
„A lak emeletes volt, egészen új, szerfölött
magas födele vörösre festve, s elöl hegyes, to-
ronyforma csúcsban végzõdött s annyira ki-
nyúlt, hogy a legnagyobb záporban ázás veszé-
lye nélkül lehete a ház elõtt mulatni. Ezen elsõ
része a födélnek nyitva állt s igen cifra mívû
karzat védte, melybe csak a födélen keresztül
lehete jutni.” Jósika Miklós 1836 elõtt ilyennek
látta a kolozsvári fõtér egyik jellegzetes lakóhá-
zát, a Bogner-házat.1 Õhozzá szegõdve tudunk
meg valamit e homlokzatok eredeti színezésérõl
is: „De induljunk a Magyar-kapun.2 A jobbra-
balra vonuló házak nagyobbára hamuszínû s fe-
hér kockákra vannak festve, néhányat kivéve,
melyeken vagy kiáltó színeik tûnnek ki, vagy
avult, egyszínû meszelés látszik.”3 A kõbõl fara-
gott tükör-, esetleg gyémántkvádereket utánzó,
„kockákra festett” homlokzatok divatja a 15.
század végétõl mutatható ki tájainkon, s nem
kétséges, hogy terjedésében a reneszánsznak
nagy szerepe volt. 

A homlokzat további részletein nagyvonalú-
an átsikló, mégis sokatmondó fentebbi leírás
valószínûleg illett arra az épületre is, amelyrõl
a következõkben szó lesz. Sem színezése, sem
zsindelyes héjazata nem érte meg, hogy lefény-
képezzék: legrégebbi, Veress Ferenc által 1859
táján készített képén már csak a cserépfedéshez
igazított modernebb tetõszerkezetet és az egy-
színû, világos homlokzatot fedezhetjük fel. Ké-
sõbb, a 19. század második felében, amikor
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thory-háznak is nevezték, talán éppen Jósika Miklós fentebb idézett, a szomszé-
dos Bogner-házra vonatkozó s félreértett leírásának köszönhetõen.

Ez az épület, a Wolphard–Kakas-ház (Fõtér 32.)4 Kolozsvár reneszánsz építé-
szetének a leglátványosabb5 és legismertebb emléke, nemcsak azért, mert 1896-
ban – amikor az L alakú épület utcai szárnyát lebontva kétemeletes homlokzati
szárnnyal, második emeletét pedig a megmaradt udvari szárnyra is kiterjesztve
modernizálták – kivételesen pontos felmérés készült róla,6 így szerkezetét és
részleteit is viszonylag jól ismerjük, hanem azért is, mert kibontott faragványa-
inak egy részét a Múzeumba mentették, a többi pedig eredeti helyén, az udvari
szárny földszintjén és emeletén maradt fenn. 

Kivételes ez az épület azért is, mert három nemzedékhez tartozó 16. századi
tulajdonosai Erdély humanista kultúrájának legjelentõsebb személyiségei közül
kerültek ki. Az új, reneszánsz életforma hatására robbanásszerûen megnõtt la-
kó- és reprezentációs igényeik tükrözõdnek az eredetileg három helyiségre szo-
rítkozó, földszintes gótikus épület szinte folyamatos 16. századi bõvítésében,
melynek eredményeként emeletes – nyomtalanul elpusztult melléképületeit
nem számítva –, tizenkét szobás, rangos, fejedelmi vendégek fogadására is alkal-
mas polgári rezidencia lett belõle.

Kolozsvári plébános volt Wolphard vagy Enyedi Adorján (1491–1544).7 Atyja,
aki esztergomi egyházmegyei közjegyzõként szerepel a forrásokban, a Szepes-
ségbõl költözhetett Erdélybe, és a gyulafehérvári káptalani birtokhoz tartozó
Nagyenyeden telepedett meg. Fiai közül Adorján és az ifjabb Hilarius választot-
ta az egyházi pályát. Mindketten a bécsi egyetem hallgatói voltak. Adorján 1509
és 1512 között bölcseletet, teológiát, talán orvostudományokat is tanult ott, Gyu-
lafehérvárra visszatérve jutott elsõ jelentõs egyházi javadalmaihoz, neve
1516–1517-ben gyulafehérvári kanonokként és törpényi plébánosként merül fel.
Kanonoki és plébánosi jövedelmeinek birtokában folytatta, immár Itáliában, jo-
gi tanulmányait 1521–1523-ban, ott, a híres bolognai egyetemen avatták jogi
doktorrá szintén kanonoki javadalomból peregrináló Hilarius nevû öccsével
együtt. 1522-ben az Örök Városba is elzarándokoltak. Öccse – nyilván a nagy 
élmény hatása alatt – azt is feljegyezte, hogy útjuk során a Vatikán Belvedere-ud-
varában megcsodálták az 1506-ban elõkerült Laokoón-szoborcsoportot.
Wolphard Adorján egyházi pályáját Itáliában szerzett magas jogi képzettsége
egyengette, kolozsi, krasznai, majd dobokai fõesperes és püspöki helynök lett, 
s bár úgy tûnik, hogy élete végén rokonszenvezett a reformációval, nem egy kor-
társához hasonlóan a római egyház híve maradt. Õ volt Kolozsvár utolsó katoli-
kus plébánosa a reformáció elõtt. Nevét az irodalomtörténet inkább Janus Pan-
nonius költõi mûvének a kutatójaként és kiadójaként, mint középszerû latin ver-
sek humanista szerzõjeként értékeli. Az egykori jezsuita kollégium könyvtárába
került s fennmaradt kötetei tanúsítják, hogy a korabeli Erdély legjelentõsebb
könyvbarátainak egyike volt. Elkötelezettje tehát a humanizmusnak, a rene-
szánsz mûvészethez való viszonyát pedig éppen kolozsvári házának 1534 és
1541 között keletkezett igényes faragványai alapján szokás megítélni. Adatok hi-
ányában nem dönthetjük el egyértelmûen, hogy volt-e Wolphard Adorjánnak
szerepe a szásztörpényi egykori evangélikus templom8 hajójának késõ gótikus –
stílusában a Farkas utcai templom, illetve a dési plébániatemplom egykorú épít-
kezéseihez igazodó – átalakításában, nyugati karzatának és szószékének
Berethalomra (1524 k.), illetve Szászmuzsnára emlékeztetõ igényes és egységes
díszítésében az 1520-as években.9 Törpényben egyetlen, nehézkes faragású, le-12

2020/10



véldísszé alakuló maszkkal díszített kõgyám utalhat az építtetõ patrónustól meg-
kívánt, de a kõfaragó által a gótika szellemében kivitelezett antik elõképre a ha-
jó délnyugati sarkában. Ha feltételezésünk igaznak bizonyulna, akkor törpényi
építkezése révén a késõ gótika stílusának érvényesülését is megragadhatnánk
Wolphard Adorján mûpártolásában. E kétarcúság nemcsak rá, hanem a korai re-
neszánsz egész világára jellemzõ: az egyházi építészet megszokott, liturgia által
megszabott formái is ellenálltak az új stílus kínálta lehetõségeknek, de az építõ-
mesterség százados mûhelyhagyományban gyökerezõ, gótikára jellemzõ gyakor-
latát sem lehetett a megrendelõ akaratából egyszerûen csak átigazítani.

1529-tõl kezdõdött kolozsvári plébánossága alatt már mindenképpen az új
stílus hívének mutatkozott. Kolozsvári építkezésének körülményeire egy nemré-
giben felbukkant jelentõs adat világít rá.10 Mindeddig ugyanis érthetetlen volt,
hogy mi szüksége lehetett a köztiszteletben álló kolozsvári plébánosnak, akinek
élete végéig rangos „szolgálati lakása” volt a plébániaházban, egy másik, saját
házra a Fõtér túloldalán. Az elõbb említett oklevélbõl kiderül, hogy Kolozsvár
plébánosaként, híveivel egyetértésben, 1533-ban elcserélte a plébánia birtokát
képezõ, „romos” fõtéri házat, mely akkor a templom Szent János-oltárának a ja-
vadalmához tartozott, egy, a város határában fekvõ erdõrészért István nevû má-
sik, világi pályán érvényesült öccsével, aki idõközben, úgy látszik, szintén ko-
lozsvári polgár lett. A ház szomszédai 1533-ban – amint a csereügyletet rögzítõ
oklevélbõl kiderül – Kylian polgár és Compormann özvegye voltak. Az elõbbi
közülük a Killyén (Gellyén, Bogner) néven emlegetett család tagja lehetett,11 ran-
gos, 1568 után szépített s a 19. század végén a Wolphard–Kakas-házzal szinte
egy idõben lebontott háza, melyre Jósika Miklós fentebbi leírása is vonatkozik,
annak északi szomszédja volt. Így az 1533-ban Adorján doktor öccsének a birto-
kába került Szent János-ház kétségtelenül azonos a ma Wolphard–Kakas-ház-
ként ismert fõtéri épülettel. Id. Wolphard István nem sokkal e csere után elhal-
hatott, mert a házat – bizonyára kiskorú unokaöccse gyámjaként – továbbra is a
kolozsvári plébános gondozta.

Az 1993-ban végzett falkutatás12 kimutatta, hogy a csere tárgyát képezõ föld-
szintes épület eredetileg három helyiségbõl álló, alápincézett gótikus lakóház
volt. Nyomait már csak a mai épület északi, a modern átalakításokat túlélõ tûz-
falában lehetett keresni. Így került elõ második helyiségében egy szemöldökgyá-
mos, gótikus ajtókeret, ami a szomszédos Bogner-ház felé esõ sikátorra nyílha-
tott,13 s két, magasan elhelyezett, kõlapba vésett gótikus ablakocska is a harma-
dikban. Ebbõl a korai építkezésbõl származhatott még pincéjének utcára nyíló
szegmensíves záródású késõ gótikus kerete is.

Ezt az eredetileg oltáros-házat Adorján doktor alakíttatta emeletessé, úgy,
hogy beboltoztatta kapualját, s kialakíttatta Fõtér felé esõ emeleti helyiségeit. Az
õ divatos, reneszánsz lófõpajzsba foglalt papi címerével ékesítették a homlokzat
két nagy reneszánsz ablakát (1534), a harmadik, hasonló szabású ablakkeretre,
a boltíves kapualj fölött már családjának ettõl eltérõ, utóbb unokaöccse által is
használt címere került 1536-ban. Ekkor s késõbb, 1541-ben, amikor pompás, a
plébános apáti kalappal bõvített papi címerével díszes ajtókerete elkészült, va-
lószínûleg még mindig ugyanaz, az idõközben Ágotakövesden (1536), Kolozsvá-
ron (1537), Szamosújvárott (1538–1542) és Gyaluban (1540 k.) is kimutatható,
hihetõleg Kolozsváron letelepedett kõfaragó dolgozhatott Adorján plébános
számára – erre következtethetünk legalábbis elegáns formájú, antik feliratokat
idézõ reneszánsz nagybetûkkel vésett felirataiból, amelyek e faragványokat dí-
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szítik. Leveles, illetve Medúza-maszk díszíti ezt az ajtókeretet, mindkettõ köz-
kedvelt antik mintákra vezethetõ vissza, plasztikai kivitelezésük azonban min-
taképeikhez viszonyítva darabosnak, elnagyoltnak tûnik, azt a benyomást
keltve, hogy építészeti tagozatok faragásában jártas mestere a figurális részle-
tek formálásában bizonytalanabbul, eltérõ minõségû elõképekre, metszetekre
hagyatkozott. Ezen az alapon gondolhatjuk, hogy szerzõjük földink lehetett,
aki mesterségét budai vagy esztergomi építkezéseken tanulhatta. Bizonyos,
hogy a késõbbiekben már éppen az õ mûvei szolgálnak mintaképül kolozsvá-
ri faragványok számára, a plébános háza pedig elõképe lett Kolozsvár kibonta-
kozó reneszánsz építészetének.

A híres asztrológus. A fentebb idézett cserérõl szóló oklevelet Adorján plé-
bános unokaöccse és örököse, Wolphard István kérésére János Zsigmond fejede-
lem is megerõsítette 1570-ben. Ezek szerint a kérelmezõ a csereügylet után, de
nagybátyjának építkezése elõtt, 1533–1534 táján születhetett. Hazai tanulmányait
követõen,14 1560–1564 között – az idõközben nagyot változott világot érzékeltetõ-
en – már nem katolikus bécsi vagy itáliai, hanem a protestáns, evangélikus irány-
zatot követõ wittenbergi egyetemre iratkozott be. Ott szerezte mûveltségét, ott
vásárolta és köttette bõrbe S+W+C (Stephanus Wolphard Claudiopolitanus)
monogrammal és évszámmal jelzett könyveit, köztük korszerû csillagászati 
mûveket is.

Az újkor hajnalán a csillagászat, az asztrológia révén elõre látható emberi
sors megismerésére való törekvés általános volt, s mondanunk sem kell, hogy a
kor számtalan asztrológusának buzgó ügyködése, mérései, csillagászati megfi-
gyelései és az égitestek elõre látható mozgására vonatkozó számításai vetették
meg a modern asztronómia alapjait. A wittenbergi egyetemen az égitestek sors-
formáló erejében vakon hívõ Philipp Melanchton (1497–1560) és tanítványai ha-
tására került a csillagászat az érdeklõdés középpontjába. Aby Warburg annak
idején klasszikusnak számító tanulmányban15 körvonalazta azt a szellemi kör-
nyezetet, amelyben Melanchtonék még Luther Márton születési dátumát is el-
tolták egy évvel, mert a nagy reformátor véletlenül éppen „rossz csillagzat alatt”
született, ami nem vethetett – vélték – jó fényt az általa képviselt hitelvekre sem.
Wittenbergbõl eredeztethetjük Wolphard István csillagászat iránti érdeklõdését
is, amelyet könyveinek lapszéli, méréseredményeket rögzítõ bejegyzésein kívül
az is bizonyít, hogy késõbb, az 1577 novemberében megjelent üstökössel16 kap-
csolatban Szamosközy István történetíró (1570–1612) feljegyezte róla, hogy 
„kiváló matematikus”, a kor szóhasználatában csillagász volt, aki az üstökös fel-
tûnésébõl megjósolta a Báthory-család pusztulását.17

A peregrinációjából megtért és szülõvárosa polgárai közé lépõ Wolphard Ist-
ván egy másik jelentõs kolozsvári patríciuscsalád sarjával, Barát (Münich) Zsó-
fiával lépett házasságra, és 1585/1586-ban bekövetkezett haláláig többször is 
találkozunk nevével a város vezetésében, 1581-ben és 1583-ban fõbírónak is
megválasztották. Akkor már mindenképpen az unitárius hitelvek követõje kel-
lett legyen, másképpen nem választották volna meg a döntõen unitárius többsé-
gû város fõbírájának.

Hihetõleg a nagybátyja halálakor félbemaradt építkezéseket folytatta, majd
terjesztette ki. Adatokkal évszámos feliratain kívül csupán az 1576 és 1579 kö-
zött folyamatban volt építkezéseirõl rendelkezünk,18 melyek faragványait szécsi
Seres János (mh. 1579), a „nevezetes szobrász” – „insignis sculptor”, ahogyan a
sírfelirata dicséri – és fiai készítették, az építkezés történetét így a fennmaradt14
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emlékek alapján kell rekonstruálnunk. Gyámkövekre támaszkodó boltozattal
hosszabbította meg a kapualjat az udvar felé, fölé egy újabb emeleti helyiséget
építtetett, s õ emeltette a ház udvari szárnyát is. Címerével és monogramjával
ékesek az egykori lépcsõházból nyílt pitvarok kandallói és boltozatai, valamint
az udvari szárny elsõ, három ablakkal megvilágított földszinti helyisége – a ház
középkori magvát alkotó épület harmadik helyisége. Õ tervezte el és alakíttatta
ki az udvari szárny következõ, ugyancsak háromablakos, ún. zodiákus-termét is,
melynek boltozatát az állatöv csillagképeivel díszített gyámok tartják, mintegy
közrefogva Kolozsvár nagy szülöttje, Mátyás király hollós címerét. Az utóbbi je-
lenléte a kompozícióban azáltal nyer értelmet, hogy a déli éggömbön,19 nagyjá-
ból a Mérleg és Skorpió határolta szög alatt látható a Holló–Corvus csillagkép,
amelytõl a Hunyadiak hollóját s a csillagkép Wolphard István által faragtatott
változatát csak a csõrében viselt gyûrû különbözteti meg. 1575 után, azokban az
években, amikor Kolozsvár és Erdély legolvasottabb könyve Heltai Gáspár Má-
tyás királyt dicsõítõ Chronicája20 lett, nincs mit csodálkoznunk azon, hogy
Heltaihoz és annyi más kortársához hasonlóan Wolphard István számára is Má-
tyás király uralkodásának a történelem aranyködében megszépült emlékezete
testesítette meg a rend és biztonság annyira sóvárgott eszményét. Így már nem
meglepõ, hogy a kolozsvári fõbíró a csillagképek közé emelte a város nagy szü-
löttjének a címerét, s a Holló csillagkép égi helyének megfelelõen, az egy kom-
pozícióban ábrázolt Szûz–Mérleg, illetve a Skorpió közé illesztette. A Chronicá-
ban egyébként többször is szó esik a budai királyi palota boltozatainak asztroló-
giai fogantatású kompozícióiról. Ezek, valamint saját peregrinációja folyamán
látott elõképek is inspirálhatták a kolozsvári bíró kétségtelenül önálló, helyhez
és korhoz szabott elképzelését a zodiákus-terem díszítésére.

A Wolphard István által megfogalmazott díszítõprogramnak van még egy má-
sik, a 16. századi erdélyi mûvelõdés „korszerûsége” szempontjából el nem ha-
nyagolható vonatkozása is: a gyámkövekre faragott csillagövi jegyek plasztikai
formáját ihletõ elõkép egy Bázelben megjelent és az égbolt újkori európai ábrá-
zolásaira évszázadokon át ható fametszetpár volt. Ezt az I. H. C. monogrammal
jelzett, 1532-ben készült tudós kompozíciót szintén erdélyi humanista, nem
más, mint Johannes Honterus Coronensis (1498–1549) – Brassó késõbbi refor-
mátora készítette.

Valószínûleg Wolphard István építkezései során, az 1580-as évek elején ke-
letkezett a tulajdonos csillagászati érdeklõdésének egy további bizonyítéka is.
Az épület délre nézõ emeleti homlokzatán, eredeti helyén található egy kõbõl fa-
ragott napóra. Karcsú féloszlopocskákkal alakított kerete egy másik kolozsvári
faragvánnyal, a Híd-kapu elõtti híd 1580-ban faragott, Báthory Kristóf címerével
díszített emléktáblájával, illetve egy, a városfalakból a Múzeum kõtárába men-
tett építési felirat töredékével rokonítja, így mindenképpen Wolphard István
építkezéseihez tartozik. Az elmúlt években falkutatás21 igazolta, hogy eredeti he-
lyén áll, s az is kiderült, hogy fölé még egy másik, ugyancsak kõbe faragott nap-
óra, egy szkaphosz (gör. teknõ, dézsa) volt beállítva. Minthogy ennek az ókoriak
által is ismert „mûszernek” a kõtömbbe mélyített félgömb alakú felületére vetett
árnyék pontosabban képezte le az égbolt jellegzetes helyeit, segítségével a síkve-
tületû napóra torzításait is helyesbíteni lehetett.22 Tudós megrendelõje azonban
valószínûleg nem érte meg, hogy csillagászati megfigyeléseihez ezt is használ-
hassa: halálát a városban dúló 1585–1586-os pestisjárvány okozhatta, építkezé-
sei pedig félbemaradtak. A szkaphosz szinte felismerhetetlenné csonkított ma-
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radványait már az épület elsõ vakolásakor eltakarták. Az említett falkutatás so-
rán nem sikerült azonosítani a nyomait annak a folyosónak sem, amely elenged-
hetetlen volt e mûszer megközelítéséhez, s amely az épület homlokzatának az
akkori kinézését is meghatározta volna. Persze nyomait a jelenlegi, modern eme-
leti folyosó építése is eltörölhette. Csak egy egyszerû ajtó kõkerete került elõ az
1993-as falkutatás során a ház keleti oldalán,23 amely, egy lépcsõ közbeiktatásá-
val, esetleg a folyosóra is vezethetett, persze lehetett egyszerûen a kõépülethez
ragasztott gazdasági épület padlásának a bejárata is. Kétségtelen azonban, hogy
a most felfedezett kisebbik napóra által szolgáltatott adatokat csak közvetlen kö-
zelrõl lehetett volna leolvasni. Wolphard István életében a zodiákus-terem bol-
tozata sem készült el, valószínû, hogy csak a két lakószint külsõ falai épültek
meg. Egyik triglifes ajtókeretén (1579) a fentebb említett Seres Jánosnak vagy 
fiai egyikének a kõfaragójegye látható. Noha kétségtelen, hogy a kõfaragó az
1541-es keretet vette mintául, meglepõ, hogy mennyivel gyengébb minõségûek
az itt ismét megjelenõ, metopé-dombormûvé alakított maszkok. Jól tükrözik né-
zetünk szerint azt a rohamos hanyatlást, amely a reformáció képellenességébõl
adódóan szinte kitörölte a figurális ábrázolás hagyományát és gyakorlatát az
erdélyi mûvészetbõl. A Wolphard István által elkészíttetett faragványok, így a
zodiákus-jegyekkel díszített gyám- és boltzáró kövek is csak késõbb, utóda
építkezései révén kerültek, az eredeti program egyszerûsítésével, a helyükre, s
programjának az értelmezésére sem nyílt volna lehetõség, ha Kakas István
nem építteti be a kimaradt két csillagképet, a Vízöntõt és a Nyilast ábrázoló
gyámköveket az emeleten. Így kerültek ezek az épület modern átalakításakor a
Múzeumba.

Fejedelmi tisztviselõ és diplomata volt pályája delelõjén a ház soron követ-
kezõ tulajdonosa, zalánkeményi Kakas István. Családja Belgrád elestét (1521)
követõen a török hódítás elõl menekült a Szerémségbõl Erdélybe, atyja, András
már tehetõs polgára volt Kolozsvárnak. Kakas István 1560-ban született Kolozs-
váron, 1575-tõl a bécsi, 1582 és 1585 között a páduai és bolognai egyetemen
tanult, ahonnan mindkét jog doktoraként, a korabeli Erdélyben egyedülállóan
magas jogi képzettséggel tért haza. Kolozsváron feleségül vette Barát Zsófiát
(mh. 1594), Wolphard István özvegyét. Házassága révén lett az általunk vizsgált
ház tulajdonosa. Közéleti szereplése már túllépett szülõvárosa határán. Pályáját
Báthory Zsigmond fejedelem udvarában kivételesen alapos jogi képzettsége,
nyelvtudása, katolikus vallása és – nem utolsósorban – a jezsuita rendhez fûzõ-
dõ szoros kapcsolatai egyengették. A fejedelemség jogügyi igazgatásában betöl-
tött tisztségei mellett valószínûleg peregrinációs tapasztalatai, szónoki tehetsé-
ge, tárgyalókészsége és nyelvtudása is közrejátszott abban, hogy 1593-ban és
1595-ben Lengyelországban és Angliában képviselte hazáját fejedelme követe-
ként, 1599-ben pedig Báthory András nevében tárgyalt Prágában. Erdélyt Mária
Krisztierna kíséretében hagyta el, második, tiroli feleségével, Susanna Römerrel,
a fejedelemasszony udvarhölgyével együtt. 1602-ben, immár II. Rudolf császár
megbízatásából Szilézián, Lengyel- és Oroszországon keresztül Perzsiába, Nagy
Abbasz sah (1586–1628) udvarába vezetett követséget. A Kaszpi-tenger partján,
Lahijanban, a mai Iránban érte a halál 1603-ban. 

Saját, kolozsvári ingatlanai mellett gondja volt a Wolphard-ház elkezdett bõ-
vítésének a befejezésére is. Építkezéseit elsõ házasságának éve (1590) és egyet-
len, évszámos ajtókeretének 1590-es évszáma keltezi; két további elegáns, rusz-
tikus ajtókeretét csak címere, illetve monogramja segítségével azonosíthatjuk.16
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Valószínûleg õ boltoztatta be az addig konyhának használt utolsó földszinti
helyiséget is, amely a zodiákus-teremmel azonos ablakot s az építtetõ monog-
ramjával díszített törtszemöldökû keretet kapott. Korábbi, hatalmas kürtõjû
kemencéjét elbontották, nyomaira csak a mélyen átégett, vastag kátrány- és ko-
romréteggel borított hátfala és a kürtõjébe vezetõ kõ ajtókeret utalt a falkutatás
folyamán. Ehhez és a fentebb már említett, Wolphard István által eltervezett fo-
lyosóra nyíló ajtóra keskeny lépcsõ vezetett fel a ház végében. A gyámkövekre
támasztott új boltozatnak volt a „záróköve”24 az a levélmaszkos faragvány, amely
a modern idõkben a portálé fölött állott.25

Az 1590-es évszámú ajtókeret az elõdei által rendelt 1541-es, illetve 1579-es
keretek folytatásának látszik. Sután alakított rozettás frízét közrefogó maszkjai-
nak plasztikai minõsége tekintetében azonban az utolsó helyre szorul: mestere
kétségtelenül sematikus, kisméretû, kevés információt kínáló fametszet felna-
gyítására vállalkozott, s szolgai módon reprodukálta az elõképrajzot, amely 
kidolgozásában leginkább a kolozsvári városfal építését megörökítõ 1583-as,
Báthory-címeres tábla ügyetlenül formált, hihetõleg éremveretrõl felnagyított
címertartó angyalaira emlékeztet. Az udvari homlokzaton látható két elegáns,
törtszemöldökû, rusztikus keret más, gyakorlottabb kéz munkájának látszik, di-
vatot is teremtett Kolozsváron, mert változataival az 1640-es évekig találkozunk.
Kakas István címeres záróköve bizonyítja azt is, hogy õ fejeztette be – az erede-
tileg eltervezett tudós programot leegyszerûsítve – a zodiákus-termet. Házát,
amikor 1602-ben eladta szomszédjának, Bogner (Gellyén) Imrének, akkoriban
hatalmas összegre, 3700 forintra értékelték.

(2006)
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