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rás be li sé günk ko rai idő sza ká ból
fenn ma radt for rá sok ta nú sít ják,
hogy Ko lozs vár kö zép ko ri mag ját

a ré gé sze ti fel tá rá sok so rán a ko lozs -
mo no sto ri vár ral azo no sí tott cast rum
Clus al kot ta. Az itt kiala kult is pá ni köz -
pont és az ugyanitt lét re jött ben cés
apát ság a 11–12. szá zad for du ló ján
szét vált, és a vár is pán ság az óko ri, fa -
lak kal ke rí tett egy ko ri Na po ca észak -
nyu ga ti sar ká ba he lyez te át köz pont -
ját. Az új is pá ni vár éle te igen csak rö -
vid nek bi zo nyult, mi vel az ech ter na chi
ko los tor ko ra be li fel jegy zé se sze rint a
ta tá rok 1241-ben el fog lal ták az erős sé -
get, és a „ma gya rok so ka sá gát” mé szá -
rol ták le. A ro mos, ka to nai je len tő sé gé -
től meg fosz tott Óvár és a köz vet len kö -
ze lé ben fek vő fa lu sias te le pü lés új jáépí -
té sét, il let ve új raala pí tá sát V. Ist ván
if jabb ki rály és er dé lyi her ceg (1257–

1269) vál lal ta fel, aki sza bad hos pes fa -
lut (vil la) te le pí tett, mely a vá ros mai
Fő te rét ura ló Szent Mi hály-plé bá nia -
temp lom előz mé nye kö rül ala kul ha -
tott ki.

Az újon nan te le pí tett hos pes fa lu a
14. szá zad tól a Nagy pi ac né ven is mert
piac tér kö ré szer ve ző dött, mely a 15.
szá zad fo lya mán új erőd fa lak kal
megerő sí tett és sza bad vá ro si ran got
nyert te le pü lés vég le ges köz pont já vá
vált. A tég la lap alap raj zú, sza bá lyos,
terv sze rű te le pí tés ered mé nye ként lét -
re jött piac tér el ső ok le ve les em lí té se
1355-ből szár ma zik.

Ko lozs vár má so dik vá ros fa la kiépí té -
sé nek be fe jez té vel az Óvár fa lai el vesz -
tet ték ha dá sza ti sze re pü ket, így a 15.
szá zad vé géig kiala kult az Óvár dé li fa -
lá nak sán cá ban a Fő tér utol só, észa ki
ház so ra, és ezál tal a vá ros új piac te re

min den bi zonnyal el nyer te mai, négy -
szög le tes alak ját.

Ko lozs vár Fő te ré nek ké pét a 14. szá -
zad kö ze péig a Szent Mi hály-plé bá nia -
temp lom előz mé nye ural ta, mely a fenn -
ma radt fa rag vá nyok ta nú sá ga sze rint
13. szá za di, ro mán stí lu sú épít mény le -
he tett. A 15. szá zad tól a tér ké pét a
Szent Mi hály-plé bá nia temp lom gó ti kus
stí lus ban épí tett, im po záns épü le te ha -
tá roz ta meg, az et től dél re fek vő, kismé -
re tű Szent Ja kab-ká pol ná val.

A tér gótikus épületeiből mindössze
a nyugati házsor közepe táján, a plébá-
niatemplom nyugati kapujával szem-
ben fekvő plébániaház őrzi ma is góti -
kus szerkezetének nagy részét. A házat
Schleynig Gergely plébános a 15. szá -
zad közepén kezdte el építtetni. A ké -
sőb biek ben több íz ben bő ví tett, majd
átala kí tott épü let fő hom lok za tán, a
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szeg mens íve sen zá ró dó kő ka pu ív zá ra -
dé ká ban ma is lát ha tó a plé bá nos cí me -
re és GS név je gye. A re for má ciót kö ve -
tő idő szak ban lel ké szi lak ként mű kö -
dő plé bá nia ház töb bek kö zött a több -
szö rö sen át tért, majd an tit ri ni tá ri us
hit újí tó ként el hí re sült Dá vid Fe renc nek
adott ott hont, aki itt írta mű vei nek je -
len tős ré szét.

A 16. szá zad kö ze pén a plé bá nia -
temp lo mot kö rülöle lő vé dő fa la kon a
vá ros ke res ke dői szá má ra ki sebb bol -
to kat kezd tek épí te ni, me lyek rö vi de -
sen kör gyű rű ként vet ték kö rül a temp -
lo mot.

Az 1530-as évek től kezd ve re ne -
szánsz dísz be öl töz tek a Piac tér épü -
le tei, me lyek so rát a ke le ti ol da lon a
Wol phard–Ka kas-ház in dí tot ta, majd a
16–17. szá zad fo lya mán szá mos la kó -
épü let kö vet te a Wol phard- ház ál tal vá -
ro sunk ban is meg ho no sí tott új stí lus -
irány za tot, így észa ki szom széd ja, a
Bog ner (Gellyén)-ház, a Püs pö ki-, Bácsi-
és az úgy ne ve zett nagy lá bas ház az
észa ki so ron, va la mint a Fil stich csa lád
la kó há zai az észa ki és a dé li so ron.

A plé bá nia temp lom mel let ti Szent Ja -
kab-ká pol nát a 16. szá zad má so dik fe -
lé ben öt-öt bolt sza ka szos, há rom ha jós,
fel te he tően csar noktí pu sú temp lom -
má bő ví tet ték. Ez a megújí tott, mint-
egy 7-800 sze mély be fo ga dá sá ra al kal -
mas épü let vált a kor szak Ko lozs vár ra
össze hí vott or szág gyű lé sei nek szín he -
lyé vé is.

A 18–19. szá za di leírá sok nak kö szön -
he tően al kot ha tunk ké pet a tér dé li so -
rá nak leg ke le tibb épü le té ről, az egy ko -
ri vá ros há zá ról. A 16–17. szá zad ban
átala kí tott és fo lya ma to san szé pí tett
épü let nek bol to zott, kö ve zett ka pu al -
ja volt, föld szint jén a száz fér fi ak, eme -
le tén a sze ná to rok ülé sez tek. Fő hom -
lok za tát a szá mos la tin nyel vű szen ten -
cián és szál ló igén kí vül gaz da gon fes -
tett fi gu rá lis dísz, a Tör vényt, az
Igaz sá gos sá got, a Ha lált és a Pal los jo -
got áb rá zo ló emb le ma ti kus kom po zí -
ciók, va la mint a Szász Egye tem, Bá tho -
ry Gá bor és I. Rá  kó czi György fe je de -
lem cí me rei bo rí tot ták.

Ko lozs vár épí té sze tét a 17. szá zad kö -
ze péig ki zá ró lag a pol gá ri jel le gű, kes -
keny, há rom ten ge lyes fő hom lok za tú,
az ud va ron hosszan hát ra nyú ló, alá pin -
cé zett la kó épü le tek jel le mez ték, ame -
lyek fő hom lok za tá nak szé les sé ge nem
ha lad ta meg a tíz mé tert. Vá rad eles tét
(1660) kö ve tően Ko lozs vár vég vár rá
vált, és en nek kö vet kez mé nye ként el -
vesz tet te azon elő jo gát is, mely nek ér -
tel mé ben ne me sek csak ab ban az eset -

ben te le ped het tek le a vá ros fa lain be -
lül, ha le mond tak ne me si elő jo gaik ról
és alá ve tet ték ma gu kat a vá ros tör vé -
nyei nek. Ko lozs vár és ezen be lül Fő te -
ré nek ar cu la tát a 18. szá zad má so dik
fe lé től, a pusz tí tó had vi se lé sek kel, tűz -
vé szek kel és a vá ros ban gyak ran dú ló
jár vá nyok kal tar kí tott idő szak után ba -
rokk stí lu sú, több tel ket felöle lő, fő úri
la kó há zak és pa lo ták meg je le né se ha -
tározta meg. A fő úri rep re zen tá ció igé -
nyei hez iga zo dó épít mé nyek két bel ső
udvar kö ré szer ve ződ tek: az el ső a dísz -
ud var, a má so dik pe dig a gaz da sá gi, sze -
mély ze ti udvar funk cióját töltötte be.

A Fő tér és egy ben a vá ros el ső ba -
rokk la kó épü le te a Bán ffy-pa lo ta, mely
négy föld szin tes, re ne szánsz la kó ház
he lyé re épült. A két belső udvaros
palota tizenhat tengelyes főhomlokza-
tát a Bánffy-címeres, ívesen kiugró erké-
lye, díszudvarát a  földszint félköríves
záródású árkádokkal, valamint az eme -
let kecses oszlopokkal alátámasztott
körfolyosója határozza meg. A hom lok -
za tot lezá ró at ti kán ur nák kal vál ta ko -
zó mi to ló giai is ten szob rok so ra koz nak
(Mars, Mi ner va, Apol lón, Dia na, Her ku -
les és Per szeusz). A pa lo tát gróf Bán ffy
György ké sőb bi kor mány zó épít tet te
Jo hann Eber hard Blau mann, a Würz -
burg ból Sze ben be ván do rolt épí tész
ter vei alap ján, aki 1774-től ha lá la évéig,
1786-ig dol go zott az épü le ten. A tér
észa ki so rán lát ha tó a vá ros egyet len
ro ko kó stí lus je gye ket vi se lő épü le te, a
Fil stich–Ke mény-ház, mely nek fő hom -
lok za tán a tűz vész el len vé dő Szent

Fló rián és a négy év szak dom bor mű -
ves áb rá zo lá sai lát ha tók.

Az 1738–1744. évi pes tis ál do za tai -
nak em lé ké re Bí ró Já nos, a vá ros plé bá -
no sa ba rokk stí lu sú dia dal ka put emel -
te tett a Szent Mi hály-plé bá nia temp -
lom nyu ga ti hom lok za ta elé. Az 1747-
ben be fe je zett ka pu pes tis ellen vé dő 
szent jeit áb rá zo ló szob rait va ló szí nű -
leg Jo hann Kö nig ba jor szob rász mes -
ter ké szí tet te.

A 18. szá zad vé gén épült a ko ráb bi,
16–17. szá za di épü le te ket is ma gá ba
fog la ló Rhé de y- ház, mely nek nyu ga ti
szár nyá ban 1792. de cem ber 17-én tar -
tot ta el ső előadá sát a ma gyar nyelv te -
rü let leg ko ráb bi ma gyar szín tár su la ta,
az Er dé lyi Ma gyar Ne mes Szín ját szó
Tár sa ság. Észa ki szom széd ja a klasszi -
cis ta stí lu sú Jó si ka-ház, mely nek eme -
let ráépí té sét a fő hom lok zat at ti ká ján
ol vas ha tó év szám 1828-ra kel te zi.

A 19. szá zad ele jén, az ur ba nisz ti kai
igé nyek meg je le né sét kö ve tően fel me -
rült a vá ros és el ső lé pés ként a Fő tér
ren de zé sé nek szük sé ges sé ge, mely kez -
det ben a plé bá nia temp lo mot kö rül -
ölelő, el ha nya golt kül se jű áru bó dék,
a Rhé dey- és Jó si ka-ház előtt ál ló ka to -
nai őr ház, az úgy ne ve zett „nagy vár da”,
a kö zép ko ri pel len gér, a ci gá nyok „ka lic -
ká ja”, va la mint a ren ge teg sze mét és a
te ret el le pő sár el tün te té sét cé loz ta
meg. El ső ként a ci gá nyok meg szé gye ní -
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té sét szol gá ló „ka lic kát” szá mol ták fel,
majd a ka to nai őr há zat. A kö ve zést kö -
ve tően, 1819-ben le bon tot ták a Szent
Mi hály-plé bá nia temp lom tól dél re ál ló

ha rang lá bat.
A szá zad har min cas évei ben I. Fe -

renc császár és fe le sé ge 1831. évi ko -
lozs vá ri lá to ga tá sá nak em lé ké re a

tér dé li ol da lán em lék mű vet ál lí tot -
tak. A hely bé liek ál tal Stá tua né ven
is mert em lék mű ha sá bos ta lap za ton

emel ke dő obe liszk jé nek dom bor mű -
veit, a csá szá ri pár port ré ját, vá ros ba
ér ke zé sük je le ne tét és a vá ros cí mert a
bé csi klasszi cis ta szob rá szat kiemel ke -
dő alak ja, Jo seph Klie ber fa rag ta.
Ugyaneb ben az idő szak ban kezd tek
hoz zá a plé bá nia temp lom új, neo gó ti -
kus tor nyá nak felépí té sé hez, va la mint
fel me rült egy szö kő kút és Bel ső-Szol -
nok me gye 1823-ban tett ja vas la tá ra
egy Bán ffy-em lék mű épí té sé nek a ter -
ve. A korszak legjellegzetesebb Fő téri
épülete a régi városháza, melyet Kager-
bauer Antal kolozsvári pallér tervezett
a régi városháza helyére. A régi város -
háza a müncheni Rundbogenstil típusú
épületek egyik igen korai erdélyi példá -
ja, mely lényegében a firenzei kora re -
ne szánsz paloták alaprajzi és épület-
plasztikai megoldásait veszi át.

A tér ren de zé sé nek kér dé se év ti ze -
dek kel ké sőbb, a plé bá nia temp lom új
tor nyá nak be fe je zé sét kö ve tően ke rült
is mét na pi rend re, a tűz vé del mi szem -
pont ból ve szélyt je len tő áru bó dék kap -
csán. 1865-ben le bon tot ták a vám há zat,
a bó dék tól azon ban csak a kö vet ke ző
két év ti zed ben, szá mos vi ta, a le bon tá -
si bi zott ság és a „rom bo ló alap” megala -
ku lá sát kö ve tően si ke rült meg sza ba dul -
ni. A ró mai ka to li kus egy ház föl ké ré sé -
re De bre cze ni Ba lázs mér nök az 1870-
es évek ben a bó dék he lyé re épí ten dő
négy neo gó ti kus sa rok épü let ter vét ké -
szí tet te el, me lyet a Fő té ri ki ra ka tok -
ban köz szem lé re tet tek. A terv meg va -
ló sí tá sát vé gül – Tre fort Ágos ton val lás-
és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter tá mo ga tá -
sá val – a Szent Mi hály-plé bá nia temp -
lom mű em lékjel le gé re hi vat koz va, az
épü let és leen dő sza bad kör nye ze te
megóvá sa ér de ké ben si ke rült megaka -
dá lyoz nia a vá ros elöl já ró sá gá nak.

A 19. szá zad má so dik fe lé ben szá -
mos Fő té ri épü let nyert el új, his to ri -
zá ló kül sőt, me lyek kö zött igen je len -
tős he lyet fog lal el az egy ko ri Ta ka rék -
pénz tár és Hi tel bank épü le te, valamint
az 1883-ban Ma etz Fri gyes ter vei sze -
rint emelt Ipa ros Egy let pa lo tá ja. 1890-
ben Nagy Gá bor ko lozs vá ri vál lal ko zó
Ori old Ar nold és Endst ras ser Be ne dek
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ter vei sze rint átala kít tat ta a tér észak -
ke le ti sar kán ál ló Pan nó nia Szál lót,
majd a kö vet ke ző év őszé től Köz pon ti
Szál ló né ven új szál lo dát és ét ter met
nyi tott meg ben ne. A tér má sik je len -
tős szál lo dá ja a dél nyu ga ti sar kon ál ló
New York Szál ló volt, mely 1895-ben
épült Pá kei La jos ter vei sze rint. Ko lozs -
vá ri út jai al kal má val eb ben az épü let -
ben ven dé ges ke dett több íz ben Jó kai
Mór, aki utó lag a szom szé dos ut ca név -
adó já vá vált. A szál ló ha ma ro san a vá -
ros leg ran go sabb es té lyei nek és bál jai -
nak szín te ré vé vált, föld szint jén mű kö -
dött Ko lozs vár leg te kin té lye sebb iro -
dal mi ká vé há za, a New York Ká vé ház.

A tér ren de zé sé nek ki tel je se dé sét a
szá zad utol só évei re te het jük, ami kor
a ka to li kus egy ház tu laj do nát ké pe ző
áru bó dék le bon tá sa az egy ház kár pót -
lá sa ként új in gat la nok épí té sét tet te
szük sé ges sé. A bon tá so kat kö ve tően
az egy há zat a Bán ffy-pa lo tá tól dél re
hú zó dó Ra dák- há zak kal kár pó tol ták.
A szomszédos Tivoli- és a Frankiss-ház
megvásárlása után ifj. Groisz Gusztáv
főgondnok javaslatára a kelet felől a
Fő tér felé tartó Szentegyház utcát
meg hosszabbították a Fő tér keleti vo -
naláig. Az újonnan keletkezett utca -
rész két oldalán 1899-ben Alpár Ignác,
a korszak egyik legfoglalkoztatottabb
budapesti építészének tervei alapján
kétemeletes, belső udvaros, reprezen-
tatív bérházakat, a Státus-házakat épí-
tették fel. Szin tén eb ben az év ben a
tér sza bad dá té te lét cél zó ren de zé si
mun ká la tok ered mé nye ként el tá vo lí -
tot ták a ba rokk dísz ka put és a Karo li -
na-oszlopot.

1902. ok tó ber 12-én avat ták fel a
temp lom tól dél re fek vő Má tyás-szo bor -
cso por tot, mely nek köz pont já ban a
ma gas bás tya orom za tot idé ző ta lap zat -
ra ál lí tott, az el len sé ges csa pa tok fö lött
dia dal mas ko dó ki rály lovas szob ra áll.
A fő alak két ol da lán ural ko dó juk fe lé
for du ló ve zé rek szob rai (Ma gyar Ba -
lázs had ve zér, Ki ni zsi Pál te me si is pán,
Sza po lyai Ist ván és Bá tho ry Ist ván er -
dé lyi vajda) fog lal nak he lyet. A há rom -
szög be ír ha tó kom po zí ciót a ki rályt él -
te tő ve zé rek ál tal ma gas ba tar tott zász -
lók is hang sú lyoz zák, a ve zé rek fél kör -
íves hát te rét a bás tya orom zat két
ol da lán íve sen lej tő, neo ro mán stí lu sú
épí té sze ti hát tér biz to sít ja. Az em lék -
mű szob rait a po zso nyi szár ma zá sú
Fad rusz Já nos ön töt te Bu da pes ten, a
ta lap zat Pá kei La jos nak, Ko lozs vár fő -
épí té szé nek a mun ká ja.

Az el ső vi lág há bo rút kö ve tő ha ta lom -
vál tás a ro mán ság nem ze ti szim bó lu -

mai nak el he lye zé sét ered mé nyez te.
1921-ben lep lez ték le az egy ko ri Ta ka -
rék pénz tár és Hi tel bank előtt a ró mai
anya far kas szob rá nak má so la tát, me -
lyet a má so dik bé csi dön tés után vég -
leg el tá vo lí tot tak a tér ről. Az 1994-es
évtől kezdődően régészeti ásatásokat
folytattak a Mátyás király szoborcso-
portjától délre fekvő területen. A le -
letek jelentősebb része, mely egy ró -
mai kori lakóház portikuszos belső ud-
varát  foglalja magába, lapos üvegtető
alatt került bemutatásra. Ko lozs vár Fő
te rét je len leg szám ta lan nem ze tiszí nű
sza lag és a szo bor cso port két ol da lán
nem ze tiszí nű zász ló ru dak ra he lye zett
lo bo gók tar kít ják.

SZENT MI HÁLY-
PLÉ BÁ NIA TEMP LOM

A vá ros Fő te rét ura ló Szent Mi hály-plé -
bá nia temp lom csar nokrend sze rű ha jó -
já hoz ke le ten sok szög zá ró dá sú, a ha jó -
nál ala cso nyabb, nyúj tott szen tély csat -

la ko zik, me lyet egy-egy kis mé re tű,
szin tén sok szög zá ró dá sú mel lék szen -
tély fog köz re. A ma gas, több lép csős
tám pil lé rek kel megerő sí tett épü let
szen té lyé hez észa kon gó ti kus sek res -
tye, a ha jó ke let fe lő li, má so dik bolt -
sza ka szá hoz neo gó ti kus torony kap -
cso ló dik. Az im po záns, mé re tei ben is
le nyű gö ző temp lom szen té lyét négy
bolt sza kasz ból ál ló ke reszt bol to zat, a
há rom ha jós csar nok részt gaz da gon ta -
golt fal pil lérkö te gek re tá masz ko dó csil -
lag bol to zat fe di. 

A vá ros la kos sá gát igen nagy mér ték -
ben le ter he lő, hossza san el hú zó dó
temp lom épí té si mun ká la tok a 14. szá -
zad má so dik fe lé ben kez dőd tek, ami kor
megépült a fő szen tély és a mel lék szen -
té lyek. A ba zi li ká lis tér el ren de zést kö ve -
tő ter vek idő köz ben mó do sul tak, így a
15. szá zad fo lya mán új, csar nok rend sze -
rű megol dást kö ve tő hossz ház és az
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utol só fá zis ban a nyu ga ti hom lok zat ké -
szült el. A ha jó észa ki és dé li ka pu za tai -
nak stí lus je gyei ar ra utal nak, hogy a ha -
jó fölépí té se a kas sai Szent Er zsé bet-
dóm kő fa ra gó  mű he lyé hez köt he tő. 

Az épü let leg lát vá nyo sabb rész le tei
gaz da gon fa ra gott, bél le tes ka pu za tai
és mér mű ves ab la kai. Az aszim met ri -
kus nyu ga ti ka pu há rom ka ré jo san zá -
ró dó ív me ze jé nek föl ső fe lé ben a Né -
met-ró mai Bi ro da lom két fe jű sa sos cí -
me re és az er re utó la go san el he lye zett
Szent Mi hály-dom bor mű, a ka pu ív me -
ző cí mer ta ni jobb ol da lán Ma gyaror -
szág, bal ol dalt a Cseh Ki rály ság cí me -
re lát ha tó. A temp lom bel ső gó ti kus fa -
rag vá nyai kö zül kiemel ke dőek a fő -
szen tély le vél dí szes fe je ze tei, va la mint
a ha jó pil lér kö te gei nek fi a tor nyon dol -
go zó kő fa ra gót, kecs ke pász to ros je le -
ne tet, va dászt, egy gyer me ket vessző -
fo nat tal üt le ge lő nőt és bir kó zó fér fia -
kat áb rá zo ló fe je ze tei. A dé li ha jó fal 15.
szá zad kö ze pén fes tett, gó ti kus stí lus -
je gye ket vi se lő fal ké pén a Ma don na és
hét vér ta nú szűz csil la gok kal te le szórt,
de ko ra tív hát tér re ve tí tett alak ja bon -
ta ko zik ki. A szá zad kö ze pén Schle y nig
Ger gely plé bá nos ká pol nát épít te tett a
temp lom dé li tor nyá nak al só szint jén,
mely nek fa lait a szá zad har ma dik ne -
gye dé ben a Kál vá riát, a Vir do lo ru mot
(a fáj dal mak fér fi ját) és a do ná tort áb -
rá zo ló fal ké pek dí szí tik. 

A temp lom szen té lyé nek észa ki fa lát
az Er dély ben pá rat lan kva li tá sú re ne -
szánsz sek res tye aj tó tö ri át. Az 1528-
ban Jo han nes Klein plé bá nos meg ren -
de lé sé re ké szült aj tó ke ret szár kö vei -
nek lá ba za tán Ko lozs vár há rom tor -
nyos cí me re és a fiait sa ját vé ré vel
táp lá ló pe li kán dom bor mű ve lát ha tó,
szár kö vein és szeg mens íve sen zá ró dó
sze möl dök pár ká nyán ját sza do zó put -
tók, va la mint a put tók kö zül ki kö nyök -
lő plé bá nos büszt je je le nik meg. A bé -
csi egye tem egy ko ri diák ja ál tal meg -
ren delt aj tó ke ret a bé csi Szent Ist ván-
dóm An ton Pil gram mű he lyé ben
ké  szí tett re ne szánsz fa rag vá nyai nak
ha tá sát tük rö zi. A temp lom ere de ti be -
ren de zé se a re for má ció pusz tí tá sai nak
vi ha rá ban sem mi sült meg. En nek he -
lyé re a 18. szá zad kö ze pén szol gá ló Bí -
ró Já nos plé bá nos a kor szak leg ne ve -
sebb er dé lyi szob rá szai tól, Jo hann
Nach ti gal tól és An ton Schuch bau er től
ren del te meg az egy ház új, ba rokk stí -
lu sú bú tor za tát, mely ből nap jaink ban
mindössze a szen tély mel lék ap szi sai -
ban ál ló Szent Jó zsef- és az An ton
Maul bertsch ál tal fes tett Há rom ki rá -
lyok imá dá sa ol tár lát ha tó.
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19. század második felében Mátyás
király kolozsvári kultusza lényegé-

ben két pillérre támaszkodott. Egyfelől
fokozatosan előtérbe került a korábban
elhanyagolt szülőház ügye, másfelől
pedig felmerült egy monumentális Má-
tyás-szobor felállításának lehetősége.
E kettő nemcsak napirenden tartotta a
Mátyás-kérdést Kolozsvár hétköznapi
életében, hanem országos jelentőséget
is tulajdonított a városnak Mátyás-kul-
tusz megerősítésében.

A tényleges kezdeményezés első lé-
pésére 1882-ben került sor. Az ügy elin-
dítója és zászlóvivője mindvégig egy uni-
tárius gimnáziumi tanár, Nagy Lajos
volt. Az ő indítványára fogadta el a vá-
rosi tanács közgyűlése azt a határoza-
tot, hogy a város „e czélra legalkalma-
sabb közterén” emlékszobrot állít Má-
tyás király tiszteletére. 

A szoborállításhoz minden jó szán-
dék megvolt, hiányzott azonban a pénz-
alap. A városi költségvetésből ekkora
összeget elkülöníteni nem lehetett, oly-
annyira, hogy a város a jóval kevesebbe
kerülő Mátyás-ház helyreállításával járó

kiadások fedezését is a magyar kor-
mánytól remélte. Az indítványt köve-
tően létrejött szoborbizottság legnehe-
zebb feladata éppen az anyagiak előte-
remtése volt. A helyzet akkor javult
látványosan, amikor hat évvel a kezde-
ményezés után, 1888-ban egy második
szoborbizottság alakult. Nagyobb ösz-
szeg birtokában végül ez állította össze
és írta ki a pályázatot 1893. június 11-én.
Közel egy év állt a szobrászok rendelke-
zésére, hogy elkészítsék pályázati szo-
bormintáikat. Kétségtelenül szép lát-
vány lehetett, amikor a kolozsvári 
Kereskedelmi Akadémia dísztermében
kiállították őket. A nyertes mű egyértel-
műen Fadrusz Jánosé volt, aki Kolozsvá-
ron várta meg a zsűri döntését.

Már korábban megfogalmazódott az
az elképzelés, hogy a millennium évére
készüljön el a szobor. Ebben a város
még 1895 végén is reménykedett. Fad-
rusz terve azonban grandiózusabb lett,
és az alkotó meggyőzte a szoborbizott-
ságot – jogosan –, hogy az alakok két-
szeres mérete jobban érvényesülne a
város hatalmas terén, háttérben a mo-
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A MÁTYÁS-SZOBOR
A köztéri szobrok sok esetben nőtték ki magukat adott települések
meghatározó arculati elemévé. Így van ez Fadrusz János kolozsvári
Mátyás-szobrával is, amely nemcsak egy nagyszerű királynak állít
emléket, hanem a város meghatározó szimbólumává vált.

A


