
 

KŐ KÖVÖN… 
Avagy 

 

Elveszett a Széchenyi tér!? 
 

 

Egy olyan tervezői attitűdre hívom fel a figyelmet, mely a jövőjétől fosztott meg egy 

emblematikus, és hibáival, hiányosságaival együtt is emberinek mondható főteret!  

 Noha mondhatnánk, hogy a megszokás kerített hatalmába, és hogy a mostani állapot 

jobban emlékeztet a hajdani piactérre, mégis ez a kősivatag, mintha a sarkain elhelyezett 

fogódzó nélküli ötletelések kínjain fogant volna. Egyenként hoznak valami újat; kreatívak a 

maguk módján, de még csak nem is építőművésziek, nem is fontos! (Apropó, nem lehetne a 

Bachmann Zoltán féle szentélyház támpilléres apszisa ott ahol valójában volt?)  

A víz, mint őselem kellett! Ám a kép egészen egyszerűen szétesik és nélkülözi a városhoz 

kötődő szellemiséget. Meglehet, hogy a Szent Bertalan templom maradványai a közeljövőben 

mégis a felszínre bukkannak, de most mintha innen-onnan valami egyebeket hozna nekünk az 

időfolyam… 

 Van ismét vízlépcső, virágok nélkül; de ellopták mögötte a Székesegyházat, az 52-ik 

Honvédezred viszont kapott örökzöldeket, melyek maximum két év multán eltakarják majd. 

Gördeszkásokat csábító éles üldögélő kövekkel és szánalmas háttámla nélküli fa ülőkékkel 

igyekszik távol tartani a látogatók azon részét a tér, akik elolvasnának egy újságot, vagy 

szívesen múlatnák az időt egy jó könyv, vagy egy utcai zenész társaságában. Hiányolom a 

biztonságot! Ha egy későbbi döntéssel mégis beengednék a járműveket, azok bármikor 

beröppenhetnek a fotózkodók közé, nem is beszélve a jól átgondolt térburkolaton feketéllő 

autógumi nyomokról! Érzelmileg is hiányzik a biztonság, amely nemcsak a 

szintkülönbségekkel, de háttámlákkal, eltérő anyaghasználattal, domináns élő 

zöldfelületekkel, sok-sok virággal, hulladékgyűjtőkkel, ivó kutakkal és kevesebb 

hunyorgással adatik meg. Szépek a nosztalgia kandeláberek, de a Városháza bejárata előtti 

burkolat gravírozott ablakperspektíváira kasírozott bronz „nem tudom mi”; magyarázatra 

szorul. Ha szimbólum, akkor miért nem nyilatkozik meg nekünk. A virágoknak helyet adó 

gránit-ágyások (parter) merevsége sokkal inkább a köztemető tömegsírjait idézi meg, mint a 

városlakó organikus természeti környezetét. Mellesleg irdatlan alapozása túléli az 

emberiséget. Illemhelynek viszont ott a Mc. Donald’s! 

…a hunyorgás mediterrán életforma? Az építő ember és nem a városlakó ember 

önkifejezése a tér, bár hála Isten vonzza a tömegeket. Mégis hiányolható a természeti 

környezettel szembeni alázat. Kínai legyezőpálmákkal majmolunk másokat, ahelyett, hogy a 

helyi flórát jelenítenénk meg. (mandula, gesztenye, füge, cserszömörce stb). Az épített 

műemléki környezet lépcsőit részben benyelte, e gránit álom; vagy alatta maradva, vagy 

kellemetlenül megbontva, ezen lépcsők szigorú szerkesztési szabályait. 

  

 

 



 

 

 

Ha mint műalkotást elemezzük, könnyen az a benyomásunk támad, hogy a történeti 

képkeretben egy amatőr silányabbra cserélte a vásznat. Örülök, hogy a forgalom kizárásával 

tisztább levegőhöz jutottunk, de annak nem, hogy a belvárosi ügyintézések, a színház 

látogatás stb. civil tevékenységeket nem szolgáljuk ki kellő mennyiségű és kifizethető 

parkolóhellyel!  

  

Nos, amint eltűntek az építők kordonjai, minden irányból megindult a rajzás. Jó volt nézni, 

ahogy a járókelők birtokba vették a teret. Lehet, hogy ők nem ennyire szigorúak. Minden 

bizonnyal megmutatja majd a tér, hogyan kell használni! (csak ne kellene naponta javítgatni a 

Városháza előtti szökőkutat!) Szeretném megérni, hogy a messze földön híres Nádor ablakai 

újra megnyílnak gyönyörű belvárosunkra, ahová a sétáló utca belsőudvaros kávézói és 

mosolygó cégérek alatt hiteles, nívós üzletek egyedi termékei csalják a vendéget, a Nick 

udvar guanó hegyei helyett! 
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