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Látogathatóvá tennék. A kolozsvári Mátyás-ház előtere

TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁST VÉGEZ A FEJLESZTÉSI TÁRCA A KOLOZSVÁRI MŰEMLÉKEN, VÉGRE MEGNYITHATJÁK A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT

Méltóvá válik nagy szülöttjéhez a Mátyás-ház
Mátyás király kolozsvári szülőházá-
nak teljes körű restaurálását tűzte ki 
célul a fejlesztési minisztérium – je-
lentette be a kincses városban tartott 
sajtótájékoztatóján Cseke Attila 
fejlesztési miniszter. A cél, hogy a fel-
újított épületben az igazságos király 
emlékét is felidézzék, és megnyissák 
a turisták számára. A felújítással 
véget érhet a Kolozsvár legrégebbi 
épületével kapcsolatos több évtize-
des huzavona is.

 » PAP MELINDA

„A rra vállalkoztunk, hogy ezt a 
fi nanszírozást megteremtjük és 
az elejétől a végéig végigvisz-

szük” – vázolta Cseke Attila a fejlesztési 
minisztérium azon ambiciózus tervét, 
hogy átvállalja Mátyás király kolozsvári 
szülőházának teljes körű restaurálását. A 
kétnapos Kolozs megyei munkalátogatá-
son tartózkodó tárcavezető meglátogatta 
a kolozsvári Szépművészeti és Forma-
tervezési (UAD) egyetemnek otthont adó 
műemlék épületet is, és egyeztetett a fel-
sőoktatási intézmény rektorával és rektor-
helyettesével a felújítási tervekről.

Cseke Attila pénteki kolozsvári sajtótá-
jékoztatóján rámutatott: a kincses város 
legrégebbi lakóházaként is számon tartott 
Mátyás-ház nemcsak Kolozsvár, hanem az 
egész régió, egész Erdély számára fontos. 
Ezért a minisztérium az RMDSZ javaslatára 

felvállalta a teljes körű restaurálását, me-
lyet a tervezéstől a kivitelezésig a szaktár-
ca bonyolít majd le. A felújítás – műemlék 
épületről lévén szó – a legszigorúbb szak-
mai szabályok alapján történik majd, bizto-
sított az RMDSZ-es miniszter.

Emlékhelyet kérnek cserébe
Hozzátette, a felújításért cserébe két elvárá-
suk van az egyetem vezetésével szemben: 
hogy megnyissa az értékes műemlék épü-
letet a nagyközönség számára, illetve méltó 

emlékhelyet alakíthassanak ki benne a ház 
nagy szülöttje, Hunyadi Mátyás számára. 
Emlékeztetett, hogy a belvárosi műemlék 
épület belterei nem látogathatók, holott a 
turisták nagy része ezekre lenne kíváncsi. A 
múzeumjelleg mellett a Mátyás-ház tovább-
ra is a művészetet szolgálná: kiállításoknak 
adna helyet és a művészeti oktatás helyszí-
néül szolgálna, tette hozzá Cseke Attila.

Újságírói kérdésre, miszerint az egye-
tem nem-e lenne hajlandó lemondani az 
értékes ingatlanról egy másik épületért 
cserébe – ahogy azt az önkormányzat 
többször is felajánlotta számára –, el-
mondta: erről nem esett szó a csütörtö-
ki találkozón, a fejlesztési minisztérium 
ugyanis nem illetékes a kérdésben, erről 
az oktatási tárca tudna csak tárgyalni. 
Hangsúlyozta, az általa vezetett minisz-
térium csak az épület teljes körű felújí-
tására vállalkozott. „Ez most egy olyan 
lehetőség, mely új perspektívát ad Ko-
lozsvárnak, Erdélynek” – fogalmazott.

Hozzátette, azt, hogy milyen beavatko-
zásokra lesz szükség a műemlék épüle-
ten, majd szakértők fogják megmondani, 
de egyelőre úgy tűnik, hogy statikailag is 

meg kell erősíteni a reneszánsz és gótikus 
jegyeket egyaránt magán viselő ingatlant, 
ugyanis a legutóbbi nagyobb javítást 80 
évvel ezelőtt végezték rakta Kós Károly 
vezetésével. Újságírói kérdésre, miszerint 
nem-e merült fel, hogy uniós források 
bevonásával korszerűsítsék az ingatlant, 
Cseke csak annyit felelt: „mi a rövidebb és 
egyszerűbb utat választottuk”. Mint mond-
ta, európai uniós támogatásra az ingatlan 
tulajdonosaként csak a felsőoktatási intéz-
mény pályázhatna.

Évtizedes huzavona
A Mátyás-ház felújításával az épülettel kap-
csolatos több évtizedes huzavona is véget 
érhet, ugyanis a kolozsvári önkormányzat 
már többször jelezte: birtokba venné és 
korszerűsíttetné az ingatlant. Tulajdonos-
ként ugyanis jelenleg teljes egészében a 
Szépművészeti és Formatervezői Egyetem 
rendelkezik a szülőház felett, így az önkor-
mányzatnak nincs lehetősége arra, hogy 
rábírja a felsőoktatási intézményt a kincses 
város jelképes épületének a megnyitására 
vagy felújítására – közölte korábban a Kró-
nika kérdéseire Oláh Emese alpolgármes-
ter. Emlékeztetett: az önkormányzat 2014-
ben megpróbálta megszerezni az ingatlan 
tulajdonjogát, és több, a tulajdonában levő 
épületet is felajánlott cserébe, de az egye-
tem vezetősége nem óhajtott lemondani a 
városközpontban levő patinás műemlék-
ről. A tárgyalások így megrekedtek.

Oláh Emese akkor rámutatott: a pol-
gármesteri hivatalnak még arra sincs jogi 
lehetősége, hogy a gótikus és reneszánsz 
jegyeket egyaránt magán viselő műemlék 
nagyközönség előtti megnyitására bírja 
az egyetemet. „Mivel az ingatlan az egye-
tem tulajdona, az önkormányzat nem 
vállalhat semmiféle szerepet az ingatlan 
felújításában, nem nyújthat anyagi támo-
gatást, és nem pályázhat uniós alapokra 
ennek érdekében, illetve nincs rálátása az 
egyetemnek a restaurálással kapcsolatos 
terveire” – mondta. Az alpolgármester hoz-
zátette: elvileg mind a városvezetés, mind 
az RMDSZ-frakció támogatja azt a korábbi, 
először az 1940-es években felmerült el-
képzelést, hogy a házban emlékszobát ala-
kítsanak ki a ház nagy szülöttje, Hunyadi 
Mátyás számára.
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 » P. M.

A tervezett bölcsődeprogramról, a Ko-
lozs megyei befektetésekről és az álta-

la vezetett tárca nagy kihívásairól számolt 
be pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján 
Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárca-
vezető a kétnapos Kolozs megyei munka-
látogatását záró sajtótájékoztatón – melyet 
Csoma Botond parlamenti képviselővel, az 
RMDSZ Kolozs megyei elnökével közösen 
tartott – elmondta: a közép-erdélyi megyé-
ben 8 nagyberuházást hajt végre a minisz-
térium. A tárca fi nanszírozásával épül fel a 
Kolozsvári Zeneakadémia új épülete, mely 
Románia legkorszerűbb koncerttermét is 
magában foglalja majd. A 222 millió lejből 
épülő Monostor negyedi egyetemi campus 
két év alatt készül el, a koncertterem 960 
férőhelyes lesz. A tordai multifunkcionális 
sportterem felépítését 65 millió lejjel fi nan-
szírozza a minisztérium. Ugyanakkor átve-
szi a kolozsvári Mézged (Meziadului) utcai 

bölcsőde fi nanszírozását is, melyet 40 szá-
zalékban önerőből valósított meg a helyi 
önkormányzat.

Cseke Attila elmondta, Kolozsváron az el-
múlt években kétszeresére növelte a bölcső-
dei helyek számát, azonban uniós szinten 
Románia még mindig utolsó helyen kullog. 
Ezért a minisztérium ambiciózus, de tökéle-
tesen megvalósítható terve a bölcsődeprog-
ram, melynek már készül a megvalósítha-
tósági tanulmánya. Ennek keretében kis 
(4–5 csoport), közepes (6–7) és nagy (10–11) 
bölcsődéket építenének a helyi igények 
alapján. Az önkormányzatok már jelezhetik 
igényüket, és május végén a műszaki-gaz-
dasági mutatókat is elfogadják.

A fejlesztési miniszter a tárca másik 
nagy célkitűzéseként említette a romániai 
építési jogszabályok korszerűsítését. El-
mondta, nekiláttak a romániai építési sza-
bályozások újrafogalmazásának, hiszen a 
legtöbb a kilencvenes években készült és 
elavult. Közvitára bocsátották ugyanakkor 

az építési szakértők vizsgáztatási rendsze-
rének a megreformálását rögzítő miniszteri 
rendelettervezetet is. Cseke Attila beszámo-
lója szerint a romániai építészeti szakér-
tők több mint fele 70 év fölötti, további 22 
százalék pedig 60 és 70 év közötti. Ha nem 
nyitják meg a szakértői szakmát a fi atalabb 
generációk számára, a szakemberhiány fé-
kezheti a tervezett beruházásokat. Hozzá-
tette: az országban csupán 41 tűzvédelmi 
szakértő dolgozik, 24 megyében egyáltalán 
nincsen ilyen szakértő, és a képesítéssel 
rendelkezők eddig akadályozták azt, hogy 
más is bekerüljön a szakmai csoportba.

Cseke Attila az MTI-nek a sajtótájékoz-
tatót követően arról is beszámolt, hogy a 
fejlesztési minisztérium törvénytervezetet 
készít a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatá-
sára. Elmondta: a román kormányok 31 éve 
egyáltalán nem foglalkoztak a felzárkózta-
tás kérdésével, és az országban folyamato-
san nőttek a régiók, megyék és települések 
közötti fejlettségbeli különbségek. Ezért a 

minisztérium munkacsoportot hozott lét-
re, mely ez év nyaráig törvénytervezetet 
dolgoz ki a felzárkóztatásra. Hozzátette: 
emellett az EU-s források elosztásánál is 
olyan rendszert szeretnének elfogadtatni, 
amely egy kicsit jobban segíti a kevésbé 
fejlett településeket, mint a fejletteket. „Va-
lahol el kell kezdeni a gazdasági fejlettségi 
különbségek csökkentését, és ez nagy mér-
tékben a pénzügyi lehetőségekről és a tá-
mogatásokról szól” – mondta. A miniszter 
kifejtette: a készülő törvénytervezet külön 
kíván foglalkozni a fejlesztési régiók és a 
történelmi régiók közötti fejlődéskülönb-
ségekkel, de emellett a fejlesztési régiókon 
belüli, megyék közötti fejlődéskülönbsé-
gekkel és a megyéken belüli, települések 
közötti különbségekkel is. A megyék közötti 
különbségekre példaként említette, hogy a 
közép-romániai fejlesztési régión belül nőtt 
a különbség a nagy ütemben fejlődő Brassó 
és Szeben, valamint a leszakadó székelyföl-
di megyék között.

Megreformálják az építés-szabályozást, fejlesztik a lemaradt régiókat

Mátyás király szülőháza

Mátyás király (uralkodott 1458–1490 között) kolozsvári szülőházáról Gaal György ko-

lozsvári helytörténész azt írja, hogy a jelenleg látható épület két vagy három ingatlan 
összeépítéséből alakult ki, a középső, gótikus stílusú egység állt már Mátyás király 
születésekor is. A ház az 1440-es években Méhfi  Jakab jómódú polgár és szőlősgazda 
tulajdonában volt. Mátyás édesanyja, Szilágyi Erzsébet rendszerint nála szállt meg, 
ha Kolozsvárra látogatott. 1443. február 23-án itt született fi a, Hunyadi Mátyás. Az 
épület megmaradását az segítette, hogy a király 1467-ben adómentességet biztosí-
tott szülőháza tulajdonosának. Az épületet 1740 körül vásárolta meg a város, majd 
1891-ben az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek adományozta, és néprajzi múzeum nyílt 
benne. Az épületet 1940-ben Kós Károly tervei szerint restaurálták, és a ’40-es évek 
vége óta a művészeti egyetemnek ad otthont.




