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A házépítési bizottmány jelentése, *) 

Tisztelt Közgyűlés! 
Noha utolsó közgyűlésünk óta tagtársaink ritka lelkesedés- és áldozat-

kézséggel adakoztak házunk felépítéséhez — és noha a Tisztelt Közgyűlés 
a választmányt, a felépítést illetőleg, teljhatalommal ruházta fel, ós meg-
bízta, hogy belátása szerint szabadon intézkedjék, — hogy a tettleges építés, 
daczára ezen kedvező körülménynek meg nem kezdetett, annak oka azon át-
alakulásban rejlik, melynek lehet mondani egész fővárosunk területe ki van 
téve, különösen pedig azon városrész, melyben egyletünk házát felépíteni 
szándékoztunk. 

Ugyanis alig jutott telkünk birtokunkba, a kedvező véletlen majdnem 
közvetlen szomszédságunkba hozta fővárosunk egyik legnevezetesebb épületjét 
a kir. fővámhivatalt, mely hivatva van maga körül egy ú j várost, ' és új 
forgalmat teremteni, a mennyiben ezen helyen fog nemcsak Pest, de lehet mon-
dani az egész ország kereskedelmi forgalma összpontosulni. Ez okból, igen ter-
mészetes következésül, a mint a vámház építése megkezdetett az irányadó 
körök azonnal megkezdették az illető városrész átalakítását is tervezni -— s 
mindenekelőtt ki lett mondva, a keskeny utczák szélesítése, a szükséges új 
utczák és piaczok megnyitása stb., hogy a központosított forgalom akadá-
lyokkal ne találkozhassék. Tettleg azonban, eddig s ez is csak január hó 
utolsó napjaiban, a Csillag-utcza 4 ölről 6 ölre való szélesítése liatároztatott el. 

ACsillag-utcza szélesítése — miután telkünknek abban 18 öles homlokzata 
van — reánk nézve 37 öl tér veszteséggel jár, s így az aligmúlt napokban minde-
nekelőtt arról kellett meggyőződnünk, vájjon csonkított és 163 ölre olvadt 
telkünkön lehetséges-e kitűzött czéljainknak megfelelő épület előállítáaa. 

Ez okból Steindl Imre tagtársunk által készített jeles terv alapján, 
egy újabb tervezet és költségelés készíttetett, melynek megszemlélése és 
bírálása után azon meggyőződésre jutottunk, hogy telkünkre, daczára a ked-
vezőtlen alaknak, ügyes beosztás és berendezés mellett lehetséges egy jöve-
delmes bérház felépítése, hova, ha úgy kívántatnék, egyletünk is kényelmesen 
behelyezheti magát, de hol épen a biztosított forgalom és kereskedelem foly-
tán a jövedelem jövőre sokkal biztosabb és nagyobb lesz semmint azt egyelőre 
remélhettük. Azonban a rögtönözött tervjavaslatban hiányok mutatkozván 
az építészi osztály-tagok közül, hat buzgó tagtársunk ajánlkozott újabb terv 
rajzok készítésére, melyekből már eddigelé 5 be is érkezett. Ezen javaslatok 
alapján nincs kétség benne, hogy a választmány azon kedvező helyzetbe 
leend, miszerint rövid napok alatt a legczélszerübb és érdekeinket egészen 
felkaroló javaslat végrehajtását is elhatározhatja, 

*) L. a f, é. II, fűz. 72. old, • 
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Ezekből méltóztatik látni a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy el nem hárítható 
akadályok állották útját a tettleges építésnek. De ha ez nem lett volna is, legyen 
szabad felemlíteni, hogy a választmány, más. irányban is kifejlett okoknál 
fogva, nem látta volna tanácsosnak, épen egyletünk egyenes érdekében, a tett-
leges építés megkezdését. Ugy7anis országosan tudva levő dolog, hogy a fővá-
rosi közmunkák tanácsa Pest átalakítási tervére pályázatot ir ki. A számos 
bomutatott tervezetek között nevezetes eltérések mutatkoztak, de abban vala-
mennyi megegyezett, hogy a közmunka- és közlekedési minisztérium a Lipót 
és így a város felső területén helyeztessék el — s így feltehető, hogy az alkal-
masint ott is fog'felépittctni. Ha egyletünk tagjai közt körültekintünk látni fog-
juk, hogy azoknak legnagyobb része ezen tárcza keretében leli és keresi fog-
lalkozása körét, s ez okból nem is lehet a felett kétség, hogy a leendő közle-
kedési minisztérium palotája mellé vagy ahhoz közel fognak sorakozni —• egyle-
tünknek állandóan itt lakó itt tartozkodó tagjai — és így ha czélt téveszteni 
nem akarunk, s ha egyletünket tagtársaink gyülpontjává óhaj t juk tenni 
szükség leend, azt a leendő minisztérium közelébe elhelyezni, miután vidéki 
tagtársainkra nézve kik, habár az év különböző szakaszán napokra jönnek 
fel Pestre, egész közömbös dolog hol keressék fel egyletünk helyiségeit, nem 
így azonban az állandóan a központban foglalatoskodó tagok, ezek számára 
azt áldozat nélkül járó [távolságra kell elhelyezni. A választmánynak ezen 
szempontra is kellett figyelmét kiterjeszteni, midőn véglegesen határozha-
tott volna. 

Miután azonban a közlekedési minisztérium véglegesen elhelyezése 
évekig terjedő feladat is lehet, s addig várakoznunk nem szabad, de miután 
régi telkünkön a kifejlett, reánk egész előnyös körülmények folytán lehet-
séges egy ma már biztos, de jövőre jelentékenyen fokozható jövedelmes bér-
ház építése, a választmány álláspontja ma az építést illetőleg nem lehet más, 
mint az: hogy a Tisztelt Közgyűlésnek, annak a benyújtott legjobb terv alap-
ján való építését ajánlja és egyletünk érdekében elevenen szorgalmazza. 

Hogy az építés egyletünkre nézve lehetséges és biztos előnynyel jár az 
a következőkből látható. Ugyanis 

1. Telkünk ára egészen ki van fizetve s az tulajdonunk, kerül t összesen 
17,730 frt 62 kr. 

2. Készpénzünk, mely azonnal az építésbe fektethető van 26,505 frt 10 kr. 
3. Eddigi 1240 tagtársunk közül csak 417 adakozott, kétségtelen az, 

hogy 700 eddig nem adakozott tagtársunk csak azért nem adakozott 
eddig, mivel az építés tettlegesen meg nem kezdetett, s az is bizonyos, 
hogy ha az építés megkezdődik az ipar vállalatok, mint az a túl a Lajtai or-
szágokban történt, nálunk is adakozni fognak, s így a valót nem fogjuk csak 
közelíteni sem, ha ezen hátralékot 10,000 frtra vesszük. 

4. Ha házunk felépítve lesz, ezen vagyon képvisel 130—140,000 fr t érté-
ket, ennek felét a kereskedelmi bank, mint azt közvetlen szomszédságunkban 
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már tette, záloglevelekben rendelkezésünkre bocsátja. S így áll rendelkezé-
sünkre, ba akeresk. bankot 65,000frtig vesszük igénybe, C 4,000 frtnyi összeg. 

Az épület ellenben ba azt megfelelő csínnal, de mindenesetre takaré-
kosan építjük, 650—-700 f r t között Q ölenként felépíthető s miután ezen ösz-
szeg alatt álló ajánlattal már bírunk, s igy a költség bőven fedezve van, főleg 
ha tekintetbe vesszük, hogy egyes munkálatok nemeire, minő pl. aa asztalos 
és ács munka a kiállítási ár biztosítva van egyes czégek részéről, valamint 
a vas munkát illetőleg egy jelentékeny gyár részéről, ha ezt tekintetbe vesz-
szük, akkor épületünk 80,000—85,000 frt kiadással fel is építhető s így 
tettleg feleslegünk van. 

A jövedelmezés pedig a mai árakat véve átlagosan 7500 —8500 frt 
között felvehető, mely jövedelem azonban ha a vámház működését megkezdi, 
miután 8—9 bolt helyiségünk, és pincze raktáraink lesznek, két év alatt 3000 
és 3500 frt többletre fokozódhatik. 

S ezek szerint ha az építés a fentebb említett számok kerete között fog 
végrehajtatni, a befektetés a telek árával együtt teend 97,000—102,000 frtot 
a jövedelem ellenben azonnal 7500—8500 frtot, egy két év után 10,500 és 
11,500 f r t s így mindenesetre előnyös befektetés leend a egyletünket, bizony-
nyal 3 — 4 év alatt azon vagyoni álláspontra helyezendi, hogy annak idején 
csak tetszésétől fog függni, magát egyleti tekintélye és díszének megfelelőleg 
akár a Sugárúxra vagy más alkalmas pontjára a fővárosnak elhelyezni. 

Ezen okokból tisztelettel alólirottak csak meggyőződésüknek adnak 
kifejezést akkor, midőn a lisztéit Közgyűlést felkérik, hogy őket a már adott 
felhatalmazás folytán újólag felhatalmazzák arra, hogy a beérkezett legczél-
szerübb tervek alapján, a meglevő csillag-utczai t dken , az egylet házát fel-
építsék, és azt még ez év folytán létesítsék. 

Pest, febr. 24. 1872. 
H e r r i ű h i 
M e t z n e r , 
T o l n a y . 
N e y . 
P u n c z m a n m 




