
Be ve ze tés
A mo dern ko ri Ko lozs vár tör té net írá sá -

ban igen ke vés ada tot ta lál ni a vil la mos áram
be ve ze té sé rõl. A té má val kap cso lat ban ed dig
nem szü le tett fel dol go zás, és a le vél tá ri ira -
tok is kor lá to zott mennyi ség ben áll nak ren -
del ke zés re. Ku ta tá som cél ja a ko lozs vá ri vil -
la mos áram – mint fon tos mo der ni zá ci ós 
té nye zõ – be ve ze té sé re tett in téz ke dé sek, tár -
gya lá sok, szer zõ dé sek, to váb bá a gáz gyár 
ál tal ge ne rált konf lik tus be mu ta tá sa. A do -
ku men tu mok hi á nya mi att egyik el sõd le ges
for rás ként a ko ra be li saj tó szol gált, a vi ta tár -
gyi la gos is mer te té sé hez több, kü lön bö zõ po -
li ti kai irá nyult sá gú la pot néz tem át. 

Az ipa ri for ra da lom és az 1867-es ki -
egye zés ha tá sá ra az er dé lyi vá ro sok rob ba -
nás sze rû fej lõ dés nek in dul tak a 19. szá zad
má so dik fe lé ben, a vá ro si a so dá si fo lya ma -
tok fel gyor su lá sa a mo dern inf rast ruk tú ra
ki ala ku lá sá hoz ve ze tett. A vas út ki épí té se
szin tén hoz zá já rult szá mos vá ros erõ tel jes
fej lõ dé sé hez, míg más hol an nak hi á nya mi -
att a te le pü lést el ma ra dott ság és las sú prog -
resszió jellemezte.1 Ez ért he tõ, hi szen ek ko -
ri ban a vas út je len tõs ci vi li zá ci ós vív mány -
nak szá mí tott, tá vol sá gok rö vi dül tek le ál ta -
la, kap cso la tot ala kí tott ki a he lyi kis pi a cok
kö zött, és össze kö töt te a nyers anyag-le lõ he -
lye ket a fel dol go zó köz pon tok kal, ez zel se -
gít ve elõ a ka pi ta lis ta pi ac meg gyö ke re zé sét
Magyarországon.2 A ka pi ta liz mus ter je dé se
az er dé lyi vá ro sok szá má ra is nagy mér té kû
gaz da sá gi fej lõ dést ho zott, vi szont itt fon tos
meg em lí te ni, hogy je len tõs tár sa dal mi kö -
vet kez mé nyek kel is járt. Meg so ka sod tak a
nincs te le nek, a mun ka nél kü li ek, rá adá sul 
a he lyi kis ipar is ha nyat lás nak indult.3

Mind ezek el le né re a la kos ság vá ro sok ba tör -
té nõ mig rá ci ó ja át ala kí tot ta a te le pü lé sek
szer ke ze ti fel épí té sét, és az ur ba ni zá ci ós fo -
lya ma to kat egy új se bes ség re kapcsolta,4

amely hosszú tá von ked ve zõ vál to zá so kat
ered mé nye zett a vá ro sok szá má ra.

A pol gá ri tár sa da lom át ala ku lá sa szin -
tén nagy ha tás sal volt a vá ro sok mo der ni zá -
ló dá si fo lya ma tá ra. A 19. szá zad vé ge fe lé 
a pol gár ság egy re kon szo li dál tabb anya gi 
vi szo nyok kö zött élt, en nek kö vet kez té ben

igé nye sebb kör nye zet re és kul tu rált idõ töl té -
si le he tõ sé gek re vá gyott. Ezek a vál to zá sok
je len tõ sen be fo lyá sol ták a vá ro sok ar cu la tát,
ek ko ri ban kezd ték el a sé tá nyok, köz ker tek,
par kok, te rek kiépítését.5 A ki egye zést kö ve -
tõ évek Ko lozs vá ron is szá mos te rü le ten 
ro ha mos fej lõ dést hoz tak. Már a 19. szá zad
ele jén el kez dõd tek a vá ros szé pí tés és köz -
tisz ta ság irán ti igény ki elé gí té sét cél zó tár sa -
dal mi moz gal mak, de csak 1867 után in dul -
nak be a kor sze rû ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok.
Ezek a hir te len tör té nõ át ala ku lá sok a vá rost
olyan, ad dig is me ret len ki hí vá sok elé ál lí tot -
ták, me lyek alap ja i ban vál toz tat ták meg a
ben ne la kók éle tét és igé nye it. 

Ko lozs vár mint Er dély egyik leg szá mot -
te võbb gaz da sá gi és egye te mi köz pont ja
nem en ged het te meg ma gá nak, hogy inf rast -
ruk tú rá ja ne le gyen a kor elõ írá sa i nak meg -
fe le lõ. En nek ér de ké ben mind a vá ros ve ze -
tés, mind az egye te mi ta ná rok és pol gá rok a
ma guk kon cep ci ó ja alap ján sze ret ték vol na
a vá rost egy új, mo dern kor szak ba lép tet ni.
A kez de ti vál to zá sok ál tal ge ne rált tár sa dal -
mi-gaz da sá gi át ala ku lá sok az 1870-es évek
ele jén még nem tûn tek ak ko ra je len tõ sé gû -
ek nek, ha tá suk csak a ké sõb bi idõ szak ban
vált iga zán meg ha tá ro zó vá. (A vas út ki épí té -
se ré vén a kis ipar ha nyat lás nak in dult, más -
részt vé get ve tett Ko lozs vár el szi ge telt sé gé -
nek, és be kap csol ta a Mo nar chia összpiacába,
az egye tem meg ala pí tá sa a vá ros von zás kö-
r ének nö ve ke dé sé vel, az ér tel mi sé gi szfé ra 
ki szé le se dé sé vel járt, a gáz gyá ri szer zõ dés
meg kö té se ugyan ak kor stag ná ló ál la po tot
ered mé nye zett bi zo nyos mo der ni zá ci ós fo -
lya ma tok ban stb. A kor két je len tõs köz gaz -
dász szak ér tõ je, Kõváry László6 és Galgóczy
Kár oly a vas út ki épí té sét kü lön bö zõ szem -
pont ból vizs gál ta. Míg az elõb bi sze rint a
vas út je len tõs mér ték ben fel len dít he ti a vá -
ros gaz da sá gi éle tét, utób bi ar ra hív ta fel a fi -
gyel met, hogy Ko lozs vár fõ ter me lõ osz tá lya
el ve szít he ti a pi a ca it, en nek pe dig ne ga tív
kö vet kez mé nyei lesz nek. Ép pen ezért na -
gyon fon tos a már meg lé võ he lyi kis ipar nak
a fel ka ro lá sa és megóvása.)7

Az 1880-as évek ben dr. Haller Károly8
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lozs vár szá mot te võ vá ros szer ke ze ti mó do sí -
tás ra szo rul. Hi va ta li ide je alatt, 1884-86 kö -
zött vég zett nagy mé re tû át ala kí tá so kat, el sõ -
sor ban a fõ té ri Szent Mi hály-temp lom kö rü -
li ro mos épü le tek le bon tá sá val tet te szeb bé
a vá ros arculatát.9 Kõváry Lász ló 1890-es
írá sa is a tér meg szé pü lé sé rõl ta nús ko dik:
„Ko lozs vár, Er dély egy ko ri fõ vá ro sá nak pi a -
ca a leg fes tõ ibb lát vá nyok egyi ke. Kö ze pén
négy szá zad elõtt temp lom s ko runk ban
mel lé je egy to rony emel te tett, me lyek nagy -
sá ga, szép sé ge s mû becs te kin te té ben bár -
mely vá ros büsz ke sé gei lehetnének.”10 Az õ
ne vé hez fû zõ dik to váb bá a Trencsin tér par -
ko sí tá sa, a pénz ügyi és er dõ igaz ga tó sá gi pa -
lo ta, il let ve a köz vá gó híd és ka to na lak ta nya
épí té sé nek el kez dé se. Ezek ben az évek ben
szü le tik meg az épít ke zé sek re vo nat ko zó
sza bály ren de let is, mely ki mond ja, hogy a
vá ros ban épí ten dõ épü le tek ki vi te le zé se kor
fi gye lem be kell ven ni a tûz biz ton sá gi, köz -
egész ség ügyi és vá ros szé pí té si elõírásokat.11

Azon ban a vá ros ve ze tõk múlt ban el kö -
ve tett hi bái, el sõ sor ban a gáz gyá ri szer zõ dés
meg hosszab bí tá sa, to váb bi ne héz sé ge ket
okoz tak. A gyár fe le lõt len ség ének kö szön he -
tõ en ki ala kult konf lik tu sok egy re ter he seb bé
vál tak a 19. szá zad vé ge fe lé. Ma gyar or szág
s fõ leg Er dély más vá ro sa i nak a len dü le tes
fej lõ dé se csak to vább fo koz ta a fe szült sé get,
mely re Ko lozs vár nem tu dott ha tá ro zot tan
re a gál ni. A stag ná ló ál la po tot elõ idé zõ ve ze -
tõk azt ve szé lyez tet ték, hogy a vá ros el ve szí -
ti re gi o ná lis köz pon ti je len tõ sé gét. 

A kor tech ni kai újí tá sa i nak be ve ze té sét
min den vá ros szem elõtt tar tot ta, a köz vi lá -
gí tá si prob lé mák meg ol dá sát pe dig pri o ri -
tás ként ke zel te, hi szen ezt az egyik leg je len -
tõ sebb ci vi li zá ci ós vív mány nak te kin tet ték
ak ko ri ban. Ko lozs vár en nek az inf rast ruk tu -
rá lis fo lya mat nak nem na gyon tu dott ele get
ten ni, pol gá rai elé ge det len sé gé re. 1869-ig
pet ró le um lám pá kat hasz nál tak köz vi lá gí tás -
ra, és csu pán 1870-ben (elég ké sõn, ami az
or szá gos vi szony la tot il le ti) tér tek át a gáz vi -
lá gí tás ra. A het ve nes évek jár vá nyai (ko le -
ra), ter mé sze ti ka taszt ró fái (tûz vész, ár víz),
il let ve a kis ipar ha nyat lá sa gaz da sá gi lag
aka do zó, meg re kedt ál la po tot idéz tek elõ az
ur ba ni zá ci ós fej lõ dés te rén, egé szen 1879-
ig, mi vel ek kor tájt kezd ték el a na gyobb be -
ru há zá so kat az inf rast ruk tú ra ki épí té sé ben.
Je len ku ta tá som cél ja en nek a prob lé má nak
a vizs gá la ta. Az aláb bi kér dé sek re ke re sem 
a vá laszt: Mit je len tett a vá ros szá má ra a gáz -
gyá ri szer zõ dés? Mi ért a lég szesz gyár a vá -
ros el sõ szá mú el len sé ge? Kik vol tak azok 
a vá ro si ve ze tõk, akik szor gal maz ták a vil la -
mos ener gia be ve ze té sét? Mi lyen tár gya lá so -
kat foly tat tak ez ügy ben? Mi lyen cé gek
ajánl koz tak a vil la mos áram be ve ze té sé re? 

A szer zõ dés
A ki egye zést kö ve tõ en Ko lozs vá ron ér zé -

kel he tõ en fel len dült a mo der ni zá ci ós fo lya -
mat, a pol gár ság egy ré sze az igé nye sebb
kör nye zet meg te rem té se (köz vi lá gí tás, csa -
tor ná zás) ér de ké ben egy re nyo ma té ko sab -
ban fe jez te ki aka ra tát. Emi att a vá ro si ta -
nács ügy ve ze té sé ben a leg fon to sabb prob lé -
mák egyi ke a köz vi lá gí tás meg ol dá sa volt,
ezért 1869-ben szer zõ dést kö töt tek a ber li ni
és bé csi tu laj don ban lé võ légszeszgyárral.12

A szer zõ dés ki zá ró la gos jo got, va gyis har -
minc éves mo no pó li u mot biz to sí tott a gáz -
gyár szá má ra. A cég 1890-ben igye ke zett
meg erõ sí te ni szer zõ dé sét a vá ros sal, és új 
ja vas lat ter ve ze tet dol go zott ki, me lyet egy
kü lön szakbizottság13 át vizs gált, és áp ri lis
18-án nyi lat ko za tot adott ki, mely ben ki je -
len tet te, hogy a hosszab bí tás a je len fel té te -
lek mel lett igen ked ve zõ a vá ros ra néz ve. 
A be nyúj tott szer zõ dés ben a kö vet ke zõ ki -
egé szí té sek sze re pel tek: a ré gi szer zõ dé s -
bõl még 11 év volt hát ra, amit a gáz gyár 
el en ge dett a vá ros nak, emi att a köb mé ter re
sza bott ára kat is csök ken tet te. Kész volt to -
váb bá a Nagy ut cá ban vé get érõ gáz ve ze té -
ke ket a pá lya ud va rig in gyen be ren dez ni,
lám pá kat és osz lo po kat el he lyez ni, és ki je -
len tet te haj lan dó sá gát ar ra vo nat ko zó an is,
hogy 1901-tõl vil la mos vi lá gí tás ra tér jen át.
Ezek el le né ben a gáz gyár kér te a vá rost a
szer zõ dés újabb har minc év re szó ló meg-
hosszabbítására.14 1890. má jus 9-én a vá ro si
ta nács és a gáz gyár tár gya lá so kat foly ta tott 
a szer zõ dés meg hosszab bí tá sá ról, amely
1920-ig adott vol na újabb mo no pó li u mot,
ezt kö ve tõ en az egész gyár fel sze re lé se i vel
együtt a vá ros tu laj do ná ba ke rült vol na. 
A szer zõ dés be azt is be le fog lal ták, hogy a
gáz nak mi lyen mi nõ ség ben kell ég nie a lám -
pák ban: „A lég szesz az égés nél tisz ta fe hér
láng gal vi lá gít, a láng tö vé nél a lég szesz ki -
su gár zó nyí lá sai kö rül csak cse kély ki ter je -
dés ben mu tat kék lõ szint, a láng te te jén és
szé le in sem hosszú ra nyú ló bar nás láng csu -
kó kat nem ké pez, sem re be gést, sem pis lo -
gást nem okoz. To váb bá a lég szesz nek olyan
tisz tá nak kell len nie, hogy az egész kör ben
sem mi kel le met len sza got ne ter jesszen, ne
füs tö lög jön, fé mek re vagy szí nek re ká ros
ha tá sú ne legyen.”15 A 119. szám mal ho zott
tör vény ha tó sá gi határozatot,16 amely meg -
hosszab bí tot ta a szer zõ dést, a vá ro si ta nács
közgyûlése17 egy han gú an el fo gad ta. Ezt fel -
ter jesz tet ték bel ügy mi nisz té ri u mi jó vá ha -
gyás ra, amit a mi nisz ter jú li us 16-án szen te -
sí tett. Au gusz tus 14-én egy pót szer zõ dést
ké szí tet tek, ame lyet a mi nisz té ri um szin tén
jó vá ha gyott au gusz tus 28-án.18 A szer zõ dés
egé szé nek lé nye ge, hogy Ko lozs vár sza bad
ki rá lyi vá ros meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ki -
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zá ró la gos jo got biz to sít a gáz gyár szá má ra,
és a szer zõ dés ide jé re sen ki más nak egyen lõ
vagy ha son ló jo got en ge dé lyez ni nem fog.19

Ko lozs vá ron min den köb mé ter után 18 kraj -
cárt fi zet tek a ma gá no sok, míg a vá ros köb -
mé te ren ként csu pán 15 krajcárt.20 A köz vi -
lá gí tá si dí jat ha vi rend sze res ség gel utó lag
volt kö te les be fi zet ni, ha ké sett ve le, ak kor 6
szá za lé kos ka ma tot szá mol tak fel min den
napra.21 Ezek ma gas árak vol tak, hi szen Bu -
da pes ten a gáz köb mé te ren ként 11 kraj cár ba
ke rült, míg Bécs ben mind össze 9 kraj cár
volt.22 A ha tal mas össze gek ki fi ze té se elé ge -
det len sé ge ket vál tott ki a la kos ság kö ré ben.
A fo gyasz tás év rõl év re nõtt, emi att a gáz -
gyár je len tõs be vé tel re tett szert, a pót szer -
zõ dés ben meg ál la pí tott köb mé te ren kén ti 2
kraj cár en ged ményt pe dig a víz zel ke vert
lég szesz ré vén pró bál ták behozni.23 Ko lozs -
vár évi gázfogyasztásáról24 lásd az aláb bi
gra fi kont:

„Ko lozs vár le ve gõ je ki tû nõ. Feny ve sek
kö zül tisz tán kap juk. Mi ron ta ni szok ta:
füst, por, hul la dék alig bír ja el ron ta ni” – 
ál la pí tot ta meg az 1890-es évek ele jén
Kõváry László25. Ek kor még õ sem tud hat ta,
hogy a ko lozs vá ri le ve gõ tisz ta sá gá ra a ké -
sõb bi ek ben a gáz gyár bi zo nyul a leg ve szé -
lye sebb nek. Mind ezek mel lett a gáz üzem
több kel le met len in ci dens nek is elõ idé zõ je
volt. Az új szer zõ dés meg kö té se után egy re
több konf lik tus bon ta ko zott ki, amit a vá ros -
ve ze tõk is kezd tek meg elé gel ni. A fe le lõt -
len ség kö vet kez té ben oko zott bal ese tek csak
to vább fo koz ták a fe szült sé get. A gáz tár su lat
ve ze tõi a la kos ság ma ni pu lá lá sa ál tal akar -
ták a hely zet sú lyos bo dá sát el ke rül ni, és
cik ket je len tet tek meg a he lyi új ság ban,
amely ben a gáz ala csony árá ról és a vil la -

mos ener gia drá ga sá gá ról ír tak „is me ret ter -
jesz tõ” szö ve get – igaz, a szer kesz tõ ség kü -
lön fel hív ta a fi gyel met, hogy a ro vat ban
meg je lent köz le mé nye kért nem vál lal
felelõsséget.26 Mind ez nem volt elég a ke dé -
lyek csil la pí tá sá ra, en nek el le né re a he lyi
ha tó sá gok fi gyel men kí vül hagy ták a pol gár -
ság aka ra tát, így sem mi lyen ko moly jo gi el -
já rás nem tör tént a gáz gyár el len. Nem úgy,
mint a ha son ló hely zet ben le võ Sze ged vá -
ro sá ban, ahol a vá ros ve ze tés ha tá ro zott fel -
lé pé se foly tán be pe rel ték a he lyi lég szesz -
tár su la tot, és a bí ró ság ha tal mas kár té rí tés re
kö te lez te utób bit, ami ért rossz mi nõ sé gû
gázt szolgáltatott.27

A vil la mos áram be ve ze té sé re
tett elõ in téz ke dé sek

Az el sõ kez de mé nye zés a vil la mos ener -
gia be ve ze té sé re már jó val az 1890-ben meg -

kö tött szer zõ dés elõtt tör tént: „A nyolc va nas
évek ele jén az egye tem fér fi jai egy mun ká la -
tot dol goz tak ki, mellyel ki mu tat ták, hogy 
a Nagy ma lom ut cai Kis-Sza mos ví zi ere je
köz úti vas utat is haj ta na, hasz nál ha tó vol na
ipa ri erõ re és vi lá gí ta na is, ha e cél ra meg fe -
le lõ be ren de zé sek kel vil la mos ener gi á vá 
át ala kí tat nák. A kér dés már a gya kor la ti stá -
di u ma fe le ha ladt, ami kor az egész do log
moz ga tó ját, Szüsz Nán dor egye te mi me cha -
ni kust a mi nisz ter ki ne vez te a Bu da pes ten
lé te sí tett ál la mi me cha ni kai tan mû hely
igaz ga tó já vá. A nagy eszû kis em ber ke itt
kel lett hogy hagy ja ked venc ter vét, mely nek
a meg ol dá sán egész lel ke se dés sel csüg gött.
El tá vo zá sa után sen ki sem boly gat ta töb bet
egész év ti ze den át en nek a terv nek a meg-
oldását.”28 Egy újabb moz ga lom ak kor kez -104
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dett ki bon ta koz ni, ami kor a ko lozs vá ri la -
kos ság úgy érez te, hogy a gáz gyár ral meg kö -
tött szer zõ dés nem más, mint el le ne irá nyu -
ló össze es kü vés. 1894-ben a pol gár ság
szakbizottságot29 ho zott lét re, mely nek cél ja
az volt, hogy si ke re sen be ve zes se a vil la mos
ára mot Kolozsváron.30 Az év kö ze pé re a
moz ga lom egy re na gyobb vissz hang ra lelt,
emi att a gáz gyár drez dai igaz ga tó ja is Ko -
lozs vár ra jött tár gyal ni dr. Fábinyi
Rudolffal,31 aki nek meg ígér te, hogy az ese -
mé nye ket fi gye lem mel fog ják kí sér ni, elem -
zik, és ha le het sé ges nek lát ják a meg va ló sí -
tást, nem zár kóz nak el az ügytõl.32 A ki ala -
kult hely ze tet elem zõ he lyi gáz gyá ri kép vi -
se lõk ki je len tet ték, nem ve ze tik be a vil la -
mos ener gi át, de az er re vo nat ko zó szer zõ -
dé si jo got haj lan dó ak len né nek a Ganz
cégre33 át ru ház ni, ha a vá ros le mond ar ról,
hogy har minc év múl va a gáz gyár a vá ros
tu laj do ná ba kerüljön.34 Ezt az 1895. ja nu ár
24-re össze hí vott köz gyû lés so rán tár gyal ták
meg. Szvacsina Gé za al pol gár mes ter is mer -
tet te a lég szesz gyár ja vas la tát, mely nek
egyik pont ját ké pez te, hogy csak is a Ganz
cég szer zõ dés ter ve ze tét fo gad ják el. A vá ro -
si kép vi se lõk na gyobb ré sze öröm mel fo gad -
ta a ter vet, de a be nyúj tan dó do ku men tu mo -
kat jo gi és pénz ügyi szem pont ból tü ze tes
vizs gá lat alá vetették.35 A Ganz tár su la tot is
fel szó lí tot ták aján lat be adá sá ra, amit 1895
áp ri li sá ban a vá ro si ta nács elé is ter jesz tet -
tek. Aján la tuk rö vi den a kö vet ke zõ ket tar -
tal maz ta: „kész az ut cák ban a vá ros kí ván sá -
gá ra föld alat ti ká bel há ló za tot lé te sí te ni, 
ha a kér dé ses ha tá ro za ton be lül a ma gá no -
sok ré szé rõl de ka mé te ren ként leg alább 8
hektówatt 600 órai évi át la gos áram fo gyasz -
tás leg alább 3 év re biz to sít va lesz. [...] 
A szer zõ dés sze rint húsz év re ki zá ró la gos,
en nek le jár ta után pe dig to váb bi har minc
év re ki zá ró la gos ság nél kül jo got ad  a vá ros
ar ra, hogy a vá ros út ja it, nyil vá nos te re it,
úgy a mos ta ni, mint a ne tán vál toz ha tó 
vá ro si ha tár ban vil la mos áram ve ze té sé re
szol gá ló ká be lek vagy sod ro nyok le ra ká sára,
il let ve ve ze té sé re fel hasz nál ja, va la mint ar -
ra is, hogy a Ko lozs vár szab. kir. vá ros te rü -
le tén be lül vil la mos ára mot vi lá gí tá si vagy
egyéb cé lok ra a ma gá no sok nak vagy köz in -
té ze tek nek el ad has son, il let ve iparszerüleg
szol gál tas son. A vil la mos áram ára 100 watt
órán kén ti vi lá gí tá si cél ra 5 kr, erõ át vi te li
cél ra 3 kr. A fen ti ár ból a fo gyasz tók a kö vet -
ke zõ en ged mé nyek ben ré sze sül nek: 1. a ná -
lunk be ren de zett összes lám pák nak évi át la -
gos 600 órán át va ló igény be vé te le után 5%-
ban. 2. a ná lunk be ren de zett összes lám pák -
nak évi át la gos 1000 órán át va ló igény be vé -
te le után 10%-ban. 3. a ná lunk be ren de zett
összes lám pák nak évi át la gos 2000 órán át

va ló igény be vé te le után 20%-ban. 4. a ná -
lunk be ren de zett összes lám pák nak évi át la -
gos 3000 órán át va ló igény be vé te le után
30%-ban.”36 A to váb bi tár gya lá sok a vá ro si
ta nács és a cég kö zött meg fe nek let tek. En -
nek több oka is le he tett. Elõ ször is a vá ros
nem volt haj lan dó egy má sik cég nek mo no -
pó li u mot ad ni, má sod szor pe dig a lég szesz -
gyár és a Ganz cég együtt mû kö dé se ku dar -
cot val lott. Ko lozs vá ron a vil la mos ener gia
be ve ze té se igen erõ tel jes ér de kek be üt kö -
zött, ame lye ket sem a moz gal mat el in dí tó
pol gár ság, sem a szak bi zott ság, sem pe dig a
vá ro si ta ná cso sok nem tud tak le gyûr ni. Ek -
kor azon ban még ter vez ték, hogy a gyár az
összes lám pá ját Auer-égõkkel fog ja fel sze -
rel ni. Dr. Abt Antal37 ko lozs vá ri egye te mi ta -
nár az Auer-égõk38 hosszas ta nul má nyo zá sa
után ki je len tet te, ezek két szer ke ve sebb lég -
szeszt fo gyasz ta nak, és négy szer te na gyobb
fényt bocsájtanak ki, mint a ha gyo má nyos
égõk. Ez ál tal a vá ros négy szer te na gyobb
fényt nyer, és az 50%-os gáz meg ta ka rí tás sal
bõ ven tud ná fe dez ni az Auer-égõk be szer zé -
sét. Szük ség is volt anya gi for rá sok ra, hi -
szen az Auer-féle lám pás anya ga, az
ozmium39 rend kí vül rit ka és igen drá ga volt,
sok kal drá gább, mint az arany vagy a pla ti -
na. Ak ko ri ban csak évi 120 kg ozmiumot
tud tak kitermelni.40 A fi zi kus sze rint ezek az
égõk öt ször ke ve sebb hõt ter mel nek, mint a
vil la mos iz zók, emi att igen hasz nos vol na 
a Redoute ter met ezek kel fel sze rel ni, mi vel
a bá li ren dez vé nyek nek kel le me sebb hõ -
mér sék le tet biztosítanának.41 1898. jú li us
21-én a vá ro si ve ze tõk köz gyû lést tar tot tak 
a ko lozs vá ri lég szesz vi lá gí tás ügyé ben. A ta -
nács azt sze ret te vol na, ha a gáz gyár vég re
el ha tá roz ná ma gát, hogy ki cse rél je összes
lám pa égõ it Auer-féle iz zók ra. A gyár azon -
ban ak ko ra össze gért volt haj lan dó mind ezt
el vé gez ni, hogy a köz gyû lés kény te len volt
le mon da ni a na gyobb és ol csóbb fényt adó
Auer-lámpákról.42 Ké sõbb a tör vény ha tó sá gi
bi zott ság jo gi és pénz ügyi szak osz tá lya el -
ha tá roz ta, hogy leg alább a fõ té ren fel ál lí ta -
nak pár lám pa osz lo pot Auer-féle égõkkel.43

Vé gül a 20. szá zad ele jén már több mint 400
Auer-égõt sze rel tek fel a köz te re ken és
utcákon.44

A vil la mos áram be ve ze té sé re
aján la tot te võ cé gek

A ked ve zõt len hely ze tet ki hasz nál va 
a vil la mos áram be ve ze té sé re egy má sik
ajánl ko zó is akadt. Egy bu da pes ti rész vény -
tár sa ság fel vá sá rol ta a ko lozs vá ri köz úti vas -
út rész vé nye it, és aján lat tal for dul tak Ko -
lozs vár vá ro si ta ná csá hoz, mely ben ki je len -
tet ték: „az a tö rek vé sük, hogy a je len le gi
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gõz üze mû vas utat vil la mos üze mû re vál toz -
tas sák, ha a vá ros a cég nek bi zo nyos idõ re
en ge délyt ad na, a vil la mos erõ ipa ri cél ra
va ló szol gál ta tá sá ra, és egy bi zo nyos idõ tõl
kezd ve a vil la mos világításra.”45 Egy,
Horovitz Sá mu el ne vû ma gán vál lal ko zó
szin tén pró bál ko zott meg nyer ni a vá ro si
kép vi se lõ ket a vil la mos ener gia be ve ze té sé -
re. Ter ve az volt, hogy a Hi deg-Sza mo son
vízmûtelepet lé te sít. Er re a cél ra az ál lam -
kincs tár tól meg sze rez te a Kis-Sza mos fel sõ
fo lyá sá nak a ví zi ere jé rõl szó ló do ku men tá -
ci ót. A ví zi erõ akár 1000 ló erõ ki fej té sé re is
ké pes le he tett, me lyet a vá ro si fel hasz ná lók
kö ré ben ér té ke sí tett volna.46 A két tár sa ság
aján la tát tár gya ló vá ro si ve ze tés dön té sét
nem is mer jük, de nagy va ló szí nû ség gel el -
uta sí tot ták azo kat, mi vel a kö vet ke zõ évek -
ben már is mét más vál lal ko zók akar ták a vil -
la mos ára mot be ve zet ni.

A vá ro si kép vi se let 1898. no vem ber 15-ei
köz gyû lé sén Nagy La jos vá ro si kép vi se lõ pa -
naszt tett a lég szesz gyár el len; ki fej tet te, mi -
sze rint a gyár olyan rossz mi nõ sé gû gázt szol -
gál tat a lám pák ba, hogy azok nem ké pe sek
kel lõ en meg vi lá gí ta ni az ut cá kat és te re ket.
Kér te a gyû lést, uta sít sa a vá ro si ta ná csot,
hogy e te kin tet ben eré lye sen in téz ked jen.
„Ko lozs vár vá ro sá nak 22 537 fo rint 65 kraj cár
ki adá sá ba ke rül az a tö rek vé se, hogy al ko nyat
után a sö tét sé get né mi képp el osz las sa. A vá -
ros a lég szesz ért fi zet 14 000 fo rin tot, a pet ró -
le um vi lá gí tá sért 5366 fo rin tot, a lám pa gyúj -
tók nak 2482 fo rin tot, a lám pa fel ügye lõ fi ze -
té sé ért 300 fo rin tot, a hi va ta la i nak vi lá gí tá sá -
ért pe dig 388 fo rin tot, ez pe dig össze sen 
22 537 forint.”47 A kö vet ke zõ évek ben egy re
töb bet fi zet tek a gáz fo gyasz tás ért.

1899-ben Szájbély Gyu la ud va ri ta ná -
csos és Mandel Pál48 kép vi se lõ ké rést nyúj -
tot tak be a vá ros ve ze tés hez, mely ben ki fej -
tet ték, hogy a vár me gye al is pán já tól en ge -
délyt kap tak vízmûtelep épí té sé re a Hi deg-
Sza mo son, amely ál tal be kí ván nák ve zet ni
Ko lozs vár ra a vil la mos ára mot. En nek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben már is drót ve ze tõ 
osz lo po kat szán dé koz tak vol na fel sze rel ni 
a vá ros utcáiban.49 1900-ban a két vál lal ko -
zó ver seny tár gya lást hir de tett meg, amely re
aján la tok is ér kez tek. A pá lyá za tot a Meloc-
co cég nyer te, amely azon nal alá ír ta a szer -
zõ dést a vál lal ko zók kal, és ki je len tet te, hogy
ez év no vem ber 30-áig a víz mû vet ké szen
átadja.50 A vil la mos erõ egy ség ára it il le tõ en
a vál lal ko zó kép vi se lõk aján la tot nyúj tot tak
be a vá ros ve ze tés hez, mely ben az ener gia
ára a fo gyasz tó és vál lal ko zó kö zött kü lön
egyez ke dés tár gyát al kot ta, és ha az egyez -
ség nem jön lét re, a vá ro si fo gyasz tók nak 2
kraj cárt kell fi zet ni ük órán kén ti 1 hekto-
wattért, mely bõl a kö vet ke zõ en ged mé nyek
szár maz nak: 1. 1000 órai hasz ná lat után 15%,
2. 2000 órai hasz ná lat után 30%, 3. 3000
órai hasz ná lat urán 40%, 4. 4000 órai hasz -
ná lat után 50% ked vez mény jár.51 A tár gya -
lá sok 1900 má ju sá ban meg akad tak, mi vel 
a cég nem volt haj lan dó el fo gad ni a vá ros 
ál tal ala pí tott szak bi zott ság szer zõ dé si ter -
ve zet pont ja it (hogy me lyek vol tak ezek a
pon tok, a fenn ma radt ira tok hi á nyá ban nem
le het tudni).52 Jú ni us 28-án a vá ros tör vény -
ha tó sá gi bi zott sá ga fel füg gesz tet te a vál lal -
ko zók kal foly ta tott tár gya lá so kat, és újabb
pá lyá za tot akart hir det ni a vil la mos ener gia
be ve ze té se céljából.53 Eköz ben a gáz gyár
min den ener gi á ját ar ra össz pon to sí tot ta,
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hogy ér de ke it mi nél job ban meg véd je és 
a vil la mos ára mot be ve zet ni aka ró cé ge ket
meg kör nyé kez ze. A ko lozs vá ri köz úti vas utat
meg vá sár ló bu da pes ti rész vény tár sa ság nak, 
a vil la mos áram be ve ze té sé re tett aján la ta kor
több ször is fel röp pent a hír, mi sze rint kar tell
ké szü lõ dik köz te és a lég szesz gyár kö zött. Ezt
Somodi Ist ván vá ro si kép vi se lõ is meg em lí -
tet te a szak bi zott sá gi gyû lé sen. A fel te vés nek
az volt az alap ja, hogy a gáz gyár há rom száz
ló erõ nek meg fe le lõ vil la mos erõt (az az tel je -
sít ményt) vi lá gí tá si cél ra elõ jegy zett. A ko -
lozs vá ri vil la mos bi zott ság fi gyel mez tet te 
a két cé get, hogy ébe ren fi gyel ni fog ja a köz -
tük tör té nõ üz le ti „bonyolításokat”.54

Ez év szep tem be ré ben gyû lést tar tot tak
Fe ke te Nagy Béla55 ta ná csos el nök le te alatt,
a tár gya lá sok a pá lyá za tok ki írá sa kö rül
foly tak. Egy sza bály ren de let ki dol go zá sa
után rög tön ver seny tár gya lást sze ret tek vol -
na kihirdetni.56 Azon ban ez is me ret len okok
mi att ké sett, ezért újabb ta nács ko zá so kat
szer vez tek. An nak ér de ké ben, hogy a pá lyá -
zat ki írá sát jo gi úton a lég szesz gyár ne tud ja
meg tá mad ni, 1901. áp ri lis 10-én jo gá szi
gyû lést hir det tek meg, amely nek hely szí ne
az ipar ka ma ra ta nács ter me volt.57 A je len lé -
võk ádáz vi tát foly tat tak a vil la mos ener gia
ve ze té sé nek kér dé sé ben. A tár gya lá sok áp ri -
lis 15-én foly ta tód tak a meg hí vott szak bi -
zott sá gi tagok58 kö zött. A leg na gyobb vi tát 
a mo no pó li um kér dé se vál tot ta ki. A vá ro si
ta nács két párt ra sza kadt, eb bõl ki fo lyó lag
pe dig sza va zás út ján dön töt tek a kér dés ben:
a szak osz tály tag jai 17 igen nel és 6 nem mel
el fo gad ták dr. Kiss Mór59 in dít vá nyát, mely
a mo no pó li um meg adá sát támogatta.60 En -
nek el le né re a má jus 10-i tár gya lá son újabb
sza va zást kez de mé nyez tek, mely nek ered -
mé nye dön tet len volt: ugyan annyi an sza vaz -
tak a mo no pó li um mellett,61 mint ellene.62

A meg is mé telt sza va zá son részt vett gróf
Béldi Ákos63 fõ is pán is, aki le adott vok sá val
a mo no pó li um mel let ti sza va zók tá bo rát
erõsítette.64 Az el fo ga dott szer zõ dés ter ve zet
mi att csa ló dott vá ro si pol gár ság kö ré ben
moz ga lom in dult, és egy be ad ványt ké szí tet -
tek, mely ben ki je len tet ték, hogy sze rin tük
ve szé lyes és a pol gár ság ér de ke i vel össze fér -
he tet len len ne, ha a vá ros mo no pó li u mot
ad na a vil la mos energiára.65 Azt, hogy a mo -
no pó li u mot tá mo ga tó szer zõ dés ter ve zet
vagy a vá ro si ta nács ja vas la ta ke rült a pá lyá -
za ti hir de tés be, a ku ta tás mai ál lá sa sze rint
nem le het tud ni. Az min den eset re biz tos,
hogy a vil la mos áram be ve ze té se mel lett fog -
lal tak ál lást, mi vel 1902 áp ri li sá ban en ge-
délyt ad tak a ver seny tár gya lás kihirdetésé-
re.66 Szep tem ber 1-jén a pá lyá zat ha tár ide je
le járt, azon ban az aján lat te võ cé gek va la mi -
lyen ok ból nem vál lal ták el a vil la mos áram

be ve ze té sét. En nek a pá lyá zat nak a si ker te -
len sé ge mi att újab bat hir det tek, mely nek
ha tár ide jét 1903. már ci us 10-ére tették.67

1903. már ci us 10-éig össze sen hét pá -
lyá zat ér ke zett be: 1. Az új pes ti Egye sült
Vil la mos RT, 2. Sie mens és Halske RT, 3. 
a Ha zai vil la mos sá gi RT, 4. Heinrich Berck
egy pros pek tust kül dött be a vil la mos ké -
szü lék re, 5. a bu da pes ti Ma gyar Schuckert
Mû vek, 6. Ganz és Tár sa, 7. Pop per Ist ván
mér nök ajánlata.68 Az aján la tok meg vi ta tá -
sá ra min den cég gel kü lön tár gya lá so kat
foly tat tak. A vá ro si ta nács az aján la tok szak -
sze rû meg vizs gá lá sá ra fel kér te Wittmann
Ferenc69 mû egye te mi ta nárt, Bogdánffy
Ödönt,70 a Föld mû ve lé si Mi nisz té ri um fõ -
mér nök ét és a Ke res ke del mi Mi nisz té ri um
fõ mér nök ét, Hol lós Lajost.71 A bi zott ság tag -
jai ala pos vizs gá la to kat és meg fi gye lé se ket
vé gez tek, hi szen mun ká juk csak nem egy
évig tar tott. 1904 feb ru ár já ban, újabb szak -
mai tár gya lást kö ve tõ en, Ko lozs vár vá ros ve -
ze té se a Ganz és Tár sa cég mó do sí tott aján -
la tát fo gad ta el.72 Az év fo lya mán már el is
kez dõd tek az épít ke zé sek, de csak 1906-ra
fe je zõd tek be a mun ká la tok. Ko lozs vár vá ro -
sá nak si ke rült a több mint egy év ti ze des
„vil la mos há bo rú ját” meg nyer nie. 1907-re
már 218 ut cá ban 1416 villanyégõ73 osz lat ta
el Ko lozs vá ron a vá ro si ak kö ré ben már szál -
ló igé vé vált „egyip to mi sö tét sé get”.

Kö vet kez te té sek
A mo dern, 19. szá zad fel tét ele i nek ele get

ten ni aka ró Ko lozs vár meg ta pasz tal hat ta 
a ki egye zést kö ve tõ gyors fej lõ dés sel ke cseg -
te tõ kor szak elõ nye it és hát rá nya it egy aránt.
Egyes te rü le te ken a vá ros nak si ke rült jól 
al kal maz kod nia, ilyen volt pél dá ul a ke res -
ke del mi szek tor. Ami a vá ros inf rast ruk tú rá -
já nak ki épí té sét il le ti, Ko lozs vár nem tu dott
meg fe le lõ ütem ben lé pést tar ta ni a ma gyar -
or szá gi na gyobb vá ro sok kal. A vil lany vi lá gí -
tás el ter je dé se Ma gya ror szá gon vi szony lag
ko rán be kö vet ke zett (Te mes vár 1885-ös át ál -
lá sa nem csak Ma gya ror szá gon, de Eu ró pá -
ban is az el sõ volt), és a leg több nagy vá ros -
nak, sõt több ki sebb egy ko ri me zõ vá ros nak
is si ke rült a 19. szá zad vé gé re be ve zet nie 
a vil lany vi lá gí tást. Ko lozs vár ról ez nem
mond ha tó el, hi szen több mint egy év ti ze -
den ke resz tül folyt a szél ma lom harc. Az ál -
lan dó po li ti kai vi ták, szak mai tár gya lá sok,
„vil la mos köz gyû lé sek”, pol gá ri moz gal mak
még sem hoz tak ered ményt. Elõ ször a gáz -
gyár ral kö tött szer zõ dés kés lel tet te a vá ros
vil la mos áram mal va ló el lá tá sát. Ez kü lön -
ben nem csak Ko lozs vár ra volt jel lem zõ, 
hi szen a he lyi gáz gyár ral kö tött szer zõ dés
Bu da pes ten, Sze ge den és Szom bat he lyen is
je len tõs gon do kat oko zott. Ez az zal ma gya -
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ráz ha tó, hogy több vá ros ban is mo no pó li u mi
jog gal ru ház ták fel a gáz gyá ra kat. Ko lozs vá -
ron a vá ros ve ze tés kép te len volt erõ tel je sen
fel lép ni a lég szesz gyár el len, mi vel több
kép vi se lõ is jó kap cso la to kat ápolt a tár su -
lat tal, amely vissza élt hely ze té vel. Az 1900-
as év a for du lat éve volt: az újon nan vá lasz -
tott pol gár mes ter, Szvacsina Gé za (a ko ráb bi
al pol gár mes ter) új len dü le tet adott a vil la -
mos ügy nek, 1903-ban ver seny tár gya lást
hir det tek, ame lyet a Ganz és Tár sa cég nyert
meg, és 1906-ig be fe jez ték a Hi deg-Sza mo si

vil la mos te lep épí té sét. A vá ros ha tal mas, 
5 000 800 ko ro nát meg ha la dó össze get ál do -
zott a vil la mos áram be ve ze té sé re. Az elöl já -
rók egy év ti zed nél is to vább tar tó te he tet len -
sé ge és in kom pe ten ci á ja mi att a gaz da sá gi
fej lõ dés stag nált, azon ban a vil la mos ener -
gia be ve ze té se után egyéb ur ba ni zá ci ós 
fo lya ma tok is fel gyor sul hat tak, és a las sú
fel zár kó zás el le né re Ko lozs vár Er dély ben
meg õriz te köz pon ti sze re pét, és a ki épí tett
inf rast ruk tú rá já nak kö szön he tõ en iga zi
nagy vá ros sá vált.
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