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Kolozsvár             

Kolozsvár (románul 1974-ig Cluj, ma Cluj-Napoca, németül Klausenburg, latinul Claudiopolis) város a mai 
Romániában. Erdély történelmi központja és legjelentősebb városa. Az egykori Kolozs vármegye, ma Kolozs 
megye székhelye. A 2002-es népszámlálási adatok szerint Bukarest és Jászvásár után Románia harmadik leg-
népesebb városa. Két színházával, két operájával, tizenegy felsőfokú oktatási intézményével és számos 
középiskolájával az ország fontos kulturális központja.

Egyike volt annak a hét erődített városnak, amelyről Erdély német nevét (Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül 
Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülővárosaként, illetve az unitárius vallás bölcsőjeként. Számos mű-
emléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, előtte Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas út-
cai református templom, illetve a Bánffy-palota.A 179,5 km2 területű város Kolozs megye székhelye. Nagyvá-
radtól 152 km-re délkeletre a történelmi Erdély szívében, az Erdélyi-középhegység és az Erdélyi-medence közöt-
ti területen helyezkedik el. A Kis-Szamos és a Nádas-patak völgyében található, de egyes városnegyedei átnyúl-
nak a szomszédos patakok (Kajántó-patak, Borháncs-patak) völgyébe is. Három oldalról dombok veszik körül, 
melyeknek magassága 500 és 825 méter között van. Délkelet irányában a 825 méter magas Feleki-domb északi 
lejtőjére kapaszkodik, tőle keletre a Szamos-fennsík húzódik. Észak felé a legmagasabb dombok a Lomb-tető 
(684 m) és a Csiga-domb (617 m). Nyugat felé a Hója-domb (506 m) és a Gorbó-domb (570 m) helyezkedik el. 

                        

Egykor a városon kívül volt a Kálvária-domb és a Fellegvár is, de ezek ma már a város belterületének számíta-
nak.A város mérsékelt kontinentális éghajlatát az Erdélyi-középhegység közelsége befolyásolja. Az éves közép-
hőmérséklet 8,2 °C, az éves átlagos csapadékmennyiség 663 mm. A név latin melléknévként (Clusiensis) már 
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1177-ben felbukkant írásos formában. Főnévként az első említése 1213-ból maradt fent: de castro Clus. A ma-
gyar Kulusuar első ismert előfordulása 1257-es. A Kolos előtag az eredeti Clus-ból fejlődött ki. Nem csak 
Kolozsvár nevében jelenik meg, hanem előfordul Vas és Zala megyében is. Egy mára már túlhaladott álláspont 
szerint a Clus a latin clausa szóból alakult, tehát a város neve „dombokkal körülvett zárt terület” lenne. Ezt a 
nézetet a hangtani átalakulások szabályszerűségei nem támasztják alá. Másik vélemény szerint a felnémet klus (= 
hegyszoros, hegyi patak vizét felduzzasztó zsilip, gát) szóból átvett szláv kluzs-ból való, melynek ugyanaz a 
jelentése. A nyelvészet mai álláspontja szerint a helynév személynévből származik, abban azonban nincs egyet-
értés, hogy az eredet a német Nikolaus, a szláv Miklus vagy az Árpád-kori magyar Miklus lenne.Régi latin neve, 
a Napoca vitatott feltételezések szerint dák nemzetségnév lehetett. 1974-ben, az egykori Napoca római municí-
piumi rangra való emelésének 1850. (!) évfordulója tiszteletére illesztették nevéhez a Napoca utótagot.A város 
területén a legrégibb leletek a középső paleolitikumból származnak. Az ásatások tanúsága szerint folyamatosan 
lakott volt a neolitikum, bronzkor, vaskor idején is.Az ókorban a római birodalom része volt a város helyén álló 
Napoca, melyet Traianus császár alapított, majd 124-ben Hadrianus császár municípium rangra emelte. A 3. szá-
zadban Észak-Dacia székhelyévé vált, Marcus Aureliustól colonia rangot kapott, de 271-ben a rómaiak kiürí-
tették. Hét és fél évszázaddal később Szent István a kolozsi várispánság székhelyévé tette.Maga a város a 11. 
század első felében alakult ki. Vára a mai belváros északnyugati részén volt, egyik tornya máig megmaradt. Ez 
idő tájt alapította Szent László király a kolozsmonostori apátságot is. 1241-ben a tatárok ezt a várost is feldúlták, 
így a lakosságot pótolandó 1272-ben V. István szászokat telepített ide. Zsigmond király elrendelte a település 
megerősítését, majd 1405-ben szabad királyi várossá tette. A megerősítések ellenére 1437-ben Budai Nagy Antal 
parasztserege elfoglalta Kolozsvárt, de december 10–14-én a szintén itt zajló döntő ütközetben leverték a felke-
lést, s visszafoglalták a várost. A 15. században a város lakossága felerészben magyar, felerészben szász volt. Ezt 
tanúsítja Szilágyi Mihály 1458-ból fennmaradt rendelete, amely szerint a város vezetőségét (centumvirátus) öt-
ven magyar és ötven szász alkotta, a bírót pedig a két nemzet évenként felváltva adta. Ebben az időben a város-
lakók nagy része kézműves volt, akik céhekbe szerveződtek. Kialakult egy számban nem nagy, de erős keres-
kedőréteg is, amely különböző kiváltságokat harcolt ki magának. Az 1467-ben a Hunyadi Mátyás elleni felkelés 
vezetőit a főtéren végezték ki 1468. január 19-én. Városfala 1470-ben készült el. 1514-ben a Lőrinc pap vezette 
parasztsereg itt szenvedett vereséget a nemesi hadaktól, Lőrinc papot pedig a főtéren égették meg. Az önálló 
Erdélyi Fejedelemség kora egyben Kolozsvár fellendülését is jelentette - ebből az időszakból származik a Kin-
cses Kolozsvár megnevezés. Noha a székváros Gyulafehérvár volt, Kolozsvár több országos jelentőségű ese-
mény színhelye lett: 1551-ben itt adta át a koronát Izabella királyné Castaldo tábornoknak. 1575-ben a főtéren 
végeztette ki Báthory István az elfogott trónkövetelőket. Itt választották fejedelemmé Bethlen Gábort és I. 
Rákóczi Györgyöt. 1585-ben itt alapította Báthori István Erdély első egyetemét, amelyet a jezsuiták vezettek. Itt 
fejeztette le Báthory Zsigmond fejedelem 1594. augusztus 31-én a lázadó nemeseket.  A fejedelemség fennállása 
alatt összesen 37 országgyűlést tartottak Kolozsvárott. Az 1623. június 18-án Kolozsvárott kelt oklevelével 
Bethlen Gábor engedélyezte a zsidók letelepedését, szabad kereskedését és vallásgyakorlását Erdélyben, s a 
szokásos zsidójel viselésétől is mentesítette őket. Bethlen Gábor építtette újjá a nevét viselő délkeleti sarokbás-
tyát és a Szent Mihály-székesegyházat. I. Rákóczi György javíttatta ki a várfalakat és a bástyákat. 1661. szep-
tember 15. és 17. között Kemény János, 1662-ben I. Apafi Mihály ostromolta. 1687. október 18-án ellenállás 
nélkül adta meg magát a császáriaknak. Csak 1790-ben lett ismét Erdély fővárosa.

1792 decemberében a Belső Szén (Jókai, ma Napoca) utcai Rhédey-ház tánctermében tartotta első előadását az 
Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság. 1803. július 13-án öt főúr a Farkas utcában kettős telket vásárolt a 
Református Kollégiumtól állandó színház építésére, a telket átadták a „theatralis comissió”-nak. 1821. március 
12-én nyitották meg a gyűjtésből épülő Farkas (ma Kogălniceanu) utcai kőszínházat, a legelső magyar színház-
épületet.  1822. december 26-án itt mutatták be az első magyar operát, Ruzitska József művét, a Béla futá-
sát.1827. december 31-én este a város piacán és főbb utcáin 247 lámpással elkezdődött a közvilágítás. 1907-ben 
már 218 utcában 1416 villanyégő volt. 1848. május 29-én itt mondták ki az uniót Magyarország és Erdély 
között. 1894 május 17. és 25. között itt folyt a Memorandum-per a Román Nemzeti Párt vezetői ellen, akiket
több évi börtönnel sújtottak, pártjukat pedig június 18-án betiltották. A kiegyezést követően a város ismét a 
gazdasági fellendülés korszakát élte. Sorra alakultak az ipari cégek: papírgyár, téglagyár, vasgyár, villamos-
művek, szeszgyár, bőrgyár, gyufagyár stb. A 20. század elején már 17 hitelintézet állt a vállalkozók rendelkezé-
sére.1910-ben 60 808 lakosából 50 704 magyar, 7562 román, 1676 német, 371 cigány és 107 szlovák volt.

 1918-ban elfoglalták a románok, 1940. augusztus 30-tól kezdve viszont a II. bécsi döntés értelmében ismét 
Magyarországhoz került. 1944. március 27-én a német csapatok bevonultak Kolozsvárra. 1944. május 3-án 
elkezdődött a városban a zsidók (több mint 16 000 személy) gettóba gyűjtése. 1944. május 18-án Márton Áron 
római katolikus püspök a főtéri templomban mondott szentbeszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidóellenes 
intézkedések miatt, május 22-én pedig levélben szólította fel a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a főispáni 
hivatalt és a rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását. 1944. május 25-től kezdve hat 
vonatszerelvénnyel szállították német haláltáborba a kolozsvári gettóba gyűjtött zsidókat.
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1944. június 2-án a vasútállomást bombatámadás érte. Az esemény következtében több százan haltak meg, 
többek között egy vöröskeresztes jelzésű sebesültszállító vonatot is telitalálat ért.1944. október 10-én a magyar 
csapatok feladták Kolozsvárt, s másnap a Malinovszkij marsall vezette szovjet-ukrán csapatok bevonultak oda.
1944. október 12-től 1945. március 13-ig Kolozsvár – Észak-Erdéllyel együtt – szovjet fennhatóság alatt 
autonóm helyzetbe került, a román közigazgatás március közepén vette át.A második világháború utáni 
kommunista rendszer várospolitikáját az erőteljes iparosítás jellemezte. Ebben az időszakban létesült a 
Carbochim köszörűkőgyár, a Tehnofrig hűtőgépgyár, illetve a Nehézgépgyár. Ezzel párhuzamosan, a bővülő 
lakosság számára új lakótelepek épültek a város peremén: Monostor, Donát, Györgyfalvi, Marasti, Hajnal. Mivel 
a II. világháború után is egy rövid ideig a lakosság legnagyobb részét magyarok tették ki, rengeteg román 
családot telepítettek be Kolozsvárra, legtöbbet Moldova területéről, de más vidékekről is (így pl. az Erdélyi-
érchegységből), így teljesen megváltoztatva a város nemzetiségi arculatát. A 2002-es népszámlálási adatok 
szerint Kolozsvár lakossága 317 953 fő volt. Ezzel Románia 3. legnagyobb városa, csupán Bukarest (1 926 334 
fő) illetve Jászvásár (320 888)  előzi meg. Marosvásárhely után Kolozsvárott él a legnagyobb létszámú magyar 
közösség Romániában: 60 287 fő (2002-ben, ami 19%-os, 14 000 fős csökkenést jelent 1992-hez képest). Ez a 
60 000-es közösség képezi a város 18,96%-át. A város gazdaságában a feldolgozóipar van túlsúlyban. 
A Capital című gazdasági lap 2006 elején végzett felmérése szerint Kolozsvár a legdrágább város Romániában. 
A felmérésben Bukarest nem volt benne, de a Hotnews.ro internetes portál szerint ugyanazzal a számítási 
módszerrel a főváros csak a második lenne. A drágasághoz hozzájárul a diákok nagy száma is: Kolozsvárott 
található az ország legnagyobb egyeteme. A leggazdagabb 300 román listáján 19 kolozsvári üzletember 
található. Kolozsváron keresztül halad az E60-as európai út (Bécs–Nagyvárad–Kolozsvár–Bukarest). 
Ugyanakkor hiányzik az összeköttetés az európai 4-es folyosóval (Arad–Déva–Gyulafehérvár–Marosvásárhely–
Brassó–Bukarest–Konstanca), illetve az ország északkeleti részén húzódó európai 9-es folyosóval. Az áthaladó 
közúti áruforgalom terjedelme és a megfelelő elkerülő körgyűrű hiánya megterhelik a város belső forgalmát és 
szennyezik a környezetet.A vasúti közlekedés tekintetében a város közvetlen összeköttetéssel rendelkezik 
Románia összes nagyobb városával. A Kolozsvár–Budapest útvonalon két nemzetközi vonat közlekedik (Corona 
és Ady Endre). A központi pályaudvar mellett a városnak még két vasúti pályaudvara is van: a kolozsvári „kis” 
állomás és a Cluj-Napoca Est-nek vagyis Kelet-Kolozsvárnak nevezett szamosfalvi állomás.A városnak 
nemzetközi repülőtere van, amely Kolozsvár keleti felén helyezkedik el, 6 kilométerre a központtól. A repülőtér 
forgalma évente kb. 200 000 utas, ennek kétharmada nemzetközi járatokon utazik.A város utcahálózata 662 km 
hosszú, ebből 443 km van korszerűen felszerelve. A tömegközlekedés 342 kilométernyi útvonalon zajlik, 
autóbuszok, trolibuszok és villamosok segítségével.

Városnegyedek : Belváros ,  Andrei Mureşanu/József Attila , Bulgária telep/Köles  , Kerekdomb , 
Györgyfalvi negyed  , Monostori kertek  , Donát-negyed  , Fellegvár , Írisz , Tóköz  , Kolozsmonostor  , Mărăşti 
lakótelep, az egykori Hóstát része , Szamosfalva , Hajnal negyed , Európa negyed  , Jó Napot/Békás negyed  , 
Kardos 
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Belváros : Kolozsvár belvárosa a régi történelmi városmag a Kis-Szamos jobb partján. Utcáin és terein 
reneszánsz, barokk, klasszicista és szecessziós műemlékek sorakoznak. 1990 után több új épület (főleg banki 
székházak) tarkítja az összképet.
Főtér: Eredeti neve Nagypiac, ma Piaţa Unirii vagyis Egyesülés tér. A tér közepén található a város legismertebb 
műemléke, a Szent Mihály-templom, mellette Fadrusz János alkotásával, a Mátyás király-emlékművel.
A Jósika-palotát a kolozsváriak hagyományosan lábasházként emlegetik. Régi diákbabona, hogy vizsga előtt 
nem szabad áthaladni az erkélyt tartó oszlopok között, mert ez biztos bukást jelent.
A 19. század végén Pákey Lajos tervezte a New York palota (jelenleg Continental szálloda) épületét. Ez volt a 
város irodalmárainak, művészeinek törzshelye.
A klasszicista régi városháza építését 1843-ban kezdték el Kagerbauer Antal tervei alapján.
A Bánffy-palota az erdélyi barokk egyik legpompásabb emléke. Ma a Szépművészeti Múzeumnak ad otthont.
A Főtér és Wesselényi-utca (Regele Ferdinand vagyis Ferdinánd király utca) sarkán áll a Mauksch-Hintz-ház; itt 
volt a város első gyógyszertára; ma Gyógyszerésztörténeti Múzeum.
A főtérről nyílik a Kismester, mai nevén Bob utca, itt található a város legrégebbi görög-katolikus temploma.
Óvár : A Főtérről a Karolina-tér felé vezető utcácskában található Bocskai István szülőháza, jelenleg a Sapientia 
Egyetem székháza. Tovább haladva, Mátyás király szülőháza látható, ez jelenleg a Ioan Andreescu 
Képzőművészeti Egyetem épülete. A Karolina-téren (ma Muzeului vagyis Múzeum tér) több műemlék 
helyezkedik el: a Karolina-oszlop, a Ferenc-rendi templom és kolostor, illetve itt van a Régészeti és Történelmi 
Múzeum főépülete is. A múzeum előtt a kolozsvári román történészprofesszor, Constantin Daicoviciu szobra áll.
Széchenyi-tér : A tér mai neve Mihai Viteazul vagyis Vitéz Mihály. A névadó fejedelem szobra, Marius 
Butunoiu alkotása, a tér közepén áll, körülötte kis park található. A tervek szerint a park és a szobor alatt 2007-
től kezdődően földalatti parkoló épül. A tér északkeleti oldalát az 1960-as években épített tömbház határolja, 
amelynek földszintjén a város legnagyobb mozija üzemel. A tömbház előtt szökőkút áll, amely azonban az építés 
után csak kevés ideig üzemelt.A tér jellegzetes századfordulós épületei a Széki-palota és a Babos-palota.
Egyetem utca : Az utca mai neve Universităţii ami szintén egyetemet jelent. A következő műemlékek találhatók 
az utcában:Piarista templom Piarista rendház Báthory–Apor Szeminárium 
Farkas utca : A Farkas utca (Platea Luporum) neve a középkorból származik, amikor – még a városfal felhúzása 
előtt – télen a farkasok idáig bemerészkedtek. Jelenleg a neve Mihail Kogalniceanu. Az utca legnevezetesebb 
épülete az 1930-ban lebontott színház volt, a legrégebbi magyar kőszínház. A sznház 1804–1821 között 
közadakozásból épült, Alföldi Antal tervei szerint késő barokk stílusban. A színházat 1865-ben Kagerbauer 
Antal irányításával klasszicista stílusban építették át. Az utolsó színházi előadást 1906-ban tartották, utána az 
egyetem vette meg, és raktárként használta. Helyén ma az 1930-as években épült Egyetemiek Háza található; itt 
van a Kolozsvári Filharmónia székhelye. Az utca nevezetességei: Farkas utcai református templom, előtte a 
Szent György-szobor , Babeş–Bolyai Tudományegyetem központi épülete , Báthory István Elméleti Líceum , 
Akadémiai Könyvtár , Teleki-ház , Református kollégium  , Szabók bástyája 
Unió utca : Az utca mai neve Memorandumului, mivel az utcában található Redut épületében folyt az 
úgynevezett Memorandum-per. Ugyanebben az épületben mondták ki 1848. május 29-én Erdély egyesülését 
Magyarországgal, innen származik az utca magyar neve. 1859-ben ebben az épületben alakult meg az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület. A műemlék épületek közül figyelemre méltó a Teleki-Mikes ház, a Redut (ma 
Népművészeti Múzeum), illetve a Nemes-ház.
Jókai utca : Az utca mai neve Napoca, amely a város római kori neve volt. A Jókai-utca és a Főtér sarkán 
található a Rhédey-ház . Ez a 17. században épült emeletes ház arról nevezetes, hogy itt tartotta első előadását az 
1792-ben alakult Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság. Az eseményt a százéves évfordulón fekete 
márvány emléktáblán örökítették meg, amelyet Pákey Lajos tervezett.
Szent György-tér : A tér mai neve Lucian Blaga, a neves román költőről. Itt található az Egyetemi Könyvtár. A 
Diákművelődési Ház 1959–1960-ban épült az egyetemi hallgatók használatára: színházterem, klubhelyiségek, 
táncterem van benne. A ház freskóit Abodi Nagy Béla készítette. A Diákművelődési Házban van a Napsugár 
című gyermeklap szerkesztősége is.
Deák Ferenc utca : Az utca korábbi román neve Petru Groza volt (a második világháború utáni első román 
miniszterelnökről), jelenleg Eroilor vagyis Hősök utcája. Látnivalók: Kendeffy-palota ,Minorita templom 
,Bolyai János szülőháza ,Memorandisták emlékműve 
Kossuth Lajos utca : A rendszerváltás előtti Lenin út neve jelenleg 21 Decembrie 1989. Műemlékei: Lutheránus 
templom  , Unitárius templom  , János Zsigmond Unitárius Kollégium , Megyeháza (volt Kereskedelmi és 
Iparkamara)
Hunyadi és Bocskai tér : A tér neve jelenleg Avram Iancu, az 1848-as forradalom erdélyi román vezéralakjáról, 
akinek a szobra az ortodox katedrális előtt található. A tér figyelemre méltó épületei: Ortodox püspöki palota ,
Igazságügyi palota , Protestáns Teológiai Intézet , Pénzügyigazgatóság épülete , Román Nemzeti Színház ,
Vasútigazgatóság 
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Monostori kertek  (rom. Grădinele Mănăştur) Kolozsvár egyik lakóövezete. A város délnyugati részén 
található. Keletről a Belváros, északról a Kis-Szamos / Donát-negyed, nyugatról Kolozsmonostor, délről pedig a 
Hajnal negyed határolja.1895-ig Kolozsvár külvárosa, amely határos volt Kolozsmonostorral és területén családi 
kertes házak voltak, illetve külvárosi kertek. A városrész főleg a XIX. században épült ki, a Monostori út 
mentén. Ekkor épült fel a Czell Frigyes és Fiai sörgyár (1878), ma Ursus sörgyár, a Kolozsvári Agrártudományi 
és Állatorvosi Egyetem (1869), több iskola épülete. 1914-ben felépült Kós Károly kakasos temploma. 1970-80-
as években bentlakásokat is építettek, illetve a városrész szélén lakótelepet hoztak létre. Forgalmas tranzit 
negyed a Belváros és Kolozsmonostor illetve a Donátnegyed között. Látnivalók : Kolozsmonostori temető, 
Kolozsvári sörgyár, Kakasos templom, Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem. 
A kolozsváriak Kakasos templom néven ismerik a Monostori úton elhelyezkedő, nemzeti szecessziós stílusban 
épült Felsővárosi református templomot.A templom helyén a 19. század elejéig puszta telkek voltak. A gróf 
Nemes család Népkert néven a telek egy részét megnyitotta a ngyközönségnek. Az 1840-es években szabadtéri 
színházi előadásokat is tartottak itt. 1903-ban a Nemes-kert nagyobbik részét a református egyház vette meg. A 
templomot Kós Károly tervei alapján 1913-ban kezdték építeni és 1914. március 22-én szentelték fel.A templom 
alaprajza hasonlít a román stílusú bazilikákhoz. A templom belsejét kalotaszegi motívumok díszítik: a 
mennyezete festett kazettás. A kazetták tervezője Muhits Sándor iparművészeti tanár, a festőjük Szántó Gergely 
volt. A templom déli oldalán levő torony csúcsán kakas van; innen ered a templom neve.
A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, régi nevén Gazdasági Akadémia a város harmadik 
legnagyobb egyeteme.Az Erdélyi Gazdasági Egylet kezdeményezésére jött létre 1869-ben, a Római Katolikus 
Státustól bérelt birtokon. Első épületét 1873-ban építették. A kert kialakítását a darmstadti főkertész, Ritter 
Gerhard vezette. 1932-ben új központi épületet kapott.A képzés eredetileg három éves volt, majd 1921-től 
kezdve három év elméleti oktatás után egy további gyakorlati évet tettek kötelezővé. 1929 óta a képzési idő öt 
év. 1959-ben állattenyésztési, 1968-ban állatorvosi kart létesítettek. Jelenleg négy karral működik: 
mezőgazdaság, kertészet, állattenyésztés és biotechnológia illetve állatorvosi.

Donátnegyed  Kolozsvár egyik városrésze. Itt található a kolozsvári rádió- és tévéállomás, jellegzetes kék-
fehér csíkos épületével. (A Rádióstúdió épületét 1967. december 30-án avatták fel.[1] ) Közel hozzá van az a gát, 
amelyik segítségével a Kis-Szamos vizének magasságát szabályozzák, valamint tisztítják – gyakorlatilag itt lép 
be először a Szamos a város életébe, miután a Hója (Hoia) magasabban fekvő részeit elhagyja.A XVIII. század 
elején a szőlőkkel borított Hója hegyvonulat egyik kimagasló pontjára barokk Szent Donát-szobrot állítottak 
(erről kapta nevét a Donát út, majd az egész negyed. A két világháború között – az Attila út és Erzsébet út 
mellett – ez volt a vagyonosabb középosztály egyik lakónegyede. A második világháborúban, a 
bombatámadások megkezdésekor a város vezetése bombamentes sziklabarlangot vájatott a Donát út végében, a 
Mátyás-szobor esetleges leszerelésének és itteni elhelyezésének esetére.Az 1960-as években Grigorescu néven 
tömbháznegyed épült. 1961 szeptemberére adták át a középiskola új épületét.

Fellegvár (románul Cetăţuie) a Kis-Szamos melletti 405 méter magas dombon levő erőd neve. A dombot 
eredetileg Kőmál-nak hívták, de ma már ezt is Fellegvárnak nevezik. 1702. augusztus 14-én a Kőmál tetejére a 
katolikusok keresztet állítottak. Az erőd Giovanni Visconti tervei alapján 1713-1723 között épült császári 
katonai erődítményként, a Rákóczi-szabadságharc leverése után; az erődben a katonai létesítmények mellett 
börtön is volt. Az öt oldalról földből emelt sáncokkal kerített és kapubástyákkal védett, Vauban-rendszerű 
csillagvár építéséhez a város kb. 5782 gyalognapszámot adott. A város legjobb szőlőit és szántóföldjét magába 
foglaló területen az építkezés katonai szigorral kezdődött: még azt sem engedték meg, hogy a termést 
leszüreteljék. 1849-ben itt végezték ki Stephan Ludwig Roth szász evangélikus lelkészt, aki a császár 
megbízásából a küküllőmenti szász falvak biztosa volt. Az eredetileg csillag alakú erődítményből ma már csak a 
keleti kapu és a sáncok láthatók. A 20. század elején a vár sáncai alatt szegények kunyhói álltak; a negyednek 
Sáncalja volt a neve. Az 1880-as évek elején Kőváry László a Fellegvár dombjának északi lejtőjén 50 000 m2 
területet parcelláztatott fel vasúti alkalmazottaknak házhelyként; így jött létre a Kőváry-telep. 1900 őszén a 
Sétatér felőli oldalán kiépült a 420 méter hosszú szerpentines sétaút. A sétaút közepe táján állították fel Stróbl 
Alajos Erzsébet királynét ábrázoló mellszobrát. 1901 és 1919 között a város felőli sétányon Árpád, Lehel, 
Vérbulcs és Őrs fejedelmek szobrát állították fel; ezeket 1919-ben elpusztították. A Fellegvár tetején levő 
Belvedere szálloda az 1970-es években épült. 1995 novemberében a Fellegvár város felőli szélére felállították a 
Virgil Salvanu tervezte 26 m magas fémkeresztet.

Kolozsmonostor    (románul: Cluj-Mănăştur, németül: Abtsdorf) Kolozsvár legnagyobb tömbháznegyede. A 
város délnyugati felén található, északon a Kis-Szamos / Donát-negyed határolja, keleten a Monostori kertek, 
délkeleten a Hajnal negyed-Európa negyed, délen a bükki erdő, nyugaton pedig Szászfenes határolja. A 
lakótelepen kb. 80 ezer ember él. Az egykori Kolozsmonostori település létezéséről már 1063-ból maradt fent 
dokumentum. A nevét a középkorban itt működött Benedek-rendi kolostorról kapta, amelynek nagy részét a 16. 
században lebontották. Ma itt működik az Európa Nostra-díjas római katolikus Kálvária-templom. 1222-ben 
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monasterii beatae Mariae de Clus néven említi először oklevél. A középkorban Erdély egyik legjelentősebb 
egyházi központja a 11. században alapított kolozsmonostori apátság. Az 1460-as években falakkal erősítették 
meg, később omladozni kezdett, csak a szentélye maradt épen. A kolozsmonostori apátságon kívül a középkortól 
délnyugati irányban egy Kolozsmonostor nevű falu volt. Az 1890-es években még különálló, településként 
szerepel, lakóinak száma 3099 (50,6% magyar, 48% román, 0,5% német). A falu dinamikusan fejlődő település 
volt, ami Kolozsvár közelségének tudható be. A falu lakóinak száma 1850-1890 között 1800 fővel emelkedett. A 
falut 1895-ben csatolták Kolozsvárhoz. A városrészben a 20. szászad első felében kertes házak voltak, illetve a 
Kalános utcában laktak a kanálfaragással foglalkozó cigányok. A tömbházakat 1965-től kezték építeni, majd a 
70-es évektől a házakkal beépített részt is lebontották. A negyedben működik a kolozsvári polgármesteri hivatal 
kihelyezett irodája, több iskola is található a negyedben. A negyed lakosságának kb. 10%-át magyar ajkú 
emberek teszik ki. Látnivalók : Kolozsmonostori apátság más néven Kálvária-templom , Románia legnagyobb 
tömbháza az S4-es tömbház (15, 10 emeletes lépcsőház) , Monostori református templom , épülő félben lévő 
Szent Péter és Pável román ortodox templom 
   A Kolozsmonostori apátság Kolozsvár nyugati felén áll. Az eredeti Benedek-rendi apátságot I. Béla korában 
(1061-1063) alapították. A tatárjáráskor a templom elpusztult, majd a 13. század második felében újra 
felépítették. Ebből a korból csak a szentély maradt meg. 1288 körül az apátság hiteleshelyi jogot kapott; első 
ismert oklevele 1308-ból való. 1366-ban a kolozsvári polgárok közül néhányan összetűzésbe kerülve a 
szomszédos Szucság egyik nemesével, megostromolták a kolozsmonostori apátságot, és odamenekült 
ellenfelüket kivégezték. Hunyadi Mátyás idejében Pécsváradi Péter apát engedély nékül megerősítette az 
apátságot; az erődítményt Mátyás 1466-ban lebontatta. Az épületet 1596-ban villámcsapás érte , a 17. században 
a jezsuiták helyreállították. 1782-től katonai raktár lett. 1818-tól köveinek nagy részét elhordták, és a Királyi 
Líceum építésénél használték fel. A Kós Károly által tervezett harangláb 1922-ben épült. 1924. április 29-én az 
Erdélyi Római Katolikus Státus a templomot 25 évi használatra átengedte a görög katolikusoknak.. Ezt követően 
1948-1994 között román ortodox templomként működött, 1991 és 1994 között a római katolikusok is 
misézhettek itt, majd 1994 júliusától teljes egészében a római katolikus egyházé lett. Az 1994 után történt 
kiemelkedően szép restaurálásáért Europa Nostra-díjat kapott.
   A templom története : A kolozsmonostori bencés apátság egyike volt a két erdélyi, királyi alapítású bencés 
monostornak (a másikat Álmos herceg alapította Meszesen), ugyanakkor Erdély egyik legjelentősebb 
hiteleshelyének szerepét töltötte be. Az apátságot valamikor a 11. század elején alapították, a különböző történeti 
források más-más alapítókra hivatkoznak. A középkori intézmények között talán ez a legnagyobb gyakorisággal 
emlegetett monostor a különböző írásos történeti forrásokban. A megemlített  uralkodók közül (Szent István, 
I.Béla és Szent László) a kutatások során Szent Istvánt kizárták. Így az alapítás legkorábban I.Béla (1060-1063), 
legkésőbb pedig Szent László (1077-1095) uralkodásának idejére helyezhető. A templom jelenleg létező épülete 
csak szerény maradványa az egykori apátságnak (Monasterium Beatae Mariae Virginis de Clus-Monostra, 
Colos-Monostra), amely 1172-1196-ig (III. Béla uralkodásának idejéig) élte legjelentősebb fénykorát, azonban a 
régészeti ásatások során sem sikerült rekonstruálni egykori arculatát.  Az eredeti épület valószínűleg egy 
háromhajós bazilika volt, amelyet Nagyboldogasszonynak szenteltek és közvetlenül az esztergomi érseknek volt 
alárendelve. Ennek tulajdoníthatóak az egymást követő erdélyi megyéspüspökök (Adorján, később Vilmos 
püspök) ismételt fegyveres támadásai. A hosszantartó hatásköri vetélkedésnek a tatár pusztítás vetett véget, 
amelytől sajnos a kolozsmonostori apátság sem menekült meg (a tatárjárás következtében az apátság 
fennmaradása forgott kockán!). A 13. század végén (1280 körül) kerülhetett sor a helyreállítására, bár pontos 
adatokkal csak 1299-ből rendelkezünk. A régészeti ásatások során a felszínre kerültek az egykori kolostor alapjai 
és egy román kori, négy apszisos rotonda. A 14. században először a pápa, majd a kormányzó is megnövelte az 
intellektuális munkát végző klerikusok jövedelmét (gazdag kolostorok jövedelmének élvezőivé váltak). Az ilyen 
módon meggazdagodott kolozsmonostori apátság igen fontos szerepet játszott mind katonai, mind kulturális 
szempontból (fontos okmányokat őriztek és másoltak az apátság területén, jelentős hiteleshely volt a 
középkorban). A 15. század második felében (1465)  Pécsváradi Péter apát erődítményt építtetett a kolostor 
védelmére, amelyet a király később leromboltatott a kolozsváriak tiltakozásai miatt. 1470 körül készült el a 
templom szentélye, később sor került a szerzetesek lakóházainak rendbetételére, majd képekkel és színes 
ablakokkal gazdagodott a templom. 1556-ban került sor a kolostor vagyonának államosítására 
(szekularizálására), amely így kincstári kezelésbe került. Később Forgách Ferenc magánbirtokaként emlegetik a 
történelmi források. A hiteleshely levéltára a templom lepecsételt sekrestyéjébe került, ahol szigorú őrizet alatt 
állt. A világi hiteleshelyi intézmény létrejötte után, 1575-ben a levéltár elkerült az apátság sekrestyéjéből, majd 
Szamosújvárra költöztették a tatárok elől 1658-ban. (A levéltár anyaga csak 1729-ben került vissza Kolozsvárra, 
a világi hiteleshelyek megszüntetésekor.) 1581-ben Báthory István a jezsuitáknak adományozta az egykori 
kolostort hat faluval együtt. A jezsuitáknak azonban 1588-tól 1594-ig el kellett hagyniuk az országot a medgyesi 
országgyűlési döntés következtében. 1595-ben visszatérhettek és 1603-ig (más adatok szerint 1606-ig) a 
kolozsvári Farkas utcai templomot és a hozzá tartozó rendházat lakták. Miután 1598-ban villámcsapás rongálta 
meg a templomot, hosszantartó helyreállítási munkálatok után, néhány jezsuita ismét itt tartózkodhatott egy 
ideig. (1653-ig, amikor II. Rákóczi György idejében kiadott Approbatae Constitutiones törvénykönyvben be nem 
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iktatják a törvényes jezsuita-ellenességet). A templomot azonban a későbbiekben csak nagy ünnepeken és 
főrangú temetések alkalmával használták. Az 1658-1661 közötti török-tatár betörés következtében végleg 
tönkrement templom 1693-tól ismét a jezsuitáké, de már lakhatatlan. A kuruc háborúk idején pusztán állt, a 18. 
század végén katonai raktárként használták, ami további súlyos következményeket vont maga után, hozzájárulva 
a templom állapotának további rongálásához. Végül az elhagyott templom hajója annyira tönkrement, hogy 
püspöki engedéllyel az 1817-1821 között épült kolozsvári Farkas utcai Királyi Lyceum épületéhez hordták be 
anyagnak. Csak szentélye maradt meg, azt is csak nagy ünnepeken használták. Akkor falazták el a diadalívet is, 
egy korabeli festményen pedig a templomtól nyugatra romos kőépület figyelhető meg, amely feltehetőleg az 
egykori erődítmény romos maradványa. Az Erdélyi Római Katolikus Státus a hajót 1896-ra újjáépíttette. 
Megemelték a szentély falait, boltozatát magasabbra helyezték és kiegészítették az eredeti gótikus ablakokat.
1922-ben a templomot felajánlották a ferenceseknek, akik viszont nem vállalták, így 1924-ben az Erdélyi Római 
Katolikus Státus jelképes összegért bérbe adta a görög katolikus egyháznak, a tulajdonjog fenntartásával. 1948-
ban a görög katolikus egyház felszámolásával görögkeleti kézre került, majd 1991 és 1994 között a római 
katolikus és görögkeleti egyházak az ökumenizmus jegyében közösen használták a templomot. 1994-től került 
teljesen vissza jogos tulajdonosához (a római katolikus egyházhoz) a Kálvária templom. 1995-től 1997-ig a 
templomot restaurálták, amely után megújult belsővel, tizenegy új vitrázzsal és a szászdályai evangélikus 
templom újonnan idekerült műemlékorgonájával gazdagodott. 1998-ban a felújított templom Europa Nostra díjat 
kapott. A templom épületét egy négyszögletes alaprajzú hajó, egy ugyancsak négyszögletes alaprajzú szentély, 
amelyhez kelet felől a nyolcszög öt oldalával záródó apszis illeszkedik és az északi oldalon elhelyezkedő 
négyzetes alaprajzú sekrestye alkotja. 

  

Hóstát   Kolozsvár egyik történelmi városnegyede, a város keleti részében; ennek a helyén épült fel a Marasti 
tömbháznegyed. A név a német Hofstadt = udvarhely, udvarház szlovák közvetítéssel érkezett, eltorzított 
változata. A magyar nyelvbe külváros, külső városrész jelentésben volt használatos. A XVI. századi kolozsvári 
iratokban a hóstát szót a vérosfalon kívüli részek megjelölésére használták. A mai kolozsvári köznyelvben a 
Hóstát szó tulajdonnévvé alakult és már nem az összes külvárosra vonatkozik, hanem kizárólag a keleti vagyis 
alsóvárosi hóstátra.A külvárosok, köztük a Hóstát is, a XIV. század folyamán a városból kivezető főutak mentén 
alakultak ki. Itt polgárjoggal sem rendelkező, állattenyésztéssel, földműveléssel, szőlőtermesztéssel és 
fuvarozással foglalkozó emberek telepedtek meg. A belváros túlnépesedésével a polgárok egy része is építkezni 
kezdett, és megjelent a külvárosi közösségeket kiszolgáló kereskedők, iparosok sora: borbély, kocsmáros, 
fűszeres, suszter, szabó és mások. A XVII. századra a városrész lakossága már annyira megnőtt, hogy 1689-ben 
önálló lelkipásztort kirendelését kérték I. Apafi Mihály fejedelemtől; addig ugyanis a városból járt ki hozzájuk a 
lelkész. 1696-tól a Magyar utcai hóstátban leányiskolát tartott fenn az eklézsia, ahol a kántorok voltak a tanítók.
A hóstátiak közt élő hagyomány szerint Bocskai hajdúit I. Rákóczi György telepítette le ezen a vidéken‚ s ők 
képezték e földész közösségek magvát . A férfiak fekete vagy kék zsinóros abaposztó ruhát‚ pörge kalapot és 
csizmát viseltek. A nők világos pettyes kartonruhát (az idősebbek feketét)‚ sokszínű szoknyát‚ kendőt és csizmát 
viseltek. Kizárólagosan reformátusok voltak. Vallásos eredetű ősi szervezetük‚ mely eleinte az erkölcsi rend 
betartását is ellenőrizte‚ a kihágásokat büntette‚ az ellenségeskedőket kibékítette‚ a Kalandos Társulat volt. 
Hóstátonként szervezték meg‚ élén az atya állott‚ akit 2 dékán és 8 öreg támogatott. A legrégebbi emléke e 
társulatnak a Kétvízközi Kalandosok 1487-ből való megújított szabályzata. A Külmagyar utcai Kalandosok 
alapszabályai 1613. január 21-ről keltezettek‚ 1648-ban megtoldották őket‚ 1735-ben újra megerősíttettek‚ 1827-
ben pedig elnyerték a városi tanács jóváhagyását. A legtovább éppen a Külmagyar utcai Kalandosok Társulata 
maradt fenn‚ de 1848 után már jóformán csak a temetések megszervezésére terjed hatásköre. Még az 1960–
1970-es években sem volt ritka egy-egy zászlós‚ zenekaros hóstáti temetés‚ mely őrizte a Kalandos Társulat 
egykori rendjét1980–1985 között az egykori Kül-Magyar utcai és Kül-Közép utcai hóstátokat lebontották, 
helyükre tömbházak épültek.

Színházak és operák : Román Nemzeti Színház és Román OperaPuck Bábszínház ,Állami Magyar Színház ,
Állami Magyar Opera , Román Nemzeti Színház  , Román Opera 
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Múzeumok : Állattani Múzeum  , Emil Isac emlékmúzeum  , Gyógyszerésztörténeti Múzeum (Mauksch-Hintz-
ház) , Néprajzi Múzeum (Redut)  , Falumúzeum (szabadtéri részleg a Hója erdőben) , Szervátiusz Múzeum  ,
Szépművészeti Múzeum (Bánffy-palota) , Történelmi és Régészeti Múzeum 

Egyetemek : Babeş-Bolyai Egyetem központi épülete , Műszaki Egyetem Malom-utcai épülete , Református 
Kollégium épülete (Ókollégium) , Állami egyetemek: Babeş–Bolyai Tudományegyetem , Műszaki Egyetem 
„Iuliu Haţieganu” Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem , Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem ,
Képzőművészeti Egyetem , Gheorghe Dima Zeneakadémia .Protestáns Teológiai Intézet 
Magánegyetemek: Avram Iancu Egyetem ,Bogdan Vodă Egyetem ,Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár híres egyeteme. A hallgatók létszáma (több mint 45 500) és a 
szakok sokfélesége (105) alapján ez Románia legnagyobb egyeteme. Névadói Victor Babeş (1854–1926) román 
orvos és Bolyai János (1802–1860) magyar matematikus.1581-ben Báthory István erdélyi fejedelem jezsuita 
kollégiumot alapított Kolozsváron. Ennek az intézménynek az első rektora az olasz Antonio Possevino volt. Az 
egyetemalapítást 1582 februárjában XIII. Gergely pápa megerősítette. Később ezt a kollégiumot megszüntették, 
de az ellenreformáció során 1688-ban jezsuita akadémiát alapítottak helyette. 1776-ban Mária Terézia német 
nyelvű egyetemet alapított Kolozsváron. 1868-ban Eötvös József javaslatot tett egy kolozsvári magyar–román–
német nyelvű egyetem megalapítására. I. Ferenc József 1872-ben megalapította az egyetemet (1872. évi XIX. 
tc.), amely kizárólag magyar tannyelvű volt. 1881-ben az egyetem hivatalos neve Ferenc József Tudomány-
egyetem lett. Ezt az intézményt 1919-ben Budapestre, majd 1921-ben Szegedre költöztették. Az első világháború 
végeztével, 1919. május 12-én alapították meg a kolozsvári román egyetemet, I. Ferdinánd Egyetem néven. 
1940-ben a bécsi döntés nyomán a román egyetemet Nagyszebenbe költöztették, és visszahozták Szegedről a 
magyar egyetemet . 1945-ben a második világháború után a román egyetem visszatért Kolozsvárra, és a magyar 
egyetem Szegedre. Ugyanebben az évben a román hatóságok megalapították Kolozsváron a Bolyai magyar 
egyetemet. A két egyetemet 1959-ben egyesítették Babeş–Bolyai néven; a tanítás nyelve román és magyar volt. 
Később, a Ceauşescu rezsim idején a magyar nyelvű oktatást fokozatosan visszaszorították, de nem szüntették 
meg. A rendszerváltozást követően mozgalom indult a magyar nyelvű Bolyai egyetem újralétesítésére, de 
mindeddig nem jártak sikerrel.
A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, régi nevén Gazdasági Akadémia a város harmadik 
legnagyobb egyeteme.Az Erdélyi Gazdasági Egylet kezdeményezésére jött létre 1869-ben, a Római Katolikus 
Státustól bérelt birtokon. Első épületét 1873-ban építették. A kert kialakítását a darmstadti főkertész, Ritter 
Gerhard vezette. 1932-ben új központi épületet kapott. A képzés eredetileg három éves volt, majd 1921-től 
kezdve három év elméleti oktatás után egy további gyakorlati évet tettek kötelezővé. 1929 óta a képzési idő öt 
év. 1959-ben állattenyésztési, 1968-ban állatorvosi kart létesítettek. Jelenleg négy karral működik: 
mezőgazdaság, kertészet, állattenyésztés és biotechnológia illetve állatorvosi.
A Protestáns Teológiai Intézet a Postakert (Cuza Vodă) utca és a Bocskai (Avram Iancu) tér sarkán áll. A 
jelenlegi épület telkén a 16.–17. században református templom állt. Miután ez 1690-ben leégett, az új 
templomot a mai kétágú templom helyén építették föl. 1764-ben Pataki István főbíró vásárolta meg az üres telket 
és fogadót épített rá, melynek neve Három liliom volt (a név a református egyház címerére utalt). Özvegye, 
Patakiné Babocsai Erzsébet a református egyházra hagyta a fogadót. Száz éve elteltével a a különböző bérlők 
kezén a fogadó lezüllött, az épület állaga is leromlott, ezért az egyház elhatározta, hogy lebontják és ide építik a 
teológiai intézetet.Korábban a református lelkészek képzése Nagyenyeden történt, de 1875-ben az egyházkerület 
elhatározta az intézet Kolozsvárra költöztetését. Az építkezéshez az első adományt gróf Mikó Imre tette. A jelen-
legi eklektikus épületet Feszty Gyula budapesti építész tervezte és Endstrasser Benedek kivitelezte 1894–1895-
ben. Az avatás 1895. november 2–3-án történt Bánffy Dezső miniszterelnök és Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi miniszter jelenlétében. 1895. Az első tanévben 31 teológiai és 37 bölcsészeti hallgató iratkozott be. Az 
1948-ban életbe lépett új tanügyi törvény választás elé állította az erdélyi protestáns egyházakat: egyesítik a re-
formátus és az unitárius teológiai akadémiákat vagy középiskolává minősülnek. Az öt protestáns püspök (Vásár-
helyi János, Arday Aladár, Argay György, Kiss Elek és Friedrich Müller) az egyesítés mellett döntött. Az Egye-
temi Fokú Protestáns Theologiai Intézetet 1949. február 25-én avatták fel. Ebben az évben 135 református, 25 
unitárius, 11 evangélikus hallgató iratkozott be. 1956-1957 során a német evangélikus tagozat Nagyszebenbe 
költözött. A hallgatók létszáma fokozatosan csökkent, az 1980-as években évente már csak 10-20 teológus 
végzett .

A Báthory István Elméleti Líceum egyike Kolozsvár legrégebbi középiskoláinak.Báthory István célja az volt, 
hogy a hazai műveltségi szintet egy olyan főiskola alapításával növelje, amely versenyképes tud lenni a korabeli 
nyugat-európai egyetemekkel. Lengyel királyként jó benyomást szerzett a jezsuita rend nevelőmunkájáról, ezért 
1579-ben őket hívta Kolozsvárra az iskola létesítésére. Miután a jezsuita rendet 1773-ban feloszlatták, az iskolát 
1776-ban a piaristák (kegyesrendiek) vették át; ekkor a hivatalos neve Királyi Akadémiai Líceum.A jelenlegi 
Farkas utcai épület 1817–1821 között épült, Friedrich Thallinger tervei alapján, Winkler György és Kiermayer 
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Keresztély vezetésével. Az építkezéshez felhasználták a kolozsmonostori apátság köveit is.Az 1948-as tanügyi 
reformmal minden romániai iskolát államosítottak. Az iskola neve 11. számú Középiskola majd 3. számú 
Matematika-Fizika Líceum lett. 1999 áprilisától hivatalosan is alapítója nevét viseli.
A János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár egyik legrégebbi középiskolája a belvárosban.Az Unitárius 
Kollégiumot 1557-ben alapította az Unitárius Egyház. Eredetileg a domonkosrendiek klastromában 
működött.1626. március 22-én az Unitárius Kollégium diákjai előadták az Ulisszesz versengéséről című 
színdarabot, ez az első ismert, nem bibliai tárgyú kolozsvári színielőadás.Az 1661 évi pestis az unitárius 
kollégiumból 400 tanulót vitt el.1693-ban az osztrákok nyomásának engedve, az unitárius iskola kénytelen volt 
kiköltözni az óvári kolostorépületből, melyet I. Lipót a jezsuitáknak adományozott. 1693 októberében az 
unitárius iskola a Fő téren, a plébániaházzal szomszédos három épületben rendezkedett be. 1718 tavaszán az 
unitárius iskolát kiutasították a főtéri épületekből, s április elején a Belső Magyar (utóbb Kossuth Lajos, ma 
1989. december 21.) utcába költözött, egy szerény polgárházba. 1806-ra elkészült a Kollégium kétemeletes régi 
épülete. 1901. szeptember 22-én nyitották meg a Kollégium új, Pákey Lajos tervezte kétemeletes épületét; az 
iskola jelenleg is ebben található.Az Unitárius Kollégium 1993-ban indult újra, majd 2003-ban felvette a János 
Zsigmond nevet.

Templomok :      Bob utcai görög katolikus templom , Farkas utcai református templom , Ferences templom és 
kolostor , Hídelvei (millenniumi) református templom , Kakasos templom , Kálvária templom , Kétágú templom,
Lutheránus templom  , Minorita templom , Neológ zsinagóga , Ortodox katedrális , Piarista templom , Szent 
Mihály-templom , Szentpéteri templom , Unitárius templom 

  

A Bob utcai görög katolikus templom a legrégebbi görög-katolikus templom Kolozsváron és egyúttal a város 
legrégebbi román temploma. Az utcát arról a Ioan Bob görög-katolikus püspökről nevezték el, aki a templomot 
építtette 1801–1803 között. (A kommunista rendszerben az utca neve Prahovei volt, de 1990 óta ismét a püspök 
nevét viseli. A régi kolozsváriak Kismester utca néven ismerik.) Az első írásos említés a kolozsvári görög-
katolikusokról 1735-ből származik, amikor tíz román család parókia építésére kért engedélyt a hatóságoktól. Ez 
csak több mint fél évszázad múlva valósulhatott meg Ioan Bob anyagi áldozatával. A templom terveit Leder 
József építőmester készítette. Az épület barokk stílusú, 21 méter hosszú, 9 méter széles, a tornya pedig 27,5 
méter magas. 1906-ban a templomot felújították. 1907-ben a templom udvarán új épületet emeltek a két 
tanerővel működő görög-katolikus román elemi iskolának.[1] 1948-ban, miután a kommunista hatóságok 
megszüntették a görög-katolikus egyházat, a templomot az ortodox egyház kapta meg. 1995-ben a templomot 
különösebb hírverés nélkül visszaadták az eredeti tulajdonosnak.
A Farkas utcai református templom Kolozsvár híres gótikus műemlék-temploma. A templomot eredetileg a 
kisebb ferencesrendi szerzetesek (minoriták) építették 1486 és 1516 között. A területet a város adományozta, az 
építkezést Mátyás király rendelte el és támogatta. Az építkezést János barát vezette, valószínűleg ugyanaz, aki a 
szegedi alsóvárosi ferences templom és kolostor építését is irányította, illetve a királyi műhely vezetőjeként részt 
vett a visegrádi építkezésekben is. A protestantizmus térhódítása következtében 1556-ban a rendnek el kellett 
hagynia Kolozsvárt, a templom pedig 25 évig gazdátlanul állt, majd Báthory István a jezsuitáknak adományozta. 
1603-ban Székely Mózes csapatai elűzték a jezsuitákat és felgyújtották a templomot. A reformátusok 1622-ben 
Bethlen Gábortól kapták meg a templomot és I. Rákóczi György segítségével felújították. A templom hajója 34 
méter hosszú, 15 méter széles, hálóboltozata 19 méter magas. A karzat mérete 10×23 méter. A hátaspadok a 17. 
században készültek, az ezeket díszítő címerek a 17-20. századiak. A templomban található I. Apafi Mihály és 
felesége, Bornemissza Anna, illetve II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata sírja . A síremlék Kós Károly 
tervei alapján készült.A templom akusztikája kiváló, így rendszeresen orgonahangversenyeknek ad helyet. A 
templom előtt található Sárkányölő Szent György szobra. Az eredeti alkotást, amely Prágában a Szent Vencel 
téren áll, Kolozsvári Márton és György készítették 1373-ban. A másolat Budapesten készült 1904-ben.2006 
őszén a templomban átfogó állagfelmérési munkálatok kezdődtek, a tervek szerint a restaurálásra két év múlva 
kerül sor.
A ferences templom és kolostor a város legrégebbi részén, az Óvárban álló műemlékegyüttes. A kolostor jelen-
leg a zenei középiskola egyik épülete. A 11. század vége illetve 12. század eleje körül ezen a helyen épült a vá-
ros első temploma, amely a tatárjárás során elpusztult. Utána egy román stílusú templom épült a helyén, mellette 
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fából készült zárdaépület. A 15. század közepén a templom és a kolostorépület szűknek bizonyult, ezért újabb –
ezúttal gótikus – építkezés kezdődött Hunyadi János anyagi támogatásával.1556-ban a reformátussá lett város 
elűzte a szerzeteseket, ezután majdnem egy évig Izabella királyné lakott benne. Az 1557-es országgyűlés határo-
zata alapján az épületben iskola kapott helyet. A templomot a 17. század elején Báthory Gábor a reformátu-
soknak adta. Az ellenreformáció során 1693-ban a templomot és a kolostort a jezsuiták kapták meg, de a városba 
visszatérő ferencrendiek is igényt tartottak az épületre, amelyet 1725-ben vissza is kaptak. A ferencrendiek 
barokk stílusban építették újjá a templomot (1728-1745), a torony is ekkor épült. A kolostorban kapott helyet a 
ferences rend erdélyi levéltára és több ezer kötetes könyvtára. 1906 és 1948 között itt működött a Szent Bona-
ventura-nyomda. A szerzetesrendeket 1948-ban megszüntették, ekkor került a zeneiskola a rendházba. Az 1970-
1980-as években végzett restaurálás során az épület egyes gótikus elemei újra napvilágra kerültek. A kolostor 
épülete két emeletes, gótikus stílusú, négyszögletű kerengős udvarral. A földszinten található refektórium bolto-
zatát egyetlen oszlop tartja. Az ebédlő északi falán található egy csúcsíves felolvasó fülke. A templom hajója 
112 méter hosszú és 32 méter széles. Gazdag díszítése egyértelműen barokk jellegű. A templom főkapujában 
levő Szűz Mária, illetve a homlokzati fülkében levő Szent Ferenc és Szent Antal szobrokat az erdélyi barokk 
szobrászat jeles képviselője, Johannes Nachtigall faragta.
--/ Ferenc-rendi templom ("barátok temploma") Ezen a  helyen állott valamikor a város első temploma, mely a 
XI. század végén vagy a XII. század elején épülhetett. Ez a templom az 1241. évi tatárdúláskor megsemmisült. A 
tatárjárás után is ide épült fel a középkori város központi temploma. Az 1975-ben elkezdett restauráláskor a 
templom kriptájában előkerültek a XIII. századi Árpád-kori, tatárjárás után emelt félköríves ízlésű templom 
alapfalai. Valószínűleg Domonkos-rendiek által épített egyház lehetett. A kis templom és a hozzá csatlakozó 
(jórészt fából levő) zárdaépület idővel szűk lett, úgyhogy a XV. század közepe táján kezdődött meg a gótikus 
átépítés. Tudjuk, hogy 1428-ban a templomot építik. Hunyadi János 1455-ben kősó járadékot rendelt Székről. 
Ezt az adományt Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos király megújította. Az egyhajós, bordás boltozatú, támpilléres 
gótikus templom hasonló lehetett a Farkas utcaihoz. 1556 tavaszán a hitújítás idején a város elűzte a szerzetese-
ket. A templomot az 1600-as évek elején Báthori Gábor a reformátusoknak adta. A Habsburg-uralom kezdete-
kor, 1693-ban a templomot visszakapták a katolikusok, nevezetesen a jezsuiták. A jezsuiták az 1697-ben leégett 
romos templomot, 1725 nyarán a visszatért Ferenc-rendi szerzeteseknek átadják. Ezek 1728-ban kezdik meg a 
templom újjáépítését barokk stílusban, s 1745-ben fejezik be. A legfontosabb barokk bővítést a templom elé 
csatolt, háromszintesen tagolt 4,5 x 4,5 méter alapterületű impozáns hagymakupolás torony képezi. Az alatta 
átvezető főkapu felett a templom védőszentjének, Nagy Boldogasszonynak (Szűz Máriának) a szobra áll. A 
barokk átépítéskor alakították ki a déli oldalon a három kápolnát. A templom 32 x 112 méteres hajója és 18 x 9 
méteres szentélye gazdag díszítésével, mennyezeti freskóival meleg hangulatot áraszt. /--
A kolozsváriak Kakasos templom néven ismerik a Monostori úton elhelyezkedő, nemzeti szecessziós stílusban 
épült Felsővárosi református templomot. A templom helyén a 19. század elejéig puszta telkek voltak. A gróf 
Nemes család Népkert néven a telek egy részét megnyitotta a nagyközönségnek. Az 1840-es években szabadtéri 
színházi előadásokat is tartottak itt. 1903-ban a Nemes-kert nagyobbik részét a református egyház vette meg. A 
templomot Kós Károly tervei alapján 1913-ban kezdték építeni és 1914. március 22-én szentelték fel. A templom 
alaprajza hasonlít a román stílusú bazilikákhoz. A templom belsejét kalotaszegi motívumok díszítik: a mennye-
zete festett kazettás. A kazetták tervezője Muhits Sándor iparművészeti tanár, a festőjük Szántó Gergely volt. A 
templom déli oldalán levő torony csúcsán kakas van; innen ered a templom neve.
A kétágú templom, hivatalos nevén az alsóvárosi református templom, 1829–1879 között épült az akkori Külső-
Magyar (később Magyar, majd rendre Mareşal Foch, Magyar, Vörös Hadsereg, Lenin, ma pedig 1989. december 
21.) utcában. A jelenlegi templom előtt már létezett a Malomárok mellett egy fatemplom, mely 1705. július 26-
án készült el. Később ezt kibővítették, de a hívek számának növekedése arra ösztönzte az egyház vezetőit, hogy 
egy nagyobb kőtemplomot építsenek. 1828-ban kezdték a rendszeres gyűjtést az anyagi fedezet biztosítására, el-
fogadták Winkler György építész tervét, amelyet a debreceni nagytemplom ihletett. Ugyanebben az évben kezd-
ték el az alapok kiásását, majd 1829. október 3-án volt az ünnepélyes alapkőletétel. Az építkezés több évtizeden 
át tartott, a pénzhiány miatt többször is akadozott. Winkler György halála után, 1839 körül Kagerbauer Antalt 
bízták meg az építkezés folytatásával, aki sokat módosított a homlokzat és a tornyok tervén. A templom felszen-
telése 1851. október 12-én történt, de a hajó két végében levő oldalkarzatot csak 1879-re építették fel, úgyhogy 
ez a dátum tekinthető a végleges befejezés időpontjának. A templom méretei figyelemre méltóak: mindkét hajó-
jának hossza 50 méter körül van, 12,60 méteres átmérőjű központi kupolája 19,50 m magas. A tornyok magas-
sága 40 méter. A beépített összterület 1750 m2.
A lutheránus templom a város egyik műemlék temploma a belvárosban, a Bel-Magyar utca elején. A templom 
1816–1829 között épült Winkler György tervei alapján, kései barokk és neoklasszikus stílusban. Falaiba 
beépítették az úgynevezett Kerek bástya köveit. A templom hossza 33,8 méter, szélessége 18 méter, belső 
magassága 15 méter, a torony magassága 43 méter. A homlokzaton a felirat: PIETATI (a kegyességnek). Az 
oltárképet Johann Gentiluomo készítette. A templom orgonáját a ludwigsburgi Walker cég építette 1913-
ban.1861-ben id. Hintz György lelkész a német mellett bevezette a magyar nyelvű istentiszteleteket.
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A minorita templom és rendház néven ismert épületegyüttes a város egyik barokk műemléke, jelenleg a görög 
katolikus egyház temploma. A templom neve Catedrala Schimbarea la Faţă (az Úr Színeváltozása).A minoriták 
első kolozsvári temploma a jelenleg Farkas utcai református templom néven ismert épület volt. 1556-ban a 
szerzetesrendet elűzték a városból, és csak 1724-ben kaptak engedélyt a visszajövetelre, de akkor is csak a város 
falán kívülre. 1765 körül a városi tanács ismét engedélyt adott a szerzetesek beköltözésére. A templom és a 
mellette levő rendház építése 1778-79-ben megtörtént, de a torony – az alapozásnál elkövetett építési hibák miatt 
– 1779. szeptember 24-én összedőlt. A torony újjáépítését Mária Terézia finanszírozta. A terveket a Bánffy-
palota építésze, Johann Eberhard Blaumann készítette. A mennyezet freskóit Lohr Ferenc készítette 1908-ban.A 
templom 44 méter hosszú, 15 méter széles, tornya 26 méter magas.1924-ben IX. Pius pápa a görög katolikus 
egyháznak adta a templomot, hogy a kolozsvár-szamosújvári püspöki székhely katedrálisa legyen. 1948-ban, a 
görög katolikus egyház betiltásakor a templom a ortodox egyház használatába került. A rendszerváltás után a 
görög katolikus püspökség kérte az ortodox püspökségtől az ingatlan visszaadását. Mivel a kérést elutasították, 
hosszas pereskedés következett. Végül 1998. február 20-án a ploieşti Ítélőtábla a görög katolikusoknak ítélte a 
templomot, amit március 13-án reggel a görög katolikusok vissza is foglaltak. Március 20-án 1500 ortodox pap 
tartott körmenetet Kolozsvár belvárosában tiltakozva a templom görög katolikus kézre kerülése ellen.A templom 
melletti rendház ablakkereteit a Haller-család és a minorita rend címere díszítik.
--/ Minorita templom. A kis ferencesek, másképp minoriták első kolozsvári temploma és rendháza a Farkas 
utcában volt, a mai református templomot ők építették. A szerzeteseket a reformáció idején, 1556-ban elűzték s 
csak 170 év múlva, 1724-ben, a Habsburgok újra katolizáló politikája alapján jöttek vissza Kolozsvárra. Előbb 
az unitáriusoktól visszavett szentpéteri templom mellett telepedtek le, de csak 1766-ban, amikor a Közép utcai 
Henter-házat megkapták, költözhettek a városba. Hosszas alkudozással megvásárolták a szomszédos telkeket, s 
elhatározták templomot építenek. A munkálatok 1778-1779-ben folytak, de a tornyot rosszul alapozták meg, ez 
1779 szeptember 24-én összedőlt - a már fedél alatt levő hajót megrongálva s egy embert is maga alá temetve. A 
torony ujjáépítésére 1780-ban Mária Terézia adott pénzt, melynek vezetését Johann Eberhard Blaumann, a 
Bánffy-palota tervezôje vállalta el. Őt dícséri ez a harmonikus, érett barokk homlokzat és torony. A toronytető az 
1798-as tűzvészkor leégett, csak egy ideiglenes sisakot kapott, míg a múlt század végén helyreállították eredeti 
barokk tetőzetét. A templom 44 méter hosszú, 15 méter széles, hajója belseje 13 méter, tornya 26 méter magas. 
A templomban hét szép barokk és empire síremlék volt. A múlt századfordulón a fiatal asszonyok és lányok 
látogatták vasárnap a déli misét, melyet a "szépek miséjeként" ismert a köztudat. 1908-ban Lohr Ferenc finom 
freskókkal diszítette a mennyezetet. Aztán a pápa az uralkodó nemzetté előlépett románság görög-katolikusainak 
nyomására a római katolikus egyház a templomot 25 évre kölcsönadta. Később a görög katolikusok a templomot 
kisajátították. 1948-ban a görög katolikus egyház betiltása után ortodox templommá lett. Ikonosztázzal 
(szentképfallal) fedték el az oltárt, a belső teret és a freskókat a felismerhetetlenségig befüstölték, a magyar 
múltról tanúskodó síremlékeket pedig mind eltávolították. Az 1989. évi rendszerváltozás óta az újjáalakult görög 
katolikus egyház sikertelenül követeli vissza, még mindig az ortodoxok uralják a templomot.   /--
A neológ zsinagóga jelenleg az egyetlen működő zsinagóga a városban, egyúttal a haláltáborokban elpusztult 
észak-erdélyi zsidóság emléktemploma. A volt Wesselényi (később Horthy, jelenleg Horea) utcában található. A 
főleg értelmiségiekből és nagypolgárokból álló, úgynevezett kongresszusi vagy neológ hitközség 1881-ben vált 
ki az anyahitközségből. A hitközség vezetője a neves tudós Eisler Mátyás főrabbi volt, a sémi nyelvek magán-
tanára a kolozsvári egyetemen. A mór stílusú zsinagóga Hegner Izidor vasúti mérnök tervei alapján épült 1886-
1887-ben. 1927-ben a vasgárdisták dúlták fel, majd 1944. június 2-án a várost ért légitámadás során a templom is 
bombatalálatot kapott. 1951-ben állították helyre. A második világháború előtt Kolozsváron nagyszámú zsidó 
közösség élt, amely öt templommal és több mint tíz imaházzal rendelkezett. Mára csupán 400 körül maradtak. A 
Deportáltak emléktemplomát Hegner Izidor tervei alapján építették. Az 1887-ben átadott templomot 1927 
szeptember 13.-án feldúlták a vasgárdisták. Akkor az állam segítségével állították helyre. 1944-ben, a lágerbe 
gyűjtöttek deportálása után, erős robbanások következtében a zsinagóga súlyosan megsérült. 1951-ben hozatta 
rendbe a Romániai zsidó hitközség. Jelenleg ez az egyetlen működő zsinagóga Kolozsváron.
 Az ortodox katedrális a révi, feleki és kolozsvári ortodox püspökség székhelye. Az építést Nicolae Ivan püspök 
kezdeményezte 1919-ben. A város a Kis sétateret jelölte ki építkezési helyül és kezdetnek 2 millió osztrák 
koronát szavazott meg erre a célra. A tervezésre kiírt pályázatot George Cristinel és Constantin Pomponiu 
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bukaresti építészek nyerték (az ő alkotásuk a Mărăşeşti-i mauzóleum is).Az építkezés 1923. szeptember 10-én 
kezdődött. A hivatalos alapkőletételt 1923. október 7-én tartották, az ünnepségen részt vettek Károly román 
trónörökös és a kormányfő Ion I. C. Brătianu is. Az építkezés (szünetekkel) tíz évig tartott.A katedrális váza 
vasbeton, ez téglával van beépítve, majd a külseje kisbácsi kövekkel díszítve. A 2000 személyre méretezett 
templom 64 méter magas, ebből 40 méter a kupola. A kupola átmérője 12 méter. A kupola a Hagia Sophia 
mintájára készült. A katedrálisnak négy harangja van, amelyeket Magyarországról hozattak; a legnagyobb közel 
két tonna. Az épület festését a Művészeti Akadémia professzorai, Demian és Catul Bogdan végezték.A 
katedrálist 1933. november 5-én szentelték fel. A felszentelést a román pátriárka, Miron Cristea végezte. Az 
ünnepélyen jelen voltak II. Károly román király, Mihály trónörökös, valamint a kormány tagjai.1993-ban a 
katedrális elé Avram Iancu szobrát állították fel.
--/Az impozáns neobizánci stílusú, díszes belsejű templomot Nicolae Ivan püspök alapította, Mária 

mennybemenete (Adormirea Maicii Domnului) tiszteletére. Alapkövét 1923-ban rakták le, építését 1933-ban 
fejezték be. C.Pomponiu és S.Cristinel tervezte. A 2000 személyt befogadó templom 64 méter magas, ebből 40
méter a kupoláé, melynek átmérője 12 méter. A felszentelésre 1933. november 4-5-én került sor a király 
jelenlétében. /--
 A piarista templom, a város első barokk stílusú épülete, egyben az első erdélyi barokk templom, a város köz-
pontjában áll. Eredetileg a jezsuita rend használatára épült. Miután 1773-ban XIV. Kelemen pápa a jezsuita ren-
det eltörölte, Mária Terézia a piaristákat, vagyis a Kegyes Tanítórendet hívta be helyükre. A templom építését 
1718. február 22-én kezdték el és 1724. szeptember 10-én nyitották meg. A felszentelés 1725. május 13-án tör-
tént. A tervező nevét nem ismerjük, az építőmester valószínűleg a városi tanács által Schwalbachból behívott 
Konrad Hammer volt.A templom hajója 42,7 méter hosszú és 25,2 méter széles. A hajóból mindkét oldalra há-
rom-három kápolna nyílik. A főbejárat feletti dombormű a Szentháromságot ábrázolja. A mellékkapuk felett a 
jezsuita rend alapítójának Loyolai Szent Ignácnak, illetve Xavéri Szent Ferencnek a szobrai találhatók. Itt őrzik a 
Szűzanya kegyképét. A képet egy Lukács nevű görög katolikus pap festette, aki Iklód községben működött. A 
képet egy Kopcsa János nevű hívő vásárolta meg és a mikeházi román ortodox templomnak ajándékozta, ahol 
1699. február 15-től 26 napon át könnyezett. A csodás esemény hírére a kegyúr gróf Korniss Zsigmond saját 
kastélyába vitette, de a tulajdonjog körül vita alakult ki, végül Kollonich Lipót esztergomi érsek a kolozsmonos-
tori templomnak ajándékozta. A vitázóknak egy-egy másolat jutott. 1699 pünkösd előtt nagy ünnepséggel vitték 
át a kolozsmonostori kápolnába, majd néhány nap múlva a jezsuiták belvárosi templomába.
   --/ Piarista vagy egyetemi templom. Az egyetem épülettömbjével körülépített, kéttornyú templom. 1718-24 
között épült s mind külsejében, mind belsejében a barokk pompa kedvelésére vall. Ez Kolozsvár első barokk 
épülete és Erdély első barokk temploma. A barokkot a jezsuiták terjesztették Európában. Az alapkőletételt 1718. 
március 13-án Mártonfi György erdélyi püspök végezte. A jezsuiták ekkor nagyszabású gyűjtést indítottak az 
építkezés költségeinek fedezésére. A homlokzat 1724-ben kapta mai formáját és ekkor készült a berendezés is. A 
felszentelésre 1725. május 13-án került sor, Antalfi János püspök részvételével. A templom egyszerű, puritán 
homlokzatával ellentétben a templombelső meglehetősen díszes, megkapó. A hajó finom átmenettel torkollik a 
szentélybe. A szentélyzáródást a Szentháromság tiszteletére emelt oltár tölti ki. Az aranytól és ezüsttől csillogó 
oltárasztal fölött a "Könnyező mikolai Mária" kép látható. Jobbra és balra három-három oltárfülke nyílik, 
mindegyikben szépen megmunkált gyóntatószék. A jezsuita rend Mária Terézia által 1773-ban történt 
feloszlatása után, 1776-ban a templom a piaristák tulajdonába került. /--
 A Szent Mihály templom Erdély második legnagyobb temploma a brassói Fekete templom után. Hajója 50 m 
hosszú és 24 m széles, szentélye 20 m hosszú és 10 m széles. 76 m-es tornya (a kereszttel együtt 80 m) a leg-
magasabb erdélyi torony. Építését 1316 körül kezdték el, az építés időpontját pontosan nem ismerik, de felté-
telezhetően a városi rang megszerzéséhez kötődik. A templom több, mint száz évig épült, az anyagiakat részben 
az adakozó polgárság, részben a búcsúk bevétele biztosította. A legrégebbi fennmaradt ezzel kapcsolatos irat 
1349-ből származik, amelyben Avignon érseke és tizenöt püspök engedélyezte a búcsút azok számára, akik a 
Szent-Mihály templom és a Szent Jakab-kápolna világítására és felszerelésére adakoztak. (A kápolna az 1697-es 
tűzvészben annyira tönkrement, hogy az 1730-as években lebontották). Az építkezés befejezése 1442-1444 közé 
tehető, a torony viszont csak az 1511-1545 közötti időszakban lett készen. A jelenleg is látható torony alapkövét 
1837-ben tették le és 1862-ban készült el. 1916-ban a toronyban 5 harang volt, ebből hármat 1917-ben a hadse-
reg katonai célokra lefoglalt. Az új harangokat Honig Frigyes aradi mester készítette és 1924-ben szentelték fel.
A templomot 1545-től a protestánsok, 1566-tól 1716-ig az unitáriusok használták, utána újra a katolikus egyházé 
lett.
A Szentpéteri templom Kolozsvár egyik műemlék temploma a város keleti részén, a hajdani Kül-Magyar-utca 
végén. A történeti kutatások szerint a 12. században egy Szentpéter nevű falu volt itt, és annak a plébániatemp-
loma állt a jelenlegi templom helyén. Ezt a falut és a plébániatemplomot a tatárjárás elpusztította. A középkor-
ban a falu újra benépesült; román stílusú templomának alapjai a jelenlegi oltár alatt találhatók.1585-ben az unitá-
riusok építettek itt templomot, 1620-tól unitárius algimnázium is működött itt. A Rákóczi-szabadságharc után a 
templom ismét a katolikusoké lett, majd 1724-től a minorita rend vette át. A jelenlegi neogótikus stílusú temp-
lom 1844-1846 között épült Kagerbauer Antal tervei alapján. 1848-ban szentelték fel, védőszentjei Szent Péter 
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és Szent Pál voltak. A szentélyt és a hajót Stein János, Hosszú Márton és Szatmári Károly freskói díszítik. A 
templom hossza 27 méter, szélessége 10 méter. A templom előtt található barokk fogadalmi kapu eredetileg a 
Szent Mihály-templom cinterme előtt állt, alkotója Johannes König bajor szobrász volt. 1747-ben emeltették az 
1738-1744 közötti pestisjárvány megszűnésekor, 1899-ben került a jelenlegi helyére. 1944-ben egy robbanás 
során megsérült. A templom mögötti fogadalmi oszlop a Mária-szoborral szintén a pestisjárvány megszűnésének 
alkalmával készült: 1744-ben készítette Schuchbauer Antal szobrász, gróf Korniss Antal és felesége, Petki Anna 
megbízásából. Eredetileg a Farkas utca és Egyetem utca találkozásánál, a piarista templom előtt állt; 1959-ben 
lebontották és 1961-ben került jelenlegi helyére.
   --/  Szent Péter templom A kutatások azt bizonyítják, hogy a XII-XIII. században volt itt egy Szent Péter nevű 

falu, és e helyen annak plébániatemploma állott. A tatárjárás azt is elpusztította, mint Kolozsvárt. Az újra bené-
pesülő Szent Péter lassan összeépül a közeli várossal, plébániája hol önálló, hol a városhoz tartozó. A középkori 
román stílusú templom maradványai a mai oltárrész alatt találhatók. A hitújítás hatására 1560 körül a szentpéteri 
egyházközség unitárius lett. A Rákóczi-szabadságharc idején leégett. A szabadságharc bukása, 1711 után a régi 
alapokon, az oldalfalak felhasználásával helyreállították a templomot. Alig készültek el 1715-ben az újjáépí-
téssel, 1716 tavaszán császári támogatással a katolikusok "visszafoglalják". Gondozását 1724-tôl a városba 
visszatelepedő minoriták kapják meg. A romladozó templom helyére 1844-1846-ban felépül a mai Kagerbauer 
Antal tervezte neogótikus templom. Csak 1848. június 29-én szentelték fel Péter és Pál apostolok emlékére, akik 
a középkori egyház védőszentjei is voltak. Kagerbauer, a középkori maradványokat altemplomként megőrizte. A 
gótikus falusi templomok rendszerének megfelelően egy tengelyre fűzte fel a tornyot, hajót és szentélyt. A 
toronyra hathatott az akkor éppen épülő főtéri templomtorony sziluettje. Négyzetes alakból indul ki, majd 
legfelső szintjén hatszögűvé válik. Az öt boltszakaszos, támpillérekkel megerősített hajót háromoldali szentély 
zárja. Hossza 27, szélessége 10, magassága átlag 9,50 méter. Körülötte, mint minden magyarországi templom 
körül, Szent Lászlónak az 1092. évi szabolcsi zsinaton hozott törvénye alapján, temető létesült. A XVII. 
századtól itt már nem temetkeztek. 1986-ban, a templom mögött, az utca útburkolatának korszerűsítésekor, 
betonhoz szükséges folyami kavicsot találtak. A kavics kitermelése közben előbukkantak a középkori temető
sírjaiban nyugvó csontok is. Ezeket félredobálták, majd egy idő múlva, ahelyett, hogy megfelelő régészeti 
kutatást végeztek volna, a keletkezett hatalmas gödröt betemették. /--

            

Az unitárius templom a város egyik műemlék épülete, a Bel-Magyar és Dávid Ferenc-utcák sarkán. Az épület 
stílusában a késői barokk, rokokó és klasszicista elemek keverednek. A terveket Türk Antal kőművespallér ké-
szítette, az építőmester a székelyudvarhelyi Ugrai László volt. A templom alapkövét 1792. július 16-án tették le, 
az építkezés 1796 decemberéig tartott. A templom 43,15 méter hosszú és 21,25 méter széles, belső magassága 
15,70 méter. A torony magassága 33 méter. A toronyban négy harang található, egyenként 10, 5, 2,5 illetve 1 
mázsásak. A homlokzaton az "In Honorem Solius Dei MDCCXCVI" (Az egyetlen Isten tiszteletére 1796) felirat 
látható. A torony végső alakját 1908-ban érte el, amikor Pákey Lajos tervei alapján elkészült a hagymakupolás 
toronytető. A kétmanuálos orgonát a nagyváradi Szeidl Ferenc cég építette 1930-ban.Művészettörténeti szem-
pontból figyelemreméltó a templom reneszánsz szószéke, mennyezetén a fiait vérével tápláló pelikánnal. A 
templom bal oldali kiskapujának fülkéjében található a híres Dávid Ferenc-kő. A hagyomány szerint 1568-ban, a 
vallásszabadságot kimondó tordai országgyűlésről jövet erre állt fel Dávid Ferenc a Tordai út sarkán felállt egy 
hatalmas kőre, és prédikációjával unitárius hitre térítette az egész várost. A vizenyős talaj miatt 1805-ben a bol-
tozat megrepedt, ezt Leder József javította meg. Az épület további állagromlása miatt 1831-ben Alföldi Antal a 
boltozatot két oldalon két-két támpillérrel erősítette meg. Az épületet 1967-1968-ban újították fel.

Múzeumok : Állattani Múzeum , Emil Isac emlékmúzeum , Gyógyszerésztörténeti Múzeum (Mauksch-Hintz-

ház) , Néprajzi Múzeum (Redut) , Falumúzeum (szabadtéri részleg a Hója erdőben) , Szervátiusz Múzeum ,
Szépművészeti Múzeum (Bánffy-palota) , Történelmi Múzeum , Tűzoltómúzeum (Tűzoltó-torony) 
A Mauksch–Hintz-ház Kolozsvár Fő terének sarkán álló műemlék épület, a város első gyógyszertára. A ház 
klasszicista homlokzata az 1820-as évekből származik; a földszint és a pince azonban a reneszánsz korra utal. Az 
egykori iroda helyiségében található 1752-ből származó magyar nyelvű freskó a gyószertár történetét vázolja. A 
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freskót 1898-ban Koleszár András restaurálta. A város tulajdonában álló gyógyszertárat 1573-ban alapították és 
1735-ig az egyedüli volt Kolozsváron. A város eredetileg provisorokkal működtette , csak 1727-ben került ma-
gánkézbe. Első tulajdonosa Schwartz Sándor, majd 1752-től Mauksch Tóbiás volt. 1851-ben öröklés útján került 
a Hintz család tulajdonába, ezután kapta a patika a Szent György nevet. Az épületet a városi tanács bizottsága 
1902-ben országos vagy városi védelem alá helyezendő műemléknek minősítette. Az épület sarkánál az árkádos 
gyalogátjáró 1960-ban épült. A gyógyszertárat 1948-ban államosították és bezárták. A Hintz család leszárma-
zottai az 1970–1980-as években kivándoroltak a Német Szövetségi Köztársaságba. 1989 után a Hintz család le-
származottai bejelentették a ház visszaigénylését. Az épületben jelenleg Gyógyszerésztörténeti Múzeum műkö-
dik, amely több mint 3000 kiállítási tárgyat őriz: edények, prések, mozsarak, mérlegek, laboratóriumi műszerek, 
gyógyszertári bútorok, gyógyszerek, vények, középkori gyógyszertári pecsétek. A múzeum létesítését Orient 
Gyula kezdeményezte a századfordulón. 2000-ben a múzeum csőtörés miatt beázott, ezért két évig zárva tartott.
A Redut a város egyik műemlék épülete a belvárosban, az Unió (Memorandumului) utcában. Az épületben talál-
ható az Erdélyi Néprajzi Múzeum, több mint 50 000 darabos gyűjteményével. A jelenlegi épület helyén a 18. sz.-
ban a város vendégfogadója állt. II. József rákényszerítette a városi tanácsot, hogy az épületet adják át katonai 
iskola céljára. A császár halála után, 1794 őszén a város visszakapta a Fejér Ló-nak nevezett fogadót, és átépítet-
ték a kor igényeinek megfelelően. 1789-ben készült el a homlokzat, az udvari szárnyon az 1810-es években is 
folyt az építkezés. A tető nyugati részére a 19. század közepén építették a kis tornyot, itt helyezték el az 1843-
ban lebontott Monostor-kapu óráját.1925. február 2-án a városi tanács 25 évre kiadta a Redut épületét a 
hadseregnek, ahol tiszti kaszinót) létesítettek. 1958 júniusában az Erdélyi Néprajzi Múzeumot a Sétatérről a 
Redut épületébe helyezték át. A díszes, két emelet magasságú karzatos bálterem számos nevezetes történelmi és 
kulturális esemény színhelye volt.
A Szervátiusz Múzeum a kolozsvári Szent Mihály Plébánia épületében található állandó kiállítás. Az 1983-ban 
elhunyt Szervátiusz Jenő szobrász hagyatékát fia, a szintén szobrász Szervátiusz Tibor kiegészítette saját művei-
vel és a Szent Mihály egyházközségnek adományozta. Az ünnepélyes megnyitásra 1996 júliusában került sor. A 
múzeumban több mint nyolcvan műalkotás tekinthető meg.
A Bánffy-palota Kolozsvár főterén álló barokk épület a 18. századból. 1774–1786 között Johann Eberhard 
Blaumann tervei alapján készült. Az építtető Bánffy György, Erdély kormányzója volt. A palota 66 x 48 méteres 
téglalap alaprajzú; a belső udvara 26 méter oldalú négyzet. Az oldalsó szárnyak egy sor helyiséget, az első és 
hátásó szárny két sor helyiséget tartalmaznak. Az udvart faragott oszlopfős emeleti körfolyosó díszíti. A 
homlokzat attikáján mitológiai istenszobrok (Mars, Minerva, Apollo, Diana, Herkules, Perszeusz) és a griffes 
Bánffy-címer (kilencágú korona nélkül) látható. A középrizalitban háromnyílású kapubejáró és az emeleten 
hétoszlopos fedett loggia található. 1817. augusztus 18. és 27. között, amikor Kolozsvárt először látogatta meg 
Habsburg uralkodó, I. Ferenc magyar király és osztrák császár felesége, Karolina Auguszta kíséretében a Bánffy-
palotában szálltak meg. Szintén a palotában lakott I. Ferenc József 1852. augusztus 2–4., illetve 1887. szep. 22–
24 között.1951 februárjában a város elöljárósága elhatározta, hogy kiürítteti a Bánffy-palotát, s benne Szépmű-
vészeti Múzeumot létesít; a kiürítés 1954 nyaráig húzódott. A múzeumot 1965. december 30-án nyitották meg az 
eredeti pompájában helyreállított palotában. A belső udvart elfoglaló moziépületet 1974-ben bontották le.
A Történelmi Múzeum épülete az Óvárban, a Karolina-téren (jelenleg C. Daicoviciu-tér) található kétemeletes 
sarokház, amely a 19. század elején épült. Építtetője Petrichevich-Horvát Dániel főstrázsamester volt, ezért 
Petrichevich-Horvát-ház néven ismerik. Az épület később Rucska János ügyvéd tulajdonába került, aki végren-
deletében a református kollégiumra hagyta. A kollégiumtól az egyetem vette bérbe, majd az 1930-as években az 
állam megvásárolta az egyetem részére. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület által létrehozott Erdélyi Múzeum 24 000 
darabos régészeti, botanikai, ásványtani, numizmatikai gyűjteményét 1872-ben átadták az akkor alakult kolozs-
vári egyetem használatába. Többszöri költözés után a régészeti és történelmi gyűjtemény 1937-ben került a 
jelenlegi helyére. (A gyűjtemény néprajzi jellegű darabjai illetve műtárgyai a Néprajzi illetve a Szépművészeti 
Múzeumhoz kerültek.) 1948-tól a gyűjtemény a Román Akadémia kolozsvári fiókjának a rendelkezése alá ke-
rült, majd 1963-tól a múzeum önálló intézménnyé vált. A múzeum birtokában jelenleg 400 000 tárgy található, 
többek között a lapidáriumban megtekinthetőek a lebontott régi kolozsvári házak faragott ajtó- és ablakkereteit.
A Tűzoltó-torony a régi városfal részéből maradt fenn. 1574-ben épült. Eredetileg Szappany utcai kis kapu volt a 
neve, és a takácsok céhe védelmezte. A 19. század végén az épületet megmagasították és a tűzoltóság 
megfigyelő állomása lett.1998. május 15-én a toronyban tűzoltó-múzeum nyílt.
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Szobrok : Avram Iancu szobra , Lucian Blaga szobra , Ion Luca Caragiale szobra ,George Coşbuc szobrok ,
Constantin Daicoviciu szobra , Mihai Eminescu szobra , Erdélyi Iskola szoborcsoport , Karolina-oszlop ,
Mária-oszlop , Mátyás király-emlékmű , Memorandisták emlékműve , Mikó Imre szobra , Baba Novac szobra,
Liviu Rebreanu szobra , Szent György-szobor 

             

A Karolina-oszlop, a város legrégibb világi emlékműve, az Óvárban a Múzeum téren áll. Az oszlopot I. Ferenc 
magyar király és felesége, Karolina Auguszta látogatásának emlékére emelték. A látogatásra 1817. augusztus 18. 
és 27. között került sor. A látogatás célja a nép megnyugtatása volt a napóleoni háborúk okozta nehézségek 
közepette. A császári pár a Bánffy-palotában szállt meg. Az oszlop faragása helyi mesterek műve, beleértve a 
sasokat is. A féldomborművek Josef Klieber bécsi szobrász alkotásai. A felavatás 1831. október 4-én történt; 
ekkor az oszlop még a Főtéren állt; 1898-ban került jelenlegi helyére.
A Mária-oszlop barokk szobor Szentpéteri templom mögött. Eredetileg a piarista templom előtti téren állott. A 
szobrot 1744-ben Kornis Antal főkormányszéki tanácsos és felesége Petki Anna állíttatta, hálaadományként az 
1738 óta tartó pestisjárvány elmúltakor. A szobrász az osztrák Anton Schuchbauer volt. A szobor 1944-ben 
megrongálódott, ezt követően 1957-1958-ban restaurálták.[1]1959-ben a kommunista hatóságok lebontatták a 
szobrot, és a ferences templomban raktároztatták el, majd 1961-ben került a jelenlegi helyére.2005-ben a 
kolozsvári sajtó és a SIT cég kampányt indítottak a szobor visszahelyezése érdekében. A polgármesteri hivatal 
2006-ban zöld utat adott a kezdeményezésnek.
Fadrusz János: Mátyás király emlékmű című műve a művész leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja és 
megkoronázása. Az emlékmű ma is uralja Kolozsvár főterét, ahol a magyar többségét elveszített város egyik 
jelképévé vált. Kolozsvár városának régóta dédelgetett terve volt, hogy nagy szülöttének, Mátyás királynak 
maradandó emléket állítson. Az emlékmű elkészítése érdekében a város 1882 májusában szoborbizottságot 
alakított és a nagy terv mögé rövidesen az ország egész közvéleménye felsorakozott. A terv a főtér reprezentatív 
igényű átalakításával párhuzamosan született meg, a szobor helye maga is a Szent Mihály-templom körüli 
elárusító bódék elbontásával szabadult föl. Kolozsvár város tanácsa 5000 forintot szavazott meg a szoboralap 
javára, a maradék összeget pedig közadakozásból szándékozott előteremteni. Az országos gyűjtés eredménye-
képpen 1892 júliusára a szoboralap tőkéje már meghaladta a 120 000 koronát, amely lehetővé tette a pályázat 
kiírását. A sok pályázó közül végül hármat, Fadrusz János, Bezerédi Gyula és Róna József munkáit találták a 
legjobbnak az első díjat pedig – a kivitelezési megbízással együtt – Fadrusz Jánosnak ítélték. A megkötött szer-
ződés szerint a szobor költségeit 200 000 koronában határozták meg. A művész azonban figyelembe véve a szo-
bor elhelyezését arányszámításai alapján kevésnek találta a másfélszeres életnagyságú szobrokat és a kétszeres 
életnagyságra tett javaslatot. Ez a költséget még 60 000 koronával emelte meg. Bár a város szerette volna az em-
lékművet a millenniumi ünnepségekre elkészíttetni, Fadrusz ekkor még a pozsonyi Mária Terézia emlékművön 
dolgozott és 1896-ban még csak az alapkövet tudták elhelyezni. A szoborcsoport már első látásra is háromszög 
alakot alkot. Feltűnik nagy tömege, monumentális hatása, mely szemből érződik leginkább. Olyannyira így van 
ez, hogy oldalról, vagy hátulról szemlélve teljesen más képet mutat. Az oldalnézetben a mellékalakok szinte 
eltűnnek a lovasszobor mellett. A szoborcsoport olyannyira a háttérhez van megkomponálva, hogy a Szent 
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Mihály-templomra szinte rátámaszkodik és ezért hátsó nézete jellegtelen. A háromszög alakzat csúcspontján a 
király babérkoszorús feje áll. A művész abban a pillanatban ábrázolja a nagy királyt, amikor egy vár bástyájáról 
végigtekint győztes seregén. Páncélos alakja büszkén üli meg a lovat, mely délcegen szegi le fejét, Mátyás arcán 
erő és büszkeség sugárzik. Kardját maga előtt keresztben fektetve tartja, mint aki most jött meg a dicsőséges 
csatából. Nem ül, hanem szinte áll a kengyelben, a ló kantárszárát szabadon engedve. Maga a művész a 
szoborbizottsághoz írt levelében így ír erről: „ A kolozsvári Mátyás szoborban Magyarország fénykorát 
ábrázolom, amikor a magyar rettegve tisztelt és csodált nemzet volt Európa népei között. Ha a magyar ember 
szíve elborul és vigasztalást keres a régmúlt idők fényében és nagyságában, akkor e dicsőségteljes, pazar és 
világraszóló korszakba bolyong vissza és ott találja azt a csodás alakot, a magyar nép királyát, Hunyadi Mátyást, 
aki egyszerű ember tudott lenni az egyszerű emberekkel, de az akkori kor fejedelmei között olyan volt, mint sas 
a verebek között”.
Az emlékmű mellékalakjai a fekete sereg vezérei, balról Magyar Balázs és Kinizsi Pál, jobbról Báthory István és 
Szapolyai János. A mellékalakok megdöntött zászlórúdjai mintegy a háromszög szárait képezik és összekap-
csolják őket a főalakkal de egyúttal ki is emelik azt. A mű mellékalakjaiban a uralkodó előtti hódolat és 
győzelmi pátosz ölt testet, melyet Kinizsi Pálnak a tér közönsége felé kiáltó, zászlót tartó alakja fejez ki 
legjobban. Mellette Magyar Balázs szétvetett lábakkal áll felnézve a királyra. Szapolyai János karját széttárva 
szemléli a győzelmi zászlókat, míg Báthory István jobb kezében felemeli, baljában meghajtja a zászlót. A 
királyon és három mellékalakon is vértek hangsúlyozzák ki, hogy a győztes csata most ért véget, csak Szapolyai 
visel harci öltözék helyett vállra vetett köpenyt. Az emlékmű talapzatát stilizált várfok adja, melyre a magyar 
címert vésték, felette pedig a Mátyás király felirat állt. A talapzatot Pákey Lajos, a város főépítésze tervezte. Az 
emlékmű felállítását megelőzte, hogy annak gipszmintáját az 1900-as párizsi világkiállításon bemutatták, ahol a 
bírálóbizottság több száz szobor közül Grand Prix díjjal, a kiállítás aranyérmével jutalmazta. A Mátyás emlék-
művet nagy ünnepségek közepette 1902 októberében avatták fel Kolozsvár főterén. Az ünnepségeken az uralko-
dóházat képviselő József főherceg mellett a hazai politikai, tudományos és művészeti élet jeles képviselői is részt 
vettek. Ekkor avatták fel az egyetem központi épületét, a néprajzi múzeumot és az igazságügyi palotát is. A vá-
ros az alkalomra több száz oldalas díszes Mátyás-albumot adott ki, a színházban Mátyás emlékére ünnepi műsort 
adtak, melyet díszvacsora követett. Fadruszt elismerésekkel halmozták el, József főherceg vaskorona renddel 
tüntette ki, a várostól díszpolgári címet, az egyetemtől doktori címet kapott.
Az emlékmű főalakjáról a budavári palota Hunyadi-termének díszítésére a művész bronzból egy méter magas 
másolatot készített. A súlyosan megrongálódott épületből a második világháború után a Károlyi-palotába az 
Országos Emlékműfelügyelőséghez került. A főalak fejének bronz másolatát Visegrádon, a király egykori ked-
velt palotájában állították fel. A fej egy példánya a Nemzeti Galéria gyűjteményében található. A fej egy gipsz-
másolata a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumban látható.
A szobor fölavatásától máig (bár egyre csökkenő mértékben) a románok és magyarok közötti nemzeti–etnikai 
gyűlölet és harc szimbolikus tárgya maradt. Az ikonográfiájával Mátyás, a hódító magyar király alakját hangsú-
lyozó emlékmű és a körülötte zajló többéves ünnepségsorozat üzenetét a magyarországi román nemzeti értelmi-
ség a magyarral párhuzamosan értelmezte és különösen a Mátyás előtt hódoló moldvai zászlót fogadta arculcsa-
pásként. Az 1918-as impériumváltást követően előbb a talapzatát díszítő magyar címert távolították el, majd 
szimbolikus üzenetét ellensúlyozandó 1921-ban vele szemben fölállították a capitoliumi farkas szobrának máso-
latát. A szobor sorsáról kialakult vitának 1932-ben a talapzatán elhelyezett táblával vetettek véget, mely által új 
kontextust próbáltak teremteni az emlékműnek. A tábla Nicolae Iorga által fogalmazott szövege a következő: "A 
csatában győzedelmes volt, csak saját nemzetétől szenvedett vereséget Baiánál, mikor a győzhetetlen Moldva 
ellen indult." A szöveg Mátyás etnikai eredetét és Ştefan cel Mare ellen vezetett sikertelen hadjáratát foglalta 
közös ideologikus értelmezésbe. Mivel azonban a legyőzött Moldvát jelképező zászló a helyén maradt, a felirat 
ellentmondásba keveredett a szoborcsoporttal.
Az 1940-ben, a magyar bevonulás után visszaállították a szobor 1902-es állapotát és eltávolították a capitoliumi 
farkast. 1945-ben a szovjet hatóságok a magyar Mátyás király feliratot az etnikailag semleges, latin nyelvű 
megfelelőjére (Mathias rex) cserélték. A szélsőségesen magyargyűlölő Gheorghe Funar polgármester újabb, 
ezideig utolsó szimbolikus gesztusként 1992. december 1-jén, az Unió napján ünnepség keretében helyezte el 
ismét talapzatára, a Mathias rex felirat alá az 1932-es táblát, a saját nemzetére támadó, de legyőzött királyról.
Dacára a konfliktusos értelmezés folyamatos életben tartásának az 1990-es években, a szobor megteremtette a 
maga "szelídebb" értelmezési hagyományát. A 2000-es években megkopott a hozzátapadó politikai tartalom és 
fölerősödött a várost általában jelképező funkciója.
A szobor állapota folyamatosan romlik, 2006 nyarán és 2007 áprilisában a szobor talapzatáról levált egy-egy 
darab. A restaurálás még nem indult el, a halogatás újabb állagromlásokhoz vezethet.
A Memorandisták emlékműve a Fő tér sarkán, a Deák Ferenc utca (Bulevardul Eroilor) torkolatában áll. Az 
1894-es Memorandum-per 100. évfordulóján, 1994 májusában állították fel és 1994 júniusában leplezték le.Az 
alapozási munka során római kori öntöde maradványaira bukkantak.
gróf Mikó Imre (Zabola, 1805. szeptember 4. – Kolozsvár, 1876. szeptember 16.), magyar történész, politikus.A 
nagyenyedi Bethlen-főiskolában tanult. Jogi gyakorlatra Marosvásárhelyre a királyi táblához ment. 1825-ben a 
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jog- és törvénytudományokból kitűnő vizsgát tett. 1826-ban a királyi főkormányszékhez tiszteletbeli jegyzővé 
esküdött fel, ahol egy évig a kezelési ágak és módozatok megismerésével foglalkozott. 1830-ben tiszteleti fo-
galmazóvá, 1834-ben tiszteletbeli titkárrá, 1835-ben pedig udvari titkárrá nevezteték ki. 1837-ben lett az erdélyi 
országgyűlés választása folytán főkormányszéki tanácsos. 1847-ben pedig ugyanazon úton, erdélyi kincstárnok. 

  

Időközben 1838-ban a nagyenyedi főiskola gondnokává, 1840-ben a református státus egyik főkurátorává (világi 
elnökévé) választották; s e két állásával az egyház és iskola ügyeiben is döntő befolyást nyert. Hasonló vezér-
szerep jutott neki a közművelődési téren is, amikor az 1841–43-as országgyűlés rábízta a kolozsvári nemzeti 
színház igazgatását. Teleki József gróf kormányzó 1848-ban végkép eltávozván Erdélyből, a fejedelem az elnöki 
tiszt teendőivel Mikót bízta meg. 1848. ápriliásban, amikor báró Jósika Sámuel erdélyi főkancellárnak visszalé-
pése után a király őrá bízta az erdélyi udvari kancellária elnökségét, e kitűnő állást nem fogadta el; azt azonban 
ki nem kerülhette, hogy mint erdélyi kincstárnok szűkebb hazája kormányát vezesse azon idő alatt, melyben 
Teleki József gróf kormányzó a pesti országgyűlésen volt. Az 1848. októberi agyagfalvi székely nemzeti gyűlé-
sen királyi biztosként volt jelen, ahol a mintegy 30 000 főnyi gyűlés őt választotta meg elnökké. 1848. december 
2-án az erdélyi főkormányszék Kemény Ferenc báró indítványára folyamodást intézett a fejedelemhez, melyben 
azt a haza veszélyére és ennek okaira figyelmeztette s orvoslást kért. Ennek személyes átadásával Mikót bízták 
meg. Csak tíz hónap múlva 1849 októberében kapott engedélyt a hazatérésre Olmützből és visszaérkezve idegen 
kormányt talált Erdélyben, amely őt az 1848-beli eljárásáért felelősségre vonta s évekig zaklatta. E küldetéssel 
megszakadt politikai pályája egész 1861-ig. Az októberi diploma után visszaállíttatván az erdélyi főkormány-
szék, annak elnökévé ugyan őt nevezték ki, de amikor az erdélyi országgyűlést, az ottani kormányférfiak s ezek 
közt Mikó tanácsa ellenére Nagyszebenbe hívták össze, báró Kemény Ferenc főkancellárral együtt azonnali le-
mondásával tiltakozott e határozat ellen. Nem vonult azonban vissza a kiegyenlítés olyan kísérleteitől, melyek a 
magyar nemzeti óhajtásoknak sikert ígértek. Megjelent az 1865. évi kolozsvári országgyűlésen, amelyet az unió-
ra nézve alkotott 1848. I. törvénycikk újabb tárgyalására hívtak össze, elment mint képviselő a pesti ugyanazon 
évi parlamentre, ahol azután 1867-ben a közlekedési tárca minisztere lett. Az ő minisztersége alatt jött létre az 
erdélyi vasúti hálózat. Roppant tevékenységét és áldozatkészségét leginkább a társadalmi térre fordította; itt fej-
tette ki reformátori buzgalmát; felkarolta a nemzeti nyelvet, az ismeretek terjesztését, a közművelődési és jóté-
kony intézeteket, amelyeknek egész sora neki köszöni létét vagy fölvirágzását. Élén állott a kolozsvári nemzeti 
színház felügyelő bizottságának 1843-tól 1875-ig, s amikor e nemzeti intézetet az elnyomás idején veszély fe-
nyegette s Urbán ott német előadásokat tartatott, Mikó gróf vívta ki, hogy visszaadatott eredeti céljának; azután 
pedig hiányait sajátjából pótolta, újra szervezte, alapját gyarapította, épületét nagyobbította. Már 1838-ban meg-
választotta a nagyenyedi református kollégium főgondnokává; mint ilyen a szabadságharc alatt elpusztult főis-
kola vagyoni helyzetét rendezte, épületét helyreállíttatta, könyvtárát és régi éremgyűjteményét gazdagította. Ha-
sonló bőkezűséggel támogatta a szászvárosi és az 1857-ben alapított sepsiszentgyörgyi iskolákat és ez utóbbinak 
végrendeletében 60 000 forintot hagyott, azért nevéről Mikó-kollégiumnak nevezik. Alapítványokat tett a ko-
lozsvári ref. főiskolára 4000 forintot és papnevelőre szintén 4000 frtot, s nagyszámú szegényebb egyház és isko-
la javára. Legnagyobb alkotása az erdélyi múzeum, amellyel már az 1841–43-as erdélyi országgyűlés is foglal-
kozott s amelybe Kemény József és Sámuel grófok már akkor felajánlották gazdag gyűjteményeiket, de csak 
Mikó gróf vitte a tervet megvalósulásra. Odaajándékozta kolozsvári nyári kastélyát a hozzá tartozó nagy kerttel, 
amelyet a végleg megalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület 1859-ben tényleg birtokába vett. Befolyásának nagy 
része volt a kolozsvári egyetem létrejöttében és 1872. október 19-én mint miniszteri biztos ő eskette föl a kineve-
zett tanárokat. A történelmi társulatnak 1867-től egész haláláig elnöke volt, s annak tőkéjét 1000 frttal gyara-
pította. Az anyagi téren hasonló működést fejtett ki: újabb életre keltette az 1848 után bomlásnak indult erdélyi 
kölcsönös jég- és tűzkármentő társaságot, az erdélyi gazdasági egyesületet, amelyet 1854-ben újra szervezett és 
3000 frt alapítvánnyal támogatott stb. Már 1848 előtt történelmi tanulmányokra adta magát; saját kezével másol-
ta könyvtárakban s levéltárakban a fontosabb kéziratokat; ezt 1848 után még nagyobb mértékben folytatta s 
gyűjteményét közrebocsátotta. A hírlapirodalom emelésére megalapította a Kolozsvári Közlöny című politikai 
hetilapot, s ennek óvadékát is a sajátjából fizette le. Érdemeiért 1858. augusztus 15-én a magyar tudományos 
akadémia tiszteletbeli, illetve 1865. január 26-án igazgatósági tagjává választotta. Az akadémia tőkéjéhez 1860-
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ban 4000 frtnyi összeggel járult. Élete utolsó éveit, visszavonulva a politikától egyházának szentelte. Súlyos 
családi csapásokat szenvedett; elvesztette egyetlen nagyreményű fiát s benne a családja utolsó fiú-örökösét, 
elvesztette egyik leányát, a másik pedig özvegységre jutott. A Lipót-rend nagykeresztese, a török Medzsidije-
rend első osztályának tulajdonosa, Gyulafehérvár, Fiume stb. díszpolgára is volt. Mellszobrát Kolozsvárt az 
általa a nemzetnek ajándékozott parkban 1889. június 10-én leplezték le. Sírja a Házsongárdi temetőben 
található.
A Baba Novac-szobor, a Szabók bástyája előtt áll. Az 1,80 méter magas bronzszobrot, Virgil Fulicea alkotását 
1975-ben állították fel. A szobor azért van ezen a helyen, mert miután 1601. február 5-én Baba Novacot, Vitéz 
Mihály kapitányát a Fő téren kivégezték, testét a bástya elé tették ki közszemlére. 1936. május 21-én ugyanide 
hármas fakeresztet állítottak Baba Novac emlékére.
     --/ Baba Novac, vagy ahogyan Szamosközy István írja: Bába Novák, Mihály vajda szerb kapitánya volt. 

Miután Mihály hadaival Erdélybe jött, egy Szakszki nevű román pópával együtt Lugost és Karánsebest a török 
kezére akarta játszani. A pópával levelet küldött a temesvári basának, amelyben azt üzente, majd jelzi, mikor 
jöhet Lugost elfoglalni. A pópát és Bába Novákot elfogták, Kolozsvárra hozatták és az itt egybegyűlt ország-
gyűlés idején a nemesség árulás vádjával mindkettejüket halálra ítélte. 1601. február 5-én a Szabók bástyájánál 
végezték ki őket. A vesztőhelyre még az elmúlt korszakban szobrot emeltek, amelynek feliratát a funári években 
tették fel. Ennek lényege, hogy Baba Novacot a magyarok különös kegyetlenséggel ölték meg. /-
    - -/ 1993. február 2. Gheorghe Funar kolozsvári polgármester a tanácsülésen bejelentette legújabb tervét: 
írjanak ki népszavazást arról, hogy Mátyás király szobrát egyszerűen beolvasszák, és a bronzból öntsék ki 
Avram Iancu szobrát. (Németh Júlia: Népszavazás a Mátyás-szobor beolvasztásáról? = Szabadság (Kolozsvár), febr. 2.) A szobrot 
mindenképpen eltávolítják a főtérről, hogy a helyére Baba Novac szobrát állíthassák. (Botos: Népszavazás 
szoborolvasztásról? = Új Magyarország, febr. 2.) /- -

   - -/ 1998. szeptember 23.  : Szept. 23-áról 24-re virradóan a közúti vállalat munkásai Kolozsváron kicserélték 
a Baba Novac szobrán lévő táblát egy magyarellenes szöveget tartalmazóval. Az új tábla felirata: "Baba Novac, 
Mihai Viteazu kapitánya, akit szörnyű kínok között a magyarok kivégeztek 1601. február 5-én". Az új felirathoz 
szüksége lett volna Gheorghe Funar polgármesternek a városi tanács beleegyezésére, de ez nem történt meg. 
Köztudott, hogy Baba Novac albán származású martalóc volt, aki Kolozsváron gyújtogatott, ezért az akkori 
városi hatóságok kivégeztették.  (Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 26. ) /--
   - - /  Vitéz Mihály, eredetileg románul Mihai Viteazul (1558. – Aranyosgyéres, 1601. augusztus 9.), Mehedinţi 
bánja, fejedelmi asztalnok és Craiova bánja, Havasalföld, Moldva és Erdély fejedelme.Vitéz Mihály a legtöbb 
forrás szerint 1558-ban született, egyesek szerint Pătraşcu cel Bun fejedelem házasságon kívüli gyermeke volt, 
mások szerint Pârvu Buzescué. A Buzeşti testvérek apja; édesanyja Teodora Cantacuzino, a Cantacuzino dinasz-
tia sarja, Iane Cantacuzino testvére.A Porta 1593-ban nevezte ki Havasalföld fejedelmévé. Azonnal megkezdte a 
tájékozódást nyugat felé és csatlakozott a törökellenes keresztény koalícióhoz. 1595-ben Szinan nagyvezír bün-
tető hadjáratot indított ellene és elfoglalta Bukarest városát, de Gyurgyevó mellett az erdélyi csapatok Bocskai 
István vezetésével seregét tönkreverték. Mihály folytatta a harcot, de Báthory Zsigmond lemondása után szorult 
helyzetbe került. Délről a török, északról a lengyel párti moldvai vajda és Báthory András erdélyi fejedelem szo-
rongatták. A Habsburgokat támogató Mihály számára az egyetlen kiút Erdély megtámadása volt. Miután követe-
ket küldött Moszkvába, hogy szükség esetén a cárnál kapjon menedéket, 1598 őszén megindította hadait. Hamis 
kiváltságlevelet adott ki, mellyel a székelyeket és Brassó polgárait maga mellé állította. A Nagyszeben melletti 
Sellenberk határában, háromnapos csatában megütközött Andrással, de az ütközet kimenetele bizonytalan volt. 
Báthory azonban vereségként értékelte a csatát és Moldva felé futott, de a határ közelében a ráuszított székelyek 
megölték. Mihály elfoglalta Erdélyt, de katonáit nem tudta fékentartani. Mindennaposak lettek a rablások, erő-
szakoskodások. A következő évben Moldvát is megszerezte kiűzve onnan a lengyeleket, de a kozák hadaktól 
vereséget szenvedett és Lengyelország elleni hadjáratának tervét fel kellett adnia. Ezután azonban az anarchiát 
megelégelő rendek Giorgio Basta kassai főkapitányt hívták be ellene. A Maros menti Miriszló mellett Mihály 
vereséget szenvedett, majd egy hónap múlva Báthory Zsigmond Moldvát, a lengyelek pedig Havasalföldet vették 
el tőle. Prágába menekült és itt ismét megnyerte Rudolf kegyét. A császár visszaküldte Erdélybe, ahol Basta 
oldalán harcolt Báthory Zsigmond ellen. Győzelmük után azonban a generális fölöslegessé vált szövetségesét
vallon zsoldosaival megölette. /- -

A Szent György-szobor a Farkas utcai református templom előtt áll, a hársfák alatt. Az eredeti művet 1373-ban 
készítette a kolozsvári testvérpár, Márton és György, és Prágában a Hradzsin udvarán áll. I. Ferenc József király 
a prágai Szent György-szoborról két gipszmintát készíttetett; ezek közül az egyiket az Erdélyi Múzeumnak aján-
dékozta. Az 1900-as évek elején Kolozsváron gyűjtést indítottak a gipszminta alapján készítendő bronzszobor 
felállítására. A másolat Róna József budapesti öntödéjében készült el és 1904. szeptember 28-án leplezték le az 
Arany János-téren (utóbb Szent György, Gheorghe Sion, Béke, jelenleg Lucian Blaga tér). 1960-ban, a Diákmű-
velődési Ház építésekor a szobrot átköltöztették jelenlegi helyére. A szobor másik másolata Budapesten, a 
Halászbástya lépcsősorának alján található.
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  - - / Márton és György - Sárkányölő Szent György-szobra: 1373
Az európai gótikus szobrászat e kimelkedő remekműve szót kér a 21. század kezdetén. Minden földrész minden 
emberéhez kíván szólni, de elsősorban szülőhazájának népeihez, a Kárpát-medence lakóihoz, az Anjou-kori 
Magyarország örököseihez. A közel életnagyságú, törékeny testű, de rendkívüli tettet végrehajtó hős lovag 
eredeti szobra Prágában van, a középkori Szent György-kolostorban berendezett állandó művészeti kiállításon, 
de hű másolatai ott állnak Kolozsvárott és Budapesten. Az ott élők naponta látják, de vajon megállnak-e olykor-
olykor, hogy meghallgassák e pompás mű üzenetét? - Erre szeretne buzdítani e kis írás.
Márton és György kolozsvári szobrász testvérek 628 éves Sárkányölő Szent György-szobra az ember apoteózisa! 
Az öntudatos, fegyelmezett, művelt ember dicsőítése, aki nagy szellemi koncentrációval, halálmegvető bátor-
sággal megsokszorozza fizikai erejét, és legyőzi a sokszoros túlerőt. A hatalmas, kígyótestű, denevérszárnyú, 
emberevő sárkány már éppen a bátor harci ménen vágtató lovag lábfejébe akar harapni, farkát már a ló mellső 
lábára tekerte, amikor a Vitéz megállítja lovát, magasra emeli jobbjában lándzsáját, és biztosan célozva a 
sárkány torkába döfi. Nem csatázik vele, hanem egy perc alatt megöli. E tett végérvényességét hangsúlyozza a 
kompozíció a függőleges tengelyében: a hosszú lándzsa, amelyet meghosszabbít és ezáltal kiemel a hős magasra 
nyújtott, energiával teli, lándzsavető jobbja. Ez a jobb kar kapcsolja össze a lándzsát az azt irányító Vitéz -
ugyancsak - függőleges alakjával: az értelemtől, szellemtől, megfeszített akarattól sugárzó arcával, a vértbe 
öltözött, a léleknek engedelmeskedő testtel és a halálos döfés erejét tovább fokozó, a kengyelben szinte felálló, a 
függőleges irányt erősítő, megfeszített lábszárral. A jelenet bal szélén a ló klasszikus szépségű, ugyancsak 
izgalomtól feszülő feje és mellső lábszárai is a győztes csapás függőleges irányát hangsúlyozzák. Ezt erősítette a 
jelenetet egykor balról lezáró királylány kis alakja, amelyet, feltehetően a 16. században, az 1562. évi javításkor, 
de legkésőbb 1663-ban távolítottak el a bal oldalon kiemelkedő szikláról, amikor a szobrot kútszoborrá alakí-
tották át. A szökőkút sárkányfejes vízköpőjét helyezték itt el, hasonlóan Lippay György prímás híres pozsonyi 
kertjének 17. századi Szent György-kútszobrához, ahol háromfejű sárkány köpi a szökőkút vizét, s amely ma is 
Pozsonyban áll, a 18. századi prímási palota udvarán. A Kolozsvári testvérek szobra tehát nemcsak az emberi 
virtus csodákra képes teljesítményét hirdeti, hanem megjelöli a küzdés célját is, a gótika lovagi eszményének 
megfelelően, ahol a nő, a királylány a szellemi értékeket képviseli, az ember célját jelentő dantei Paradisót, aho-
vá csak Beatrice vezetésével lehet eljutni.Szent György lovag pompás sziklás tájban lovagol, amelyet növények, 
facsoportok élénkítenek, s kígyók népesítenek be. Ez a táj az Isten teremtette szép világot jelképezi, ahol teret 
kapott a gonosz is. A sárkány nem más, mint Lucifer, a főördög, aki egykor Isten fényének hordozója volt, de 
fellázadt Isten ellen. A Teremtő nem semmisítette meg gonosz teremtményét, de száműzte az örök boldogságból 
az örök szenvedésbe. Megengedte, hogy körüljárjon a világban, keresve, hogy kit nyeljen el (Szt. Péter I. levele, 
5, 8). Ezt jeleníti meg szobrunkon a tájban kúszó, a Szent Györgyre támadó óriási fenevad.A szobor bronzból 
készült, nagy technikai tudást igénylő viaszvesztéses eljárással, amelyet az aranyozás tett még fénylőbbé, ragyo-
góbbá. Így sokkal nagyobb hatást gyakorolt az emberekre, mint ma. Az előtte elhaladót megállásra, gondolko-
dásra késztette. A szobor eredeti felállítását nem ismerjük. De kétségtelen, hogy volt építészeti talapzata, és talán 
építészeti környezete is, amely méltóképpen keretezte, kiemelte a szuggesztív erejű remekművet. Nagy mérete és
dinamikus, térbeli kompozíciója alapján valószínű, hogy szabadon állt, nem templomi oltáron, mint Szepesszom-
baton vagy Pozsonyszentgyörgyön, ahol a Sárkányölő Szent György-szobor a főoltár szekrényében kapott he-
lyet, a kolozsvári mesterek művénél lényegesen későbben, a 16. század elején. Marosi Ernő, aki legutóbb foglal-
kozott a kolozsvári Márton és György mesterek Szent György-szobrával akadémiai székfoglalójában,1 ovális 
alaprajzú gótikus kápolnát tart valószínűnek a szobor körül, amelynek alaprajza a szobor ovális talapzatát követ-
hette. A szobor első említése 1541-ből maradt fenn, Václav Hajek cseh krónikájában. Ekkor Prágában van, a 
Mihulka-torony közelében mint kútszobor. A nagy tűzvészben, a toronyból lezuhanó gerenda letörte a lovas 
karját a lándzsával. Hogy mikor és hogyan került Prágába, azt nem tudjuk. A 14. században Itálián kívül igen 
kevés műnek ismerjük név szerint az alkotóját. Így nagy jelentőségű, hogy a Kolozsvári testvérek neve ott szere-
pelt az 1749-ben elveszett pajzson, amelyet Szent György a baljában tartott. A pajzs faliratát többen lejegyezték, 
így a jezsuita B. Balbín 1677-ben: "A.D. MCCCLXXIII HOC OPUS IMAGINIS S. GEORGII PER MARTI-
NUM ET GEORGIUM DE CLUSSENBERCH CONFLATUM EST." Magyarul: Ezt a művet, Szent György 
képmását az Úr 1373. esztendejében a kolozsvári Márton és György készítette. A confluo ige azt is kifejezi, 
hogy összeolvasztással készítették. Márton és György kolozsvári szobrászokról más felirat is fennmaradt, ame-
lyet Miskolczy István jegyzett fel 1609-ben Váradon. A székesegyház előtt, az álló királyszobrok egyikének paj-
zsán a felirat arról tudósít, hogy Nagy Lajos király idejében, Futaki Demeter nagyváradi püspök (1345-72) meg-
rendelésére készítették e szobrokat Márton és György, a kolozsvári Miklós festő fiai. E szobrok tehát, amelyek 
Szent István királyt ábrázolták, és a két oldalán Szent Lászlót és Szent Imrét, a Szent György előtt készültek, mi-
vel Futaki püspök 1372-ben meghalt. Szent László lovas szobrán a felirat megjelöli a pontos évet, 1390-et, vala-
mint Zsigmond király nevét és a szobrászokat, a kolozsvári (de Colosvar) Márton és György magistert. A három 
felirat a testvérpár harminc éven át tartó bronzöntő munkásságáról tudósít. Műhelyük ezalatt Váradon volt, de 
kolozsváriaknak nevezték magukat. A fiatalkori műveken fontosnak tartották az apa megjelölését, ami arra utal, 
hogy neves festő volt. Míg a váradi királyszobrok felirata megjelöli a megrendelő személyét, addig a Szent 
György-szobor pajzsának feliratán ez nem szerepel. Feltételezzük, hogy a talapzaton volt olvasható, amelyet 
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többször is változtattak. A középkor embere nagy tisztelettel övezte Szent Györgyöt, akit 303-ban mint Diocle-
tianus császár magas rangú kappadókiai katonáját keresztény hitéért, kegyetlen kínzatások után, lefejezték.3 A 
keleti kereszténység egyik legfontosabb szentje, aki az ókori népek hőseinek, Perszeusznak, Hórusznak, Mith-
rásznak vagy a trák lovasistennek keresztény utóda. Az 5. századtól külön miseszövege volt. A 6. században már 
ismerjük egyiptomi kopt ábrázolását. Nyugat-Európában a Karoling- és az Ottó-korban jelenik meg a tisztelete, s 
a keresztes háborúk alatt terjed el. A magyar Szent Korona alsó részén is ott van Szent György zománcképe, a-
mely Moravcsik Gyula szerint Szent György segítségére utal a pogányok elleni küzdelemben. II. Henrik német-
római császár, Szent István királyunk sógora, Szent György tiszteletére szentelteti fel székhelyén, Bambergben a 
dóm keleti kórusát. Szent István király a Nagyobb Legenda szerint Szent Márton és Szent György zászlaja alatt 
győzött a pogány Koppány felett. Csanád vezér Szent György közbenjárására verte le Ajtonyt Marosvár közelé-
ben. A győzelem helyén Szent György tiszteletére monostort alapított, amelyet Szent Gellért csanádi püspök 
szentelt fel, akinek keresztneve György volt, és aki Velencéből, a Szent György bencés kolostorból érkezett 
hozzánk. Szent István a bolgárok elleni hadjáratából Szent György-ereklyét hozott, amelyet Gellért püspök csa-
nádi székesegyházának adományozott. A veszprémi Szent György-kápolna, ahol Szent Imre gyakran imádkozott 
a legendája szerint, és ahol Szent György fejereklyéjét őrizték, a középkorban kedvelt búcsújáróhely volt. Eszter-
gomban Szent István alapította a Szent György mezei prépostságot, amelynek pecsétje a Sárkányölő Szent 
György ábrázolásával az újkorban is ismert. Árpád-kori nemzetségi monostoraink közül többnek Szent György a 
védőszentje (Oroszlámos, Ják, Dombó, Jásd).
A 13-14. században, a lovagvilág fénykorában Szent György Európa egyik legkedveltebb szentje. Sorra alakul-
nak a Szent György-lovagrendek, így Angliában 1330-ban, Magyarországon 1326-ban I. Anjou Károly királyunk 
alapítja. Feladata a foglyok kiváltása, a szegények gondozása, a király és a haza védelme. Jelvénye fehér mező-
ben piros kereszt. Ez ékesíthette Márton és György kolozsvári szobrászok Szent György lovagjának pajzsát is, 
amelyet 1748-ig a baljában tartott, majd elveszett. Nagy Lajos királyunk a budai várban, a mai Dísztéren Szent 
György-templomot építtet, amelynek pompás kapuzatán a Szent György-ábrázolást a 16. században még a törö-
kök is tiszteletben tartották.5 A 17. században pusztult el. A Zsigmond királyunk által 1408-ban alapított lovag-
rend nem véletlenül kapta a Sárkányrend nevet. Védőszentje Szent György volt. Az alapítólevélben olvassuk: 
"az úrnak dicsőséges harcosa, Szent György vértanú magát Istennek ajánlva a rátörő sárkányt megtámadta, és 
lándzsájával az életét vette. [...] A Sárkányrend az álnok ellenség, az ősi sárkány követőinek [...] az egy igaz hit, 
Krisztus keresztje és országának veszedelmére törők kipusztítására alakult."
Szent György egész országok, így Anglia patrónusa. Számos város is védőszentjeként tiszteli, mint Ferrara, 
Genova, és a magyar területeken is erre utal a nagyszámú Szent György helységnév, mint Balatonszentgyörgy, 
Dunaszentgyörgy, Zalaszentgyörgy, Pozsonyszentgyörgy, Marosszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy, Csíkszent-
györgy, Sztrigyszentgyörgy stb. A várkápolnák titulusa is gyakran Szent György. A Szent György-nap, több 
mint ezer éven át, mint a tavasz kezdete, a mezőgazdaságban, de ezen túl a közélet minden területén is meghatá-
rozó jelentőségű volt. Az itáliai trecento festészet legnagyobb mestereinek Szent György-ábrázolásai, így Simo-
ne Martini freskóképe Avignonban, a pápai székhely székesegyházának kaputimpanonjában, Vitale da Bologna 
képe, majd Altichiero falképciklusa a padovai San Giorgio-kápolnában az egyetemes művészettörténet remek-
művei, amelyek példák voltak a kortárs művészet számára.
A magyarországi művészetben is, a történelem sok pusztítása ellenére, számos jeles középkori Sárkányölő Szent 
György-ábrázolás maradt fenn. Említsük a falképek közül Ják Szent György-templomának 13. századi pompás 
főoltár-freskóképét, Almakerék, Garamszentbenedek, Nagyszombat, Rimabánya, Mártonhely, Velemér 14. szá-
zadi, a Kolozsvári testvérek szobrával közel egykorú ábrázolásait. A szárnyasoltárok táblaképei vagy dombor-
művei a 15-16. században többnyire Szent György egész életét elénk tárják, mint a szepesszombati vagy a 
pozsonyszentgyörgyi Szent György-főoltár. A sárkányölés drámai küzdelme itt a középpontban, az oltárszek-
rényben kapott helyet. A soproni Szent György-templom kaputimpanonjában a Sárkányölő Szent György kő-
domborművét az utóbbi évtizedekben tárták fel. Lőcse város plébániatemplomának Szent György ispotályos 
kápolnájában Lőcsei Pál mester tanítványa készíti a 16. század elején a Sárkányölő lovas szobrát, amelyet fres-
kókép egészít ki a táj és a királylány alakjával. A magyar középkori Szent György-ábrázolások remekművei a 
királyi pecsétek is, így István ifjabb király (1267), Károly Róbert 1323. évi második pecsétje, a Szent György-
lovagrend 1326. évi pecsétje, István hercegnek, Nagy Lajos öccsének 1351. évi pecsétje.
A Kolozsvári testvérek Szent György-szobrának megrendelőjét nem ismerjük, de az itt említett királyi pecsétek 
ábrázolásaival való művészi kapcsolata királyi, illetve a királlyal közvetlen kapcsolatban álló mecénásra utal. 
Minden valószínűség szerint Nagy Lajos király megbízásából készíthette a testvérpár a jeles alkotást, aki 
ajándékul küldhette IV. Károly német-római császárnak Prágába. A szobor mint a császárváros kincse a 
művészettörténet-tudomány kezdetétől, a 19. század első felétől szerepel az egyetemes szakirodalomban. Így 
G.K. Nagler Neuestes allgemeines Künstler-Lexiconjának II. kötetében (München, 1835. 565), Franz Kugler 
kézikönyvében (Handbuch der Kunstgeschichte. 1842. 592), Johann David Passavant a cseh- és morvaországi 
középkori művészetről írt tanulmányában (1856) stb. A hazai irodalomban Wenrich Vilmos (Századok, 1879. 
122-125) és Pasteiner Gyula (A művészetek története. Bp., 1885. 320-321) után Czobor Béla írt először önálló 
tanulmányt a Kolozsvári testvérek Szent György-szobráról 1886-ban (Egyházművészeti Lap, Bp., 251-254), 
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amelyet Czakó E. (1904, 1905) és Pósta Béla (1908) írásai után 1916-ban Lázár Béla nagyszabású dolgozata 
követett Kolozsvári Márton és György művészete címmel (Archeológiai Értesítő, Új folyam XXXVI 1916. 63-
107). Lázár Béla, miután áttekinti a középkori európai művészet Szent György-ábrázolásainak főbb típusát, 
szobrunkat az európai művészettörténet keretében elemzi és értékeli. Rámutat Simone Martini egykori avignoni 
freskóképéhez, Stefaneschi bíboros Szent György-kódexében (Vatikáni Könyvtár, fol. 18v. 85) a Sárkányölés 
ábrázolásaihoz, valamint a nápolyi Anjou-udvar miniatúraművészetéhez (Mechelen/Malines-i Anjou-Biblia, 
Louvain) fűződő kompozíciós és stiláris kapcsolatokra. Tanulmánya németül is megjelent 1917-ben Bécsben, a 
Studien zur Kunstgeschichte sorozatban, s így kutatási eredményei az egyetemes művészettörténet részévé vál-
tak. 1924-ben Wilhelm Pinder a német gótikus és reneszánsz szobrászat nagy összefoglaló kötetében, a Hand-
buch der Kunstwissenschaftban (88-92) az ő megállapításaira építve helyezi szobrunkat az Alpoktól északra 
fekvő prágai, bécsi udvari művészetbe. Közvetlen kapcsolatot lát Heinrich Parler prágai Szent Vencel álló kő-
szobra, valamint a bécsi Stephanskirche Singertorjának szobrai és domborművei és a Szent György-szobor kö-
zött. Ezután Balogh Jolán szükségesnek látta a Szent György-szobor itáliai kapcsolatainak beható elemzését. 
1929-ben közreadja A magyarországi Szent György-ábrázolások forrásai című alapvető tanulmányát (Archeo-
lógiai Értesítő, XLIII. 134-155), majd 1934-ben Márton és György kolozsvári szobrászok címmel önálló kötet-
ben foglalja össze a máig érvényes ismereteket hazánk e kiváló művészeiről (az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
kiadása, az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban). Lázár Béla avignoni és nápolyi párhuzamain kívül az 
orvietói dóm nyugati homlokzatán álló bronzszobrokkal, főképpen a Szent Mihállyal való stiláris kapcsolatra 
hívja fel a figyelmet. Sajnos e kötet nem jelent meg nyugati nyelven, így nem lett az európai szakirodalom része.
A második világháború után a cseh kutatás W. Pinder nyomán a prágai Parler-műhelyt tekintette a Szent 
György-szobor alkotójának. (Albert Kutal, 1962. 1972), majd J. Homolka egyenesen Peter Parlernek tulajdo-
nította a szobrot az 1978. évi kölni Parler-kiállításon (Parler-Katalog 2 663). A Kolozsvári testvérek szerintük 
csak az öntést készítették. Ezt 1967-ben Radocsay Dénes, majd Eisler János és Marosi Ernő cáfolták meg a 
Parler-kiállítás katalógusában és az ott tartott nemzetközi konferencián (Parler-Katalog 4. 134-136. és Resultat-
band. Köln, 1980. 87-94.). Marosi Ernő az európai szobrászat e kiváló alkotására vonatkozó újabb kutatásait a 
Magyar Tudományos Akadémián 1994-ben tartott székfoglalójában foglalta össze. Megerősítette és tovább-
fejlesztette az orvietói stíluskapcsolatokat, rámutatott a szobor jellegzetesen közép-európai művészeti jellegére, 
behatóan foglalkozott a technikai vizsgálatok értelmezésével és a mű eredeti felállításának kérdésével….
A 21. század emberét is sarkallja a csüggedést nem ismerő küzdelemre a Jóért, a Szépért és az Igazságért!

Arcán felismered rettenve arcod:
benned emeli Szent György jó vitéz

győztes lándzsáját a szörnyeteg ellen,
benned tusakodik az égi hős

halálodig szüntelen küzdelemben.
(Csanád Béla)

Jegyzetek :1. Marosi Ernő: "Opus Imaginis Sancti Georgii". In: Kép és Hasonmás. Művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon. 
Művészettörténeti Füzetek. 23. Bp., 1995. 86-123., 2. B. Balbín: Epitomae historica Rerum Bohemicarum. Lib. III. Pragae, 1677. Cap. XXI 
379.,3. Jakobus de Voragine: Legenda Aurea. Bp., Helikon, 1990. 102-105.,4. Moravcsik Gyula: In: Szent István-emlékkönyv. II.I Bp., 
1938. 433.,5. Supka Géza: Szent György budai domborműve és a nagyváradi szobrok. Archeológiai Értesítő, 1912. 89.,6. Baranyai Béla: 
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Zöldövezet: Botanikus kert , Fellegvár ,Házsongárdi temető , Mikó-kert , Sétatér 
A botanikus kert jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó intézmény. Alapítója Richter Aladár 
volt ; román nyelvű források általában Alexandru Borza professzort jelölik meg alapítóként. A kert 14 hektáros 
területén több tízezer növény található a Föld egész területéről. Részei: díszkert, geobotanikai, rendszertani, gaz-
dasági, és orvostudományi. A botanikus kert területén található a Növénytani Intézet és a Növénytani Múzeum 
is, illetve az egyetem Növénytani Gyűjteménye.
A Fellegvár (románul Cetăţuie) a Kis-Szamos melletti 405 méter magas dombon levő erőd neve. A dombot 
eredetileg Kőmál-nak hívták, de ma már ezt is Fellegvárnak nevezik.1702. augusztus 14-én a Kőmál tetejére a 
katolikusok keresztet állítottak. Az erőd Giovanni Visconti tervei alapján 1713-1723 között épült császári kato-
nai erődítményként, a Rákóczi-szabadságharc leverése után; az erődben a katonai létesítmények mellett börtön is 
volt. Az öt oldalról földből emelt sáncokkal kerített és kapubástyákkal védett, Vauban-rendszerű csillagvár építé-
séhez a város kb. 5782 gyalognapszámot adott. A város legjobb szőlőit és szántóföldjét magába foglaló területen 
az építkezés katonai szigorral kezdődött: még azt sem engedték meg, hogy a termést leszüreteljék. 1849-ben itt 
végezték ki Stephan Ludwig Roth szász evangélikus lelkészt, aki a császár megbízásából a küküllőmenti szász 
falvak biztosa volt. Az eredetileg csillag alakú erődítményből ma már csak a keleti kapu és a sáncok láthatók. A 
20. század elején a vár sáncai alatt szegények kunyhói álltak; a negyednek Sáncalja volt a neve. Az 1880-as évek 
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elején Kőváry László a Fellegvár dombjának északi lejtőjén 50 000 m2 területet parcelláztatott fel vasúti alkal-
mazottaknak házhelyként; így jött létre a Kőváry-telep. 1900 őszén a Sétatér felőli oldalán kiépült a 420 méter 
hosszú szerpentines sétaút. A sétaút közepe táján állították fel Stróbl Alajos Erzsébet királynét ábrázoló mell-
szobrát. 1901 és 1919 között a város felőli sétányon Árpád, Lehel, Vérbulcs és Őrs fejedelmek szobrát állították 
fel; ezeket 1919-ben elpusztították. A Fellegvár tetején levő Belvedere szálloda az 1970-es években épült. 1995 
novemberében a Fellegvár város felőli szélére felállították a Virgil Salvanu tervezte 26 m magas fémkeresztet.
A Házsongárdi temetőt 1585. május 11-én alapította a kolozsvári közgyűlés, a pestisjárvány kezdetén. A temető 
kezdetektől fogva köztemető szerepét töltötte be a város életében, így vallási és etnikai hovatartozástól függetle-
nül bárki idetemetkezhetett. Az idő folyamán többször kibővítették, így jött létre a 17. században a lutheránus 
temetőkert, majd 1840-ben a régi zsidó temető. 1885-ben temetőt rendezték, sok gazdátlan régi követ kiemeltek 
a helyéről, kijelölték a parcellákat, elkezdték a fásítást. A 19. század végén a temetőt dél felé kibővítették, itt 
nyílt meg 1892-ben az új zsidó temető és 1914-ben a honvédsírkert. A halottas kápolnát és az irodaépületet 
1897-ben építették. A legrégebbi sírkő 1599-ből maradt fenn, ez egy ereszes sírkő, amely a lutheránus temető-
részben található, de a Jelen-kripta oldalán található egy 1585-ből fennmaradt tábla is. A 14 hektáron több mint 
400, főként magyar nevezetes személy sírkövét találhatjuk. A kolozsvári román lakosság arányának növekedé-
sével a temetőben is egyre több román sír található. Noha a városi közgyűlés már 1892-ben megállapította, hogy 
"a jelenlegi köztemető annyira túlzsúfolt, miszerint közegészségi és közrendészeti tekintetekből továbbra már 
nem használható", és 1893-ban már nem engedélyezték új sírok ásását, ma is ide és a tetején megnyitott új teme-
tőben temetkeznek. Az új temetőben az 1970-es években a sírok közti utakat is eladták sírhelynek. Valamelyest 
enyhített a helyzeten a monostori temető megnyitása.
A Mikó-kert gróf Mikó Imre nyaralójának a tizenkét holdas kertje volt, amelyet 1859-ben az Erdélyi Múzeum-
Egyesületnek (EME) adományozott. Itt található a Babeş–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó Állattani Múze-
um. A kert első igazgatója (akkori szóhasználattal őre) Brassai Sámuel volt. 1872-ben az EME a kertet ötven év-
re átadta az egyetemnek, azzal a kikötéssel, hogy „az egyetem a kert parkszerűen mivelt részében jelenleg meg-
lévő arboretumot és fruticetumot, amely csaknem teljes számmal tartalmazza Erdély valamennyi élő fáit és cser-
jéit, elpusztulni nem hagyja” 1872-ben alapították az egyetem Állattani és Összehasonlító-Anatómiai Intézetét, 
amely a görög stílusú nyaralóban kapott helyet. Vezetője alapítástól 1890-ig dr. Entz Géza volt.1873 és 1896 
között Kánitz Ágost vezetése alatt a kertben hideg- és melegház létesült. Kapcsolatban állt a boroszlói, lipcsei, 
firenzei, pisai, bonni, berlini, marburgi, lenbergi és budapesti botanikus kertekkel. 1884. október 31-én Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében avatták fel az egyetem új Vegytani Intézetének épületét 
a Mikó-kertben. Ebben az épületben volt először Kolozsváron elektromos világítás és elektromos vetítőlámpa-
berendezés.1889. június 10-én leplezték le az Erdélyi Múzeum-Egyesület által állított Mikó Imre-mellszobrot, 
Vay Miklós alkotását. 1896 és 1900 között Istvánffi Gyula volt az igazgató. Az ő idejében épült a vízvezeték-
hálózat, a három vízmedence, a hatalmas sziklakert. 1900 és 1904 között Richter Aladár igazgatása alatt létesült 
a növénytani múzeum és az egyetem általános növénytani intézete. A kert terjeszkedési lehetőségeit beszűkítette, 
hogy 1897–1902 között megépítették az egyetemi klinikák épületeit. Az 1960-as évek elején a kertbe diákottho-
nokat építettek.
A Sétatér a város központjában, a Kis-Szamos partján elterülő park, területe kb. 13 hektár. Gesztenyefái több, 
mint száz évesek.1827. február 1-jétől a Jóltevő Asszonyi Egyesület bérbe vette a várostól a Hangyás-berket, 
hogy ott sétáló helyet létesítsen. 1838. május 1-jén Városi Sétahely-bizottság létesült, mely átvette a Sétatér 
kialakításának feladatát a Jóltevő Asszonyi Egyesülettől. Az 1830-as évek elején nyílt meg, kezdetben Nép-
kertnek nevezték. 1860. szeptember 15-től a Sétatéri Bizottság (elnöke gróf Mikó Imre) gondozza a Sétateret. 
1862-ben alakult meg a Kolozsvári Kereskedelmi Ifjak Dalárdája, melyet Stöger Béla, a színház operarész-
legének karmestere vezetett. A kórus esténként a sétatéri tó partján énekelt. 1865. szeptember 2-án Haller Károly 
kezdeményezésére megalakult a Sétatér-Egylet, amely átvette a városi Sétatéri Bizottságtól a Sétatér rendezését, 
gondozását, kialakíttatta a sétányokat, kiásatta a tavat, zenepavilont emeltetett. 1871-ben Korcsolya-Egylet ala-
kult a városban, mely kibérelte a sétatéri tavat, és a szigetére 1877-ben fa korcsolyacsarnokot építtetett. 1873-ban 
A Sétatéren lövölde épült. 1874. június 13-án nyílt meg a Zimmermann Henrik tervei szerint a Sétatér részeként 
épült favázas nyári színkör (ma ez ad helyet az Állami Magyar Színháznak). 1896–1897-ben épült fel a Pákey 
Lajos tervezte korcsolyapavilon és a kioszk. A Felsőbb Leányiskola, amelyet igazgatónőjéről De Gerando-nak 
neveztek, 1900-ban költözött a sétatéri új épületbe, amelyet Alpár Ignác tervezett (ma az egyetem kémiai kara 
található itt). 1912 őszén Janovics Jenő a sétatéri színkörben mozit rendezett be. A Sétatéren található Liviu 
Rebreanu és George Coşbuc szobra, amelyeket az 1960-as évek végén állítottak fel.
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Az Állami Magyar Színház és Állami Magyar Opera a Kis-Szamos partján levő közös épületben tevékenykedik.
Az első épület ezen a helyen 1874-ben Zimmermann Henrik tervei alapján épült, Korbuly Nogdán bankigazgató 
kezdeményezésére és zömében saját költségén. Az első előadást 1874. június 13-án tartották benne. Eredetileg 
nyári színkör-ként volt ismert, mivel a színház csak a meleg hónapokra költözött ide. (Év közben az előadások 
1906-ig a ma már nem létező Farkas utcai kőszínházban, 1919-ig a jelenlegi Román Nemzeti Színház épületében 
folytak.) A nyári színkör favázas épületét 1909-1910-ben az akkori színigazgató, dr. Janovics Jenő betonvázasra 
cseréltette, úgy, hogy alkalmas legyen hangversenyek tartására és mozgókép előadásra is. Az új, szecessziós stí-
lusú épület tervezői Márkus Géza és Spiegel Frigyes voltak. Az építkezésre a város kölcsönt vett fel, a törlesztést 
dr. Janovics Jenő közjegyzői okiratban magára vállalta. Az új épület megnyitó előadását 1910. július 18-án tar-
tották, majd ugyanebben az évben augusztus 18-án egy megnyitó díszelőadás is volt, Ferenc József 80. születés-
napjának tiszteletére.1960-ban az épület homlokzatát átalakították, megnagyobbítva az előcsarnokot.
A Babos-palota a Kis-Szamos partján, a Széchenyi tér sarkán álló reprezentatív épület. A kétemeletes bérházat 
Babos Sándor építtette az 1890-es évek elején. 1944-ig a palota második emeletén volt az Erdélyi Szépmíves 
Céh székhelye. Az épület jelenlegi tulajdonosa, az Erdélyi Református Egyházkerület visszaigényelte a második 
világháború után elkobzott ingatlant. A visszaszolgáltatásról 2003-ban született bírósági döntés, 2005-ben az 
egyház részben visszakapta az épületet, de néhány üzlethelyiséget és lakást közben eladtak, így a jogi eljárás 
folytatódik.
A Báthory-Apor Szeminárium, más néven Szent József Fiúnevelde barokk műemlék épület az Egyetem (ma 
Universităţii) utcában. Hajdani lakói – minden sértő szándék nélkül – Szent Jóska néven emlegetik. Amikor I. 
Lipót császár visszaadta a jezsuitáknak a birtokaikat, a rend újra megnyitotta iskoláját Kolozsváron és nagysza-
bású építkezésekbe kezdtek. Ekkor emelték Apor István alapítványából a szeminárium épületét, amely 1728-ban 
készült el. Az építkezéshez részben a kolozsmonostori apátság köveit használták fel. Az épület homlokzatán egy 
fülkében Szent József szobra található, Johannes Nachtigall alkotása. A bejárati folyosó bal oldalán Bulbuk 
Emánuel örmény kereskedő emléktáblája található, aki alapítványt tett a fiúnevelésre. Az udvari belső kapu 
feletti fülkében az alapító Báthory István szobra látható, ez Vágó Gábor műve 1933-ból.A kommunizmus évei 
alatt az épületben elemi iskola és internátus volt. Jelenleg a Báthory István Elméleti Líceumhoz tartozik.
A Biasini-szálloda a Petőfi (ma Avram Iancu) utcában, a Házsongárdi temető bejárata mellett található 19. szá-
zadi épület.Gaetano Biasini (1790–1847) vívómesterként került a városba, majd megnősült és polgárjogot szer-
zett. 1818-ban magán-vívóiskolát nyitott a Redutban, 1824-ben nyilvános vívóiskolát. 1837-ben megvette a 
Szacsvay-fogadó épületét és szállodává alakította át. Az épület földszintjén kávéház működött, és itt volt a Pest-
től Bukarestig közlekedő gyorskocsijáratnak az állomása is. (A kocsik a Budapest – Kolozsvár távolságot jó idő-
ben három nap alatt tették meg.) 1847-ben 31 szobája és tekéző terme volt.1870-ig a helyi postahivatal is a szál-
lodától bérelt helyiségekben működött. Az 1860-as évektől kezdve több konkurrens szálloda (Pannónia, Nem-
zeti) is épült. A Központi (1891) és a New York (1895) szállodák megjelenésével a Biasini-szálloda lecsúszott, 
egykori rangját elvesztette. (1895-ben a Biasini szálloda már nem szerepel az országos vendéglátóipari névjegy-
zékben.) 1913-ban a földszinten orfeum nyílt. 1926 áprilisában az akkori tulajdonos bezárta a szállodát és az 
orfeumot bezárták, és az épületet lakóházzá alakíttatta át.

Bocskai István (Kolozsvár, 1557. január 1. – Kassa, 1606. december 29.) Erdély fejedelme 1605 és 1606 között. 
Református vallású. Középbirtokos család sarja, Bocskai György és Sulyok Krisztina fia. A bécsi udvarban 
apród, majd visszatérve Erdélybe, 1592-től váradi kapitány s a törökellenes párt egyik vezéralakja. Unokaöccse, 
Báthory Zsigmond fejedelem nevében 1595-ben ő kötötte meg a török elleni szövetséget II. Rudolf császárral, 
ahogy a törökkel való szakítást ellenző politikai párt megtörésében is ő volt a fejedelem fő támasza. 1595-ben 
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fővezérlete alatt az erdélyi és havasalföldi haderő Gyurgyevónál nagy győzelmet aratott a török seregen. Az ígért 
császári segítség azonban elmaradt, Erdély pedig egymaga a török erejének nem tudott ellenállni. Báthory 
lemondott, a fejedelemség területe csatatérré vált és szinte teljesen elpusztult. Amikor 1602-ben Bocskai István 
tiltakozott Basta tábornok rémuralma ellen, Prágába internálták és csak két év múlva engedték haza. A Habsburg 
uralomból kiábrándulva bihari birtokaira húzódott vissza. A török területre menekült bujdosók nevében Bethlen 
Gábor arra biztatta, hogy álljon egy Habsburg-ellenes felkelés élére, s ehhez a török szövetségét helyezte 
kilátásba. Levelezésük a kassai főkapitány, Belgiojoso kezébe került, aki már régóta leste az alkalmat, hogy 
lecsapjon Bocskai Istvánra és birtokait elkobozza. A végső veszélyben Bocskai megnyerte a hajdúkat, akik 1604. 
október 14-én Álmosd és Bihardiószeg között szétszórták a Bocskai István ellen vonuló császári sereget. A 
hajdúk és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok élén indította meg Bocskai az idegen uralom elleni szabadságharcot. 
Hamarosan, csatlakozott hozzá az idegen zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt 
lázongó városi polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is. 1605 végére Magyarországnak a 
töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölkelők birtokában volt, miközben Bocskait 1605. április 17-én a 
szerencsi országgyűlés Magyarország és Erdély fejedelmévé választotta. Rudolf végül tárgyalásokra kényszerült. 
Bocskai is békére hajlott, egyrészt azért, mert a szabadságharc eredményeit veszélyeztette a felkelők táborán 
belül a hajdúk és a nemesek egyre élesedő ellentéte, másrészt pedig azért, mert nem akarta magát a török karjába 
vetni, ami pedig elkerülhetetlen lett volna, ha szakít a Habsburgokkal. A Porta a segítség ürügyén további 
területeket akart magának foglalni. Az 1606 végén megkötött bécsi béke biztosította a magyar rendi jogokat és a 
vallásszabadságot, s a hét tiszai vármegyét Bocskai élete tartamára Erdélyhez csatolta. Az ugyanebben az évben 
megkötött, Bocskai által közvetített zsitvatoroki béke a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett. A 
szabadságharc győzelmeinek kivívóit, a hajdúk zömét István kiemelte a földesúri fennhatóság alól és közösségi 
kiváltságokkal, katonáskodási kötelezettséggel a hajdúvárosokban telepítette le, ahogy a székelységnek is 
biztosította korábbi kiváltságait. Végrendeletében a független Erdély fenntartását kötötte utódai lelkére, amelyik 
kedvezőbb külpolitikai körülmények közt majd megvalósíthatja a szultán és a császár birodalma közt az ország 
egységét és a nemzeti királyságot. A reformációért a legtöbbet tevő nagy magyar politikusok egyike volt, ezért 
Genfben a Reformátorok fala egyik szobra az ő alakját őrzi. Számos közterületet, utcát, teret neveztek el róla. Az 
ő emlékére a hajdúk fejfedőjét Bocskai-sapkának nevezik.

Az Egyetemi Könyvtár épülete a város egyik szecessziós stílusú műemléke, az intézmény Erdély legnagyobb 
gyűjteménye.1906-1907-ben épült, a tervezők Giergl Kálmán és Korb Flóris voltak. Az épület felavatását 1909. 
május 18-án tartották. Az intézményt 1872-ben alapították, 31 000 kötettel. A gyűjtemény alapja az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület könyvtára volt, ez utóbb kibővült a Jogi Akadémia, az Orvosi Akadémia, és a Kolozsvári 
Megyei Levéltár gyűjteményével. 1920-ban a könyvtár az egyetemmel együtt a román állam tulajdonába került, 
ezután számos intézmény és magánszemély nyújtott adományokat a román nyelvű gyűjtemény kialakítására.
A könyvtár állományában jelenleg kb. 4 millió kötet található, ez a szám évente kb. 30 000-rel növekszik. A 
könyvtárban számos értékes kézirat, ősnyomtatvány, kiadvány található. A legrégibb nyomtatott könyv a Codex 
Iustinianus (1475). Itt található a legrégibb román nyelvű könyv: Tetraevangheliarul lui Coresi (Brassó, 1561).
Az igazságügyi palota a Hunyadi (Ştefan cel Mare) tér és a Honvéd (ma Dorobanţilor) utca sarkán található. 
1898-1902 között épült, eklektikus stílusban, Wagner Gyula tervei alapján és 1902. október 13-án avatták fel. A 
tér felé néző fő szárnya, homlokzatán Justitia szobrával az ítélőtáblának és a főügyészségnek nyújtott otthont, a 
másik szárnyán a járásbíróság és a törvényszék helyezkedett el. Az épület szabálytalan négyszög alakú, 13 belső 
udvarral, amelyek biztosítják a helyiségek világítását és szellőzését. Két bejárata van, az északi és a nyugati ol-
dalon. Mindkét homlokzatot négy dór oszlop díszíti, amelyek az első emeleti erkélyt támasztják. A homlokzat 
díszítő elemek terrakottából és magyarvistai kőből készültek. A nyugati homlokzatot egy 9 m széles, 29 m 
hosszú és 8,6 m magas kupola fedi. Az épület Hunyadi tér felőli szárnyát 1956 áprilisában a Városi Művelődési 
Ház kapta meg, majd 1968 augusztusában az egyetem közgazdasági kara. Az idők folyamán az épület idősza-
kosan több intézménynek is helyet adott (megyei könyvtár, Kriterion Könyvkiadó, közjegyzőség stb.). A Honvéd 
utcai szárny ma is eredeti rendeltetésének megfelően működik. A Honvéd utcai udvari részén áll a vizsgálati fog-
ház. Ezt 1977-ben megszüntették, helyére tervezőirodák kerültek. 1998 óta ismét vizsgálati fogházként működik.
A Jósika-palota, más néven Lábasház Kolozsvár főterén álló klasszicista stílusú műemlék épület. A Lábasház 
nevet az első emeleti erkélyt tartó négy oszlop miatt kapta. A helyi diákbabona szerint vizsgák előtt nem aján-
latos az oszlopok alatt átmenni. palota helyén állt a Kakas-ház, amely a 16. században az erdélyi fejedelmek 
szállása volt. A hagyomány szerint 1594-ben ennek az ablakából nézte végig Báthory Zsigmond a törökpárti 
főurak kivégzését. Amikor a fejedelmi udvar a városba látogatott, a városi tanács ajtókat töretett a főtéri szom-
szédos házak tűzfalán, hogy összekösse az épületeket; levéltári adatok szerint ez történt a Jósika- és Rhédey-
palotákkal is. A Jósika-palota eredetileg egy emeletes volt, majd 1828-ban Jósika János főkormányszéki elnök 
építtette rá a második emeletet. Az udvari szárnyat 1864-65-ben Jósika Lajos guberniumi tanácsos építtette. Az 
első emeleten először a Nemzeti Kaszinó, majd az Igazságügyi palota felépültéig a királyi ítélőtábla volt. A 20. 
század második felében ide helyezték az Orvostudományi Egyetem központi könyvtárát.
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Mátyás király szülőháza, Kolozsvár legrégebbi emeletes háza, jelenleg a Ioan Andreescu Képzőművészeti Egye-
tem épülete. A ház az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, rendszerint nála 
szállt meg Szilágyi Erzsébet. 1443. február 23-án (szülőházi emléktáblájának felirata szerint március 27-én) szü-
letett Hunyadi Mátyás király . 1467. szeptember 28-án Mátyás király minden adó alól felmentette a házat. Ez egy 
olyan kiváltság volt, ami rendkívül értékessé tette az épületet, és biztosította aránylag változatlan fennmaradását. 
1740 körül az örökösök eladták a városnak; ezután volt átszállított foglyok átmeneti szállása és katonakórház is. 
1887-ben I. Ferenc József adományt tett, hogy emléktáblával jelöljék meg a házat. 1889. szeptember 2-án Jókai 
Mór és Orbán Balázs részvételével leplezték le a Mátyás király szülőházára elhelyezett bronz emléktáblát; az 
emléktábla tervét Pákey Lajos készítette és Zala György kivitelezte. Jókai Mór verset írt az ünnepségre. 1891-
ben a város az épületet az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek adományozta. Az egyesület 1902. október 12-én néprajzi 
múzeumot nyitott benne. 1921. március 1-jén a városi tanács levétette Mátyás király szülőházáról a magyar nyel-
vű bronz emléktáblát 1925. október 11-én újra megnyílt a Mátyás király szülőház két helyiségében az Országos 
Történelmi és Ereklye Múzeum kiállítása.1940-ben az épületet Kós Károly tervei szerint restaurálták 1945–1948 
között a Mátyás király-szülőházban működött a Móricz Zsigmond Kollégium; szegény sorsú fiatalok tanulását 
segítette elő 1948. július 1-jétől a város elöljárósága két évre a Bolyai Egyetemnek adta bérbe a Mátyás király-
szülőházat. 
A New York kávéház (jelenleg Continental szálloda) a város főterén, a Jókai utca és az Egyetem utca sarkán álló 
műemlék épület. A 19. század második felében az épület helyén az egyemeletes, klasszicista Nemzeti Szálló állt. 
Ezt 1894-ben lebontották és Pákey Lajos tervei alapján 1894-95-ben épült fel az új eklektikus stílusú szálloda és 
kávéház. A szálloda első bérlője a budapesti Steier és Gálos cég volt, akik magukkal hozták a szintén általuk 
bérelt budapesti New York-palota monogramos felszereléseit és berendezését. A bérlő 1912-től Fészl József volt, 
aki központi légfűtést, fürdőket, telefont, fedett és fűtött téli tekepályát és francia konyhát kínált a vendégeknek.
Az 1912-ben elhunyt báró Horváth-Inczédy Ödönné Rhédey Johanna a tulajdonát képező New York szállodát 
Rhédey palotával együtt a debreceni Református Kollégiumra hagyta, hogy az "Gróf Rhédey János Alapítvány" 
elnevezéssel kezelje őket, de kikötötte, hogy két leánya és azok leszármazói három generáción át haszonélvezeti 
joggal rendelkezzenek.1899. január 10–12-én a szállodában rendezték meg az amatőr fényképészek első kolozs-
vári kiállítását. A szálloda kezdettől fogva a város irodalmi életének a színhelye volt. Kolozsvári útjai alkalmával
Jókai Mór is itt szállt meg. A két világháború között híres törzsvendégei voltak Áprily Lajos, Balogh Edgár, 
Dsida Jenő, Gaál Gábor, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár. Az 1950-es években átmenetileg diákszállónak hasz-
nálták az épületet, 1960 óta ismét szállodaként üzemel.
Az ortodox püspöki palota épülete a Bocskai (ma Avram Iancu) téren áll. Az Oriold és Entrasser cég építette 
1887-ben Debreczeni Balázs tervei szerint, eredeti rendeltetése szerint az erdőigazgatóság székhelye volt. Az 
ortodox katedrális megépítése után 1934 áprilisában a Minisztertanács az ortodox püspökségnek adta az épületet. 
Jelenleg itt van az ortodox teológiai szeminárium is.
A volt piarista rendház épülete az Egyetem utca 7. szám alatt található, közel a piarista templomhoz. Eredetileg 
a jezsuiták építtették, nemesi ifjak konviktusaként, majd a rend megszüntetése után Mária Terézia a piaristáknak 
adta át. Az épület valószínűleg 1735-ben készült el, mivel a barokk főkapu felett ez az évszám olvasható, mellet-
te az alapítók, Báthory István és gróf Apor István címerével és a "I(esus)H(ominum)S(alvator) CON(victus) 
NOB(ilium)" felirattal. A 18. században a konviktus keleti szárnya volt a város első kétemeletes épülete. 1948-
ban a piarista rend megszüntetésekor az épületet az egyetem használta bentlakás és étkezde céljára, később iro-
dák és orvosi rendelő is került ide. A hajdani refektóriumot klubhelyiségként hasznosították. 1969-től itt volt az 
egyetem diáklapjának, az Echinox-nak a szerkesztősége.
A Protestáns Teológiai Intézet a Postakert (Cuza Vodă) utca és a Bocskai (Avram Iancu) tér sarkán áll.A jelenle-
gi épület telkén a 16.–17. században református templom állt. Miután ez 1690-ben leégett, az új templomot a mai 
kétágú templom helyén építették föl. 1764-ben Pataki István főbíró vásárolta meg az üres telket és fogadót épített 
rá, melynek neve Három liliom volt (a név a református egyház címerére utalt). Özvegye, Patakiné Babocsai 
Erzsébet a református egyházra hagyta a fogadót. Száz éve elteltével a különböző bérlők kezén a fogadó lezül-
lött, az épület állaga is leromlott, ezért az egyház elhatározta, hogy lebontják és ide építik a teológiai intézetet.
Korábban a református lelkészek képzése Nagyenyeden történt, de 1875-ben az egyházkerület elhatározta az 
intézet Kolozsvárra költöztetését. Az építkezéshez az első adományt gróf Mikó Imre tette. A jelenlegi eklektikus 
épületet Feszty Gyula budapesti építész tervezte és Endstrasser Benedek kivitelezte 1894–1895-ben. Az avatás 
1895. november 2–3-án történt Bánffy Dezső miniszterelnök és Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jelenlétében. 1895. Az első tanévben 31 teológiai és 37 bölcsészeti hallgató iratkozott be. Az 1948-ban 
életbe lépett új tanügyi törvény választás elé állította az erdélyi protestáns egyházakat: egyesítik a református és 
az unitárius teológiai akadémiákat vagy középiskolává minősülnek. Az öt protestáns püspök (Vásárhelyi János, 
Arday Aladár, Argay György, Kiss Elek és Friedrich Müller) az egyesítés mellett döntött. Az Egyetemi Fokú 
Protestáns Theologiai Intézetet 1949. február 25-én avatták fel. Ebben az évben 135 református, 25 unitárius, 11 
evangélikus hallgató iratkozott be. 1956-1957 során a német evangélikus tagozat Nagyszebenbe költözött. A 
hallgatók létszáma fokozatosan csökkent, az 1980-as években évente már csak 10-20 teológus végzett.
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A régi városháza, más néven tanácsház a Fő tér déli oldalán található. A tanácsház első írásos említése 1537-ből 
való. Ezt a korábbi épületet 1650-ben reneszánsz stílusban átépítették; a feljegyzések szerint a homlokzatát a hét 
szabad királyi város címere, és több mint hatvan latin mondás díszítette. Miután 1775-ben és 1798-ban tűzvész 
pusztította az épületet, a város új tanácsház építését határozta el. 1841-ben fogadták el Kagerbauer Antal terveit, 
1842-ben elkezdték a régi épület bontását és 1843 novemberében tették le a jelenlegi épület alapkövét. A város-
lakóknak kötelező volt pénzzel vagy munkával besegíteni az építkezésbe. A városházát 1845. szeptember 16-án 
szentelték fel.1991-ben a városházát áttelepítették a korábbi vármegyeháza épületébe. Azóta a Fő téri épületben 
városi tanácsi irodák, minisztériumok megyei kirendeltségei, civil szervezetek, az ortodox esperesség és a Nagy-
Románia Párt kaptak helyet.
A Rhédey-palota műemlék épület Kolozsvár belvárosában, a Jókai (Napoca) utca és a Fő tér sarkán. A legkoráb-
bi ismert ház ezen a helyen Baráth Istváné volt, akit 1557-1569 között királybírónak, illetve háromszor főbírónak 
választottak meg. A 16. század végén Kathonay Mihály főbíró háza állt itt, utána a tót eredetű Zook Péter keres-
kedőé lett, majd Zook eladósodása miatt Viczei Máté tulajdonába jutott. 1610 körül Viczei építtette át a házat. A 
17. század második felében az ingatlan tulajdonosa Borosjenői Székely László, Kolozs vármegye főispánja, 
1684-től Kolozsvár főkapitánya. 1692-ben bekövetkezett halála után felesége, Preda Bulcescu havasalföldi bojár 
lánya átépíttette a házat. Az építkezés nyomát ma is látható tábla őrzi, melynek felirata BULCSESDI / SÁRA / 
ÉPÍTETTE / ANNO 1698. Az épületnek az 1700-as évek első felében Székely-ház a neve, az 1760-as évek ele-
jén gróf Rhédey János altábornagy vásárolta meg. Mivel ő rövidesen meghalt, a ház az öccse, gróf Rhédey 
Mihály tulajdonába került; 1775-1777 között ő építtette a saroktelekre az emeletes barokk palotát. A Jókai utca 
felé egy kétszintes bálteremmel toldották meg az épületet, de ez 1778 januárjában összeomlott, majd 1782-ben 
újjáépítették. Rhédey Mihályné báró Bánffy Terézia megengedte az 1792 őszén megalakuló magyar színtársu-
latnak, hogy a bálteremben tartsák előadásaikat. Így a palota arról nevezetes, hogy az első "erdélyi magyar ne-
mes színtársulat" itt mutatta be 1792. december 17-én a Köleséri vagy a titkos ellenkezés című színdarabot. 1892 
novemberében a színjátszás kezdetének százéves évfordulója alkalmával a házra emléktábla került, amelyet 
Pákey Lajos tervezett. Az 1850-es évek elején gróf Rhédey János részben lebontatta a palotát, részben falait beé-
píttette a ma is létező kétemeletes bérházba. Az utolsó Rhédey-örökös, báró Horváth-Inczédi Ödönné Rhédey 
Johanna a 19. és 20. század fordulóján közös homlokzattal egyesítette a Jókai utca felőli épületrészeket. Végren-
deletében az épületet New York szállodával együtt a debreceni Református Kollégiumra hagyta, hogy az "Gróf 
Rhédey János Alapítvány" elnevezéssel kezelje őket, de kikötötte, hogy két leánya és azok leszármazói három 
generáción át haszonélvezeti joggal rendelkezzenek.2000 óta az első emeleti lakosztály az Erdélyi Múzeum-
Egyesület székhelye.
A Szabók bástyája egyike a kevés műemléknek, amely napjainkig megmaradt a régi kolozsvári várból. Nevét a 
szabók céhéről kapta, amelynek feladata volt a bástya karbantartása és védelme. Bethlen-bástya néven is ismert.
A bástya a 15. században épült vár délkeleti sarkán állt. A bástya első említése 1475-ből való, jelenlegi formáját 
1627-1629 között, Bethlen Gábor idejében nyerte el. 1655-ben tűzesetben, 1704-ben a kuruc-labanc harcokban 
károsodott. 1707-ben Károlyi Sándor felrobbantatta a bástyának a város felőli oldalát, 1709-ben a császári csapa-
tok javíttatták meg. A bástyát 1924-ben és 1959-ben restaurálták. 1959-ben a belsejét várostörténeti múzeummá 
alakították, de ennek megnyitására nem került sor.
A Széki-palota a Széchenyi tér (ma Mihai Viteazul tér) sarkán található neogótikus épület, amely 1893-ban épült. 
Az épületet a Széki-család építtette, amely több gyógyszerészt adott a városnak; a legnevesebb közülük Széki 
Tibor egyetemi tanár. Az építtető Széki Miklós szintén gyógyszerész volt. A palota földszintjén jelenleg is 
gyógyszertár működik.
A Teleki-ház a Farkas (Kogalniceanu) utcában található impozáns barokk épület. A homlokzat 14 tengelyes és 
35 méter széles. Gróf Teleki Ádám építtette 1790 - 1795 között. A tervező Leder József volt. A ház később 
Teleki József történetíró, Erdély gubernátora tulajdonába került.
A Toldalagi-Korda-palota, a város egyik barokk műemléke, Carlo Justi tervei alapján 1804-1807 között épült. A 
ház avatásán Hegedűs Sámuel református lelkész mondott beszédet, amely Az igaz ember' házának virágzása. 
Egy elmélkedésben. Mellyet elmondott az idvezült gróf Toldalagi László által elkezdett, és kegyes özvegye gróf 
Korda Anna úr aszszony ő nagysága által elvégzett házban, midőn a' tisztelt özvegy grófné abban való lakását 
isteni tisztelettel elkezdette vólna. címmel 1812-ben nyomtatásban is megjelent. Az oszlopos kapuzatot és a fő-
lépcső ballusztrádját Kocsárdi Mihály kőfaragó, az ablakrácsokat és az erkély empire korlátját Ungvári Imre 
lakatosmester, a két címeres emléktáblát pedig Csűrös Károly szobrász készítette. Az épületben született Bánffy 
Miklós és Reményik Sándor. Ez utóbbi emlékét az épület falán elhelyezett tábla hirdette 1992-ig, amikor a
Funar-korszakban lemeszelték. Az 1890-es évektől kezdve egészen 1902-ig, az igazságügyi palota megépüléséig 
az emeletet a városi járásbíróság bérelte. A helyére 1918 végéig a zenekonzervatórium költözött. 1903 és 1906 
között az épület egy részét az Erdélyi Múzeum-Egyesület bérelte. Bánffy Miklós, az utolsó magánszemély 
tulajdonos, végrendeletében az Erdélyi Református Egyházkerületre hagyta az ingatlant. Jelenleg az egyetem 
irodaépülete, illetve a Matematika Kar szakkönyvtára is itt található.
A városháza a Monostori (Moţilor) út elején található. Az épület 1896–1897-ben vármegyeházának épült, Alpár 
Ignác tervei alapján. A kétemeletes, óratornyos épület eklektikus stílusú, barokk reminiszcenciákkal. Az épület-
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ben egykor koncerteket is tartottak, illetve az üvegteremben kiállításokat szerveztek.1919-ig a megyei közigaz-
gatás, ezután a prefektúra (román megye) székhelye volt. A második bécsi döntés után ismét vármegyeházaként 
működött, majd 1948-tól a román megyei közigazgatás székhelye lett. (A pártállam idején megyei, a tartományi, illet-
ve újra megyei néptanácsnak nevezték).1974-től ebben az épületben kapott helyet a Korunk szerkesztősége. A szer-
kesztőség helyiségeiben Korunk Galéria néven kiállításokat szerveztek a kortárs művészek alkotásaiból. A pol-
gármesteri hivatal 1991-en költözött ebbe az épületbe a Fő téren levő régi városházából, Gheorghe Funar polgár-
mester kezdeményezésére. Ennek következtében 1993-ban az épületből elköltöztették a Korunk szerkesztőségét.

¤
A Kis-Szamos partján három nagy tájegység: a Szilágyság, a Mezőség, az Érchegység találkozási határmezsgyé-
jén települő Kolozsvár sok évszázad folyamán Erdély vezető városa volt. Kiemelkedő szerepét nemcsak kedvező 
földrajzi helyzetének köszönhette, hanem annak is, hogy itt alakult ki az erdélyi magyar művelődési és tudomá-
nyos élet központja. 1405 óta önigazgatási joggal, saját belső renddel bíró szabad királyi város lett. Hírét-nevét 
növelte, hogy Mátyás király szülővárosa. A városkép is sokszor kiérdemelte az idelátogatók csodálatát: Közép-
kori város – korszerű város című tanulmányában Kós Károly megfejthetetlennek tartja azt a rejtélyt, ahogyan 
Kolozsvár polgárai az 1241-es tatárjárás után józan műszaki érzékükkel az európai kultúra keleti peremterületén 
ki tudták alakítani „szinte geometrikusan szabályos, szigorúan logikus, városaink mindenikénél különb alaprajzú 
tér- és utcahálózati rendszerét, mely módosítás és változtatás nélkül, századokon át teljesíteni tudta funkcionális 
rendeltetését”. Ez a városépítészeti együttes, természetesen a Szent Mihály-templommal, a központi tér házaival, 
reneszánsz-maradványaival és gótikus alkotásaival, valamint a későbbi Mátyás szoborral, egyike Kolozsvár leg-
értékesebb történelmi örökségének. Az önálló Erdélyi Fejedelemség idején jelentős céhipari központtá válik, 
olyan neves ötvös-mesterekkel, akik a város „kincses” jelzőjének megalapozói voltak. A reformációnak is sokat 
köszönhet. Egyházszerveződések központja, az unitárius vallás, iskolák szülőhelye, amelyekből főiskolai szintű 
kollégiumok nőttek ki, nyomdái által az egyetemes magyar kultúra közismert és megbecsült városaként tartják 
számon. A XVIII. század végétől az 1848-as forradalomig a történeti Erdély fővárosa, az országgyűlések, közöt-
tük az uniós országgyűlés, és a politikai élet fóruma. Kolozsvári polgárnak lenni évszázadokon át rangot jelen-
tett. Valósággal vonzotta az erdélyi arisztokrata családokat, amelyek építkezéseik révén jelentős mértékben hoz-
zájárultak városképének kialakulásához. A kiegyezés korában korszerű tudományegyetem, tudományos és kultu-
rális intézmények egész sora létesül, az urbanizáció terén is lényeges az előrelépés. A XX. század azonban 
megtöri lendületes fejlődését. A trianoni döntéssel a magyarság érdekei nagymértékben háttérbe szorulnak, noha 
továbbra is a magyar szellemi élet vezérvárosa, ahol jelentős irodalmi alkotások születnek. A szocializmus, a 
kommunista diktatúra idején nem csak rossz napok, hanem rossz évek, évtizedek pusztítják a magyar hagyomá-
nyokat és örökséget, amely pedig minden lakójának európai színvonalú miliőt jelenthetne. Sajnos 1989 után sem 
javul a helyzet – legalábbis ebből a szempontból nem. Kolozsvár magyar történelmi örökségének tudatos rombo-
lása tovább folyik, állandósul magyar lakóinak menekülése. A még mindig közepes nagyságrendű városéval fel-
érő magyar lakossága szorongva gondol arra, hogy mi lesz, ha Kolozsvár részükre végkép lakhatatlanná válik, s 
mi lesz ennek a következménye az erdélyi magyarság jövőjére nézve. Mert Kolozsvár szerepe olyan, mint ami-
lyen a Piski-hídé volt 1849-ben Bem tábornok stratégiájában: ha elvész – Erdély is oda lesz.
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¤
.....A honfoglaló magyarok kétségtelenül felismerték a hely földrajzi, gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és 
stratégiai adottságait, mikor itt, a Kis-Szamos szűkületében megtelepedtek. Kolozsvár az olyan típusú városok 
sorába tartozik, amelyek kezdetben a magyar állam királyi várainak fejlődésvonalát követték,  miután elődei a 
honfoglalás után már jelentkeztek (Zápolya és Pata utcai régészeti leletek, 1213-ban oklevelesen emlegetett 
királyi vár, castrum Clus ). A Kolozsvárt feldúló tatárok 1241-ben „megszámlálhatatlan sokaságú magyart” 
(infinita multitudo ungarorum) gyilkoltak le falai között. A vész elvonulta után az új vár az egykori római 
Napoca romjai fölött emelkedett és később, a mai napig közkeletű kifejezéssel Óvárnak nevezik. Erős (részben 
még ma is álló) kőfalai védelmi jellegét bizonyítják. Az új várat alapító István ifjabb király szászokból és 
magyarokból összeálló vendégeket (hospes) telepített a megfogyatkozott lakosság pótlására. A számukra 
adományozott privilégiumok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a vár (castrum) és falu (villa) összeötvöződő 
lakossága a vidék mezőgazdasági, kézműves és kereskedelmi központjává emelje a várost.  V. István azonban, 
királyként, Kolozsvárt a gyulafehérvári püspökségnek adományozta, lényegében hűbér¬birtokká alakította át, 
ami akadályokat gördített a település önálló fejlődésének útjába. 1316 fordulat a város történetében. Károly 
Róbert király, azzal érvelve, hogy „szép békében él és marad a város, tele néppel, jólétben bővelkedve” – széles 
körű kiváltságokat adományoz Kolozsvárnak. Civitas Kulusvar önkormányzat, városvezetők szabad választása, 
jószágok bírhatása, vámmentesség jogát nyeri el és ezzel a szabad királyi városok rangjára emelkedik, ugyanak-
kor státusa katonai kötelezettséget is ró a városra. 
A XIV. század folyamán a gyulafehérvári püspökséggel és a környező nemességgel szemben Kolozsvár polgár-
ságának sikerült nemcsak önállóságát megvédelmeznie, hanem a város határát több közeli falura is kiterjesztenie. 
Erősödésével kereskedelmi forgalma és kézművesipara is folyton gyarapodott. Népessége többségének létalapját 
azonban döntően a mezőgazdaság biztosította. Birtokos nemes és polgári rétegeinek függőségében jobbágyok és 
zsellérek szolgáltak. Előkelői nemcsak jámbor iparűző és kereskedő polgárok, hanem birtokos katonák. Vezető 
családjai, a Székely és a Stark famíliák az itáliai városok pártharcaira emlékeztető küzdelmet vívtak egymással. 
1366-ban például a kolozsvári polgárok közül néhányan a szomszédos Szucság egyik nemesével viszályba keve-
redve, sisakosan, páncélban, mint „kopjás katonák” megostromolják a kolozsmonostori apátságot, s odamenekült 
ellenfelüket kihurcolják és lefejezik.  Polgárosodását jelzi viszont, hogy 1405 után vezetői közt a felbomló kirá-
lyi várrendszer eladományozott falvainak haszonélvezői, a comesek a város vezetői között már nem fordulnak 
elő, lakói a katonáskodás alól mentesülnek. 1486-ban aztán a városban lakó nemesek közterhek viselésére kény-
szerülnek. A nikápolyi csata után előretörő oszmán hatalom elleni védekezést és a polgárosodást egyaránt szol-
gálta Zsigmond király 1405. évi dekrétuma, mely lehetővé tette, hogy a város körül bástyákkal megerősödött 
kőfalak épüljenek. Így született meg az Újvár, mely az előbbi Óvárral szemben hétszerte nagyobb területet ölel 
körül. Várfalai ma is követhetők. A XIV–XV. században alakult ki a történelmi Belváros nagyjából ma is jellem-
ző utcahálózata, központjában Közép-Európa egyik legszebb főterével. A mintegy száz évig épülő Szent Mihály-
templom impozáns, gyönyörű gótikus építménye uralja e teret. Építésére és díszítésére adakozóknak már 1349-
ban pápai bűnbocsánatot hirdettek. A német sas jelenléte a főkapu fölött amellett szól,hogy befejezése Zsigmond 
magyar király német-római császárrá koronázása után (1433) következett be. A polgárházak sora jórészt fából 
épült, de más részük – a fennmaradt portálék és ablakkeretek tanúsága szerint – kőből és téglából. Az egyházi 
épületek voltak a meghatározóak és maradandóak, így a főtéri plébániatemplom mellett a domonkosok óvári 
egyháza és kolostora, a Farkas utcai minorita templom és rendház, szintúgy a plébánia oroszláncímeres székhá-
za. Ékesedő külseje mögött egyre növekvő számú népesség húzódott meg. Lakosságszámát azonban nem könnyű 
megállapítani. Kiindulópontul szolgál viszont a város magyar lakosságának legelső ismert adóösszeírása (Re-
gestrum Hungarorum de civitate Cluswar) 1453-ból, mely Kolozsvár akkori lakosságának számát és foglalko-
zását, vagyoni helyzetét illetően alapvető forrás. A regestrum összesen 530 magyar családfőt sorol fel. Ha a nem 
adózókat is hozzájuk számítjuk, kereken mintegy 600 magyar családfővel számolhatunk, ami átlag 4,5 fős csa-
ládnagysággal kalkulálva azt jelenti, hogy Kolozsvár magyar lakosságát kb. 2700-ra tehetjük. Mivel a szász 
lakosság ekkoriban számbelileg egyenlő nagyságrendű volt, Kolozsvár népességszámát 1453-ban mintegy 5400-
ra becsülhetjük. Szépen növekvő tendencia ez, ha a XIV. századra elfogadott 4000-es lélekszámhoz hasonlítjuk. 
Első adatunk, Kolozsvár 1453-ra kiszámított lélekszáma (5400) európai szinten is tekintélyesnek mondható. 
Különösen, ha számításba vesszük, hogy Drezdának és Pozsonynak ekkoriban kb. 5000 lakosa volt, Nürnberg és 
Strasbourg népessége pedig l5 000–23 000 között lehetett. Az igazsághoz tartozik persze, hogy városképben, 
gazdasági jelentőségben, civilizációban és urbanizációban Kolozsvár jóval elmaradt az említett városoktól. 
Az 1453. évi regestrum Kolozsvár vagyoni-társadalmi képét is érzékelteti. A családnevekből következtetve a 
kézművesség részaránya kb. 30%. Mesteremberei több mint 30 iparágban szakosították magukat, s 530 polgár 
közül 140–160 iparos nevet viselt (32 szabó, 21 varga, 14 kovács, 8–8 kerekes és íjgyártó, 5–5 szíjgyártó és 
nyerges stb.). Előrehaladt népességének vagyoni tagozódása. A lakosság zöme, 317 polgár (59,9%) 2–6 dica 
(vonás) adóra volt kötelezve és középrétegűnek számított, 14 (2,4%) 7–27 dicányi hozzájárulásával a gazdag, 
patrícius réteget képezte, ezzel szemben 199 (37,7%) mindössze 1 dicányi adójával szegénynek, plebejusnak 
tekinthető.  Az utóbbi réteg a lajstromban nem szereplő nincstelenekkel közel lehet a „városi szegény nép” hez, 
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melyet Heltai Gáspár Mátyás király és a kolozsvári bíróról szóló történetében emleget. És szerepe lehetett abban, 
hogy az 1437-es és 1514-es felkelések idején a város megnyitotta kapuit a paraszthadak előtt. Az 1541. esztendő 
nemcsak Magyarország történetében korszakjelző, hiszen Buda elestével alakult ki az önálló Erdélyi Fejedelem-
ség. A török hódoltság sok tekintetben útját vágta Kolozsvár nyugat fele irányuló kereskedelmének és módosí-
totta gazdasági fejlődésének irányát, a város előre¬lépése azonban tovább tartott. Ha számát és részarányát nem 
is tudjuk pontosan lemérni, a kézműves-kereskedő elem a XVI. század folyamán kétségtelenül fokozott súlyra 
emelkedett a városban, annak ellenére, hogy népességét erős nemesi és értelmiségi beköltözés is duzzasztotta. A 
XIV. században már megjelent és a XVI. század végére 30-ra emelkedett céheinek keretében nagyszámú mester-
ember dolgozott, s a várost a megalakult Erdélyi Fejedelemség egyik legnagyobb ipari központjává avatta. A 
régmúlt idők tanúi, a céhiratok ekkoriban 140 mesterembert sorolnak fel, az l561–1575 közötti időszakban pedig 
a neves ötvöscéh keretében mintegy 200 mester, legény és „apród” (inas) jelenlétével számolhatunk. A korabeli 
utcanevek is sejtetik a kézművesség nagy súlyát (Szappan és Fazakas utcák változatai, Posztócsinálók utcája, 
Timár utca stb.). A céhek társadalmi szerepének ékes bizonyítéka a városfalak kapuinak és bástyáinak elnevezé-
se, melyeket a békés munkaeszközöket öldöklő hadiszerszámokkal felcserélő iparosok védelmeztek. Mégpedig a 
legjelentősebb, legtehetősebb és számbelileg is legnagyobb céhek a stratégiailag is legfontosabb pontokat. Gon-
doljunk például a Szabók bástyájára (Bethlen-bástya), a Vargák bástyájára (Bogdánffi-bástya), a lebontottak 
közül az Aranyművesek vagy Ötvösök bástyájára. Igen gyakran a tekintélyes céhmesterek közül választották a 
város főbíráit. Így a krónikaíró Segesvári Bálint foglalkozására nézve szabó volt, a hőslelkű Linczegh János 
pedig szűcsmester. Megbecsülésükre jellemző, hogy Kolozsváron jártában Bethlen Gábor fejedelem Seres István 
ötvösmesternél szokott megszállni. 
Az „árus emberek” a helyi és országos igényeken túlmenőleg nemegyszer a nemzetközi kereskedelem részesei. 
Nemcsak a magyarországi, moldvai és havasalföldi városokkal kereskednek, hanem olyan nagy központokkal, 
mint Bécs, Nürnberg, Krakkó és Lemberg. Bodoni Mihály például 1599-ben 13 000 forint értékű árut hozott 
Bécsből.  Számos lábasjószágot hajtottak nyugati piacokra. A város kereskedelmére emlékeztet a néhány évti-
zeddel ezelőtt még használatos Óvári piactér, a Kispiac, a mai főtéren pedig a Piacsor, Piacszer, Piaci ószer, 
Nagypiac, aztán a Harmincadház helynév.
Már a középkortól kezdve jeles értelmiségiek-művészek emelték rangját. Az Anjou-korban itt alkottak a hírne-
ves művész-testvérek, Kolozsvári Márton és György, a prágai Szent György és a nagyváradi királyszobrok 
(István, László és Imre herceg) készítői. A XVI. századtól Kolozsvárnak papírmalma volt és kiváló nyomdászok 
tették közkinccsé szellemi értékeit, köztük a rangos Heltai Gáspár. Hithű katolikus papok miséztek és fogékony 
lelkű prédikátorok hirdették itt a Szentírás igéit, neves professzorok tanítottak iskoláiban. Reneszánsz és huma-
nizmus, reformáció és ellenreformáció vonultak át és csaptak össze falai között. A művelődés ügyét szolgáló 
értelmiségiek az ősi város arculatának meghatározó rétegét alkották.
A haladást a népességszám növekedése is jelzi. Az elsőt, az 1453. évit a másfél századdal későbbi, 1593-as adó-
lajstrom követi és mutatja a demográfiai haladást. Adatai alapján a területileg megnövekedett, hóstátokkal bővü-
lő városban, a falakon belül és kívül elhelyezkedő negyedekben-tizedekben számbelileg is gyarapodott népessé-
get találunk, melynek számát 7500–8000 főre tehetjük.  Ezzel Kolozsvár, a körülbelül 9000-es népességű Brassó 
után, nagyságrendben az Erdélyi Fejedelemség második városa. A viharos, kereken 150 esztendő ellenére, a 
város gazdasági-művelődési szerepe növekedett, lakossága nagymértékben gyarapodott. S ez a növekedés főleg 
a kézműves, kereskedő és földműves lakosság javára alakult. Új lakói főleg a környező falvakból érkeztek, de 
nevük tanúsága szerint távolabbi vidékekről, városokból, sőt külországból jött betelepülők.
Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása (1541) Kolozsvár virágkorának kezdetét jelentette. „Kincses 
város”-nak, civitas primarianak (első városnak) és az ország kulcsának nevezték. Istvánffy Miklós írja Rudolf 
királynak, hogy „e város Erdélyországnak mintegy zára”.  Noha Gyulafehérvár volt az ország fővárosa, fejedel-
mei gyakran keresték fel Kolozsvárt, mely az önállóság korában 37 országgyűlésnek adott otthont és több fejede-
lemválasztás színhelye volt. Itt választották meg a legnagyobbakat: Báthory Istvánt és Bethlen Gábort. Számos 
olyan politikai esemény zajlott itt, amely Kolozsvár felé irányította Erdély, Magyarország, sőt a külföld figyel-
mét. Jelentőségének növekedése demográfiailag is gyümölcsözően hatott. A XVII. század első felében, Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György fejedelemsége alatt, fénykorát éli a város. Egidius van der Rye rajza nyomán Georg 
Houfnagel 1617-ben ezt a várost metszette rézbe. 19 erős bástyájával övezett városfalai mögött, szabályos utcáin 
gyönyörű templomok, középületek, polgári házak sorakoztak, a kerített városon kívül pedig majorok, paraszthá-
zak, szántóföldek, kertek és szőlők. Épületei között jeles iskolák, köztük Báthory István jezsuita egyeteme után a 
Református Kollégium, ahol Apáczai Csere János tanított. Több tudós oktató és népes tanulósereg színezte a vá-
ros arculatát. A szellemi élet, a műveltség terén Erdély első városa és a magyar művelődés fontos gócpontja.
Sajnos II. Rákóczi György 1657-es tragikus végű lengyelországi hadjáratát követően Erdély földjét háromszor 
seperte végig a törökök és szövetségeseik bosszúhadjárata. Kolozsvárnak pedig 300 000 forintját, külvárosai és 
lakosai tekintélyes részét emésztette el a félhold hadainak ismételt pusztítása.  Ugyanakkor az Alföldről, a török 
által fenyegetett területekről bizonyos számú menekült érkezett a városba. Így válik érthetővé, hogy 1593–1660 
között valamelyes növekedés jelentkezik a lakosságszámban. Az 1660-as adólajstrom felsorolásában 2147 
adóalanyt találunk, ami 4,5 családtaggal számolva, 9500-nál magasabb népességszámot adna. Az adólajstromok-
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ban is jelzett menekülteket, pusztatelkeket leszámítva azonban a város lakosságának számát 1660-ban kb. 9000-
re becsüljük.  A következő két esztendő azonban újabb megpróbáltatásokat hozott.
Negyedszázados békés korszak után a Szamos menti város lakói újabb csapásokat szenvedtek el. Várad eleste 
(1660) után Kolozsvárt felékesítették „végvári” ranggal, nemegyszer szólaltak meg kapubástyáin a vészjelző 
trombiták. A török fennhatóságot felváltó osztrák seregeknek 1687-ben a város 100 000 forint értékű pénzt, 
terményt és marhát szolgáltatott. 1689-ben és 1697-ben ismételten tűz pusztította a várost, ami annál nagyobb 
károkat okozhatott, mert egy 1703-as összeírás szerint 300 kőház és 477 faház volt a településen. Annalesei 
szerint „az ínség árja összecsapott felette, sokan mindenüket elhagyva kibujdostak”. A Rákóczi-szabadságharc 
idején a város többször gazdát cserélt. Lakóit fegyver, járvány és tűzvész egyaránt irtotta. Így válnak érthetővé 
Cserei Mihály Históriájának szavai: „kincses Kolozsvárból koldus Kolozsvár lőn a kétféle had közt”.  Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy az 1711. évi adólajstromának 2326 tétele közül 822 után áll a „puszta”, „ház nélküli fundus” 
minősítés, megérthetjük, hogy miért becsüljük lakosságát csak 7000 főre. Ez is jóval több azoknál a népesség-
számoknál, amelyeket eddig említettek.  De még abban az esetben is, ha az általunk megadott magasabb népes-
ségszámot fogadjuk el megállapíthatjuk, hogy 1593 és 1711 között, azaz 118 esztendő alatt a város népessége 
visszaesett. A színtiszta igazságot írták a városatyák, mikor feliratukban „az ő régen néppel bőves, épületekkel 
teljes, megbecsülhetetlen külvárosaiknak” elpusztulását ,,városuk sok lakosainak megöletését, mint belső utcáik-
ban is drága házaiknak, palotáiknak elromlását, a sok bloquada obsidio és revolutio miatt elfelejthetetlen hasznos 
örökségeiknek, szőlőiknek, malmaiknak elpusztulását” panaszolták.  A demográfiai pusztulás szerencsére kisebb 
fokú volt. A lakosság nagy része meghúzta magát a városfalak és romok között, s mint annyiszor, ismét hozzá-
kezdett családi otthona újjáépítéséhez.
A XVIII. század folyamán, a Habsburg Birodalom rendszere és közigazgatása alatt „romlott Kolozsvár” éledni 
kezdett, épületeiben is helyreállt, népessége pedig jócskán gyarapodott. Igaz, hogy a demográfiai regenerációt a 
század idején több pestis zavarta meg. Köztük a legnagyobb méretű „fekete halál” 1738–39-es pusztítása volt, 
mely mintegy 860 áldozatot követelt. A Birodalom külháborúiban kolozsváriak is véreztek-hullottak, de a várost 
idegen hadak pusztításai nem sújtották. Így Kolozsvár is békésen fejlődhetett, s lakossága másfél százados stag-
nálás, sőt visszaesés után végre jelentősen megnövekedett. A mesteremberek számának gyarapodását véve ala-
pul, Trócsányi Zsolt Kolozsvár lakosságszámát az 1750-es 9000–9200-zal szemben 1770-re 10 500-ra becsüli. 
Ismeretes, hogy statisztikailag első biztos adatunk a II. József-féle, első magyarországi népszámlálás idejéből 
(1784–1787) való. Ekkor Kolozsvár tényleges népessége 13 928 főt tett ki.  Ez a népességszám csaknem kétsze-
rese az 1711-re becsült 7000-nek, ami a XVIII. század általános erdélyi demográfiai gyarapodásával van össz-
hangban. Ami a város demográfiai súlyát illeti, a közel 14 000-es lakosságszám azt jelenti, hogy az erdélyi pro-
vincia ekkori népességének (1 440 986 fő) közel 1%-a élt a városban. Népessége tekintetében Brassó (17 792 fő) 
és Nagyszeben (14 066 fő) után Erdély városai közül Kolozsvár a harmadik helyen állott.  Magyarországon ek-
kor a legnépesebb város Debrecen volt (30 064 lélek), utána meg Pozsony következett (28 919 fő). Rajtuk kívül 
még három város (Buda (23 919), Pest (20 704) és Szeged (20 947) lakossága haladta meg a húszezret. 
Adatainkból arra következtethetünk, hogy a város népességének nagyarányú gyarapodása jórészt az agrárfog-
lalkozások javára történt. Terjedelmes határa, bőséges gabonaföldjei, hatalmas kaszálói (az ismert Szénafüvek), 
dús legelői, nagy gyümölcsösei és szőlői nemcsak hóstátjai szántóvető lakosságának biztosítottak megélhetést, 
hanem szintúgy a „polgár”-oknak, honoratioroknak, iparosoknak és kereskedőknek is. Az említett II. József kori 
népszámlálás Kolozsvár férfi lakossága soraiban 76 telkes parasztot és 1715, 17 éven felüli „zsellért” és napszá-
most talált. A gazdálkodó nemesekkel és polgárokkal együtt azonban a földművelésből élő lakosság sokkal na-
gyobb lehetett. Az 1791. évi adótabellák 113 szabadabb helyzetű libertinus, 6 jobbágy, 592 zsellér és 298 „ván-
dorló” családfőt sorolnak fel, összesen 1009 agrárfoglalkozású adóalanyt. Kolozsvár és a hozzá számított Felek 
agrárnépessége az összeírtaknak kb. 39%-át képviselte. Kornis Zsigmond gubernátor már 1730-ban kénytelen 
figyelmeztetni a kolozsváriakat: „Nagy romlására van a városnak a mesterségekben való csekély fokú képzett-
ség, s emiatt hol erre, hol gazdaságra, hol egyikre, hol másikra való kapkodás, úgy, hogy sem jó gazdák, sem jó 
mesteremberek nem lévén: elszegényednek, ama mondás szerint: tízféle mesterség, megannyi szegénység”. 
Fridvaldszky János, neves természettudósunk és gazdasági gondolkodónk 1770-ben javasolta, hogy a szakmai 
színvonal emelése és a pénzforgalom élénkítése érdekében tiltsák meg, hogy városi iparosok és kereskedők 
földműveléssel foglalkozzanak. A felvilágosodott abszolutizmus szellemében intézkedtek is a szakmai tovább-
képzésről. 1780-ban például a kolozsvári tanács elrendelte, hogy a „gépész mesterséget űző inasok és legények, 
sőt ifjabb mesterek is” (ács, asztalos, lakatos, molnár, kerekes és kőműves szak¬mákat számították ide) a helyi 
katolikus Akadémia matematika-fizika tanárának oktatásain vegyenek részt, ahol elsajátíthatják mesterségük 
tudományos alapjait és törvényeit. A helyzet azonban azután sem sokat változott. A fejlődés megkésettsége, a 
munkamegosztás lassú menete következtében a XX. századig Erdély városainak sajátos vonása maradt, hogy az 
iparosság egy része mesterségén kívül tavasztól őszig földműveléssel, kert- és szőlőműveléssel foglalkozott. 
Azért Kolozsváron sem könnyű megállapítani, hogy egyes mesterembereknek az ipar vagy a mezőgazdaság a fő 
megélhetési forrása. Az 1784–1787. évi nép¬számlálás adatai között Kolozsvárott a 757 „polgár” között kell 
keresnünk a kézműveseket és kereskedőket. Ezt a számot megközelíti az 1770-es céhösszeírásban szereplő 637 
mesterember. A céhösszeírásból a kézművesek szakmák szerinti megoszlása is kiviláglik. Feltűnő a csizmadiák 
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nagy száma (158), utánuk nagyságrendben a mészárosok következnek (56), a tímár, szűcs és szabó szakmában 
egyaránt 42–42 mester dolgozott, ezeket megközelítette a fazekasmesterek száma (35). Őket sorrendben az 
ötvösök (29), gombkötők (26), ácsok (22) és asztalosok (20) követik. Jelentős még a szíjgyártó és kádár (18–18), 
hentes (14), kerekes (11) és kovács (8) mesterek létszáma is. A város erős mezőgazdasági hátterére vall, hogy a 
céhösszeírásban foglaltak mintegy kétharmada (több mint 400) agrártermékek feldolgozásával foglalkozott. 
A külföldi manufaktúraipar áruinak versenye következtében egyes mesterségek jelentősége csökkent (a 
posztócsinálókat 12, a takácsokat 8, a szappanosokat és kupásokat 3–3 mester képviseli), mások egyenesen 
kihalóban vannak (nyergesek, fésűsök és rézművesek 3–3 mesterrel). Van néhány példánk fellendülő iparágakra
is, így a lakatosok 12, a „német suszterek” 6 mű¬hellyel rendelkeznek. A céhszervezet bomlását a kontárok is 
elősegítették. 1770-ben 560 céhmester mellett 77 céhen kívüli iparost is számon tartottak a városban. Közöttük a 
legtöbben a céhtestületbe nem szervezett kézművesek voltak, szám szerint 25-en. A takácsok panaszolják, hogy 
„elegen találtatnak, akik céheken kívül dolgoznak mind a várban, s mind a hóstátokban”. Olyan hírneves helyi 
iparág hanyatlik, mint az ötvösöké, mert „a méltóságok és nemesség” alig dolgoztat, műhelyeik 2–3 kivételével 
munka nélkül állanak. A tímárok közül többek neve után az áll, hogy „mesterségét nem dolgozza”, általános 
megjegyzésként pedig , hogy: „Céhünk egy része vincellér, szakmányos az mesterségnek rossz ideje és kelete 
miatt.” Közismert a különleges jogállású kereskedők (görögök, örmények, bolgárok, zsidók) növekvő szerepe 
Erdély tranzitkereskedelmében. Nagyszebenben és Brassóban külön compániákba tömörültek. Noha Kolozsvár e 
tekintetben nem versenyezhetett velük, kétségtelen, hogy falai közé is behatoltak. 1790-ben 36 ortodox családfőt 
írtak össze, s családtagokkal együtt 129 lelket számláltak. Növekvő súlyuk révén, 1795-ben Kolozsváron felépí-
tették a görög templomot. 
Fontos társadalmi funkciót töltött be a város értelmisége, melynek legszámosabb alkotóeleme a honoratiori tiszt-
viselő réteg. 1790-ben csak magának a városnak mintegy 30 fizetett tisztviselője volt (nem beszélve a hajdúk, 
éjjeliőrök, kéményseprők, erdőőrök, dobos alkalmazásáról). Sok tisztviselőt foglalkoztatott az 1790-ben Kolozs-
várra költözött Erdélyi Gubernium. Kultúrváros jellegét mutatta a három fakultást tömörítő katolikus Akadémiá-
jának, református és unitárius kollégiumainak professzori kara és azok több száz főnyi diáksága. Ide tartozott 
146 egyházi értelmiségije is (pap és szerzetes),  hasonlóképpen az 1792-től állandósult magyar teátrumának szí-
nészgárdája. 1790-ben a város egészségügyi hálózata keretében „három okleveles orvosdoktor” gyógyított, volt 
még hat „sebésze”, kik a borbély céh bizonyítványával igazolták magukat. Működött a városban két gyógyszer-
tár és több fürdő is. Elméletileg képzett bábája egy sem volt Kolozsvárnak, valamennyien a gyakorlat során sajá-
tították el tudásukat. Az ide költözött Guberniummal megnőtt a nemesség és arisztokrácia száma a városban. Az 
1791. évi adótabellán 70 vagyonnal rendelkező nemes és mágnás szerepel, 1784–1787-ben a városban élő ne-
messég létszáma családtagokkal együtt 511-re rúgott. 
A XVIII. század folyamán tehát a város népessége megkétszereződött, annak struktúrája pedig a fejletlenebb 
délkelet-európai képlet szerint alakult.
..... Kolozsvár nemzetiségi viszonyaiban korszakunkban tovább növekszik a magyarság túlsúlya, a helyi magyar 
lakosság – becslésünk szerint – korszakunk kezdetén a lakosságnak legalább háromnegyed részét teszi ki. Az 
első magyarországi népszámlálás nem tartalmazott ugyan rovatot a nemzetiségek számbavételére, de más adatok 
alapján ismeretes, hogy a Gubernium városba helyezése után, az 1792 óta állandó magyar színtársulattal, a 
felsőfokú katolikus Akadémiával, református és unitárius kollégiummal rendelkező városban tovább erősödött a 
magyar értelmiség és polgárság, a klérus, a tanári, tisztviselői és művészi testület, a kereskedő, valamint a ne-
mesi és főnemesi réteg. A magyarság után súlyban a németek következnek (iskolájuk, óvodájuk is van), majd az 
örmények, mindkét nemzetiség soraiban sok az iparos és kereskedő, közülük azonban egyre többen magyarokká 
válnak. A XVIII–XIX. század fordulóján a románság még igen kis létszámú. 1795-ben, a városfalakon kívül 
épült fel a Görögök temploma az 1790-ben 129 főnyi ortodox (nem-egyesült) gyülekezet részére. Kis gyülekeze-
tet összesített a görög katolikus románok temploma is. 1805-ben, Bánffy György gubernátor szabadkőműves tár-
sának, Ioan Bob (Bob János) püspöknek a kérésére a Belvárosban, a Kismester utcában engedélyezett görög ka-
tolikus templom jelzi kolozsvári jelenlétüket.  A múlt század közepére azonban a románság létszáma erősen 
megnövekszik és az 1850. évi népszámlálás idején száma eléri a 3444 főt, ami a 18 685-ös összlétszámnak 
18,43%-át képviseli.  Megjegyzendő azonban, hogy az általunk megadott kolozsvári népességszámban benne 
van az akkoriban városhoz tartozó Felek falu csaknem kizárólagosan román nemzetiségű lakossága is. Az 1848-
as polgári forradalom után a városok demográfiai fejlődése felgyorsult, amit Kolozsvár példája is jól mutat. Hi-
szen az 1850-es 18 685 főnyi lakosság 1869-ben 26 651-re emelkedett. 
.... Az 1918-as hatalomváltozás Kolozsvárt egészen új helyzet elé állította. Először is nagy mozgás következett 
be a népességben, a magyar állam tisztviselői karának, értelmiségének jelentős része, továbbá a katonaság, 
csendőrség és rendőrség elhagyta Erdélyt (az elvándorlással becslések szerint 200 000–400 000 magyar távozott 
az országrészből). A elvándorlás különösen a városi népességet érintette, nyilvánvalóan beleértve az Erdély fő-
városának, központjának számító Kolozsvárt. Ugyanakkor az Erdély birtoklásában trianoni békével megerősített 
román állam megkezdte saját hatalmi gépezetének kiépítését, „megbízható” román tisztviselők, rendfenntartó 
erők és katonaság, tisztikar városba hozatalát, a művelődési intézmények és tanintézetek átalakítását, románo-
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sítását, új intézmények és egyesületek létesítését, ezzel párhuzamosan pedig a magyar vállalatok, bankok, intéz-
mények, szervezetek felszámolását, illetve korlátozását.
.....Az eltelt 30 éves időszak Kolozsvár nemzetiségeinek számszerű alakulásában világosan mutatkozik a ma-
gyarság demográfiai megtorpanása 1910 és 1930 között, ami a hatalomváltozást követő kivándorlással magya-
rázható. A magyarság azonban még így is megőrizte abszolút többségét (1930-ban 54,3%, szemben a románság 
34,56%-ával). Feltűnő jelenség, hogy a magyar népesség számszerűleg csaknem megduplázódik 1930 és 1941 
között, ami nyilvánvalóan a magyar uralom visszatérésében nyeri magyarázatát (egyrészt tisztviselők, hatalmi 
szervek beosztottjai érkeztek Magyarországról, erősen nagy volt az itt meghúzódó dél-erdélyi menekültek száma 
s a környező falvakból is sokan a városba költöztek). Szintúgy a románság demográfiai megerősödése összefüg-
gésben volt az 1918-as hatalomváltozással. Hiszen táblázatunkból láthatóan 1910–1930 között Kolozsváron ke-
mény románosítás folyt, a román etnikum száma több mint négyszeresére emelkedett (pontosan 7562-ről 34 836-
ra, azaz 12,43%-ról 34,55%-ra). Másrészt a románság számának látványos zuhanása 1930-hoz képest 1941-re 
nyilvánvalóan azzal függött össze, hogy a második bécsi döntés (1940) után az idetelepült román tisztviselőgárda 
és a román hatalmi szervezet más csoportjai tömegesen menekültek át Romániába, de főleg Dél-Erdélybe. A két 
világháború közötti korszak egyébként gazdaságilag-társadalmilag fokozatos fejlődést hozott. A megállapítást 
támasztja alá az, hogy a város népességszáma az eltelt 31 év alatt (1910–1941) mintegy 50 000 lélekkel gyara-
podott. Ha azonban az 1920-as lakosságszámot vesszük alapul, az 1941-ig elmúlt huszonegy éves szakaszban 
csak harminc ezres növekedéssel számolhatunk.
....A rövid magyar impérium (1940–1944) a lakosság számában nem hozott jelentősebb változást, a román ad-
minisztráció visszatérésétől napjainkig következő korszak annál inkább. Az új szakasz fél évszázada alatt a la-
kosság közel háromszorosára emelkedett (pontosabban az 1948-as népszámláláskor összegzett 117 915 lakossal 
szemben 1995-ben Kolozsvárnak 330 843 lakosa volt). Az ugrásszerű növekedés elsőrendű okának a szocialista 
rendszerre jellemző gyorsított iparfejlesztés tekinthető, de nagy szerepet játszott benne az élénk városfejlesztési 
tendencia és a nagyrészt magyar többségű erdélyi városok erőszakos elrománosítása is. A központilag irányított 
demográfiai politika eredményeképpen először a város környékének román lakosságát telepítették Kolozsvárra, 
aztán sor került más erdélyi vidékekre és hangsúlyozottan a Kárpátokon túli területek népességfeleslegére is. No-
ha kezdetben a növekedés lassúbb volt (20 év alatt mintegy 70 000, amikor is az 1948-as 117 915-tel szemben 
1968-ban 193 375 lakost találunk a városban), hogy aztán a népességszám növekedése erősen felgyorsuljon és az 
1969-es 197 902 lélekkel szemben 1989-ben már 317 914 legyen a város népessége, azaz 20 év alatt kb. 120 
000-es a többlet. 
....A város népességének az utolsó fél évszázadban bekövetkezett megháromszorozódása mellett Kolozsvár 
demográfiai alakulásának másik fő jellemzője a nemzetiségi arányszámok radikális megváltozása. Az erdélyi 
városok etnikai összetételének erőszakos megváltoztatása, elrománosítása, a központilag irányított politika egyik 
fő célpontja 1944 után, még inkább a Ceauşescu-korszakban éppen Kolozsvár volt, amely évszázadok óta 
magyar centrumnak számított.


