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A főtér épületeinek 19. századi arculata

A kézdivásárhelyi főtérnek a 19–20. század fordu-
lóján bekövetkező nagyarányú építészeti átalakulását 
egy korábbi – ugyancsak az Acta Siculica múzeumi 
évkönyvben megjelent1 – tanulmányban részletez-
tem. Jelen dolgozat bevezetéseként ennek mindössze 
rövid kiegészítésére vállalkozom, majd rátérek Kéz-
divásárhely 19. század végi építkezéseinek szabályzati 
kereteire, valamint az úgynevezett Szépítő Bizott-
mány munkásságának ismertetésére. Kisebb fejeze-
tekben – a fennmaradt levéltári források és korabeli 
újsághirdetések alapján – beszámolok a város egykori 
„szépítőiről” is, vagyis a 19–20. század fordulóján 
tevékenykedő építőmesterek, kőművesek, lakatosok, 
kovácsok és asztalosok munkásságáról.

Kézdivásárhely főterének ma is álló épületei zö-
mükben a 19. század második felében és a 20. század 
elején épültek. Az 1834-es tűzvész, mely a város há-
romnegyed részét elpusztította, a piac keleti oldaláról 
indult, így a főtér lakóházai, a céhek kereskedő- és 
árulóházai nagyon hamar a tűz martalékává váltak. 
A tűzvész előtti időből nagyon keveset tudunk a főtér 
kinézetéről, ami jórészt annak tulajdonítható, hogy 
a város iratai e csapásban megsemmisültek. Hogy 
milyen arculata lehetett a piacnak közvetlenül a tűz-
vész előtt, elsősorban a 19. század folyamán készült 
katonai felmérések és térképek nyújtanak rálátást, 
akárcsak a településszerkezet alakulására vonatkozó-
an. Azonban az, hogy milyen épületek álltak a maiak 
helyén, sajnos ismeretlen marad.

Az utóbb, a 19. század közepén itt álló épületek-
ről Szentkatolnai Bakk Endre munkájából ismerked-
hetünk meg: „A Kőköböl volt a piacnak keleti felén, 
ez már a múlt század közepe táján is előfordul, mely, 
mint egy jó nagy asztal, 3 lábnyi magas állvány volt 
kőből... A kőköbölnél a déli szomszédságban volt egy 
bolt, amellett a cigányok ketrece... északi szomszéd-
ságában állott 4-5 bolt egymás mellett; ahol Czifra, 
Jakab, Vertán s más kereskedők árultak. ...nyugat 
felé, a piac közepe tájt volt egy kút, emellett dél felé 
a tanácsház, alatta a katonai várdaház. ...A Kőköböl 

mellett levő középületek 1834. július 29-i nagy égés 
alkalmával elégtek”.2

E kevés információ birtokában csupán feltételezni 
tudjuk, hogy a 19. század eleji épületek a többi er-
délyi, vásáros múlttal rendelkező település épületeihez 
hasonlítottak. Vidékünk erdőben gazdag terület lévén, 
a házak többsége fából épült, a nagy tűzvész idején 
éppen ez tette lehetővé a lángok könnyű terjedését. 
A 19. század végi fényképeken és képes levelezőlapo-
kon még elég sok népi jellegű házat láthatunk, ezért 
feltételezzük, hogy a tűzvész előtt is hasonló épületek 
álltak a főtéren. Ezek földszintes vagy emeletes, fator-
nácos épületek voltak, a ház oldalához illesztett külső 
feljáróval, zsindellyel fedve, vagyis hasonlóságot mu-
tattak a főteret napjainkban is díszítő Veres-, valamint 
Finta-házzal. A ma is meglévő hatalmas főtéri pincék 
arra engednek következtetni, hogy már a tűzvész előtt 
megjelentek azok az alápincézett kő és tégla egyeme-
letes kereskedőházak, amelyek földszintjén a bolt vagy 
műhely helyezkedett el, az emeleten pedig a mester-
ember vagy kereskedő családja lakott. Ebben az eset-
ben a pince és a földszinti helyiségek boltozattal, az 
emeletiek pedig sík mennyezettel épültek. Valószínű-
nek tartjuk azonban, hogy a fontosabb középületeket 
kőből emelték, de a lakóházakat még sokáig fából vagy 
favázra téglából építették.

A nagy tűzvész utáni újjáépítési hullám érdekes 
emléke a sepsiszentgyörgyi állami levéltár Kézdivá-
sárhelyre vonatkozó iratai között fennmaradt részle-
tes tervrajz és költségvetés-számítás,3 melyet a mészá-
ros céh árulóházának építésére Nagy Antal készített 
1847-ben (1. ábra).

A mészáros céh megrendelésére tervezett épület 
megépítését minden bizonnyal az 1848–1849-es sza-
badságharc eseményei akadályozták meg. Az áruló-
ház a tervek szerint ötven mészáros mesternek kellett 
volna hogy helyet biztosítson a piac nyugati oldalán. 

A mészárosok privilégiuma 1809. július 13-án 
kelt,4 és bár az 1840-es években Magyarországon 
és Erdélyben a céhek felszámolását sürgetik, az 
árulóház építésének terve egy virágkorát élő céhre 
utal. A Horváth Dániel főcéhmester és Nagy Lázár 

1 Lásd DOBOLYI Annamária 2007, 481–495.
2 SZENTKATOLNAI BAKK Endre 1895, 21.

3 SÁL, Fond 20, dos. 1397, f. 5.
4 INCZE László – SYLVESTER Lajos 1972, oldalszám nélkül.
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kiscéhmester irányította mészárosok számára egy klas-
szicista épületet terveztek, amely alaprajzát tekintve 
kétmenetes, és kőalapra épült volna. Az egyemeletes 
épületnek azonban nem terveztek pincét. A földszin-
tet két – hét boltszakasszal fedett – hatalmas tér al-
kotta volna, melyek között átjárási lehetőséget nem 
tüntettek fel. Az épület déli és északi oldalán talál-
ható lépcsőház mellett levő kisebb terek is boltozást 
nyertek. Az egyik tengelyben állt volna a mészárszék, 
melynek három bejáratot terveztek: egy nyugatról, 
másik kettő északról és délről. A mészárszéket három 
nagyobb (a bejáratoknál) és négy kisebb csehsüveg-
boltozat fedte volna. A keleti tengelyben állt volna 
az árulóház nevet viselő helyiség „három bezárandó 
ajtókkal”,5 és akárcsak a mészárszéket, ezt is három 
nagyobb és négy kisebb csehsüveg-boltozattal zár-
ták. A lépcsőfeljárók tengelyében lévő tereket szintén 
csehsüveg-boltozattal tervezték. Az emelet egyik tere 
sem boltozott, azonban ez is kétmenetes, mindkét 
traktust árulóháznak szánták. Tetőszerkezete egysze-
rű, barokk jellegű megoldást mutat. Lépcsőfeljárót az 
árulóház déli és északi oldalára is terveztek. Az épület 
északi és déli homlokzatát 3-3 bejárat töri át. A főbe-
járatok egyenes, a 2-2 mellékbejárat félköríves, a nyu-
gati és keleti oldal 1-1 kapuja kosáríves záródású.

A ma is álló épületek közül a tér legrégebbi la-
kóházának a Veres-házat tartják, bár építésének pon-
tos időpontját nem ismerjük. Nevét külső festéséről 
kapta, melyet ma is visel. 1913-ban azonban egy 
újságcikk arról tudósítja a város lakóit, hogy meg-
változott a Veres-ház színe: „a főtéren többek között 
áll egy ház, mely emberemlékezet szerint, pedig már 
öreg épület ez a ház, mindig vörösre volt meszelve. 
...Tegnap óta azonban nagy változás esett rajta, el-
tűnt a ház veressége, az új tulajdonosa, Szőcs M. La-
jos kereskedő bemeszeltette barnás-zöldre, s így már 
veresház nincs”.6

A részben az 1834-es tűzvész előtt épült ház a pi-
ac nyugati oldalán fekszik, ma műemléképületként 
tartjuk számon (a 15 B 227-es számot viseli a mű-
emlékjegyzékben). Építésének kezdetét a 18. század 
végére teszik,7 ezzel együtt megkülönböztetve négy 
építési periódust. Az első építési szakasznál három 
szintet különíthetünk el: pince, földszint és az eme-
let. A feltételezések szerint a földszint két helyisége 
között nem volt átjárási lehetőség; mindkettőnek 
csak az utcáról volt bejárata. Ma négy szintet kü-
löníthetünk el: pince, földszint, emelet és manzárd 
rész. Ezek négyzetes alaprajzot formáznak.

Első illusztrációs emlékünk a Veres-házról Bicsér-
dy J. rajza (2. ábra), Orbán Balázs A Székelyföld le-

írása című munkájában található. A maihoz hasonló 
főtéri homlokzatot mutat, sőt az a tény, hogy a többi 
házhoz képest sötétebb színárnyalattal ábrázolják, 
valószínűleg vörös színére utal. A földszinti ablak- és 
ajtónyílások a maitól különböznek,8 akárcsak a zsin-
dellyel fedett tetőn megjelenő nyílások. Az emelet 
ablaknyílásai magasabbnak tűnnek, mint a maiak, 
szegmensíves záródásúak (ma egyenes záródásúak), 
és zsalugáterrel vannak ellátva.

Akárcsak a Veres-ház, a tőle délre fekvő ház is 
népi jellegű megoldásokat mutat, külső faszerkezetű 
függőfolyosóval ellátva. Szintén az 1869-ben készült 
rajzon, a református templom szomszédságában két 
egymáshoz hasonló, barokk főhomlokzattal épült 
emeletes kőházat is láthatunk. A 19. század végén 
eszerint még kontyolt nyeregtetős, féloromfalas, népi 
barokk elemeket hordozó épületek és tornácos fahá-
zak uralták a teret, amelyek fokozatosan eltűnnek. 
Szintén a 19. századi főtér arculatához tartozik hozzá 
a tér keleti oldalán található körtornácos Finta-ház, 
amely közvetlenül a tűzvész után, 1835-ben épült, 
de 1972-ben lebontották, majd 1978-ban, nagyrészt 
igazodva az eredeti formájához, újraépítették.

Az építkezések szabályzati keretei (1863–1910)

Mai ismeretink szerint Kézdivásárhelyen már 
1863-ban tevékenykedett egy Szépítő Bizottmány, 
amely jegyzőkönyvet vezetett bármilyen építkezés-
ről, javításról, illetve kertrakásról is. A bizottmány 
elnöke Varga József volt, orátorai Jancsó Dániel és 
Balog Sándor. A bizottmány összeírása alapján 1868-
ban Kézdivásárhely területén 1382 lakrész létezett, 
amelyből a tulajdonosok mindössze 1076 lakrészt 
laktak, a többi (308) bérbe volt adva. Számunkra ed-
dig ismeretlen okok miatt ez a Szépítő Bizottmány 
később feloszlott, mert egy 1893-as újságcikkből 
arról értesülhetünk, hogy a város képviselő-testüle-
te Szépítő Bizottságot alakított. Az 1893-ban ala-
kult bizottság öttagú: „három hatósági közegből és 
két városi képviselőből állt”9, mely a helyi szemléket 
vasárnap délelőttönként tartotta. Az ilyenfajta in-
tézkedések már önmagukban is egyfajta városeszté-
tikai érdeklődést mutatnak, hiszen ezek a tűz elleni 
védelemre, az utcák tisztaságára, a házak egyenletes 
párkánymagasságára ügyeltek, vagyis a városkép har-
móniáját próbálták létrehozni és fenntartani. Igaz, 
még mindig nagyon sok panaszt és elégedetlenséget 
olvashatunk ki egy 1882-es feljegyzésből a tömör 
építkezésre vonatkozóan, amely a város udvarteres 
szerkezetének köszönhető: „Ha egy idegen utazó 

5 SÁL, Fond 20, dos. 1397, f. 25.
6 Székely Újság, 1913. október 5., 117. sz., 4.
7 Proiect de reabilitare casa nr. 19, P-ţa Gábor Áron, 2003.

8 Viszont a 2003-as falkutatáskor megtalálták ezek egy részét.
9 Székelyföld, 1893. május 11., 34. sz., 2.
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keresztülutazik Kézdivásárhelyen, s meglátja ezen 
összehalmozott építkezést, melyben semmi nyoma 
a kényelemnek és rendszernek, ahol úgyszólva a rend-
szertelenség a rendszer; csodálkozva kérdezi e különös 
és a világon talán sehol másutt fel nem található épít-
kezés okát... Előnye: az összeépített házakban lakó 
családok, kik egy családnak képzelik magukat, és oly 
nyilvános életet folytatnak, mint Spártában, vagyis ez 
a fajta építkezés előmozdítja a társas életet, s fejleszti 
a társas élet erényeit. Viszont egészségügyi és vagyon-
biztonsági szempontból számos hátránya van”.10

Kézdivásárhely városi tanácsának csak az 1890-es 
évek elején sikerült egy saját építési szabályrendeletet 
összeállítania. A városnak korábban nem lévén ilyen 
jellegű szabályrendelete, az 1858-as régi építésze-
ti pátenst használták, amely viszont „olyan magyar 
nyelven volt megírva, hogy azt kín és gyötrelem volt 
olvasni”.11 Ugyanakkor e rendelet szabályzatai nem 
terjedtek ki egyes városok speciális viszonyaira, így 
Kézdivásárhely jellegzetes településszerkezetére is ne-
hezen voltak alkalmazhatóak.

Az új szabályrendelet célja az volt, hogy az ed-
digi „ronda és tűzveszélyes épületek helyébe évek 
során csinosabb, egészségesebb és kemény anyagból, 
cserép zsindellyel fedett épületek keletkezzenek”.12 

Előírta, hogy a főutcákban faépület nem építhető, 
és a mellékutcákban is csak cserépfödéllel emelhető 
lakóház, zsindellyel pedig sehol. Habár az építészeti 
szabályrendeletet a belügyminisztérium többször is 
módosította, hibával még mindig rendelkezett. Ilyen 
például az a rendelkezése, amely megengedte a már 
meglévő faépületek kijavítását, ez esetben könnyen 
megtörtént, hogy egy ilyen kijavítás egy rossz faépü-
let fennállását évekig meghosszabbította. Egy 1900 
végén történt összeírás is ezt igazolja, amely szerint: 
1174 lakóház állt a város területén, amelyből 273-
at kőházként, 901-et pedig faházként jegyeztek le.13 

E lakóházak nagy része még mindig zsindellyel volt 
fedve (949), csak nagyon kevés részükre jutott cse-
rép, illetve bádog. 

A szabályrendelet és a Szépítő Bizottság létezését 
és munkásságát nagyon jól bizonyítja az a tény, hogy 
1888-ban a piacsoron lakókat arra kötelezték, hogy 
két hónap leforgása alatt a ház előtti járdát lapos kővel 
kövezzék ki vagy javítsák ki. Azonban még a 19–20. 
század fordulóján sem mondhatjuk el, hogy a város 
kellő összeget fordítana az utcák, közterek és épüle-
tek kövezésére, illetve fenntartására. Például az 1906-
os városi költségvetésből 5562,40 Koronát szántak az 
épületekre és utakra, melyből: 1610 Koronát épüle-
tek javítására, 202,40 Koronát az állami elemi iskola 

épületének javítására, 2 500 Koronát a piac és az ut-
cák kövezésére, 500 Koronát az utcák, terek szabá-
lyozására, 200 Koronát az utcák, terek neveinek jel-
zésére, 500 Koronát utak, hidak fenntartására és 50 
Koronát a Vasút utcában levő árok karbantartására. 
1912-ben és 1913-ban is csupán 6603 Koronát utal-
tak ki az utcák, terek szabályozására és kiépítésére.14

Az utcák, udvarterek kikövezése várat még magá-
ra. Ha nagy volt a sár, a lakók legfeljebb deszkapalló-
kat fektettek le, hogy egy-egy helyen el lehessen jár-
ni. A szemetet és a szennyvizet még mindig a ház elé 
öntötték ki, ez volt az oka az udvarterek sikátoraiban 
terjengő bűznek is: „A piac körül a gyalogjárón még 
el lehet menni sár nélkül, de amíg oda jut az ember. 
már kijutott a sárból neki. Ott azonban... dögletes 
szagú szemétdombok fogadják”.15

Annak ellenére, hogy az 1880-as években szület-
tek olyan tervek, melyek az utcák és közterek pon-
tos megállapítását és elhatárolását célozták meg, az 
1800-as évek végén a város még nem rendelkezett 
kataszteri térképpel. Hasonló égető problémaként 
merült fel a város határának és a piactér kibővítésé-
nek a gondolata. A főtér bővítésének terve már 1888-
ban megszületett. Ez év októberében a városi tanács 
bizottságot küldött ki a Cserey-telek felmérésére, il-
letve annak esetleges megvásárlására. A telek keleti 
része a piacra nyílt, viszont nyugati irányban egészen 
a mai Ady Endre utcáig húzódott. Évekbe telt, míg e 
telek megvásárlására sor került, csupán 1892 novem-
berében hagyta jóvá a belügyminisztérium az adásvé-
teli szerződést, melynek értelmében 38 000 forintért 
a város 1892 decemberében megvásárolta a telket. 
Erre a területre épült fel 1896-ban az állami elemi 
iskola, 1902 és 1904 között a városi Vigadó, majd 
1911-ben Herczegh Zsigmond budapesti építész ter-
vei alapján a polgári leányiskola (3. ábra).

Építőmesterek a századfordulón

A századforduló környékén – a társadalmi válto-
zások hatására – fokozatosan megváltozott az épít-
tető és a tervező-kivitelező személye, kapcsolata. 
Új, más társadalmi érdekeket képviselő megbízók, 
építtetők léptek fel, így gazdag polgárok (kereske-
dők), testületek (ipartestületek), társaságok. Magyar-
ország-szerte ekkor terjedt el az építészeti pályázat 
rendszere, amelynek meghirdetésére a helyi újságok 
kitűnő teret biztosítottak. Az egyszemélyes kivitele-
zés helyett „többek vállalkozásává” alakult át az épí-
tőipar. Különvált a tervező és a kivitelező személye. 
A tervező mérnök mostantól kezdve nem egy céhen 

10 Uo., 1882. február 14., 26. sz., 3.
11 Uo., 1893. március 23., 24. sz., 3.
12 Uo., 1895. július 21., 57. sz., 2.

13 Uo., 1902. június 8., 46. sz., 3.
14 Székely Újság, 1905. november 19., 95. sz., 1–2.
15 Uo., 1904. szeptember 25., 77. sz., 3.
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belül képezte magát, hanem a törvény által előírt 
akadémián vagy politechnikumokban. Az építőmes-
terek számára számos mintakönyv jelenik meg ebben 
az időben, így a szakmai ismereteket könyvekből is 
elsajátíthatták. Ugyanakkor jóval többet kezdtek el 
utazni az építészek, így a látottakat, tapasztalatokat 
hazatérve felhasználhatták munkásságukban.

Az 1884-es ipartörvény értelmében csakis az lehe-
tett építőmester, aki a magyar királyi József műegye-
temen nyert építészi oklevelet, és kimutatta, hogy az 
építőmesterség területén legalább két évet dolgozott, 
valamint aki az építőmesteri képzettség megvizsgá-
lására szervezett és Budapesten működő bizottságtól 
nyert oklevelet. Az állami alkalmazásban álló mérnö-
kök pedig magánépítkezéseket csakis mint műveze-
tők végezhettek, mint felelős építőmesterek nem dol-
gozhattak. Abban az esetben, ha egy építkezést egy 
állami mérnök ellenőrizte mint művezető, az építés 
vezetésére jogosult személyt be kellett jelenteni a ha-
tóságnál. Ennek az ipartörvénynek az értelmében az 
egyszerű szerkezetű, földszintes házakon kívül min-
den nagyobb méretű építkezésnél kőműves mestert 
kellett alkalmazni, még abban az esetben is, ha az 
ellenőrzést okleveles mérnök gyakorolta.

Kézdivásárhelyen a századforduló környékén kis-
város szinten soknak tekinthető az építőmesterek 
száma, éppen ezért ez konfliktusokkal is járt. Egy 
1910-es jegyzőkönyv megörökíti Apró András építé-
si vállalkozó feljelentését Nagymihály Sándor és Csi-
kós Mihály ellen, akiket azzal vádol, hogy nagyobb 
építkezésekre vállalkoztak, mint amilyen nekik meg-
engedett. Valószínű, hogy ez a fajta konfliktus már 
korábban is előfordult, ugyanis a város vezetősége 
1903-ban egy általános iparigazolvány-ellenőrzést 
végzett a településen, és egy körlevélben értesíti is 
erről a város területén működő kőműves, ács és kő-
faragó mestereket. A városi tanács 1903-as jegyző-
könyve alapján16 a múlt század elején Török Sándor, 
Nagymihály Sándor, Apró András és Molnár Antal 
a kőművesmesterség önálló folytatására szabályos 
iparigazolvánnyal rendelkezetek. Az 1884-ben ki-
adott igazolványuk a következő munkák teljesítésé-
re jogosította fel őket: „A kőművesmester minden 
föld-, kőműves és elhelyező munkát foganatosíthat, 
s ezen kívül egyszerű szerkezetű földszintes lakóhá-
zakat és gazdasági épületeket építőmester közbejötte 
nélkül, saját felelősségére építhet, s az ott előforduló 
összes munkákat vezetheti s végrehajthatja”.17 A fent 
említett kőműves mesterek tehát önállóan csak 
földszintes házakat építhettek, ha azonban emeletes 
házak építésére vállalkoztak, kötelesek voltak építő-
mestert alkalmazni.

Hölczel Gyula és Katona István kézdivásárhelyi 
ácsok e jegyzőkönyv alapján nem bírtak azon kép-
zettséggel, melyet az 1884-es ipartörvény az ács-
mesterség önálló folytatására előírt. Ennélfogva csak 
engedélyt nem igénylő ácsmunkák kivitelezését vál-
lalhatták el, és ha nagyobb épületek ácsmunkáinak 
végzésére vállalkoztak, a törvény értelmében kötele-
sek voltak építőmestert alkalmazni.

Az ezerkilencszázas évek elején Árok Balázsnak 
sem volt képzettsége a kőművesmesterség önálló vég-
zésére. Szintén ez vonatkozott Somodi Sámuel kő-
faragó mesterre, aki azonban szakértő mérnök vagy 
építőmester ellenőrzése mellett kőfaragó munkákat 
végezhetett.

A felsorolt építőmesterek közül csupán Székely 
Károly rendelkezett olyan mesteri igazolvánnyal, 
amely bármilyen épület önálló építésére feljogosí-
totta. Nevével mégis sokkal ritkábban találkozunk, 
mint Nagymihály Sándor, Török Sándor vagy Mol-
nár Antal nevével. Az említett Nagymihály Sándor 
a századforduló környékén érkezik Kézdivásárhelyre, 
és hamarosan a város egyik legelismertebb okleveles 
építési vállalkozását mondhatta magáénak. 1878. 
március 12-én született, Szegeden, 1902. január 
27-én pedig feleségül vette a kézdivásárhelyi Szabó 
Mariskát, Szabó Sámuel tímár lányát. Az egyik helyi 
újságban vállalkozását ilyen és hasonló hirdetésekkel 
népszerűsítette 1902-ben: „Elvállal tervezések, költ-
ségvetések szakszerű készítését mindennemű stylban 
a legízlésesebb kivitelben, minden építtető tulajdo-
nos saját ízlésére: üzleti lakóházak, gazdasági épüle-
tek, kerti lakások... javítási, átalakítási munkálatok, 
nedves lakások és pincék szárazzá tételét... Jelen ide-
ig itt helyben egy pár év óta a piacon emelkedett új 
házak saját műveim... Továbbá ajánlom legkitűnőbb 
építési anyagjaimat, pl. stuccatur nádfonat, elszige-
telő aszfaltlemez, tűzmentes tetőfedő lemez, a legna-
gyobb köterejű román és portland cement, ...brassói 
Schmidt-féle lagozott cserép”.18

A fennmaradt iratok alapján Nagymihály Sándor 
1899. október 25-én kapta meg az engedélyt a kőmű-
vesmesteri munkákra (8. ábra). Kezdetben leginkább 
a nagyon jól felszerelt építkezési lerakatával hívta fel 
magára a kézdivásárhelyiek figyelmét (9. ábra), vi-
szont később számos köz- és magánépület kivitelezése 
is az ő nevéhez fűződik , mint például a postapalota 
épülete (Turóczi Mózes utca, 1907), Csizmadia Ipar-
társulat bérháza (Függetlenség utca, 1910), Molnár 
Károly háza (Vasút utca, 1899), Balló Ödön háza 
(Wesselényi utca, 1908), illetve a polgári leányiskola 
(ma Apor Péter Szakközépiskola) szennyvízcsatorná-
jának kiépítési terve is őt dicséri. A századfordulón 

16 SÁL, Fond 20, dos. 1910, f. 14.
17 Uo.

18 Székelyföld, 1902. január 5., 2. sz., 4.
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az egyik legnagyobb lélegzetű kézdivásárhelyi építke-
zés a Vigadóhoz kapcsolódik, melynek kivitelezésére 
1902 végén ugyancsak ő kapta meg a lehetőséget.

A kézdivásárhelyi építőipar létezését és hatékony-
ságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
az 1907-es év elején az építési iparban dolgozók létre-
hozták a Kézdivásárhely és vidéke építőmesterek szövet-
ségét a településen. A szövetség tagjai között építőmes-
terek, asztalosok, bádogosok és olyan mesteremberek 
voltak, akik az építkezés körébe tartozó iparral foglal-
koztak. A mozgalom célja, hogy a mesteremberek egy 
országos szövetség keretében szervezkedjenek. Alapí-
tó gyűlésüket 1907. február 25-én tartották, amelyen 
mintegy 60 építőiparos volt jelen, valamint az építő-
iparosok országos szövetségének titkára is.

Épületasztalosok a századfordulón

A kézdivásárhelyi épületasztalosokról nem sok 
adatunk maradt fenn, azonban tudjuk, hogy a vá-
sárhelyi asztalosoknak éppen olyan jó hírük volt 
Erdély-szerte, mint a csizmadiáknak.19 Legtöbbször 
nemcsak asztalosokként, hanem épületasztalos mun-
kára szakosodott mesterekként is hirdetik magukat 
a helyi újságokban (10–12. ábra).

A 19. század végén Kézdivásárhely egyik leghí-
resebb műasztalosa Czimbalmos Ferenc, „ki messze 
vidéken már sokszor szerzett dicsőséget a székely ipar-
nak”.20 Neve a Székelyföld 1882-es évfolyamában már 
megjelenik. Műhelye és bútorraktára a 8-as udvartér-
ben volt, ahol a korabeli újsághirdetés alapján épület-
, bútor- és minden e szakmába vágó asztalosmunkát 
elvállal. Czimbalmos Ferenc a kézdivásárhelyi faragá-
szati iskola növendéke, majd később a budapesti tech-
nológiai intézetben tanult. Ő készítette a nagyenyedi 
Bethlen-főtanoda dísztermének, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium és a kolozsvári új katolikus 
gimnázium (ma Báthory István Elméleti Líceum) 
bútorzatát. Czimbalmos nevét Ojtoztól Sopronig, 
Konstancától Fiuméig ismerték,21 rajta keresztül 
pedig a többi kézdivásárhelyi asztalos nevét is meg-
ismerték, mert a századforduló környékére a helyi 
asztalosok között egyfajta versengés alakult ki, senki 
nem akart lemaradni a többitől. Erre talán a korabeli 
újsághirdetések szolgálnak a legjobb példával.

A kézdivásárhelyi asztalosok számos iparkiállí-
táson is részt vettek. Czimbalmos Ferencen és Rácz 
Andráson kívül az 1891-es kiállításon Mazinger Jó-
zsef és Mátyus László asztalosok is jelen voltak, akik-
nek bútorai, szobaberendezései a kiállítás fénypontját 
képezték,22 az 1896-os millenniumi kiállításon pedig 

Kónya Mihály, Szőcs Albert, Pál István, Földi Sándor 
és Vajda Albert állítottak ki.

Ugyancsak a századforduló környékén válik is-
mertté Tóthfalusi Károly asztalos, aki 1902-ben az 
id. Czimbalmos Ferenc műasztalos oroszfalvi úton 
található műhelyét veszi át. Tóthfalusi nevével csak 
nagyon rövid ideig találkozhatunk a kézdivásár-
helyi újságokban, ahonnan kiderül, hogy mielőtt 
Kézdivásárhelyen megnyitotta volna műhelyét, Bu-
dapesten három, Bécsben kettő, Párizsban három és 
Londonban csaknem egy évet dolgozott neves üzle-
tekben mint asztalos, rajzos és művezető. Ugyanak-
kor az is kiderül, hogy a bécsi J. W. Müller műasz-
talos és gyáros üzletét képviselte az 1900-as párizsi 
világkiállításon, valamint a Glasgow-i nemzetközi 
kiállításon.

1910 márciusában a kézdivásárhelyi asztalosok 
egy Asztalos Gépipar Szövetkezetet hoztak létre, me-
lyet állami segéllyel, 9 darab géppel indítottak be.23 

A szövetkezet igazgatósági tagjai: Tóth Balázs elnök, 
Bene Albert, Turóczi Sándor, Turóczy Dénes, Vajda 
Albert és Vajna Károly; a felügyelőbizottság tagjai: 
Kovács Sándor elnök, Bokor Gyula és Földi Sándor 
voltak. A gépműhely csupán 1912 tavaszán kezdte 
meg működését, ugyanis a szövetkezet későre, 1911 
szeptemberében kapott engedélyt a telep megépítésé-
re. A műhely berendezését vastagsággyalu, szalagfű-
rész, fűrészélesítő, késfenő és marógép képezték. Az 
ipartelep felügyeletét Turóczy Dénes vállalta el, mi-
után a szövetkezet igazgatósága ügykezelési szabály-
zatot készített a gépek használatára és díjszabására 
vonatkozóan. Földi István visszaemlékezései szerint24 
azonban az akkori viszonyok legmodernebb műhe-
lyében a drága gépek többet álltak, mint működtek, 
ugyanis az inasok és a legények nem nagyon tudták 
kezelni, a mesterek pedig féltek a nagy felelősségtől. 
Ez a hozzáállás csak akkor változott meg, amikor 
Benczel Lipót a Hatolykai (ma Wesselényi) utcában 
megépíti a saját bútorgyárát, és a versenyben mara-
dás érdekében a többi asztalos is néhány géphez értő 
segédet kénytelen maga mellé szerződtetni.

A kézdivásárhelyi asztalosok szakszerű munkáját 
jelzi, hogy a Vigadó megépítése (1902–1904) után 
jó pár asztalost kértek fel a szálloda és bálterem bebú-
torozására. A Vigadó Építtető Bizottsága Kis András, 
Tóthfalusi Károly, Orosz István, Nagy Antal, Rácz 
András és Földi Sándor asztalosokat kérte fel a ven-
dégszobai bútorok elkészítésére. Az ajtó- és ablaknyí-
lások asztalosmunkáit a fennebb már említett Turó-
czy Dénessel végeztetik el, valamint tőle rendelnek 
egy ebédlőbútort és a kávéházi falburkolatot is. A vá-

19 FÖLDI István 2004, 85.
20 Székelyföld, 1892. október 13., 82. sz., 3.
21 FÖLDI István 2004, 85.

22 Székelyföld, 1892. január 17., 5. sz., 3.
23 Székely Újság, 1912. május 5., 51. sz., 2.
24 FÖLDI István 2004, 97.
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ros első bútorgyár-tulajdonosától, Benczel Lipóttól 
is rendel a város egy ebédlőbútort és egy díványt.

Épületlakatosok és kovácsok a századfordulón

A kovácsok, lakatosok többnyire a géplakatos-
sághoz is jól értettek, de végezték a kovácsmunkát 
is, a patkolástól a vaskapuk, kerítések készítéséig 
(13–14. ábra). A 19–20. század fordulóján leginkább 
Szabó Mózes és István (apa és fia), valamint Ráduly 
Ferenc, Ráduly Domokos, Balogh Mózes és Bartalics 
József nevével találkozhatunk.

A kézdivásárhelyi Szabó Mózes lakatos nevéhez 
fűződik a Vigadó déli oldalán ma is álló kovácsolt 
vaskapu elkészítése (4–5. ábra). Róla tudjuk, hogy 
részt vett az 1891. december 1-jén Budapesten meg-
rendezett iparkiállításon. Utóda Szabó István, aki 
nyolc éven keresztül Budapesten, illetve az ország na-
gyobb városaiban szerez tapasztalatokat, majd haza-
térve ő lesz az, aki folytatja apja harminc éve fennálló 
vállalkozását. Egy 1907-es újsághirdetés alapján épü-
let- és rácsmunkák, vasajtók- és ablakok készítésére, 
valamint épületek berendezésére szakosodott. 

Szabó Istvánnal egyidőben kezdi meg működését 
Ráduly Ferenc is, aki épületlakatosként hirdeti magát 
a Székely Újság hasábjain, vasajtókat és -ablakokat, 
valamint ajtó- és ablakvasalatokat, épületcsatornákat 
és takaréktűzhelyeket készít. Műhelye az Óvoda ut-
cában volt (a Turóczi-ház környékén).

A főtér mai épületein látható kovácsoltvas díszek 
készítőit nem nagyon ismerjük, bár számos ilyen 
munka maradt fenn a városban. Jó példa erre az egy-

kori polgári leányiskola (Apor Péter Szakközépisko-
la) kovácsoltvas kapuja, amelynek 1909-es tervrajza 
Herczeg Zsigmond aláírásával fennmaradt, viszont 
kivitelezőjének neve ismeretlen (6–7. ábra). A fenn-
maradt levéltári iratokból feltételezzük, hogy Szabó 
István lakatosmester munkája.

A 20. század elején a bádogosok között a leg-
kiválóbbak Nagy József, a Mágoriak (apa és fia) és 
Lukács József, akik toronyfedéstől kezdve minden 
épületmunkát kiválóan végeztek.25 Szintén az épü-
letek díszítői között kell megemlítenünk az egykori 
szobafestők és mázolók tevékenységét, akik épület-
festéssel és címfeliratok készítésével is foglalkoztak. 
Az 1900-as évek első felében az épületek belső és 
külső díszítésénél Gilla Miklós (15. ábra) és Blatt 
Mihály munkássága meghatározó. Ez utóbbi vállalta 
a Vigadó termeinek a kifestését is, ahol stukkódísze-
ket, papírmasékat, tapétákat és a korra igen jellemző 
megoldásokat használt.

A solgozat csupán nagyvonalakban ismerteti 
a kézdivásárhelyi főtér egykori „szépítőit”, ugyanis 
minden mesterember munkássága külön fejezetet 
tölthetne ki, ha az egykori és akár a mai városlakók 
tudatában lettek volna, lennének építészeti környe-
zetünk örökségének, és megőriznénk ezt. A fennma-
radt korabeli tervrajzok, képes levelezőlapok, fény-
képek, újsághirdetések és nem utolsósorban a ma is 
álló épületek, épület- és kovácsoltvas elemek ma is 
tanúbizonyságai azoknak a – gyakran neve-felejtett 
– épületmestereknek, akiknek munkássága, szakava-
tottsága a 19–20. század fordulóján városias külsőt 
adott Kézdivásárhely központjának.

25 Uo., 126.
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Irodalom

Székelyföld  =  Székelyföld, Kézdivásárhely, 1882–1899, 1901–1906
Székely Híradó  =  Székely Híradó, Kézdivásárhely, 1893–1895
Székely Újság  =  Székely Újság, Kézdivásárhely, 1904–1913
Székely Hírlap  =  Székely Hírlap, Kézdivásárhely, 1909
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Comitetul de arhitectură şi constructorii din Târgu Secuiesc
la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

(Rezumat)

Studiul prezintă aspectul arhitectural al Pieţei Centrale din secolul al XIX-lea şi regulamentele de con-
strucţii între anii 1863–1910 în oraşul Târgu Secuiesc. Piaţa Centrală şi-a căpătat aspectul arhitectural actual 
la sfârşitul sec. al XIX-lea şi la începutul sec. al XX-lea, cele mai multe case din piaţă pierind în marele in-
cendiu din 1834, unele elemente păstrându-se doar înglobate în clădirile existente în prezent. De asemenea, 
majoritatea clădirilor de stil baroc şi a celor de factură rurală au fost înlocuite treptat cu clădiri de stil eclectic. 
La sfârşitul studiului în mici capitole am prezentat constructori, lăcătuşi, fierari şi tâmplari care au luat parte 
la realizarea clădirilor din centrul oraşului la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.

Architectural committee and architects in Kézdivásárhely
at the turn of the 19–20th Centuries

(Abstract)

This study presents the architectural appearance of the central market of Kézdivásárhely (present-day 
Tg. Secuiesc) in the 19th century, and the building regulations of that time. The centre gained its present 
architectural aspect at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century; most of the houses 
of the market square being destroyed by the great fire of 1834. Few elements of these houses remained and 
they are now included in the buildings. In the same time the majority of baroque and rural style buildings 
were gradually replaced by buildings with eclectic style. At the end of my study I present in small chapters 
architects, smiths, locksmiths and joiners, who took part in the realization of the buildings at the end of the 
19th century and the beginning of the 20th century.
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1. ábra A mészáros céh árulóházának tervrajza 1847-ből

2. ábra Kézdivásárhely főtere (Bicsérdy J. rajza,
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása..., III, Háromszék, 1869)

3. ábra A Cserey-telek helyszínrajza. Készítette Nagymihály Sándor, 1902 (lépték 1:250)
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4. ábra A Vigadó kapujának terve. Készítette: Szabó Mózes

5. ábra A Vigadó kapuja (2009)

6. ábra Az Apor Péter Szakközépiskola kapujának tervrajza (1909)
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7. ábra Az Apor Péter Szakközépiskola kapuja (2010)

8. ábra Nagymihály Sándor
kőművesmesteri engedélye (1899)

9. ábra Nagymihály Sándor építési vállalkozó
hirdetése a Székely Újságban (1907)
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12. ábra Benczel Lipót, az első kézdivásárhelyi
bútorgyár-tulajdonos hirdetése a Székely Hírlapban (1909)

10. ábra Tóthfalusi Károly asztalos hirdetése
a Székelyföldben (1902)

11. ábra Turóczy Dénes asztalos hirdetése
a Székely Hírlapban (1909)

13. ábra Ráduly Ferenc épületlakatos hirdetése
a Székely Hírlapban (1909)
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15. ábra Gilla Miklós szobafestő hirdetése
a Székely Újságban (1911)

14. ábra Szabó István lakatosmester hirdetése
a Székely Újságban (1907)


