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Kolozsvár főtere 

Mátyás 
Kolozsvára 

„Senki soha hivatalosan tán ki 
nem mondotta a száján, és 
semmi hivatalos írás ki nem hir-
dette, de Kolozsvár Erdély fővá-
rosa száz és száz évek óta a mai 
napig." 

Kós Károly 

Előhang 
Kevés magyar város dicsekedhet azzal, hogy két királyt is szült a nemzetnek, mégpedig 

nem is akármilyen ket tőt : Hunyadi Mátyást és Bocskai Istvánt. Igaz, hogy Bocskai végül 
mégsem tette fejére a Por ta által küldött koronát , de ha hirtelen nem hal meg, könnyen 
meglehet, hogy nem mint nagy fejedelemre, hanem mint bölcs és erős kezű királyunkra 
emlékezünk őrá is. Ráadásul a sors úgy akarta, hogy egy utcában, majdnem hogy 
szembenéző házakban lássák meg először a napot, még ha több mint száz év különbséggel is. 
Ez a közelség azért csak félig-meddig véletlen, mert az a - ma inkább szűk útkereszteződés-
nek látszó - hely, ahol ezek a híres-nevezetes épületek állnak, közvetlen szomszédságában a 
domonkosok temploma és zárdájának, melyben a gyermek Mátyás is kezdte tanulóéveit, 
Kolozsvár régi főtere volt . Később a Szent Mihály-templom monumentalitásával szinte 
észrevétlenül átvette az uralmat, maga köré parancsolva Későbbiekben a plébániaházat, a 
Filstich-, Rósás-, Wass-, Jósika-, Wolphard- stb. házakat, és természetesen a Bánffi-palotát. 
így aztán századfordulónkon már egyértelmű volt, hogy Mátyás szobra is ide, és ne a 
szülőháza elé kerüljön, és szintén a mai főtér viselte a közelmúltig - t rónbitorlóan - Mátyás 
nevét, akárcsak a szűk sétálóutca, ami a régi és a mai főteret összeköti. Az utca szájából 
egyenesen a Mátyás-házra látunk, tetején vaskos, fehérre meszelt kémények világítnak, mint 
korona ágai, ami alatt a ház majdhogynem összeroskadni látszik. Több mint fél évezrede az 
utca ezen végében, szemben a Mátyás-házzal a város déli várfalának kapubástyája merede-
zett, ennek ma már csak a testvéröccse van életben, az is elbújva egy vendéglő gazdasági 
udvarában, talán mert szégyelli, hogy évszázadokon át a város börtöneként szolgált. A 
Bocskai-ház az utca északkeleti sarokháza, kapuja alatt három megbarnult emléktábla meg 
egy fejedelmi címer - a város legrégebbi világi barokk emlékei - hívogatják az idelátogatót, de 
mindhiába, mert az épület ma az Állami Statisztikai Hivatalnak ad o t thont , látogatás, 
fényképezés szigorúan tilos! 

Mostani ünnepünk különben is Mátyásra tereli f igyelmünket, akinek ezelőtt 525 évvel, 
1464. március 29-én került fejére a királyi korona. Igaz, hogy trónra jóval korábban, 1458. 
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január 24-én ült, minekután az országgyűlés Rákoson egyhangúlag őt választotta meg. Igen, 
de országgyűlés ide, országgyűlés oda, a Szent Korona ekkor III. Frigyes porosz császárnál 
volt, aki - amint a politika szelei számára kedvező irányba fúj tak - fel is tette a fejére, az 
ünnepségnek csak meghívottja volt „Mátyás vajda". Ezután még hat évnek kell eltelnie, amíg 
Székesfehérvárott Szent István székesegyházában, Szent István palástja és koronája rátalált 
méltó gazdájára. 

N e m célunk itt Mátyás életének, uralkodásának bemutatása, hiszen ezt legnagyobb 
történészeink, művészettörténészeink, íróink megtették már, tengernyi a róla szóló írás, 
vers, festmény, szobor, ezer arcát ismerjük: az abszolút uralkodót , a zseniális politikust, a 
kiváló hadvezért, a népét szerető királyt, a szuverén mecénást, a könyvtáralapítót , a 
tréfamestert . Tudatunkban létezik egy kitörölhetetlen zóna, amit az ő személyisége tölt ki. 
És ha ez igaz minden magyar emberre, akkor tízszer is igaz minden kolozsvárira, akinek 
reménységet kell merítenie legnagyobb királyunk szülőházának és lovas szobrának puszta 
látványából is. 

A házról 
A „Mátyás-ház" egész Erdély első gótikus polgárházai közé tartozik, Kolozsváron ma 

már csak két hasonló korabeli náz található, az unitárius püspöki lak (Lenin út 14.) és a 
plébániaház (Főtér 15.). Pincéi patakkőből (mésztufából) épültek, tágasak, eredetileg is 
bor termelő gazdája lehetett, akárcsak a király születésekor, amikor is Méhffi Jakab jómódú 
szőlőműves tulajaona. 

A hagyomány szerint a kapu alatt balra, az egyik utca felé néző szobában következett be a 
nagy esemény, de ebben már csak azért sem lehetünk biztosak, mert a ház időközben 
átalakításokat is szenvedett, sőt nem is egyszerre épült fel, amiről az ablakok aszimmetriája 
ugyanúgy tanúskodik, akárcsak a keleti és nyugati rész padlózatának kü lönböző magassága. 
A két rész közti aj tón 1587-es évszám volt valamikor látható, ez az egyik átalakítás éve 
lehetett. 

Heltai Gáspár, akinek forrása még a szájhagyomány, így ír: „Szülé pedig Erzsébet asszony 
Mátyást Kolozsvárott, Erdélyben, mikoron írnának Krisztus Urunknak születése után 
1443-n, böjt második havának huszonhetedik napján reggel három órakor" . Oklevél erről 
nem maradt fenn; nem is ez az egyetlen időpont forrásainkban, ami születési dátum igénnyel 
lép fel, de ma ezt tart juk a legvalószínűbbnek. A város 1467. szeptember 28-án a ház 
tulajdonosait mindörökre adómentességgel tünteti ki, ami nem kis dolog volt, mivel a 
házhoz szőlők, kertek, tavak stb. is tar toztak. Az már a nép fantáziáját dicséri, hogy úgy 
tudták, ha bűnöző menekülne ide, a házzal együtt őt is védelem övezné. Ilyen esetről nem is 
tudunk . 

íme a ház további sorsa: a XVII. század elején megveszi Kovács Gáspár, öröklik leánya 
Anna és veje Ferenczi Antal, majd az ő leányuk Ferenczi Kata, aki 1700 körül férjhez megy 
Dálnoki János városi tanácsoshoz. Az újabb örökösök ismét a gyermekek: Kata és Júlia. O k 
1740 táján haltak meg az örökös neve Jóó Borbála és férje Pápai István, tőlük vásárolja meg, 
a város 1746 táján inkább erkölcsi kötelességből, nem is tud mit kezdeni vele, egyelőre 
lezáratja. Később egy ideig kórházként működik, majd „transzportház"-ként szolgál az 
1830-as években, azaz itt szállásolták el ideiglenesen a városon keresztülvitt - elsősorban 
politikai - foglyokat. A kórház szerepet visszaveszi 1849-ben, ekkor rövid ideig honvédkór-
ház, a szabadságharc leverése után császári katonakórház. Ezekben a nehéz években a pénz 
nem a műemlékvédelemnek jutott, a császár 1852-es látogatásakor szóvá is teszi elhanyagolt 
voltát, mire az elöljáróság kénytelen mégis rendbe hozatni . 1869-ben új szerepet kap: katonai 
laktanya. 1892-ben az EMKE (Erdély-részi Magyar Közművelődési Egyesület) múzeummá 
alakítja, majd 1902-től több mint 30 évig néprajzi múzeumnak ad ot thont . Volt itt még városi 
állatorvosi hivatal, kollégium, ma Képzőművészeti Főiskola. 

Az emléktábláról 
1889-ben a város emléktáblával jelöli meg a Mátyás-házat, ehhez többek között Ferenc 

József adománya teremti meg az anyagi feltételeket. Tervezője Pákei Lajos műépítész, 
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Emléktábla 
Mátyás szülőházán 

Mátyás szülőházának homlokzata 

kivitelezője Zala György szobrász. Szövege: Ebben a házban született 1443. márcz. 17-én / 
Mátyás / az igazságos, / Hunyad i János és Szilágyi Erzsébet fia. / Szülőházát a nagy király 
kegyeletből / minaen teher alól felmentette. / IL Rákóczy György erdélyi fejedelem / e ház 
kiváltságát megerősítette. / I. Ferencz József apostoli királyunk / 1887. szeptember 23-án 
látogatásával / megtisztelte, / és kegyes adománynyal gondoskodot t , / hogy örök emlékeze-
tül megjelöltessék. / A kegyelet és a tisztelet hirdetője / ez az emléktábla, melyet legnagyobb 
/ fiának szülőházára tétetett a tulajdonos: / Kolozsvár sz. kir. városa. / M D C C C L X X X V I I I . 
/ Tervezte: Pákei Lajos, / Zala Gy. / Ön tö t t e : Turbán Károly fia. 

Leleplezésére szeptember 2-án kerül sor, erre az alkalomra ide látogat Jókai Mór , aki a ház 
előtti emelvényről elszavalja Korvin Mátyás című ódáját. A híres ház níres látogatói közt ott 
találjuk Petőfi Sándort is, aki fiatal feleségével Kohóról érkezik Kolozsvárra, városnéző 
ú t jukon valószínűleg Brassai Sámuel kalauzolta őket. 

A szoborról 
Közelegvén a honfoglalás ezredik évfordulója, Budapest gyűjt az Arany János- és a 

Szabadság-szoborra, Arad a vértanúkéra, 1882-ben pedig Kolozsvár határozza el, hogy 
legnagyobb szülöttjének szobrot állít. Szoborbizottság alakul és országos adakozás veszi 
kezdetét. 1892-ben a szoboralap 120 000 koronát tesz ki, a következő évben meg is hirdetik 
a pályázatot. Az első díjat - mint ez közismert - Fadrusz János nyerte el, a másodikat 
Bezerédy Gyula, a harmadikat pedig Köllő Miklós. 1894-ben a város megköti a szerződést 
Fadrusszal, 1896. szeptember 30-án letétetik az alapkő, benne oklevél, amiből egy részletet 
idézünk: . . .„De legyen egyszersmind e szobormű egyik rombolhatatlan hirdetője nemzeti 
múltnak, nagyságának, dicsőségének és mint ilyen, dobogtassa meg a haza minden hű fiának 
szívét, s teljesítse e magasztos hivatását, míg magyar él ezen a fö ldön . . . " 

A szobor elkészítésének ideje alatt Fadrusz a Főtér 20. sz. alatti házban lakott, amint ezt 
egy román nyelvű, préselt kartonból készült emléktábla ma is hirdeti. 

Leleplezésére ifj. József Ágost főherceg is lejött Kolozsvárra, annak ellenére, hogy az 
osztrák hatalom botrányosnak tartotta, hogy Magyar Balázs a meghódítot t Bécs zászlaját is 
leteríti a király lába elé. A szobron MÁTYÁS KIRÁLY felirat volt, alatta az ország címere. 
Ezek 1918 után eltűntek, helyükbe a MATEI C O R V I N U L román felirat került, egészen a 
második bécsi döntésig. A háború után egy diplomatikusabb megoldást találtak, ami máig 
tartja magát: M A T H I A S R E X , hirdetik a fekete betűk. 
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A lokálpatrióta király 
Manapság nem nézzük jó szemmel, ha egy vezető kiváltságokban részesíti szülőhelyét, az 

ilyenfajta lokálpatriotizmusnak pejoratív jelentése van, pedig ez valamikor nemcsak divat 
volt, hanem valósággal erkölcsi kötelesség, és Mátyás ezt betartotta. Tet te ezt annak ellenére, 
hogy Erdéllyel való viszonya nem volt mindig felhőtlen, pl. 1467-ben a nemesség Farnasi 
Veres Benedek vezetésével fegyvert is fogott ellene, a lázadók között székelyek és szászok is 
voltak. 

Szülővárosa iránti szeretetét legszembeötlőbben építkezései hirdették-hirdetik. Nagyon 
valószínű, hogy két bástyát építtetett, a Szent Mihály-templom is az ő idejében fejeződött be, 
legnagyobb kolozsvári műve azonban egyértelműen a Farkas utcai református templom, 
amely egy ma már nem létező zárdával egyetemben az obszerváns ferencesek részére épült. 
Debreczeni László szerint „ . . . egész Erdélyben, sőt egész Magyarországon is a maga 
nemében az utolsó nagyszabású kolostorépítés". Befejezését (kb. 1503) ugyan már nem 
érhette meg, de építését egész élete alatt szigorúan figyelte, irányította. 

Kolozsvár természetesen minden bajában hozzá fordult , talán leggyakrabban a jobbágyok, 
akiknek megengedte, hogy beköltözzenek a városba, de a földesurak ezt lépten-nyomon 
megakadályozták. A magyarok és szászok közötti konfliktusokra eredeti megoldást öt löt t 
ki, Kolozsvár egyik évben magyar, másikban szász bírót kellett válasszon, a várost vezető 
száz férfinak még az ülésrendje is egy magyar-egy szász kellett hogy legyen, sőt, a jelenléti 
felolvasásnál is mindenik a saját nyelvén kell ett válaszolja, hogy „itt vagyok". Városa újévre 
ajándékokat szokot t küldeni, íjakat, pajzsokat, ezüstedényeket, szőnyegeket stb. 

Számos, általa hozot t törvény, rendelkezés, kisebb-nagyobb módosítással egészen 1848-ig 
fennmaradt , noha ezek közül némelyeket (pl. b izonyos vámkedvezményeket) soha nem 
tartottak be. 

* 

Majdhogynem a Mátyás királyról szóló tréfás mesék közül valónak gondolhatnánk az 
alábbit is, na nem tudnánk, hogy nem is olyan rég megtörtént : amikor a románok a nemzeti 
hősükké avatott Mihály vajdáról szobrot készültek emelni Kolozsvárott, először lemérték a 
Mátyás-szobor magasságát, és Mihály vajda lovas szobrát néhány centiméterrel magasabbra 
készítették. NekünK talán nincs is kidolgozva az a mértékegységünk, amivel saját királyaink 
nagyságát mérhetnénk. De ha lesz ilyen, javasolom a skála felső fokára Mátyás királyt. 

Demeter V. János 
Irodalom: 
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Mátyás király. Bp., 1983. - Balogh Jolán: A művészet Mátyás király 
udvarában. Bp., 1966. - U. ő: Kolozsvár műemlékei. Kolozsvár, 1935. - U. ő: Mátyás király és a 
művészet. Bp., 1985. - Dávid Gyula-Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Bukarest, 1972. - Erdély 
Története. (Szerk. Köpeczi Béla) Bp., 1986. - Guoth Kálmán: Mikor született Mátyás király? 
Kolozsvár, 1943. -Jakab Elek: Kolozsvár Története. Bp., 1888.- Kelemen Lajos: Művészettörté-
neti tanulmányok. Bukarest, 1982. - Kincses Kolozsvár. (Szerk. Bálint István János, Bp., 1985. -
Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszáz éves évfordulójára (Szerk. Lukinich Imre) Bp., 
194Ó. - Mátyás király emlékkönyv. (Szerk. Márki Sándor), Bp., 1902. - Vita Zsigmond: Jókai 
Erdélyben. Bukarest, 1975. 

Háromszázhuszonöt éve született 
Köleséri Sámuel 

Cseh Gusztáv kolozsvári képíró „Pantheonjában", amely az erdélyi magyar szellemi élet 
nagyságait örökítet te meg, a hatvan főember között található Köleséri Sámuel képe is. Neve 
kevéssé ismert a mai ember előtt, kortársait, Bethlen Miklóst, Pápai Páriz Ferencet vagy 
Misztótfalusi Kis Miklóst jobban megőrizte az emlékezet. Ki is volt ez az ember? 

Sírfelirata szerint: „tanult bölcs tudós, erénye és nemessége tekintetében híres ember, aki 
igen szerette a tudományt , és sok éven át bújva a könyveket, Szeben városát tudásával és 
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