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Felújítják a kincses városbeli 
patikatörténeti múzeumnak 
otthont adó Mauksch–Hintz-há-
zat. A 16. században épült 
műemlék épület restaurálása 
a tervek szerint két évig tart, 
ekkor nyitják meg újra a gyógy-
szerészeti múzeumot.

 » KISS JUDIT

Bezárt a kolozsvári gyógyszeré-
szeti múzeum, mert felújítják 
az intézménynek otthont adó 

Mauksch–Hintz-házat, a város egyik 
patinás műemlék épületét. A kincses 
városbeli Főtér északkeleti sarkán 
álló épületet októberben kezdték 
restaurálni, az Erdélyi Történeti Mú-
zeum részeként működő patikatörté-
neti gyűjteményt a tervek szerint két 
év múlva nyitják meg újra a látogatók 
előtt – közölte a történeti múzeum. 
Az egykori tulajdonos, a Hintz család 
visszakapta az ingatlant az államtól, 
az alagsort és földszintet megvette 
a városháza, és bérbe adta az Erdé-
lyi Történeti Múzeumnak, amely a 
gyógyszertörténeti tárlatot működte-
ti. Az épület tulajdonosa, dr. Georg 
Hintz, a történeti múzeum, a terve-
ző Planwerk Arhitectura & Urban-
ism építészeti iroda és a kivitelező 
cég közleménye rámutat, a felújítás 
várhatóan időbe telik, elkezdődött 
az egész ingatlan alapos kutatása, 
ugyanakkor a helyi közösség megér-
tését kérik, hogy a Főtéren található 
épület környéke építőteleppé válik 
ebben a hónapban. „Célunk, hogy a 

felújítást követően a város történel-
mi jelentőségű műemlék épülete, 
a történelmi központ egyik jelképe 
teljesen újjászülessen, és kulturális 
intézményként működjön tovább-
ra is” – olvasható a közleményben. 
A Mauksch–Hintz-ház valószínűleg 
a 15. század végén, 16. század elején 
épülhetett a tér északi oldalának töb-
bi házával együtt. A 16. század végére 
emelettel is bővült. A lakóház ma is 
őrzi az egykori középkori épület mag-
vát. A város tulajdonában álló gyógy-
szertárat 1573-ban alapították, és 1735-
ig az egyedüli patikájaként működött 
Kolozsváron. Az épületet 1752-ben a 

gyógyszerész Mauksch család szerez-
te meg. Mauksch Tóbiás 1766-ban fel-
újíttatta az épületet, és gyógyszertárat 
alakított ki benne. Ekkor készültek el 
a falakat borító festmények, valamint 
a ház északi szárnyában húzódó föld-
szinti helyiség kagylódíszes stukkója. 
A házat a 19. század elején a Szláby 
család szerezte meg, majd 1851-ben a 
Hintz családé lett. A 19. század végén 
átépítették, ekkor veszítette el egy-
kori barokkos arculatát. Az épületet 
a városi tanács bizottsága 1902-ben 
országos vagy városi védelem alá he-
lyezendő műemléknek minősítette. 
Az 1949-es államosításáig gyógyszer-
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Megújul Kolozsvár egyik patinás épülete
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tárként működött. 1954-ben Vale-
riu Bologa orvosprofesszor gyógy-
szerészeti múzeumot létesített 
benne Orient Gyula gyűjteményét 
felhasználva. Orient gyűjteményét 
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek 
adományozta, a gyűjteményt az 
1963-ban megalapított történeti mú-
zeum gyűjteményébe olvasztottak. 
A  gyógyszerésztörténeti múzeum 
több ezer kiállítási tárgyat őriz: edé-
nyek, prések, mozsarak, mérlegek, 
laboratóriumi műszerek, gyógyszer-
tári bútorok, gyógyszerek, középko-
ri gyógyszertári pecsétek tartoznak 
a gyűjteményhez.

 » A Mauksch–
Hintz-ház való-
színűleg a 15. 
század végén, 
16. század elején 
épülhetett a tér 
északi oldalának 
többi házával 
együtt. 

 » BÍRÓ BLANKA

Színház, oktatás és szociális pro-
jektek – erre a három kulcsszóra 

építi tevékenységét az önfenntartó 
társulatként működő Osonó Színház-
műhely. Fazakas Misi társulatvezető 
évértékelő beszámolójában kiemel-
te, tavaly megerősödött a jelenlétük 
Budapesten, idén elsősorban a bu-
dapesti és a nemzetközi projektekre 
összpontosítanak. A beszámolóban 
a társulatvezető kitér arra, hogy ta-
valy az Osonó 72 előadást tartott, 
és 172 kulturális-oktatási-szociális 
eseményt szervezett, ezeken több 
mint tízezren vettek részt. Lebontva 
61 interaktív közönségtalálkozót, 95 
műhelyfoglalkozást, 5 drámatábort 
és egy színházfesztivált szerveztek. 
A társulat tevékenységének 58 szá-
zaléka zajlott romániai városokban, 
6 százalék Sepsiszentgyörgyön és 36 
százalék külföldön. Az együttműkö-
désekről szólva Fazakas Misi kiemel-
te, hogy a sepsiszentgyörgyi művésze-
ti és népiskolával közösen szervezik a 
csoportvezető- és pedagógusképzést, 
valamint az interetnikai drámatábort. 
A Plugor Sándor Művészeti Líceum 
dráma tagozatos diákjai több oktatá-
si projektben és szakmai gyakorlaton 
vettek részt, hiszen a színházműhely 
regisztrált tehetségpont és európai 

tehetségponti minősítéssel rendel-
kezik. A Kolozsvári BBTE Színház és 
Film Karával folytatták az együttmű-
ködést, több diákot bevonva a mun-
kájukba. Tavaly Budapesten, a Bake-
lit Multi Art Centerrel partnerségben 
hosszú távú stratégiát dolgoztak ki. 
Romániában az Etnikumközi Kapcso-

latok Hivatala és a Román Kulturális 
Alap támogatta a tevékenységüket. 
Tavaly 316 ezer lejből gazdálkodtak, 
ennek az összegnek közel fele a kül-
földi pályázati forrásokból származó 
és előadások utáni bevétel, a másik 
része hazai pályázatok és előadások 
bevétele.

Oktatásra is összpontosít az Osonó Színházműhely

 » Színház, ok-
tatás és szociális 
projektek – erre 
építi tevékenysé-
gét az Osonó.

Az önfenntartó társulatként működő Osonó Színházműhely kulturális, szociális eseményeket is szervez 

 » RÖVIDEN

A magyar kormányé 
Munkácsy Golgotája
A kormány megvásárolta Munká-
csy Mihály Golgota című festmé-
nyét – jelentette be Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter szerdán Budapesten sajtótá-
jékoztatón Kósa Lajos, Debrecen 
fi deszes országgyűlési képviselője 
és Papp László, Debrecen polgár-
mestere társaságában. Gulyás Ger-
gely közölte, a festményt 3 milliárd 
forintért (mintegy 9,3 millió euró) 
vette meg a kormány Pákh Imrétől.

Bor és irodalom 
a kincses városban
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
irodalomtudományi szakbizottsága 
a bor és irodalom témájában szervez 
beszélgetést pénteken 17 órától. 
Horváth Csaba, a Károli Gáspár 
Református Egyetem docense tart 
előadást Kannás bordal: A bordaltól 
napjainkig címmel, amelyet Kemény 
István író (portrénkon) felolvasóestje 
követ. Kemény Istvánnal Bányai Éva 
és Horváth Csaba beszélget a Vallás-
szabadság Házában, a Kossuth Lajos 
utca (December 21. sugárút) 14. szám 
alatt. Kemény István József Attila-dí-
jas magyar író, költő 1961-ben szü-
letett Budapesten. Számos kritikusa 
nemzedéke legjelentékenyebb költői 
között tartja számon. 




