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A BERUHÁZÓ EREDETI ÍGÉRETEI ELLENÉRE TELJESEN TÁJIDEGEN ELEMET ÉPÍTETTEK A MŰEMLÉKEGYÜTTES UTCAFRONTJÁN

Zavaró „üvegházeff ektus” Marosvásárhely főterén
Teljesen felborult Marosvásárhely 
főterének építészeti egyensúlya egy 
új beruházás megvalósításával – erő-
sítik meg sok helyi lakos véleményét 
szakemberek, akik szerint a kommu-
nista rendszer sem okozott ekkora 
kárt. A radikális homlokzatcserét 
elvégző vállalkozó csak addig tartotta 
be ígéretét, amíg megkapta az enge-
délyeket. Az építő azzal takarózik, 
hogy az általa megvásárolt ingatlan 
nem műemlék.

 » SZUCHER ERVIN

„I degen testként” éktelenkedik Ma-
rosvásárhely főterén az az épület, 
amelyet egy tehetős helyi vállalko-

zó húzott fel a Rózsák tere 24. szám alatt. 
Noha a városi tanácsosok megígértették 
vele, hogy az építkezést megelőző bontás 
nem érinti a szecessziós elemeket tartalma-
zó homlokzatot, a dolgok teljesen másként 
alakultak. Hab a tortán: az új homlokzat 
elé egy üvegfal is került, amelynek szakem-
berek sem látják az értelmét.

Az épített örökséghez ragaszkodó maros-
vásárhelyiekben már a főtéri épület bontá-
sának híre aggodalmat váltott ki. Két évvel 
ezelőtt az RMDSZ és az önkormányzati 
képviselők azzal próbálták csillapítani a ke-
délyeket, hogy megígértették az egyébként 
minden jóváhagyást beszerző Petrică Salá-
val, hogy a Rózsák terére nyíló homlokzaton 
nem változtat. Ehhez képest egy hónappal 
ezelőtt, amikor a munkások lebontották az 
állványokat és az épületrészt takaró pony-
vát, kiderült, hogy egy egészen más utcaf-
ront köszön a járókelőkre. Esztétikailag még 
elfogadható, ám teljesen elüt a főtér építke-
zési stílusától. A tervező és a városban a pis-
kótázás és az aszfaltozás királyának gúnyolt 
beruházó viszont nem érte be azzal, hogy 
egy idegen testként ékelte épületét az arány-
lag kompakt házsorba: a napokban egy 
vastag üvegfalat is felállított elébe. Közben 
az alig egy pár napja rögzített üvegfal egyik 
eleme apró darabokra repedt, szerencsére, a 
biztonsági üveg nem tört be, és nem sodorta 
veszélybe a gyalogosok testi épségét.

Értelmetlen és káros modernizálás
Adriana Raus, a Romániai Műépítész-egye-
sület (UAR) Maros megyei fi ókjának elnö-
ke szerint a régi homlokzat eltüntetésével 
és az új felhúzásával teljesen felborult a 
környék építészeti egyensúlya. Szerinte a 
kommunista rendszer – bár részlegesen 
átrajzolta a főteret, és két templomot is le-
bontott – nem okozott annyi kárt, mint a 

nemrég felhúzott „üvegház”. „Nem lenne 
szabad megbontanunk azt az építészeti 
egységet, amely bő száz évvel ezelőtt, Ber-
nády György polgármestersége alatt kiala-
kult. A város főterét úgy kellene megőriz-
nünk az utókornak, ahogyan van, nekünk 
csak a forgalmi gondot kellene orvosol-
nunk” – vélekedett a Krónika által megke-
resett szakember.

A Vertical Plus Kft . által készített tervek 
alapján a hátranyúló, 7000 négyzetméte-
res felületen 25 apartman, illetve étterem, 
kávézó, üzletek, irodák kapnak helyet. 
Ugyanakkor egy 39 férőhelyes mélygarázst 
is kialakítanak. Adriana Raus nem érti, 
hogy mindennek megvalósításéért miért 
volt szükség az ingatlan homlokzatának a 
megváltoztatására. Sajnálatosnak nevezte, 
hogy mindehhez a Maros Megyei Múze-
um által elkészített szaktanulmány is hoz-
zásegítette. „Bár az üvegfalat ne helyezték 
volna az épület elé, úgy kevésbé »kiabált« 
volna” – tette hozzá. Az üvegfal egyébként 
használatos az építészetben, de csak ab-
ban az esetben, ha a tervező a régit és az 
újat választja el.

Az UAR vezetőjéhez hasonlóan Furó Ju-
dit is károsnak tartja a múzeum szakem-
bereinek a jelentését, amelynek alapján az 
ingatlant felvásárló személy előtt megnyílt 
a rombolás lehetősége. A jelentést készítők 
ugyanis nem sorolták az értékes ingatlanok 
közé a főtér 24. száma alatti ingatlant. A 

műépítész azonban a városháza urbanisz-
tikai osztályát is felelőssé teszi azért, ami 
történt. Akárcsak Raus, Furó is azt vallja, 
hogy az 1960-as években felhúzott főtéri 
tömbházak, mint például az úgynevezett 
Gulliver-blokk vagy az Arta mozi is sokkal 
jobban illenek a környezetbe, mint a Rózsák 
tere legújabb épülete. „Külföldön arra töre-
kednek a szakemberek, hogy megőrizzék a 
frontot, még ha le is bontják azt, ami mögöt-
te van. Nálunk meg sikerül az engedélyek 
beszerzésével minden ledózerolni” – adott 
hangot nemtetszésének a műépítész.

Csak az engedély megszerzéséig 
betartott ígéret 
Két évvel ezelőtt az akkor még városi taná-
csosként tevékenykedő Furó Judit derűlátó-
nak mutatkozott. Az urbanisztikai szakbi-
zottság elnökeként 2019 februárjában arról 
számolt be a Népújságnak, hogy a mű-
emlékvédelmi bizottság azzal a feltétellel 
hagyhatja jóvá az építkezést, ha a beruházó 
a homlokzat korábbi, szecessziós arculatát 
alakítja ki. Az építő viszont azzal takarózik, 
hogy az általa megvásárolt ingatlan nem 
műemlék – ez a Maros Megyei Múzeum ta-
nulmányából is kiderül. Csakhogy a főtéri 
utcafront műemlékként van nyilvántartva. 
Egészen pontosan a Maros megyei műem-
lék épületek jegyzékében a 245. sorszám-
nál országos fontosságú műemléképü-
let-együttesként (Rózsák tere 1–32. szám) 

szerepel. Valamikor a múlt század első fe-
lében valóban egy egyszerű, egyemeletes 
lakóház volt, amire később építettek még 
egy szintet. A kommunizmus alatt az épü-
let szecessziós frontját leegyszerűsítették, 
majd, ráébredve a szakmai hibára, az 1980-
as években visszaállították.

A lapunk által megkeresett Soós Zoltán 
polgármester szerint a Sala Construct és 
az Astor Com azt épített, amit a városi ön-
kormányzat annak idején jóváhagyott. Az 
elöljáró arra is emlékszik, hogy több vásár-
helyi műépítész is támogatta a már akkori-
ban heves vitát szülő elképzelést. „Engem 
személy szerint nem zavar ez az épület, de 
ha nekem kellett volna döntenem, ilyen 
formában egészen biztosan nem hagytam 
volna jóvá” – szögezte le Soós, aki szerint 
megengedhetetlen, hogy műemlékvédelmi 
övezetben ekkora változtatást hajtsanak 
végre egy homlokzaton.

Kakukktojás a szecessziós utcafronton. Járókelőket és szakembereket is megdöbbent a tájidegenség
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 » „Nem lenne szabad megbon-
tanunk azt az építészeti egysé-
get, amely bő száz évvel ezelőtt, 
Bernády György polgármestersége 
alatt kialakult. A város főterét úgy 
kellene megőriznünk az utókornak, 
ahogyan van, nekünk csak a for-
galmi gondot kellene orvosolnunk” 
– vélekedett a Krónika által megke-
resett szakember.




