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Kelemen Lajos 
 

Mátyás király születési háza 
 

Kolozsvár ma is meglévő gótikus lakóházai közül legközismer-
tebb a Mátyás király szülőháza. Homlokzatának megtörtsége, a beé-
pített kváderfalsarok kiképzése, valamint ablakai egyenetlen elhelye-
zése arra mutat, hogy több részben épült, míg mai területét befogta. 
Keleti részét a XVI. században húzták fel, s akkori az épületnek az 
udvar felé eső hátsó, emeleti része is. A kapualjban még a laikusnak 
is szembetűnik a régebbi kőívekkel elhatárolt csúcsíves rész különbö-
zősége az utána következő dongaboltozatos, mintegy századdal 
újabb kapualjtól. A keleti szárny emeletének padlózata jóval alacso-
nyabb a nyugatinál, úgyhogy az előbbiből a nyugatiba 3 lépcsőfokon 
lehetett följutni. Átjáró reneszánsz ajtajának szemöldökkövén az 
1578-as évszám állott. Nem lehetetlen, hogy ez az emelet délkeleti 
nagytermének kiépítési idejére is támaszpontot nyújt. 

A ház az egykori Óvár kapujával szemben feküdvén, már ez 
arra mutat, hogy ott eleitől fogva jelentős épület állhatott. Ennek em-
lékét őrzi egy 1776-ban végzett tanúkihallgatás, mely szerint az a ház 
Hunyadi János kormányzónak szokott szállása volt, midőn Kolozs-
várt megfordult; a kolozsvári, monostori és fenesi határban szántók, 
kertek, szőlők, halastavak és tóhelyek tartoztak hozzá. 

Mátyás király születésekor Méhfi Jakab szőlősgazda tulaj-
donában volt. Tőle szállott vejére, Kolb Istvánra, kinek idejében 
Mátyás király itt születése emlékére a házat és tartozékait 1467. szep-
tember 28-án a város minden adó és közteher alól örök időkre föl-
mentette. A ház becses kiváltságánál fogva a város egyik legértéke-
sebb épülete volt, s ezért, midőn 1740 táján a leányági örökösök ela-
dóvá tették, a város szerezte meg. Előbb lezárva tartotta, majd jóval 
utóbb kórházat csinált belőle, s így a XIX. század első negyedétől 
kezdve a jobb sorsra méltó épületnek hosszú ideig nagyon változatos 
története alakult. 
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Az 1830-as években már „transzportházul” szolgált. Ide szállá-
solták s itt őrizték a súlyosabb börtönbüntetésre ítélt, Kolozsváron át-
szállított politikai és katonai foglyokat. Kővári László történetíró 
megemlíti egy tárcacikkében, hogy midőn ő az 1830-as évek közepén 
Kolozsvárra került, a Mátyás király születési házának délre még 
szélesen kiugró fedele volt, kapuja előtt fekete-sárga faköpenyeg 
állott, s ilyen színűre volt festve a kapuja is. 

Ugyanő megírta, hogy 1849-ben az épület pár hónapig honvéd-
kórház volt, a szabadságharc leverése után pedig császári katona-
kórház lett foglyok részére. A nehéz vádlottakat alant, az erősen rá-
csozott szobákban őrizték. De egy része akkor is transzportházul 
szolgált a hosszabb időre elítélt, Olmützbe, Josefstadtba és más váro-
sokba menesztett politikai és katonai foglyok számára. 

A kellő gondozás hiánya nagyon megviselte a már akkor félezer 
éves épületet, mely egyes helyeken meghasadva, bedőléssel fenye-
getett. Végre Ferenc József császár látogatása után a tulajdonos város 
elöljárósága nagyjából rendbe hozatta, s 1888-ban szép, művészi em-
léktáblával látta el. Ezt Pákei Lajos kolozsvári építőművész tervezte, 
s Zala György, a kiváló szobrász kivitelezte. Mátyás király szobrának 
leleplezésére aztán gyökeres külső átalakításokat végeztek az épület-
ben. 

Szerencsére azonban a Budapestről hivatalból leküldött szak-
mérnök és műépítész tervezetét csak részben fogadták el, mert ez 
egészében annyira kiforgatta volna az öreg polgárházat régi alak-
jából, hogy az egész tervezet végrehajtása esetén maga Mátyás király 
sem ismert volna rá egykori szülőházára. 

A restaurált épület déli homlokzata így is nagyon tarkává és 
pallérossá vált, s az új színes, mázos cserépfedélzet sem illett az öreg 
polgárházhoz. 

Az elhibázott előkelősítést aztán negyven év múlva tették jóvá, 
midőn az épületet újra rendbe hozva, visszaállították annak eredeti, 
XV. századi, módos polgárház jellegét. 

Mátyás király e házban a hagyomány szerint egyik utcára néző, 
a kapun bemenőleg balra lévő szobában született. A hagyományt 
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valószínűsíti az a közismert tény, hogy régebben az utcára néző 
szobát használták szállóvendégek elhelyezésére. Szilágyi Erzsébet 
pedig Kolozsvárt átutazóban szállott Méhfi Jakab házához, hol aztán 
Mátyás fia született. 

Az 1902-i átalakítás idejétől fogva három évtizednél tovább az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület és annak Néprajzi Múzeuma volt az 
épületben. Azután városi állatorvosi hivatal, később, az 1940-es évek 
végén rövidebb időre a Móricz Zsigmond Kollégium, majd legújab-
ban a Képzőművészeti Főiskola kapott helyet benne. 


