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A kolozsvári Korzo Egyesület 
mesélő térképet készített a 19. 
századi városról a műemléki 
világnap alkalmából. Az egye-
sületet működtető művészettör-
ténészek egyike, Újvári Dorottya 
megkeresésünkre elmondta, a 
járvány miatt elmaradó város-
néző sétákat a továbbiakban 
tematikus térképek megjelente-
tésével kívánják pótolni.

 » KISS JUDIT

M ivel a folyamatosan válto-
zó korlátozások igencsak 
megnehezítik a városnéző 

séták szervezését, a fi atal művé-
szettörténészek által működtetett 
kolozsvári Korzo Egyesület mesélő 
térképet készített, amelynek segít-
ségével az érdeklődők a 19. száza-
di város arculatát, látványosságait 
ismerhetik meg. A járvány előtt 
népszerűnek bizonyult az Újvári 
Dorottya és Barazsuly Viktória ál-
tal vezetett, a város történelmét, 
épített örökségét népszerűsítő ren-
dezvénysorozat. A művészettörté-
nészek az április 18-i műemlékvé-
delmi világnap apropóján tették 
elérhetővé a térképet, amelyen az 
egyes épületekhez kapcsolódó tör-
ténetek is szerepelnek.

„Csemege-tár” és 
„önműködő zenekészülék”
Újvári Dorottya megkeresésünkre 
elmondta, a műemléki világnapon 
nemcsak az épített örökség megőr-
zésére és karbantartására szeret-
nék felhívni a fi gyelmet, de az is 
céljuk, hogy – bár most csak virtu-
álisan – megismertessék az érdek-
lődőkkel a régi Kolozsvárt. „Aho-
gyan a 19. század második felében 
tehették a városlakók, induljatok 
el a sétatéri körhintától, vegyetek 
képzeletben egy csokor virágot a 
Főtéren, egyetek meg egy fi nom 
süteményt, nézzétek meg a vívó-

kat, végül pedig vacsorázzatok egy 
jót. Közben a gyerekek kereshetnek 
állatokat az épületeken a bejelölt 
helyeken” – szerepel a Korzo Fa-
cebook-oldalán elérhető térkép is-
mertetőjében. A térképen szerepel 
a Sétatér, a főtéri plébánia melletti 
egykori Tauff er János-cukrászda, a 
Bánff y-palota melletti egykori Ti-
voli kávéház, vagy a Bocskai (ma 
Avram Iancu) téri Három Liliom fo-
gadó leírása is.

A Sétatérről megtudjuk: Ko-
lozsvárnak nem volt kiépített vi-
dámparkja, viszont az 19. század 
végén Farkas Sándor vállalkozó 
felállított egy ringlispílt, azaz kör-
hintát – ezt először a Sétatéren 
próbálhatták ki, a leírások alapján 
csinos lovacskái voltak, és önmű-
ködő zenekészüléke. Tauffer János 
„csemege-tárában”, azaz cukrász-

dájában szinte mindent be lehetett 
szerezni, amit csak egy édesszájú 
megkívánhat: volt finom pozso-
nyi mákos és diós kifli, tepertyűs 
pogácsa, bécsi gyümölcskenyér, 
indiai pánkó, kuglófok, kalácsok, 
kompótok, ízek s megannyi más 
nyalánkság. Sőt likőröket is árult. 
Ezeknek is nagy választékából 
válogathattak a kolozsvári polgá-
rok, a rózsa, ananász és krémlikőr 
mellett még curaçao is volt. A régi 
város iránt érdeklődők számára 
az is kiderül a térképről, hogy bár 
nem tudni pontosan, hogy Ko-
lozsváron hol és melyik lehetett 
az első kávéház, azonban Déryné 
Széppataki Róza színésznő emlék-
irataiban a Tivolit kávéházként 
említette. A Bánffy-palota melletti 
épület, amelyet lebontottak a Stá-
tus-paloták építésekor, 1825 táján 
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Mesélő térképen az egykori Kolozsvár arculata

A kolozsvári Sétatér 1909-ben. A város közkedvelt parkja is szerepel a Korzo Egyesület által
frissen megjelentetett mesélő térképen, itt már a 19. század végén működött körhinta
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már várta vendégeit. A délutáni 
órákban nemcsak kávéval, hi-
szen vívást is oktattak itt.

Tematikus térképek készülnek
„A mostani térkép elkészítésének 
lesz folyatása, mert készülünk te-
matikus térképpel is, a városnéző 
sétákat pótlandó. A most közzé-
tett térkép digitálisan érhető el, 
de a soron következők terveink 
szerint nyomtatásban is megjelen-
nek, könyvesboltokban is kapha-
tóak lesznek” – mondta el Újvári 
Dorottya. Elárulta, a terveikben 
szereplő tematikus térképen a 19. 
századi Kolozsvár boltjai fognak 
szerepelni, konkrétan mai épü-
letekhez kötve, megtudhatják az 
érdeklődők, hogy a mindennapi 
élethez szükséges termékeket, 
ruházkodási, élelmiszeri cikkeket 
hol vásárolhatták meg az embe-
rek. Ezeknek a tematikus térké-
peknek interaktív része is lenne, 
vagyis várják majd a közönség 
visszajelzését – mondta a művé-
szettörténész. A most megjelent 
térképen korabeli hirdetések is 
szerepelnek, amelyek olyan ter-
mékeket reklámoznak, mint pél-
dául „Gámentzy János női ruha 
kelme-tára”, „valódi Frank-ká-
vé, pótló bab-kávéhoz”. De az is 
megtudható ezekből a 19. szá-
zadi hirdetésekből – amelyek a 
Kolozsváron nyomtatott Magyar 
Polgár és az Ellenzék című lapok-
ban jelentek meg –, hogy „Klee-
berg F. legnagyobb állatsereglete 
a világon” mikor volt látható a 
kincses városban. Újvári Dorottya 
azt is elmondta, a tavaly megje-
lent Kolozsvári ABC című kötetük 
nagyon hamar elfogyott, ezért 
szeretnének utánnyomást, ehhez 
pedig indítanak egy előrendelést. 
„Reméljük, hogy a hiányzó össze-
get sikerül így összehozni, s akkor 
megint elérhető lesz a könyv” – 
mondta a művészettörténész. Az 
előrendelésről részletek, valamint 
a térkép a Korzo Egyesület Face-
book-oldalán található.

 » Kolozsvár-
nak nem volt 
kiépített vidám-
parkja, viszont 
az 19. század 
végén Farkas 
Sándor vállalko-
zó felállított egy 
ringlispílt, azaz 
körhintát – ezt 
először a Sétaté-
ren próbálhatták 
ki, a leírások 
alapján csinos 
lovacskái voltak 
és önműködő 
zenekészüléke. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház, a nagyváradi Szigligeti 

Színház idén a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem magyar karával közösen 
hirdette meg a dráMÁzat drámaíró ver-
senyt. A pályázat keretében három ka-
tegóriában várnak versenyműveket. 
A DEBÜT kategóriába olyan magyar 
nyelven írt drámával lehet jelentkez-
ni, amely nem jelent meg kiadásban, 
és amelyet professzionális keretek 
között még nem mutattak be. A zsű-
ri által legjobbnak ítélt mű díjazása 
bruttó ezer euró. Ha a művet vagy mű-
veket a Szigligeti Színház vezetősége 
kivitelezhetőnek tartja, a 2021/22-es, 
vagy az azt követő évadban színre 
viszi. A drámaÍRÓ kategóriába olyan 
szerzők még nem publikált vagy be 
nem mutatott magyar nyelvű műveit 

várják, akiknek jelentek már meg írá-
sai. A legjobbnak ítélt dráma szerző-
jét e kategóriában is bruttó ezereurós 
jutalomban részesítik, a művet pedig 
a pályázat kiírói bemutatják, ha beil-
leszthető a következő két évad műsor-
tervébe. A dramAUTOR kategóriában 
színpadon még be nem mutatott ro-
mán nyelvű drámákat várnak. E kate-
gória győztes művét is bemutathatják 
a pályázat kiírói. A Tomcsa Sándor 
Színház lehetőséget biztosít a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem magyar 
kara egy rendező szakos hallgatójá-
nak arra, hogy a drámaÍRÓ vagy a 
dramAUTOR nyertes művei közül az 
egyiket színpadra állítsa.

A szervezők valamennyi díjnyertes 
mű kiadását vállalják. A jeligés pálya-
munkákat június 15-ig kell beküldeni 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház e-mail-címére.

Drámaíró versenyt hirdettek 

 » A DEBÜT ka-
tegóriában olyan 
magyar nyelven 
írt drámával le-
het jelentkezni, 
amely nem jelent 
meg kiadásban. 

 » KRÓNIKA

Legújabb online műsorában világ-
hírű operák énekkari részleteit 

mutatja be a Kolozsvári Magyar 
Opera ének- és zenekara. A teg-
nap indult sorozat keretében áp-
rilis 28-ig minden este hét órától 
egy-egy videóklipet tesz közzé az 
intézmény a közösségi oldalán. A 
teljes koncertet április 29-én va-
sárnap 19 órától tekinthetik meg az 
érdeklődők az opera YouTube-csa-
tornáján és Facebook-oldalán. 
„Az operákban a tömeg hangját 
az énekkar tolmácsolja, egyszerű 
jelenlétével megtöbbszörözve az 
adott zenerészletek érzelmi csúcsa-
it. Ünnepel, zajong, pletykál, züm-
mög, lázong, együtt örvend vagy 
szomorkodik a főhőssel. Az ope-
rakórusokat dallamgazdagságuk, 

bravúros virtuozitásuk, tömegektől 
tömegeknek szóló hatásos zenés 
üzenetei a legkedveltebb koncert-
programok közé emelik. Februári 
koncertünk felvétele alapján készí-
tettünk videóklipet 4K-minőségben 
az operairodalom talán legszebb tíz 
kórusrészletéből. A mihamarabbi 
viszontlátás reményében fogadják, 
hallgassák szeretettel!” – nyilat-
kozta Kulcsár Szabolcs karmester, a 
koncert művészeti vezetője. A mű-
sorban Leoncavallo Bajazzók című 
művéből, Georges Bizet Carmenjé-
ből, Giacomo Puccini Toscájából és 
Pillangókisasszony című művéből, 
Gaetano Donizetti Don Pasquale és 
Lammermoori Lucia című művé-
ből, Giuseppe Verdi Nabucco című 
operájából, Verdi A trubadúrjából, 
Kodály Zoltán Székely fonójából 
hangzanak el énekkari részletek.

Videóklip-sorozat az operánál




