
Beérni látszik a nagyváradi 
városvezetés azon törekvé-
se, hogy visszaadja a Pece-

parti Párizs múlt század eleji 
pompáját: az akkor dívó szecesz-
szió forma- és színkavalkádját 
turisztikai potenciálként hasz-
nosítják a város egyedi épített 
örökségében. A közelmúltban 
nemcsak a város jelképe, a Feke-
te Sas-palota évekig tartó felújítá-
sa zárult le, de a Fő utca két ékes-
ségéről – a homlokzatfelújítási 
programban elsőként bevett 
Stern- és Moskovits-palotáról – 
is részben lehullt a lepel. A szak-
emberek örvendetesnek tartják 
az önkormányzat törekvését, de 
úgy vélik, az egykori versenytár-
sakhoz képest még mindig nagy 
lemaradást kell behozni.

„Több évtizedes lemaradásról 
van szó, és örvendetes, hogy az 
önkormányzat az utóbbi évek-
ben felvállalta azt, amit addig 
sokan elhanyagoltak” – értékel-
te lapunknak Fleisz János törté-
nész az Ilie Bolojan polgármes-
ter vezette csapat célkitűzését. 
„Mivel a város már nem olyan 
gazdag, mint száz évvel ezelőtt – 
amikor több épületet tudtak fel-
építeni, mint ma felújítani –, ör-
vendetes, hogy a munka egyál-
talán elkezdődött” – mutatott rá 
a történész, aki szerint elsőként 
a belvárost kell „kiemelni” rom-
jaiból. „Azt is kell nézni, hogy a 
száz évvel ezelőtti versenytár-
sak hova jutottak” – jelentette ki 
a váradi szakember többek kö-
zött Kolozsvárt és Kassát említ-
ve, amelyek az épített örökség 
hasznosítása terén nagyságren-
dekkel megelőzték Váradot. Épp 
ezért a munkát addig kell foly-
tatni, amíg a múltszázad ele-
ji pezsgő gazdasági-kulturális 
élete miatt Budapest mellett em-
legetett Nagyvárad is felfejlődik 
az európai nagyvárosok mellé.

Kézzelfogható szecesszió

Az, hogy a városvezetés épp a 
város építészében leginkább 
megjelenő szecessziót akarja 
újra teljes pompájában „vissza-
hozni”, már csak azért is indo-
kolt, mert a stílusjegy által fém-

jelzett száz évvel ezelőtti idő-
szak jobban „megfogható” a vá-
ros történetében – mutatott rá 
Fleisz. „Itt eredmények is van-
nak, Várad benne van az euró-
pai szecessziós városok háló-
zatában, amelynek csak jelen-
tős nagyvárosok tagjai. Persze 
mi, váradiak azt szeretnénk, ha 
hosszú távon az egész múltun-
kat megfelelő módon mutatnák 
be” – mondta a történész. Hoz-
zátette, tudomása szerint a „ba-
rokk Várad” felújítása is tervben 
van, de az csak a „többségi tulaj-
donos” római katolikus egyház-
zal közösen lehetséges. A bel-
városi szecessziós épületek fel-
újításának és a nagyközönség-
gel való megismertetésének nem 
kis feladata azonban minden-
képp az önkormányzatra hárul.

Igaz, időközben a barokk épí-
tett örökség helyreállítási folya-
mata is beindult annak legjelen-
tősebb darabjával, a római kato-
likus püspöki palotával. A ma-
gyar kormány ugyanis bejelen-
tette: három szakaszban össze-
sen kétmilliárd forinttal támo-

gatja a monumentális külsejével, 
belső eleganciájával Délkelet-Eu-
rópa legjelentősebb barokk mű-
emlékének számító ingatlan res-
taurálását. Böcskei László me-
gyéspüspök szerint ily módon 
meg lehet őrizni az épületegyüt-
tes egységét, megmarad az egy-
házi, kultikus része, funkciója, 
amelyhez majd kapcsolódik egy 
kulturális, értékmegőrző funkció 
is. A korábban megcélzott uniós 
támogatás csak utóbbira lett vol-
na igényelhető.

„Hullámzó” kivitelezés

Az, hogy a felújítási folyamat so-
rán a kivitelezők mennyire ra-
gaszkodnak a történelmi hűség-
hez, az eredeti állapotok helyre-
állításához, hullámzó – mondja 
Fleisz János, aki szerint van, ahol 
ezt sikerül, és van, ahol kevésbé. 
Elismeri ugyanakkor, hogy a leg-
több esetben csak megközelíte-
ni lehet a múlt századi állapoto-
kat. „Terv vagy dokumentáció hi-
ányában nem mindig sikerül úgy 
felújítani, ahogy annak idején ki-
nézhetett.” A történész hozzáte-
szi: még ha nem is sikerül töké-
letesen visszaadni az eredeti ál-
lapotot, egy felújított épület más-
ként hat a városképre, mint egy 
omladozó ingatlan.

„A törekvés mindenképp pozi-
tív, de a kivitelezésnél lehetnek 
gondok” – jelenti ki Emődi Ta-
más építész is, aki szerint a si-
lányabb minőségért többnyire a 
közbeszerzési rendszer okolha-
tó. Ilyenkor mindig az nyer, aki 
a legalacsonyabb árat ajánlja. 
„Gond az utóbbi időben, hogy ke-
vesen jelentkeznek a meghirde-
tett tenderekre. Az is megtörté-
nik, hogy senki” – magyarázza a 
szakember, aki szerint az esetek 
többségében kielégítő az ered-
mény. Ugyanis a városháza és a 
lakószövetségek műszaki ellen-
őrzést igényelhetnek, de a tervbe 
is bele lehet foglalni a műszaki, 
minőségi előírásokat. „Néha ezt 

sikerül megvalósítani, és jó ered-
mény születik, máskor nem” – 
magyarázza Emődi. Meglátása 
szerint a városvezetés részéről 
megvan az igyekezet a minőségi 
munkára, de sok múlik azon is, 
hogy mennyire komoly a kivite-
lező. Igaz, magának a cégnek is 
érdeke kielégítő munkára töre-
kednie, hiszen – ha a garancia-
idő alatt gondok adódnak – saját 
költségvetéséből kell helyreállí-
tania a kárt. A komolytalan vál-
lalkozókat úgy próbálják kiszűr-
ni, hogy referenciákat kérnek a 
jelentkezőktől.

Ismét szárnyal a Fekete Sas

Követendő példának a Fekete 
Sas-palota számít, amely Emődi 
Tamás elmondása szerint min-
den szempontból pozitív példa. 
„Készült egy terv, amely az épület 
egyharmadára vonatkozott, mi-
vel összetett a tulajdonjog. Igye-
keztek betartani az előírásait, és 
arra is figyeltek, hogy előzetes 
kutatásokat is végezzenek. Nem-
csak restaurátori módszerekkel 
újították fel, de azt is megmutat-
ták, milyen volt az eredeti. Ezek 
ismétlődő motívumok, elég volt 
kisebb területeket feltárni, és an-
nak a mintája alapján újrafeste-
ni. Mert ha kifejezetten restaurá-
tori módszerekkel történt volna a 
helyreállítás, az megsokszorozta 
volna a költségeket” – ismertette 
a Szent László téri ingatlan hely-
reállítása során használt straté-
giát az építész.

A nagyváradi szecesszió 
gyöngyszemének és a hozzá tar-
tozó passzázsnak a felújítása 
többéves huzavona után fejező-
dött be. A belső homlokzat és az 
üvegtető helyreállításával az el-
múlt hét végére kellett elkészül-
nie a Constructorul Sălard cég-
nek. A 6,8 millió lejes beruházás 
keretében helyreállítási, restau-
rálási és konzerválási munkála-
tokat végeztek a Fleisz János sze-
rint nemcsak nagyváradi, de ré-
giós szinten is kiemelkedő jelen-

tőségű épületen. Ráadásul a fel-
tárás során számos új, eddig nem 
ismert adatra derült fény a népi-
es szecesszió stílusában készült 
ingatlanról, és ezeknek megfele-
lően módosítottak az eredeti ter-
ven. A külső homlokzatfelújítás 
mellett többek között strukturá-
lis beavatkozásra volt szükség a 
passzázs üvegtetőzetét tartó vas-
gerendázaton és a már több al-
kalommal kiöntött, de nem meg-
felelő minőségűnek ítélt járófelü-
leten. Az évtizedes mészrétegek 
alól előkerült minta alapján az 
eredetinek megfelelő díszítés ke-
rült a homlokzatra is.

A palota felújítását évekig tar-
tó huzavona kísérte, elsősorban 
a passzázs járófelületének a ki-
öntése okozott fejtörést. 2012-
ben a Marconst Kft.-t bízták meg 
a munkával, amely egy száz év-
vel korábban használt technoló-
giát alkalmazva öntött mozaik-
kal burkolta az üvegtetős folyo-
sót. Az elégtelennek ítélt munká-
lat miatt 2015-ben a szalárdi cég 
vehette birtokba a passzázst. A 
nagyszabású munkálat részben 
magán-, részben önkormányza-
ti és uniós támogatásból való-
sult meg. A Komor Marcell és Ja-
kab Dezső által tervezett palota 
1908-ra épült fel: a kávéházak-
kal, vigadóval, üzletekkel, szál-
lodával és lakásokkal is rendel-
kező sarokház már annak ide-
jén európai színvonalú alkotás 
volt, és elsősorban a három kijá-
rattal rendelkező passzázs szá-
mított meglepő ötletnek.

Költöznek az állványok a Fő utcán

A fekete sast ábrázoló ólomüveg-
ablakáról híres palota azonban 
messze nem az egyetlen megúju-
ló épület a belvárosban. 2012 óta 
zajló homlokzatfelújítási prog-
ram keretében többek között a 
Bémer téri Poynár-háznál, illet-
ve a Fő utcai Stern- és Moskovits 
Miksa-palotánál is dolgoznak.
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Turisztikai potenciálként hasznosítaná Nagyvárad egyedülálló szecesz-

sziós belvárosát az önkormányzat, az e célból indított homlokzatfelújítási 

projektnek most kezdenek beérni az első látványos eredményei.

Az önkormányzat homlokzatfelújítási törekvéseit a szakemberek is üdvözlik

Újra kivirágzik a nagyváradi szecesszió
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A Poynár-ház a projekt első haszonélvezőjeként újult meg

A Stern-palota díszítéséhez népművészeti virágmintákból ihletődtek
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