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zeumok mintája volt Kolozsvár egy
századon át nevelője volt sok jeles
magyar írónak és színművésznek. A
magyar szabadságharc után követ-
kezett osztrák abszolutizmus ugyan
a szászok kedvéért Nagyszebenben
összpontosított minden főbb állami
hivatalt, ezzel akarván Nagyszebeni
Erdély fővárosává avatni, de az al-
kotmányos korszak visszatértével,
vagyis az unió megújulásakor a ÍÖbb
kormányhivatalokat ismét Kolozs-
várra helyezték. Ez, valamint az új
egyetem, noha gazdasági vállalatok
nemigen telepedtek meg a varos-
ban, gyors emelkedést biztosított a
városban, amely rohamosan épült és
szépült Magának az egyetemnek is
már voltak történelmi hagyományai;
Jóformán a már egyetemi színvonalra
emelkedő tanintézeteinek törvényes
egybekapcsolódását jelentette az
egyetem megalapítása. Űj korszerű
épületeinek elharácsolásával román-
ná tették az egyetemet, sót a hódítók
merészek voltak alapításának félszá-
zados emlékét is megünnepelni,

mintha ók teremtették volna meg.
Ma már szerencsére semmivé fosz-
lott ez az ámító kérkedés; a Fer«nc
József egyetem szegedi menedék-
helyéről visszaköltözhetett, hogy az
erdélyi részeken a magyar tudomá-
nyosság Öre és terjesztője legyen.

Kolozsvárott több megőrzött épü-
let mutat rá a város régi kultúrájára

, és történeti szerepére. Így a főtéren
a több mint ötszáz éves Szent Mi-
hály templom, amely előtt Fadrusz-

| nak 1904-ben felavatott Mátyás ki-
; rály szobra is ékeskedik; több pa-
j lota, az Ovárban Mátyás király szü-
i löháza. A fellegvár dombjáról nagy-
. szerű kilátás nyílik a ma már nagy-
gyá emelkedett, a különböző feleke-
zetek templomainak tornyaival igazi
nagyvárosi képet festő városra.

• amely a hegykoszorúval Övezett kies
I síkból külvárosaival felkapaszkodik
részben a Szamos két ága fölött
emelkedő fellegvár-dombra is. rész-
ben a Házsongárdnak nevezett, nya-

. ralókkal ékes lankára. Érdemes meg-
! tekintem a központi temetőt számos
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