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 » „Az engedélyezési folyamat 
átláthatóvá tétele mindenkinek a 
hasznára válna, hogy tudjuk, mi-
lyen irányba fejlesztjük a várost, 
milyen előnyei származnak ebből” 
– mutatott rá Guttmann Szabolcs.

Hatalmas felháborodást váltott ki a 
kolozsváriak körében a Petőfi  (Avram 
Iancu) utcában épülő behemót szál-
loda látványa. A műemlék övezetbe 
felhúzott betonmonstrum nemcsak 
a várfalat takarja el, a belvárosi utca 
eredeti arculatát is megsemmisíti. Gutt-
mann Szabolcs építész szerint a „25. 
órában” már nincs mit tenni ellene.

 » PAP MELINDA

B ár évek óta botrány övezi, a napokban 
valósággal elárasztotta a közösségi 
médiát a kolozsvári Petőfi  (Avram Ian-

cu) utcai szálloda képe: a szomszédos egy-
szintes épületek fölé magasodó betonmonst-
rum – melyet a helyiek csak „koporsóként” 
vagy „űrlényként” emlegetnek – az utca tel-
jes arculatát elrontja, és a középkori várfalat 
is takarja. Online petícióban kolozsváriak 
százai kérik a lebontását, de Guttmann Sza-
bolcs építész szerint a „25. órában” már nem 
nagyon van mit tenni ellene, ugyanis az évek 
során kerülőutakon sikerült „lepapírozni” a 
több telket is elfoglaló beruházást.

„Számomra a Petőfi  utcai építmény – 
melyet a kolozsváriak koporsónak csú-
folnak – szörnyként való megjelenése 

volt az, amivel betelt a pohár” – írja az on-
line petíció kezdeményezőjeként Remus 
Octavian Câmpean író, matematikus, aki 
arra szólította Kolozsvár lakosságát: álljon 
ki a város történelmi, kulturális és épített 
öröksége mellett, ne hagyja, hogy ez ingat-
lanbefektetők prédájává váljon. A petíciót 
szerdára több mint ezren írták alá, de sokkal 
nagyobb azoknak a száma, akik a Civil Ko-
lozsvár (Clujul Civic) Facebook-csoportban, 
a közösségi oldalakon emeltek szót ellene.

Hatalmas veszteség
A Petőfi  utca 23–25. szám alatti vitatott be-
ruházás nem új keletű, a szakma és a sajtó 
évek óta próbálja felhívni a fi gyelmet a több-
szintes szálloda megépülésével együtt járó 
hatalmas veszteségre. Az építkezés ugyanis 
részben az egykori Nemes–Bethlen-ház fü-
vészkertjének, azaz Kolozsvár első botani-
kus kertjének a helyén zajlik. A Farkas utcai 
nemesi lak 18. század végén épült füvész-
kertjébe Európa minden régiójából hoztak 
fákat, helytörténeti könyvek szerint egész 
Erdély első botanikus kertje volt. Szomszéd-
ságában található az úgynevezett „hóhér 
háza”, mely egy ideig ügyészségi fogházként 
is működött, és belső udvarán, közvetlenül a 
városfal alatt kivégzések is voltak.

Az épített örökséget ért veszteség mellett 
ráadásul fennáll a gyanú, hogy a befektető 
tisztázatlan körülmények között szerezte 
meg az engedélyeket a belvárosi hotel meg-
építésére. Évekig tartó engedélyeztetési hu-
zavona után az építkezés 2018 februárjában 
kezdődött el, ekkor dózerolták le a fákat, mi-
után a Nemes–Bethlen-házhoz tartozó villát 
már 2014-ben a földdel egyenlővé tették. Az 
építkezést ellen szólt az is, hogy 2018 júliusá-
ban a telek mögött húzódó középkori várfal-
lal párhuzamosan haladó alagútra bukkan-
hattak az építőmunkások, ami megkövetelte 
volna a terület régészeti feltárását. A beruhá-
zás törvénytelen és műemlékrongáló voltára 
a szomszédos, Farkas utca 8. szám alatti in-
gatlan lakói is többször felhívták a fi gyelmet, 
egyenesen Emil Boc polgármestertől kérve a 
területre kiadott építkezési engedély vissza-
vonását – sajnos eredménytelenül.

Ki a hibás?
Az értékes belvárosi területet még 2009-ben 
vásárolta meg Dumitru és Rafi la Rodean 

– előbbi a korrupció miatt hét év börtön-
re ítélt nagyszebeni vállalkozó, Dumitru 
Ghişe apósa –, és egy többszintes szálloda 
tervével állt elő. A középkori várfaltól alig 
egy méterre épülő hotel a helyi sajtó sze-
rint ötszintes lesz, valósággal „rátelepszik” 
a környezetére, a 18–19. században épült 
egyszintes műemlék házakra. Hogy a befek-
tetőknek hogyan sikerült megszerezniük az 
engedélyeket, mai napig nem tisztázott, 2013 
szeptemberében azonban megkapták az ur-
banisztikai engedélyt, és még a bontási idő-
pont előtt ledózeroltatták a régi ingatlant, 
mielőtt a területi műemlékvédelmi bizottság 
kezdeményezhette volna az épület műem-
lékké való nyilvánítását.

Mivel a kolozsvári műemlékvédő szakem-
berek elejétől ellenezték a beruházást, meg-
kerülték őket: Bukaresttől kértek engedélyt. 
Így a fővárosi illetékeseket okolja az építé-
szeti förmedvényért Emil Boc polgármester 
is, aki a civil nyomás hatására kedden kény-
telen volt az önkormányzat urbanisztikai bi-
zottságának a napirendjére tűzni a kérdést. 
Az online ülésen kiderült, hogy a kolozsvári 
területi műemlékvédelmi bizottság egyik 
szakaszban sem hagyta jóvá a tervet, úgy 
vélve: ez esztétikailag nem alkalmas arra, 
hogy műemlék övezetben álljon. De a befek-
tetőnek az országos testület jóváhagyására 
is szüksége volt, amit megkapott. „Kolozsvár 
negatívan véleményezte a projektet. Kolozs-
vár feje fölött jártak el (…) A bukaresti jóvá-
hagyás nélkül a projekt nem mehetett volna 
tovább” – mosta kezeit az ülésen Boc.

Șerban Țigănaș építész azonban az önkor-
mányzat felelősségére is felhívta a fi gyelmet, 
rámutatva: ennek jóvá kellett hagynia az 
építkezést, és az építkezési engedélyt is a vá-

rosi főépítész bocsátotta ki. Tehát a polgár-
mester – abban az időben a később korrup-
ció miatt börtönbe került Sorin Apostu – és a 
főépítész is tisztázhatta, szóvá tehette volna 
a tanács előtt a beruházással kapcsolatos 
szakmai aggályokat, ami nem történt meg. 
Így a döntéshozó testület jóváhagyta az öve-
zeti urbanisztikai tervet (Plan Urbanistic Zo-
nal – PUZ), holott elvis utasíthatta volna. A 
kolozsvári tanács 2010 májusában 25 „igen” 
szavazattal áldását adta a beruházásra, és 
innen egyenes út vezetett az építkezési en-
gedély megszerzéséhez; az első engedélyt 
2015-ben kapta meg a befektető, ezt 2019-ben 
meghosszabbították.

Mit mond a szakma?
Adrian Borda építész, a kolozsvári általános 
városrendezési tervet (PUG) kidolgozó csa-
patot koordináló építész az Adevărulnak úgy 
nyilatkozott, hogy az önkormányzat több 
szakaszban is megakadályozhatta volna a 

beruházást. „A teljes projektet vissza kellett 
volna dobni. Egy palota udvarára épült, a 
palota ablakaitól pár méterre” – mondta a 
szakember, aki szerint a PUG nem engedé-
lyezi a több telket elfoglaló, összefüggő épít-
kezést, ezt azonban nem vették fi gyelembe. 
Kollégája, Şerban Ţigănaş szerint Kolozsvár 
belvárosában soha nem volt olyan övezeti 
területrendezési terv, mely fi gyelembe vette 
volna az épített örökséget. Úgy vélte, ehhez 
egy szakembergárdának kellene parcellán-
ként felmérnie az óvárost, mely élvezi a vá-
rosvezetés anyagi és morális támogatását. 
Az építészek rendjének volt elnöke szerint 
csak így lehetnénk biztosak abban, hogy tíz 
év múlva nem nő kis újabb hasonló förmed-
vény a belváros szívében.

Hasonló véleményen van Guttmann 
Szabolcs építész is, aki a Krónikának el-
mondta: az önkormányzat több lépcsőben 
is megakadályozhatta volna a projektet. El-
sőként a PUG-ban eleve nem kellett volna 
beépíthetőként szerepeljen a terület, hiszen 
túl közel van a várfalhoz, és egy műemlék 
védett övezetében nem lenne szabad ilyen 
erőszakosan beavatkozni. De az engedé-
lyeztetés során is „visszafogható” lett volna 
a gigantikus projekt. Guttmann a műemlék-
védelem terén uralkodó „ködös állapotok-

ra” is felhívta a fi gyelmet, emiatt még azon 
értékeket is nehéz védeni, melyek szerepel-
nek a műemlékek hivatalos listáján. Ezek 
nyilvántartása az utca és házszám alapján 
történik, és mivel a Petőfi  utcát az idők so-
rán Avram Iancura keresztelték, egy évig 
folyt a vita, hogy a lebontásra ítélt ház mű-
emlék, vagy sem. Mivel a villának nem volt 
„bombabiztos” georeferenciális védelme, 
nem lehetett megmenteni.

„Ronda, és az is marad!”
Ennek ellenére a várfal miatt sem lett volna 
szabad hagyni az amúgy is nagy tömegű 
szállodát terjeszkedni a szomszédos Mikó 
műemlék házig, vélte Guttmann Szabolcs. 
Nagyszeben volt főépítésze szerint az ön-
kormányzat műemléki bizottságának észre 
kellett volna vennie, hogy a beruházás „túl 
naggyá nőtte ki magát”, így osztottabb tö-
meget kérhetett volna a tervezőtől. „Ha már 
ilyen hosszú, többtelkes összeépítésről van 

szó a várárokban, legalább a végeit vissza-
húzhatták volna a telekhatártól. Így megad-
ták volna a lehetőséget, hogy itt-ott kikandi-
káljon a várfal. Ilyenkor legalább annyit illik 
csinálni, hogy a házfront a meglévő műem-
lékekkel egy egységként működjön, legyen 
közöttük egy kis zöld felület, egy kis átlátha-
tóság” – magyarázta lapunknak Guttmann 
Szabolcs, aki szerint nem lett volna szabad 
„ekkora tömeget” engedélyezni.

Az építész úgy vélte, a beruházó vélhetően 
érdekkapcsolatok révén a maximumot tudta 
kihozni a belvárosi telekből anélkül, hogy 
az önkormányzat bármiféle elvárással lépett 
volna fel vele szemben. „Egy ekkora beruhá-
zásnál alapfeltétel lett volna, hogy ha már 
ennyit enged a város, akkor legalább a várfal 
is legyen rehabilitálva” – mondta. Szerinte 
az épület funkcióit is tisztázni kellett volna, 
többek között átjárhatóvá lehetett volna ten-
ni a szomszédos udvarteret a Farkas utca 
felé. „Ez az áldozat, de emellett ki lehetett 
volna pipálni egy csomó megoldandó prob-
lémát, ami nem történt meg. Most, a 25. órá-
ban arról beszélünk, hogy: jaj, de ronda! Az, 
és az is marad! Szerintem ebben a stádium-
ban, amikor eddig el lehetett vinni a hivata-
los papírozást, már nem lehet semmit sem 
tenni ellene” – értékelt Guttmann Szabolcs.

„Elefánt és bolha”
Kérdésünkre elmondta, hogy van hason-
ló eset Kolozsvár belvárosában, mégpedig 
az Óvár nyugati részén, a Szentlélek (Virgil 
Fulicea) utcában, ahol a várfal mellett Tót-
falusi Gábor műépítész húzott fel építészeti 
irodát. Ez a beruházás „bolhának” minősül 
az „elefánt” méretű Petőfi  utcai gondok mel-
lett, vélte Guttmann, aki szerint itt rengeteg 
odaadással sikerült egy elegáns megoldást 
találni. „Nagyon jól sikerült, modern épület, 
előnye, hogy befedi egy nagy területű tűz-
falát a két világháború közötti beépítésnek. 
És amennyire lehet, bemutatja a várfalat is” 
– értékelte a végeredményt az építész, aki 
szerint itt az önkormányzat számos követel-
ménnyel lépett fel a beruházóval szemben, 
főleg miután kiderült, hogy a középkori vár-
fal a római kori Napoca falaira épült. Mindez 
az adminisztráció által használt kettős mér-
cét illusztrálja, hiszen a két építkezés ugyan-
abban a városban, ugyanabban a periódus-
ban zajlott.

Guttmann Szabolcs kijelentette: ahhoz, 
hogy ne történhessen a Petőfi  utcaihoz ha-
sonló építészeti katasztrófa, a civil szférának 
ki kell követelnie, hogy legyen publikus a 
műemlékvédelmi engedélyeztetési folya-
mat, időben lehessen tudni minden beru-
házásról. „Ahogy az urbanisztikai terveknél 
van közvita, hogy a csudában nem lehet 
közvita egy ilyenről? Erről rég kellett volna 
tudjon mindenki, ám csak most szörnyülkö-
dünk, amikor megépült: jaj, hát mi történt?!” 
– fogalmazott. Elavult módon jelenleg min-
den műemléki jóváhagyás zárt ajtók mögött 
történik, holott egy ilyen beavatkozás tönk-
reteheti a műemlék környezetét. „Az engedé-
lyezési folyamat átláthatóvá tétele minden-
kinek a hasznára válna, hogy tudjuk, milyen 
irányba fejlesztjük a várost, milyen előnyei 
származnak ebből” – mutatott rá Guttmann 
Szabolcs, aki szerint ezért is fontos a Petőfi  
utcai beruházásról a 25. órában is beszélni. 
„Ilyen értelemben a civil szféra is rengeteget 
tehet, mert nem úgy néz ki a mai Románia, 
hogy a minisztériumok meg fogják váltani 
a világot. Inkább alkalmazkodnak a civil 
szféra óhajaihoz, ha úgy érzik, hogy az eset 
botrányba juttathatja a politikumot. Ezt sen-
ki nem akarja, így inkább megpróbálja lega-
lább a jövőben kijavítani a hibát” – összeg-
zett a szakember.

Idegen elem. A szakma szerint a túl nagyra nőtt szálloda megbontja az utca eredeti arculatát 

TÖNKRETETTE A BELVÁROS ARCULATÁT A „KOPORSÓSZÁLLODA”, GUTTMANN SZABOLCS ÉPÍTÉSZ SZERINT MÁR KÉSŐ TENNI ELLENE
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