
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.
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numentális gótikus templommal. Ilyen kö-
rülmények között 1896-ban csak az alap-
kőletételre került sor, ami megfelelő kivi-
telezési időt biztosított a művész számára. 

Érdekes politikai vitákra adott okot a
szobor helyének kiválasztása is. A város Fő
terét ugyanis 1831-óta az I. Ferenc és Ka-
rolina Auguszta császári pár tiszteletére
állított obeliszk uralta. A város mostani
döntése következtében viszont a Habs-
burg uralkodó helyét egy nemzeti uralkodó
emlékműve vette át. A szobrokat Fadrusz
budapesti műtermében mintázta meg és
az újpesti öntődében öntötték őket
bronzba. Ez idő alatt, 1900-ban a párizsi vi-
lágkiállításon mutatták be kisebb méretű
makettjét, amely Grand Prix-t kapott. A ki-
öntött szobrok 1902. augusztus 15-én a
polgárok nagy várakozása közepette négy
vasúti kocsin érkeztek Kolozs-
várra. Már a Fő térig vontatása
a közúti síneken is nagy él-
ményt nyújtott. 

Az 1902. év Fadrusz pálya -
futásának csúcsát jelentette,
amely nek magasztosságát
csak fokozza, ha figyelembe
vesszük a következő évben
bekövetkezett hirtelen halá-
lát. A hosszas előkészületi
munkák után, szeptember-
ben Zilahon két szobrát, a
Wesselényi-szobrot és a Tu-
hutum-emléket is felavat-
ták, majd ezt követően ke-
rült sor a Mátyás-szobor le-
leplezésére. 

1902. október 12-én a
Hunyadi-kultusz legragyogóbb pillanatait
élhették át Kolozsvár lakói, méltó kárpót-
lásaként az 1896-ban elszalasztott millen-
niumi ünnepségeknek. Ferenc József csá-
szár és magyar király nem tudott ugyan
személyesen eljönni, de a Habsburg-di-
nasztia, a magyar kormány, az országgyű-
lés, sőt megannyi más intézmény és szer-
vezet is a legmagasabb szinten képvisel-
tette magát. Az eseménysorozat fény-
pontja Fadrusz János monumentális
Mátyás-szobrának leleplezése volt a dél-
előtt folyamán, majd ezt további rangos
rendezvények egészítették ki, többek kö-
zött a Mátyás szülőházában létesített nép-
rajzi múzeum felavatása, illetve az Erdély-
részi Szépművészeti Társaság kiállításá-
nak megnyitása. Itt Fadrusznak több mun-
káját is kiállították. Még ugyanabban az
évben a város azzal is kifejezte elismerését
a művész géniuszával szemben, hogy dísz-
polgárrá választották. 

A Mátyás-szobor a kései historizmust
éltető nemzeti törekvésekből táplálkozik,
amelyek Kolozsváron a Mátyás-kultusz

örökkévalóságát
teremtették meg. A magyar szobrászat
első, valóban monumentális műve határo-
zottan uralja a polgárházak és paloták, il-
letve a középkort felidéző Szent Mihály-
templom által közrezárt teret. Az egysé-
ges, zárt kompozíciójú szoborcsoport meg-
határozó figurája Mátyás király, aki előtt
legendás hadvezérei tisztelegnek a győz-
tes csatákban zsákmányolt zászlókkal. Itt
nem a mecénás vagy a mesék Mátyása je-
lenik meg, hanem a magyar nemzetet győ-
zelemre vezető katonakirály alakja. Az erőt
csak fokozzák a masszív talapzat bástya-
elemei, amelynek kivitelezésével Kolozsvár
főépítészét, Pákey Lajost bízták meg. 

Noha Fadrusz nem nyilatkozott a Má-
tyás körül álló alakok kilétéről, már a lelep-
lezés évében kialakult az a legenda, hogy
a művész konkrét történelmi alakokat min-
tázott meg. Balról jobbra haladva az első
Magyar Balázs erdélyi vajda lenne, kezében
Moldva zászlajával. A következő Kinizsi Pál
csatakiáltásos alakja, amelyről biztosan
tudjuk, hogy a művész saját magáról min-

tázta. Kezében az elfogott török lo-
bogót és Csehország zászlaját tartja.
A harmadik alak Báthori István erdé-
lyi vajda, egyik kezében a német bi-
rodalmi, másikban a meghódított
Bécs címeres zászlóját tartja. A ne-
gyedik vitéz Szapolyai István nádor,
Ausztria helytartója, aki tiszteleg Má-
tyás előtt. Lábainál török lobogó és
Lengyelország zászlója. A szoborcso-
port meghatározó eleme volt Mátyás-
nak a talapzat tengelyében elhelye-

zett uralkodói címere.
Az impériumváltást követően évekig

napirenden volt a Mátyás-szobor eltávolí-
tása vagy áthelyezése. Sajnálatos módon
ez még az 1990-es évek elején is felmerült.
Valamelyest csillapította a kedélyeket,
hogy 1932-ben egy Nicolae Iorga történész-
től származó idézettel látták el a talapza-
tot. Jól tükrözi a szobor körüli vitákat, hogy
azóta az idézetet még két alkalommal he-
lyezték vissza a szoborra, és most is ott ta-
lálható. Hasonlóan zaklatott sorsa volt Má-
tyás címerének is, amely úgy tűnik, végér-
vényesen lekerült a talapzatról. Ugyanak-
kor pozitív gesztusként lehet elkönyvelni,
hogy a szobor átfogó felújítása 2008–2011
között a magyar és a román állam együt-
tes támogatásával történt. 

Mindezen megpróbáltatások ellenére a
Mátyás-szobor mindmáig kitartóan hirdeti
e nagyszerű király kolozsvári és erdélyi kö-
tődését, Fadrusz zseniális művészi ihletét
és nem utolsósorban a magyar identitás-
tudat történelmi hátterét.

Szoboravatás, 1902. október 12.
Magyarellenes tüntetés, 1920 
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