
VÁNYOLÓS ENDRE

MODERN TÉRTÖRTÉNETEK KELET-EURÓPÁBÓL

„A földön és az ég alatt létezni azt jelenti, hogy valamely helyhez kötő-
dünk, és az emberi identitás elválaszthatatlan a hely identitásától.
Hellyel rendelkezni azt jelenti, hogy közös (bár nem mindenkiével azo-
nos) identitással rendelkezünk, azaz beletartozunk a társak közösségé-
be. A közösen birtokolt helyek eltérő nagyságúak.”1

A városi terek, a közterek olyan emberi alkotások, amelyek a helyhez kötő-
désről és elidegenedésről, az identitásról szólnak. 

A táj, a település (város), a köztér, az épület és annak belsője helyek soka-
ságát jelöli különböző szinteken. E szinteknek és a közöttük fennálló össze-
függéseknek a vizsgálata közelebb vihet a közösség és a személy identitásának
megértéséhez. A kölcsönös bennfoglalás, a rész és egység szervesebb és rugal-
masabb viszonya az alábbi fogalmak kényszerű „rémes polaritását”2 oldja. 

A táj maga az ember, az ember a háza, minden ház egy kis város és min-
den város egy nagy ház. 

„[…] azzal a másik emberrel estek meg ezek a történetek […]
Végigsétálok az utcákon, tereken, most és a múltban – talán megszokásból –
ránézek a boltíves bejáratra vagy a rácsos kapura”.3

A hely, a város időtlen történetek színhelye. Egy-egy pontjában, időben és
térben egymásra tevődnek személyes és közösségi sorsok, történetek, a köz-
téremlékezet. Ezáltal a városi tér a közösségi örökség, a közösségi identitás
része lesz. Ezek olyan történetek, amelyek, bár egyediek, lehet, hogy már
többször megestek ugyanazon a helyen. Az, hogy ismétlődnek, hogy az
emberek ugyanazt élik át a történelem különböző pillanataiban, mintegy biz-
tosítja a hely folytonosságát. 

Kelet-Európa: új közterek, régi történetek

A letűnt rendszer közterei nem tűnnek el, csak átalakulnak. Változásuk las-
súbb, bonyolultabb, összetettebb, mint egy-egy épület metamorfózisa, nem
pusztán azok egyedi jellemvonásai határozzák meg jellegét, hanem a köztük,
illetve a város/táj egészével fennálló sokrétű viszony is.

ETNIKAI TÉRFORMÁLÓ TENDENCIÁK – KISEBBSÉGI ÉPÍTÉSZET
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Út a királyi palotától a Kultúrpalotáig…
„El kell ismernem, hogy talán egy kicsit megkedveltem a Kultúrpalotát és a
Felvonulási teret. A szocreál pompája sok lengyelt vonz és taszít egyidőben,
ellentétes érzelmeket váltva ki bennük. Időnként, teljesen érdemtelenül, fel-
felbukkan a hír, hogy le kellene bontani a későbbi központi pályaudvar épü-
letével egyetemben, ugyanis a sötét közelmúlt fájó emlékei. Megjegyzem,
hogy nemrégiben, amikor lebontották az ugyancsak az 50-es években épített
Dziesieciolecia stadiont, hogy egy új, high-tech létesítmény vegye át a helyét,
akkor már sokan visszasírták az időközben észrevétlenül szívükbe zárt
»szörnyet«…”4

A varsói Felvonulási tér volt talán az első nagyméretű szocreál városi köztér
Közép-Kelet-Európában. Sorsa – múltja, jelene és bizonytalan jövője – ezért
is tanulságos lehet. A lengyel főváros második világháborús sebeit gyógyí-
tandó, a lerombolt történelmi belváros újraépítése5 mellett, új lakótelepek, új
városrészek születtek. 

A második világháború után megváltozott politikai rendszer igényeinek
megfelelő közteret követelt magának: a halottaiból feltámadt Királyi palota
nem szolgáltatta a megfelelő háttérdíszletet a népgyűléseknek. A Felvonulási
tér lett a válasz: egy monumentális méretű6 szabad tér épült meg 1950-ben,
súlypontjában a Kultúrpalotával, amely a szocreál építészet lengyel iskola-
példája. A mintát a moszkvai Lomonoszov Egyetem szolgáltatta, akárcsak a
bukaresti Scânteia Háznak, az új román sajtópalotának. 

A tér paradoxon: szabad tér és mégsem, az „ünnepnapokon” történelmet
író kivételes hely, míg a hétköznapokban az üres semmi helye. A tér születé-

Ványolós Endre4

1. fotó
A varsói Felvonulási tér

Forrás: POL Warsaw Placdefilad.jpg, <http://
pl. wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:
POL_Warsaw_Plac_defilad.jpg&filetimestamp
=20070803204806> (letöltve: 2011. október 10.). Forrás: a Pro Minoritate archívuma

2. fotó
A Kultúrpalota Varsóban
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sétől fogva ellenérzéseket váltott ki: nem az ember, az emberek kedvelt séta-
tere kívánt lenni, hanem a tömegeket a népgyűlésre összegyűjtő épített keret.
A történelmi belváros spontánul kialakult, otthonos tereivel ellentétben egy
rideg, a közösség számára idegen üres tér maradt. A népgyűlések ideje az
1989-es esztendővel lejárt. Az átmeneti esztendőkben a tér képe fokozatosan
átalakult: birtokba vették a vásárosok, a piaci árusok. Megjelentek a piaci
bódék, az efemer (köznapi) építészet fa- és bádogépítményei. A köztér pri-
vatizálódott.7 Az eredeti rendeltetés, használat változása nem humanizálta a
teret: a feszült, terhes ürességet, aztán az elhagyatottságot az erjedő rendet-
lenség, bomlás váltotta fel. A kontraszt láthatóvá lett: a monumentális épített
térben közönséges kisszerű cserebere zajlott. Az elmúlt évtizedben a tér
funkcionális vonzáskörében, közvetlen vizuális környezetében a Kul túr -
palotával versenyre kelő magas toronyházak épültek, amelyek jórészt a len-
gyel főváros fontos pénzügyi intézményeinek adnak otthont. Egy új belváro-
si sziluett van alakulóban, amelynek a Kultúrpalotával vertikálisan megjelölt
köztér már nem egyedül hangsúlyos, hanem csak egyik alkotóeleme lett.
A tér formája, arányai, a város-szövetben elfoglalt helye lehetővé tennének
egy szakszerű átalakítást, rehabilitációt, de a köztéremlékezet miatt a több-
ség inkább felejtene: átnevezne, bontana vagy gyökeresen átalakítana. Igaz,
mérhető, elégséges történelmi távolságba kerülve a közelmúlttól, vannak,
akik már megbarátkoztak a Felvonulási térrel. Varsóban és másutt Közép-
Kelet-Európában is. 

…avagy valahol a templom és a művelődési ház között
A városi tér lehet új vagy régi, emberléptékű vagy monumentális, nyitott
vagy zárt, befogadó vagy kizáró stb., sokféleképpen osztályozható: nagysá-
ga, formája, rendeltetése szerint, vagy építészet-, várostörténeti, illetve tele-
pülésszerkezeti stb. szempontból. Az 1950 és 1989 között létrejött közterek a
helyhez, a környezetükhöz való viszonyuk kapcsán a leginkább izgalmasak:
vannak köztük helykereső és helyteremtő városi terek egyaránt. Azaz, tipoló-
giai szempontból legalább két alapcsoportot különíthetünk el a környeze-
tükhöz való viszonyulás szempontjából: az előbbiek az egykori történelmi
városban megépített, a már meglévő városszerkezetbe illeszkedni kívánó
terek, míg az utóbbiak a maguk köré teljesen új épített környezetet teremtő
közterek csoportja. Az első csoportban a hazai (erdélyi) példák közül meg-
említeném Szatmárnémeti vagy Nagybánya új főterét, a marosvásárhelyi
Színház teret, míg a másodikban a csíkszeredai Tapsteret.8 Köztes típusvál-
tozat a sepsiszentgyörgyi Mihály vajda tér vagy a humánusabb jellegű, lép-
tékű Majláth Gusztáv Károly tér ugyancsak Csíkszeredában. 

Az illeszkedés az építészeti, földrajzi-kulturális-történelmi környezetünk-
be talán a legfontosabb vizsgálati szempont, de nem mellékes a telepítés
helye, időpontja, a tér léptéke, funkcionális-közösségi jellege, formája, a téren

Modern tértörténetek Kelet-Európából 5
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megtalálható középületek, a határfelületek milyensége szerinti rendszerezés
sem. Ezeknek a jellemzőknek köszönhetően lesz a helyszínből hely. A hatá-
rok pedig alapvetően befolyásolják, meghatározzák a hely jellegét, hangula-
tát, behatárolják a lehetőségeit.9

A helyteremtő tér

Az elképzelt ember valósága
1976. október 5-én Nicolae Ceauşescu munkalátogatáson Hargita megyében
járt. A Csíkszeredában tartott beszédében bejelentette, hogy az ötéves terv-
ben mintegy hatezer lakást építenek, és „Csíkszereda az egyik traktorgyártó
központ lesz”. Az elkövetkező években a település belső városmagját „eltün-
tetik” és „modern városközpontot” építenek. 

Egy város helye, formája és belső rendje nem a véletlen műve. Ezeket ter-
mészeti és közlekedési adottságok befolyásolják, de hatnak rá a társadalmi
körülmények és a jogi viszonyok is, és hat rá az ott élők életformája és tevé-
kenysége. Létrejöhet spontán módon, vagy pedig egy tervezési folyamat
eredményeképpen. Ez utóbbi nem a modern kor találmánya, ókori hagyo-
mányokra tekint vissza. És az sem, hogy az új településhez, új városhoz,
városrészhez keresnek lakókat, nem pedig fordítva. Társadalmi, politikai,
urbanisztikai utópiák jellemzője, hogy egy ideális helyzetnek, egy előzetesen
megálmodott valóságnak, egy elképzelt, virtuális embernek, típusnak
és/vagy közösségnek teremtenek konkrét, valóságos teret. 

Ez történt Csíkszeredában is.
„[…] Csiszér Andor, a Tervezőintézet vezetője úgy emlékszik, előbb egy

tanulmány készült a Hargita Megyei Tervezőhivatalnál, melynek nyomán
megszületett az első rendezési javaslat, majd pályázatot hirdettek, amelyet a
bukaresti Ion Mincu Egyetem nyert meg, és ők készítették el az első átfogó
rendezési tervet, amely a mostani központi zónára terjedt ki […]”.10

Az eredeti változat csak a valóban tönkrement, kisebb, jellegtelenebb épü-
letek lebontását irányozta elő, és foghíjbeépítésekkel oldotta volna meg a
bővítést, de nem hagyták jóvá. Ezután a bukaresti ISLGC tervező intézete,
amely akkoriban a hasonló városfejlesztési terveket készítette országos
viszonylatban, megalkotta ezt a rendezési tervet is, amit jóváhagytak, és
ennek alapján jött létre a mai központ.

Csíkszereda „szisztematizálása” tulajdonképpen már korábban elkez-
dődött, és szép lassan, szinte észrevétlenül történt. Előbb csak néhány
árnyi terület, majd a pajta, a csűr, a műhely, a garázs helye, ezután néhány
lakás, épület a város egyik vagy másik sarkából: mind a megyésítés, az
1968-at követő építkezési láz, városbővítési tervek áldozata. A terv több
mint négyezer lakást foglalt magában, a színházat, a megyei tanács épüle-

Ványolós Endre6
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tét, a Hargita Szállót, és az épületek közötti élet tereit, köztük a város új
főterét is. 

Az építkezések sohasem fejeződtek be. 

Az egykori urbanisztikai „erőltetett menet” torzóban maradt fejlesztései nem
csak Csíkszeredában ejtettek sebet a várostesten, viszont ott a leglátványo-
sabban, ugyanis a sebhely még ma sem gyógyult be. Egy erőszakos szívátül-
tetés/nagyobbodás ez: a kisvárosi közösség nem tudta megemészteni, befo-
gadni a nagy teret.

A szűnni nem akaró taps tere
„[…] az egység, amely hazánk állampolgárai között kialakult, nemzetiségre
való tekintet nélkül, egy újfajta egység, a szocialista típusú egység, amely
biztosítja együtt haladásunkat a kommunizmus felé! Senki és semmi a vilá-
gon nem tudja majd megbontani ezen egységet! (erőteljes és szűnni nem
akaró taps ) […]”11

E „közös munka” eredménye a csíkszeredai új főtér, amely egy új helyet
teremtett maga köré. A teljes városközpont átalakítására került sor. Az átala-
kítás a belváros hagyományos, jellegzetes szerkezetét is utolérte – az új poli-
tikai korszak, a megyeközponti státusz több olyan funkciót is igényelt, ami
eddig nem volt a város sajátja: központi bevásárló áruház, az ugrásszerűen
megnövekedett lakosság számára lakás, ünneplési, szórakozási felületek
(például lakótelepek), illetve az úgynevezett Tapstér (az egykori Lenin és a
mai Szabadság tér). Valamikor ezt a városrészt – Csíkszereda két régi utcájá-
nak egyikét – a Város Közének nevezték. Ezt a két végén keskeny, középen
háromszorosára szélesedő utcát látta ottjártakor Orbán Balázs,12 ez volt a haj-
dani vásárhely, ahol a kereskedők, kisiparosok sátraikat szerdai napon felüt-
hették. Ez az az utca, melyet korszaktól függően hol a Városházáról, Kossuth
Lajosról vagy éppen Ferdinánd királyról neveztek el, ennek halálakor pedig
a semleges Virág utca nevet viselte, s Csíkszereda egyik szimbólumává vált.
Itt állt az első városháza, a régi királyi posta épülete, illetve a közbirtokosság
háza – a közösségi élet, az egyleti élet helyszíne.

Modern tértörténetek Kelet-Európából 7

3. fotó
A csíkszeredai régi belváros bontása

4. fotó
Az új központ építése

Forrás: A mi utcánk… Forrás: A mi utcánk…
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A nyolcvanas évek urbanisztikai beavatkozásai nyomán egy „dekonstruált”
városszerkezet alakult ki: a semmibe vezető utcák, urbanisztikai tengelyek, a
környezetükbe nem illeszkedő nagyméretű közterek, be nem fejezett kap-
csolódási pontok a régi városhoz. Ez különösen tetten érhető a jelenlegi
Kossuth Lajos utcánál, amelynek a keleti vége teljesen esetlegesen csatlako-
zik a Petőfi utcához, vagy a Temesvár sugárút, amely abszurd módon, hirte-
len a mezőben, a „semmiben” ér véget. Morfológiai szempontból ekkor zaj-
lott le a belváros metamorfózisa: utcavárosból térváros lett, a szalagtelkes
szerkezetet a szigetszerűen beépített tömbök teleknélkülisége váltotta fel.

A főtér nemcsak nagy méretei miatt helyidegen, hanem a teret határoló
homlokzatok, épületek rideg monumentalitása, funkcionális szerepe és szim-
bolikus töltete folytán is. 

7. fotó
A Tapstér

Fotó: a szerző saját fotója, 2008

Ványolós Endre8

5. fotó
Csíkszereda főtere, vásártere 
a 17. század végén (térkép)

6. fotó
A régi és új városszerkezet 

egymásra tevődése Csíkszeredában

Forrás: NIEDERMAIER, Paul: Städtebau im
Spätmittelalter- Siebenbürgen, Banat und
Kreischgebiet, Böhlau Verlag,
Köln–Weimar–Wien, 2002

Forrás: a Hargita megyei Műemléki Hivatal
tulajdona
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A tér két meghatározó épülete: a megyeháza és művelődési ház. Hivatalok.
A távolságtartás érzését erősíti a két lépcső, amely felvezet az épületekhez,
elszakítja azokat a fő gyalogos közlekedő felületektől, ezáltal mintegy
„magára marad” az üres tér, egyetlen épület sem képez valódi, közvetlen és
barátságos határfelületet. Az elmúlt évtizedben befejezett félkész könyvtár-
iskolaépület13 nem elegendő ahhoz, hogy a tér magárahagyatottságán ér -
demben segítsen: a sportpálya által lényegében hátat fordít a térnek, a szélén
végigfutó pergola pedig léptéke miatt nem tud részt venni a kialakult
hely(zet) háziasításában. 

A kommunikáció hiánya a különböző térrészek, épített síkfelületek között
jellemzi a tér és szomszédos udvarok viszonyát is. Azok különbözősége és a
kapcsolatot biztosítani hivatott utcák, kapualjak stb. arcnélkülisége szétfeszí-
ti ezt a viszonyt. 

A helykereső tér

A genius loci felfedezése, a keresett és megtalált hely
A ’60–70-es években a romániai városokban megvalósult középítészeti ter-
vek, urbanisztikai beavatkozások jóval visszafogottabbak, kevésbé ideologi-
záltak voltak, mint a rákövetkező utolsó évtizedben. Ez különösen érvényes
néhány kiemelkedő alkotásra: a marosvásárhelyi vagy krajovai színházépü-
letre vagy a kolozsvári új postaépületre. Egy-egy ilyen új épületterv, amely
nemzetközi szinten is mérhető volt, általában a kor legjobb román építészeit
gyűjtötte össze.

Modern tértörténetek Kelet-Európából 9

8. fotó
A művelődési ház épülete a Tapstéren

9. fotó
Az új könyvtár-iskola épülete a Tapstéren

Forrás: a szerző fotója, 2007 Forrás: Márton Ildikó, 2011
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10. fotó
A marosvásárhelyi Színház tér

Forrás: a Planwerk kolozsvári építésziroda tulajdona, 2007

Az oltári áldozat bemutatása
A Színház tér Marosvásárhely védett, műemléki környezetében található.
A Néprajzi Múzeumnak helyet adó Toldalagi palota és a ferences rendi
kolostoregyüttesből hírmondónak megmaradt templomtorony a műemléki
jegyzékben is szerepelnek. A szomszédos Rózsák tere, az egykori fő piactér
is megtalálható e jegyzékben. 

11/1–3. fotó
A Színház tér kialakulása

Forrás: a szerző saját tulajdona

A Nemzeti Színház új épülete, illetve a teret határoló korabeli épületek
műemléki jellegű, értékes építészeti együttest alkotnak. Ez egyike Ma ros -
vásárhely legfiatalabb városi tereinek, ami a ’70-es évek elején az új színház-
épületet befogadó köztérként jelentkezik, mintegy a Főtér „zsebeként” az
északkeleti oldalon. A Rózsák tere a város főtere, az egykori Piactér, amely
köré szerveződik a város, a városszerkezet kiinduló alkotóeleme. Jelenlegi
alakját a 19–20. század fordulóján nyerte el, nyitott városi térre épülő „udvar-

Ványolós Endre10

ProMino11-4-beliv:ProMino10-2-beliv.qxd  12/1/2011  10:36 AM  Page 10



teres” szerkezeti elemekkel, bizonyos mértékig a kézdivásárhelyi és székely-
udvarhelyi történelmi városszerkezethez hasonlóan. 

A régi Piactér – egykor Széchenyi, majd Ferdinánd király, végül Rózsák tere
–, jelentős átalakításon ment át a Nemzeti Színház új otthonának megépíté-
sével. 

14. és 15. fotó
A Színház tér tervpályázata 1967-ből

Forrás: a Nemzeti Archívum tulajdona

1964-ben egy tervpályázatot írtak ki, melynek eredményeként a Constantin
Săvescu és társai által jegyzett terv14 került ki nyertesként. Számos változat
készült a „térnyitásra”, viszont mindenik a tér északi oldalára képzelte el az
új városi teret. A választás érthető okokból a ferences kolostoregyüttes
mögött húzódó beépítetlen területre esett: az egykori kolostorkert, a Tol -
dalagi ház „barokk kertje” lett a helyszín. Különleges pápai engedéllyel
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12. fotó
A marosvásárhelyi főtér a 19. század elején

13. fotó
A marosvásárhelyi főtér a 20. század elején

Forrás: CSEPREGHY András – CSEPREGHY Henrik: Üdvözlet Marosvásárhelyről, Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 2002
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lebontották a kolostorépületet, a Barátok templomát, és feláldozták a kolos-
tort és kastélykertet is. Az új tér egy „lebegő” térszerkezeti elem az egykori
kert járószintje felett, a főtér hosszanti tengelyére merőlegesen elhelyezve. 

A térkialakításban két fontosabb beavatkozási periódus különíthető el: az
első 1968–1973 között, amikor megépült az új színházépület, a Luxor Junior
és a Luxor bevásárlóközpontok, illetve a ’70-es évek vége, amikorra elkészült
a Continental Szálló, a lakótorony-épületek. A térburkolat kisebb módosítá-
sára, cseréjére a ’90-es évek elején került sor. 

Forrás: a szerző saját fotója, 2007

A ferences rendi templom- és kolostoregyüttesből csupán a torony áll napja-
inkban. A kolostorépületet és a Barátok templomát az új színházépület meg-
építésekor lebontották. Az ellenreformációval, a 17. században visszatért a
városba a ferences rend. Ekkor, 1745 és 1747 között épült fel a templom és
kolostor a jelenlegi helyén. A Petky család jelentős mértékben hozzájárult a
templomépítéshez. A klasszikus barokk jegyeit magán viselő kolostoregyüt-
test csak 1777-ben fejezték be, a torony pedig 1802-ben készült el. Az épület
mögött volt a ferencesek zöldséges kertje. Az udvarban elemi fiúiskola
működött.

Az alaprajzi kialakításban a ferences rendi építési hagyományokkal talál-
kozunk: a kolostor egy kerengős zárt udvar köré szerveződik. A keleti olda-
lán, a jelenlegi Rózsák tere felé helyezkedett el a kolostortemplom, a piactér
zártsorú beépítéséhez igazodva. A kerengőről nyíltak a boltozatos, stukkódí-
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16. fotó
A ferences kolostoregyüttes megmaradt 

tornya és a Toldalagi-palota oldalról

ProMino11-4-beliv:ProMino10-2-beliv.qxd  12/1/2011  10:36 AM  Page 12



szes helyiségek. Tulajdonképpen a 19. században, hasonló ereszmagasságú
épületek szomszédos telekre történő építésével lett a zártsorú piactérfront-
nak a része. A keleti homlokzatán egy emléktáblát helyeztek el a SOLI DEO
HONOR ET GLORIA 1777 felirattal. A belső díszítések, finom részletek a
mesteremberek munkáját dicsérik. Az alagsorban halotti kripták találhatóak
egy hosszanti folyosón kétoldalt elhelyezve. 1971-ben, a Nemzeti Színház
épületének munkálataival lebontásra került a kolostor, az iskolaépület, a már
közhasználatú kolostorkert pedig megszűnt. A kripta viszont megmenekült
a toronnyal együtt. Egykori kegytárgyak, a belső bútorzat egyes elemei,
szentek, vagy szentek életéből vett jelenetek ábrázolásai üvegfestményeken
az új templomban kaptak helyet. 

Forrás: a szerző saját fotója, 2007

A Toldalagi-ház jelenleg a megyei Néprajzi Múzeumnak ad otthont. A Jean
Ludor francia építész tervei alapján készült épület az erdélyi barokk egy jeles
példája, mely a francia barokk és rokkokó jegyeit viseli magán. Különösen
érvényes e megállapítás a főhomlokzatra. A tervek Toldalagi László gróf
megbízásából készültek el. A leendő városi barokk palota tizenhárom esz-
tendeig épült, 1759 és 1772 között, késéssel, hiszen az előkészítő munkálatok
már 1742-ben elkezdődtek. A ferences rendi kolostoregyüttes szomszédságá-
ban levő telek hátulsó részén egy barokk kertet alakítottak ki, geometriai for-
mákkal, szökőkúttal stb. 1759-ben a helyi döntéshozó hatóságok időlegesen
leállították az építkezéseket. Az U alakú alaprajz módosult, minek következ-
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17. fotó
A Toldalagi-palota hátsó, 
Színház tér felőli bejárata
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tében a kert irányában is bezárul. A kétszintes mezanin a belső udvarból
induló lépcsőn keresztül érhető el, míg az emeletre vezető lépcső a boltíves
kapualjban található. Az alagsori és földszinti belső terek boltozatosak, az
emeleten levők pedig síkmennyezettel rendelkeznek. A Mansard típusú tető
eredeti héjazata zsindely volt. Az épületet barokk szerkesztési elvek mentén
alakították ki: hat kompozíciós tengely, a vízszintes regiszterek – a földszin-
tet és emeletet, illetve az emeletet és tetősíkot elválasztó ereszkialakítás – jel-
legzetes elemeivel. A pillaszterek rokokó díszítésű fejezetekben végződnek.
Az ablak- és ajtókereteket, a párkányokat és az ablaknyílások feletti fülkék-
ben helyet foglaló szoboralakokat is hasonló – francia rokokó – stílusjegyek
jellemzik. A főhomlokzat központi tengelyében álló, fekete hollót ábrázoló
medalion egy bankintézet jelképe 1920-ból. A márvány emléktábla az építés
időpontját, a megrendelőt és címét jelöli.

A koronázó ereszkialakítás a Toldalagi család címerét tartalmazza. A ne -
gyedik homlokzatot egy 20. századi épület takarja el. A hátsó homlokzat
kevésbé díszített és a Bartók utcai térkijáratra néz. 

Az új színház építése időszerű volt már a ’40-es évek második felétől,
miután a helyi közösség létrehozta a Székely Színházat 1946-ban. Eredetileg a
Kultúrpalotában tartották az előadásokat, aztán a helyi Művelődési Házban.
Ugyanakkor az új színház igénye és megépítése nehezen volt összeegyeztet-
hető a rendszer „terveivel”: lakótelepek, ipari gyárcsarnokok, szakszervezeti
művelődési házak, esetleg stadionok voltak az elsődleges, megvalósítandó
célok között. Jelen esetben lehetséges, hogy az „áldozat felmutatása” meggyő-
ző erővel bírt. A ferences „tér” helyére épült Nemzeti Színház épülete, a tér
együttese azonban jelentős építészeti emléke lett a jelenkori román építészet-
történetnek. 1973-ban a Román Építész Szövetség nagydíját is elnyerte. 

Utószó

Minden társadalom, minden közösség saját képére, hasonlatosságára próbál-
ja formálni az épített környezetét, új intézményeket, középületeket, köztere-
ket hoz magának létre. Ez a szándék több módon megnyilvánulhat: 

(1) az új teljesen átveszi helyét a lebontott réginek; 
(2) azt megőrizve többé vagy kevésbé illeszkedik hozzá; 
(3) azzal párhuzamosan egy újat hoz létre mint egyfajta (néha torz) tükör-

képét a réginek.
A második világháborút követően az új idők új embert követeltek. Az „új

ember” pedig új helyeket, köztereket. Az 1950 és 1989 között épült városi
közterek rehabilitációjának problematikájában központi kérdés az illeszke-
dés és/vagy az újítás nem pusztán az épített, hanem a kulturális, szociális,
etnikai környezetben is. Nem mellékes szempont az sem, hogy e közterek
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között található olyan, amely „kordokumentumnak” tekinthető, és jelenlegi
kevésbé kedvező szimbolikus, közösségi-személyes érzelmi töltete ellenére
megtartandó, sőt műemléki védelemre ajánlott. 

A rehabilitációjuknál, a közösség általi befogadásukhoz, szükségszerű e
sokrétűségre odafigyelni. 
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