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Lekerültek az állványok a kolozs-
vári Bánff y-palota Főtér felőli 
homlokzatának központi részé-
ről. A továbbiakban a műemlék 
hátsó és belső homlokzatai, 
valamint az udvar is megújul.

 » PAP MELINDA

L ekerül a védőháló, majd az áll-
ványokat is lebontják a kolozs-
vári Főtér egyik ékességének 

számító Bánff y-palota főhomlokza-
táról. A Szépművészeti Múzeumnak 
otthont adó barokk műemlék épü-
let a Kolozs megyei önkormányzat 
fi nanszírozásával nyeri vissza régi 
pompáját.

Folytatódik a munka
Vákár István, a Kolozs Megyei Ta-
nács alelnöke a Szabadság napilap-
nak úgy nyilatkozott, hogy a főtéri 
homlokzat felújítása után a palota 
hátsó homlokzata kerül felújításra, 
itt ugyanis eddig nem zajlottak rest-
aurálási munkálatok. Az RMDSZ-es 
politikus szerint ezt egy felmérési 
és tervezési folyamat követi, csak 
utána kerül sor a belső homlokza-
tok felújítására és az udvar kövezé-
sére. Vákár arról is beszámolt, hogy 
a megyei önkormányzat eddig 1,5 
millió lejt költött az egyik legfon-
tosabb erdélyi nemesi családnak 
számító Bánff yak kolozsvári rezi-
denciájának a felújítására, és újabb 
egymillió lejt hagytak jóvá a költ-
ségvetésből az ezután következő 
munkálatokra.

Az RMDSZ megyei tanácselnökje-
löltje szerint azt szeretnék, ha az A 
kategóriás műemlék díszkivilágítást 
is kapna, hogy éjszaka is gyönyörköd-
hessenek benne a járókelők, erre még 
nincs jóváhagyva a fi nanszírozás, de 
igyekeznek előteremteni a szükséges 
összeget.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a Kolozs megyei önkormányzat 
két éve jelentette be, hogy elkezdik a 
munkálatokat az egyébként rég fel-
újításra szoruló barokk palotában, 
akkor azt ígérték, hogy az épületen 
szerkezetmegerősítést, tetőzet- és fal-

javítást végeznek, és a díszítő eleme-
ket is restaurálják. Az épület a Szép-
művészeti Múzeum kezelésében áll.

Kormányzói lakásként szolgált
Kolozsvár főterének egyik leglátvá-
nyosabb épülete 1785-ben készült 
el Bánff y György, Erdély későbbi 
kormányzójának megrendelésére 
Johann Eberhard Blaumann német 
szakember irányításával. Az első 
tulajdonos 1822-ben bekövetkezett 
halála után kormányzói lakásként 
szolgált. Az idők során itt szállt meg I. 
Ferenc magyar király, osztrák császár 

FOLYTATÓDIK A KOLOZSVÁRI FŐTÉR EGYIK ÉKESSÉGÉNEK SZÁMÍTÓ BAROKK MŰEMLÉK FELÚJÍTÁSA

Régi pompájában a Bánff y-palota homlokzata

Mint fénykorában. Megújul a kolozsvári Bánff y-palota Főtér felőli homlokzata
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(aki 1817-ben első Habsburg-uralko-
dóként látogatott a kicses városba), 
I. Ferenc József és Liszt Ferenc is. 
Később kaszinót, majd „villany-
színházat” (mozit) is működtettek 
a Bánff y-palotában, de banknak 
és előkelő kávéháznak is otthont 
adott. A számos társadalmi rendez-
vényt befogadó palotát 1948-ban ál-
lamosították, az utolsó tulajdonos, 
Bánff y Dénes és anyja egy kültelki 
házban élték le hátralévő éveiket. 
Az 1950-es évek elején kiürítették, 
majd felújították, hogy helyet kap-
jon benne az akkor újonnan létesü-
lő Szépművészeti Múzeum.

Az elmúlt évtizedekben – örökös-
ként fellépve – többen visszaigé-
nyelték a palota bizonyos részeit. 
Volt, akinek a megyei önkormány-
zat pénzbeli kártérítést hagyott 
jóvá, több kérést pedig elutasítot-
tak. Ugyanakkor Bánff y Dénes egy-
kori gondozójának leszármazottja, 
Paraschiva Roşca bírósági úton 
kérte az épület egy részének tulaj-
donjogát.

A palota 66×48 méteres téglalap 
alaprajzú. Belső udvara négyzet 
alakú. Az oldalsó szárnyak egy sor 
helyiséget tartalmaznak, az első és 
hátsó szárnyban két sor helyiség 
van. Az udvart faragott oszlopfős 
emeleti körfolyosó díszíti. Mai képe 
az 1960–70-es évek helyreállításai 
során alakult ki, a földszinti termek 
nagy részét újraboltozták és meg-
próbálták visszaállítani az eredeti 
helyiségbeosztást. A főhomlokzat 
eredeti üzletbejáratait ablakokká 
alakították át.

 » A megyei ön-
kormányzat ed-
dig 1,5 millió lejt 
költött az egyik 
legfontosabb 
erdélyi nemesi 
család kolozsvári 
rezidenciájának 
felújítására, és 
újabb egymillió 
lejt hagytak jóvá 
az ezután követ-
kező munkála-
tokra.

 » BÁLINT ESZTER

Hosszas huzavonát követően úgy 
tűnik, hogy végre elkezdődhet a 

fokozottan lepusztult állapotban levő 
nagyváradi volt pénzügyi palota felújí-
tása. A Fő utcai ingatlan tulajdonosa, 
a Bihar megyei önkormányzat – amely 
peres úton szerezte meg a római katoli-
kus egyház által visszaigényelt palotát 
– közleményben jelentette be, hogy le-
zárult a felújítási munkálatok odaítélé-
séről szóló versenytárgyalás, a győztes 
pedig a Drum Asfalt, a Selina csoport-
hoz tartozó Trameco és a Constructo-
rul Sălard cégekből álló társulás.

A kivitelezőknek 24,886 millió lej 
(áfával) áll majd a rendelkezésére, 
hogy 31 hónap alatt felújítsák az in-
gatlant. A visszaszámlálás a szerződés 
aláírását követően indul, erre pedig a 
hivatalos tájékoztatás szerint valami-
kor szeptember első felében kerülhet 
sor, amennyiben nem lesznek óvások.

A korábbi bejelentések értelmében 
az ingatlant a megyei önkormányzat 
és az alárendelt intézmények székhe-
lyének szánják, ezek ugyanis évek óta 
a prefektúrával közösen a megyeháza 
épületében nyomorognak. A felújítás 
után a földszinten ügyfélszolgálatot 
hoznak létre, míg az emeleteken iro-

dák és üléstermek lesznek. A nagysza-
bású munkálat alatt az épülethez két 
külső lift et csatolnak, és a díszkivilágí-
tást is megoldják.

Amint arról beszámoltunk, a római 
katolikus egyház számos kedvező bí-
rósági ítélet után 2016 decemberében 
veszítette el a Körös-parti város egyik 
legimpozánsabb épületének számító, 
a többéves pereskedés során azonban 
lepusztult egykori pénzügyi palotát.

A legfelsőbb bíróság 2016. decem-
ber 15-én kelt 3645-ös számú jogerős 
ítéletével semmisnek nyilvánította 
a piteşti-i táblabíróság azon év ápri-
lisban hozott döntését, mely az egy-

háznak ítélte a belvárosi ingatlant. 
Ezt az irgalmas rend építette, saját 
telkére, de mivel kamatozó tőkéből, 
bérbe adott ingatlanokból szerezte a 
szerteágazó tevékenységéhez szüksé-
ges pénzt, bérbe adta az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia pénzügyminisztéri-
umának, amely székhelyet keresett a 
pénzügyi igazgatóság számára. A Bi-
har Megyei Tanács az említett bérleti 
szerződésre hivatkozva megtámadta a 
restitúciós bizottság 2012-es határoza-
tát, ugyanis szerintük ez azt bizonyít-
ja, hogy a palota valójában a magyar 
állam tulajdona volt, így ma a román 
államot illeti.

Elkezdődhet a lepusztult váradi műemlék felújítása

 » A visz-
szaszámlálás 
a szerződés 
aláírását köve-
tően indul, erre 
pedig a hivatalos 
tájékoztatás 
szerint valamikor 
szeptember első 
felében kerülhet 
sor, amennyiben 
nem lesznek 
óvások.




