
Kolozsvár vendéglátását a dualizmus korá-
ban pezsgõ és fejlõdõ iparágként tarthatjuk szá-
mon, és ez érvényes már az 1870–1880 évtized-
re is. A város vendéglátása az 1870-es években
lendületes fejlõdésnek indult, számos olyan
vendégfogadó intézmény létesült ekkor, ame-
lyek mûködése és fennmaradása a további
években jelzi, hogy a kolozsvári polgárok szere-
tett törzshelyként látogatták.

Az 1870-es évekre vonatkozó kutatásom el-
sõdleges forrásaként a Magyar Polgár napila-
pot választottam, mert úgy látom, a város kora-
beli szellemét, hangulatát, és a történeteket
leggazdagabb hírforrásként a K. Papp Miklós
alapította napilap közvetíti. A Magyar Polgár
megjelenésének kezdeti éveiben nagyszámú
olvasónak és elõfizetõnek örvendett. Délutá-
nonként jelent meg, nagyrészt kolozsvári hí-
rekkel szolgált, de világszintû eseményekrõl is
tudósított. Büszkén hirdette magáról: „lapunk
a legelsõ magyar napilap ezen elszigetelt kis
országrészben”.1

A helyi társadalom sokszínûsége kialakított
egy olyan kulturális és mûvelõdési összképet,
amely a hétköznapokban és a szabadidõ eltölté-
sében is meghatározó volt, és amely külsõsége-
iben is hordozta a hovatartozás jeleit: egyéni és
társadalmi szinten számított, hogy ki milyen
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körökben, egyletekben vesz részt, hol és kivel szórakozik, milyen kávéházba jár,
milyen jelmezeket ölt magára egy bálban. A város a szállodák, cukrászdák, ká-
vézók, fogadók kínálatában alkalmazkodott a kereslethez, sorra létesültek a kü-
lönbözõség élményére törekvõ vendéglátóipari egységek. Színvonalukat az évek
során megtartották, egy olyan, kínálatban és szolgáltatásokban gazdag struktú-
rát létrehozva, amely egyfajta modellként szolgált a késõbbi vendéglátóhelyek
számára. Számos intézményesített szabadidõs tevékenység is ekkor kezdett
megjelenni és az emberek mindennapi elfoglaltságához tartozott a szórakozásra,
mûvelõdésre és társalgásra fordított idõ.

Kétségkívül kulcsfontosságú szerepe volt a vendéglátás fejlõdésében és sok-
színûségében a társadalom elvárásainak, szükségleteinek kielégítésére irányuló
törekvés, a vendéglátóhelyek tulajdonosai pedig igyekeztek mind szolgáltatása-
ikat, mind enteriõrjeiket a székesfõvárosi és nyugati mintára kialakítani, a kor-
szellemnek megfelelõen.

Az utazási szokásokat illetõen fontos megemlíti, hogy az egyre nagyobb teret
hódító fürdõzési szokások és a fürdõkultúra kiterjesztette a korban az utazás irán-
ti vágyat, amelynek hatása leginkább a különbözõ fürdõhelyek széleskörû szolgál-
tatásain mutatkozott meg, egyre jobb minõségû vendéglátást biztosítva, amely le-
hetõséget nyújtott megannyi szórakozási lehetõségre a szabadidõs tevékenységek
színes palettáján. Másodsorban, fontos kiemelni azt a tényt is, hogy a szabadidõs
tevékenységek sokszínûsége és a társadalmi élet különbözõ színtereinek a meg-
nyilvánulása, a kávézók, cukrászdák törzshelyekké válása létrehozta azokat a fel-
tételeket Kolozsvár közéletében, amelyek egy virágzó vendéglátáshoz, majd a szá-
zadfordulón a városi turizmus kialakulásához nagymértékben hozzájárultak.

A vendéglátás és turizmus fejlõdését, az utazás iránti igényt tükrözi azoknak
az útikönyveknek és városleíró kalauzoknak a megjelenése is 1894-tõl kezdõdõ-
en, amelyek jelzik, hogy a városára büszke polgár szükségét érezte annak, hogy
az idelátogató turistáknak megmutassa a vendéglátóhelyeket és azokat a helyszí-
neket, ahol a kor embere korzózhatott, olvashatott, szórakozhatott, fürdõzhetett,
kávézhatott és süteményezhetett.

Kolozsváron az 1870-es évek sajtójában hangsúlyos szerepet vitt a kávéházi
kultúra és a kávéházi élet mint a társas kapcsolatok helyszíne, amelyek többet
jelentettek egyszerû ital- és kávéfogyasztásnál. A törököktõl származó kávéélve-
zet szokása nagymértékben befolyásolta a kor emberének szellemi és fizikai
létét.2 Olyan különlegességé vált, amelynek fogyasztását felüdítõ, elmét felfrissí-
tõ, elgondolkodtatást és elmélkedést keltõ elfoglaltságként ajánlották, de legfõ-
képpen társaságot, társalgást igényelt. Az intenzív kávéfogyasztás és rutinos ká-
vézás elterjedésének következtében a korban szükségletté vált egy olyan helynek
a megteremtése, ahol el lehetett fogyasztani egy édest vagy keserût, a fehéret
vagy feketét, a hosszút vagy rövidet. Így született meg a kávéház, ahol elsõsor-
ban kávéfogyasztásra nyílt alkalom, de egyre inkább a társalgásé lett a fõszerep.
A kávé-kávézás teljesen új értelmet nyert, egy olyan rutint, melynek lényegét
nem az egy csésze kávé alapozta meg, hanem a csésze kávé megosztása, és fõ-
ként, hogy ki kivel osztja meg. Kialakult az a kávéházi kultúra, amely ugyan sok
esetben hasonlóságokat mutat az alapszolgáltatások szintjén, de az egyediségre
törekvés is jellemzi. Minden kávéháznak megvan a maga története, sajátos törzs-
vendégköre, különlegessége és persze egyedi menülapja.

Egy pesti napló az 1870-es évekbõl jelzi, hogy mily rutin volt már akkor ká-
véházat látogatni akár az átlagpolgár számára is. A naplóbejegyzések szerzõi,18

2018/8



Csorba Géza és Táncsics Eszter 470 napról szóló feljegyzéseikben azt mutatják,
hogy közel egyötöd idõben, 83 alkalommal kávéházi látogatást tettek. Ugyanitt
fény derül arra is, hogy a kávéházak törzsközönségét többségében férfiak alkot-
ták, akiket nem pusztán az italok, kávék fogyasztása, hanem leginkább a szabad
újságolvasás vonzott. A kávéház népszerûségének titka nemcsak a kávé-, hanem
egyenlõ vagy nagyobb mértékben a hírfogyasztás is. „A hangsúly a fogyasztás
mikéntjén, a kávéivást övezõ viselkedés rituáléjáéra esik. Kávéivás és újságolva-
sás – a kettõ együtt jelentette a polgárok egyik fõ szórakozási tevékenységét.”3

A kolozsváriak számára is elsõdleges élvezeti cikként szolgált a kávé. A ser-
kentõ ital kedvelõi a kávéház igénybe vétele mellett más üzlethelyiségekben is
kávéhoz juthattak. A kor egyik kiemelkedõ kereskedõje Hutter János, aki a fõté-
ren, a Tivoli alatt (a Matrózhoz) nyitott kereskedésében kubai kávét, finom
Moccát, arany Jávát, Ceylon kávét, Santost, valamint friss és pörkölt kávét is
eladott.4 A Csiki testvérek fûszer- és csemegekereskedése rendelkezett az újdon-
ságnak számító Bourbon kávéval, „amely nemcsak különösen finom zamatossá-
ga által múlja felül az eddig ismert kávéfajokat, hanem fõleg kiváló olcsósága mi-
att is figyelmet érdemel”.5

A kolozsvári kávéházakat illetõen két típust különböztethetünk meg az
1870–1880-as idõszakban: egyrészt azok a kávéházak, amelyek önálló vendéglá-
tó helyiségekként mûködtek, másrészt a cukrászdával egybekötött kávéházak.
Az elõbbi kategóriába tartozott az 1872-ben alapított Mátyás király kávéház,
majd az egyre nagyobb teret hódító és közismertségben felülmúlhatatlan Helfy-
féle kioszk, a Grand-Caffé/Grand kávéház, ugyancsak 1872-tõl. 

A Helffy-féle kioszkot, majd az itt megnyitott kávéházat egy nagyváradi szár-
mazású kávés, Kornheiser vette bérbe 1872 szeptemberében. A Grand-Caffé
megnyitására 1872. november 17-én került sor, délután 6 órakor. A kávéház Ko-
lozsvár egyik „újabb dísze”,6 jövõjét a tisztasággal, jó szolgálattal, mérsékelt
árakkal teljesen fenntarthatja – jósolta a Magyar Polgár.7 „A termek az estéli vi-
lágításnál pompás látványt nyújtottak. Minden ragyogott, minden apróság a bér-
lõ, Kornheiser szakavatottságáról tanúskodott. A szolgálat pontos, szóval min-
den jó benyomást tesz a vendégre. Van tehát három nagy és jó kávéházunk, me-
lyekben már kényelmesen elfér közösségünk.”8

A kávéházi kultúra egyik alapvetõ jellemzõje volt a korban, hogy egyes kávé-
házakban a cukrászat édes termékei is jelen voltak. A Grand kávéház bérlõje
1872 decemberében megnyitotta cukrászati részét is a kávézóban, így asztali sü-
teményekkel is bõvítette kínálatát, különösen mákos-diós süteményekkel, me-
lyeknek elkészítését szakavatott cukrászokra bízta és kedvezõ áron megrendelé-
seket is vállalt. A kávéház bérlõje, hogy még inkább elnyerje a kolozsvári polgár-
ság szimpátiáját, 1873. január 2-án szerzett összes bevételét a helybeli tûzoltó
egylet részére ajánlotta fel, egészen rendhagyó módón.9

„Egy csók ára 10 forint” – hirdették aznap kora reggel a városszerte megjelent
vörös plakátok, így csalogatva vendégeket a Grand kávéház aznapra tervezett
mulatságára. Kornheiser jótékonykodása kicsit sem volt megszokott, „a tûzoltó
sereg egész nap hadi lábon állt a közönség számára, hiszen a nemes cél érdeké-
ben elvállalták azt, hogy õk szolgáljanak fel és álljanak a közönség rendelkezé-
sére. A jótékonykodó szolgálatot mindenki szívesen fizette, eltérõ árakban”.10

A jótékonysághoz különleges körülményt szolgáltatott a kávéház két csinos
pénztárosnõje, egyik szõke, másik barna, hogy a vendégek ízlése ne jöhessen za-
varba. Az egyik pénztárosnõtõl megkérdezték, hogy jótékony célra mi lenne egy
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csóknak ára. A válasz rövidesen meg is érkezett: 10 forint. Így tehát délelõttre
már elcuppant az elsõ csók, délutánra tüzesebben a második. A kávéház jóté-
konysági napja nagy mulatsággal ért véget, „Salamon pompás vonója” biztosítot-
ta a jó hangulatot. Összesen 240 forint gyûlt össze, melyet a tûzoltó egylet „jö-
vedelmezõ jó tréfának tartott”.11

1873 áprilisában a Grand-Caffét átvette Benkõ Ferenc pesti kávés, aki min-
den igyekezetét és a nagyvárosban szerzett tapasztalatait „arra fordítja, hogy 
a közösség számára minden kávéházi kényelmet megadhasson”.12

A kávézó ajánlatai: finom bivalytejjel készült reggeli kávé, melynek nagy adag-
ja elõfizetéssel 5 forint 20 krajcár, kis adagja 3 forint 20 krajcár. A cukrászatra is
különös figyelmet fordítva alacsony áron továbbra is megrendeléseket vállalt,
továbbá a nyár folyamán különbözõ ízû fagylaltokat is felszolgáltak a kávézó-
ban, hideg kávé mellett.13

„Érdekes harc a tekeasztalon”– az egyes kávéházak berendezését képezõ te-
keasztal (biliárd) lehetõséget nyújtott egyéb kávéházi szórakozásra is. 1875 szep-
temberében a Klagenfurtból érkezett Meerlach György 50 érdekes tekemutat-
ványból álló bemutatót tartott a Grand-Cafféban. „Este 6 órakor Kolozsvár leg-
jobb tekejátékosai s számos érdeklõdõ jelent meg.”14 Miután Meerlach György
megkezdte mutatványait, Fözõ József hívta ki harcra, amelyet el is fogadott. 
A küzdelmet a közönség figyelemmel kísérte végig, éljenezve és tapsolva.15

A tekézés szokása nagy népszerûségnek örvendett a kávéházban, ezért az új ká-
véház-tulajdonos ezt kihasználva egy tekézõs jótékonysági napot rendezett, mely
keretében igyekezett eleget tenni a már az elõzõ tulajdonos által meghonosított ha-
gyománynak, éspedig, hogy a tûzoltó egyletnek ajánlja fel napi bevételeit.16

1879 májusától 1880 júliusáig a nyári szezon megnyitására Feierman Gyula
kávés és vendéglõs bérelte ki a kávézó helyiségét és alakíttatta át annak nyári
kertjét, valamint a kávéházi italok kínálata mellett éttermet is nyitott, melyben
mindenféle hideg és meleg étkek, palackozott sörök, borok, fagylaltok, sütemé-
nyek felszolgálását ajánlotta jutányos áron helyben vagy akár társas lakomák
esetén megrendelések útján is.17

A Grand-Caffé bérlõje az új nyári kertet és az étterem helyiségét célszerûen
rendezte be, lombos fákkal körülvéve mindkettõt. Az új pompát kapott étterem
a Redout táncterme után az egyik legnagyobb, bálozásra is alkalmas terem volt
akkoriban Kolozsváron. A kert egyik felbecsülhetetlen elõnyét az képezte, hogy
közel volt a fõtér és a színház is, amely lehetõvé tette a széles körû látogatást és
törzsvendég-társaságok kialakulását.

1880 júliusától az új tulajdonos Helfy Adolf lett (a New York szálloda késõb-
bi bérlõje). Helfy Adolf a kávéház berendezését és személyzetét teljesen megújí-
totta, kínálatát frissítette, és a szokásos kávéházi italok, likõrök, fagylaltok, sü-
temények mellett 40 bel- és külföldi hírlapot járatott.18

A kávéház és cukrászat együttes mûködésére példa Orbán József, valamint
Hochstein Tivadar cukrászda-kávéháza. Hochstein Tivadar cukrászatában és ká-
véházában, gazdag választékban, ízletes cukrokkal, süteményekkel, kitûnõ ita-
lokkal várta vendégeit.19

A híres cukrász, Tauffer János cukrászatáról 1870 áprilisában tudósít a Ma-
gyar Polgár, amikor Tauffer a húsvéti ünnepek alkalmával rendhagyó kínálatá-
ban a piros tojások elkészítésérõl és megrendelési lehetõségérõl tájékoztatta a
kedves közönséget.20 Tauffer János cukrászatában és kávéházában a sütemények,
édességek, italok, kávék fogyasztása mellett lehetõség volt tekézésre, és több20
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mint 40 magyar, német, francia, román politikai, szépirodalmi lap és képes fo-
lyóirat olvasására. A cukrászat minden nap a legfrissebb süteményekkel, kalá-
csokkal, hideg és meleg kávékkal rendelkezett. Tauffer János a süteménykészí-
tést, tortarendelést lakodalmakra, de társas ebédekre is szívesen vállalta.

Tauffer cukrászata 1873-tól kávéházzá alakult, és híresen olcsó reggeliket
szolgált fel, mellé „olcsó, finom kávét – tiszta és jó bivaltejjel”,21 egy kis vagy
nagy adag kiflivel, akár havi elõfizetéssel 3 és 4 forintért. Kedvezményes volt a
tiszta kávé és a bivalytejjel készült, esetleg a nagy és kis kávé kiflivel vagy anél-
kül, a nagy és kis pohár meleg tej vagy a sima kávé. Kedvezményesebb áron ha-
vi elõfizetéses jeggyel is hozzájuthatott mindehhez a vendég.22 Kezdetben a ká-
vét törökösen fõzték, porceláncsészékben és kávés ibrikben felszolgálva
tejsûrûvel (tejszínnel) és sok cukorral. A régi korok szokását õrizte és elegáns-
nak számított a fagylalt mellé kávét inni, potom 25 krajcárért.23

Ételkínálatát illetõen is változatos volt Tauffer cukrászata. Minden nap tizen-
egy órától kezdve farsangi és bécsi fánkot szolgáltak fel helyben vagy megrende-
lés útján. Reggel tíz órától délután egy óráig friss hacheé pástétomok és íróstész-
tában sült füstöletlen virslik ízletes választéka várta a vendégeket, továbbá sült
„vestfáli” sonka, mellé valódi sashegyi és budai bor.24 A nyári hónapok közeled-
tével a cukrászdák bõvítették a kínálatot, Tauffer János már közvetlenül június
elõtt igyekezett valami újat nyújtani vendégeinek, májusban bevezette nagy
mennyiségben és széles választékban a legújabb divatú fagylalt-formákat, új
ízvilágú édesítésben és friss aromákkal.25

A kolozsvári vendéglátás élén álló Tauffer János cukrászata folyamatosan bõ-
vítette választékát. Újításként bevezette a pozsonyi mákos és diós kiflit, a cuk-
rozott olasz gesztenyét, az indiai fánkot, de csokoládéfigurákat, likõrt, marci-
pánt, hab „confectet”, szalon-krémet is kínált, továbbá csokoládés bonbonok,
gyümölcskenyér és friss gyümölcsök is kaphatóak voltak nála.26

Tauffer János árucikkei finomságukról tanúskodtak az évek folyamán, felho-
zatalát mindig bõvítette, nagyszámú közönség fordult meg kávéházában, amely
népszerûséget bizonyára a nagy választék és jó minõség mellett az olcsó áraknak
is köszönhette. Szezonnyitáskor, de a fontosabb ünnepek alkalmával is a cuk-
rászda kínálata, enteriõrje teljesen megváltozott és igazodott az adott ünnephez.
Húsvétkor piros cukortojásokkal szolgált kitûnõ választékban, akár megrende-
lésre is, karácsonykor karácsonyi ajándékokkal s feldíszített karácsonyfával ké-
szült az ünnepi vendégsereg látogatására.27

Cukrászatának egy fióküzletét a sétatéri kioszkban is berendezte, a Korcsolya
Egylet örömére. A berendezett cukrászda télen jól fûtött volt, itt is naponta friss
süteményeket, meleg kávét, teát és vegyes likõröket fogyaszthatott a korcsolyázó
közönség. A sétatéri kioszkban, Tauffer János ajánlata szerint, a „savó kúra és a
reggeli kávé együtt járt”.28 Cukrászdájában a „tiszta” édes, meleg savót havi 4 fo-
rintért árulta. Szolgáltatásainak bõvítéseképpen zenekart is kívánt szerzõdtetni.29

A kisebb népszerûségnek örvendõ Szabó Ferenc cukrászatának mûködése az
1870-es évekre tehetõ. Cukrászatát együttesen vezette Ajtai László vendéglõssel az
Újvilág mulatóhely vendéglõjében.30 Hûsítõ csemegéket, jó ízû ételeket minden idõ-
tájban reggelivel és uzsonnával, „tiszta” italokkal szolgált fel.31 Az 1870-es években
mûködött még Orbán József cukrászata és kávéháza a Bel-monostor utcában, kettõs
funkciója mellett különbözõ városi események alkalmával bálokat is szervezett.

Özvegy Ulrich Józsefné és fiainak cukrászata a finom sütemények mellett
igyekezett pluszszolgáltatásokat is nyújtani, ilyenek voltak például minden év-
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ben a húsvéti piros tojások, valamint a tûzijátékhoz szükséges mindenféle esz-
közök árusítása, mindezeket tetézve a cukrászda gyors vidéki megrendeléseket
is vállalt.32 Tauffer Adolf Bel-monostor utcai cukrászatáról 1873-ban számol be
a sajtó. Vállalkozása bátyja, Tauffer János cukrászatához hasonlóan mûködött.
Tauffer Adolfnál is elsõsorban édességek, francia bonbonok, diós, mákos kiflik,
befõttek szerepeltek a kínálatban, de olcsón megrendelhetõek is voltak. 1875-
ben átköltözött egy viszonylag belvárosiasabb környékre, a Streicher-féle házba,
az Európa szálloda mellé. (Belsõ-híd utca, utóbb Wesselényi Miklós, ma Regele
Ferdinand utca).33

Kolozsvár vendéglátásának egy másik fontos alappillérét képezték már az
1870-es évektõl a szállodák.

A Biasini szálloda, Kolozsvár egyik legelõkelõbb és leglátogatottabb szállodá-
jának számított és évtizedekig elsõ rangú szállodaként tartották számon, mottó-
ja: „Nagy forgalom kevés haszonnal.”34 Egyedisége abban rejlett, hogy multifunk-
cionálisan mûködve próbált helyt állni a vendéglátás minden terén az utaztatás,
szállítás, étkeztetés, szállás, szórakozás területeire egyaránt kiterjesztve aján-
latát.35 A Külsõ-Torda utcában álló épületet az olasz származású vívó mester,
Gaetano Biasini vásárolta meg 1837-ben.36 Kezdetben egy fogadót létesített
(Szacsvay-fogadó), majd ezt átalakította szállodává és kávéházzá.37 Gaetano
Biasini kávéháza egyedi volt már akkor is, eléje padokat, asztalokat rendezett be,
megteremtve a kávéház kényelmességét,38 ráadásul a gyorsutazási szolgáltatáskí-
nálatában is remekelt.39

1871-ben Biasini vállalatát Ajtai László vendéglõs igazgatta, aki igen elismert
vendéglõsként mûködött Kolozsváron, egyszerre több vendéglõben és sörcsar-
nokban. Ajtai szorgalma az általa vezetett vendéglõk sikeres mûködésén és a saj-
tóban közzétett számos reklám alapján kiválónak értékelhetõ, vendégeit egysze-
rû, de nagyszerû mottóival próbálta becsalogatni az általa mûködtetett vendég-
látó helyiségekbe: „Ebédeljünk tehát a Biasini szállodában Ajtainál, ozson-
náljunk nála az Arénában Ajtainál, vacsoráljunk az Újvilágban Ajtainál.”40

A kávézási szokásokat tiszteletben tartó Biasini szállodában a kávé szobára
rendelhetõ volt, ahol egy adag fehér kávé két kiflivel 24 krajcárba került.
1873.szeptember 15-tõl a Biasini szálloda szolgáltatásai közt megjelent a szobá-
ban felszolgált egy adag fehér kávé két kiflivel 24 krajcárért, és négy féle ebéd
szintén a szobában felszolgálva 80 kr. és 1 frt. között.41

Az 1880-as évekre a Biasini szálloda éttermének vendégei különös megelége-
déssel vélekedtek az étterem kitûnõ ételeirõl és italairól. Megelégedésükrõl ta-
núskodnak az alábbi dicsérõ szavak is, amelyeket egy ott megszállt vendég osz-
tott meg, ám egyúttal azt is jelzik, hogy népszerûsége hanyatlóban volt ekkor: 
„A Biasini Szálloda konyhája az utóbbi idõkben oly jó, hogy a mostaninál bizo-
nyosan nagyon frequentiát érdemelne.”42

A Kolozsvár központjában lévõ Nemzeti szálloda igazi rejtélyt jelentett a Ko-
lozsvárra utazó vendégeknek. Egy messzi földrõl vándorolt idegen a „nemzeti”
szó hallatán „hárompróbás táblabírákat és reggelire töltött káposztát” képzelt el.
Egy kolozsvári polgár így próbálta a megijedt vendéget lenyugtatni: „Sose féljen,
monsieur, olyan elõkelõ internacionális vendéglõ az, hogy az ausztráliai és ame-
rikai egyaránt otthon találhatja magát benne.”43

A Nemzeti szállodát a város legrangosabb szállodájaként tartja számon a ko-
rabeli sajtó, külön étteremmel, étlapokkal, portással és szobalányokkal. A szál-
lodát „városunk legszerencsésebb helyén fekvõ vendéglõjeként” említik. Bérlõje22
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Orbán József, pincérei közt említhetõ Nagy Gábor (a késõbb nagyon gazdag étte-
rem-tulajdonos), Nagy Ferenc és Szileveczky Florián.44 A szálloda étterme nem-
csak a finom ételek és italok fogyasztására kínált alkalmat, hanem étteremében
különbözõ zenés estélyeket, elõadásokat is szerveztek, berendezése kényelmes
volt, ráadásként udvari berendezéssel, külön kávéházzal is rendelkezett.45

Az Európa szálloda bérlõje igyekezett berendezésénél olyan kényelmet nyúj-
tani, amilyent csak a nagyvárosi szállodák nyújthattak abban a korban. Az elsõ
rangú szálloda külön étteremmel, étkezési étlappal rendelkezett és szerkezetileg
sem a kolozsvári hagyományos szállodák sorában említendõ, ugyanis csinosan
bebútorozott vendégszobái mellett olyan külön termeket is fenntartott, amelyek
társas ebédek számára is megfelelõ szolgáltatást nyújtottak névnap, keresztelõ,
esküvõ valamint más események megünnepléséhez. Ezek mellett a szállodának
kiemelkedõ részét képezte az ún. „Csemege-csarnok, ahol a vendégek a legkitû-
nõbb delicatesseket és minden seizon újdonságait kaphatták”.46

1873 júliusában a szállodát új bérlõ vette át, kinek kilétét nem árulják el. Ét-
termében számos külföldi bor és finom likõr kóstolására nyílt lehetõség. A cse-
megetár sörrel, borral, hideg és meleg étkekkel, hideg húsfélékkel egyaránt fel
volt szerelve. A szálloda udvarán mulatókert, csinosan berendezett nyári ebéd-
lõ kapott helyet, ahol heti kétszeri zeneestély szórakoztatta a vendégeket.47

1879 októberében a volt Grand-Caffé bérlõje, Benkõ Ferenc vette át és ren-
dezte be új, elegáns, kényelmes bútorzattal éttermét és szállodáját, a melyet
Hungária szálloda néven újranyitott.48

A kolozsvári vendéglõk száma mára dualizmus elején is nagynak tekinthetõ,
s a vendéglõk többségérõl elmondható, hogy pontos kiszolgálással, helyben vagy
megrendelés útján kitûnõ ételekkel, borokkal csalogatták vendégeiket. A ven-
déglõhöz rendszerint néhány vendégszoba is tartozott, és gyakori volt az estétõl
reggelig tartó zenés mulatozás.

A Kék Szõlõ vendéglõ 4 szobával, nyári mulatókerttel, téli és nyári konyhá-
val, pincével, jégveremmel rendelkezett. 1874 augusztusában Schwiger Zsig-
mond a vendéglõse, aki olcsó árban ebédet, vacsorát szolgáltatott a vendéglõben
és a hozzá tartozó kerti helyiségben is. Az ebéd, bor és feketekávé 80 krajcárért
volt elérhetõ, a dinnye kedvelõinek finom ananászdinnyét ajánlott.49

1875 májusában a Kék Szõlõ vendéglõt, valamint a nyári és téli mulatóhelyisé-
get átvette Ajtai László, a sokrétû vendéglõs. A helyiségben naponta lehetett étkez-
ni, jó ízû ételek és italok társaságában alacsony áron és pontos kiszolgálással. Elvál-
lalt még társas étkeztetéseket a helyszínen és helyszínen kívül egyaránt. A vendég-
lõ mulatóhelyiségét nagyszámú mulatni vágyó közönség is igénybe vehette mind a
nyári, mindaz õszi szezonban, de akár még a hidegebb, októberi, novemberi hóna-
pokban is. Errõl tanúskodnak a sajtóban megjelent, s a rendõrséghez címzett pana-
szok a reggelig tartó mulatozás, a hangos zene és a zavaró jókedv kapcsán.50

A Kis pipa vendéglõse rövid ideig vezette vállalkozását. 1876 októberében az
Európa Szálloda éttermeibe költözött át, ahol konyháját a jóság és olcsóság ígé-
retével szándékozott megtartani, kitûnõ és „tiszta” borokkal, valamint pontos
szolgálattal. A vendéglõs vélekedése a helyiségrõl: „Ragyogó tisztasága semmit
sem hasonlít egy közönséges cseréppipához, minél fogva hölgyeink is, kik neta-
lántán irtóznak e füstös szerszámtól, megnyugodva jöhetnek e csinos helyiség-
be, olykor-olykor jó zenét hallgatni.”51

Az Európa szálloda udvarán a Kis pipa vendéglõse különálló nyári helyisé-
get is létrehozott a vendégeknek a nyári szezon közeledtével, és esténként a he-
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lyi katonai zenekart hívta meg a vendégek szórakoztatására, s a belépési díjat 
a vendéglõ állta.52

Nagy Ferdinánd Sörcsarnokának vendéglõje a kolozsvári vendéglõsök, kávé-
sok, és pincérek egyletének közgyûlési színtereként is mûködött.53

A kávéházi élet mellett a kolozsvári polgárok kedvelt idõtöltése volt a bálo-
zás, fürdõzés, majálisozás, amelyek a társas élet megnyilvánulásait képezték. A ru-
tinszerû mindennapokat a dualizmus korában fellazította a kikapcsolódás iránti
érdeklõdés és a minõségi idõtöltés. A Kolozsváron rendezett bálokat ebben az
idõszakban teljes mértékben a fényûzés, a szórakozás iránti vágy és nagy nép-
szerûség jellemezte. Elsõsorban azért, mert a bálok megfelelõ alkalmat jelentet-
tek a találkozásra, a társasági érintkezésre, és ezeken az eseményeken több tár-
sadalmi réteg keveredhetett és megmutatkozhatott. A bálok helyszínét javarészt
a Redoute (ma a Népmûvészeti Múzeum épülete, a Memorandumului utcában)
földszinti nagyterme képezte.54 Szervezés és lebonyolítás tekintetében sorshúzá-
sos nyereményjátékokra került sor, tombolákat osztottak ki, amelyek biztosítot-
ták a bál nyereményi izgalmát is.55

A farsangi idény közeledtével a kolozsvári polgárok számára elsõ osztályú
szórakozást nyújtottak a különbözõ bálok. A Kolozsvári Kör (társalkodó egylet)
által szervezett bál volt 1871-ben azon bálok egyike, amely „fényesen sikerült”
és „sokáig emléket fog hagyni”.56

Kolozsvár – a különféle testedzési és szabadidõs tevékenységek terén is igen
széles kínálatot nyújtott, számos sporttevékenységnek engedve teret – egyike
volt azon dualizmuskori városoknak, ahol a mindennapokat aktívan élték meg a
mozogni vágyó polgárok. Azonban a legnemesebb szellemi szórakozást és szel-
lemi tornát, a sakkozást – ahol az ész diadalma a cél, mint az „ülõ” sportok egyik
fajtája – viszont kevésbe gyakorolták az 1870-es évek végéig. Sakkozásra ugyan
nyílt lehetõség a kávézókban és a fürdõhelyeken, de sakkozó egyletet létrehozni
nehezen sikerült. A sakkozás megannyi jó hatását a hírlapok rendszerint tárgyal-
ták és úgy vélekedtek róla, hogy a sakkjáték által még nagyobb hírnévre tehetne
szert a város. A sakkozást vitató hírlapi rovatok sajtólavinát indítottak el 1875-
ben, amelynek nyomán a polgárok részérõl intézkedés történt ez ügyben, és még
az azt követõ napokon megtárgyalták egy sakk-kör alapításának fontosabb lépé-
seit Helfy Adolf (vendéglõs) és Szabó Sámuel (református kollégiumi tanár, tör-
vényhatósági bizottsági tag) irányítása alatt és végérvényesen kimondták annak
szükségességét.57

A sakk-kör megnyitója nagy esemény volt a kolozsvári polgárok életében. A
sakkozó-kör helyisége (Tivoli-épület, Fõtér 30. szám) csinosan volt felszerelve,
melynek falain a kör címere és néhány játékszabály állt, továbbá a terem másik
része kis asztalokkal volt ellátva játszmakönyvekkel és más típusú kézikönyvek-
kel. A megnyitó ünnepség fõ beszédében elhangzott, hogy a munkában kifáradt
embernek egyéni hajlama és mûveltsége szerint különbözõ mulatságokban és já-
tékokban kell lelnie örömét. Ilyen mulatságként szerepelt Kolozsvár újabb társa-
dalmi pontjának érintkezési pontjául a sakk is, amelyhez nem kell szerencse,
mindössze ész szükségeltetik. Az akkor megnyíló sakkozó kör 60 tagú közönsé-
get toborzott.58 1880-ban a sakk-kör helyiségét a Helfy Adolf Bel-közép utcai vál-
lalkozás helyszínére, a Grand kávéházba helyezték át.59

A nyári szezon melegének kezdete jelentette a kolozsvári polgárok számára a
gyógyfürdõben való hûsölést, mint a szabadidõ eltöltésének egyik egészsége-
sebb válfaját. A medencékkel, zuhanyzókkal berendezett Diána-fürdõ, a fürdõ-24
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zés elsõdleges színtereként szolgált Kolozsváron. Kertjében nyári mulatóhelyisé-
get rendeztek be, ahol esténként jó hangulatot teremtett a Hilária dalegylet.60

A Diána-fürdõ tulajdonosa, dr. Szombathelyi Gusztáv (tisztiorvos) széles kí-
nálatot nyújtott minden pihenni és szórakozni vágyónak: „Dr. Szombathelyi
Gusztáv úrnak a sétatér szegletén fennálló szép fürdõintézetében minden idõ-
ben lehet kapni meleg és hideg fürdõket. Szobái kényelmesek, rendezettek, s a
vendég készszolgálatot talál. Gõzfürdõje egyetlen levén városunkban, számtalan
vendég járja 17 évtõl fogva. Ez intézetet tulajdonosa csaknem áldozattal tartja
fenn, miután kiadása aránytalanul nagy a vendégek számához”61 viszonyítva. A
tiszta szamosi forrásvíz ásványaiból készített fürdõit nemcsak helyben lehetett
igénybe venni, hanem kádas fürdõi szállíttatásra is alkalmasak voltak.62

Megvolt tehát mindennek a helye és funkciója a városban. Ha tekeparti kel-
lett, annak lehetõségét is megtalálták a város polgárai, ha sakkozni vágytak, ezt
az igényüket is ellátta a sakk-kör. Volt jó kávé és kitûnõ kávéház, elõkelõ étterem
és remek ételek, finom sütemények és cukrászdák, reggelig tartó mulatságok
helyszíne, s ha a meleget kevésbé bírták, csobbanhattak a nyári napsütésben a
Diána-fürdõben. A kolozsvári polgárság igenis szeretett enni, inni, szórakozni.63

Kolozsvár egy évtizednyi vendéglátásának történeteit és lehetõségeinek be-
mutatását illetõen teljes mértékben beigazolódik Kelemen Lajos azon megjegy-
zése, miszerint: „Kolozsvár városának történetérõl beszélni egy óra alatt nehe-
zebb feladat, mint ugyanerrõl három órát beszélni egyfolytában.”64
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