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Sikeres volt a Marosvásárhelyen első alkalommal 

megszervezett műemléki világnap, amelyen város-

néző sétákat, jeles épületek bemutatóját, előadá-

sokat tartottak és amelyeket nagy érdeklődés kí-

sért a marosvásárhelyiek részéről. 

Az 1908-ban befejezett Vá-
rosháza és az 1913-ban át-
adott Kultúrpalota Maros-

vásárhely legismertebb épüle-
tei. Az erdélyi szecesszió két 
emblematikus példája komoly ha-
tást gyakorolt a város 20. század 
eleji építészetére, a középületek-
től a polgárházakig. A Városháza 
és a Kultúrpalota közvetlen köze-
lében lévő utcák lakóházai, intéz-
ményei ugyancsak magukon vi-
selik a szecesszió jegyeit, de az 
azt megelőző historizáló, vagy 
neobarokk stílus is számos épü-
leten fellelhető.

Az első városnéző séta a mai 
Horea utcában kezdődött, az egy-
kori Hajós-közben, vagy ahogy az 
idősebb marosvásárhelyiek ne-
vezik még: a Baross Gábor utcá-
ban. Orbán János művészettör-
ténész ismertette röviden a kez-
deményezést, tőle pedig Barabás 
Kisanna vette át a szót, aki a mai 
tűzoltóság épületével, az egykori 
magyar királyi gyalogsági lakta-
nyával kezdte az ismertetést. Az 
utca a 17. század legelején kapta a 
nevét, amit hosszasan meg is tar-
tott. Épített jellegében elég falusi-
as hangulatot árasztott, a 19. szá-
zad második felében, annak vé-
ge felé lendült meg az építkezés, 
amikor lakóházak, iskolák, mú-
zeum épült, éreztetve azt a fejlő-
dést, ami a korszakot jellemezte.

Neobarokk és termopan

A művészettörténész felhív-
ta az érdeklődők figyelmét arra, 
hogy egy-egy épületen mit kell 
megfigyelni, ha azt alulról felfe-
le végigpásztázzák tekintetük-
kel. A tűzoltóságnak helyet adó, 

egykori gyalogsági laktanya épü-
letén ma már nincs nyoma an-
nak a stílusnak, ahogy egykor azt 
megtervezték. Akkor egy hatmé-
teres előkertet is kialakítottak, 
annak köszönhető ma az a szé-
les járda, illetve kijárat az épület 
előtt. Az egykor historizáló stí-
lusú homlokzatot mára teljesen 
jellegtelenné változtatták – mu-
tatta a történész. Barabás Kis-
anna azokra az ellentmondások-
ra is felhívta a csoport figyelmét, 
amelyek lépten-nyomon meghök-
kentik a szakembert. A mosta-
nában használatos hőszigetelő 
ablakok elrontják a szép épüle-
tek látványát. Szerencsés eset, 
amikor a modern ablakkeretek-
kel is megőrzik a négyosztatú 
ablakokat például – mutatott rá 
a művészettörténész a Marosi 
Ödön-tervezte sarokházra, illet-
ve a mellette sorjázó, egykor Ve-
ress Menyhért tulajdonát képező 
lakóházakra. 

Stílusjegyek, modern szecesszió

Míg a sarokházon kevés ma-
radt meg az egykori jellegze-
tességből, a szomszéd házakon 
megőrizték  az erős párkányt, az 
ablakok feletti oromzatot, vagy a 
záró koronázó párkányt. Az 1872-
ben épített lakóházat 1911-ben a 
szecesszió jegyében alakították 
át – ismerteti a következő látvá-
nyosságot Barabás Kisanna, aki 
az egykori székelyföldi iparmú-
zeumról is mond néhány érde-
kességet. A mai Természettudo-
mányi Múzeum megépítése szo-
rosan kapcsolódik az 1867-es ki-
egyezést követő időszak közmű-
velődési, iparfejlesztési és nem-

zetépítési tendenciáihoz. Ez a há-
rom irányvonal, bár látszólag ta-
lán összeférhetetlennek tűnnek, 
szimbolikusan forr össze a mú-
zeum 1893-ban átadott épületé-
ben: a történeti építészeti stílu-
sokból merítő homlokzatot Attila 
hun király és Erdély, illetve Ma-
gyarország allegorikus nőalakja 
díszíti, kiegészítve két, a szövés 
és a fonás mesterségét megjele-
nítő szoborral. A múzeumot köve-
tően egy másik házat vehet szem-
ügyre a csoport: Wallenstein Ber-
nát háza, az udvar mélyén kocsi-
színnel és raktárral, ami az utcá-
ról természetesen nem látható, a 
szépen felújított, gondosan hely-
rehozott kapu miatt. Ez az épü-
let még őriz néhányat a hagyomá-
nyos, historizáló jegyek közül, de 

már magán hordozza a magyaros 
szecesszió jegyeit. 

Torockai-Vígand Ede átépítése

Dabóczi István a mai Horea 
és Aurel Filimon utcák találko-
zásánál álló sarokházat elad-
ta Dienes Ödön századosnak. A 
ház felújítását 1911-ben kezdik el 
Torockai-Vígand Ede tervei alap-
ján. Az 1907-ben Marosvásár-
helyre költöző Torockai-Vigand 
művészetére az új formalátás jel-
lemző. Nem rombolja le teljesen 
azt, amit átalakít, hanem hozzá-
tesz, a kor ízlésének és a saját 
művészetének megfelelő elemek-
kel díszíti a házat, ablakokat fa-
laztat, vagy vágat, helyez át, na-
gyobbít, vagy alakít át. 

A Hajós-köz ismertetését az 
utca elején az egykori agrárta-
karék-pénztárral zárta Barabás 
Kisanna. A mellette álló emeletes 
lakóház tervezőjéről, Nagy Győ-
zőről elmondta, szintén a sze-
cesszió jegyében alkotott, és úgy 
tudott már meglévő épületek mel-
lé építkezni, hogy figyelembe vet-
te azok méretét, formáját, stílu-
sát, ahhoz alkalmazkodva dol-
gozott. 

A kétnapos műemléki világna-
pon az érdeklődők a várral, a Kul-
túrpalotával, a Teleki Tékával, a 
Toldalagi Palotával is megismer-
kedhettek, illetve számos lakó-
ház és intézménynek otthont adó 
épület sajátosságaival.

ANTAL ERIKA

Marosvásárhely építészeti örökségével ismerkedtek a műemléki világnapon

Séta az egykori Hajós-közben

A mai Horea utcában a 19. század második felében lendült meg az építkezés

Kőolaj-ülepítőből kimentett hattyúkA várnál is takarítanak
Túlélte az éjszakát, de kritikus 

állapotban van az a hattagú haty-
tyúcsalád, akiket jelenleg a ma-
rosvásárhelyi Vets4Wild állator-
vosi rendelőben kezelnek a szak-
emberek. A madarakat a Milvus 
csoport tagjai Berettyószéplakról 
szállították Marosvásárhelyre.

A Milvus csoport vezetőjétől, 
Papp Tamástól megtudtuk, hogy 
Berettyószéplakon van egy kő-
olajtársaság, amelynek ülepítő-
je igazi csapdát jelent a madarak 
számára. A két felnőttből és négy 
tavalyi fiókából álló hattyúcsalád 
ide szállt le és azonnal belera-
gadtak a kőolajszármazékokkal 
borított ülepítő vízébe. A nagy-
váradi környezetvédelmi szak-
emberek szedték ki őket a tóból, 
s értesítették a Milvust, akinek a 

munkatársai és a gépkocsija épp 
Nagyváradon tartózkodott. Ha-
zaszállították a madarakat Ma-
rosvásárhelyre, ahol próbálták 
megtisztítani őket a fekete kő-
olajtól. „Reméljük, hogy felépül-
nek, hiszen szeretnénk a legrövi-
debb időn belül szabadon enged-
ni őket. Nem akarok találgatások-
ba bocsátkozni, hogy mennyi ide-
jük lesz a felépülésre, egyelőre a 
Vets4Wild állatorvosi rendelőben 
vannak” – mondta Papp Tamás.

A rendelő állatorvosa Borka-
Vitális Levente közölte, hogy a 
hattyúk állapota kritikus, átélték 
az éjszakát, de nem lehet tudni, 
hogy mi történik ezután. A szak-
ember arról is beszélt, hogy meg-
próbálták a lehető legjobban meg-
tisztítani a madarak tollát és bő-

rét a kőolajtól, amellyel vasta-
gon szennyezettek voltak. Ne-
hézséget okozott, hogy a bőrüket 
egy védő zsírréteg borítja, s erre 
szükségük van, így óvatosan kel-
lett kezeljék őket, hogy nehogy 
ezt megsértsék. 

A Milvus csoportnak a Nyárád-
szereda melletti Nyárád szent-
simonban van egy rehabilitá-
ciós központja, ahol sérült ma-
darakat, kisállatokat kezelnek. 
Amennyiben túl vannak az élet-
veszélyen, de még nem tudnak 
önállóan boldogulni, a hattyúk 
is ide kerülnek. Papp Tamás re-
ménykedik, hogy mihamarabb 
vízre tehetik őket, hogy szabadon 
repülhessenek.

SIMON VIRÁG

Folytatódik a marosvásárhelyi 
polgármesteri hivatal által szer-
vezett általános tavaszi nagyta-
karítás, amely során elszállítják a 
háztartásoknál felhalmozott hul-
ladékot. A hulladékokat egy nap-
pal korábban kell kihelyezni, ezért 
közöljük a hétfőtől érvényes prog-
ramot. Április 23-án, hétfőn  a Méh, 
Meggyesfalva, Măcin, Vasile Lupu, 
Vlegyásza, Prut, Körös, Kultúrház, 
Kászon, Tázló, Kukorica utcák 
lesznek tisztábbak. Április 24-én, 
kedden az  Északi, Prahova, Liget, 
Homoród, Szamóca, Orgona, L. Ny. 
Tolsztoj, 1989. december 22. ut-
cákból hordják el a hulladékot. Áp-
rilis 25-én, szerdán a szemeteskocsik 
a Bükkös, C. R. Vivu, Székely Vér-
tanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, Bé-
ke, G. Coşbuc, Építők, Gyöngyvi-

rág utcákból viszik el a kihelye-
zett lomot. Április 26-án, csütörtökön a 
N. Grigorescu, Kosárdomb sétány, 
Gh. Marinescu, Új kórház park, D. 
Cantemir, C. Ciugudeanu, Gen. I. 
Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan Bob, 
Preot Șt. Rusu, Teleki Sámuel, Te-
tő, Köcsög, Cserjés, Argeș utcák-
ban takarítanak. Április 27-én, pén-
teken a Nagyerdő, Trébely, Füle-
müle, Nyár, Kőrösi Csoma Sán-
dor, Henri Coandă, Gábor Áron, 
Szegfű, Somostető utcák lakói ál-
tal összegyűjtött szemetet szállít-
ják el. Végül, április 28-án, szombaton  
a M.  Viteazul, Kollégium, N. Iorga, 
Vár sétány, Ana Ipătescu, Mogyo-
rós, Nagy Pál, Szarvas, Szebeni 
havasok, Bazsarózsa, V. Babeş, A. 
Şaguna, Azuga, Cosmin utcákban 
takarítanak.
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