
Kolozsvár fõterének dísze, de talán
egész Erdély legszebb városi lakóháza
a Bánffy-palota, a barokk építészet re-
meke. Története tükrözi a város múltjá-
nak is több mint két évszázadát. Csodá-
val határos módon nagyobb rombolá-
sok nélkül átélte ezt a hatalom- és
funkcióváltásokkal teli korszakot. Tör-
ténete napjainkban megint kritikus pil-
lanathoz érkezett. Miközben jelenlegi
igazgatása alatt a benne levõ múzeum
igazi városi fórummá vált, a megyei ta-
nács pedig homlokzatát renováltatja,
egy nagyon vitatható „visszaszolgálta-
tási per” nyomán egy román hölgy el-
nyerte az épület háromnegyed részé-
nek a tulajdonjogát, s a város különbö-
zõ pontjain a palota panoramikus fel-
vételei fölött ott olvasható a hirdetés,
hogy „De vânzare”, vagyis eladó. 

Nagyon idõszerû tehát most, amíg
méltó kezekben van az épület, s a leg-
nemesebb célt szolgálja, összefoglalni
történetét, leírni egykori és mai kincse-
it, s nem utolsósorban fényképeken
megörökíteni mai állapotát. Bordás Be-
áta mûvészettörténész, a múzeum
munkatársa erre vállalkozott. Az eddigi
legteljesebb és legmutatósabb kötetet
állította össze a palotáról. 

A könyv négy nagy fejezetre oszlik,
melyekhez melléklet járul. Az Elõhang
megindokolja a kötet születését. Kijelö-
li a palota helyét az erdélyi és a kolozs-
vári építészetben, rámutat az építtetõ,
Bánffy György gróf, egykori gubernátor
szerepére, mûveltségére, s végül körvo-
nalazza, hogy milyen kutatási eredmé-
nyekkel teszi gazdagabbá a palotáról
szóló eddigi szakirodalmat. 

Az elsõ fejezet a palota egykori tu-
lajdonosairól szól. Bemutatja a losonci
Bánffy családnak a honfoglalásig

visszanyúló történetét, erdélyi letele-
pedését, itteni kimagasló szereplõit.
Részletesebben foglalkozik az ún.
bonchidai, illetve gubernátori ággal.
Majd ennek kihalása után azzal a bárói
ággal, mely aztán az „újabbik bonchidai
grófi ág” lesz. A család két leghíresebb
20. századi tagjával, Bánffy Dezsõ mi-
niszterelnökkel és Bánffy Miklós mû-
vész-politikussal zárul az eredeztetés.
Az egyik legtanulságosabb alfejezet ma-
gával a palota építtetõ Bánffy György
gróffal és udvartartásával foglalkozik.
Már az édesapja, Dénes gróf is elismert
építtetõ volt, õ varázsolta pompás ba-
rokk rezidenciává a bonchidai kastélyt.
Bánffy György (1747–1822) életrajzát
azért érdemes részletesen felvázolni,
mert abból kitûnik sokoldalú képzett-
sége, rendkívüli mûveltsége. A Mária
Terézia alapította, jezsuita vezetés alatt
álló bécsi Theresianumban tanult
1756–1767 között, ott ismerkedhetett
meg a barokk szellemiséggel, tanulmá-
nyai végén államjogi záróvizsgát tett.
Mellesleg már édesapja áttért a katoli-
kus vallásra. Aztán különbözõ udvari
kancelláriákon emelkedik a gyakornok-
ságtól induló hivatali ranglétrán. 1776-
ban lesz Kolozs vármegye fõispánja.
Egy évvel késõbb már guberniumi ta-
nácsos, ez a miniszteri rangnak felel
meg. 1782-ben erdélyi kincstartó, majd
alkancellár. II. József bizalmasa, aki õt
kísérõjéül fogadja erdélyi utazásakor, s
a Szent István-rend középkeresztjével
tünteti ki. 1785. március 5-én pedig ki-
nevezi Erdély kormányzójának. E tiszt-
séget II. József halála után is megtartja.
Mint Nagyszebenben székelõ kincstar-
tó határozza el 1773 táján, hogy Ko-
lozsvárt palotát építtet magának. Az
építkezés több mint tíz évig elhúzódik.
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Bánffy érdeme is, hogy a guberniumot
sikerül 1790-ben Kolozsvárra áttelepí-
teni. Attól fogva a város politikai-mû-
velõdési központja a fõtéri palota lesz.
Közben Bánffy a szabadkõmûves moz-
galomba is bekapcsolódik, 1784-tõl õ
az erdélyi páholy nagymestere. Ezen
az úton támogatja az Aranka György
nevével fémjelzett mûvelõdési törek-
véseket. Palotájában gazdag könyvtárat
létesít, amelyben építészeti könyv is
található. Feleségével, a bécsi szárma-
zású Palm Josepha grófnõvel a kolozs-
vári palotában fejedelmi reprezentáci-
ót folytatnak. Muzsikusokat támogat-
nak, koncerteket rendeznek. Még me-
cénáskodnak is. Bánffy gubernátor éle-
tének legnagyobb eseménye lehetett,
hogy 1817 augusztusában vendégül
láthatta palotájában I. Ferenc császárt
és felségét, Karolina Augusztát. Bánffyt
a fõtéri Szent Mihály-templomban ki-
alakított családi kriptába felesége mel-
lé temették. 

Az újabb alfejezet a gubernátori há-
zaspár örököseinek sorsát és a palota
változásait mutatja be. A hat gyermek
közül négy volt fiú: György, József, Dé-
nes, Ferenc. A kormányzó birtokait már
életében szétosztotta gyermekei között,
végrendeletben intézkedett a palota fe-
lõl is. Ennek értékeit halála után fellel-
tározták, s 1823 januárjában többnapos
árverésen eladták. Az összegen osztoz-
tak. A végrendelet arra is kitért, hogy a
palotát jövedelmezõvé kell tenni, ezért
osszák apróbb lakrészekre, illetve az
örökösök felajánlhatják az országgyû-
lésnek megvételre, hogy az erdélyi or-
szágházat alakítson ki benne. A továb-
biakban megismerjük az épület felosz-
tását, ideiglenes lakóit. Az örökösök
közül csak Bánffy Dénes használ nyolc
reprezentatív emeleti helyiséget. Bár az
országgyûlésen felmerül a ház megvéte-
le, erre nézve nem születik határozat.
Közben a palotában lakik még Estei Fer-
dinánd fõherceg, a király képviselõje az
1834 májusában megnyitott országgyû-
lésen, majd az 1842-ben kinevezett Te-
leki József erdélyi fõkormányzó.  

Bánffy József gróf 1858-ban bekö-
vetkezett halálával a gubernátori ág

örökösök nélkül marad. Így a palota egy
távolabbi bárói ágra száll: Bánffy Albert
(1818–1886) krasznai fõispán lesz a tu-
lajdonosa. Õ és családja használja a Fõ-
térre nézõ helyiségeket. Az utcai üzlet-
helyiségek többször is gazdát cserélnek,
az udvar felõli helyiségeket 1875-tõl az
Igazságügyi Minisztérium bérli. Bánffy
Albertnek az Esterházy Ágnes grófnõ-
vel kötött házasságából három fiú és
három leány született. A báró a három
fiú közül az engedetlen Farkast kizárta
az örökségbõl, s a két másik fiúnak,
Ádámnak és Györgynek elsõszülöttségi
hitbizományt alapított. Vagyis el nem
adhatták a birtokokat, s csak fiúágon
voltak örökölhetõk. A kolozsvári palota
Bánffy György (1853–1889) bárónak ju-
tott. A zeneszerzõ és lótenyésztõ fõúr
inkább szilágysági birtokain élt, õ fo-
gadhatta a palotában 1887-ben Ferenc
József császár-királyt. Bethlen Margit
grófnõvel kötött házasságából nem ma-
radt fiú utóda, úgyhogy testvére, Ádám
egyetlen fia, báró Bánffy Albert (1871–-
1945) lett az örökös. Õ nagyanyjával,
Bánffy Albertné Esterházy Ágnes gróf-
nõvel együtt lakott a palotában és in-
tézte annak ügyeit. Így közösen fogad-
ták I. Ferenc Józsefet utolsó látogatása-
kor, 1895-ben. Albert báró nõsülése
után többnyire a válaszúti pompás kas-
télyban élt. Egyetlen fia, báró Bánffy Dé-
nes (1901–1983) lett a fõtéri ház utolsó
fõúri tulajdonosa. Albert báró jövedel-
me növelésére 1903-ban lebontatta a
palota mögötti gazdasági épületeket, s
helyettük egy háromemeletes bérházat
építtetett. Hasonlóan merész, de mû-
emléki szempontból káros vállalkozás
volt 1927-ben a palota belsõ udvarát
kiadni mozi építésére. Az épület helyi-
ségeit a legkülönbözõbb célokra vették
bérbe. Volt itt nyomda, pártszékhely,
kaszinó és klub. Bánffy Dénesnek – vá-
lással végzõdött – házasságából nem
született gyermeke. 1949-ben államosí-
tották a palotát, s õt kitették a lakosztá-
lyából: kis városszéli kunyhóban, nyo-
morogva halt meg. 

Egy alfejezet a ház államosítás utá-
ni történetét vázolja fel. A palota helyi-
ségeit több állami vállalatnak osztották téka
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szét. Már 1951-ben elhatározták a ko-
lozsvári Mûvészeti Múzeum felállítá-
sát, s annak a városi néptanács 1951.
február 13-i ülésén ki is utalta az épü-
letet, s utasította a 9. sz. Építkezési Vál-
lalatot a kiköltözésre. A múzeum ideig-
lenesen a Redut-épületben nyílt meg.
A városi néptanács még 1953. novem-
ber 27-én is tárgyalt a palota kiürítésé-
rõl, s az „építkezési trösztnek” 1954. jú-
lius 1-jei határidõt szabott a kiköltözés-
re. Közben 1952-ben hat termet elfog-
lalhatott a múzeum és augusztus 21-én
megnyithatta állandó kiállítását. A pa-
lota nagy részét 1956-ban vette haszná-
latba a múzeum, s 1962-ben lett az
épület tulajdonosa. Emlékeink szerint
a hátsó szárny jobb sarkában a cukrász-
da konyhája még az 1960-as évek végé-
ig mûködött. Az egész udvart betöltöt-
te az onnan áradó vaníliaillat. A mozit
1970-ben bontották le, s helyreállítot-
ták az udvart. Közben több renoválás is
folyt. 1970-tõl az egész palota csak mú-
zeumi célokat szolgál. Kiállításait több-
ször átrendezték. Legutóbb 1990–1992-
ben került sor állagmegõrzõ munkála-
tokra és a kiállítás átrendezésére.

A legérdekesebb fejezet A 18. szá-
zadi építkezés címet viseli. Ennek tör-
ténetét az 1930-as években már meg-
írta Biró József, de a Bánffy család le-
véltárának adatai kiegészítéseket tartal-
maznak a munkafolyamatra nézve. 
A német földrõl származó Johann Eber-
hard Blaumann, akkoriban szebeni kõ-
faragó és pallér, 1773 végén érkezik Ko-
lozsvárra, felméri a telken álló, bontás-
ra ítélt házakat, s rögzíti a telek adatait.
A tervekkel 1774 januárjára készülhe-
tett el, mert január 28-án írják alá a né-
met nyelvû szerzõdést. 1774 áprilisá-
ban kezdõdnek a munkálatok a bontás-
sal. A régi pincék nagy részét meghagy-
ják. Elõbb a fõhomlokzaton dolgoznak.
Szinte hónapról hónapra követni lehet
a gróf és jószágigazgatója levelezésébõl,
hogyan haladnak az építkezéssel. Mi-
lyen vitás kérdések merülnek fel. Pél-
dául az egyik szomszédos ház támfal
nélkül maradva majdnem összedûl.
Meglepõen hangzik, hogy már az elsõ
tervek szerint is a palota földszintjén

üzlethelyiségeket alakítottak ki. Igaz,
akkor még egy-egy ablak, egy-egy üzlet-
ajtóval váltakozott. Csak a 20. század-
ban nyitották a széles kirakatokat. A fõ-
kapu melletti oldalkapu nyílások is kis
üzletként (az 1960-as években az egyik
trafikként) szolgáltak. 1780-ra már
kezd kibontakozni az épület képe, ek-
kor lép fel Anton Schuchbauer, aki
Blaumann javaslatára készíti az épület
kõdíszeit és -szobrait. 1781-ben szüne-
tel az építkezés, vagy a mester betegsé-
ge, vagy pedig a minorita-templom tor-
nyának az építése miatt. Õszire vala-
hogy elkészült a fõlépcsõház. 1782-ben
Bánffy gróf örömét fejezte ki a lépcsõ-
ház „jó formája” miatt. (Vajon mikor
70-es éveibe lépett, akkor is jónak talál-
ta-e a lépcsõzetet? Véleményünk sze-
rint ez az épület egyik kevésbé sikerült
része. Nem méltó a pompás palotához.
Keskeny és nappal is sötét. A kapu alól
nincs rálátás, alsó fokai aránytalanul
nagyok. Még a felsõ forduló megoldása
szerencsésebb.) Blaumann elég sokszor
hónapokig hiányzik az építõteleprõl, s
ezért a munkálatok egyre húzódnak.
1784 õszén a kályhák felrakásával zá-
rul az építkezés. A következõkben már
csak a családi lakosztályban kell simí-
tásokat végezni a berendezkedéssel
párhuzamosan. A család valószínûleg
1790-ben költözött be, akkor, amikor a
fõkormányszék is áttelepedett Kolozs-
várra. Meglepõnek tûnik, hogy nincs
hír arra vonatkozóan, mikor, hányszor
tekintette meg a gróf az épülõ palotát.
Az építkezés mestereinek számbavéte-
lénél pályarajzokat, vagy legalább élet-
rajzi adatokat kapunk az itt dolgozók-
ról. Blaumann és Schuchbauer mellett
megismerkedünk Gottfried Hartmann
kolozsvári kõfaragóval, Anton Überla-
cher ácspallérral, Anton Richter szebeni
asztalosmesterrel, Martin és Michael
Honigberger rézmûves mesterekkel. 

Az épület bemutatása a legrészlete-
zõbb, itt csillogtathatja meg leginkább
a mûvészettörténész szakmai tudását.
Néha már túlzottan is záporoznak a
szakkifejezések. A fõhomlokzat a leg-
mûvészibb kivitelezésû. Már az 1830-
as évektõl festõi ábrázolások, késõbb-116
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rõl fényképek, képeslapok maradtak
fenn róla, úgyhogy követni lehet a ki-
sebb-nagyobb beavatkozásokat, sõt az
üzlethelyiségek bérlõirõl is fogalmat al-
kothatunk. Az 1960-as évek második
felében és az 1970-es évek elején kapta
a palota azt a formáját, amelyet ma lát-
hatunk. Az üzletajtók és kirakatok he-
lyére ekkor alakították ki a földszinti
ablakokat. Ekkor bontották le az udvari
mozitermet, s állították helyre az udvar
árkádsorát. S végül ekkor készült Papp
László lakatosmester kivitelezésében 
a kétszárnyas fõkapu és a két rögzített
oldalkapu. Viszont az erkély feletti
Bánffy-címert megfosztották a kilenc-
ágú grófi koronától. Az erkélyen meg-
hagyták az I. Ferenc császár és Karolina
Auguszta látogatását megörökítõ szo-
bordíszes emléktáblát, a Ferenc József
második látogatását megörökítõ kisebb
táblát viszont eltüntették. A hátsó
homlokzat és a belsõ udvar leírása kü-
lön alfejezetet képez. 

A palota szobrászati díszítésérõl is
szól egy alfejezet. Megállapítja, hogy az
erdélyi barokk szobrászatnak három
szakasza különböztethetõ meg. Az elsõ
idõkben a Bécstõl támogatott állami
építkezéseken (pl. Gyulafehérváron) je-
lentkezik, a második szakaszban a ma-
gánépítkezésekre terjed át (pl. a bonchi-
dai Bánffy-kastély), a harmadik kor-
szakban, a 18. század vége felé már a
szobrokon a rokokó és klasszicizmus
hatása érezhetõ, egzotikus elemekkel
gazdagodnak a motívumok. Ide sorol-
ható a kolozsvári palota díszítése is. 
A palota ikonográfiáját már többen is
próbálták megfejteni, magyarázni.
Most ezeket összegezve, fõleg N. Sabãu
értelmezései alapján írja le õket a szer-
zõ. A fõhomlokzat attikáján a görög-ró-
mai mitológiából ismert négy isten és
két hõs alakja váltakozik nyolc kõurná-
val. Ezek Perszeusz, Apolló, Mars, Mi-
nerva, Diana, Herkules. A legjobban si-
került a Diana-szobor. A fõhomlokzat
erkélyére nyíló két ajtó és két ablak fö-
lött a mészkõ keretbe puttós dombor-
mûvek illeszkednek. Attribútumaik
alapján megállapítható, hogy a négy fõ
elemet (Tûz, Víz, Levegõ, Föld) képvi-

selik. Az udvarra nézõ keleti és nyuga-
ti szárny emeleti középsõ négy-négy
ablakkerete fölött szintén nõalakos
szobrokat találunk. A nyugati szárnyon
a négy akkoriban ismert kontinenst tes-
tesítik meg: Európa, Ázsia, Afrika, Ame-
rika, a keleti szárnyon az évszakokat: 
Tavasz, Nyár, Õsz, Tél. A hátsó udvarra
nézõ erkélyt három, a Bánffy-címerbõl
vett griff-alak támasztja alá. A szerzõ
megállapítja: „Nagyon valószínû, hogy
ebben a díszítésben a szabadkõmûves
gróf Bánffy György sajátos programja je-
lenik meg, amely a világ szimbolikus
teljességét jelképezi. E szobrászati ele-
mek a kivitelezés, illetve a program
szempontjából is egyedülállónak szá-
mítanak a késõ barokk kori Erdély vilá-
gi építészetében”.

A Térszerkezet és belsõ kialakítás
címû alfejezet három forrást felhasz-
nálva és összevetve a jelenlegi állapot-
tal megpróbálja azonosítani a helyisé-
gek eredeti és késõbbi rendeltetését.
Egyik forrás a helyiségek szerint hala-
dó, az építtetõ halála után készített
1822-es inventárium, a másik forrás az
1886-ban Bánffy Albert halálát követõ
összeírás és a Maetz Frigyes építész ké-
szítette felmérési rajz. A harmadik 
a Ferenc József király második és har-
madik látogatásakor a „királyi lakosz-
tályról” a sajtóban megjelent leírás.
Kétségtelenül a fõhomlokzat mögötti
fõúri lakosztály berendezése volt a leg-
pompásabb, a második leírásban még
az ebédlõ falán függõ tizenhét családta-
got ábrázoló portré is fel van sorolva. 
A szerzõ szerint közülük tíz portré – nagy
valószínûséggel – azonos a múzeum
tulajdonában lévõ, illetõkrõl készült
festménnyel. Színes reprodukciójukat
közli is a kötet. 

Az utolsó, „ajándék” fejezet a Habs-
burg-uralkodók palotabeli látogatásai-
nak adatait gyûjti össze. Az elsõ csá-
szár-király I. Ferenc volt, aki 1817-ben
felesége kíséretében érkezett és lakott a
palotában tíz napon át. A látogatás em-
lékét egy nem túl sikerült kidolgozású
empire keretû latin nyelvû emléktábla
örökíti meg az erkélyen. Ferenc József
1852-ben, 1887-ben és 1895-ben járt téka
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Kolozsváron, s mind a háromszor e
háznak a vendége volt, az elsõ két alka-
lommal itt is éjszakázott. Természete-
sen mindig a királyi pompához méltó-
an rendezték be az uralkodó és kísére-
te rendelkezésére bocsájtott helyisége-
ket. A szerzõ nemcsak a palotában tör-
ténteket, hanem az egész város felké-
szülését, kidíszítését leírja, s az uralko-
dó naponkénti programját szintén rész-
letezi. Az utóbbi két látogatásról kora-
beli képeket is közöl. 

Az Utóhang összegez és köszönet-
nyilvánításokat tartalmaz. A Melléklet
a Bánffy-palota 1822-bõl való leltára,
melyet a Kolozsvárt õrzött Bánffy-
levéltár 1284. csomójában lelt meg a
szerzõ. Helyiségrõl helyiségre haladva
írja le a szekrényekben õrzött legap-
róbb tárgyakig a találtakat, többnyire

állapotukra is utal. Feltûnõen sok a né-
metbõl származó kifejezés. A leltár
1442 tételt tartalmaz, s a kötetben 30
oldalt tesz ki. Gazdag jegyzetanyag,
könyvészet és a képek jegyzéke, lelõhe-
lye, román és angol ismertetés egészí-
tik ki a kötetet. 

A kötet a szerzõnek a második sike-
res, album-kiadványa. Szerves részét ké-
pezi a gazdag illusztrációs anyag. A mos-
tani állapot színes megörökítése mellett
régi képek, festmények, alaprajzok sora
teszi látványossá és ugyanakkor doku-
mentum-értékûvé a könyvet. Minden ol-
dala magán viseli Unipan Helga könyv-
tervezõ mûvész látásmódját. Még sok
kolozsvári épület megérdemelné, hogy
hasonló alapossággal leírják, és albumba
foglalják. 

Gaal György
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