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Kulturális műsorokkal, min-
den korosztályt megmozgató 
könnyűzenei koncertekkel, 
gazdag programkínálattal 
szervezik meg a jövő héten a 
Főtér Fesztivált Nagybányán. 
Balogh-Duna Jessica főszerve-
ző lapunknak elmondta, a 16. 
alkalommal tartandó magyar 
napok idén is a baráti talál-
kozások, a magyar közösség 
építésének ünnepe lesz a Má-
ramaros megyei városban.

 » DEÁK SZIDÓNIA

S zínes programkínálattal várják 
az érdeklődőket a szeptember 
13–19. között megszervezendő 

nagybányai Főtér Fesztiválra. Immár 
16. alkalommal tartják a máramaro-
si megyeszékhely magyar ünnepét, 
a fesztivál azon kevés rendezvény 
közé tartozik, amelyek nem marad-
tak el tavaly sem, és idén is a baráti 
találkozások, a közösségépítés ün-
nepe lesz – mondta el lapunknak 
Balogh-Duna Jessica főszervező. A 
helyi magyarság ragaszkodik ennek 
az ünnepnek a hagyományához, an-
nak ellenére, hogy a vidék szórvány-
nak számít: a 120 ezres Nagybánya 

lakosságának 11,3 százaléka vallotta 
magát magyarnak a legutóbbi nép-
számlálási adatok szerint.

Az eredetileg az ifj úságnak szánt, 
mozgalomjelleggel indult rendez-
vény az egész magyar közösséget 
megmozgatja. Az erdélyi magyar 
napokat összefogó hálózat része-
ként tartandó egyhetes rendezvény 
célja bemutatni a nagybányai és 
erdélyi hagyományokat, a közös-

ségi életet és kulturális értékeket. 
Ismertetik a Virtuális Nagybánya 
Egyesület által kiadott, 125 éve 
alapították a Nagybányai Művész-
telepet című albumot, ezenkívül 
képzőművészeti kiállításokat is tar-
tanak a fesztivál keretében. Az idei 
kiadás újdonsága, hogy a rendez-
vény nyit a komolyzene irányába, 
a szatmárnémeti fi lharmónia Rock 
the Symphony című koncertjére is 

GAZDAG PROGRAMOKKAL VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET HÉTFŐTŐL A 16. ALKALOMMAL MEGSZERVEZETT NAGYBÁNYAI MAGYAR NAPOK

A közösségépítés ünnepe a Főtér Fesztivál

Hagyományőrző műsorokon is részt vehetnek a nagybányai Főtér Fesztiválra látogatók
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várják az érdeklődőket – mondta 
el Balogh-Duna Jessica. Hozzá-
tette, az irodalom kedvelőinek 
is kínál programokat a fesztivál, 
Nyáry Krisztián és Fábián Janka 
magyarországi íróval találkozhat 
a közönség, de slam poetry estet 
is tartanak. Esténként a könnyű-
zenei koncerteké a főszerep, a 
Cinteremben (Vár tér) koncerte-
zik a gyergyószentmiklósi Ba-
gossy Brothers Company és a 
jazz-zenét játszó Sárik Péter trió 
& Falusi Mariann. Ezenkívül 
színpadra lép a bohókás, fiata-
los alternatív rockzenét játszó, 
magyarországi Carson Coma, és 
a jazz-, soul- és hiphopzenéből 
inspirálódó magyarországi Ha-
raszti Ádám Project koncertjére 
is bulizhatnak a fesztivál részt-
vevői. A korábbi évekhez hason-
lóan idén is megrendezik a nagy 
népszerűségnek örvendő FF Di-
áknapokat, de néptánctalálkozó, 
gyerekfoglalkozások, cserkészte-
vékenységek, kézművesvásár is 
szerepel a kínálatban.

A fesztivált a járványügyi szabá-
lyok betartásával szervezik, csak 
azok vehetnek részt, akik oltási 
igazolással rendelkeznek, negatív 
PCR-tesztet tudnak felmutatni, 
ezenkívül a fesztivál teljes terüle-
tén kötelező a maszkviselet – kö-
zölték a szervezők.

 » A rendezvény 
célja bemutatni 
a nagybányai és 
erdélyi hagyo-
mányokat, a 
közösségi életet 
és kulturális 
értékeket.

 » OLÁH ESZTER

A polgárosodó Kolozsvár világába 
kalauzol el  a Korzo Egyesület 

kisfi lmje, mely a 19. század második 
felének szórakozási lehetőségein, 
a polgári léthez hozzá tartozó di-
vaton keresztül ismerteti a kincses 
városi ünnep- és hétköznapokat. Az 
egyesületet működtető Újvári Doroty-
tya művészettörténész lapunknak 
elmondta, a  kisfi lm annak a mesé-
lő térképnek a része, amely virtuális 
városnéző séta keretében mutatja be 
a város történelmét, épített öröksé-
gét. Az időutazásra hívó produkciót 
a Kolozsvári Magyar Napokon láthat-

ta a közönség, az egyesület az ősz 
folyamán is tervezi, hogy virtuálisan 
vagy személyes részvétellel folytatja 
a kincses város korabeli látványossá-
gait bemutató tevékenységeit – tette 
hozzá a művészettörténész.

Divathóbortok 
és farsang az operában
A kisfi lmben 19. századi Kolozsvár 
öltözködési szokásairól és cipődivat-
járól is megtudhatunk információkat. 
A város legismertebb cipészeként 
megemlítésre kerül Matusek József, 
akinek munkáit tizenkét kiállításon 
díjazták, sőt egy iparosoknak szer-
vezett bálon még gróf Bánff y Miklós 

is méltatta. A korabeli divat másik 
kiemelkedő fi gurája Mihális Mimi 
divattervező volt, akit Jászai Mari ko-
lozsvári divattervezője és öltöztetője-
ként is számontartanak. Divattervezői 
munkássága mellett aktív állatvédő is 
volt, szociális érzékenységéről pedig 
a boltjában elhelyezett persely ta-
núskodott, amelybe a szegény gyere-
kek számára gyűjtött. Megtudhatjuk, 
hogy a polgári társadalom divathó-
bortja volt a nők által rettegett krino-
lin (szoknya alá illesztett abroncs 
vagy fémből készült keret – szerk. 
megj.), amely jelentősen nehezítette 
viselőjük szabad mozgását, feljegy-
zések szerint egyes ruhaköltemények 

átmérője akár tíz méter is lehetett. A 
kisfi lm kitér arra is, hogy az operette-
ket és különféle előadásokat bemu-
tató színház a farsangi időszakban 
báloknak is otthont adott. A város 
szerette a téli mulatságokat, akadt év, 
amikor akár tizennyolc bált is szervez-
tek farsang idején. A lányok részvétele 
a tizenhatodik életév betöltéséhez volt 
kötve, a fi úk esetében a megjelenés a 
tánctudás feltétele volt. A nők a tánc-
rendet tartalmazó, csuklóra akasztha-
tó füzetet is kaptak, amibe beleírhat-
ták azoknak a nevét, akiknek az adott 
táncot ígérték.

Kávéházak, biliárd, 
betiltott kártyajátékok
A 19. században a kávéházak a társa-
sági élet központjai voltak, ahova újsá-
got és különböző folyóiratokat olvasni 
is betértek a polgárok. A város főterét 
ékesítő New York Szálló kávéházában 
például a helyi folyóiratok mellett 
budapesti lapokat is lehetett olvasni. 
Színészek és újságírók vitatkoztak a 
cigányzenészek által játszott muzsika 
mellett, és nemritkán bálok helyszí-
néül is szolgált a lokál. A kávéházi 
szolgáltatások pedig sörméréssel, ven-
déglői ellátással és büfével egészültek 
ki. Megtudtuk, hogy a vendéglői rész 
üvegtetővel volt ellátva, melyet nyáron 
meg lehetett nyitni a hűsölni vágyó fo-
gyasztók számára. A hely elmaradha-
tatlan kelléke volt a biliárdasztal, ezen-
kívül nagy népszerűségnek örvendtek 
az itt játszott kártyajátékok is annak 
ellenére, hogy a hatóságok többször 
betiltották.

Divathóbortok, kávéházi élet a polgárosodó Kolozsváron

 »  A város 
főterét ékesítő 
New York Szálló 
kávéházában 
például a helyi 
folyóiratok mel-
lett budapesti la-
pokat is lehetett 
olvasni. Színé-
szek és újságírók 
vitatkoztak a 
cigányzenészek 
által játszott mu-
zsika mellett, és 
nemritkán bálok 
helyszínéül is 
szolgált a lokál. 

 A  főtéri New York Szálló a polgárosodó Kolozsvár központi helye volt, kávéháznak és báloknak is helyet adott




