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Kolozsvár fõterén, a Szent Mihály-templom szomszéd-
ságában már hónapok óta zajlanak a restaurálási
munkálatok, a kisebb-nagyobb megszakítások ellenére
az utóbbi idõben jócskán történtek elõrelépések. Milyen
szempontok figyelembevételével lehet folytatni a város-
fejlesztést, eközben pedig mi mindent kell/kellene szem
elõtt tartani, hogy Kolozsvár lakói tényleg jól érezzék
magukat városukban? – többek között ezekre a kérdé-
sekre kerestük a választ a Guttmann Szabolccsal,
Nagyszeben egykori fõépítészével folytatott beszélgeté-
sünk során.  

– Az építészeti egyetem elvégzése után Nagy-
szebenbe került, ahol a város fõépítészeként igen
aktívan kivette részét a 2007-es évet megelõzõ vá-
ros-rehabilitációs munkálatokból, másfél évvel
ezelõtt pedig hazatért szülõvárosába, Kolozsvár-
ra. Azt mondják, „az idõ vasfoga” a városra és an-
nak épületeire is rányomja bélyegét, ennek isme-
rete nélkül pedig sem rehabilitálásról, sem pedig
restaurálásról nem beszélhetünk. Hogy látja, mi-
ben nyilvánult ez meg Kolozsvár és Nagyszeben
esetében? 

– Kolozsvárra 21 év után tértem haza, azt köve-
tõen, hogy 1987-tõl sikerült közelebbrõl megis-
mernem a korábban szászok által lakott Nagysze-
ben értékeit. Nagyszeben a restaurálás jó iskolája,
ahol az ember már a kisebb utcák épületei révén is
megfelelõen tanulmányozhatja a városképet. Az
ott eltöltött évek alatt lehetõségem volt megérteni
annak a középkori magnak a jelentõségét, amely-
nek köszönhetõen a települést a 15. századi Er-
dély egyértelmûen egyik legnagyobb városaként
emlegették. A nagyon jól beépített középkori mag
a barokkot sem engedte elszabadulni a városban,
és Kolozsvárral ellentétben – amely idõközben át-
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vette a vezetõ szerepet Erdélyben – Nagyszeben a 19. századi bontásoknak sem volt
részese. 

Kolozsvár már a középkorban jóval szabályozottabb, rendezett város volt, való-
színûleg éppen az ókorban a város helyén állt Napoca miatt, amit sajnos mind a mai
napig nem tudtunk a maga teljességében megismerni, csak egyik-másik kövét látjuk
a lapidáriumban és a Fõtéren.

Az utóbbi években Nagyszeben belvárosi rehabilitálása terén nem történt ko-
molyabb építkezés, de nem is ez a legfontosabb. Bár koncertterem és városháza is
épült a városban, sõt régi épületek restaurálására is sor került, a 170 ezer lelket
számláló város az óriási sétálóövezet kialakítására lehet leginkább büszke. A Nagy-
piac egy 15 000 négyzetméteres terület, mindenféle forgalom nélkül, és noha a
Kispiac mostanság megenged bizonyos parkolási lehetõségeket, a városban már
nincs átvezetõ autósforgalom. Nagyszebenben 2007 óta érezhetõ, hogy mind a vá-
roslakóknak, mind pedig az oda érkezõ turistáknak tetszik a központ, hisz az sem-
leges tér: olyan hely, ahol bármilyen rendezvényt a szervezõk elképzelései szerint
lehet megszervezni, és ahol mindenki jól érezheti magát. 

– Hogy látja, miként valósítható meg ez a kincses város esetében is? 
– A Kolozsvár esetében elfogadott városrendezési terv egyik része a Szent Mi-

hály-templom körüli zöldövezet kialakítására vonatkozik. A szakemberek a belváros
közepén, a Mátyás-szobor körül már hónapokkal ezelõtt nekiláttak az elsõ ütemterv
gyakorlatba ültetésének, egy fontos dologról azonban nem szabad megfeledkeznünk:
eléggé visszafogott hozzáállásra vall, hogy egy téren belül két ütemtervre osztották a
sétálóövezet kialakítását. Ha ugyanis nem készül el a második ütemterv, a sétálóöve-
zetnek gyakorlatilag semmiféle haszna nem lesz. Az eredeti elképzelés szerint a ke-
leti és a nyugati oldalon megszûnik a háromsávos forgalom, hogy lassan-lassan
visszatérjen a sétáló, és kezdetét vehesse a belváros emberközelibb használata. 

– Távol lehet tartani az autókat a belvárostól? 
– Túl vagyunk a hetvenes évek dilemmáján, amikor a modernista urbanizmus

még abban reménykedett, hogy képes megoldani a személygépkocsik problémáját.
Infrastrukturálisan soha nem fogja tudni megoldani egy város ezt a problémát, és ez
még a legjobban mûködõ nyugati városokra is igaz. 

Romániában az elmúlt húsz évben minden város gomba módra nõtt, ami egyben
azt is jelenti, hogy a következõ nyolcvan évnek túl kell élnie azt a szertelen, robba-
násszerû építkezést, amit a szakemberhiány, pénzügyi vagy egyéb érdekek diktáltak.
Egy dolog azonban biztos: olyan típusú zöldövezetek alakultak ki, amelyek nagyon
nehezen megközelíthetõk és kevésbé „lakhatók”. 

Hogyan lehet mégis szeretni Kolozsvárt? – tehetjük fel a kérdést. Másfél éve élek
itt, és ha jól akarom érezni magam, és oxigénhez akarok jutni, inkább visszamegyek
Nagyszeben központjába. Egyértelmû, hogy jelen pillanatban nem az elsõ sétálóöve-
zet tervének ütemtervén kellene gondolkodnunk, hanem azon, hogy a teljes belváro-
si forgalmat visszaszorítsuk. 

Történelmi központ lévén minimális befektetéssel a maximálisat lehet megte-
remteni Kolozsváron is: egy kis portörlés, szakmaiság persze kell, de nagyon fontos,
hogy az épületekhez hozzá tudjunk férni, kellõ funkcióval, homlokzattal „feldíszít-
sük”, az emberek, nem pedig az autók javára hasznosítsuk újra õket. Ha ezt a köz-
ponti szigetet sikerül kialakítani (az autók kiszorításával), a belvároshoz kapcsolódó
negyedek is megtalálják a maguk sajátságos szerepét a városban. 

– Hogyan lehet ezt megoldani?
– Nagy parkolók megépítésére van szükség, a jelenleg már létezõ mellett még kb.

három-négyre, hogy a történelmi várfalakat autójukkal megközelítõk „letehessék a
cipõjüket, és zokniban vonuljanak be a városba”. Mint minden város, Kolozsvár sa-

29

2010/2



játos úthálózatának megközelítése érdekében is meg kell találni azokat a gócponto-
kat, ahol óriásparkolókat és sétálókat hozhatunk létre, ezek ugyanis jóval olcsóbbak,
mint alagutak vagy kerülõforgalmak elkészítése. Általuk egy ideig megszabadulha-
tunk azoktól az autóktól, amelyek Kolozsvár belvárosát teljességgel elözönlötték. 

Ha a turista Kolozsvárra érkezik, szinte biztos, hogy ittléte során felkeresi a Szent
Mihály-templomot és más felekezetek templomait, esetleg a múzeumokhoz is szeret-
ne úgy eljutni, hogy közben ne üsse el egy autó. Ha sikerül megtalálni és tudatosíta-
ni, hogy több más mellett a város státusszimbólumai ezek (amelyekre mellesleg
büszkék is lehetünk), kiderül, hogy a negyedeknek a központ egy jól mûködõ rend-
szerét kellene biztosítaniuk. 

Kolozsvár kétszer akkora, mint Nagyszeben, belvárosa is jóval nagyobb kiterjedé-
sû, azok a fontos intézmények pedig (templomok, színházak stb.), amelyek a város
szimbólumai, a történelmi várfalon kívül esnek. Ha viszont a színvonalas színházi
és operaelõadások messze vannak azoktól a jó épületektõl és városrészektõl, szo-
rongva jövünk ki a terembõl, a két érték ugyanis nem cseng össze egymással. 

– Melyek azok az alternatívák, amelyek valamiféle segítséget nyújthatnak ezzel
kapcsolatban? 

– Olyan helyszíneket kellene kijelölni, amelyek még aránylag belvárosiak, és ma-
gukon hordozzák a város szimbólumait. Fontos szerepet játszik ebben a kontextus-
ban a Szamos folyó. Kolozsvár szempontjából szintén a modernista behatárolás ré-
sze, nagy oldalfalakkal, hogy a várost elkerüljék az áradások. Mára már alig van víz
benne, annyira túl van szabályozva a különbözõ gátrendszerekkel, hogy akár egy
egészen más stratégiában is lehetne gondolkodni. Mégis meg kell találnunk annak
lehetõségét, hogy az embereket közelebb vigyük ahhoz a vízhez, amelytõl az épített
fal az idõk során eltávolította õket. 

A város nyugatról keletre fejlõdött, és erre a tengelyre kellene jobban odafigyel-
ni, nagyobb hangsúlyt fektetni erre az elkövetkezõ idõszakban. Ez a tengely adott
pillanatban majd a történelmi magot is összeköti a távol esõ keleti és nyugati város-
részekkel, és erre kellene ráfûzni azokat az érdekszférákat, amelyek esetében komoly
beruházásokra kerülhet még sor.

Természetbarát, kellemes utazási lehetõséget biztosító eszközökre is szükség van,
amelyeket bizonyos magasságba kell elhelyezni, hogy a hidakat ne zavarja, olyanok-
ra, amelyek a villamossal ellentétben nem zakatolnak. 

A filharmonikusok koncertterme miért legyen egy olyan forgalmas úton, amely
nem képviseli a város szellemiségét? Jobban mutatna, nemde, a Szamos egy nyitott
pontján, a Babeº-park mellett, ahol túlméretezett a Szamos tükre, vagy félszigetként
a Szamosra helyezve? 

A Kolozsvári Állami Magyar Színház épülete például legközelebb esik a belvá-
roshoz, érinti a Szamos-partot és a parkot is, esetében pedig egy óriási föld alatti par-
kolóval ellátott beruházást is meg lehetne valósítani. Megoldódna a közösségnek a
parkból a belvárosba és a belvárosból a Szamos-partra való átjárása, és a színház is
nagyobb légteret kapna. A gócpontok megtalálásával elérhetjük, hogy a belváros
megközelíthetõ legyen anélkül, hogy átjárjunk rajta.

– Hogy látja, mennyire nehéz ezeket a tevékenységeket összeegyeztetni? 
– Úgy vélem, az összehangolás csupán akarat kérdése. Nagyszebenben gyakorla-

tilag tíz évig semmi nem történt, csak ötletbörzéket tartottunk, abban a pillanatban
pedig, amikor az új polgármester, Klaus Johannis azokban fantáziát látott, és azt
mondta: érdekli õt a belváros, kiderült: hihetetlenül gyorsan, és – ami nem mellékes
– nem sok pénzzel lehet az ötleteket hasznosítani. 

Egy másik probléma, hogy napjainkban sajnos már nincsenek köztulajdonban lé-
võ házak, pedig ez a stratégia elsõ lépcsõje lett volna. Fontos szempont, hogy az ér-30
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tékektõl ne szabaduljunk meg egyik percrõl a másikra, az épületeket ne daraboljuk
fel olyan tulajdonosok között, akiknek nincs anyagi lehetõségük velük foglalkozni.
Ha a tulajdonviszonyok rendezõdnek, szabályozott rendszerben kell megrendezni az
ingatlanbörzét.  

Romániával ellentétben Németországban már nem a profit az elsõdleges, hanem
az értékmegõrzés. Nálunk is erre kellene koncentrálni, amikor ezek az ingatlanok el-
adódnak. Lehet, hogy túlzok, amikor azt mondom, hogy egy tízéves periódusban tu-
dom elképzelni a fentebb vázoltak megvalósulását, ha ugyanis leállítom a közleke-
dést, akár már holnaptól jobban érzem magam. A tíz év belátható idõ, hogy a parko-
lók elkészüljenek, a stratégiák kialakuljanak, a stúdiumok pedig kitisztázódjanak.

Nagyszebenben az urbánus ötleteket két-három év alatt sikerült nyugat-európai
szinten egyeztetni a szakembergárdával. Olyan komoly tanulmányt tudtunk bemu-
tatni az ott élõknek, amelybõl õk is megbizonyosodtak: ez a járható út, és ha már a
civil szféra is látott benne fantáziát a beszélgetések révén, elképzelhetõ volt, hogy a
stratégiák meg is valósuljanak.  

– Klaus Johannis támogatta ezeket az elképzeléseket, de mi a helyzet Kolozsváron? 
– Egy városvezetõnek, egyáltalán a politikumnak nagyon nehéz megmagyarázni,

hogy mindaz, amit teszünk, nem ellenük irányul. Meggyõzõdésem, hogy a civil szfé-
ra és a politikum közös és állandó munkája egymással beszélgetõ és nem egymást ki-
hívó kell legyen. 

Persze nagy szükség van a befogadó partnerre is. Hiába mondtuk Nagyszeben-
ben, hogy mit szeretnénk, tíz évig senki nem hallgatott meg bennünket. Ha észre-
vesszük, hogy van egy olyan polgármester, akiben megbízhatunk, hisz hajlandó fog-
lalkozni a témával, sürgõsen cselekednünk kell: minél többet kell beszélni neki a
stratégiáról, minden olyan esetben pedig, amikor azt lehet, meg kell dicsérni a veze-
tõséget, nem pedig mindig mindenért felelõsségre vonni. Ha látja, hogy neki ebbõl
haszna van, akkor minden bizonnyal támogatni fogja az ötleteket. Ha viszont azt ta-
pasztalja, hogy csak a focimeccsbõl származik politikai haszna, ne csodálkozzunk,
hogy stadionokat építtet. 

Nem szabad elfelejtenünk: csak együttesen és toleranciával lehetünk képesek,
hogy a dolgok menetét kitaláljuk. Magunkban is tudatosítanunk kell, hogy ez nem a
mi belvárosunk, hisz bár a mi belváros-történetünkrõl van szó, a teret magát min-
denki átjárja. 

– Fog mûködni ez a fajta összefogás a város polgárai között? 
– A probléma véleményem szerint az, hogy nagyon nem ismerjük egymást. Má-

ra már bebizonyosodott, hogy toleranciában éljük ugyan mindennapjainkat, a kato-
likus mégsem megy be az ortodox templomba, és fordítva, közben pedig azt hisszük:
ismerjük egymást. Egészen eltérõ ritmusban éljük meg a kereszténységet, pedig
mindkét vallásnak hihetetlen értékei vannak. Ha ezeket az értékeket észrevesszük,
és megpróbáljuk érzékeltetni, hogy látjuk is azokat, sor kerülhet a nyitásra. Soha
nem fog mûködni ugyanis egy város, ha lakói csak magukénak érzik a tereket és az
utcákat: együtt kell találkoznunk ezekben a terekben, nem pusztán a Házsongárdi te-
metõben, ahol mindenki csendben van. 
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