ben nyílt meg, egyelőre c czélra
dciglenesen átalakított helyiségekben, a jelenlegi
magyar-utezai 35. sz. telken. Szakadatlan működés köz
ben folytak a további telekrendezési és építkezési mun
kálatok az igazgató-főorvos tervezete szerint és felügye
lete mellett, mely munkájában buzgón segédkezett Dr.
Imre Domokos, az intézetnek 5 éven át volt alorvosa,
ez idő szerint a székelyudvarhelyi közkórház igazgató
főorvosa.
A tetemes építkezési és felszerelési költségek a
Vöröskereszt-egylet hozzájárulásával, magán adako
zásokból, időközi tiszta jövedelemből és tekintélyes
részben az igazgató-főorvos anyagi segítségéből fedez
tettek.
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jYorinbergi, öíszmü, játék, vadászati, és
fényképészeti keltékek raktára.
Mátyás király-tér.

KOLOZSVÁR.

Gráf Rhédey-palota.

Ajánlja dús raktárát:

fényképészeti kellékek,
KODÁK

^ P B K T

CZIKKEKBEN.

Vadászati kellékek:
ZSEBREVOLVEREK.

Uíazási kelléket, kofferek, plaidok és nessesairek.

£awn Éennis /elszerelések, JÖszerek.
KIZÁRÓLAüOS RAKTAR

SZÉKELY HÁZIIPAR-GZIKKEKBEN.

yílkalmi ajándéktárgyak, iS: s íev k elezölapok, a l b u m o k és e m l é k t á r g y a k .

porond
»

W - * ásvány.
víz-telep.—

Vasúti állomás: SÚVÁRAD. Posta-távlrda a fürdőben.
A székelyföld egyik legrégibb és legkedveltebb fürdője.
Fekszik Udvarhelymegyében, a Korond patak mellett, szép
vidéken, f>84 in. magasan, minden oldalról védett völgybon
levő szép parkban. Levegője tiszta, pormentes, csöndes, nedves.

Gyógyító tényezőt szerencsés fekvésén, enyhe
klímáján kívül: szénsavas-vasas és szénsavas-sós
forrásvizei.
Előbbiben (Fokút) literenként 2'399 gr. szilárd
anyag van, a mely főként mész, nátrium és magnesium-hicarbonatból áll — és 53 mgr. vasbicarbonatjánál fogva, az erősen vasas gyógyvizek közé
tartozik.

Utóbbit (Erzsébet-forrás) 82 mgr. vasbicarbonat és jelentékeny konyhasó tartalma a sós-vasas
gyógyvizek közé sorolja.

Ezen két vizet használják i v ó k u r á r a v é r szegénységben és légzőszervi bántalmakban
s z e n v e d ő b e t e g e k , a kik e mellett, a főkútóhoz
hasonló összetételű másik két szénsavas-vasas for- jj

rásvízből készült hideg (lobogó) ós meleg fürdőket U

is kiváló sikerrel használják. Használatos gyógymódok még: tej, kefirkura, belégzés stb.
Valóságos unioum a fürdővel átellenes hegyoldalból fakadó tömény sós-szénsavas források vize,
a melyet ma is hideg és meleg fürdők alakjában
sikeresen használnak görvaly, csúz, köszvény ós
különböző izzadmányos bántalmakban szenvedők.

A Fő- és Erzsébet-forrás vizét Gáspár Gyula
tulajdonos a legtisztábban kezelve és palaczkozva,
50 literes ládákban küldi szét Maros-Vásárhelyröl,
literenként 12 fillér árban. Ládát ós üvegeket
beszerzési áron számítja, és abban vissza is veszi, .«
Fürdöorvos: D r . N a g y A l b e r t .

A
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Jelenleg az intézet gyönyörűen parkozott terüle
ten áll, az utczai lakóházon kívül a nagy emeletes,
Ilona-pavillonból (elnevezve néhai gróf Sclnveinitz
Gyuláné, szül. Nemes Ilona grófnő, a választmány egy
kori némesszivíi elnöknője tiszteletére), a földszintes
Mária- és Katinka-pavillonokból és a telek szamosparti végében levő vízgvógyászati pavillonböl.
Az Ilona-pavillonban egyes kisebb egy személjrc
való és nagyobb két személyre való szobák, továbbá
egymásba nyíló kettős szobák állanak a betegek ren
delkezésére. Középrészét a földszinten tágas szalon,
az emeleten műtőterem foglalja el. Építés és berende
zés fényűzőnek mondható.
A Mária-pavillonban testegyenészeti osztály van
berendezve, mely különösen a hátgörnyc (Scoliosis)
gyógykezelésére a legmodernebb gépekkel és készü
lékekkel van felszerelve.
A Katinka-pavillon három kórszobának használ
ható helyiségén kivííl gazdasági épületül szolgál. Itt
van a konyha és az élelmezőnő lakása.
Az Ilona-pavillon souterrainjének tágas, magas és
világos helyiségeiben folyamatban levő munkálatok
czélja az, hogy a testegyenészeti intézet idehelyeztet
vén át, az így felszabadulandó Mária pavillon tágas
szobái szerényebb igényű betegek részére 3—4 ágyas
olcsóbb osztályú kórszobák gyanánt legyenek felhasz
nálhatók.
Arak : I. osztályban napi 10 koronától felfelé szobák
szerint; II. oszályban ö K. teljes ellátással.
Benlakó orvos Dr. Hevesi Imre
6*. Önkéntes Mentő-egyesület (Monostori út 27. sz.).*
* D r KonrátU : A kolozsvári m entÖ -egyesület tö rté n ete ez. m ü v e
n y o m án
Vezető

4
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Kolozsvárt egy önkéntes mentő-egyesület szükséges
voltára legelőször dr. Sárospataki Pataky Leó gyakorló
orvos és volt egyetemi tanársegéd gondolt és össze
hívja 1891. augusztus hó 29-én d. u. 5 órára az első
értekezletet a városház, tanácstermébe.
Az értekezlet elnökévé választja dr. Haller Károlyt
s ideiglenes titkárul, illetőleg az értekezlet jegyzőjéül
dr. S. Pataky Leót.
Ez az értekezlet 10 tagú előkészítő bizottságot kül
dött ki, a mely dr ürandt József elnöklete alatt is
mertette a humánus mozgalom czélját. Október 10-én
benyújtotta már az alapszabály-tervezetet a városi
tanácshoz, melyet a belügyminiszter jóváhagyott.
Az előkészítő bizottság 1891. november hó 7-ikérc
tűzte ki az alakuló gyűlést, mely a városház nagyter
mében tartatott meg. A választás közfelkiáltással a
következőleg ejtetett meg:
Védnök : Báró Bornemissza János v. b. t. t.
Elnök : Dr. Haller Károly egyetemi tanár, eddigi
ideiglenes elnök.
Alilnökök: Dorgó Albert kir. tanácsos, közjegyző
és Dr. Rózsahegyi Aladár egyetemi tanár.
Szakelnök: Dr. Brandt József egyetemi tanár.
T itkár: Dr S. Pataky Leó eddigi ideiglenes titkár.
Pénztáros : Tanács József gyógyszerész.
Ellenőr : Bartha Gergely bankhivatalnok.
1892. januárius 1. napjától a Belkiraly-utcza 3. sz.
alatti házban, a melynek a Főtérre is van kapuja, a
mentő állomás részére egy alkalmas helyiség béreltetett, mely állott egy inspectiós szobából, egy titkári
szobából, mely utóbbi a bcnlakó okleveles orvosnak
is lakásdl szolgált, továbbá egy nagyobb szobából 3
bcnlakó mentő részére és végül szolgalakásból. Az évi
bére 350 frt volt.
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A budapesti önkéntes mentő-egyesület elnöke, gróf
Andrássy Aladár és igazgatója Dr. Kresz Géza állal a
Kolozsvári önkéntes Mentő Egyesületnek egy egészen
tíj mentő kocsit, több felszerelt kötszertáskát, nyom
tatványokat adományozott. így vált lehetségessé, hogy
a mentő-állomás felszerelése, úgyszólva nehány nap
alatt, annyira haladt, miszerint januárius hó 27-én
este 8 órakor működésképes volt az egyesület.
Az egyesület működését legelőször januárius hó
29-én d. u. 4 óra 20 perczkor vette igénybe a rend
őrség.
Miután a mentő-állomás felszerelési munkálatai
teljesen befejeztettek és az egyesület minden tekintet
ben működésképes lett, megtartatott az egyesület ün
nepélyes megnyitása 1892. februártus havának 28-ik
napján.
Az egyesület iránt tanúsított rokonszenv és biza
lom folyton nőtt. A felmerült baleseteknek senki állal
sem sejtett, valóban nagy száma kedvező tért nyitott
a humánus feladat teljesítésére. Nem csekély mérv
ben járdlt ehhez az 1893 ik évben városunkat is meg
látogató cholera, melynél a legnagyobb készséggel
ajánlotta fel az egyesület segítségét a városi ható
ságnak.
Kolozsvárt 1893. julius 12-én merült fel ugyanis
az első cholcragyanus eset, s ez időtől kezdve napon
ként több-kevesebb oly eset fordult elő, míg julius
21-én a valódi ázsiai cholera fellépése megállapítta
tott. Az egyesület julius 12 óta, minden hatósági fel
kérés nélkül, a legnagyobb készséggel nyújtotta úgy
az első segélyt, mint teljesítette a cholera-betegek
szállítását augusztus 4-ig. Ekkor azonban, tekintettel
arra, hogy a cholera-esetek száma folyton szaporo
4*
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dott s így, épen közegészségügyi szempontból, nem
lett volna helyeselhető, hogy ugyanazon mentő-őrség
végezze a cholera-bctegck körüli teendőket, mely
egyéb baleseteknél szükséges segélynyújtásra van hi
vatva, egy 4 tagból álló külön mentő-őrség szerveztetett a járványkórházban, kizárólag a cholerabctegek
szállítására, az azok körüli segélynyújtásra és a cholerával fertőzött lakások és tárgyak szabályszerű fer
tőtlenítésére. Ez az őrség augusztus 5-én állíttatott fel
és működését október hó 5-én vagyis a járvány vé
geztével szüntette be. E szolgálatot 24 óránként fel
váltással, később 8 mentő teljesítette, még pedig oly
buzgalommal, kitartással és veszélyt nem ismerő bá
torsággal, mindezeket egyesítve a leghumánusabb bá
násmóddal, hogy nevük a mentő egyesület történeté
ben örökké emlékezetes lesz.
Évi összes működés 1893-ban 1702.
Az egyesület fennállásának és működésének
harmadik éve újabb bizonyítékokat nyújtott, hogy
hivatást tölt be és szükséget pótol. Legfényesebben
bizonyítja ezt az ebben az évben is felmerült balese
tek nagy száma. Ugyanis nem kevesebb, mint 1373
esetben nvilt alkalma humánns feladatának teljesíté
sére. Azonban élet- és működésképességét legfénye
sebben a Szamosfalva határában junius hó 4-én éjjel
felmerült vasúti szerencsétlenség igazolta, a melynél
összesen 30 sebesültet részesített segélyben, 17 súlyo
sabban sérültet pedig a „Karolina-kórház“-ba szál
lított.
Kedvező mozzanatúl kell felemlíteni ama körül
ményt, hogy ez év április havában az egyesület állo
mása új és a réginél kedvezőbb épületbe helyeztetett
át. A belkirály-utczai szűk és az igényeknek többé
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jiem megfelelő 3 szobás állomásról az Óvár-tér 6-ik sz.
alá költözött.
Az 1895. évvel az egyesület életének ötödik
évébe lépett. Hogy nélkülözhetetlen intézménynyé
nőtte ki magát ez idő alatt, bizonyítja azon körül
mény, hogy míg működése első évében 580 hirtelen
támadt balesetnél nyújtott segélyt, addig az 1895-ik
évben már 989, vagyis közel ezerre rugott az ily bal
esetek száma, a mi közel kétszeresét teszi az első évi
balesetek számának.
Ugyancsak ebben az évben egy új mentőkocsival
gyarapodott az egyesület.
1809-ben a m. kir. belügyminiszter az egyesületnek
1899. május hó 13-án 48353/VII. sz. a. kelt magas ren
deletével évi 1000 frt állandó segélyt engedélyezett.
Az anyagi helyzetnek ez az örvendetes javulása
most már lehetővé tette, hogy komolyan foglalkoz
zanak egy állandó hajlék szerzésével és a Monosloriút 27. sz. alatt fekvő Sutoris-féle ház meg is vétetett.
Az 1900. évben már 1905 esetben nyújtott
első orvosi segélyt az egyesület, a mi 291-el több,
mint 1899-ben volt.
• A z egyesület tisztikara 1892-ben : Elnök: H. Hallcr
Károly dr. Szakelnök : Brandt József dr. Alclnökök :
Dorgó Albert és Turcsa János dr. Igazgató: Hevesi
Imre dr. Titkár: Konrádi Dániel dr. Pénztáros: Czetz
Dénes dr. Számvizsgálók : Bartha Gergely és Széplaki
János dr. Ellenőr : Nyiredy Géza dr. Jogtanácsosok :
Gajzágó Manó és Mihály József dr. Főorvosok : Ákontz
Károly dr., Bénél János dr., Rudas Gerő dr., Papp
Ernő dr., Teleki Kálmán dr. Állomásparancsnok: Sigmund József dr. Jegyzők: Élthes Béla és Kerekes
István.
Működő tagok száma: 103.
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7.
Kolozsvár sz. kir. város egészségügyi vizsgáló
állomása (Mikó-u. 1. Közegészségtani intézet). Igazgató:
I)r. Riglcr Gusztáv egyet tanár, v. 1b. főorvos. Helyet
tese : l)r. Filep Gyula, egyet tanársegéd, ll>. v. t. orvos.
Kolozsvár városa már régóta nagyon rá volt utalva
arra, hogy piaczának, nagy költséggel létesített vízve
zetékének állandó vizsgáltatása végett saját fenható-
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A vizsgálat tárgya

1 Levegő ................................... 2 Ivó és használati víz............ 98
3 Élelmiszerek :
a) hús és húskészítmények.. 53
b ) tej és tejkészítmények__ 153
12
e j zsiradékok és olajok---19
d ) liszt, kenyér, sütemények
2
e) to jás.................................
i ) főzelékek, gyümölcsök...
2
g) cziikor és ezukorkák.. . . 86
4 Élvezeti czikkek :
a j fűszerek és s ó ................ 58
17
b ) cczet.................................
c) kávé, thea, k a k a ó ........... 10
d ) méz, befőttek..................
5 i Italok:
a) bor, sör, pálinka............ 65
b ) szódavíz, üdítő italok ... 28
c) jé g .....................................| —
Használati tárgyak :
,
á) konyhaedények.............. 12
h) tanéta, szövet, festék, já-|
tékszer..............................g 14
Betegek váladéka és ürülékei 9
Összegezés__ 638
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sága alatt álló vizsgáló állomással rendelkezzék. Ennek
a közsziíkségnek adott kifejezést az Országos Közegészségi Egyesület Kolozsvár-vidéki Osztálya, melynek
kezdeményezésére és sürgetésére a vizsgáló állomás
1902. ápr. 18-án, a városi tanácsnak 9461/1902. sz. rende
letével tényleg megalapíttatott és működésbe lépett s a
folyó évben belügyminiszteri megerősítést is nyert.
Az e g é s z s é g ü g y i v i z s g á l ó á l l o m á s o n 1902.
_______ é v b e n v é g z e t t v i z s g á l a t o k . _______
2
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8.
Országos Közegészségi Egyesület Kolozsvárvidéki osztálya, (Titkári hivatal: Mikó-u. 1. Közegész
ségtani intézet).
Elnök: Gr. Béldi Ákos.
T itkár: l)r. ltigler Gusztáv.
VIII.

Séták és kirándulások Kolozsvár vidékére.*
1. A Törökvágás, Hójai erdő, Kányafő és Angyalkát.

A fellegvárból — hova legkellemesebben az Erzsé
bet sétaút szerpentinjein jútunk fel — kedves gerincz-út
kínálkozik hálás, könnyű sétára.
A Rákóczy-hegy szőlős kertjei felett a kék zöld
jelzést követve, s az alkalmas helyeken az Erdélyi Kár
pát-Egyesület által felállított padokról, hol a Szamos,
hol a nádas völgyében gyönyörködve, félóra alatt a
„Törökvágás* fölé érünk
Népliagyomány szerint, ostromló törökök vágták
volna a hegybe, tulajdonkép inkább az erdő letárolása
következtében vízmosás okozta hegyszakadék.
Ezentúl, balra hagyva a szőlők magányában rej
tőző Donát mohával és legendával sűrűn benőtt szob
rát, a balra kanyargó szekérút a hójai erdő sűrű lomb
sátra alá visz bennünket
Elhaladva a majálisok és erdei mulatságok tánczköröndjei mellett, félórai erdei séta után egy balfelől
kiágazó gyalogösvény a Kányafő napfényben fürdő
tetejére visz pár lépéssel bennünket.
* A » K o lo z s v á r« * b ó l.
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Az 509 m. magas tetőn mngasságjclző van felállítva.
A Kányafőről élvezett kilátás párját ritkító és panorámaszerfien szép. Láthatók nyugatról a Dobrin, Cserk,
a hármas tetejű Gergelyhavas és a Hideghavasok. Ezek
alatt villognak Gyalu, Szász-Lóna, Szász-Fenes közsé
gek bádogfedelű, fehér tornyai, alattunk kanyarog a
Szamos kéklő szalagja s visszafelé fordulva Kolozsvár
város nagyobbik részét látjuk.
Egy másik szintén a sétatérről kiinduló s pirossal
jelzett út a Rákóczi-hegy kertjei alatt a villasorok
között vezet el bennünket a Törökvágás aljára. Ezt
elhagyva, csakhamar bekanyarodunk a szőlők közé, s
hol lejtős, hol gyengén emelkedő szekérúton a Kányafő
alá érünk a Kárpát-Egyesület területén létesített szer
pentinekhez.
Ez az út gyalog szintén egy órát vesz igénybe;
kocsin a Muhay-házig lehet menni, a hol a szőlők közé
ágazik be az út.
A Kányafőről a Nádas völgyébe a számos gyalogösvények egyikén leereszkedve, csakhamar elérjük az
erdő szélét (gazdasági tanintézet juhászataj; innen fél
óra alatt elsétálhatunk a „hősök halma” alatt a „bácsi
torok“-bn. A torok elején forgalmas kőbányák, a hol
a torok jobban összeszorúl az „Angyalkát”, jó ivó
vizével, regényes környezetével.
A bácsi torokban érdekes kövületek akadnak
(Echinus).
Az Angyalkáitól a bácsi torokon kijövet vagy a
Kardosfalva (most már a városhoz tartozó házcsoport,
nyári mulatóval) mellett elvezető bácsi úton térhetünk
öt negyed óra alatt haza; vagy akár a közelfekvő
vasúti őrháznál (Bács megállóhely) — ha épen alkalmas
időben értünk oda — felülünk a vonatra.
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2. Bükk-erdö, Árpád-csúcs, Monostori erdő, SzentJános-kút.

A Bethlen-bástyánál a feleki-úlra lépve, fél óra alatt
elérjük a 155-ik km. oszlopot, melyen túl jobbkézfelől
ágazik ki a kék színnel jelzett szelicséi út.
A „nagy oldal4 hullámos talajú, kopár legelőjén
áthaladva, jó negyedóra alatt a berbéki erdőőrház élőit
állunk, a Bükk-erdő szélén.
A fárasztó, egyre emelkedő verőfényes átért eddig
is bőven kárpótolt bennünket az egyre táguló, szép
kilátás, az erdőőrház mogctt álló százados tölgyszálak
hűvös árnyában lepihenve, a 700 m. magasság ozondús
levegője, a lábaink alatt elterülő Pleeska-völgy és Papvölgv változatos zöldje teljesen elűzi az eddig kiállott
fáradság emlékét is.
A berbéki erdőőrháztól félóra alatt a Papvölgy
keleti peremén a házsongárdi kertekbe érhetünk,
ugyanannyi idő alatt a völgy fenekén folydogáló cser
mely partja mellett Monostorra mehetünk. A szclicsei
út folytatásán látható sárga jelzéseket követve, 20 perez
alatt a Pleeska-völgy felső medenezéjén át a SzentJános-kiitat kereshetjük fel.
A kék jelzés az őrháztól bevezet bennünket az
erdő mélyébe, s a Plceska forrásai között folytonosan
emelkedő úton 3;4 óra alatt felérünk a hegyláncz
gerinezére, a Szamos és Aranyos folyók vízválasztójára.
A hol ülünk az erdőből kiér, egyszerű fogadó vár
bennünket, hol frissítők, italok és tej mindenkor kap
hatók.
A gerinezen Felektől kiindulólag fut végig a csürülyei-út, nagy melegben azonban feláldozva az egyre
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váltakozó kilátást, kellemesebb az erdő hűvösében
levő s mindvégig kékkel jelzett ösvényen haladni az
Árpád-csúcs aljáig, hova 1 óra alatt, vagyis Kolozsvár
tól számítva 2'/2 óra alatt érünk el.
A 834 m. magas és háromszögelési jelzővel ellátott
Árpád-csúcs jelenleg kilátó pontúi már nem alkalmas,
mivel a magasba nyúló fák dús lombozata nem enged
kitekintést; de közvetlenül a csúcs alatt elvonuló
útról elég szép kilátást élvezhetünk majdnem fél
Erdélyre.
Hogy az Árpád-csúcsról a Szent-János kúthoz jus
sunk, a veres színnel jelzett ösvényen egyenesen le
ereszkedünk a Plecska felső medenezéjébe. Áthaladunk
a szelicsei úton, a Dumbrava keleti oldalán és a patak
egyik vízdús ágát követve, 1/s órai erősen lejtő út után
a kútnál vagyunk.
A kútat és környezetét a Kárpát Egyesület jó kar
ban tartja. A kútfőt E. Kovács Gyulának verse díszíti.
A kútnak kitűnő vize, a sűrű lombos erdő, az előtte
elterülő árnyas erdei rét a város közönsége által leg
szívesebben felkeresett kiránduló helyivé tették a SztJános-kútat. A közelében levő erdőőrház zivatarok
esetén menedéket, kisebb mennyiségben tejet és túrót
s ha kell vezetőt is szolgáltat a közönségnek.
A Szent-János-kút alatt kiszélesedő völgyben van
a cs. és kir. katonai lövölde. Az út a lövőtéren vezet
keresztül, de ezéllövés idején a nyugoti hegyoldalban
védett helyen futó s kellően jelzett ösvényen is ellehet
érni a lövőházig, honnan a katonák által épített s a
monostori erdőn keresztül haladó műúton l*/« órai
séta után a városba érünk. ,
Az említett katonai mííút a monostori kálváriánál
torkollik az országúiba, mig egyes gyalogösvényeken
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rövidebb idő alatt lehet a mezőn át a papvölgyi űtra
térve, Monostorra bejutni.
3. A szőlőhegyekbe, Rózsa-kúthoz és Lomb! tetőre.

Kolozsvár északi oldalán a Nádas-patak medrén
tdl elhúzódó szőlős hegyoldalra (Nádastere, Brétfő,
Csatornahegy, Tuzokmál) a vasúti állomásról 3 út
vezet, kettő a két út felüljárón át, a harmadik a vasúti
Szamoshíd előtt levő alóljárón szeli át a pályát.
A nyugat felőli út a Kárpát-Egyesület által a
Rózsakútig jelezve van A középső útjába ejti a Nádasfürdőt is, ínig a kelet felőli útról eljúthatunk a kajántói
völgybe, az azontúl elterülő Szent-György szőlőhegyre
és a nagy kiterjedésű városi szénafüvekhez is.
A szőlős kertek a Lombi-hegy fele magasságáig
érnek fel, szélmentes fekvésük, a városra nyíló szép
kilátás mindegyre jobban megkedvelted e helyet Ko
lozsvár polgárságával; az évről-évre szaporodó nyara
lók maholnap a Ilázsongárd és Rákóczi-liegy erős
versenytársává teszik c hegyoldalt.
A szőlők közepén aláfutó vízmosás irányában fel
jebb haladva, egy elhagyott forráshoz érünk, mely
mellett nyárfa áll őrt. Ez a „rózsa-kúta, melynek bő
vize egy patakocskának, a „Csatornának* ad életet.
A rózsakút felett a „városi erdő* liatal tölgyei
állják útunkat, de az erdőn áthaladva, ismét tisztás
helyre — legelőre — érünk, mióta a hegy tetejét
díszítő „kerek erdő* a favágók baltájától kipusztúlt.
A lombi-hegy (684 m.) méltó társa a vele szentben
álló Feleki-hegynek, s a róla élvezhető kilátás kár
pótol az út fáradalmaiért.
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A Kombi hegyről a kajántói völgybe ereszkedhe
tünk le, melyen át az út Sólyomkőre és Esküllőre
visz. Nagy-Esküllő határában van az „Aranyos domb*,
ezen állott a hagyomány szerint Tuhutum, mikor a
meghódolt benlakók hűségeskűjét fogadta.
Megjegyzés. E Vezető megszerkesztésében forrás
gyanánt a város történeténél Békési Károly dr. monograliáját; az iskolák, gyártelepek stb. ismertetésénél
az illető igazgatók, tulajdonosok, illetve hivatali főnö
kök közléseit; a turistái résznél pedig az E. K. E.
kolozsvári kalauzát használtuk fel.

A Szerkesztők.
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31 (F 6).
Karolina egyet, kórház 88—93 (C 4).
Katonai csapatkórliáz 50 (E 8).
„
raktár 100 (D 7).
Kegyesrendiek temploma 9 (D 5).
„
társháza 13 (D 6).
Kereskedelmi akadémia 77 (D 4).
Vezető.
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TÉKKKl'MAOYAHÁZAT.

Közös hadseregbeli laktanya 36 (G 7)
,
*
* '
-*2 (F 7).
,
»
,
« (E 7).
Központi szálló 19 (E 5).
Közraktárak 70 G 1).
Községi népiskola és fuí-árvaház 51 (I) 7).
Közvágóhíd és jéggyár 61 (G 4).
Légszeszgyár 58 (G 5).
Lovagló-iskola 18 (E 8—1-' 8).
Lövölde épület 80 (C 1).
Mária-Valéria-leányárvaház 44 (F 8).
Mátyás király szobor 2 (1) 5).
„
„ szülőháza 24 (E 4).
Megyeház 86 (C 4l.
Mentő-állomás 85 (G 4).
Millcniumi népiskola és óvoda 60 (H 5—6)
Minoriták temploma 4 (D 6).
„
malma 62 (J 7iMonostori műmalom 106 (A 1).
„
óvoda 105 (A 2).
Muzeum-épület 95 (B 4).
Nádas-fürdő 73 (II 2).
Nemzeti színház 7 (D 6).
New-York-szálIó 15 (I) 5).
Nyári színház 74 (D 3).
M. kir. Pénzügyigazgatóság 40 (E 6).
Plébánia-templom 1 (1) 5).
Városi Polgári liú-iskola 51 (E 4).
M. kir. Posta- és távírda 26 i.E 4).
Postahivatal Monostor 101 (A 2—B 2).^;.'
Róni. kath. elemi iskola 96 (B 4). *
„
„ főgymnasium 12 (D.6).
„
„ szeminárium 14 (D 5).

IV

TÉRKÉPMAGYARÁZAT.

Sétatéri kioszk 78 (C 2).
„
korcsolyacsarnok 79 (C 2).
Siket-néma intézet 43 (F 8).
Sörfőző-gyár 107 (A 2). ,
Szentpéteri templom 34 (G 8—H 8).
Tornavívoda 55 (F 5).
Tüzérlaktanya 47 (E 8).
49 (F 8).
46 (E 7).
Tűzoltó laktanya 28 (F 5).
„
őrtorony 23 (E 5).
Unitárius főgymnasium 22 (E 5).
„
templom 21 (E 5).
Urj casino 5 (E 6).
Városház 3 (D 5).
Városi járványkórház 68 (H 4).
„
szegények háza 83 (B 3).
uszoda 81 (C 2).
vigadó (Bedoute) 17 (D 4).
Városi egészségügyi vizsg. állomás 87 (C 4).
Víztartók 104 (A 2, A 3).
Vöröskereszt-Egvlet raktára 36a (G 7).
„
kórház 109 (G 7).
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jlíagyar leszámítoló
és pénzváltóbank *
e r d é l y r é s z i f i ó k o s z t á l y a Kolozsvárt,
Mátyás király-tór 29. szám (Bánffy-palota).
B e f i z e t e t t r é s z v é n y t ő k e 3 0 m i l l i ó k o r o n a . Foglalkozik
minden o bankszakmába vágó nílivelotekkel:
= = = = =
Elfogad betétekel t n k a r é k k ö n y -

vooakékro vagy folyó-szánilára
:
(Oiro-conto).
Leszámítol váltókat, sorsolt értékpapírokat, nyereményokot.
Kölcsönt nyújt értékpapírokra.
Folyószámla-hitelt engedélyez

értékpapir-fedezetmollott, mindenkor a pénzpiacz viszonyaihoz alkalmazott előnyös kamatot számítva. —.
n, . •
Törlesztéses jelzálog-kölesönöket ad földbirtoki-a és bérházakra.

Az intézet különös súlyt fektet a következő üzletágakra:
Külföldi utalványok (Chequos)
eladása és vétole. .
Értékpapírok, érrzpénzok és külföldi pénznemek vétele és oladása a budapesti tőzsde napi
jegyzései szerint. = = = = =

3 o/o-os jelzálog sorsjegyek részlet-eladása, a legelőnyösebb feltételek mellett.
i
Magyar

klr.

osztály-sorsjegyek

főolárusitó helyo.

Tőzsdei megbízások kivitele.
Szelvények díjmentes beváltása.
Sorsjegyeknek i n g y e n utána néznek.
=
Ö r 7 0 e i l o + ó + o l / részérő nngy költséggel épített pánV 1 Í C 3 1 IGIOIOIV c z é l s z o b á j á t és az abban elhelyezett
m a g á n p é n z t á r a l t (safe deposita) a közönség figyelmébe ajánlva, annak megtekintésére tisztelettel
meghívja
1
" érdeklődőket. =
=
'

Üzleti órák d. e. fél 9—12-ig, d. u. 3-5-ig.

