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A kolozsvári Farkas utca 
 

Farkas utca. A Torda (Belső-Torda, Egyetem) utca bal oldalán, keletre nyíló má-
sodik, a déli városfal és a Király (Bratianu) utca között, velük párhuzamosan, a 
keleti városfalig vezető utca. → Belső-Farkas utca, Külső-Farkas utca. 
 

Iskolái – később művelődési intézményei, köztük a színház – alapján, a XVII. 
századtól Kolozsvár és egyben Erdély űvelődéstörténetének (talán a magyar 
oktatás- és művelődéstörténet – szerk. megjegyzés) egyik legjellegzetesebb, legkiemelke-
dőbb utcája. 
 

Néhány adat az utca nevének alakulásáról, első ismert említésétől napjainkig: 
 
1436: Farkaswcha; 1453: Luporum (lupus ’farkas’, luporum ’farkasoké’); Extra muros 
(’falon kívüli’), később Külső-Farkas; Intra Muros (’falon belüli’), később Belső-
Farkas; Farkas wcza; 1466: „in platea Farkas wcza” (platea ’utca’); 1486: platea 
Luporum; farkas wcza extra Muros; 1554: in Platea Lupporum; 1555: in platea Luporum; 
1558: Racio Luporum Farkas Wczay ferthal; 1566: Wolfergass (’farkas utca’); 1573: 
farkaswczaÿ haz; 1581: „in platea Farkas-utcza sic vocata” (’így nevezett’); 1586: 
„latwa[n] hogy az Niolcz Temeteo es Syr Aso emberek Nem gyeoznek az 
hostatokbely halotakrais vigyaznj Annak okaert Biro vram eo kgme, Magyar 
vczanak Keozep vczanak farkas vczanakis Negy embert kerestessen”; 1597: „Zaz 
Balint, farkas vczay capitan”; 1603: „a Farkasról elnevezett utca végén”; 1603: 
Wolffengass; 1605: „öt labu boriut ellet egÿ tehen Colosuarat, az Farkas vczaban, az 
eötödik laba az vtolso iob labanak az czombiabol nöt ki, körme volt mint az 
többinek, de az földet nem erte ezzel ez labawal.”; 1606: „lehetetlen dolog, hogy ti 
hadnagyok, kapitányok, Farkas utcaiak nem tudnátok, hogy hol végeztétek és kitől 
áradott, hogy az németekre támadnátok.”; 1622: Farkas vcza; 1664: „Vagyon 
ugyan Farkasutcában Scholánkhoz közel Szakács István háza fele, amely háznak 
felét nem régen vötték Ecclésiánk gondviselői Schola Mesterek számára, kiben 
lakott Apátzai Uram1.”; 1667: belső Farkas Vcza; 1692: „18. Maji volt temetése 
Székely László uramnak; temettük ő kegyelmét az Farkas utcai templomban nagy 
pompával”; 1693: „Az mint az nagymester2 háza előtt Farkas utca felé”; 
                                                           
1 Több mint valószínű, a Farkas és a Kovács Dezső utca sarkán állt házról van szó, ahol 
kollégiumi tanár korában Apáczai Csere János lakott. Az épületnek az 1970-es évek elején 
való lebontásakor kiderült, hogy reneszánsz, pincéje pedig csúcsíves. Itt Apáczai Csere János 
egyik tanártársának kézirataira bukkantak. → Akadémiai Könyvtár, Apáczai-ház. 
2 „az nagymester viseli vala gondját az szeminarista deákoknak” – a nagymester a mai közép-
iskolával egyenrangú intézet tanítója, tanára. 
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1706: Felvinczi György Kolo’svár le-irása 1706-ban című versében így ír: 
 „19. Te szép klastrom3, 
  Hány az ostrom, 
   Mellyen által mentél? 
  Uttzád rutult, 
  Házad pusztult, 
   Mellyet épitettél. 
  Farkas neved, 
  De már szived 
   Nyúlnál-is inkább fél, 
  Mert farkasok 
  Üres hasok 
   Által emésztettél.”; 
 

1711: „Én most lakom itt Kolosváratt az Farkas utcában Ambrus Deákné 
asszonyomnál”; 1717: „1. A Farkas Utszai Házamot, melyben mostan lakom, saját 
pénzemen vöttem, azt hagyom a kolosvári Reformata Ekklesianak”; 1747: „a 
Farkas Uttzában égy Béts n[evű] Ház”; 1837: „Belső-Farkas utcában gróf Bethlen 
Ferenc úr háza előtt levő kerítést megvizsgálták”; 1839: „hogy azon utca, melyben 
az ájtatos szerzetbeli barátok, a lyceum, a gubernium, a vármegyeház, a játékszín, a 
reformátusok kollégiuma és főtemploma, a református professzorok lakásai, a 
könyvnyomtató műhely léteznek Farkas utcának neveztessék, azt – kérem, 
méltóztassanak kegyetek kolozsváriak megengedni – egy kicsit furcsának tartom”; 
1846: „az üres kocsikat [...] farkasuttzából a’ minoritauttzába térőleg küldjék haza”; 
1850: Farkas utcza; 1852–1857: bel farkasutcza; 1876: Belső Farkas utcza; 1882: 
„Farkas utczáról utczanyitás”; 1894: Belső Farkas utcza; 1899: Belfarkas utcza; Farkas 
utcza; 1903: Farkas utcza; 1914: Farkas utca; 1917: Farkas utca; 1923: Str. N. 
Cocălniceanu, Cogălniceanu; 1933: Str. M. Kogălniceanu; 1937: Str. Mihail Kogălniceanu; 
1941: Farkas utca; 1945: Farkas utca; Str. Mihail Kogălniceanu utca; 1964: Str. Mihail 
Kogălniceanu utca; Str. Mihail Kogălniceanu. 
 
Egyik feltételezés szerint neve akkor keletkezett, mikor a városnak ezen a részén 
még nem épült föl a városfal, és a Házsongárd aljáig ereszkedő erdőből téli éjsza-
kákon a farkasok bemerészkedtek ide. Más vélemény szerint a házakon kívülről, 
az akkor még ugyancsak közeli erdő aljából ide hallatszott be legjobban a farkas-
üvöltés. 
 
                                                           
3 a hitújítás előtt kisferences, később, Báthori István intézkedése nyomán – 1603-ban 
történt lerombolásáig – jezsuita klastrom. 
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Latin birtokos ragú megfelelője – Luporum, ’farkasoknak’, ’farkasoké’, Platea 
luporum ’farkasok utcája’, ’farkasoknak az utcája’ – is arra utalhat, hogy e 
ragadozó állatról kapta a nevét. 
 
Herepei János az utca nevének eredetéről másképpen vélekedik: „Ma már 
kétségtelen, hogy a középkori telepedés első lakott helye a Kende (Kündü) 
törzsnek valószínűleg Farkas nevet viselő nemzetségéé volt, a későbbi névvel 
Külső-Farkas utca s a felette elterülő Kövespad helyén”. „…a Farkas utca az 
ősi nemzetségi megszállásból kifejlődött telep nyugati irányban történt 
továbbterjeszkedése”. „Kolozsvár belvárosának a XV. század elején kőfallal 
történt bekerítésekor a Farkas utcának (Platea Luporum) e [belső] szakaszát is 
magába zárta, mígnem ez az ősi foglalás, mint a város egyik hóstátja, kívül 
maradt”. 
 
Tagadhatatlan, hogy a Külső-Farkas (Zápolya, Dosztojevszkij, Mosoiu) utcai X. 
századi temető leletei egy bizonyos nemzetségfő katonai kíséretének ittlétére 
utalnak. Az 1984–1985-ben a Györgyfalvi út–Pata utca sarkán feltárt huszonhat 
sír leletei a Zápolya utcaiakhoz hasonlók. A temető körülbelül hatszáz méterre 
délnyugatra fekszik a Zápolya utcaitól. Feltételezhető, hogy nem önálló 
temetőhely volt, hanem a Zápolya utcai telepedés nyugat felé terjeszkedésének 
a temetője. Több mint valószínű, hogy mindkettőben ugyanannak a 
nemzetségnek a tagjai temetkeztek. Azt viszont, hogy ennek valóban Farkas 
volt a neve, nem tudjuk ugyan, de elképzelhető. 
 
Belső-Farkas utca. A Farkas utca 1667-től említett neve. A XIX. század 
második felében előtagja Bel-re rövidült. Városfalon kívüli meghosszabbítása, a 
Külső-Farkas utca, farkas wcza extra Muros (’falakon kívüli Farkas utca’) alakban 
már 1453-ban előfordul. → Farkas utca. 
 
1667: belső Farkas Vcza; 1865: Belső Farkas utcza; 1869: Belső Farkas ut[za]; 1876: 
Belső Farkas utcza; 1888: Belső Farkas utcza. 
 
Bel-Farkas utca. A Belső-Farkas előtagjának megrövidülésével a XIX. század 
második felében kialakult változat. → Belső-Farkas utca, Farkas utca, Külső-Farkas 
utca. 
 
1852–1857: bel farkasutcza; 1899: Belfarkas utcza; Farkas utcza; 1900: „Belfarkas és 
Kültorda utczák között új utcza nyitása”. 
 
Az 1899-ben Farkasra rövidített új név után hivatalosan is használták. 
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Külső-Farkas utca. A Farkas utca folytatása a városfalon kívül. A Külső-
Magyar (Magyar, 1989. December 21.) és Külső-Közép (Honvéd, Budai Nagy 
Antal Dorobantilor) utcával ellentétben azonban a Farkas és Külső-Farkas 
között nem volt sem kapu, sem kisajtó. → Bel-Farkas utca, Belső-Farkas utca, 
Farkas utca. 
 

1453: farkas wcza extra Muros (’falakon kívüli Farkas utca’); Farkaswcha vocatis 
extra muros; 1593: „in platea suburbiali farkas vcza”; 1598: „Farkas vczaban kjweol”; 
1599: „7 Die febr. […] Vettünk farkas uczaba[n] kiwil egi hidegel holt zegeni 
Embernek egi zan fat f1 – d 75”; 1609: Kwlseo Farkas vczaban; 1665-ben Linczig 
János, bár nem említi, a Külső-Farkas utcára utal: „vagyon egy kétvékás 
kenderföldem Farkas utca végiben, Kövespadra nyúl véggel”; ugyanígy 1690-ben 
Broser Péter is egyértelműen a Külső-Farkas utcára utal: „Az tatár tábor bejött 
[...] az mü helyünkbe, az mely napon hostátinkat rútul felégette, az egész Hidelvét, 
kivülső Magyar és Közép utcát, Farkas utcát”; 1704: „csak nem messze a Farkas 
utcai kerteken kívül a búzák között” (Czegei Vass György szövegéből 
egyértelműen kiderül, hogy a Külső-Farkas utca közvetlen környékéről van 
szó); 1739: Külső Farkas utcza; 1852–1857: kül farkasutcza; 1865: Külső Farkas 
utcza; 1869: Külső Farkas ut[cza]; 1876: Külső Farkas utcza; 1888: Külső Farkas 
utcza; 1894: Külső Farkas utcza; 1899: Külfarkas utcza; Zápolya utcza; 1914: 
Zápolya utca; 1917: Zápolya utca; 1923: Str. Tunarilor (tun s fn ’ágyú’, tunar h 
fn rég ’tüzér’); 1933: Str. Tunarilor; 1937: Str. Vasile Goldiş; 1941: Zápolya 
utca; 1945: Zápolya utca; Str. Dostoievschi – Dosztojevszkij utca; 1964: Str. 
Dostoievschi – Dosztojevszkij utca; Str. Dostoievski; 1999: Str. Dostoievski; 
Str. General Traian Moşoiu. 
 

A városnak ez a városfalon kívüli része korán kialakulhatott, hiszen itt több 
ízben is honfoglalás kori sírokat tártak föl (Kovács István: A kolozsvári zápolya-
utcai magyar honfoglaláskori temető. Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Érem- és Régiségtárából II/1. 1942. 85.; László Gyula: A kolozsvári zápolya-utcai 
honfoglaláskori temető. EM. 1942., 578.). Már Kolozsvár magyar lakosságának 
1453. évi összeírása is megemlíti a Farkas utca városfalon belüli és azon kívüli 
részét. Az 1691. évi várostérképen is jól látható az utca eleje. 
 

1990 után a polgármesteri hivatal az utca új neveként Milea Vasile tábornok nevét 
javasolta, Egy ideig ez szerepelt a névtáblákon, majd a megyei tanács a 
javaslatot elutasította. 
 
Kül-Farkas utca. A városfalon belüli Farkas utca falakon kívüli folytatása. A 
Külső-Farkas XIX. sz.-i rövidült változata. → Farkas utca, Külső-Farkas utca.  
 

1852–1857: kül farkasutcza; 1899: Külfarkas utcza; Zápolya utcza. 
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AZ UTCÁBAN ÁLLÓ JELES ÉPÜLETEK 
 
A Farkas (Kogalniceanu) és a Belső-Torda (Egyetem) utca sarkán áll a 
Nemesek konviktusa, bejárata fölött a sárkányfogas Báthori-címer. A barokk 
épületet 1734–1735-ben emelték. 1773-ig a jezsuita, 1776-tól a kegyesrend 
vezetése és felügyelete alatt tanuló nemes ifjak bentlakása és étkezdéje. 
Ebédlőterme a legnagyobb és egyben a legszebb barokk terem a Marostól 
északra fekvő Erdélyben. A későbbi átalakítások során a termet tagolták és 
átalakították. A kegyesrend 1948. évi feloszlatása után az épület Józsa Béla 
diákotthon néven a Bolyai Egyetem, 1959-től az ún. egyesített egyetem 
bentlakása lett. 1964 elején Józsa Béla nevét törölték. Az 1960-as években a 
Mikó-kerti és Kőkert utcai diákotthonok építése után a bentlakás megszűnt, de 
az épületet továbbra is az egyetem használja. 1950 és 1957 között, majd 2000 
után ismét helyreállították. 
 

Egyetem. 1872. május 29-én alapították. A Farkas utca–Belső-Torda 
(Egyetem) utca sarkán álló egykori jezsuita iskolának, majd a Főkormányszéknek 
otthont adó épületben nyílt meg. 1881-ben fölvette az alapító oklevelet aláíró I. 
Ferenc József nevét. Meixner Károly terve szerint, újreneszánsz ízlésben, 1893–
1895 között a keleti, 1897-ben a délnyugati szárny, a kettő közti 1902-ben épült föl. 
A Mátyás-szoborral egyidejűleg avatták föl. 1919-ben, miután az új, román 
főhatalom nem engedélyezte az önálló magyar egyetem működését, 
Magyarországra, Szegedre költözött. 
 

1919. november 3-án a Ferenc József Tudományegyetemtől elvett épületekben és 
felszereléssel megnyílt a román egyetem. 1940. október 15―16-án tárgyalta és 
fogadta el a magyar törvényhozás az egyetem Szegedről Kolozsvárra való vissza-
telepítését. 1940. október 24-én Horthy Miklós kormányzó és Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében újra megnyílt a Ferenc József  
Tudományegyetem. 1944 októberében, a tordai harcokat követően, a magyar 
hadsereg kivonulása után, a magyar egyetem nem távozott, az 1944–1945-ös tan-
évben Kolozsvári Magyar Tudományegyetem néven folytatta tevékenységét 1945 
májusáig, amikor az államhatalom létrehozta a Bolyai Tudományegyetemet. 
Miután novemberben Nagyszebenből visszatért a román egyetem, az egyetemi 
épületek ismét ennek tulajdonába kerültek, a Bolyai Egyetem a Felsőbb 
Leányiskola Sétatér melletti, Arany János utcai épületébe költözött. Nem sokkal 
ezután a Kereskedelmi Akadémia Bartha Miklós (Emil Isac) és Bástya 
(Daicoviciu) utca sarkán álló épülete, majd 1948-ban a Marianum épülete is a 
Bolyai Egyetemé lett. 1958 júliusában a szovjet csapatokat kivonták Romániából. 
A pártállam, az akkor még nyíltan ki nem mondott homogenizálás jegyében, a 
„szeparatizmus” felszámolásának ürügyén, 1959 februárjában a két egyetemet 
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úgymond egyesítette. Ezután a magyar nyelvű oktatást fokozatosan leépítették. 
1989-re egy-két magyarul is tanuló csoport kivételével lényegében csak a magyar 
nyelv és irodalom szak maradt meg. 1990-től egyre több szakon magyar előadást 
is tartanak. 
 

Római Katolikus Főgimnázium. A Farkas utca 2. szám alatti épület. Rudnay 
Sándor erdélyi püspök, Friedrich Tallinger bécsi építész terve szerint, a kolozs-
monostori egykori bencés templom omladozó hajója köveinek felhasználásával 
1817 és 1821 között, a kegyesrendi gimnázium számára építtette. A munkálatokat 
két ismert helyi építész, Winkler György és Kiermayer Keresztély vezette. 
 

Az iskola a Báthori Kristóf vajda által 1579-ben alapított kolozsmonostori jezsuita 
tanintézet utódja. Ezen a helyen 1727 óta áll tanintézet. Mária Terézia Akadémiai 
Líceum néven egyetemi szintű jogi és orvosi kart létesített itt, amelynek 
vezetésével 1776-ban a kegyesrendet bízta meg. 1850-től főgimnázium. 1940 után 
Mikes Kelemen főgimnázium. Az 1948. évi tanügyi reform során államosították. 
Ezután előbb tanítóképző, majd elméleti líceum. 1990 után Báthori István nevét 
vette föl. 
 

Homlokzatán, az áthajtós kapu fölött, az első és a második emeleti ablak között, 
aranybetűs emléktábla áll. Felső párkánya fölött babér- és pálmalevél koszorú. 
Felirata: 
 

FRANCISCO I. AVSTR(iae). IMP(eratore). 
GEORGIO C(omite). BÁNFFY. GVBERN(atore). 
LYCEUM REGIVM 
EREDIT. FVNDI. STVDI(orum). CATH(olici). 
MAGNIFICENTIVS REAEDIF(icavitur). 
MDCCCXXI. 
 

’I. Ferenc Ausztria császára, / gróf Bánffy György kormányzó alatt, / a királyi 
líceum / a katolikus tanulmányi alap jövedelmeiből / fényesebben újra 
építtetett’. 
 

Diákház. A Farkas (Kogalniceanu) utca bal oldalán, a Színház (E. de 
Martonne) utca sarkán álló Bauhaus ízlésű épület. 1935-ig a régi, 1821-ben épült 
Nemzeti Színház, az első magyar kőszínház állt itt. 1919 utáni tulajdonosa, a 
román egyetem, ekkor lebontatta és alapjai felhasználásával, George Cristinel 
terve szerint, felépíttette a ma is álló Diákházat. 1937. június 13-án II. Károly 
román király jelenlétében avatták föl, és a királyról nevezték el (Colegiul Regele 
Carol II ’II. Károly király Kollégium’). 1940-től Mátyás király diákház a neve, az 
1960-as évektől, a Szent György (Béke) téri másik diákház, a Diákművelődési 
Ház felépítése után hivatalosan Egyetemiek Háza. 
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Ezer férőhelyes nagytermében szimfonikus és egyéb hangversenyeket tartottak. 
2005-ig az 1955-ben alapított Kolozsvári Filharmónia székhelye volt. Ennek 
irodái azóta a Tanítók Házában bérelt helyiségekben vannak, hangversenyeit 
pedig a Szent György (Béke, L. Blaga) téri Diákművelődési Házban tartja. 
 

1992 decemberében, a kolozsvári magyar színjátszás 200. évfordulóján román–
magyar–német nyelvű emléktáblával szándékoztak megjelölni az épületet. Ezt 
azonban a polgármesteri hivatal nem engedélyezte, ezért a táblát ideiglenesen a 
sétatéri Magyar Színház előcsarnokában helyezték el. 
 

2006. június 14-én, a Vatikán tanügyminiszterének látogatása alkalmával az 
épület Farkas utcai bejáratánál az egyetem vezetősége sebtében emléktáblát 
leplezett le, amely megemlékezik az első kolozsvári, s egyben erdélyi 
felsőoktatási intézményről, a Báthori István által 1581-ben alapított jezsuita 
egyetemről. 1579-ben az erdélyi fejedelem és lengyel király Báthori jezsuita 
iskolát létesített Kolozsmonostoron. Két év múlva ezt Kolozsvár falain belülre, 
a Farkas utcai egykori kisferences klastromba telepíttette, majd május 12-én 
Vilnában (Vilnius) alapítólevelet adott ki, melyben az iskolát egyetemi rangra 
emelte. A BBTE néhány éve elődjének tekinti a 425 éve alapított intézetet. Az 
emléktábla idézi az alapító oklevél latin szövegét, melyben a fejedelem és király 
y-nal írt neve mellett, láss csodát, a város magyar nevének korabeli változata, a 
Kolozsvárnak mondott COLOSWAR is látható. Az egyetem vezetősége 
azonban nem szalasztotta el az alkalmat, hogy újabb tanújelét adja 
„multikulturalitásának”: a latin mellett román szöveg is olvasható. Magyar nem. 
Ez már nem lenne „multikulturális”. Mellékesen az emléktábla helye sem 
megfelelő. Egyrészt azért, mert az 1936–1937-ben épült Diákház Bauhaus 
ízlésű, másrészt azért, mert elődje az 1821-ben épült első magyar kőszínház, az 
első állandó magyar színházépület volt, melyet 1935-ben az akkori tulajdonos 
román egyetem bontatott le. Miközben ebben az utcában áll az egyetem 
főépülete, vele szemben pedig a Báthori István által 1579-ben alapított jezsuita 
iskola utódja, az egykori kegyesrendi gimnázium épülete. 
 

Mint utólag kiderült, a Báthori István által alapított jezsuita tanintézet nem 
egyetem volt, csupán papnevelde. 
 

A két Karacsay-ház (Farkas u. 4. szám). Árkádos udvara egyike a legszebb 
kolozsvári késő barokk alkotásoknak. Homlokzatát két ház összeépítéséből 
alakították ki. Mindkettő a Karacsay grófoké volt. Tőlük vásárolta meg a 
kegyesrend 1894-ben és építtette egybe. Itt nyitották meg rendi főiskolájukat, a 
Kalazantinumot, mely 1916-ig működött. Ekkor az épületet a város 
megvásárolta, és városi hivatalokat helyezett ide. 1948 után évekig bentlakás 
volt. Jelenleg az egyetem tulajdona. Nevét egykori tulajdonosairól, a Karacsay 
grófokról kapta. 
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Régi vármegyeháza (Farkas utca 6. szám). Késő barokk és klasszicista épület. 
Az 1798. évi nagy tűzvész után Leder József és Alföldi Antal építette. 
Homlokzata füzérdíszes. Udvarán az emelet párkányát, a Bánffy-palota mintájára, 
dór oszlopok tartják. Száz évig vármegyeháza volt. Jelenleg lakóház. 
 

Nemes–Bethlen ház (Farkas utca 8. szám). Homlokzata XIX. század végi, 
eklektikus ízlésű. Emeletén, középen kettős címer, a hídvégi gróf Nemes és a 
bethleni gróf Bethlen család címere látható. Ugyanez a belső udvar bejáratánál is. 
A házat Bethlen Farkas kancellár, történetíró unokája, Bethlen Gergely 
megbízásából Leder József építette 1781-ben. Az 1798. évi tűzvészt megsínylette, 
id. Bethlen Gergely fia, Ferenc 1799-ben újjáépítését, bővítését tervezte. 
 

1859-ben Bethlen Sándor az egyik helyiséget ingyen átengedte az akkor alakult Er-
délyi Múzeum-Egylet könyvtárának. 1860-ban a könyvtárnokká választott Szabó 
Károly – a Régi Magyar Könyvtár összeállítója – itt olvasószobát nyitott, egy tűz-
mentes kamrában pedig elhelyezte a könyvtárral együtt kezelt kézirattár, az érem- 
és régiségtár anyagát. Az érem- és régiségtár 1864-ben a Mikó-villába költözött. 
1872-ben az egyetem átvette az EME gyűjteményeinek használatát és a könyvtárt 
az egyetem központi épületébe helyezte át. A könyvtártól független levéltár 1945-
ben báró Huszár Pálné gróf Nemes Polixénia szívességéből, az Egyetemi Könyv-
tárból átkerült a Nemes–Bethlen-ház hátsó szárnyába. A városfal helyén álló épület 
helyiségeiben dolgozott Kelemen Lajos, Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond, a XX. 
századi erdélyi magyar levéltári kutatás kiemelkedő személyiségei. 
 

Az EME 1950. évi önkényes megszüntetése és az épület ezzel egybeeső 
államosítása után az Egyesület levéltára a Román Népköztársaság Akadémiája, az 
1974. évi levéltári törvény értelmében, a szomszéd épületben székelő Állami 
Levéltár kezelésébe került. Ma is egykori helyén őrzik. 
 

Levéltár. A Farkas utca jobb oldalán, a 10. szám alatti, az egykori 
börtönigazgatósághoz tartozó épületekben és a tulajdonképpeni börtön 
épületében helyezték el. Új, utca felőli épületét ugyanitt, 1968. szeptember 7-én 
adták át. Hivatalosan Állami Levéltár, románul Arhivele Statului (arhivă n fn 
’levéltár’, stat s fn ’állam’). Jelenleg Arhivele Naţionale (’országos levéltár’). 
 

Akadémiai Könyvtár. A Farkas és a Kovács Dezső utca sarkán az 1970-es évek 
elején emelt épület, a benne lévő könyvtár. Az 1948-ban államosított kolozsvári 
Református Kollégium, a Római Katolikus Főgimnázium és az Unitárius 
Kollégium, a balázsfalvi görög katolikus főgimnázium, a kolozsvári Ferenc-rend 
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézi könyvtárának és kézirattárának állo-
mányából hozták létre. Azelőtt földszintes ház állt a jelenlegi épület helyén, melyet 
a hagyomány Apáczai Csere János lakóházának tartott. Mint utólag kiderült, nem 
alaptalanul, mert a református egyházközség 1664. évi leltárkönyvi bejegyzése 
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szerint a „háznak felét nemrégen vötték Ecclésiánk gondviselői Schola Mesterek 
számára, kiben lakott Apátzai Uram.” Rövid kolozsvári rektorsága idején (1656–
1659), átmeneti Magyar utcai szállása után tehát ez volt az otthona. Bontásakor a 
jellegtelen épület vakolata alól több reneszánsz ablakszemöldök került elő, pincéje 
pedig gyönyörű, késő csúcsíves volt. Itt Apáczai egyik tanártársának kézirataira 
bukkantak. A pince falait a XV. században rakták, a ház a XVI. a század derekán 
Szakács István tulajdona volt. 
 

Teleki-ház, -palota. A Farkas és a Minorita (Oberth) utca sarkán 1790 és 1795 
között, Leder József által épített ház. Építtetője Teleki Ádám gróf volt. Az építész 
három kapunyílásos, a Bánffy-palotára jobban hasonlító épületet tervezett. 35 
méteres homlokzata 14 tengelyes. Homlokzatának tagolása, eresz fölötti urnás 
díszítése még a Bánffy-palotára emlékeztet, kidolgozása, oszlopos-erkélyes kapuja, 
árkádsoros és íves belső tornáca viszont az erdélyi hagyományokból ihletődött. A 
házat Teleki József történetíró, Erdély főkormányzója örökölte. Egy ideig itt 
lakott, itt szállásolta el látogatásai idején féltestvérét, az író és politikus Teleki 
Lászlót, Kossuth Lajos tragikus sorsú barátját. Az 1950-es években egy ideig a 
magyar tanítóképző diákotthona. Jelenleg bérház, emeletén könyvtár van. 
 

Református Leányiskola. A Farkas utca bal oldalán, a Teleki (Minorita, Oberth) 
utca sarkán álló épületét a XIX. század második felében emelték. 1857. 
szeptember 1-jén nyílt meg. Az első világháború után a román hatóság elvette, 
román iskolát létesítettek benne. A második világháború idején, ismét magyar 
tulajdonban, egyetemi gyakorló gimnázium lett. 1945 után újból román iskolát 
létesítettek benne. Jelenleg Emil Racoviţă Líceum. 
 

Református Kollégium. A Farkas utcában, jobboldalt (16. szám), a református 
templom melletti, a Szabók tornya és a Kovács Dezső utca között a Petőfi (A. 
Iancu) utcáig terjedő telek épületegyüttese. Előzménye a Báthori Gábor által létre-
hozott óvári református iskola volt: a fejedelem 1610. december 10-én a kolozsvári 
iskolának és egyháznak adományozta a város határából bejövő tized felét és a 
kolozsvári harmincadot, hogy „e jövedelemnek egyharmad része legyen a papoké, 
egyharmad része az iskola rectoráé, egyharmad része pedig a tanuló ifjúság tartásá-
ra fordíttassék”. Az iskola ekkor az Óvárban, a templomtól délre, a Kornis (Zola) 
és a Torony (S. Puscariu) utca sarkán volt. Miután 1651 és 1655 között az egykori 
kisferences klastrom romjai felhasználásával felépült az iskola Farkas utcai új épü-
lete, az intézet az Óvárból ideköltözött. 1656-tól a Gyulafehérvárról Kolozsvárra 
„száműzött” Apáczai Csere János itt tanított. Az iskola megnyitásakor tartott be-
szédében itt mondta emlékezetes szavait „az iskolák fölötébb szükséges voltáról”. 
A XVIII. század derekán az épület már szűknek bizonyult. A ma réginek mondott 
új, kétemeletest a század vége felé, 1781-ben kezdték építeni. Az 1798. évi nagy 
tűzvész tönkretette. 1799 és 1804 között építették újjá. 
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A Farkas utca 16. szám alatti régi épület homlokzatán, a bejárat fölött vörös 
márvány emléktábla látható. Felirata: 
 

LITTERIS ET PIETATI 
SACRUM. 
A(nno). AER(ae). CHR(istianae). MDCCCI. 
 

’A tudománynak és a kegyeletnek / szentelve. / A Krisztus ideje (vagyis a 
keresztény időszámítás) szerinti 1801. évben’. 
1902 őszén megnyitotta kapuját a kollégium új, a Petőfi (A. Iancu) és a Bethlen 
(Baba Novac) utca sarkán álló, Paulus Erika által tervezett épülete. 1948-ban, a 
pártállam, minden épületével egyetemben államosította a kollégiumot, 2. számú 
Magyar Fiúlíceum lett a neve. Később Ady Endre nevét vette föl. Az 1950-es 
évek második felében, a régi épületben működő magyar tannyelvű Villamosipari 
Középiskolát bezárták. Helyébe Gh. Şincai néven román középiskolát hoztak 
létre. 1959 őszén a két középiskolát a kommunista párt utasítására „egyesítették”. 
Ezután a magyar osztályok számát fokozatosan csökkentették, ezzel párhuzamo-
san a román osztályok számát növelték. Az 1980-as években már csak egy magyar 
osztály maradt, amit hamarosan fél osztályra csökkentettek. Hosszú évekig Ady–
Şincainak mondták. Románul A. Şincainak rövidítették, és sokan úgy tartották, 
hogy ez egy személy volt. 1990-ben a fél magyar osztályt is megszüntették, az 
iskola nevéből pedig törölték Ady nevét. 
 

A Farkas utcai régi épület udvarán, a kapuval szembeni déli falon díszes keretbe 
foglalt műkő emléktábla állt. Felső részén a Református Kollégium címere, tövises 
ágfonaton hét liliom, a pajzsban kiterjesztett szárnyú főnixmadár, a címerpajzs 
fölött hétgyöngyös korona volt látható. A tábla a kollégium első világháborúban 
elesett, név szerint feltüntetett tanárainak és diákjainak állított emléket. 1940. 
október 31-én, a reformáció ünnepén, miután Észak-Erdély ismét Magyarország 
része lett, az 1916-ban érettségizettek egy csoportja állította. A román hatóság az 
emléktábla felállítását azelőtt nem engedélyezte. 1980 szeptemberében, a tanév 
megkezdése előtti javítások alkalmával, az akkori román igazgató utasítására az 
emléktáblát eltávolították és darabokra törték. Az immár ismét a református 
egyház birtokában lévő épületben, a második világháborúban elesett tanárok és 
diákok nevével kiegészítve, 2005 júniusában állították helyre. 
 

1990. október 1-jén megnyílt a Református Szemináriumi Líceum, a Reformá-
tus Kollégium utóda, folytatója. A református egyház a kollégium épületeit 
visszaigényelte. Visszaszolgáltatását, kormányrendelet ellenére, a magyarellenes-
ségéről hírhedt polgármester, a helyi tanfelügyelőséggel együtt, megakadályozta. 
2002 decemberében a kollégiumnak sikerült beköltöznie a visszakapott Farkas 
utcai régi épületbe. 
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Romkert és kapuja. A Református Kollégium és a templom közötti fal az 
első, 1651 és 1655 között épült kollégium falának maradványa. Kapuja 
reneszánsz ízlésű, zárókövének felirata: 
 

RENOV(ata) 
ANNO 
1762 
’Helyreállítva 1762-ben’ 
A kapu mögött állt az első kollégium, melyben Apáczai Csere János 
tanított. Maradványait az 1960-as években tárták föl. 
 

Tanári lakások. A Kollégium régi épületével szemben, a Farkas utca 13–15. és 
17–19. szám alatt álló ház. Késő barokk ízlésben, a Református Kollégium 
tanárai számára épült. 1802-ben Méhes György, a kollégium rektora és Pataki 
Mihály pénztáros szerződést kötött Leder József építésszel, hogy az épülő 
tanári lakásokhoz szekérszínt épít. Ebből arra következtethetünk, hogy az 
építkezést már 1800-ban elkezdték. 
   

A négy épület tanári lakásai számos személyiségnek adtak otthont. Itt lakott 
Méhes Sámuel, tanár, természettudós és lapszerkesztő, Sámi László, kiváló 
tanár, egy időben Kossuth Lajos titkára, az ifjú tanár Gyulai Pál, a későbbi 
költő, neves irodalombíráló, Kovács Dezső, tanár, a kollégium igazgatója, író, 
szerkesztő, irodalombíráló, Áprily Lajos, költő, Kuncz Aladár író és mások. 
 

Itt született Szilágyi Sándor történész. Az épület homlokzatán, a földszinti 
ablakok felső szélének szintjén fekete márvány emléktábla emlékezik meg róla: 
 
ITT SZÜLETETT 
SZILÁGYI SÁNDOR 
TÖRTÉNETÍRÓ 
1827 aug[usztus]. 30. 
 

Farkas utcai református templom. A XVI. században újtemplomnak, a XVII. 
században kisebb templomnak mondták. Építése Mátyás király nevéhez fűződik, 
aki be akarta telepíteni apja, Hunyadi János kedvelt szerzetét, a Ferenc-rendet 
Kolozsvárra. Ezért 1486. szeptember 9-én elrendelte, hogy a város adjon helyet 
nekik templom és zárda építésére. 1486. november 9-én Szabó Ambrus főbíró és 
az esküdt tanácsosok, a belvárosi református egyházközség levéltárában őrzött irat 
szerint, Mátyás király és Báthori István erdélyi vajda és országbíró akaratából és 
megegyezésével a Farkas utcában, a Szabók tornya szomszédságában helyet adott 
Szent Ferenc szerzetének, a kisferences-, másképp minorita-rendnek klastrom 
építésére. A klastromhoz, zárdához mindig templom is tartozott, amelyik az 
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épületegyüttes egyik oldalát alkotta. A zárdaépítés engedélylevele tehát a 
templomépítés oklevele is. Mátyás király 1490. január 18-án említést tesz arról, 
hogy a zárdaépítést elkezdték, s hogy ezt tavasszal folytatni szándékozik. Ezért 
ennek királyi költségen való folytatására ideküldte János barátot, és Tarcsay 
Márton főkamaraispánnak meghagyta, hogy az építést folytatva, gondoskodjék 
kőfaragókról, s a mészoltásért sóval, a kőfaragásért és -szállításért a király 
pénzéből fizessen. János baráttal dolgozó szerzetesek is jöttek, s ezek számára a 
király új fakamarák építéséről rendelkezett. Mátyás király halála után tovább folyt a 
munka. II. Ulászló életében, 1516 előtt fejezték be. A hitújítás idején, 1556. 
március 15-én, az egyházi javaknak világi célokra való kisajátítását (a 
szekularizációt) követően a szerzetesek, így a kisferencesek is távoztak. Báthori 
István, mint lengyel király, bátyjával, Kristóffal 1581-ben a jezsuitáknak 
adományozta az elhagyott templomot és zárdát. Minthogy a jezsuiták 
beleavatkoztak a politikába, a medgyesi országgyűlés kitiltotta őket, és 1589 elején 
távoztak Erdélyből. 1595. május 1-jén azonban visszatértek. 1603. június 9-én, 
tíznapi ostrom után a város megadta magát Székely Mózesnek. A német őrség 

kivonult. Thoroczkai Kovács Máté unitárius első pap tüzes beszédével lángra 
gyújtotta a nép haragját, s Bogner-Gellyén Imre királybíró elnézése mellett a 
városbeliek megrohanták a jezsuitákat és elűzték őket. Hogy ne térhessenek 
vissza, szétrombolták a klastromot, berontották a templom boltozatának egy 
részét is. Az 1622. évi országgyűlésen a puszta templomot Bethlen Gábor a 
református egyháznak adományozta. 1638 és 1647 között I. Rákóczi György 
állíttatta helyre a reformátusok részére. 
 

A templomban 117 halotti címer látható. Szentélyében nyugszik I. Apafi Mihály 
és felesége, Bornemisza Anna, II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata. 
Hamvaikat 1942. november 23-án katonai pompával szállították ide a Magyar 
utcai kétágú templomból. Sírfeliratuk a szentély záródásában álló, Kós Károly 
terve szerint készült emléktáblán olvasható: 
 
ITT VÁRJA JÉZUSSÁT 
APAFY MIHÁLY 
ERDÉLYORSZÁG FEJEDELME 
SZÜLETETT 1626 FEJEDELEMMÉ 
VÁLASZTATOTT 1661 MEGHALT 1690 
APAFY MIHÁLYNÉ 
BORNEMISZA ANNA 
SZÜLETETT 1628 MEGHALT 1688 

II APAFY MIHÁLY 
SZÜLETETT 1665 MEGHALT 1713 
FELESÉGE BETHLEN KATA 
SZÜLETETT 166 [!] MEGHALT 1724 
A FEJEDELMI HAMVAK IDETE- 
METTETTEK 1909-BEN S EMLÉKÜ(-) 
KET E KŐVEL MEGJELÖLTE A RE(-) 
FORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1942
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Szent György-szobor. A Farkas (Kogălniceanu) utcában, a református templom 
előtti kis téren áll sárkányölő Szent György lovas szobra. Gótikus kisbetűs 
utánzatú felirata az alábbi volt: 
 

·Georgius·equitum·patronus· 
Kolozsvári·Miklós·mester·fiai· 
Márton·és·György·Nagy·Lajos· 
Király·megbizásából·készitették· 
Prágának·1373:esztendöben· 
1904-ben·a·m(agyar)·kir(ályi)·kormány· 
támogatásával·nagy·fiainak· 
emlékére·ujra·elkészittette· 

Kolozsvár·város·közönsége· 

’György, a lovasok védőszentje’ 
 

A két XIV. századi szobrásznak több alkotása is volt, de ezek a századok során 
elpusztultak. A nálunk még uralkodó csúcsíves ízlés századában e mű, korát 
megelőzve, már a reneszánsz jegyeit is magán viseli. Kora művészetének 
mindenképp egyik legkiemelkedőbb alkotása. A művészek magyarságát a 
szobor számos részlete – a lovas befont haja, a nyereg, a fegyverzet több eleme, 
a ló bogra kötött farka – ékesen bizonyítja. 
A XIX. század végén merült föl első ízben a gondolat, hogy Miklós kolozsvári 
festő fiainak, Mártonnak és Györgynek az egyetlen fennmaradt művéről, a 
prágai Szent György-szoborról a kolozsváriak másolatot készítsenek. 
A felállítás költségeinek jó részét a kolozsváriak adakozása fedezte. A korhű talap-
zatot a műemlékek országos bizottságának Kolozsvárt tartózkodó műépítésze, 
Lux Kálmán készítette. 1904. szeptember 28-án ünnepélyes külsőségek közepette 
leplezték le, az akkori Arany János, ezután Szent György téren. Az Ellenzék 
1904. október 1-i száma szerint Pósta Béla régész vetette föl, hogy a Szent 
György-szobor mását Kolozsvárt kell fölállítani. Haller Károly fölkarolta az 
ötletet, s 1902. január 16-án Nagy Mór polgármester-helyettes elnökletével, 
Haller Károly, Pósta Béla, Márki Sándor, Fekete-Nagy Béla, Pákei Lajos, 
Kuszkó István, Szabó Samu, Szádeczky Lajos, Póczy Mihály és Somodi István 
részvételével, gyűlést tartottak. Pósta Béla előadta, hogy miután a szobrot a 
budai oldal Halászbástyája számára öntik, külön mintázni nem kell. A Szent 
György téren állt 1961-ig, amikor a tér átépítése, majd ezt követő átkeresztelése 
során – Béke tér lett – a Farkas utcai református templom elé költöztették. Ekkor 
talapzatáról a magyar feliratot eltüntették, s helyébe a prágai eredeti szövegét 
vésték. Ennek gótikus kis- és nagybetűkkel írt szövege a következő: 
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A(nno)·D(omini)· MCCCLXXIII 
Hoc·opus·imaginis·s(ancti)·georgii 
per·martinum·et·georgium 
de·clussenberch·conflatum 
est 
 

’Az Úr 1373. esztendejében / Szent György képmásának ez a műve / 

kolozsvári Márton és György / által készíttetett / el.’ 

Ebből már nem derül ki, hogy ez csupán a prágai eredeti másolata. Ugyanakkor 
megtévesztő, mert a város nevének ez a – Clussenberch – változata egyetlen XIV. 
századi oklevélben sem fordul elő. Ezekben a város Cluswar, Klusvar, Clusuar, 
Koluswar, Clusvara, Colwswar, Clwswar, Kulusuar, Kwluswar, Coloswar, 
Colosvar, Closwar, Koloswar stb. nevén, kizárólag magyarul szerepel. Egyetlen, az 
avignoni pápai kancellária által kiállított oklevélben fordul elő a szász Clusenburg 
vagy Clusenbvrg, a magyar eredeti fordítása. Elképzelhető, hogy az előbbi kettő 
helyett Clussenburg volt a prágai szobron, pontosabban ennek pajzsán. A pajzsot 
1749-ben ellopták. 1757-ben a szobrot helyreállították, s ekkor születhetett a 
gótikus kisbetűs szöveg téves olvasásából, a Clussenburgból Clussenberch. 
 

A szobornak a Farkas utcai református templom elé költöztetését a város 
vezetősége 1960. március 22-én engedélyezte. 
 

A szobrot a kolozsváriak, a Mátyás királyéhoz viszonyított kis mérete miatt, 
tréfásan Gyurica-szobornak is nevezték. 
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