
ki egye zést kö ve tõ en, Eöt vös Jó zsef val -
lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter sé ge
alatt az 1868-as nép ok ta tá si tör vénnyel
be ve ze tett ál ta lá nos tan kö te le zett ség, a

köz igaz ga tás ban a kép zet tebb sze mély zet szük sé -
ges sé ge, va la mint a mo der ni zá ló dó egész ség-, il -
let ve ok ta tás ügyi igé nyek és kö ve tel mé nyek kü -
lön bö zõ tí pu sú is ko la épít ke zé sek és -bõvítések,
kor sze rû sí té sek so rát nyi tot ták meg. A 20. szá zad
ele jén az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus is több új
gim ná zi u mot épít te tett, pél dá ul Kézdivásár-
helyen, Székelyudvarhelyen – és Csík sze re dá ban.
Ta lán nem túl zás, ha azt mond juk, hogy ezen épü -
le tek kö zül mind mé re tét, mind pe dig meg je le né -
sét te kint ve ép pen a csík sze re dai a leg je len tõ sebb,
leg im po zán sabb al ko tás. Vi tat ha tat lan je len tõ sé ge
el le né re a csík sze re dai gim ná zi um épü let mind ed -
dig nem ké pez te mû vé szet tör té ne ti ku ta tás tár -
gyát, mi több, ter ve zé sé nek kulcs fon tos sá gú kér -
dé se it is bi zony ta lan ság övez te.

A ne ves pes ti épí tész nek, Alpár Ig nác nak
(1855–1928), akit egye bek kö zött fõ leg a Bu da pes -
ten, a Vá ros li get ben ál ló Vajdahunyad vá rá nak
ter ve zé se mi att tar tunk szá mon, meg le he tõ sen
gaz dag élet mû vé ben ko lozs vá ri te vé keny sé ge is
köz is mert. 1896–1897 kö zött az õ ter vei alap ján
épült pél dá ul Kolozs vár me gye egy ko ri szék há za,
emel lett azon ban a Szentegyház/Iuliu Maniu ut ca
Fõtér fe lõ li sar ka in 1898–1900 kö zött épült Stá -
tus-há zak, va la mint az egy ko ri Ma gyar Ki rá lyi Fe -
renc Jó zsef Tu do mány egye tem 1900 ta va szá tól
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A csík sze re dai 
gim ná zi um 
épü let együt tes ének
hom lok za ta, 
kü lö nös kép pen pe dig 
a fõ hom lok zat köz pon ti
ré szé nek há rom, két
szin tet át fo gó, íves
keretelésû, dí szes 
ab lak nyí lás sal át tört 
ki ala kí tá sa nem
állítható egykönnyen
párhuzamba Albert
Ignácnak az ezekben 
az években készült más
munkáival.

LADÓ ÁGO TA

ALPÁR IG NÁC CSÍK SZE RE DÁ BAN
Az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus 
csík sze re dai fõ gim ná zi u má nak ter ve zé sé rõl

Az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus csík sze re dai fõ gim ná zi u má val
kap cso la tos ku ta tást, va la mint je len for rás köz lés lét re jöt tét a
Babeº–Bolyai Tu do mány egye tem ku ta tá si ösz tön dí ja se gí tet te.

A



épí tett köz pon ti épü let tömb jé nek ter ve zé se szin tén az õ ne vé hez fû zõ dik. Vi lá gos
te hát, hogy Alpár Ig nác ezek hez az évek hez köt he tõ ter ve zõi te vé keny sé ge egy részt
az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus meg bí zá sá ból, más részt min den kép pen an nak
tu do má sá val folyt, mind ed dig tisz tá zat lan volt azon ban a ne ves épí tész köz re mû -
kö dé se a csík sze re dai gim ná zi um épü let együt tes ének ter ve zé sé ben – an nak el le né -
re, hogy a vo nat ko zó szak iro da lom év ti ze dek óta kö vet ke ze te sen és ha tá ro zot tan az
õ al ko tá sa ként tart ja számon.1 Az itt kö zölt forrással2 e bi zony ta lan sá got kí ván juk
el osz lat ni, va la mint né mi leg pon to sí ta ni Alpár Ig nác sze re pét a csík sze re dai épü let -
együt tes ter ve zé sé ben.

Az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus csík sze re dai fõ gim ná zi u má nak – a mai Már -
ton Áron Gim ná zi um nak, va la mint a Se gí tõ Má ria Ró mai Ka to li kus Te o ló gi ai Lí ce -
um nak – az épí té se 1909-ben kez dõ dött, tel jes át adá sá ra pe dig 1913-ban ke rült sor.
Az in téz mény elõd je – me lyet a Csíksomlyón meg te le pe dett fe ren ces szer ze te sek
ala pí tot tak – a 17. szá zad má so dik fe lé ben kezd te meg mû kö dé sét. Az is ko la vi szon -
tag sá gos tör té ne te, va la mint ké sõbb, az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc okoz -
ta ne héz sé gek el le né re a 19. szá zad má so dik fe lé ben is egy re nõtt a kör nyék be li if -
jú ság ér dek lõ dé se az itt zaj ló ok ta tás és ne ve lés iránt, sõt a szá zad vé gén egy újabb
in téz mény, a ta ní tó kép zõ in té zet is a csíksomlyói is ko la fa lai kö zött foly tat ta mû kö -
dé sét. Mi vel azon ban az in ter ná tus kér dé sét csak rész le ge sen si ke rült meg ol da ni, a
csíksomlyói épü let pe dig idõ vel egy re szû kebb nek bi zo nyult, a 19. szá zad utol só
év ti zed ében fel me rült az in téz mé nyek Csík sze re dá ba köl töz te té sé nek, va la mint ott
egy új, tá gas épü let eme lé sé nek gon do la ta. Az át he lye zés esz mé jét el sõ ként Kuncz
Elek tan ke rü le ti ki rá lyi fõ igaz ga tó ve tet te fel, ja vas la tát pe dig az zal in do kol ta, hogy
a ré gi épü let tan ter mei ki csik, sö té tek és le ve gõt le nek, egyes szer tá rai kor sze rût le -
nek, má sok egy ál ta lán nin cse nek, to váb bá meg fe le lõ tor na te rem mel sem ren del ke -
zik. A ta ná rok és di á kok szel le mi fej lõ dé sé nek szem pont já ból is több érv szólt a
Csík sze re dá ba va ló köl töz te tés mel lett, lé vén, hogy „a ta ná rok nak az alig nehány
száz la kó val bí ró két kis köz ség közt fek võ, s min den szel le mi éle tet nél kü lö zõ
Csíksomlyón sem a mû velt tár sa dal mi ele mek kel va ló érint ke zés re, sem ön kép zés re
al kal muk nincs”.3 Bár az esz mé nek el len zõi is akad tak, akik el sõ sor ban a csíksom-
lyói ter mé sze ti kör nye zet jó té kony ha tá sa i ra hi vat koz tak, a fel me rült prob lé mák ra
még is az át he lye zés mu tat ko zott a leg meg fe le lõbb meg ol dás nak, és in do kolt nak
tûnt a nagy hí rû is ko lá nak im már Csík vár me gye új szék he lyén, Csík sze re dá ban va -
ló mû köd te té se. 

A gim ná zi um ügye i ben egy aránt ér de kelt fe lek, az ál lam, a M. Kir. Val lás- és Köz -
ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um, a vár me gye, a vá ros, az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus,
va la mint az in téz mé nyek igaz ga tó ta ná csa azon ban még is ne he zen tu dott egyez ség re
jut ni az át he lye zés és épít ke zés kö rül mé nye it és anya gi fel tét ele it il le tõ en, ezért a
prob lé ma meg ol dá sa 1895-tõl több ször el akadt, majd új ra és új ra fel me rült.

1900 tá ján, ami kor a gim ná zi um ügye is mét fel len dül ni lát szott, az igaz ga tó ta -
nács fel kér te Alpár Ig ná cot, hogy a terv váz la tot és a költ ség ve tést ké szít se el. 1900-
ban és 1901-ben még foly tak a tár gya lá sok és az át he lye zés elõ ké szí tõ mun ká la tai,
1902-ben azon ban a ter ve zés vál sá gos hely zet be ju tott, és úgy tûnt, a prob lé ma vég -
leg meg ol dat lan marad.4 Csak jó val ké sõbb, 1905. áp ri lis 26–27-én szü le tett meg az
el sõ meg egye zés, mely sze rint a vá ros a Barancs-dûlõben, a Szék út ja és a Rá kó czi
út sar kán le võ, Nagy mart ne vû te rü le tet gim ná zi um épí tés cél já ból örök idõk re át en -
ged te az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus nak, to váb bá a fe lek kö te lez ték ma gu kat egy-
egy épü let rész épít te té sé re és fel sze re lé sé re. Ezen meg egye zés elõz mé nye Pál Gá bor
gim ná zi u mi igaz ga tó 1904 au gusz tu sá ban elõ ter jesz tett in dít vá nya volt, mely ben az
épí ten dõ is ko la ter ve i nek és rész le tes költ ség ve tés ének elõ ké szí té sét az Er dé lyi Ró -
mai Ka to li kus Stá tus ra bíz ta, mely eze ket az ak ko ri ban leg fog lal koz ta tot tabb épí té -
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szé vel, Pá pai Sán dor ral ké szít tet te el5 – ezt tá maszt ják alá azok az 1908-ból szár ma -
zó rész le tes terv rajz ok, me lye ken már ez utób bi kéz je gye lát ha tó.

Azt azon ban, hogy Alpár Ig nác va ló ban részt vett a csík sze re dai épít ke zés elõ ké -
szí té sé ben, az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus igaz ga tó ta ná csá nak 1901. jú ni us 14-
én kelt, gr. Majláth Gusz táv Kár oly er dé lyi püs pök höz in té zett le ve le – itt kö zölt for -
rá sunk – iga zol ja. A kez de ti el kép ze lés – mely a szük sé ges he lyi sé gek be osz tá sá ra és
mé re te i re va ló te kin tet tel vél he tõ en még a gim ná zi um igaz ga tó sá gá tól szár ma zott –
az volt, hogy a gim ná zi um, a sze mi ná ri um és az in ter ná tus pa vi lon rend szer ben
épüljön.6 A Stá tus igaz ga tó ta ná csá nak az er dé lyi püs pök höz in té zett le ve lé bõl ki de -
rül azon ban, hogy Alpár Ig nác a hely szí nen ar ról gyõ zõ dött meg, hogy ezen el kép -
ze lés meg va ló sí tá sa le he tet len, így õ a há rom épü let rész pár hu za mo san össze kap -
csolt el ren de zé sét ja va sol ta.

A le vél szö ve ge a to váb bi ak ban töb bek kö zött ar ról tá jé koz tat, hogy az épí tész
mind há rom épü let rész nek kü lön be já ra tot ter ve zett. Az ebéd lõt és a szol ga la ká so kat
az alag so ri, il let ve az ala csony föld szin ti he lyi sé gek be, a ká pol nát a fõ gim ná zi um
épü le té nek má so dik eme le té re he lyez te el. A tor na ter met 25 mé ter hosszú sá gú ra ter -
vez te, meg fe le lõ kar zat tal lát ta el, hogy az dísz te rem ként is hasz nál ha tó le gyen.
Mind a sze mi ná ri um, mind pe dig az in ter ná tus épü le té be egy-egy olyan he lyi sé get
ja va solt, mely egy fe lõl ima te rem, más fe lõl ze ne- és „társalkodóterem” cél ja i ra egy -
aránt meg fe lel. Mi vel az Alpár Ig nác ál tal így ter ve zett épít ke zés és épü let együt tes
össz költ ség ve té se 656 098 ko ro na 52 fil lér lett vol na – te hát olyan összeg, mely
messze túl nõtt min den ad di gi hoz zá já ru lá son és ado má nyon –, az Er dé lyi Ró mai Ka -
to li kus Stá tus igaz ga tó ta ná csa uta sí tot ta a ta ná ri tes tü le tet, hogy „a terv egy sze rû sí -
té se s a költ sé gek apasz tá sa szem pont já ból mind azon he lyi sé ge ket, ame lyek nem ok -
ve tet le nül szük sé ge sek, tö röl je, il let ve je löl je meg.”

Alpár Ig nác 1901-es terv váz la ta i nak le írá sát, va la mint az 1908-ban ke let ke zett
terv anya got össze ha son lít va lát hat juk, hogy az ere de ti el kép ze lés sze rin ti pa vi lon -
rend szer he lyett az épü let együt tes nek a ne ves bu da pes ti épí tész ál tal ja va solt szer -
ke ze te kö szön vissza a Pá pai Sán dor ál tal ki dol go zott alap rajz okon. Igaz, hogy az
Alpár Ig nác ál tal aján lott tá vol ság nál né hány mé ter rel kö ze lebb, de a sze mi ná ri um
és az in ter ná tus épü le te pár hu za mo san a fõ gim ná zi u mé val, az zal szo ros kap cso lat -
ban van. Az 1901-es terv váz lat ok hoz iga zod va to váb bá min de nik épü let rész nek
meg van a ma ga kü lön be já ra ta is. A he lyi sé gek 1901-es el ren de zé se sze rint az alag -
sor ba, va la mint a föld szint re ter ve zett ebéd lõ és szol gá ló la ká sok az 1908-as alap raj-
z okon mind a föld szint re ke rül tek.

Alpár Ig nác a ká pol nát a fõ gim ná zi um épü le té nek má so dik eme le té re ter vez te,
ezt pe dig gya kor la ti meg gon do lás ból, hely nye ré si és szer ke ze ti szem pont ok kal tá -
masz tot ta alá. Az 1908-as hom lok za ti, met szet-, va la mint alap rajz ok azon ban ar ra
en ged nek kö vet kez tet ni, hogy az el telt hosszú évek alatt a gim ná zi um épí té sé ben ér -
de kelt fe lek egyet ért het tek ab ban, hogy a ko ráb bi prak ti kus in do kok nál fon to sabb a
rep re zen tá ció és a csíksomlyói ha gyo má nyok mél tó tisz te le te és kö ve té se, így a
nagy sze rû en dí szí tett ká pol na min den szem pont ból ki emelt hely re, a fõ gim ná zi um
el sõ eme le té re ke rült, ezen el he lye zé se pe dig a fõ hom lok zat ki ala kí tá sát is be fo lyá -
sol hat ta. Alpár Ig ná cot a gya kor la ti as ság ve zet het te ab ban is, hogy a gim ná zi um tor -
na ter mé nek mé re tét és kar za tát úgy ter vez ze, hogy az egyút tal dísz te rem ként is hasz -
nál ha tó le gyen. Bár az el sõ eme le ti kar zat ki ala kí tá sa 1908-ra is meg ma radt, a tor na -
te rem ja va solt mé re te nem, és az ek kor ra már meg érett rep re zen tá ci ós igény nek meg -
fe le lõ en a dísz ter mi funk ció is az el sõ eme le ti ká pol ná ba ke rült át. Az 1901-ben
mind a sze mi ná ri um, mind pe dig az in ter ná tus épü le té be ter ve zett egy-egy ima te -
rem, mely ugyan ak kor ze ne- és tár sal gó te rem ként is szol gál hat, az 1908-as alap raj-
z okon meg vál to zott funk ci ó val, mun ka- és ze ne te rem ként je le nik meg, ez pe dig va -72
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la me lyest szin tén alá tá maszt hat ja azt a fel té te le zést, mely sze rint a 20. szá zad ele jé -
re a csíksomlyói ha gyo má nyok hoz va ló ra gasz ko dás mel lett a vi lá gi te vé keny sé gek,
a vi lá gi a sabb ok ta tás-ne ve lés ke rült elõ tér be a gim ná zi um ban és az az zal kap cso lat -
ban mû kö dõ in téz mé nyek ben.

Fel té te lez het jük, hogy az is ko la épí tés ben gya kor lott és el is mert Alpár Ig nác
mun kás sá gá ra jel lem zõ tí pus meg ol dá sa i nak né me lyi két al kal maz ta az Er dé lyi Ró -
mai Ka to li kus Stá tus új, csík sze re dai fõ gim ná zi u má nak ter ve zé sé ben. Ezt lát szik
alá tá masz ta ni töb bek kö zött a szin tén Alpár Ig nác ter vei alap ján, va la mi vel ké sõbb,
1910-ben emelt bu da pes ti Bá ró Eöt vös Jó zsef Collegium (Mé ne si út 11–13.) épü le -
té nek be osz tá sa is, mely ben a tor na te rem egyút tal aula.7 Va ló szí nû, hogy mind ezek
alap ján Pá pai Sán dor nak, a Stá tus épí té szé nek hoz zá já ru lá sa és ér de me ab ban áll,
hogy a bu da pes ti épí tész ál tal 1901-ben ké szí tett terv váz la to kat, a be vált, meg ala -
po zott ja vas la to kat és meg ol dá so kat a ki mon dot tan he lyi igé nyek hez iga zí tot ta – ezt
pe dig leg in kább ép pen az el sõ eme le ten el he lye zett ká pol na és dísz te rem ki ala kí tá -
sa tá maszt ja alá. Ilyen ér te lem ben az is fel té te lez he tõ, hogy e he lyi ség nek a de ko rá -
ci ós prog ram ját is – a he lyi igé nyek és el kép ze lé sek fi gye lem be vé te lé vel – Pá pai
Sán dor dol goz ta ki. 

A csík sze re dai gim ná zi um épü let együt tes ének hom lok za ta, kü lö nös kép pen pe -
dig a fõ hom lok zat köz pon ti ré szé nek há rom, két szin tet át fo gó, íves keretelésû, dí -
szes ab lak nyí lás sal át tört ki ala kí tá sa sem az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus ál tal a
kor ban épít te tett más gim ná zi u mok kal, sem pe dig Alpár Ig nác nak az ezek ben az
évek ben ké szült más mun ká i val nem ál lít ha tó egy könnyen pár hu zam ba. Utób bi
eset ben az a tény szol gál hat ma gya rá zat ként, hogy a bu da pes ti épí tész és iro dá ja szá -
mos tan in té ze tet ter ve zett – pol gá ri a kat és ka to na i a kat egy aránt, kü lön bö zõ, egy há zi
és vi lá gi meg bí zók fel ké ré sé re az or szág leg kü lön bö zõbb pont ja in, en nek meg fe le lõ -
en pe dig ért he tõ a vál to za tos ság, a stí lus- és dí szí tõ ele mek vál to ga tá sa, szin te vé let -
len sze rû fel buk ka ná sa az egyes épü le te ken. Eb be a gon do lat me net be il lesz ke dik a
csík sze re dai fõ gim ná zi um, va la mint a bu da pes ti bá ró Eöt vös Jó zsef Collegium neo -
ro mán fõ be já ra tá nak pár hu zam ba ál lí tá sa is. Ha azon ban ar ra gon do lunk, hogy a ká -
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pol na és dísz te rem utó lag, a he lyi el kép ze lé sek ér tel mé ben ke rül he tett még is az el -
sõ eme let re, és hogy ezen át he lye zés ha tás sal le he tett a fõ hom lok zat ki ala kí tá sá ra,
va la mint ha fi gye lem be vesszük azt is, hogy egyes hom lok za ti ele mek ha son ló sá got
mu tat nak a Pá pai Sán dor ál tal ké szí tett ko lozs vá ri lakóházterveken8 lát ha tó meg ol -
dá sok kal, egy ár nyal tabb kö vet kez te tés re jut ha tunk.

Az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus csík sze re dai fõ gim ná zi u má nak hosszú éve kig
el hú zó dó ter ve zé se bo nyo lult kér dés kör elé ál lí tot ta a ku ta tást. A szak iro da lom érin -
tõ le ges em lí té sei és egy ér tel mû nek te kin tett pár hu za mai után az újabb for rá sok tük -
ré ben úgy tû nik, a csík sze re dai gim ná zi um épü let együt tes ének szer ke ze ti meg ol dá -
sai – pél dá ul a tor na te rem ki ala kí tá sa és a tan ter mek ut ca front fe lõ li el he lye zé se –
több nyi re Alpár Ig nác nak kö szön he tõ ek, mind eze ket azon ban Pá pai Sán dor, a Stá -
tus épí té sze ala kí tot ta a he lyi igé nyek hez és el kép ze lé sek hez, még pe dig olyan mó -
don, hogy ez az épü let tel jes meg je le né sét be fo lyá sol hat ta.

A csík sze re dai gim ná zi um épü let együt tes ének bo nyo lult ter ve zé si fo lya ma ta
ugyan ak kor ta nul ság gal szol gál hat az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus Stá tus to váb bi is ko la -
épü le te i nek ku ta tá sát il le tõ en is. Bár egy elõ re rész le ges ada tok kal ren del ke zünk
ugyan, még is ok kal fel té te lez het jük, hogy pél dá ul a kézdivásárhely-kantai,9 il let ve a
marosvásárhelyi10 egy ko ri ka to li kus gim ná zi um ter ve zé se is ha son ló for du la tok ban
bõ vel ke dett.

For rás
Az er dé lyi ró mai katholikus stá tus igazgatótanácsától11

Sz. 984/1901

Mél tó sá gos és Fõ tisz te len dõ Püs pök Úr!
Alpár Ignácz épí tész a csíksomlyói fõgymnasium, finövelde és internatus terv váz la -

tát el ké szít vén, a hely szí nen ar ról gyõ zõ dött meg, hogy tel jes le he tet len ség a seminariu-
mot és internatust mint a fõgymnasiumnak be fe lé nyú ló szár nya it lé te sí te ni, mi nagy
föld mun ká val jár na egy részt, de meg nem is vol na he lyes, mi vel min dig a hegy ré te ge -
i vel pár hu za mo san kell ál lí ta ni az épü le te ket. Azért õ a szeminariumot és internatust
pár hu za mo san a fõgymnasium épü le té vel, de at tól 22 mé ter rel hát rább he lyez te el, mi -
ál tal ked ve zõ silhouettet nyert, s amel lett a két in té zet szo ros kap cso lat ban van a fõgym-
nasium épü le té vel. Az ilye tén el ren de zés foly tán az ebéd lõ és szol ga la ká sok a souter-
rain, il let ve az ala csony föld szin ti he lyi sé gek ben czélszerûen vol tak el he lyez he tõk.

Min den egyes in té zet nek meg van a ma ga kü lön be já ró ja is. A fõgymnasium épü -
let ben a ká pol nát a II-ik eme let re ter vez te rész ben hely nye rés, rész ben szer ke ze ti
szem pont ból. A tor na ter met a ren des mé re tek tõl eltérõleg 25 mé ter hosszú ra ter vez te,
meg fe le lõ kar zat tal, hogy a tor na te rem mint egyút tal dísz te rem, ren del te té sé nek job -
ban meg fe lel jen.

A seminarium épü le té ben ima ter met lé te sí tett, amely egyút tal ze ne- és tár sal ko dó
te rem czéljaira is szol gál na. Ugyan így az internatusban ter ve zett ze ne- és tár sal ko dó
te rem, meg fe le lõ mé re te i nél fog va egyút tal ima te rem is le het.

A fõgymnasium, internatus és szeminarium együt tes be épí tett köb tar tal ma
59.645,32 köb mé ter, egy köb mé tert 11 ko ro ná val szá mít va az épí té si össz költ ség
656.098 ko ro na 52 fil lért ten ne ki.

A vo nat ko zó váz lat ter ve ket azon fel ké rés sel van sze ren csénk Mél tó sá god hoz, kap -
cso la to san 2025~900 sz. alatt kelt át ira tunk kal, (...) alatt tisz te let tel je sen át ten ni,
hogy mél tóz tas sék azo kat az igaz ga tó nak azon uta sí tás sal ki ad ni, hogy a ta ná ri tes -
tü let tel ve gye azon nal min den re ki ter je dõ tü ze tes vizs gá lat alá, és jegy zõ köny vi leg74
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mond jon vé le ményt ar ra néz ve, hogy van-e a terv-váz la ton gon dos kod va mind azon
he lyi sé gek rõl, amik re az in té zet nek szük sé ge van? meg fe le lõ-e min den he lyi ség nek a
mé re te? nincs-e fö lös le ges he lyi ség? czélszerû-e min den he lyi ség nek el he lye zé se?

Mi vel az így ter velt épít ke zés 656.098 ko ro na 52 fil lér be, te hát olyan összeg be ke -
rül ne, amely re fe de ze tet ta lál ni leg alább ma még le he tet len: a ta ná ri tes tü le tet uta sí -
tom, hogy a terv egy sze rû sí té se s a költ sé gek apasz tá sa szem pont já ból mind azon he -
lyi sé ge ket, ame lyek nem ok ve tet le nül szük sé ge sek, tö röl je, il let ve je löl je meg.

Egyút tal az igaz ga tó sá got ar ra is fel hí vom, hogy a terv váz la tot mu tas sa be a csík -
me gyei fõ is pán úr nak, al is pán úr nak, a fõ jegy zõ úr nak, a szeredai pol gár mes ter úr -
nak, Pap Do mo kos fõ mér nök úr nak, egy szó val a me gye és vá ros kép vi se lõ i nek, és kér -
je ki az õk vé le mé nyét is. 

Fo gad ja Mél tó sá god ki vá ló tisz te le tünk nyil vá ní tá sát.
Ko lozs várt, 1901. jú ni us 14-én tar tott ülés bõl.

Zár va: 1 cso mag.

Mél tó sá gos és Fõ tisz te len dõ Gr. Majláth Gusz táv Kár oly er dé lyi püs pök úr nak
Gyu la fe hér várt.

Gr. Kornis Victor Ba lázs And rás
al el nök jegy zõ
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