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INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK
KOLOZSVÁRON
A vízhálózat kiépítése (1885–1887)

Bevezetés
A kolozsvári vízmû és vízhálózat kiépítésérõl eddig semmilyen írásos munka nem született,

a város történetírásában is csak részinformációkat találni. A mostani kutatás célja bemutatni
az építkezési tervek és költségvetések körüli vitákat, a városi bizottság és közoktatási minisz-
térium közötti tárgyalásokat, továbbá azt, hogy kik támogatták és kik ellenezték a vízmû meg-
építését. A források hiánya miatt az ez ügyben felszólaló egyes városi képviselõk egyéni néze-
teinek és érdekeinek a konkrét oka nem ismert, ennek következtében a háttérben zajló 
folyamatoknak a kimutatása sem lehetséges. A kutatás elsõdleges forrását a Román Nemzeti
Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságán lévõ Város Bizottsági jegyzõkönyvekbõl és a korabeli saj-
tótermékekbõl szerzett adatok, információk képezték. A dokumentumok feldolgozása által be-
tekinthetünk a kolozsvári vízhálózat történetének fontosabb eseményeibe, ugyanakkor meg
kell állapítanunk, hogy a források hiánya miatt a szövegben szereplõ számadatokat illetõen 
lehetnek némi eltérések. 

Elõzmények
A lakosság robbanásszerû növekedése, a népsûrûség, a közegészségügyi problémák és a va-

gyonosodó polgári középosztály egy új igényeket teremtõ világ kialakulását eredményezte. 
Az ilyen irányba történõ változások révén születtek meg a modern, tudatos és tervszerû város-
fejlesztési gondolatok, ez pedig a korszerû infrastrukturális intézmények megjelenéséhez
vezetett.1 A 19. századi városok leglátványosabb változását a közmûrendszerek kiépítése jelen-
tette. Ezt a szakirodalom a városok behálózásának nevezi. Az új, korszerû közmûhálózatoknak
a létrejötte a települések erõteljes fejlõdését eredményezte. A gáz-, villany-, víz-, csatorna-, 
telefonhálózatok bevezetése nagymértékû változásokat idézett elõ a korabeli városlakók élet-
módjában.2 A kialakuló új polgári réteg szintén jelentõs hatást gyakorolt a városok arculatára.
Ekkoriban vált jellemzõvé a kulturáltabb és igényesebb szabadidõ-eltöltési módoknak az elter-
jedése és ennek eredményeképp az új városszerkezeti és modernizációs folyamatoknak a
kifejlõdése.3

Magyarországon az 1867-es kiegyezés, a kapitalizmus meggyökerezése, a felgyorsult iparo-
sodás a városok urbanizációs folyamatainak a felgyorsulását váltotta ki. Erdély mint Magyaror-
szág keleti peremterülete az ország központi térségeihez képest viszonylag késõn tudott bekap-
csolódni a társadalmi és gazdasági modernizációs folyamatokba.4 A lassú felzárkózás és a meg-
késett polgárosodás miatt itt nagyobb szerepet nyert az állami beavatkozás.5 Mindezek ellenére
a tõkebeáramlás és a vasút megjelenése (mely ekkoriban nem csupán közlekedési eszköznek, de
egyfajta innovációs szimbólumnak is tekinthetõ) olyan kedvezõ gazdasági helyzetet teremtett,
amelynek következtében az erdélyi városok is elkezdhették infrastruktúrájuk kiépítését. 

A kiegyezést követõ években Kolozsvár is a haladás útjára lépett,6 de korántsem olyan
gyors és dinamikus mértékben, mint amilyen az a második ipari forradalom korszakára jellem-
zõ volt. Az 1870-es népszámlálási adatok szerint a városnak 26 638 lakosa van, ezzel Magyar-
ország 13., míg Erdély harmadik legnagyobb városa.7 A város funkcióját az oktatási és közigaz-
gatási intézmények határozták meg. Kollégiumainak, iskoláinak köszönhetõen fontos oktatási
centrum, az 1872-ben létrehozott tudományegyetem már országos szintû intézményként mû-
ködött (ezek az intézmények jelentõs városképzõ szerepet is játszottak).8 A Fõkormányszék
1790-es Kolozsvárra való áthelyezése a város regionális közigazgatási központtá válását eredmé-
nyezte, azonban hierarchikus emelkedését nem követte hirtelen végbemenõ modernizációs 
átalakulás, sõt a dualizmus korában is jellemzõ volt Kolozsvárra az igazgatási-kulturális funk-
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Részlet egy hosszabb tanulmányból.



cióknak a túlsúlya és a modern funkciók kisebb mértékû térhódítása: kereskedelem, pénzinté-
zetek stb.9 A kiegyezés utáni évtizedekben a tõkebeáramlás és a vasút kiépítése eredményeként
lényeges fejlõdésnek indult a gazdaság is, még ha nem is olyan ütemben, mint Temesváron,
Aradon vagy Nagyváradon, regionális szinten azonban mindenképp számottevõnek tekinthe-
tõ. A város ilyen típusú változásai alapvetõen formálták és alakították annak társadalmát. Míg
1870-ben a társadalom legmasszívabb rétegét a kispolgárok alkották, és a lakosság 30,82 %
földmûvelõnek vallotta magát,10 ez az arány az 1880-as és 1890-es évekre jelentõs mértékben
átalakult, az oktatás fellendülése miatt, ami megnövelte az értelmiségi középosztály
számarányát,11 továbbá a hivatali-közigazgatási szférában dolgozok számának a növekedése
folytán. Az 1870-es évek járványai (1873-ban kolera) és természeti csapásai (1876-ban tûzvész,
1879-ben árvíz) kedvezõtlen hatást gyakoroltak a város gazdasági fejlõdésére, így csak majd az
1879-es évtõl kezdõdõen történnek nagyobb beruházások a városi infrastruktúra kiépítésére.12

Ekkoriban a víz- és csatornahálózat számított az egyik legjelentõsebb urbanizációs fejlesz-
tésnek, ami közegészségügyi szempontból is rendkívüli jelentõséggel bírt, hiszen a gyors üte-
mû fejlõdés révén a folyók és patakok már nem tudták elegendõ vízzel ellátni a településeket,
továbbá a gyengén kivitelezett, kezdetleges víz- és csatornahálózat elõsegítette a járványok ter-
jedését is.13 A magyarországi városokban a vízmû- és csatornaépítési munkálatok leginkább 
a 19. század utolsó évtizedeire váltak jellemzõvé. Szegeden már 1862-ben létezett egy ideigle-
nes vízmû, míg Pozsonyban csak 1894-ben építik ki a végleges vízrendszert,14 annak ellenére,
hogy már 1868 óta tervezték egy vízmû kiépítését, de az akkori építészeti tanácsos, John Moore
tervei nem feleltek meg a városi tanács elvárásainak.15 A vízmûvet a C. Korle prágai cége épí-
tette, és egészen 1894-ig kezelte, majd ezt követõen a város vásárolta fel és helyezte közös igaz-
gatás alá a szintén várostulajdonba kerülõ gázmûvekkel.16 Sopronban 1892-ben adják át a víz-
vezetéket, de további építkezések folytak egészen 1896-ig.17 Besztercebányán 1894-ben nyúj-
tott be tervezetet a budapesti Wasler vállalat.18 Nagyváradon ugyancsak az elõbb említett
Wasler-féle Szivattyú és Gépgyár által készített vízmûvet 1895-ben helyezik üzembe.19 De már
jóval korábban, 1888-ban is próbálkoztak a vízvezeték kiépítésével, ekkor egy bécsi cég meg-
bízásából Oelwein Arthur készített elõtanulmányokat. 1892-ben újabb terveket dolgozott ki,
melyet Barcza Károly mûszaki tanácsos véleményezése után a városi tanács elfogadott, és
1894-ben engedélyt adtak a munkálatok elkezdésére.20

A századfordulót követõen is több jelentõs erdélyi és partiumi város esetében konstatálha-
tók komoly lemaradások. 1901-ben Arad csak részben rendelkezett kiépített vízrendszerrel,
Nagyszebennek és Sepsiszentgyörgynek egyelõre csak egy vízmûvük volt.21 Brassóban elõször
1889-ben készültek vízvezetéki tervek, amelyeket a mannheimi Oskar Smreker mérnök dolgo-
zott ki, de késõbb további átalakításokat végzett rajtuk a város mérnöki hivatalának vezetõje
Kertsch Keresztély. 1897-ben már több mint 35 000 méter vízhálózata volt a városnak, melyet
103 tûzcsappal és 20 közkúttal szereltek fel.22 Gyulafehérvár, Segesvár pedig nem rendelkezett
semmilyen vízrendszerrel vagy csatornarendszerrel.23 Ekkoriban jellemzõ volt, hogy az alföldi
városok a vízzel való ellátásukat az artézi kutak fúrásával biztosították, míg a hegyvidéki vagy
hegyhez közel lévõ városok a környék forrásvizeinek a bevezetésével próbálkoztak. 1895-ben
a belügyminisztérium által kiadott jelentésbõl megtudhatjuk Magyarország közhasználatú víz-
mûveinek a számát. A jelentés szerint ekkoriban 232 vízvezeték volt üzemben, 7 építés alatt
és 24 tervezésben, továbbá 664 artézi és 1031 mélyre fúrt kút volt használatban. A közegész-
ségügyi mérnöki hivatal 1890 és 1895 között 35 városi vagy községi vízvezetéki tervet vizsgált
át és adott ki rájuk szakvéleményt.24

história
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A város neve Lakosok száma Csõvezeték hosszússága Vízvezetéki költségek (Ft)

Besztercebánya 7000 9 242 méter 130 000

Brassó 27 700 32 186 méter 358 460

Kolozsvár 34 900 37 960 méter 437 808

Nagyvárad 42 000 51 820 méter 450 348

Pozsony 52 400 37 307 méter 600 000

Veszprém 13 000 15 240 méter 150 000

Városok vízvezetéki adatai 1896-ból



Kolozsváron a vízvezeték és csatornázás ügye 1854-ben merült fel elõször, amikor
Kagerbauer Antal25 készített egy tervezetet, hogy miként lehetne bevezetni és hasznosítani a
Szamos vizét a városban. A városi tanács azonban nem tárgyalta az ügyet, és az 1870-es éve-
kig többé senki nem foglalkozott a kérdéssel. Ekkor Salamon József városi és megyei tisztelet-
beli fõorvos próbálkozott az elszunnyadt eszme fölébresztésével. Számtalan cikket írt a város
vízellátásáról, az akkori állapotok hátrányairól, a csatornarendszer szükségességérõl, a köztisz-
tasági és közegészségügyi problémákról. Ennek ellenére az akció nem váltott ki nagyobb
visszhangot.26

Az 1880-as évek elejére a helyzet megváltozott, ugyanis a polgárosodás Kolozsváron hama-
rabb lezajlott, mint Erdély más városaiban, köszönhetõen a megnövekedett hivatalnokrétegnek
és az egyetem megalapítása folytán a városba kerülõ jelentõs számot kitevõ tanári közösség-
nek. Ennek következtében egyre többen szólaltak fel a vízvezeték kiépítése mellett. 1881-ben
br. Schwartz Károly bécsi vállalkozó az Union Bankkal közösen mérnököket küldött a városba,
hogy tanulmányozzák a város hidrológiai viszonyait. A vizsgálatok eredményeit eljutatták a
városi képviselõkhöz. A városi tanács gróf Esterházy Kálmán27 fõispán javaslatára egy állandó
„vízbizottságot” hozott létre, melynek feladata volt tanulmányozni a mérnökök által készített
jelentéseket. A tervek komolyabb szakértõi véleményezése érdekében meghívták a budapesti
vízvezetékek igazgatóját, Wein Jánost.28 A legfontosabb kérdések egyike volt, hogy természetes
eséssel vagy pedig szivattyú és felnyomó gépek által történjék a vízbevezetés. Wein János ha-
tározottan az utóbbit javasolta, annak ellenére, hogy a mérnöki jelentésekben a város kedvezõ
fekvése és elhelyezkedése miatt a természetes eséssel történõ bevezetés kiemelt opcióként sze-
repelt, azonban a gépek általi bevezetés jóval nagyobb költségvetést igényelt.29 A döntésképte-
lenség következtében a városi tanács egy általános versenytárgyalást hirdetett meg, melyre 
három ajánlat érkezett be: 1. Baunntertung Carl Freiherr: 475 000 forintba kerülõ költségvetési
tervezete; 2. a majna-frankfurti vízmûtársulat és Walser Ferenc cége: 443 000 forintba kerülõ
költségvetési tervezete; 3. a helyi gázgyár részérõl Oechelhauser Obertini mérnök: 327 000 
forintba kerülõ költségvetési tervezete. A pályázati felhívást követõen az Union Bank azonnal
felfüggesztette a tárgyalásokat, és visszarendelte mérnökeit.30

Tárgyalások a minisztériummal
1885-ben a közoktatási minisztérium leiratban31 közölte a várossal, hogy vízvezetéket ter-

vez építeni az egyetemi intézetek számára. A városi bizottság tájékoztatta a minisztériumot,
hogy õk is egy vízvezeték kiépítésérõl határoztak, és ennek érdekében már tárgyalásokat foly-
tatnak több ajánlattevõ céggel is. A tanács arra kérte a minisztériumot, hogy az egyetemi inté-
zetek számára építendõ vízvezetéket aszerint tervezze meg, hogy késõbb az a város vízszük-
ségleteinek egy részét is kielégíthesse.32 Az 1885 októberében elkészült minisztériumi tervek
szerint a vízgyûjtõt és a szivattyútelepet a Sétatér Szamos felõli oldalán lévõ bornyúmáli híd
feletti részén építenék meg, míg a víztartály a Házsongárd legfelsõbb szintjére kerülne. Ezen
területek ingyen átengedéséért cserébe az elkészülõ vízvezeték napi 55 000 liter vizet szol-
gáltatna a városnak. A minisztériumi ajánlatot a városi bizottsági közgyûlés elutasította, mivel
a tervezett vízvezeték nem lett volna képes elegendõ vizet biztosítani a városnak.33 Más véle-
ményt képviselt a közmunkabizottság mûszaki albizottságának 1885. november 21-én készí-
tett jelentése,,34 mely szerint az általános vízvezetékre beadott pályázatokat fel kell függeszteni,
és a közoktatási minisztérium által tervezett vízvezetékhez való hozzájárulást javasolta. A vá-
rosi állandó vízvezetéki bizottság határozata35 szintén a közoktatási minisztérium által terve-
zett vízvezetéki hozzájárulást ajánlotta, de csak abban az esetben, ha a tervezeteket a város és
a minisztérium által közösen felállított szakértõi bizottság is jóváhagyta. A városi bizottság
döntése alapján az egyetemi intézetek számára létesítendõ vízvezetékhez csak a következõ
feltételek mellett járul hozzá: 1. A vízgyûjtõt és a szivattyútelepet nem a sétatér mellett, hanem
a fásberekben kell felépíteni, ahol a korábbi szakértõi vizsgálatok szerint a víz mind minõségi-
leg, mind mennyiségileg megfelelõ. 2. A víztartály az Országos Karolina Kórház tulajdonát 
képezõ telek kerti belnyúlványára kerül. 3. A víztartályokba vezetõ csövek átmérõje 27,5 cm
legyen. 4. A vízvezeték naponta 1500 m3 vizet legyen képes szolgáltatni a város számára.
Ezenkívül a bizottság elvállalja a vízgyûjtõ és szivattyútelep tervezett méreteit meghaladó
költségek, valamint a nyomócsövek átmérõjének 27,5 cm-re való kibõvítése során keletkezõ
költségtöbblet kifizetését.36

1886-ban a közoktatási és belügyminisztérium jóváhagyta37 és elfogadta a városi bizottság
által felterjesztett határozatot, és a szükséges tervek és költségvetések tárgyalására Hauszmann
Alajos38 mûegyetemi tanárt küldte Kolozsvárra.39 Az 1886 februárjában tartott terepszemlét kö-
vetõen felmerült, hogy megváltoztatják a vízgyûjtõ telep helyszínét. Ez azonban nem valósult
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meg, így maradt a fásberki terület, melyet ekkoriban a kincstár használt falerakodóul, ennek
azonban komoly egészségügyi következményei lettek a késõbbiekben.40

Az 1886 nyarára elkészült véglegesnek szánt terveket felterjesztették a közoktatási minisz-
tériumnak, mely megkezdte áttanulmányozásukat. A tervek szerint a minisztérium az építke-
zések kivitelezésére 50 000 forintot kölcsönözne a városnak (amennyiben a törvényhozás elfo-
gadja), melyet az 12 év alatt köteles törleszteni.41 Trefort Ágoston miniszter leirata szerint:
„Hajlandó vagyok teljesíteni a város közönségének ama kívánságát, hogy a vízmû létesítésére
szükséges költségnek a szabad királyi várost terhelõ részét az építés siettetése érdekében a val-
lás és közoktatási tárca elõlegezze, föltéve természetesen, hogy az e címen tárcám folyó évi
költség elõirányzatában átfutó-tétel gyanánt beveendõ költséget a törvényhozás engedélyezni
fogja.”42 A minisztérium elfogadta a tervek nagy részét, helyenként megváltoztatva egyes pon-
tokat, és visszaküldte a városi bizottságnak. A vízvezeték kivitelezésére létrehozott vízbizott-
ság elfogadhatónak ítélte a minisztériumi terveket, mely engedélyezi a nagyobb vízmûtelep
kiépítését.43 A leiratot 1886. augusztus 13-án tárgyalta a városi törvényhatósági közgyûlés, ahol
a képviselõk nagy része nem volt hajlandó elfogadni a tervezetet, mivel a pénzügyi szakbizott-
ság szerint ekkora kölcsön felvétele nem kedvezne a város gazdasági helyzetének. Bartha Mik-
lós képviselõ a tárgyalások elhalasztását kérte, ezt azonban a bizottság elutasította. A tervezet
legnagyobb ellenzõje Bokros Elek képviselõ, akinek felszólalásai következtében az összes 
eddigi megállapodásokat elvetették. A vízvezeték ügyében szavazást rendeltek el, amelyen 19
a 12 ellenében44 elfogadták a pénzügyi szakosztály javaslatát, és leszavazták a minisztérium-
mal közösen tervezett vízvezeték költségeihez való hozzájárulását.45 A nyári szünetükrõl
visszatért városi képviselõk Groisz Gusztáv46 indítványára újra napirendre tûzték a vízvezeték
kérdését. A képviselõ azt javasolta, hogy a város csak abban az esetben építessen közösen a
közoktatási minisztériummal, ha legalább „50–60 ezer forintot meghaladó megtakarítással fog
járni, továbbá a felveendõ kölcsön évi törlesztési hányada, úgy a fenntartási és a kezelési költ-
ségek fedezetére minden lakrész után bizonyos félévente elõre fizetendõ évi járulék az egész
város területére kötelezõleg szabassák ki”.47 A városi törvényhatósági közgyûlés határozat-
lansága és közönye teljes felháborodását váltott ki a közoktatási minisztérium részérõl, mely
elrendelte, hogy a városba tervezett és már a kivitel alá kerülõ élet- és egészségtani intézetek
építési munkálatainak azonnali felfüggesztését. A „megfélemlített” városi képviselõk az ügy
gyors megvitatása érdekében az október 15-re összehívott rendkívüli közgyûlésen kijelentet-
ték, hogy: „a városnak az egyetemhez fûzõdõ kiváló szellemi és anyagi érdekei vannak...” – en-
nek eredményeként a vízvezetékhez való anyagi hozzájárulást elfogadta. (A közös vízvezeték
megépítése érdekében a város 73 067 forinttal járult hozzá, melyet a vallás és közoktatási mi-
nisztérium kölcsönözõt 12 évre 5%-os kamattal.)48

1887-ben az elfogadott határozatot felterjesztették a belügyminisztériumnak, ahol a mi-
niszter jóváhagyta a vízvezeték kiépítésérõl szóló okmányokat.49 A közoktatási minisztérium
egy szakbizottságot küldött Kolozsvárra, mely a várossal megkötendõ szerzõdéstervezetet tár-
gyalta. A szakbizottság Hauszmann Alajos, Genersich Antal egyetemi tanárokból és Marku-
sovszky Lajos miniszteri tanácsosból állt.50 A tárgyalásokat követõen a kormánymegbízottak51

és a városi tanács52 sikeresen megállapodtak a vízvezeték kiépítésérõl szóló szerzõdéstervezet
kérdéses pontjaiban. Ezek szerint a város továbbra is 73 000 forinttal járult hozzá a költségek-
hez, amelyet a minisztérium kölcsönzött 12 évre, 5 százalékos kamattal. A szerzõdés szerint 
a vízmû naponta 1500 m3 vizet fog szolgáltatni a városnak.53

A sikeres tárgyalásokat követõen a városi bizottság versenytárgyalást hirdetett meg a víz-
telep kiépítésére, melyre három cég pályázott: a Ganz és Társa, Knuth Károly54 építész-ma-
gánvállalkozó és a Zellerin és Társa. Az itt található adatok szerint a pályázat nyertese 
a Zellerin és Társa, amely Maetz Frigyes mérnököt bízta meg a munkálatok kivitelezésével.55

De a további forrásokban már Knuth Károly fõvállalkozó szerepel az építkezések vezetõjeként56

aki Oriold József és Endstrasser Benedek cégeit bízta meg a munkálatokkal.57 A munkálatok
végzésekor számos építkezési szabályrendeletet58 figyelmen kívül hagytak, aminek következté-
ben több baleset is történt. A nagymértékû felelõtlenség a lakosság felháborodását váltotta ki.59

Az ilyen kisebb-nagyobb incidensek ellenére a munkálatok gyorsan haladtak, és decemberre
már lerakták az egyetemi intézetekben a vízcsöveket, és a víznyomási próbákat is eredménye-
sen végrehajtottak.60 1887 végén sikeresen megépítették a vízmûvet és a vízvezeték-rendszert,
amely az egyetemet, a város két fõutcáját és a Sétateret látta el vízzel.61 Az újonnan megépült
víztelepet az egyetem, Salamon Antal és Szvacsina Géza képviselõkkel közösen irányította 
és kezelte. A vízmû a Szamos-völgyi talajvizek felhasználása révén látta el vízzel az egyetemi
intézeteket és a város egy kis részét. A következõ években a város rohamos fejlõdése következ-
tében az egyetemi vízvezeték már nem felelt meg az elvárásoknak, és képtelen volt elegendõ
vizet szolgáltatni, ezért a városi bizottság 1889-ben egy újabb pályázatot hirdetett ki immáron
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az egész városra kiterjedõ víz- és csatornarendszer kiépítésére.62 Az erre vonatkozó bizottsági
vitákat, tárgyalásokat és határozatokat egy következõ írásban foglalom össze.

Összegzés
A város elsõ vízmûvének a kiépítése jól példázza azt, hogy mekkora jelentõsége volt az

egyetemnek és az állami beavatkozásnak a város infrastruktúrájának fejlesztésében. Kolozsvár
az egyetemének köszönhetõen olyan kedvezõ helyzetben volt, mely megengedte számára,
hogy tárgyalások útján megállapodjék a vallás- és közoktatási minisztériummal egy közös
vízmû létesítésérõl. A városi tanács és a minisztérium közötti tárgyalások nem voltak konf-
liktusmentesek, mivel a tervek kidolgozásánál több ponton is ellentétek alakultak ki. Kolozs-
vár vezetõi visszaéltek kedvezõ helyzetükkel és megpróbáltak olyan tárgyalási pozíciót kiala-
kítani, ahol az õ feltételeik szerint valósulhatott volna meg a nagyköltségû infrastrukturális 
beruházás. Az események odáig fajultak, hogy a vallás- és közoktatási minisztérium a már ki-
vitelezés alatt álló élettani és egészségügyi intézetek munkálatainak a felfüggesztését rendelte
el addig, amíg a városi tanács nem változtat álláspontján és nem fogadja el a belügyminiszté-
rium által is engedélyezett terveket. A minisztériumi nyomásgyakorlás következtében a tanács
úgy döntött, hogy megszavazza a kidolgozott szerzõdéstervezeteket és a költségvetési elõirány-
zatot. Az 1887-ben befejezett vízmû a város csak egy kis részét látta el megfelelõ mennyiségû
vízzel, ezért a következõ években Kolozsvár tanácsa egy újabb versenytárgyalás kiírásáról dön-
tött, mely az egész városra kiterjedõ víz- és csatornarendszer kiépítését rendelte el. 
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