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rásbeliségünk korai időszakából
fennmaradt források tanúsítják,
hogy Kolozsvár középkori magját
a régészeti feltárások során a kolozsmonostori várral azonosított castrum
Clus alkotta. Az itt kialakult ispáni központ és az ugyanitt létrejött bencés
apátság a 11–12. század fordulóján
szétvált, és a várispánság az ókori, falakkal kerített egykori Napoca északnyugati sarkába helyezte át központját. Az új ispáni vár élete igencsak rövidnek bizonyult, mivel az echternachi
kolostor korabeli feljegyzése szerint a
tatárok 1241-ben elfoglalták az erősséget, és a „magyarok sokaságát” mészárolták le. A romos, katonai jelentőségétől megfosztott Óvár és a közvetlen közelében fekvő falusias település újjáépítését, illetve újraalapítását V. István
ifjabb király és erdélyi herceg (1257–
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1269) vállalta fel, aki szabad hospesfalut (villa) telepített, mely a város mai
Fő terét uraló Szent Mihály-plébániatemplom előzménye körül alakulhatott ki.
Az újonnan telepített hospesfalu a
14. századtól a Nagypiac néven ismert
piactér köré szerveződött, mely a 15.
század folyamán új erődfalakkal
megerősített és szabad városi rangot
nyert település végleges központjává
vált. A téglalap alaprajzú, szabályos,
tervszerű telepítés eredményeként létrejött piactér első okleveles említése
1355-ből származik.
Kolozsvár második városfala kiépítésének befejeztével az Óvár falai elvesztették hadászati szerepüket, így a 15.
század végéig kialakult az Óvár déli falának sáncában a Fő tér utolsó, északi
házsora, és ezáltal a város új piactere

minden bizonnyal elnyerte mai, négyszögletes alakját.
Kolozsvár Fő terének képét a 14. század közepéig a Szent Mihály-plébániatemplom előzménye uralta, mely a fennmaradt faragványok tanúsága szerint
13. századi, román stílusú építmény lehetett. A 15. századtól a tér képét a
Szent Mihály-plébániatemplom gótikus
stílusban épített, impozáns épülete határozta meg, az ettől délre fekvő, kisméretű Szent Jakab-kápolnával.
A tér gótikus épületeiből mindössze
a nyugati házsor közepe táján, a plébániatemplom nyugati kapujával szemben fekvő plébániaház őrzi ma is gótikus szerkezetének nagy részét. A házat
Schleynig Gergely plébános a 15. század közepén kezdte el építtetni. A későbbiekben több ízben bővített, majd
átalakított épület főhomlokzatán, a

szegmensívesen záródó kőkapu ívzáradékában ma is látható a plébános címere és GS névjegye. A reformációt követő időszakban lelkészi lakként működő plébániaház többek között a többszörösen áttért, majd antitrinitárius
hitújítóként elhíresült Dávid Ferencnek
adott otthont, aki itt írta műveinek jelentős részét.
A 16. század közepén a plébániatemplomot körülölelő védőfalakon a
város kereskedői számára kisebb boltokat kezdtek építeni, melyek rövidesen körgyűrűként vették körül a templomot.
Az 1530-as évektől kezdve reneszánsz díszbe öltöztek a Piac tér épületei, melyek sorát a keleti oldalon a
Wolphard–Kakas-ház indította, majd a
16–17. század folyamán számos lakóépület követte a Wolphard-ház által városunkban is meghonosított új stílusirányzatot, így északi szomszédja, a
Bogner (Gellyén)-ház, a Püspöki-, Bácsiés az úgynevezett nagy lábasház az
északi soron, valamint a Filstich család
lakóházai az északi és a déli soron.
A plébániatemplom melletti Szent Jakab-kápolnát a 16. század második felében öt-öt boltszakaszos, háromhajós,
feltehetően csarnoktípusú templommá bővítették. Ez a megújított, mintegy 7-800 személy befogadására alkalmas épület vált a korszak Kolozsvárra
összehívott országgyűléseinek színhelyévé is.
A 18–19. századi leírásoknak köszönhetően alkothatunk képet a tér déli sorának legkeletibb épületéről, az egykori városházáról. A 16–17. században
átalakított és folyamatosan szépített
épületnek boltozott, kövezett kapualja volt, földszintjén a százférfiak, emeletén a szenátorok üléseztek. Főhomlokzatát a számos latin nyelvű szentencián és szállóigén kívül gazdagon festett figurális dísz, a Törvényt, az
Igazságosságot, a Halált és a Pallosjogot ábrázoló emblematikus kompozíciók, valamint a Szász Egyetem, Báthory Gábor és I. Rákóczi György fejedelem címerei borították.
Kolozsvár építészetét a 17. század közepéig kizárólag a polgári jellegű, keskeny, háromtengelyes főhomlokzatú,
az udvaron hosszan hátranyúló, alápincézett lakóépületek jellemezték, amelyek főhomlokzatának szélessége nem
haladta meg a tíz métert. Várad elestét
(1660) követően Kolozsvár végvárrá
vált, és ennek következményeként elvesztette azon előjogát is, melynek értelmében nemesek csak abban az eset-

ben telepedhettek le a város falain belül, ha lemondtak nemesi előjogaikról
és alávetették magukat a város törvényeinek. Kolozsvár és ezen belül Fő terének arculatát a 18. század második
felétől, a pusztító hadviselésekkel, tűzvészekkel és a városban gyakran dúló
járványokkal tarkított időszak után barokk stílusú, több telket felölelő, főúri
lakóházak és paloták megjelenése határozta meg. A főúri reprezentáció igényeihez igazodó építmények két belső
udvar köré szerveződtek: az első a díszudvar, a második pedig a gazdasági, személyzeti udvar funkcióját töltötte be.
A Fő tér és egyben a város első barokk lakóépülete a Bánffy-palota, mely
négy földszintes, reneszánsz lakóház
helyére épült. A két belső udvaros
palota tizenhat tengelyes főhomlokzatát a Bánffy-címeres, ívesen kiugró erkélye, díszudvarát a földszint félköríves
záródású árkádokkal, valamint az emelet kecses oszlopokkal alátámasztott
körfolyosója határozza meg. A homlokzatot lezáró attikán urnákkal váltakozó mitológiai istenszobrok sorakoznak
(Mars, Minerva, Apollón, Diana, Herkules és Perszeusz). A palotát gróf Bánffy
György későbbi kormányzó építtette
Johann Eberhard Blaumann, a Würzburgból Szebenbe vándorolt építész
tervei alapján, aki 1774-től halála évéig,
1786-ig dolgozott az épületen. A tér
északi során látható a város egyetlen
rokokó stílusjegyeket viselő épülete, a
Filstich–Kemény-ház, melynek főhomlokzatán a tűzvész ellen védő Szent

Flórián és a négy évszak domborműves ábrázolásai láthatók.
Az 1738–1744. évi pestis áldozatainak emlékére Bíró János, a város plébánosa barokk stílusú diadalkaput emeltetett a Szent Mihály-plébániatemplom nyugati homlokzata elé. Az 1747ben befejezett kapu pestis ellen védő
szentjeit ábrázoló szobrait valószínűleg Johann König bajor szobrászmester készítette.
A 18. század végén épült a korábbi,
16–17. századi épületeket is magába
foglaló Rhédey-ház, melynek nyugati
szárnyában 1792. december 17-én tartotta első előadását a magyar nyelvterület legkorábbi magyar színtársulata,
az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó
Társaság. Északi szomszédja a klasszicista stílusú Jósika-ház, melynek emeletráépítését a főhomlokzat attikáján
olvasható évszám 1828-ra keltezi.
A 19. század elején, az urbanisztikai
igények megjelenését követően felmerült a város és első lépésként a Fő tér
rendezésének szükségessége, mely kezdetben a plébániatemplomot körülölelő, elhanyagolt külsejű árubódék,
a Rhédey- és Jósika-ház előtt álló katonai őrház, az úgynevezett „nagy várda”,
a középkori pellengér, a cigányok „kalickája”, valamint a rengeteg szemét és a
teret ellepő sár eltüntetését célozta
meg. Elsőként a cigányok megszégyení-
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A Szent Mihály-plébániatemplom sekrestyeajtajának reneszánsz stílusban faragott kerete,
középpontjában a donátor, Johannes Klein arcmásával, 1528 (fent), és kapubejárata (lent)
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tését szolgáló „kalickát” számolták fel,
majd a katonai őrházat. A kövezést követően, 1819-ben lebontották a Szent
Mihály-plébániatemplomtól délre álló
haranglábat.
A század harmincas éveiben I. Ferenc császár és felesége 1831. évi kolozsvári látogatásának emlékére a
tér déli oldalán emlékművet állítottak. A helybéliek által Státua néven
ismert emlékmű hasábos talapzaton
emelkedő obeliszkjének domborműveit, a császári pár portréját, városba
érkezésük jelenetét és a városcímert a
bécsi klasszicista szobrászat kiemelkedő alakja, Joseph Klieber faragta.
Ugyanebben az időszakban kezdtek
hozzá a plébániatemplom új, neogótikus tornyának felépítéséhez, valamint
felmerült egy szökőkút és Belső-Szolnok megye 1823-ban tett javaslatára
egy Bánffy-emlékmű építésének a terve. A korszak legjellegzetesebb Fő téri
épülete a régi városháza, melyet Kagerbauer Antal kolozsvári pallér tervezett
a régi városháza helyére. A régi városháza a müncheni Rundbogenstil típusú
épületek egyik igen korai erdélyi példája, mely lényegében a firenzei kora reneszánsz paloták alaprajzi és épületplasztikai megoldásait veszi át.
A tér rendezésének kérdése évtizedekkel később, a plébániatemplom új
tornyának befejezését követően került
ismét napirendre, a tűzvédelmi szempontból veszélyt jelentő árubódék kapcsán. 1865-ben lebontották a vámházat,
a bódéktól azonban csak a következő
két évtizedben, számos vita, a lebontási bizottság és a „romboló alap” megalakulását követően sikerült megszabadulni. A római katolikus egyház fölkérésére Debreczeni Balázs mérnök az 1870es években a bódék helyére építendő
négy neogótikus saroképület tervét készítette el, melyet a Fő téri kirakatokban közszemlére tettek. A terv megvalósítását végül – Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter támogatásával – a Szent Mihály-plébániatemplom műemlékjellegére hivatkozva, az
épület és leendő szabad környezete
megóvása érdekében sikerült megakadályoznia a város elöljáróságának.
A 19. század második felében számos Fő téri épület nyert el új, historizáló külsőt, melyek között igen jelentős helyet foglal el az egykori Takarékpénztár és Hitelbank épülete, valamint
az 1883-ban Maetz Frigyes tervei szerint emelt Iparos Egylet palotája. 1890ben Nagy Gábor kolozsvári vállalkozó
Oriold Arnold és Endstrasser Benedek

tervei szerint átalakíttatta a tér északkeleti sarkán álló Pannónia Szállót,
majd a következő év őszétől Központi
Szálló néven új szállodát és éttermet
nyitott meg benne. A tér másik jelentős szállodája a délnyugati sarkon álló
New York Szálló volt, mely 1895-ben
épült Pákei Lajos tervei szerint. Kolozsvári útjai alkalmával ebben az épületben vendégeskedett több ízben Jókai
Mór, aki utólag a szomszédos utca névadójává vált. A szálló hamarosan a város legrangosabb estélyeinek és báljainak színterévé vált, földszintjén működött Kolozsvár legtekintélyesebb irodalmi kávéháza, a New York Kávéház.
A tér rendezésének kiteljesedését a
század utolsó éveire tehetjük, amikor
a katolikus egyház tulajdonát képező
árubódék lebontása az egyház kárpótlásaként új ingatlanok építését tette
szükségessé. A bontásokat követően
az egyházat a Bánffy-palotától délre
húzódó Radák-házakkal kárpótolták.
A szomszédos Tivoli- és a Frankiss-ház
megvásárlása után ifj. Groisz Gusztáv
főgondnok javaslatára a kelet felől a
Fő tér felé tartó Szentegyház utcát
meghosszabbították a Fő tér keleti vonaláig. Az újonnan keletkezett utcarész két oldalán 1899-ben Alpár Ignác,
a korszak egyik legfoglalkoztatottabb
budapesti építészének tervei alapján
kétemeletes, belső udvaros, reprezentatív bérházakat, a Státus-házakat építették fel. Szintén ebben az évben a
tér szabaddá tételét célzó rendezési
munkálatok eredményeként eltávolították a barokk díszkaput és a Karolina-oszlopot.
1902. október 12-én avatták fel a
templomtól délre fekvő Mátyás-szoborcsoportot, melynek központjában a
magas bástyaoromzatot idéző talapzatra állított, az ellenséges csapatok fölött
diadalmaskodó király lovas szobra áll.
A főalak két oldalán uralkodójuk felé
forduló vezérek szobrai (Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi ispán,
Szapolyai István és Báthory István erdélyi vajda) foglalnak helyet. A háromszögbe írható kompozíciót a királyt éltető vezérek által magasba tartott zászlók is hangsúlyozzák, a vezérek félköríves hátterét a bástyaoromzat két
oldalán ívesen lejtő, neoromán stílusú
építészeti háttér biztosítja. Az emlékmű szobrait a pozsonyi származású
Fadrusz János öntötte Budapesten, a
talapzat Pákei Lajosnak, Kolozsvár főépítészének a munkája.
Az első világháborút követő hatalomváltás a románság nemzeti szimbólu-

mainak elhelyezését eredményezte.
1921-ben leplezték le az egykori Takarékpénztár és Hitelbank előtt a római
anyafarkas szobrának másolatát, melyet a második bécsi döntés után végleg eltávolítottak a térről. Az 1994-es
évtől kezdődően régészeti ásatásokat
folytattak a Mátyás király szoborcsoportjától délre fekvő területen. A leletek jelentősebb része, mely egy római kori lakóház portikuszos belső udvarát foglalja magába, lapos üvegtető
alatt került bemutatásra. Kolozsvár Fő
terét jelenleg számtalan nemzetiszínű
szalag és a szoborcsoport két oldalán
nemzetiszínű zászlórudakra helyezett
lobogók tarkítják.

SZENT MIHÁLY-

PLÉBÁNIATEMPLOM
A város Fő terét uraló Szent Mihály-plébániatemplom csarnokrendszerű hajójához keleten sokszögzáródású, a hajónál alacsonyabb, nyújtott szentély csat-

lakozik, melyet egy-egy kis méretű,
szintén sokszögzáródású mellékszentély fog közre. A magas, többlépcsős
támpillérekkel megerősített épület
szentélyéhez északon gótikus sekrestye, a hajó kelet felőli, második boltszakaszához neogótikus torony kapcsolódik. Az impozáns, méreteiben is
lenyűgöző templom szentélyét négy
boltszakaszból álló keresztboltozat, a
háromhajós csarnokrészt gazdagon tagolt falpillérkötegekre támaszkodó csillagboltozat fedi.
A város lakosságát igen nagy mértékben leterhelő, hosszasan elhúzódó
templomépítési munkálatok a 14. század második felében kezdődtek, amikor
megépült a főszentély és a mellékszentélyek. A bazilikális térelrendezést követő tervek időközben módosultak, így a
15. század folyamán új, csarnokrendszerű megoldást követő hosszház és az
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utolsó fázisban a nyugati homlokzat készült el. A hajó északi és déli kapuzatainak stílusjegyei arra utalnak, hogy a hajó fölépítése a kassai Szent Erzsébetdóm kőfaragó műhelyéhez köthető.
Az épület leglátványosabb részletei
gazdagon faragott, bélletes kapuzatai
és mérműves ablakai. Az aszimmetrikus nyugati kapu háromkaréjosan záródó ívmezejének fölső felében a Német-római Birodalom kétfejű sasos címere és az erre utólagosan elhelyezett
Szent Mihály-dombormű, a kapuívmező címertani jobb oldalán Magyarország, bal oldalt a Cseh Királyság címere látható. A templombelső gótikus faragványai közül kiemelkedőek a főszentély levéldíszes fejezetei, valamint
a hajó pillérkötegeinek fiatornyon dolgozó kőfaragót, kecskepásztoros jelenetet, vadászt, egy gyermeket vesszőfonattal ütlegelő nőt és birkózó férfiakat ábrázoló fejezetei. A déli hajófal 15.
század közepén festett, gótikus stílusjegyeket viselő falképén a Madonna és
hét vértanú szűz csillagokkal teleszórt,
dekoratív háttérre vetített alakja bontakozik ki. A század közepén Schleynig
Gergely plébános kápolnát építtetett a
templom déli tornyának alsó szintjén,
melynek falait a század harmadik negyedében a Kálváriát, a Vir dolorumot
(a fájdalmak férfiját) és a donátort ábrázoló falképek díszítik.
A templom szentélyének északi falát
az Erdélyben páratlan kvalitású reneszánsz sekrestyeajtó töri át. Az 1528ban Johannes Klein plébános megrendelésére készült ajtókeret szárköveinek lábazatán Kolozsvár háromtornyos címere és a fiait saját vérével
tápláló pelikán domborműve látható,
szárkövein és szegmensívesen záródó
szemöldökpárkányán játszadozó puttók, valamint a puttók közül kikönyöklő plébános büsztje jelenik meg. A bécsi egyetem egykori diákja által megrendelt ajtókeret a bécsi Szent Istvándóm Anton Pilgram műhelyében
készített reneszánsz faragványainak
hatását tükrözi. A templom eredeti berendezése a reformáció pusztításainak
viharában semmisült meg. Ennek helyére a 18. század közepén szolgáló Bíró János plébános a korszak legnevesebb erdélyi szobrászaitól, Johann
Nachtigaltól és Anton Schuchbauertől
rendelte meg az egyház új, barokk stílusú bútorzatát, melyből napjainkban
mindössze a szentély mellékapszisaiban álló Szent József- és az Anton
Maulbertsch által festett Háromkirályok imádása oltár látható.
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LUPESCU RADU

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

19. század második felében Mátyás
király kolozsvári kultusza lényegében két pillérre támaszkodott. Egyfelől
fokozatosan előtérbe került a korábban
elhanyagolt szülőház ügye, másfelől
pedig felmerült egy monumentális Mátyás-szobor felállításának lehetősége.
E kettő nemcsak napirenden tartotta a
Mátyás-kérdést Kolozsvár hétköznapi
életében, hanem országos jelentőséget
is tulajdonított a városnak Mátyás-kultusz megerősítésében.
A tényleges kezdeményezés első lépésére 1882-ben került sor. Az ügy elindítója és zászlóvivője mindvégig egy unitárius gimnáziumi tanár, Nagy Lajos
volt. Az ő indítványára fogadta el a városi tanács közgyűlése azt a határozatot, hogy a város „e czélra legalkalmasabb közterén” emlékszobrot állít Mátyás király tiszteletére.
A szoborállításhoz minden jó szándék megvolt, hiányzott azonban a pénzalap. A városi költségvetésből ekkora
összeget elkülöníteni nem lehetett, olyannyira, hogy a város a jóval kevesebbe
kerülő Mátyás-ház helyreállításával járó

kiadások fedezését is a magyar kormánytól remélte. Az indítványt követően létrejött szoborbizottság legnehezebb feladata éppen az anyagiak előteremtése volt. A helyzet akkor javult
látványosan, amikor hat évvel a kezdeményezés után, 1888-ban egy második
szoborbizottság alakult. Nagyobb öszszeg birtokában végül ez állította össze
és írta ki a pályázatot 1893. június 11-én.
Közel egy év állt a szobrászok rendelkezésére, hogy elkészítsék pályázati szobormintáikat. Kétségtelenül szép látvány lehetett, amikor a kolozsvári
Kereskedelmi Akadémia dísztermében
kiállították őket. A nyertes mű egyértelműen Fadrusz Jánosé volt, aki Kolozsváron 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. Fadrusz terve azonban grandiózusabb lett,
és az alkotó meggyőzte a szoborbizottságot – jogosan –, hogy az alakok kétszeres mérete jobban érvényesülne a
város hatalmas terén, háttérben a mo-

