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PROGRAM 

(Az egyes épületek és helyszínek előtt található betű és 
számjelzés a Bucharest: architecture and modernity. An 
annotated guide tételeire utal (szerzők:Mariana Celac, 
Octavian Carabela, Marius Marcu-Lapadat. Simetria 
2005). Erre az építészeti kalauzra nagy mértékben 
támaszkodtunk az útikönyv elkészítése során) 
 
1. nap_május 29_csütörtök 
 
érkezés a reggeli vonattal Bukarestbe.  
Szállás, csomagok lepakolása. 
 
I 160, I 019  Központi Pályaudvar és környéke 
I 159 Közlekedési, Építésügyi és Turisztikai Minisztérium 
 
Városi séta_1. rész 
 
Dumbovica, folyópart-vízpart 
belváros, Calea Victoriei:   
Banknegyed – kereskedő negyed: Lipscani 
 
A holocaust zsidó és cigány áldozatainak emlékműve 
 
A 094 ENSz tér: Belvedere v. Gloriett épületek 
C 232  Gioconda magasépület 
A 020 Történeti Múzeum 
 
A 023 Nemzeti Takarékpénztár 
A 297 Bankcenter 
A 028 Stavrop. kolostor 
A 058 Nemzeti Tisztikaszinó 
 
A 068 Ion Mincu Építészeti és Városépítészeti Egyetem 
A 247 Építész és városépítész kar - újabb szárny 
A 001 1989. december 21. tér „La Grande Croisée” 
Egyetem tér 
 
Az egyetem meglátogatása 
Stefan Ghenciuslescu bevezetője, találkozás az építész 
kar képviselőiével  

 
C 277 Unirii tér újratervezése 
C 040 Metropolita templom domb 
C 041 Palatul Patriarchiei 
 
Séta az egykori zsidónegyedben 
 
 
2. nap_május 30_péntek 
 
Városi séta_2. rész 
 
Balcescu/Maghiaru sugárút, román modern 
  
A 136 Telefonközpont társaság székháza 
A 137 Adriatica irodaház 
A 102 két 30-as évekbeli nagyléptékű irodaépület 
B 117 ARO épület 
B 116 Hotel Ambasadoer 
B 118 Vegyes funkciójú bérháztömb 
B 122 A Malaxa cég bérháza 
B 170 Az AGIR (Mérnökegylet) épülete 
B 121 Wilson tömb, Mezőgazdasági Bank 
B 077 Olasz templom 
B 113 Hitelintézeti bérház 
A 088 Egyetem 
B 025 Cantacuzino palota ma Nemzeti Zenemúzeum 
B 180 Román Tudományos Akadémia Könyvtára 
B 184 Ipari Minisztérium 
B 177 Multifunkcionális épület 
B 333 Carturescu könyvesbolt 
 
B 035 Romana tér 
B 057 Lascar Catargi bulevard    
 
A Bulevardul Dacia és környéke 
Az ADN irodaúj lakóépülete 
 
Francia Intézet könyvtára 
Elvira Popesco mozi átépítése (Kim Attila) 

3. nap_május 31_szombat 
 
Néppalota és sugárút, C – D  
 
C 266 Új közigazgatási központ, városterv 
C 271 Az új városközpont megtisztítása 
C 278 A szocializmus győzelmének útja 
C 275 Casa Poporului, ma a Parlament Palotája 
D 283 A félbehagyott új közigazgatási negyed 
C 285 Az Új közigazgatási negyed sorsa 1989 után 
C 299 Városi javító beavatkozások 
C 298 Bukarest 2000 tervpályázat 
 
Pantelimon víztorony, közösségi és művészeti központ 
(Stefan Ghenciulescuval) 
 
Séta a Studio Bazar építészeivel a „betonfüggöny” 
mögött: az Unirii sugárút által szétroncsolt területek, a 
nagy tömbök mögött.  
 
 
 
4. nap_június 1_vasárnap 
 
G 331 Bazaltin épület  
Aviatorilor bulevard, Nemzetközi üzletközpont  
 
Villanegyed 
 
G 129 parcellázás 
G 153 Casa Elisabeta Cantacuzino 
G 131 Casa Prager 
G 158 Két villa, Strada Atena 
G 166 Villa Strada Atena 18 
G 142 Casa ininer Busila 
G 155 Villa Aleea Alexandru 41 
G 103 Cornel Medrea szobrász egykori műterme  
G 111 Casa Malaxa, Román Kulturális Intézet 
G 156 Villa, Aviatorilor 36 
G 188 Casa Reich 
G 199 Hermina Hasser villa 
G 205 Többlakásos ház 
G 147 Villa Strada Paris 
 
H 212 Szabad Sajtó Háza  
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H 179 Dimitrie Gusti Falumúzeum 
H 048 Minovici Néprajzi múzeum 
 
 
C 330 Kortárs Művészet Nemzeti Múzeuma a 
Néppalotában (Kim Attilával) 
Az Elena Ceausescu megrendelésére tervezett 
Tudományos Akadémia félbehagyott épülete 
 
Látogatás az Ark‐ban: az egykori árutőzsde rehabilitált és 
kibővített épülete, Dorothee Hasnas projektkoordinátor 
vezetésével. (Str. Uranus 150) 
 
 
 
5. nap_június 2_hétfő 
 
B 140 Belügyminisztérium, Piata Revolutiei 
B 007 Filharmónia 
B 332 UAR irodaépület - Ép.műv. székháza 
B 226 Palota Koncertterem/rendezényközpont 
B 309 Forradalom tér, pályázat 
B 141 volt királyi palota, ma művészeti múzeum 
B 138 Kretzulescu tér: templom, királyi palota egyik 
szárnya, szemben 
 
Találkozás Celia Ghykával, beszélgetés a bukaresti 
posztgraduális képzésről és intézményeiről 
 
B 034 Román Építészkamara székháza (Ion Mincu ház) 
B 333 Carturescu könyvesbolt 
 
Szabad program. 

 

Az út résztvevői 
 
Bartha András  
Borsos Melinda  
 
Dimitrijevic Tijana  
Gyulovics István  
Hurták Gabriella 
Kerékgyártó Béla 
Klobusovszki Péter 
Kronavetter Péter  
Kukucska Gergő  
Magyari Zsuzsa  
Mihály Eszter  
Oroszlány Miklós  
Szabó Levente  
 
Peterffy Miklós  
 
Pelle Zita  
Sugár Péter  
 
Szentirmai Boglárka 
Tánczos Tibor  
Toldi Kata 
Török Bence  
Vasáros Zsolt  
Weisskopf András 
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VÁROSTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
 

   

 
Ez a viszonylag fiatal város a Dâmbovița folyó 
árterületén növekedett az elmúlt hat évszázad folyamán, 
de a területet már a történelem előtti időktől kezdve 
lakták. A városmag a bal parton volt, itt áltak a korai idők 
erődítményei, a fejedelem építményei és a Curtea 
Veche templom (régi udvari templom).  
 

 

 
Később a város részeivé váltak azok a kolostorok is, 
amelyek a folyó jobb oldalán lévő völgyteraszokon és 
alacsony hegyeken emelkedtek. A település lassú 
folyamat során fejlődött, koncentrikus körök mentén 
lépésről lépésre kebelezte be a szomszédos 
községeket. A 19. század második felében beinduló 
modernizáció előtt más európai városokkal összevetve 
Bukarest nagy területen szétterülő, inkább falusi jellegű 

település volt. A házak többnyire a fő közlekedési utak 
mellett helyezkedtek el, közöttük széles beépítetlen 
területek húzódtak. Az első és leginkább meghatározó 
poszt-bizánci réteget, amely még ma is könnyen 
érzékelhető a tradicionális városrészekben, apró tornyos 
templomok körüli egyszerű lakóházak laza csoportja 
jellemezte. Ilyen, keleti mediterrán városokra 
emlékeztető beépítés figyelhető meg ma is a dombtető 
körüli kanyargós városszövet itt-ott felbukkanó nyílt 
tereinél a Calea Victorieri (győzelem útja) mentén. A 
“fanarióták” időszaka egy színes és lendületes korszak, 
amely a városon hagyta a közösségi kertek, tóparti 
fesztiválok és zenés rendezvények “ízét”. Nevét azoknak 
a török birodalom által a román tartományok élére 
helyezett görög származású uralkodókról kapta, akik  
Isztambul Fanar nevű kerületéből kerültek ki.  
 
Modernizáció a 19 század végétől 
 

 

 

 

 
A város néhány évvel Románia 1859-es egyesítése után 
vált az ország fővárosává. Bukarest 19. század második 
felében és a 20. század elején végbement 
modernizációja során új közlekedési tengelyeket 
alakítottak ki, kiépítették az infrastruktúrát és szabályozó 
eszközökkel is elősegítették a régi városszövet 
besűrítését. A 19. század közepén még csak 60 ezer fős 

lakosság az 1930-as évekre megtízszereződött.  
 

 

 
A 19. század végétől kezdve egy új réteg vált a város 
történeti örökségének részévé. Párizsban tanult 
építészek váltak egy új, európai gondolkodású, 
ambiciózus és nagyszabású trend élharcosaivá. 1911 
nyarán Le Corbusier, a későbbiekben híressé vált 
francia építész balkáni tanulmányútja során azt 
állapította meg, hogy Bukarestben milyen nagy számban 
vannak számára ismerős építészeti motívumokat 
felmutató épületek, s hogy a városban olyan intenzív az 
élet, hogy “forrón lüktet az ember halántéka, és egész 
éjjel fent kell legyen”.  
 
 
Burjánzó stíluspluralizmus 
 
Provokatív kísérletek és szeszélyes nézetek rabjaként, 
Bukarest nem rettent vissza attól, hogy a legkülönfélébb 
forrásokat és modelleket kebelezze be a hatáskeltés és 
a különbözés érdekében. A díszítmények a házak 
méretétől függetlenül állandó tartozékai voltak az 
építészeti formálásnak, a hagyományos dekoratív 
minták egyszerű replikáit egyaránt alkalmazták a 
ragyogó lakópalotákon és az alacsony igényszintű 
bérkaszárnyákon. Az ornamensek egyéni külsőt 
kölcsönöztek a sablonos belsőnek, néhány szobás 
bérházak sorát dekorálták rozettákkal, díszes keretekkel, 
vagy faragott gerendavégekkel. A bukaresti építészek 
mindig igyekeztek valami különlegeset alkotni. A 
legvakmerőbb változékonyság nem a kiemelkedő 
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mesterek privilégiuma volt, hanem olyan általánosan 
elterjedt gyakorlattá vált, amelynek során gyakran 
társítottak össze meglepő módon eltérő forrásokból 
származó dekoratív elemeket. Ez a formai burjánzás, 
valamint ez a stílustisztasággal szembeni liberális 
hozzáállás ma is meglehetősen szembetűnő Bukarest 
utcáin. A hagyományos román motívumok 
újraértelmezése éppúgy megjelenik modern 
szerkezeteken, mint az Art Deco a stilizált kubista vagy 
klasszicista építészeti modelleken. Vajon a futó trendek 
előtti elvtelen behódolásról, vagy egy fantáziadús és 
rugalmas hozzáállásról van szó, esetleg a város balkáni 
szellemisége fejeződik ki ebben? Bármi is legyen az ok, 
a sikeres szintézis és a naív halmozás között mozgó, 
elképesztően vegyes összetételű ornamensek adják a 
város egyik fontos karakterjegyét. 
 

 

 
 
1920-as és 1930-as évek 
 
A város középpontját ma az “1989. dec. 21. tér”-ként 
ismert kereszteződés (“La Grande Croisee”) jelenti, ahol 
az I.C. Brátianu liberális miniszterelnök tiszteletére 
épített emlékmű áll, Bukarest Párizs urbanisztikai 
mintáját követő modern városfejlesztésének 
manifesztumaként fogalmazódott meg. Az 1920-as 
években a Rosetti tértől a Kogálniceanu plázáig már 
megépült a mezőgazdasági minisztérium, a “Military 
Circle”, az Etoria Spitaleror (egészségügyi minisztérium), 
a városháza és a Lazár Líceum valamint a Cismigiu 
Kerteket is megnyitották a nyilvánosság számára. A 
Calea Victoriei (győzelem útja) egyes részei, köztük a 
CEC Palace (takarékpénztár), a Posta Mare (főposta), a 
banknegyed, valamint a Capsa étterem és a Continental 
szálloda közötti rész is az 1920-as évek szellemét őrzi. 

Nem sokkal korábban jött létre az új észak-déli 
tengely, s közben egyre nagyobb jelentőségre tettek 

szert a vele párhuzamos utcák, köztük a Dionisie és a 
Mendeleev. A főútra néző új villák és földszinti 
üzlethelyiségekkel ellátott két-, vagy háromszintes 
lakóházak általában “modern nemzeti stílusban” épültek. 
Hogy rekonstruáljuk Bukarest imidzsét az 1920-as évek 
elején, el kellene képzelnünk azok nélkül a meghatározó 
épületek nélkül, amelyek rögtön az ezt követő időszak 
után épültek: a Királyi Palota, az egyetem, a Patria és a 
Scala mozi, a Lido és az Ambassador szállodák, az 
északon lévő kifinomult környékek, a Márásti sugárút, a 
Katonai Akadémia és annak előtere, a Piata Gárii de 
Nord (az északi vasúti pályaudvar tere), a Dacia sugárút, 
az Arcul de Triumf (diadalív); az északi és keleti 
városszélen lévő tavak és parkok még nem léteztek mai 
formájukban, a Piata Universitátii-t (Egyetem tér) 
hatalmas üres parcellák határolták, miközben a Victoriei, 
a Romaná és a Lahovary terek még csak tervezés alatt 
álltak. 
 Az 1930-as években a város befejezte a 
Báneasa, Herástráu, Tei és Floreasca, Báneasa erdő, 
valamint snagov-i tó és ligetek rendezését. Új jelentős 
épületek épültek 1920 és 1940 között: a Sfántul Elefterie 
Nou templom, a Casin kolostor, a Victoria palota, a 
Metropolita püspöki palota, az Ipari Minisztérium, a 
Palatul Telefoanelor (telefonközpont) a Győzelem útján, 
a Kereskedelmi Akadémia, az Építész Kar épülete, a 
Katonai Akadémia, a Jogi Főiskola, a Palatul CFR (a 
vasúti adminisztráció épülete) és az Északi Pályaudvar 
monumentális kollonádja. Az új Királyi Palota építését az 
1927-es tűzvész után kezdték meg, s csak tíz évvel 
később fejezték be; a Senate (tanács) épülete is 
körülbelül ekkor készült el. További fontos épületek a 
Mihai Viteazul főiskola, a Sincai, Caragiale és Cantemir, 
Haele Obor (Obor fedett piac) és a Piata Amzel és a 
Banu Manta téren lévő adminisztratív irodák. Luxus 
lakóövezetek építése mellett szerényebb 
lakásfejlesztésekre is sor került ebben az időben, 
kubista apartman tömbök, egyszerű szállások, iskolák, 
lakossági klubok és szociális lakások valósultak meg. 
 1935-ben publikálták az új városrendezési 
tervet. Egy koncentrikus modell érvényesült nagy 
axisokkal, funkcionális alapon elkülönített zónákkal. A 
tervezők víziója előre látta az észak felé irányuló 
kiköltözést a központi városmagból, kertvárosi eszme, a 
zöld övezet és a tavakon túli területek fejlesztése máig 
aktualitással bír. A városi közszolgáltatások fejlesztése 
és a modern építészet nekilendülése sokban köszönhető 

a pénzügyi szolgáltatások, ipari és befektetési 
tevékenységek sikeres terjeszkedésének és a 
tőkefelhalmozásnak. A vállalkozószellem 
megerősödése, a helyi középosztály felemelkedése, az 
értelmiségiek növekvő közéleti szerepe, a kormány által 
végrehajtott adminisztratív reform, a közszolgáltatást 
érintő, valamint oktatási és szociális programok 
alapvetően hozzájárultak Bukarest modern 
városfejlődéséhez. 
 
 
A II. világháború után 
 
Idézzük fel az 1950-es évek Bukarestjét. Az 
Interkontinental szálloda, a Nemzeti Színház, az 
építészeti és műszaki főiskola új épületei még nem is 
léteztek. A központi sugárutakat itt-ott modern 
magasházak szegélyezték, közöttük kisméretű épületek 
álltak. A Piata Romaná csak félig-meddig 
körvonalazódott. A Balta Albá, Drumul Taberei, Berceni 
és Jiului nagy városszéli lakótelepei még a rajzasztalon 
sem voltak, Militari és Pipera külső ipari területei sem 
működtek még. Hamarosan az egyhatodát lerombolták 
Bukarest 1900 körüli állományának, hogy helyet 
csináljanak a “Szocialzmus Győzelme” sugárútnak és a 
szélsőséges méretű Nép Palotájának. 
 

 

  
A második világháború után eleinte csak kisebb szocreál 
együttesek épültek, főként a központ beépítetlen, illetve 
foghíj területein. A hatvanas évektől kezdődött a nagy 
városszéli telepek építése. A hetvenes és nyolcvanas 
években hatalmas tömbök erdeje lepte el tumorként a 
régi várost. Egyetlen kelet-európai városban sem 
zajlottak ekkora méretű totalitariánus beavatkozások, 
mint Bukarestben. A diktátor által követelt gyors ütemű 
építés megvalósítása érdekében a bontások a város fő 
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tengelyei mentén lineáris nyomvonalat követtek, s 
hatalmas, szabványosított homlokzattal kialakított 
épülettömbök létesültek. A “Ceausescu műveletek” 
eredménye a sugárutakat övező “betonfüggöny”, amely 
mögött a szétdúlt régi városszövet maradványai, illetve a 
bontások révén keletkező szabálytalan, üres telkek 
találhatók. 
 
 
A rendszerváltás után 
 
Bukarest szélsőségesen liberális fejlődése 1989 után 
egyrészt a szuburbánus területeken zajló nagyléptékű 
beépítések, illetve a központ foghíjterületein mindenféle 
tervet nélkülöző és a meglévő városszövet jellegét 
teljesen figyelmen kívül hagyó építkezések formájában 
történt. A mai besűrítés szinte kizárólag a szabad piac 
törvényeit követi.  
 

    

 
A 21. században tízből hét bukaresti lakos él olyan, 
hatalmas lakótelepeken koncentrálódó nagyméretű 
lakótömbökben, amelyek legtöbbjét 1950 után építették. 
A város két külön világra szakad: az egyik normális és 
kiegyensúlyozott, ezt a régi város esztétikai értékei és 
kidolgozott díszítményei jelenítik meg; a másik a 
társadalmi és téri tervezettség tudatosan zsarnoki 
programjával terhelt. Az egyik oldalon a hagyományos 
város erényeit látjuk, a szőlővel befuttatott villák csendes 
sármját, a derűs gyermekkor megmaradt emlékeit, a “Kis 
Párizs” jámbor, vagy enyhén gúnyos legendáját. A 
normalitás fogalma a boldog családi életre vonatkozik, 
ahol a balkáni szellem enyhébb formája csak egy 
járulékos egzotikus adalék a barátságos szomszédok 

közötti kedélyes viszonyban. A másik póluson a 
történetileg érvényes építészeti esztétika megtagadását 
látjuk egyfajta merev modernitás érdekében, 
szegényesen épített és gyorsan leromló tömböket, 
amelyek helyét egykor rendkívül csinos és megbízható 
építmények foglalták el.  
 A rendszerváltás utáni átmenet új elemeket 
adott ehhez a nem túlságosan hízelgő képhez: 
szegregáció, etnikai gettók, kiterjedt szegénység és 
erőszak, a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz sem 
hozzáférő családok, ivartalanításra váró kóbor kutyák. A 
bukaresti ember dühös a kátyúk, az államapparátus 
működése és a parkolóhelyek hiánya miatt. Neheztel a 
rondaságra és a giccsre. Ugyanakkor a bukaresti ember 
nem aggályoskodik kicserélni az ablakot másfajtára, 
mint ami a házban egyébként elfogadott. Örömmel rak 
fehér műanyag keretes ablakokat a monumentális 
homlokzatra, vagy festi le a saját lakásához tartozó 
falszakaszt anélkül, hogy jobbra vagy balra nézne, nem 
törődik vele, ha a szomszédban lévő jelentős épületet 
lebontják, hogy helyet csináljanak egy acél-és-üveg 
hotelnek, vagy ha öreg fákat és parkokat vágnak ki, 
esetleg a járdára parkolnak, tíz centit hagyva gyalogos 
használatra. 
 
 
 
Írta és fordította: Tánczos Tibor 
Forrás: CELAC M. Et al. (2005): Bucharest - architecture 
and modernity - an annotated guide. Simetria, p14-18; 
KERÉKGYÁRTÓ B. (2014.03.): DLA-előadás diái 
PÉTERFFY MIKLÓS (2014.02.): DLA-előadás 
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(sárga négyzet) 
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I 160, I 019  
Központi Pályaudvar és környéke 
1935 Victor G. Stephanescu 
 
 
 

																																																											
	
Bukarest első főpályaudvara 1872-ben épült. Az eredeti 
acélvázas szerkezet megmaradt a központi csarnokban 
és a peronokon. A pályaudvar körül gyorsan ipari és 
proletár lakózóna alakult ki, amelyet később az Athéni 
Charta szellemében építettek újra. A folyamat a vasúti 
palota építésével egy időben (1934) indult és a 60-as 
években tovább folytatódott.  
A Központi Északi Pályaudvar mai épületét Victor 
Stephanescu építette 1935-ben. Stephanescu neo-
román stílusban épített középületeiről ismert. Ebben az 
esetben Peter Behrens hatására utaló dór oszlop-
csarnokot tervezett.  

I 159  
Közlekedési, Építésügyi és Turisztikai Minisztérium 
1934-1940, 1944-1952  
Duiliu Marcu, P. Em. Michalescu, St. Calugereanu, 
Teonic Savulescu 
 

 
 
Az épület eredetileg egy kiterjedt középítési program 
keretében a külügyminisztérium számára készült 1937 
és 1944 között, az építész Duiliu Marcu volt. A hatalmas 
épület vasbeton szerkezetéhez 370000 kubikméter 
anyagot használtak fel, teljes alapterülete 13900 
négyzetméter. Homlokzatát eredetileg a pályaudvar 
homlokzati burkolatával megegyezően carrarai márvány 
borította, amelyet a háborús sérülések után travertin 
burkolattal pótoltak. Az épület formálása a tervező 
szerint utal a klasszikus építészeti alapokra, de 
alapvetően a modern egyszerűség eszméjét valósítja 
meg. Az épületben az idők során különböző 
minisztériumok kaptak helyet, ma a Közlekedési, 
Építésügyi és Turisztikai Minisztérium székhelye. 

A 094 
ENSz – tér, Belvedere vagy Gloriette épületek 
Calea Victoriei és a Dambovita folyó metszésvonala által 
létrejött tér 
Petre Antonescu 
 

 
 
Az épületpár a Piata Natiunilor Unite-en (ami jórészt 
lakások, irodák, találkozóhelyek és üzlethelyiségek 
színhelye volt) 1926-ban épült fel és hamarosan a 
harmincas évek bukaresti modernizációjának 
szimbólumává vált karakteres, épülettömegével és 
legfelső szintjein elhelyezkedő oszlopsorokkal övezett 
"kilátóinak" jellegzetes sziluettjével. Az 1980-as évekre a 
sugárút építésekor a hatóságok nyomására valódi kilátó 
funkció költözött az épületbe. Az épület sajátos 
kompozíciós egységet alkot a téren a később épült 
Gioconda épületcsoporttal, illetve az 1989-ben 
befejezett, az ENSz-sugárutat szegélyező iker 
épületekkel. 
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C 232 
ENSz – tér, Gioconda épület 
Calea Victoriei és a Dambovita folyó metszésvonala által 
létrejött tér 
C. Mosinschi 
 

 
 
Az ENSz tér az 1950-es években nyere el végleges 
kontúrját. A tér féloldalasan szerveződik a Calea 
Victoriei út által kijelölt tengelyre. Két félkörív alkotta 
teresedés és a folyón átívelő széles híd együttesének 
egyik párja ez, érdekes téri helyzetet alkot a teret övező 
magasházak sziluettjeivel. Bár az út nyomvonala furcsán 
elkanyarodik az épülettől, a Gioconda épületegyüttest a 
Calea Victoriei monumentális lezárásának szánták, 
jelenlegi állapotát 1957-ben nyerte el. A középső 17 
emelet magas tömeget karélyosan veszi körül három 
alacsonyabb szárny, belső passzást hoz létre az ittlakók 
részére, modernista jegyekkel bíró előkertje közparkként 
funkcionál. 

A 020 
Történeti Múzeum (korábban Központi Posta) 
Calea Victoriei 12 
1894-1900, Alexandru Savulescu 
 
 

 
 
A palota a történeti negyed nyugati sarkán a CEC 
Palotával szemben helyezkedik el. A dór oszlopcsarnok 
(portikusz) a díszített síkszerű saroktornyok tagoltsága 
ellenére is egyszintes épület hatását kelti. Az 
főhomlokzat oszlopsora előtt végigfutó - a telek lejtős 
adottságát kihasználó - bejárati lépcsősor egészen 
1972-ig az egyik legelevenebb helyszíne volt a Calea 
Victoriei-nek. Ebben az évben Történeti Múzeummá vált 
az épület. A múzeum jelenleg helyreállítás alatt áll. 

A 023 
Nemzeti Takarékpénztár 
Calea Victoriei 11 
1900, Paul Gottereau 
 
 

 
 
A Nemzeti Takarékpénztár egyike az üzleti negyed 
legfontosabb épületeinek. Főhomlokzata a Stavropoleos 
utcára néz. Az időtálló anyagok használata és a 
homlokzat különlegesen megmunkált igényessége a 
belső terek kialakításban is folytatódik. A bejárati 
előcsarnok dupla kompozit oszlopokon nyugvó boltíve 
más szerényebb lehetőségekkel bíró korabeli építtetőt is 
megihletett. Egyes történészek szerint a központi 
kupolás csarnok formája hasonlóságot mutat a bizánci 
Nagytemplom (Hagia Szophia) központi hajójának 
térképzésével.  (Körben a központi csarnok ablakian 
történetek láthatóak.) 
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A 028 
Manastirea Stavropoleos 
Str. Stavropoleos 4 
1724, r: 1899-1901 Ion Mincu,  
2003-2005 Aurelian Triscu 
 
 

  
 
A Stavropoleos monostort egy görög szerzetes alapította 
1724-ben. Az eredeti épületegyüttesből egyedül a 
templom épülete maradt meg, egyike a késő 
Brancoveanu-korszak legnagyszerűbb alkotásainak. 
Bővítése és helyreállítási munkálatai a XX. század 
elején kezdődtek Ion Mincu ösztönzésére, ekkor épült az 
oldalsó szárny, a harangtorony és a belső udvar neo-
bizantin stílusban, a templom architektonikus és 
dekorációs elemeinek felhasználásával (1899-1901). 
Ennek is köszönhető, hogy a továbbiakban modellként 
és inspirációs forrásként szolgált mint a nemzeti 
karakterű építészet példája. 

A 058 
Nemzeti Tisztikaszinó 
Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta 
1910-1923, V. Stephanescou, E. Doneaud 
 
 
 

 
 
A Sarindar Monostor elhagyását és lerombolását 
követően (1907) a Calea Victorei-n a kelet-nyugati 
tengely kereszteződésében felszabadult területet a 
Centrul Militar National építésére használták fel. Az 
épületben számos tanácsterem, egy színház, könyvtár, 
irodák és művészeti galériák találhatók. A Calea 
Victoriei-re néző meghatározó homlokzatát a többszintes 
terasz még elegánsabbá teszi. A kör alakú 
sarokbástyák, az erőteljes oszlopsor, a szilárd lábazat, 
és a a Beaux Arts stílusjegyeit mutató díszítőelemek 
(sasok, zászlók, és fegyverzet) - mind az épület 
rendeltetését hivatottak megjeleníteni. 

 
Holocaust Emlékmű a zsidó és roma áldozatoknak 
Peter Jacobi szobrászművész 2009 
 
 

 
 
Sok más országhoz hasonlóan, Romániában is hosszú 
ideig hárították a román állam és a társadalom 
felelősségét a mintegy 280000 zsiidó és 20-30000 roma 
elpusztításában a máaodik világháború idején. E 
magatartásban 2004-től következett be fordulat. Előbb a 
zsidók emlékének szánták az emlékművet, majd, a 
tiltakozások hatására, a roma áldozatokra való 
emlékezés is részévé vált. A mauzóleum látszóbetonból 
készült, üvegezett födémmel. Az építményt corten acél 
körítő fal keretezi. az előtte magasodó oszlopon az 
„Emlékezz” feirat betűi szerepelnek. 
A Romániában élő zsidók számát ma 4-6000 főre 
becsülik. 
 



	 12 

A 001 
1989. december 21. tér „La Grande Croisée” 
A Bulevardul Carol I, a kelet-nyugati (Regina Elisabeta) 
és az észak-déli (Balanescu) tengelyek találkozásánál 
fekszik.  
 

 
 
A Hauszmanni „Grand Croisée” mintájára kialakított 
kelet-nyugati és észak-déli tengellyel kezdődött Bukarest 
központjának urbanisztikai fejlesztése, amelynek Párizs 
jelentette az előképét. A téren körbenézve találunk 
historikus elemeket (francia reneszánsz, Beaux Arts 
eklektika), egy 18 századi templomtornyot, a kis, kertes 
Sutzu Palotát, a ’30-as évekbeli art deco eredményeit, 
modernista kézjegyeket és a ’70-es évek beavatkozásait 
az Interkontinentális és Nemzeti Színház épületén. A 
város geometriai középpontjában elhelyezkedő „Grand 
Croisée” mégsem vált monumentális térré. Inkább az 
eltérő stílusok és méretek széleskörű kínálatát nyújtja, 
elkerülve a szigorú elvek alapján épülő városépítészeti 
rendszer merevségét. Az 1989 decemberében és 1990 
nyarán itt lezajlott eseményeknek régi kőkeresztekből 
álló emlékmű állít emléket. 

025 
Nemzeti Zenemúzeum 
Calea Victoriei 
1898-1906, I.D. Berindey 
 
 
 

 
 
Ezt a lakóépületet egy egykori nagyon tehetős 
magánszemély építtette. Egy időben épület a banki 
negyed fejlesztésével a főút déli végén, uralja a Calea 
Victoriei északi végét. Rövid ideig Gerge Enescu, a 
nemzetközileg is elismert román zeneszerző és 
hegedűművész rezidenciája volt, ma pedig a Román 
Zene és Zenészek Múzeumának, valamint zenei 
egyesületek irodáinak ad otthont. Az épület a hatalmas 
kapuk mögött az utca szintjéhez képest mélyebben 
fekszik. A Calea Victoriei utcafronti megjelenésében a 
’rendszer a rendszertelenségben’ elv fedezhető fel: itt is, 
ott is véletlenszerűnek tűnő teresedések tagolják a 
homlokzatokat az utca teljes hosszában.  

B 180 
Román Tudományos Akadémia Könyvtára  
Calea Victoriei 125. 
1936-1937, Duiliu Marcu, Nicolae Sburcu 
1992-2000, bővítés: Romeo Belea 
 
 

 
 
1927-1931 között az építész egy átfogó terven dolgozott 
a Román Tudományos Akadémia épületegyüttesével 
kapcsolatban, melyet a Calae Victoriei-re terveztek. 
Röviddel ezután felhagytak ezzel a kezdeményezéssel. 
Csak a könyvtárépületet (mely az Akadémia kertjének 
hátsó részében található) fejezték be abban az időben. 
Az építész részben ipari módon fogalmazta meg az 
épületet. A terv figyelemreméltó egyszerűsége tisztán 
metszett tömegek kompozícióját hozta létre. Az új 
bővítés (1992-2000) a Dacia Boulevard felé néz. 
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A 088 
Egyetem (Universitatea din Bucuresti) 
Egyetem tér, B-l Regina Elisabeta 4-12. 
1914-1934, Nicolae Ghika-Budesti 
 

 
 
Az egyetem új épületszárnyai a meglévő főépülethez 
kapcsolódtak, mely 1857-1869 között épült Alexandru 
Orascu tervei alapján. Az épületegyüttes 1944-ben 
megsérül a bombázások alatt, majd 1963-1964 között 
újjáépítik. Neoklasszikus homlokzatát felújították és az 
oldalsó, magasabb szárnyakhoz igazították. A bővítés 
eklektikus kompozíciója egy elnyújtott négyszöget fed le, 
főhomlokzata az Egyetem tér felé irányul. A különböző 
karok külön bejáratokon közelíthetőek meg, két főbejárat 
található a hosszanti homlokzat tengelyében, a többi 
bejáratot a sarkokon kupolák jelzik. Ezen a helyen a 18-
19. századtól működik felsőoktatás, magával vonzva  az 
építészeti iskolát is, mely a közvetlen szomszédságban 
helyezkedik el. Az épület és az Egyetem tér az 1989-
1990-es évek eseményeinek fontos helyszíne volt, 
jelenleg a hosszanti homlokzat lépcsőit és az épület 
melletti szabad tereket antikvár könyvkereskedők 
foglalják el. 

A 068 
Építész és városépítész kar (Mincu) 
Biserica Enei  
1912-1927, Grigore Cerchez, Iorgu Ciortan 
 

 
 
 
“A régi iskola” 1912 és 1927 között épült Grigore 
Cerchez és Iorgu Ciortan tervei alapján, az építkezés 
még az első világháború előtt kezdődött el, de csak 
utána fejeződhetett be. 1960 és 1970 között épül a többi 
épületrész (újabb szárny). Az épületegyüttes összesen 
27.068 nm, az Academiei, Edgar Quinet és Biserica Enei 
utcák határolják, a terület átlósan helyezkedik el az 
Egyetemmel (Universitatea din Bucuresti) párhuzamos 
nagy sugárúthoz képest (B-l Regina Elisabeta), közel a 
nagy útkereszteződéshez, az Egyetem térhez.  
A régi iskola a monumentalizáló neo-román stílus 
építészeti manifesztuma, román-stílusú kapuzattal, 
szabályosan kiosztott ablaksorral, egy jelentős 
dőlésszögű, kerámiával fedett tetőzet alatt. Az épület a 
hagyományos formákat (teraszok, erkélyek, alacsony 
oszlopok) és ornamentikát egy klasszicizáló 
kompozícióban egyesíti,. A homlokzatok kőből 
készültek, részben faragott ornamentikával.  

A 247  
Építész és városépítész kar (Mincu) – újabb szárny 
Academiei 18-20. 
1968-1970, Elena Voinescu, G. Filipeanu, Al. Beldiman 
 

 
 
A ’60-as évek intenzív lakásépítései és a felgyorsult 
iparosítás nagy kihívás elé állították az építészeket. A 
régi iskolához újabb épületszárnyak épültek az 
Academiei utca felől (az első bővítés után, 1964-’65 
között, ipari módon), bezárva a területet a városközpont 
irányából. A kortárs nemzetközi brutalizmus hullám 
ellenére, ez a bővítés mellőzi a nyersbeton agresszív 
formalizmusát, és sikeresen kapcsolódik a meglévő 
épülethez. 
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MINCU EGYETEM 

ÉPÍTÉSZKAR, ÉPÍTÉSZKÉPZÉS 
 
Az egyetem első épülete 1912 és 1927 között épül 
Grigore Cerchez és Iorgu Ciortan tervei alapján, “a régi 
iskola” a monumentális neo-brancovenesc stílus 
építészeti programadó manifesztuma. 
       

 
 
1960 és 1970 között épül a többi épületrész (az újabb 
szárny). A ’60-as évek intenzív lakásépítései és a 
felgyorsult iparosítás nagy kihívás elé állították az 
építészeket. A régi iskolához újabb épületszárnyak 
épültek az Academiei utca felől, lezárva a területet a 
városközpont irányából. A kortárs nemzetközi 
brutalizmus hullám ellenére, ez a bővítés mellőzi a 
nyersbeton agresszív formalizmusát és sikeresen 
kapcsolódik a meglévő épülethez.  
Romániában az építészeti szakoktatás a Romániai 
Építész Egyesület kezdeményezésére 1892-ben kezdte 
meg működését (egy évvel az egyesület megalakulása 
után), 1906-ban lépett be az állami intézmények 
rendszerébe és az Egyetemmel (Universitatea din 
Bucuresti) egyenlő rangot 1927-ben kapott. 1952-ben 
kormányhatározat függetleníti az Építész Kart a Mérnök 
Intézettől és egyetemi szintre emeli, majd 1953-tól veszi 

fel a “Ion Mincu” Építészeti és Urbanisztikai Egyetem 
nevet. Jelenleg három karral működik az egyetem: 
Építészmérnöki, Belsőépítészeti és Urbanisztika Kar. 
 

 
 
Az épületegyüttes összesen 27.068 nm, az Academiei, 
Edgar Quinet és Biserica Enei utcák határolják, a terület 
átlósan helyezkedik el az Egyetemmel (Universitatea din 
Bucuresti) párhuzamos nagy sugárúthoz képest (B-l 
Regina Elisabeta), közel a nagy útkereszteződéshez, az 
Egyetem térhez. Az Academiei utca felől tágas kiállítótér 
nyílik, ahol hallgatói tervek, építészeti és 
képzőművészeti kiállítások kapnak helyet. Az 
alagsorban büfé-étterem, könyvesbolt, papír-, írószer 
bolt, fénymásoló működik. Az ország legrégebbi és 
legkomplexebb szakkönyvtára is itt található 1912-ből, 
egykori tanárok adományozták a könyveket, mint pl. Ion 
Mincu, Grigore Cerchez, Paul Smarandescu, Ermil 
Pangratti, az egyetem első rektora. Az egyetemi kiadó 
2001-től működik, oktatáshoz kapcsolódó kiadványokat, 
hallgatói munkákat és évkönyvet egyaránt publikál. Az 
egyetemi múzeumot 1982-ben alapították, az első 
román építészek diplomamunkái, okmányok, 
dokumentumok, hallgatói projektek, épület makettek, 
díszítő- és kovácsoltvas elemek a ’80-as évek 
rombolásaiból egyaránt megtalálhatóak itt.  
 
Képzések: alapképzés, mesterképzés és doktori 
képzések (BSc/MSc/PhD).

Karok: 
Építészmérnöki Kar                                                
- Építész BSc / MSc – osztatlan 6 év 
- Műemlékvédelem és helyreállítás BSc – 3 év 
 
Belsőépítészeti Kar 
- Belsőépítész BSc / MSc – osztatlan 
- Formatervezés BSc / MSc – osztatlan 
- Bútortervezés és lakberendezés BSc – 3 év 
 
Urbanisztika Kar 
- Urbanista építészmérnök BSc – 4 év 
- Tájépítészet BSc – 4 év 
- Urbanisztikai tervezés MSc – 2 év 
- Várostervezés MSc – 2 év 
- Tájtervezés MSc – 2 év 
- Városi mobilitás MSc – 2 év 
- Területrendezés és regionális fejlesztés – 2 év  
 
Felsőfokú Tanulmányok: 
- Doktori képzések (építész vagy urbanista) – 4 év 
- Posztgraduális képzések: 

- Műemlékvédelem és helyreállítás - 2 év         
- Szakirányú továbbképzések 

 
Tanszékek: 
- Bevezetés az építészeti tervezésbe 
- Az építészeti tervezés alapjai 
- Az építészeti tervezés szintézise 
- Urbanisztikai tervezés és területfejlesztés 
- Város- és tájtervezés 
- Építészettörténet és Műemlékvédelem 
- Műszaki tudományok 
- Belsőépítészet és formatervezés 
- Formatan és környezet ismeret 
 
Írta és fordította: Kovács-Magyari Zsuzsa 
Források:  
uauim.ro, oar.org.ro, bnab.ro 
arhitectura-1906.ro/2011/08/traseu-urban-ion-mincu/ 
arhiforum.ro/proiecte/gradina-oar 
 
CELAC M. Et al. (2005): Bucharest - architecture and 
modernity - an annotated guide. Simetria, 
p25,26,28,30,36,45,46,89,103; 
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ION MINCU ÉPÍTÉSZ 

                              

Portré, I. Georgescu, 1880 körül Ion Mincu (1852-1912) 
 
Ion Mincu a romániai nemzeti építészeti stílus 
megalkotója (neo-romániai vagy neo-brancovenesc 
stílus) a hagyományos romániai építészet 
sajátosságainak integrálásával. Az építészképzésben 
vállalt jelentős szerepének elismeréseként, 1953-ban 
róla nevezik el a “Ion Mincu” Építészeti és Urbanisztikai 
Egyetemet Bukarestben.  
 
Rövid életrajz: 
A középiskolát Focsani-ban, szülővárosában végzi, majd 
1875-ben kap mérnök diplomát az Út- és Hídépítő 
Nemzeti Iskola elvégzése után Bukarestben. 1877-1884 
között a párizsi Szépművészeti Iskolában szerez építész 
diplomát, tanárai Remy de Louanges és J. Gaudet. 
1883-ban a Francia Építész Szövetség díjával tüntetik ki. 
1892 és 1912 között építészetet tanít, a Romániai 
Építész Egyesület építész képzésének egyik 
megalapítója (Architecture School of the Romanian 
Architects Association). 1903 és 1912 között a Romániai 
Építész Egyesület elnöke.  
Tanára, Jean Gaudet a regionális építészeti értékeket 
támogatta a nemzeti identitás meghatározása céljából. 
Mincu ennek értelmében interpretálja a régi romániai 
építészetet, formát adva ezzel a neo-romániai stílusnak, 
melynek legfontosabb jellemvonásait - a tornácos külső 
terasz és lépcső, növényi ornamentika színes 
kerámiából a homlokzat árkádívei fölött, konzolos 
tartóívek - a következő épületek reprezentálják 
leginkább: Lahovary ház, Központi Leányiskola, Kiseleff 

úti Vendéglő, a Stavropoleos templom restaurálása. 
Kozmopolita eklektikus stílusa két polgári épület 
restaurálása kapcsán emelhető ki: a Vernescu és a 
Monteoru házak a Calea Victoriei úton.  
A neo-romániai vagy neo-brancovenesc stílus keleti 
bizánci elemeket (alacsony boltívek, kis- és vastag 
oszlopok, stb.) ötvöz helyi népi építészeti- és néprajzi 
motívumokkal, az oszmán művészeti modellt kiegészítve 
a Constantin Brancoveanu uralkodó (1688-1714) 
számára - olasz mesterek által - épített késő olasz 
reneszánsz paloták Észak-Itália villáinak építészetét 
idéző stílusjegyeivel. Az első világháború után a stílus 
veszít újító jellegéből és a modern esztétika retorikájával 
szemben a legfontosabb konzerváló erőnek számít. 
 
 
Jelentősebb épületei: 

1. Szent Péter és Pál katedrális, Constanța 
(1883-1895) 

Neobizánci stílusban épült, a csillárok és gyertyatartók 
(sárgaréz bronz ötvözet) Ion Mincu tervei alapján 
Párizsban készültek. 
 

 
 

2. Lahovari ház, Bukarest, Ion Movila 5. (1886) 
Ez az első neo-romániai (neo-brancovenesc) stílusú 
épület Bukarestben, a homlokzatot art nouveau 
díszítőelemek tagolják (színes zománcozott kerámia). 
Stílusalkotó épületként tartják számon, ezek a 
stílusjegyek visszaköszönnek Mincu későbbi épületein. 
2003-tól a Cantacuzino kórház Szülészeti osztályához 
tartozik az épület. 

   

 
3. Központi leányiskola, Bukarest, Icoanei 

(1890) 
A bentlakásos iskolák szigorú “laktanya” jellegétől 
szeretne eltérő formavilágot létrehozni. A nemzeti 
hagyományból megújuló modernség keresése itt egy 
tágas kompozíciót eredményezett, majdhogynem 
monumentális arányokkal. A népi építészetben nem volt 
fellelhető előképe a tágas termeket, hosszú folyosókat, 
előadótermeket és laboratóriumokat igénylő építészeti 
programnak. A belső udvart aktív térré formálják a 
színes kerámiával díszített árkádívek. A belső terek, a 
központi aula és a homlokzati kompozíció díszítései 
egységes víziót valósítanak meg, mely egyedülálló 
oktatási épületet eredményezett.  
 

   

 
4. A Kiseleff úti Vendéglő, Șoseaua Kiseleff, 

Bukarest (1882-1892) 
Az eredeti tervek szerint az étterem-pavilon az 1889-es 
Párizsi Nemzetközi Kiállításra készült, végül út menti 
büfének épült meg Bukarestben. Homlokzati 
ornamentikája a Lahovary házzal hasonló, 
tömegformálása a hegyvidéki építészet sajátosságaira 
utal: földszint és félpince, íves lejárattal, faoszlopos, 
árkádíves tornyocska, tetőkieresztéssel fedett külső 
lépcső. Feliratos táblácskákkal kiképzett díszítő fríz 
zománcozott kerámiából emlékeztet a Központi 
leányiskolánál is alkalmazott részletképzésre. 
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“…amit én tettem az egy kicsi és egyszerű dolog: láttam 
ebben a régi és szép dolgokhoz hasonlított országban 
egy templomot, egy házat, egy tetőt, egy ajtót, egy 
rozettát, egy keretet, ahogy máshol nem láttam, és azt 
gondoltam, hogy összegyűjtve egyet innen, egyet 
onnan, el lehetne kezdeni velük egy saját stílust az 
országunkban… íme, ezt tettem én.”  (Ion Mincu) 
 

5. Igazságügyi palota, Bukarest (1890-1895) 
A Dâmboviţa folyó partján helyezkedik el, a Bukaresti 
Fellebbviteli Bíróság és az 5. Kerületi Bíróság található 
itt. 2003 és 2006 között az épület átfogó restaurálása 
zajlik, a palotának 690 szobája van, összesen 33.235 
nm-en. 
 

 

 
6. Ion Mincu ház felújítása, Arthur Verona 19. 

(1890) 
A sarokházat eredeti építtetőjétől (Gaetano Burelli) 
vásárolta meg, alakította át és rendezte be Ion Mincu 
családja részére, ahol 2003-ig laktak leszármazottai. 
Mincu újraértelmezte és kibővítette a régi épületet: az 
1900-as évek épületbelsőinek hangulata az általa már 
korábban is használt (a Lahovary háznál és a közelben 
található Központi Iskolánál) nemzeti ihletésű 
ornamentikával egészül ki. 
  

 
 
Az épület jelenleg a Román Építész Kamara székháza, 
fontos találkozóhely, közösségi platform. Az 
útkereszteződésben, a telek geometriája őrzi a 18. 
századi formát, a korabeli kertek hosszú életű fáival. A 
kompakt tömeg meghosszabbítása a keskeny 
ablakokkal áttördelt tömör kerítés, mely jól kifejezi a 
belső tér és a kert intim viszonyát. Az épületet és az 
udvart 2012-ben Serban Sturdza építész restaurálja, a 
kertben egy ideiglenes jellegű kávézó terasz 
kialakításával. 
 

  
 
A ház az Arthur Verona utca középső tengelyében 
helyezkedik el, az utca az ARO épülettől az anglikán 
templomtérig terjed, melyet szintén nemrég újítottak fel. 
Az Arthur Verona utca Bukarest graffiti-galériája és a 
Street Delivery fesztivál helyszíne is egyben. 
 

7. A Stavropoleos templom restaurálása, 
Bukarest (1904-1910) 

A felújítás során Mincu tervezte a belső udvart, oldalsó 
épületet és harangtornyot. Az új épületek átveszik a 
brancovenesc stílusú kis templom (1724-1731) méreteit 
és részletképzését. A nemzeti építészeti karakter 
legfontosabb inspiráló modelljévé vált az épületegyüttes. 

  

 
8. Vernescu ház renoválása és belső 

díszítései, Calea Victoriei 133. (1887-1889) 
Az épület restaurálásakor Mincu már megalkotta 
legfontosabb műveit, melyek megalapozták a nemzeti 
romantika kifejeződésének stílusjegyeit a romániai 
építészetben. Ennél az épületnél az eltérő stilisztika 
használata a homlokzaton és a belső terekben is 
olaszországi tanulmányútjának a hatása. Egy ovális 
alaprajzú, izgalmas vonalvezetésű lépcsőt alakít ki a 
belső térben, a dekorációk festett faburkolatot és 
márványt utánzó anyagokkal készülnek. A ház őrzi a 
Calea Victoriei út 19. századi városi léptékét, ritmusát és 
sűrűségét. A bejárat az oldalsó homlokzaton található és 
a lebontásra váró volt Ipari Minisztérium épületével 
közös térre nyílik.  
 

      
 

9. Monteoru ház renoválása, Calea Victoriei 
115. (1887-1888) 

A Vernescu ház restaurálásával egyszerre kapja a 
felkérést a ház újjáépítésére, mely jelenleg az Írók 
egyesületének székhelye Bukarestben. 
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C 277  
Unirii tér újratervezése  
 
 
 

 
 
1994-ben a nyugati oldalon kezdett rombolások 
elérkeztek a Unirii térre is. Lerombolták a fedett Központi 
Piacot (1890 – fém szerkezet), a Brancovenesc kórházat 
(1889). Helyettük 8-10 emelet magas apartman 
épületeket emeltek, a földszinteken boltokkal, úgy 
telepítve az épületeket, hogy vizuálisan lehatárolják a 
templom dombot. Az épületek mögött megmaradtak a 
lerombolt területek, egy fejlesztési koncepcióra várva. 
 

C 040 
Dealul Mitropoliei – Metropolita templom domb 
 
 

 
 
A történeti Bukarest sziluettjét a Dámbovitja folyó partját 
szegélyező dombok, hegyek határozzák meg. Ezeknek 
a tetején épültek a város kolostorai. A Patriarchal 
templom dombja mindig is egy meghatározó pontja volt 
a történelmi negyednek. A nemzeti gyűlés, a 
törvényhozás az 1800-as évek elejétől itt gyülekezett. A 
dombtetőre az 1930-ban épített, fákkal szegélyezett 
sugárút vezet, ahol megtalálhatjuk a harangtornyot 
(1698), a katedrálist (1654 – 1658), egy kolostor 
kápolnát (1665 – 1708), a pátriárka lakását (1938) és a 
képviselőházat (1903-1907). A környék 1980-as 
átalakítása egy új központot szeretett volna létrehozni, 
megkísérelve megszüntetni a templom domb 
hangsúlyát. Más templomokkal ellentétben a dombon 
lévő templomot nem rombolták el, de rejtve marad a 
környező magasépületek mögött. 

C 041 
Palatul Patriarchiei – Palace of the Patriarchy  
1903 – 1907, Architect: Dimitrie Maimarolu 
 

 
 
Ez az épület volt 1900-ig az ország törvényhozásának 
helye. A helyszín számos kötöttségtől terhes, ezért az 
építész  tiszteletben tartva a katedrális központi 
helyzetét, megnövelte a domboldalt és a kiszolgáló 
funkciókat négy szintre a fő fogadótér alá helyzete. 
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2.NAP 

(kék kör) 
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A 136 
Palatul Telefcanelor 
A telefontársaság központi épülete  
Calea Victorei 35.  
1929-1934 Walter Froy, Louis Weeeks, E. Van Saanen 
Algy 

 
 
A Calea Victoriei kiemelt pontján magasodó épület, 
felhőkarcoló megjelenésével a technikai fejlődést és a 
városi modernizációt szimbolizálja. Az amerikai 
építészek által tervezett monumentális art déco díszítésű 
ablak keretezésével, a ház 1970-ig Bukarest 
legmagasabb amerikai stílusú épülete volt. Mindezeken 
felül a főváros ritka szegecselt acél tartószerkezetű 
épületei közé tartozik. Az időszerűvé vált szerkezeti 
felújítás módosított kicsit a ház arányain.  

A 137 
Socieatatea Adriatica – Irodaház 
Calea Victoriei 39 
1936-1937, Rudolf Fraenkel, Teller, Dem. Savulescu 
 

 
 
A harmincas évek végefelé a második világháborúban 
megsérült Nemzeti Színház két magasházzal keretezne 
találta magát a Calea Victoriein. A baloldalán a Telefon 
Palota, szemközt pedig az Adriatica irodaháza 
magasodik fölé. A szemközti házhoz hasonlóan a 
tartószerkezete acél, de ezesetben az építész, Rudolf 
Fraenkel csavaros kapcsolatot használt. A román 
modern jelszerú épületének két egymásra merőleges 
szárnyát a sarkon toronyszerű elem kapcsolja 
egymáshoz. 

A 102  
Két irodaépület 
1929-1931, Arghir Culina 
 
 

 
 
 
A két irodalépület az idők során számtalan átalakításon 
esett át. 1990-ig hotelként működött, ma üzletház, 
bankok és irodák vannak benne. a természetes 
megvilágítású udvart befedték, és átriumként használják. 
A két épület megformálása az eklektikától az art decora 
való átmenetet mutatja. Az épületpár mintegy kaput 
képez a Campineanu (korábbi Király) úton.  
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B 117 
ARO épület 
Bulevradul Magheru 
1929-31 Creanga 
mozi: 1934-36 Creanga, Georgesgcu 
 

 
 
Az ARO épület, melyet egy biztosító társaság építtetett, 
volt egy sorozat első eleme, mely nyíltan modernista 
építészeti struktúráknak, mely megváltoztatta a központ 
léptékét és erősen és félreérthetetlenül befolyásolta az 
észak-déli tengely karakterét. Az épület általános 
kompozíciója egy dinamikus képpé áll össze: a 7 
emeletes szárny a sugárutat szegélyezi, a saroktorony 
pedig átvezető hangsúlyként viselkedik a az 
alacsonyabb, Verona utcai szárny irányába. Ezzel a 
kiemelkedő munkájával Horia Creanga a helyszín 
számtalan kihívására válaszolt, ami a város soron 
következő fejlődésében játszott döntő szerepet. Habár a 
homlokzatok mai állapotából nehéz ezt kiolvasni, az 
ARO épület kiválóan szemlélteti a integrált 
városfejlesztés modernista koncepcióját melyben a 
nyilvános funkciók (fedett árkádsor, köztérre hasonlító 
nyitott sarok, mely egy 1200 férőhelyes filmszínház 
előtere, üzletek) kiegészítették a lakásokat és irodákat, 
mindezt egy ornamensektől megszabadított összképpel. 
Összehasonlítva más kortárs Art Deco magasházakkal 
az ARO épület bizonyítékként áll előttünk miszerint az 
üzleti világ és a fejlesztők nyitottak a legújabb korszakos 
trendek építészeti nyelvére. 

B 116 
Hotel Ambasador 
Bulevradul Magheru 
1937-38 Arghir Culina 
 
 

 
 
Ennek a 12 emeletes, a Magheru sugárútra U alakban 
megnyíló épületnek a tömegalakítása a szabályozásnak 
megfelelően alakult, ami a magasságot és a felső 
emeletek visszalépcsőzését illeti, ez a kialakítás igen 
reprezentatív és jellemző a korra, amelyben épült. Az 
építész itt a modernizmus, a klasszicizmus és az Art 
Deco átmeneti kombinációját alkalmazza. 

B 118  
Vegyes funkciójú bérháztömb 
Bulevradul Magheru 14 
1935-37, Duiliu Marcu 
 

 
 
Az építész irodákat, egy konferenciatermet, egy 
szállodát és lakásokat helyezett el 6 emeletben egy 
üzletekkel megtöltött földszint felett ebben, az Ügyészek 
Hitelbankja által megrendelt épületben. Duliu Marcu a 
felületek kontrasztjával játszik egy egyszerű formálású 
tömegen, ami a sugárút felé vízszintes, a beforduló 
sarkon függőleges tagolással jelenik meg.  
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B 122 
Malaxa cég bérháza (Blocul Burileanu-Malaxa) 
Bul Balcescu 35 
1935-1937 Horia Creanga, H Georgescu 
 

 
1937 
 

 
2011 

 
 
 
 
 

 
2014 
 

 
autó a Malaxa gyárból 
 
A kompakt tömegű és merész arányú ház a komplex 
funkcionális rendet követve építi be a kitett pozícióban 
lévő saroktelket. A Malaxa járműipari cég értelmiségi 
dolgozói számára készült bérház térhasználatával és 
funkcionális metszetével az építészek legszebb munkái 
közé tartozik. A ház a számos esetleges átalakítás 
után  sokáig méltatlan, romos állapotban állt, 2011-től 
osztrák kötődésű befektetőcsoport vállalta a felújítást. A 
beavatkozás során a nyílások arányai, és az épület 
finom részletei jobbára elvesztek. A kereszteződés 
három sarkain álló, egykor egységes kompozíciót adó 
három épület jelenlegi eltérő állapota jól tükrözi a 
hasonló épületek sorsát Bukarestben. 

B 170  
Az AGIR (Mérnökegylet) épülete (Blocul Agir)  
Bulevardul Dacia 
1935-1937 Richard Bordenache 
 

 
 
Az AGIR (Román Általános Mérnök Szövetség) 
megbízására készült, komplex funkciójú (kiállítótér, 
konferenciaterem, irodák és luxus apartmanok) épületet 
az építészek figyelemreméltóan tiszta kubista vízió 
alapján formálták. A homlokzat kialakítása jól tükrözi a 
földszinti közhasználatú terek, és az emeleti lakások 
közti rendeltetésbeli különbséget. A visszahúzott 
földszint mély árnyékként különül el a felette lebegő 
kőhomlokzattól. A későbbi átépítések, és otromba 
reklámok miatt mai állapotában mindezekből kevés 
látszik. 
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B 121  
Wilson tömb, Mezőgazdasági Bank 
1933, State Balosin 
 
 
 

 
 
A saroképület eredeti formájában erős vertikális 
hangsúlyt képzett. Épp ez a része szenvedett súlyos 
károkat az 1977-es földrengésben, s egyszerűsített 
formában állították helyre. 

B 077 
Biserica Italiana 
Bd. Balcescu 28 
1916, Mario Stoppa, Giuseppe Furaboschi 
 

 
A bukaresti olasz kolónia katolikus temploma egy kis 
Itália Bukarest építészetében. Lombard román stílusban 
épült 1915-16-ban olasz bevándorlók számára. A 
többségükben iparosok, munkások Károly király 
ösztönzésére érkeztek a század elején az országba a 
nehéz hazai gazdasági körülmények nyomására. A 
bevándorlók nagy számában szerepe lehetett egy olasz 
lapokban megjelent újságcikknek, amelyben egy 
Romániában élő olasz újságíró (szabad fordításban) így 
biztatja az országukat elhagyni készülőket: 
“Honfitársaim, ahelyett, hogy hajóra szállnátok Amerika 
felé, ahol kellemetlen meglepetések várnak rátok, … 
gyertek inkább Romániába, ez gazdag ország, népe 
vendégszerető és latin eredetű, mint mi.” A templom 
környezete a 30-as években teljesen megváltozott, 
azóta magas lakóépületek közé szorul. A belső 
dekoráció részben az építés idejéből, részben a 70-es 
évekből származik. A kommunizmus évtizedei alatt 
sokan elhagyták az országot, a közösség tagjainak 
száma a fővárosban 4000 körülire csökkent. A templom 
évtizedekig zárva volt, 1989 óta van ismét használatban. 
Vasárnaponként 350-400 hívő is látogatja. 

B 113  
Hitelintézeti bérház (Blocul Creditul Minier), 
Bulevardul Balcescu 2 
1937, State Balosin 
 
 

 
 
A város észak-déli tengelyét 1930-ban lezáró lakóépület 
a "Kubista" építészet jellemző példája. Az épület 
kimagasló sarokrizalitja a sugárút mentén többször is 
ismétlődő hangsúlyos elemek sorát folytatja. Az 
erkélykorlátokat Art Deco részletek díszitik. 
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B 184 
Ipari Minisztérium  
(eredetileg Állami Monopóliumi Palota) 
Calea Victoriei 152. 
1934-41, Duiliu Marcu (1885-1966) 
 
 

 
 
A két világháború közötti időszakban II. Károly román 
király és hívei egyfajta modern klasszicizmusban látták a 
megoldást az új Bukarest kialakításában, amely eléggé 
hasonlított a korabeli német és olasz birodalmi 
építészetre. Látomásuk egy fehér, modern város volt, 
klasszicista elemekkel. Duliu Marcu, II. Károly kedvenc 
építésze képes volt megvalósítani ezt a víziót. A Calea 
Victoriei a korabeli egyik legdivatosabb helynek 
számított a fővárosban, ezért a király egyik fontos, 

reprezentációra kijelölt helyévé is vált. Marcu és II.Károly 
beavatkozásai nem kímélték a régi városszövetet, az új 
épületek korabeli értékes épületek helyére kerültek. Az 
Állami Monopóliumi Palota tervezése 1934-ben 
kezdődött. Az épület helyén egy eléggé ismert 
gimnázium állt, melyet  lebontottak. Vasbeton váz, 
aranyozott travertin oszlopok, román mészkővel burkolt 
belső és külső falak, carrarai márvánnyal védett teraszok 
és külső lépcsők. Az U alakú épület födszintjén 
impozáns előcsarnok kapott helyet, az első emeletre a 
vezetői irodák, a további emeletekre a kiszolgáló irodák 
kerültek. Az épület jellegzetes eleme a torony két 
oldalán látható dupla óraszerkezet. A mészkő homlokzat 
és az eredeti fém ablakkeretek felújítása, cseréje 
megtörtént. 
 

 

B 177 
Multifunkcionális épület 
Calea Victoriei 91-93 
1937 Horia Creanga 
 
 

 
 
Az épületnél az építész egy formálási kísérletbe fog, 
mely mentes az építészetét a korábbi években mélyen 
befolyásoló horizontális vonalvezetéstől. A ház alaprajzi 
elrendezése irodákat, lakásokat, és egy nagyméretű 
konferencia termet rendez egy teraszokkal és boltokkal 
szegélyezett udvar köré. A homlokzaton erőteljes 
mértékben jelennek meg a függőleges irányultságú 
elemek, melyek szimmetrikus elrendezése a klasszikus 
monumentális szerkesztés elveit idézi. Az utcafronti 
karakterét némelyest megváltoztatták az oda nem illő 
közelmúltban végzett felújítások. 
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MODERN SUGÁRÚT 

 
 
   
 
A két háború közt az ország építészei a modern 
építészet eszköztárát látták alkalmasnak arra, hogy 
tiszta lapot kezdve kifejezzék a fiatal állam és annak 
fővárosának erejét. Az 1918-as államegyesítés után 
fővárosi rangra emelkedő Bukarest megnövekedő 
adminisztratív szerepe, gazdasági ereje okán 
nagyléptékű városfejlődés vette kezdetét. Az akkortájt 
praktizáló építészek nagy része “román nemzeti”, “neo-
román” elvek mentén tervezett épületeit, de a 30-as 
évekre teret nyertek a modern szerkesztés elvei is. A 
modern mozgalmat Romániában a nyugat-európai 
példákkal ellentétben itt nem járta át a szociális szellem. 
Sokkal inkább egy fiatal állam gazdasági erejét és 
haladó szellemiségét demonstrálják az új épületek: 
szociális bérlakások helyett nagy alapterületű 
apartmanházakat, és luxusvillákat, 
bevásárlóközpontokat és mozikat találunk a bukaresti 
példákban. Az államapparátus és az erősödő iparos 

réteg hatalmas középületei szegélyezik a birodalmi 
léptékű gesztusokkal a Corbusier “Ville Radieuse” 
szellemében fogant sugárutakat. Az 1933-ban kiadott 
“Bukaresti építészet felé” című, Marcel Janco, Octav 
Doicescu, Horio Creanga által megfogalmazott 
manifesztum is a CIAM, és az Athéni charta utópista 
elvei alapján, de alapvetően a Berlin (1936), Moszkva 
(1935) korabeli totalitárius terveivel mutat rokonságot. A 
következő két évben (1934-35) kidolgozott Bukarest 
rendezési terv (“Planul director al capitalei” ) ülteti 
gyakorlatba a manifesztumban megfogalmazott elveket. 
Az 1883-as erődítési terv alapján meghatározott 
koncentrikus, és az azokba szerkesztett égtájak szerinti 
nagy tengelyek mentén felosztott zónákba szervezi a 
várost. A lakás, munka, rekreáció és közlekedés zónái 
kerülnek kijelölésre, a nagy építkezésekkel nem érintett 
fél-falusias területeket lakó-zónaként meghagyva. Az új 
épületek elsősorban a felső-középosztály számára 
épültek, ennek megfelelően viszonylag nagy alapterületű 
lakásokat, és rekreációs létesítményeket találunk. 
Sportuszoda, mozi, koncertterem, kaszinó, mulató. A 
nyugatabbra fekvő városokhoz képest jóval lazább, 
falusias városszövetbe tervezett beavatkozások kevésbé 
jelentettek drasztikus beavatkozást, viszonylag kevés 
bontás történt.  Így is a két háború közötti időszak 
európai szinten legjelentősebb mértékű modern 
városépítészeti beavatkozását jelentette. 

 
 
A Balescu-Magheru sugárút 
 
Az 1939-es építési szabályzat is a koncentrikus, 
tengelyes szerkesztésre erősít rá: a tengelyek mentén 
70-100%-os beépítést tesz tehetővé, a földszinten 
szolgáltató, kereskedő funkciók, az emeleteken 
lakófunkciók kaptak helyet. A sugárút szélessége 30 és 
50 méter között változik, a jelentős kereszteződésekben 
vertikális hangsúlyok kerültek elhelyezésre. A 
megvalósult építészeti stílusok között változó arányban 
keverednek a nemzeti karakterisztikumokat felvonultató 
“neo-román” és modern elemek.  
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A sugárút modern képének kialakulását három építész 
Horia Creanga, Duliu Marcu és Rudolf Fränkel 
alakították a legjelentősebben. 
Horia Creanga román modern építészet úttörője, aki 
Párizsban folytatott tanulmányai után hazaérkezve, 
(feleségével és bátyjával közösen) pályázatot nyújtott be 
az a legjelentősebb román biztosítótársaság, az ARO új 
épületének megtervezésére. 

 
A zsűriben ott ül Duliu Marcu, aki ekkor már királyi 
megrendelésre teljesít tervezési feladatokat. A pályázat 
megnyerése után 1931-ben felépülő komplexum az első 
modern elvek szerint megépült nagyvárosi épület 
Bukarestben. A sugárút kiemelt, kiszélesedő, központi 
helyzetében álló ház sokkolóan hathatottt a néhány 
évvel azelőtti falusias viszonyokhoz képest, és a 
közvélemény csak idővel kedvelte meg.  A fogatolt 
elrendezésű lakóegységek vízszintes osztású 
architektúrája erősíti a sugárút hosszirányát, a sarkot 
függőleges osztású tömeg emeli ki. Az épületet alul 
összefogó előtető megjelöli a mozi bejáratát, és tovább 
fokozza az utca horizontalitását. Ahogy Creanga az 
1935-ös “Arta is Omul”-ban nyilatkozza: “A sugárutak az 
egységesség és egyszerűség emlékművei. A az 
közlekedés horizontális monotóniáját a homlokzati síktól 
hátrahúzott vertikális tömegek segítenek megtörni.”  
Creanga a nagyvonalú kompozíciót finom, helyenként 

Art Deco-t idéző személyes részletekkel egészítette ki. 
Sok innovatívnak számító megoldást is találunk ebben 
az épületben: vasbeton szerkezet, árnyékolható 
szalagablakok jellemzik. Más befektetők, így a Malaxa 
biztosítótársaság is meglátta a lehetőséget az ilyen 
típusú épületek létrehozásában, részükre Rudolf 
Fränkellel közösen tervezett bérpalotát 1934-ben.  

 A 
Malaxa-Burileanu épület méginkább magán hordozza a 
nemzetközi modern formai és térszervezési 
jellegzetességeit.  Itt a flexibilisen egybenyitható tereket 
nem a hely szűkössége, hanem az egymás mellé rendelt 

terek sugárútra nyitás jelentőségét indokolja. A 
társszerző Rudolf Fränkel a berlini modern 
kulcsszereplőjeként a mozgalom több tagjával a 30-as 
években Bukarestbe emigrált (menekült) és több épület 
létrehozásában is részt vállalt. A Scala mozi és 
irodakomplexum Mayer-ral közösen jegyzett munkája, a 
város egyik legtisztábban modernista, íves szalagablak 
és parapetsávok váltakozásából komponált, díszítés 
nélküli homlokzatával rendelkezik. 

 
Fränkel másik jelentős épülete a sugárúttal párhuzamos 
Calea Victoriei-n található Adriatica Asigurarea.  
Creanga ekkor (1936-ban) már megbízott tisztviselőként 
igazgatja a város nagy beruházásait. 
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A 
már említett Duiliu Marcu főleg állami intézményeket 
számára tervez ekkoriban, a király kedvenc 
építészeként. Birodalmi stílusa jó tettenérhető a katonai 
akadémia, és a királyi vasútállomás tengelyes 
szerkesztésű épületegyüttesein. A sugárút kiemelt 
pontján álló Magistratilor beěrhaěz (B118) tárgyszerű 
formálása a vertikális és horizontális elemek tiszta 
játékán alapul: a sugárút felé szalagablakok, a teresedés 
felé álló lamellák kerültek. Ebben az épületben is kevert 
funkciót találunk: a földszinti üzleteket két szintes lakó, 
majd szállószintek követik.  
A sugárút épületeinek túlnyomó része megsérült a 
második világháborúban, és újjáépítésük során már nem 
volt igény az eredeti nagyvonalú, teresedésekkel tagolt 
koncepció alkalmazására. 

Ezt jól illusztrálja a Dalles alapítvány kultúrközpontjának 
története. Az 1932-ben épült , Horia Teodoru által 
tervezett kiállítóteret és koncerttermet magába foglaló 
épület kis teresedéssel kapcsolódott a sugárúthoz. 

 
1944-es bombatalálat után 1959-ben úgy döntöttek, 
hogy nem az eredeti állapotában újítják fel, hanem a 
teresedés kitöltésével, de az eredeti funkció helyben 
hagyásával építkeznek, amelynek eredményeképp az 
eredeti architektúra ma már nem látható. 

 
Az elépített főhomlokzattal tömbbelsőbe kerülő 
előcsarnok elvesztette eredeti bevilágítását, karakterét. 
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Házak , kijelentések és ellentmondások Bukarestben  

Néhány ház kapcsán Bukarest építészetéről… 

1.Horia Creanga- Haralambie Georgescu- Rudolf 
Fraenkel közösen jegyzett Burileanu-Malaxa bérháza  az 
egykori Brateanu mai nevén Magheru  sugárút talán 
legelegánsabb bérpalotája 1935-1937 között épült. 
/Ellentmondásos a két társszerző részvétele, több forrás 
vagy egyiket, vagy másikat nem említi./   

 Nem 
jellemző Bukarestre e házból sugárzó rend és elegancia. 
Amiért mégis ezzel kezdem bukaresti házakról szóló 
írásaimat, az pont egy ideális építészeti megfogalmazás 
felmutatása, azért hogy a városban fellelhető sokkal 
több torz érthetőbb és izgalmasabb lehessen.   

A ház tiszta rendszere könnyen olvasható sugárúti 
homlokzatáról. A homlokzati síktól visszahúzott 
oszloprendnek köszönhetően a homlokzat légiesen és 
szabadon formálható. Ha a Wilhelm Worringer 
absztrakciós személetével közelítünk e ház 

megértéséhez, talán azt mondhatnánk, hogy az anyagok 
és szerkezetek nehézkedésének rendszer és 
karakterformáló lehetőségét tudatosan kerülő (de nem 
tagadó) formálásról beszélhetünk. Akár a késő 
gótikában a bordakötegekből létrejött pillérek esetén már 
nem az anyag megmutatása, taktilis érzékeltetése a 
hangsúlyos, hanem a fény-árnyék kettősségéből és 
átmeneteiből szövődött absztrakt- eszkatológikus 
(Szentkirályi Zoltán) térkarakter, a legbelsőbb 
(transzcendentális) tartalom ideaszerű megmutatása a 
cél (akár az anyag átlényegülése árán is). Itt 
Bukarestben és a harmincas években, egy bérház 
esetén eszkatológiáról nem beszélhetünk, viszont annál 
inkább absztrakcióról. A sugárúti palota határozott 
vízszintes tagolása, sodróerejű sávablakainak, 
parapetjeinek rend és karakterformáló ereje, hasonló 
absztrakt fortélyok modern kori alkalmazásai a 
perspektívaszerkesztésből fakadó illúziókeltés 
művészetének, mint korábbi nagy építészeti korok ( 
pl.barokk) pátosszal telített hatás érdekében elkövetett 
szerkesztési elvei. Ez esetben futurisztikus a 
témaválasztás: - a sebesség.  Korábban említettem, 
hogy eszkatológiáról nem beszélhetünk profán 
transzcendenciáról bizonyos keretek között viszont igen. 
A futurizmus korát éljük Marinetti verset ír az autóhoz: 
Óda a verseny-automobilhoz. Giovanni Michelucci 1932-
ben befejezi a Santa Maria Novella expresszív-futurista 
firenzei főpályaudvarát-sodró teljes épületen átható 
fénysávokkal a vasúti fejsínpárok folytatásaként.  A 
berlini Postamer Platz-on 1932-ben elkészül az Erich 
Mendelsohn által tervezett Columbushaus. (Rudolf 
Fraenkel Erich Mendelsohn munkatársa volt, Berlinből 
települt Bukarestbe, mint azt több berlini építész tette 
akkortájt) 

A bukaresti sugárút perspektívájának hatása eleve 
indukálta ezt a formálást, izgalmas az, hogy Creanga 
háza még expresszívebben rásegít erre a sodró, 
lendületes városi térre-sugárútra. 

Az ideális formálás a kívánt hatás elérésére koncentrál - 
az idea érvényre juttatása és egyértelműsítése 
érdekében. Alaprajzában két lépcsőház a sugárúttól a 
hátsó frontra húzottan szolgál ki két-két nagyon elegáns 
térszervezésű lakást.  A lakások szobái nagyrészt a 
sugárútra néznek. Lépcsőházanként 1 lakás a 
leghagyományosabb hármas térsor ebédlő-nappali-háló 
egységét nagyvonalúan mintaszerűen szervezi egymás 
mellé. E térszervezési struktúra kissé ellentmond a 
főhomlokzat egyöntetűen kezelt sávos gesztusának, a 
suhanó szalagablakok mögé mai fejjel egyterű irodákat 
képzelünk el. Ez ekkortájt alárendelt problematikának 
tűnik. 

A főhomlokzat vízszintes sodró sávjai, nagyon 
plasztikusan különböző rendekbe – kötegekbe 
szervezettek. A földszint elegáns Haas és Somogyi által 
gyártott „argentin” üvegportáljai, átlátszó alig 
észrevehető acél osztóbordák által merevített 
dobozszerű formálása, nem érinti az épület első 
emeletének tömör parapetjével indított sávját és 
födémjét. Keskeny, a homlokzati síktól mélyen behúzott, 
árnyékban tartott szellőző gépészeti sáv segíti a 
főhomlokzat legnagyobb felületét kitevő, bőrszerűen 
kezelt legmarkánsabb sávrend lebegését-könnyedségét. 
A legmarkánsabb sávrendet hatszintnyi egy homlokzati 
síkot alkotó parapetsáv és ablaksáv szalagjainak a 
váltakozása képezi. Az ablaksávok, homlokzati sík külső 
felületére szereltek, alul-felül folytonos összefogó 
párkánnyal összekötöttek. E széles sáv fent parapettel 
(ez itt már teraszmellvéd) zárul. A következő hetedik 
szint ablaksávja már falsíkjával együtt rezdülésnyit 
visszahúzott az alatta lévőhöz képest. Ez a sík már a 
legfelső szint teljesen visszahúzott pengevékonyságú 
előtető által árnyékban tartott loggia sávjának mellvédje 
és a hártyaszerű lebegő homlokzatnak. Nem folytatom, 
további rezdülések fedezhetőek fel úgy a részletekben, 
mint a nagy egységek közötti kapcsolódásokban, 
átmenetekben. 
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Fontosnak tartom vizsgálni a ház arányait, az 
egyes alkotórészek léptékét, akár a budapesti kortárs 
épületekkel összevetve. Az ablaksáv magassága kisebb, 
alig van 1m, így szalagszerűbb, hosszabbnak tűnő, mint 
a valóságban. STB. 

Ezt a házat jobban szeretem, mint a néhai 
Colombus  Haust Berlinben, azt ugyan nem láthattam, 
de az ennél sokkal súlyosabb lehetett, ezt az éteriséget, 
ha pianistákhoz hasonlítom, akkor egyből a Kurtág 
házaspár négykezes határozott de éteri és világos 
produkciói (Cité de la Music Bach-Kurtág koncert ciklus - 
ECM Records- tessék ismerni, kötelező, tiszta 
építészet…bocs) jutnak eszembe. Vagy Svjatoslav 
Richter hetvenes években fölvett kiszámíthatatlanul 
életveszélyes-de mégis biztos bensőséges rohamszerű 
futamai, éteri billentései… 

 

2. A Magistratilor bérház Duiliu Marcu 1935-1937-es 
műve. Olasz és francia iskolázottságú építész, a király 
kedvenc építésze; a Magheru sugárúton épült jelentős 
bérháza. Annak ellenére, hogy karakterében sok az 
előbbi Creanga épületnél megfogalmazotthoz látszólag 
hasonló építészeti gondolatot találunk (homlokzati síkból 

kiemelt sugárúttal párhuzamos parapettek és párkányok 
által közrefogott ablaksávok, a negyedik emelet után két 
lépcsőben visszahúzott szintek); a futurisztikus téma 
nincs jelen, az anyag nem alárendelt, az eredmény nem 
atektonikus. Az anyag igen fontos szerepet kap, a 
homlokzat burkolata a falfelületek fehér vakolt, a 
párkányok natúr beton, valamint az épület keskeny 
oldalhomlokzatának teljes épületmagasságot átfogó 
rácsszerű pilaszterei fekete műkő burkolatúak. Az épület 
vezérszinti alaprajzi elrendezése, különlegesen elegáns, 
jól működő 3 nagypolgári lakást foglal magába. Míg a 
sugárúti főhomlokzat egyértelmű nyílászáró-terasz 
váltakozása miatt karakteresen lakóház funkciót 
előlegez a szemlélődő számára, addig az oldalsó 
sarokra néző homlokzat már említett nagyon dekoratív 
és hatásos pilaszter rendszere mögötti lakóterek léte, 
nem értelmezhető, a homlokzati megjelenéséből nem 
kikövetkeztethető. Azon túl, hogy ez a lakásokat 
tartalmazó szintnél még számon kérhető lenne e főleg 
utcaképet formálni szándékozó gesztus, értelmet nyer 
az e fronton lévő két szintet átfogó konferenciaterem, 
amely e pilaszterek mögött bújik meg.  Függőleges 
közlekedési magot feltételeznénk e függőleges pilaszter 
rácsozatú, ezáltal az épület oldalhomlokzatába 
tömörített tornyot-„törpe Rockefeller Centert”, rafinált 
cikkuratos tetőteraszok vonalában való 
visszaléptetéssel…, de az nem ott van…  A hátsó 
homlokzat keretes gangos, lépcsőházas beépítés 
tanulságait ötvözi, az előbb tárgyalt  Art Déco-s 
tömegformálással. Hogy tovább csigázzam a házat 
létrehozó ma már elavult, de akkortájt nagyon kifejező 
formakarás-kunstwollen- fogalommal általam 
kibonthatónak hitt értelmezési lehetőségeket: - 
Szembetűnő a ház tárgy-szerű (nem építészetszerű), 
akár használati tárgyszerű formálása. Gondolok itt a kor 
elektronikus használati tárgyainak (mikrofon, adó-vevő 
rádió), gépek, automobilok tartozékainak, 
karosszériáinak anyagok lehetőségeit, karakterét 
boncolgató futurista, és Art Deco által kifejlesztett 
nyelvezetének a hatására.   A sarok zárása ezzel a 
lépték értelmezési zavarral együtt a nagyvonalúság 

szándékával zárja le a nagyvonalú, „suhanó” Magheru 
sugárutat. Nagyon értékes, ravasz épületnek tartom, 
zavaraival, enyhe képmutatásával együtt nagyon 
szeretem, akár egy öregedő, kissé már modoros 
allűröket felsorakoztató, egykor nagy ívet befutó pianista 
játékát pl. Alfred Cortot nagyon személyes, karakteres  
játékát… Hogy torz-e? Ez megvitatandó, mindenesetre 
egy ravasz minőség… Fontos hogy van ilyen… 

 

3.Zavarba ejtő az Arghir Culina építész Ambassador 
szállodája (1937-1938). Elképesztő ellentmondások 
feszülnek benne, ha az alaprajzához rendeljük a 
homlokzatát. Mesterien tud jelentőségteljesebbnek, 
nagyvonalúbbnak tűnni, mint amit vezérszinti 
alaprajzaiból származtathatunk. Art-Deco, futurizmus és 
klasszicizmus+ „bukarest” lépték… Érdekes hármas-
négyes így együtt… Fontos tudnunk, hogy a már említett 
Rockefeller épület, de az amerikai építészek által 
tervezett bukaresti telefonpalota, vagy a genfi 
Népszövetségi palota, a párizsi Palais Chaillot (majd 
később a gyönyörű bukaresti Victoriei kormánypalota-
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Duiliu Marcu) Art Deco-ban megfogalmazott 
reprezentatív klasszicizáló karaktere kedvelt kifejezési 
formájává lett a hatalom megjelenítésének. Ha a helyi 
(svéd-finn) modern építészetet déli levegőtől 
klasszicizáló- építészetszerű- racionális 
megfogalmazások irányába terelő Gunnar Asplund, 
Siegurd Lewerentz,  és a német Heinrich Thessenow e 
kor középületi reprezentációs igények formába öntésén 
fáradoznak, több-kevesebb igénnyel és sikerrel. De 
Albert Speer építészete is eszembe jut… Nem véletlen, 
hogy a tengelyhatalmakhoz tartozó Antonescu marsall 
idején a német hadtestparancsnokság a bukaresti 
Ambasadorban volt…  Ebben a házban ölik meg a keleti 
front német vezérkari főnökét…Vicces, és torz… 
felvetődik a hatalom monumentalitásra való igénye. Az 
építészettörténetnek ez egy eléggé diffúz, 
ellentmondásosan tálalt időszaka. Ellentmondásos, mint 
e ház,a bukaresti Ambasador. A Magheru-n zártsorú 
beépítésben a két mellette lévő által meghatározott 
párkánymagasságot ravaszul karakteresen kiemeli, majd 
a vezérszinti alaprajzából leginkább következtethető 
tömeg halmazszerű sokszorosan szabdalt lépcsőzött 
loftos lakótereket tartalmazó HOMLOKzatrész, 
zikkuratos eszköztelenséggel oldja fel a sugárút övének 
szorításából az alaprajzi szövet keresetlen játékát. A 
sugárút homlokzatövének részeként kezelt pilléres-
oszlopos-klasszicizáló keret és fő homlokzati sík, mint 
egy övcsat szinte elválasztja és összeköti a halmazszerű 
túlbonyolított vezérszintet. Mellesleg a rafinált 
homlokzati szobák számának növelése miatt rejtett court 
d’honneur-ös kialakítással a tömbbelső halmaz 
elrendezését is rendszerezi.  A klasszicizáló- art-deco 
köpeny, reprezentatív, rendet sugárzó,a sugárút süvítő 
vízszinteseinek nem behódoló, de azokkal harmonikus 
egységet képezni tudó homlokzatot , arcot mutat… Ez 
egy torzult modern képlet, amely a hátsó homlokzatnál a 
torz szabálytalan ad-hoc megoldásoktól keresetlen 
szabad építészet szerű, de a halmazszerű tömeg 
formálást nem megtagadó igazi helyi rendetlenséget és 
festőiséget képez le. E torzulásos keresetlenséget a 
legtöbb bukaresti épületen megtaláljuk. Ezzel együtt 

nagy érték, engem nagyon inspirál. Egyszerre fülledt és 
könnyed, frivol és játékos, nem veszi komolyabban 
magát, ironikus… olyasmi, mint Stravinski Tango című 
zongoradarabja, van is, meg nincs is klasszikus forma, 
de tánc van az biztos… 

4. A Cantacuzino bérház építész Marcel Locar 
építész terve a Maria Rosetti utcában,valamint egy 
társasház az Intrarea Dacilor-on… Torz kedvencek… 
Majd a helyszínen. Mellé hallgatni Bartók poszthumusz 
hegedűversenyét, amelyet első szerelmének Geyer 
Stefinek írt, alaptéma egy ideális és egy torz… 

Péterffy Miklós 
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B 057 
Lascar Catargi bulevard 
1900 körül 
 
 
 

 
 
A Lascar Catardi sugárút az észak-déli tengely 
részeként 1900 körül épült. Arisztokrata és nagypolgári 
paloták szegélyezik, amelyek jól mutatják a korszak 
megbízóinak ízlését és nagy mesterségbeli jártasságról 
tanúskodó építészeti megoldásait, amelyek a történeti 
stílusok széles spektrumát vonultatják fel. A sugárutat 
két oldalt kísérő hársfasort a 70-es években kivágták, 
hogy nagyobb teret biztosítsanak a motorizált 
közlekedésnek. Sok épületet rendbehoztak az utóbbi két 
évtizedben. 
 

B 035 
Romana tér 
 
 
 
 

 
 
Egy kör alakú tér, melynek szerkezete az 1900-as 
években alakult ki, a Lascăr Catargi Boulevard 
fejlesztése idején. A körforgalmú közlekedési rendszer 
kezelte ezt a formát, de a teret határoló épületek 
homlokzatainak végső kialakulása késett. A térfalak 
őrzik azon változások, fejlesztések minden állomását, 
amiken ez a terület átment az elmúlt évtizedben, Ion 
Mincu (1900 körül) kis villájától (a Mendeleev utca sarka 
a Gazdasági Akadémiánál 1922-ben), a modernista és 
háború utáni szocialista realista beavatkozásokig. Egy fa 
feszület áll a körforgalom középpontjában az 1989. 
decemberi eseményekre emlékezve. A Capitoliumi 
farkas egy másolata is itt található, melyet Róma 
ajándékozott a városnak az 1906-os nemzeti kiállításra 
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3.NAP 

(zöld nyíl) 
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VILLANEGYED 

G 129 
Villanegyed, parcellázás 
 
 

 
 
Az Aviatorilor Boulevardtól keletre fekvő földterült 
felosztása 1911-ben kezdődik, és egy kiválló rendezési 
terv (jó utcavezetés, racionális infrastruktúra, korrekt 
méretű építési telkek) illetve hatékony szabályozás 
mentén hajtották végre. A végeredmény egy szofisztikált 
minőségű lakókörnyezet, fákkal szegélyezett utcákkal és 
kis terekkel. A Kiseleff utca városközpont és kertváros 
közötti sűrűséggel, átlagos méretű parcellákkal 
rendelkezik, jó minőségű villák létesültek a Filipescu 
Park mentén. Az itt épült villák stílusa a svájci faházaktól 
a firenzei casonekig, a neo-mórtól a neo-románig, az art 
decotól a bauhausig terjed, sokszor nem folytonos 
elrendezésben, de mindíg lenyűgöző elrendezésben. 

G 153 
Casa Elisabeta Cantacuzino  
Horia Creanga, 1934. 
 

  
 
Egy neo-román stílusú villákkal körülvett helyszínen az 
építész egy kifogástalan, kiegyensúlyozott 
arányrendszerű, kompakt, tiszta dimenziójú épületet 
hozott létre. Az épület belső tere a nappali és az 
éjszakai aktivitások szintbeli elszeparálásán alapul, 
melyeket egy az északi falon futó belső terű, folyamatos 
lépcsőtér köt össze. A tetőterasz (ma beépítve) a 
lakóterek szabadteri megnyújtására lett kialakítva. A 
bejáratot magas szinvonalú kubista dizájn emeli ki. 

G 131 
Casa Prager 
Arghir Culina, 1931-32. 
 

 
 

 
 
Ez a villa Emil Prager tulajdonában állt, aki egy 
ingatlanokkal foglalkozó, jegyzett epítőmérnök volt, és 
maga tervezte és építtette a város legtöbb fontos beton 
és fém szerkezeteit a második világháború előtt. Az 
épületet Arghir Culina tervezte, homlokzatai az art deco 
stílus arányosan lekicsinyített stíluselemeit tartalmazza a 
modern formák pőreségének leplezése céljábol. 
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G 158 
Két Villa, Strada Atena 
Ion Boceanu, 1934-36. 
 

 
 
Az építész itt az épület sarkát alátámasztó oszlopot az 
üveghomlokzat mögé rejti, hogy így dramatizálja a 
szobrászi műgonddal formált tömeget. 

G 166 
Villa Strada Atena 18.  
Gheorghe Simotta, 1935 
 

 
 
Gheorge Simotta által tervezett rezidenciák nem vették 
fel a kubista stílust. A tehetős családok által építtetett 
villák bőségben vonultatják fel a kor jellemző epítészeti 
stílusait. Modern tömegalakíás a kubista esztetizálást 
teljesen elimináló neobizánci ornamentikával. 

G 142  
Casa ininer Busila  
Duiliu Marcu, 1932-33 
 

 
 

 
 
A homlokzatok kialakítása helyi építészeti karaktert 
mutat anélkül, hogy messze elhagyná a klasszikus 
egyszerűség koncepcióját. A lakófunkciókaz feszesen 
körülölelő tömeg látszótégla burkolatú. A külső 
színválasztás a meleg tégla színre és a természetes kő 
színére hagyatkozik. A lakatos szerkezetek bronzból 
készültek art deco stílusban. 
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G 155  
Villa Aleea Alexandru 41.  
Tiberia Niga, 1934 
 

 
 

 
 
Az Alexandru Alleeaban álló villa az építész egyik első 
munkája, hasonlít a környéken található, más neves 
építészek által tervezett épületekhez. A redukált 
körméretű kockába épített családiházak tökéletesen 
végrehajtott példája. Az élesen vágott emeleti ablakok 
szalagszerűen futnak körbe az épület homlokzatain, 
ezáltal vizuálisan elemelvén az épületet lezáró 
padlásteret. Az emeleti alblakok előtt végigfutó, az 
épület vízszintes tagolását kiemelő vízszintes osztású 
acél rdazatot eltávolították. 

G 103   
Cornel Medrea szobrász egykori műterme  
Creanga, 1929 
 

 
 
Horia Creanga első élpülete miután befejezte 
tanulmányait a párizsi École des Beaux-Artson. A 
Creanga műveit magyarázók ebben a kompakt 
kompozícióban - mely két zárt oszloppal egy légies üveg 
tömeget zár körbe - expresszionista hangvételt vélnek 
felfedezni, melyet később az építész sikeresen olvaszt 
bele kubista stílusába. 

G  111  
Casa Malaxa, Román Kulturális Intézet  
Petre  Antonescu, 1930 
 

 
 

 
 
A villa egy hatalmas teret foglal magában, ahol 
művészeti alkotásokat lehet kiállítani, vagy koncerteket 
lehet tartani - a teremben található alapítólevél Nicolae 
Malaxat, a tehetős iparost művészeti amatőrnek írja le. A 
belső tér meglepő, éles ellentét áll a formális helyiségeg 
nagyszabású monumentalitása és a kiszolgáló funkciók 
gyér méretezése özött, melyet ráadásul kis folyosók 
szelnek át. A homlokzat klasszikus neoromán stílusú 
Antonescu értelmezésében. 
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G 156  
Villa, Aviatorilor 36  
Duiliu Marcu, 1934 
 

 
 

 
 
Az építész a helyszín környezetében található 
épületekhez képest - melyek stílusa már megépülésük 
idejében is elavult stílusok keveréke volt - radikális 
formálást választott. Ezzel az alkotással az építész 
elhatárolódik az eklektikus regionalista 
kifejezésmódoktól, egy kubista jellegű hozzáállás javára. 
Az úttesttől visszahúzott, téglaborítású kocka, melynek 
ablakai fehér kövel keretezettek, a belső tereinek 
alakitásában fedi fel építészeti minőségeit, főleg a kerttel 
való kapcsolat tekintetében. Az épület programja 
jellemző a korra, amikor a lakó jellegű éületek egy irodát 
is tartalmaztak a tulajdonos számára aki szakmáját az 
otthonában gyakorolta. 

G 188  
Casa Reich  
Marcel Iancu, 1938 
 

 
 
A villa perforált tulnyúlása játékos árnyékokat ad a 
homlokzat tervezett geometriájához, ezzel is kiemelvén 
a visszahúzott ablakok és a sima fehér felületek közötti 
kontrasztot. A. Sartoris felhasználta a Casa Reichot a 
racionális építészet illusztrálására. 

G 199  
Hermina Hasser villa  
Marcel Iancu, 1937 
 

 
 

 
 
A véletlenektől mentes szigorú kubista tömeg a földszinti 
alaprajz megnyújtásával egy nagy szabadtéri tersszal 
létesít kapcsolatot a kerttel, és tömegformálásában így 
éri el a vertikális irányok hangsúlyát. A föhomlokzat egy 
nemrégiben épített szerkezet mögött rejtve marad. 
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G 205  
Többlakásos ház  
Henrieta Delavrancea Gibory, 1938-39 
 

 
 

 
 
Henrieta Delavrancea szimpla és duplex lakásokat 
csoportosított össze, melyek családiházak jellegét 
viselték a belső burkolataikat és a funkcionális 
elrendezésüket illetően. Egy kis tér terül el a homlokzat 
teljes konkáv felülete előtt, ahova faág mintázatban kettő 
fasorokkal szegélyezett út fut be, ezzel láthatóvá téve 
saját magát. 
 
 
Írta és fordította: Weiszkopf András 
Forrás: CELAC M. Et al. (2005): Bucharest - architecture 
and modernity - an annotated guide. p101-119; 
KERÉKGYÁRTÓ B. (2014.03.): DLA-előadás diái 
 

G 331 
Bazaltin épület 
Charles de Gaulle tér  
1935, Marcel Iancu 
 
 

 
 

 
 
A város északi részének léptékváltása Marcel Iancu 
Bazaltin épületének létrejöttével kezdődött (1935), és a 
Román Televízió épületével az 1970-es években 
folytatódott. A 2000-es évek elején épült a Vladimir 
Arsene és társai által tervezett Nemzetközi Üzletközpont 
(2003-2005). 
A 90-es évektől kezdődően a téren és a térre rávezető 
Aviatorilor sugárúton és a vele párhuzamos Grigora 
Mora utcában üzleti negyed van kialakulóban. A század 
elején villanegyed és közpark együtteseként kiépült 
sugárút mentén változó magasságban épülnek bank- és 
irodaépületek, amelye alakult ki, ennek zászlóshájója. 

H 212  
A Szabad Sajtó Háza (korábban Scanteii Ház) 
Piata Pressi Libere 1. 
1948-1955, Nicolae Badescu, Horia Maicu, Marcel 
Locar, Mircea Alifanti és mások 
 

A Sajtóház a szocreál építészet kiemelkedő fontosságú 
épülete Bukarestben. Az első változtatot a szovjet 
tanácsadó utasításainak megfelelően át kellett tervezni. 
Így lett a kozmopolita, formalista tervből „szocialista 
tartalmú és nemzeti formájú” épület. A középső, 
magasabb, spirálissal koronázott épülettömböt 
alacsonyabb, de hasonlóképp monumentalizáló 
épületszárnyak fogják közre. A Sajtóház ideologikus 
volta ellenére a klasszikus kompozíció, a történeti 
formálás és díszítőelemek használatának ismeretéről 
tanúskodik, szemben a Néppalota esetlegesen használt 
eszközeivel.   
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G 069 
Román Parasztmúzeum 
Bulevardul Kiseleff 1. 
1912-1938 Nicolae Ghika Budesti 
 

 
 
Az építés ugyan már az első világháború előtt 
elkezdődött, de részlegesen is csak 1938-ban fejeződött 
be. Az épület, funkciójának megfelelően, a moldvai és 
havasalföldi hagyományok elemeit, monumentális 
arányait használja. A második világháború után, 
egészen 1990-ig más funkcióban használták, azóta újra 
gazdag néprajzi gyűjteménynek ad helyet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H 179 
Falumúzeum 
Soseaua Kiseleff 
1936  Dimitrie Gusti szociológus és tanítványai 
 
 

 
 

 
 
A falumúzeum a két világháború közötti román 
szociológia kiemelkedő alakja, Dimitrie Gusti veze-
tésével létesült. Különböző tájegységekről származó 
temlomok, lakóházak, mezőgazdasági építmények, 
munkaeszközök, berendezési tárgyak széleskörű 
gyűjteménye, amely az idők során tovább bővült.  
 

 
H 048  
Minovici Néprajzi Múzeum 
Strada Dr. N. Minovici 1. 
1906-1907 Cristofi Cerchez 
 

 
 
A villa eredetileg a tudós és néprajkutató Dr. Nicolae 
Minovici és kerámiagyűjteménye számára épült (vö. 
Budapesten a Malonyai villával!).  
A neo-román nemzeti stílus mintaadó épülete, amelyben 
érdekes módon ötvöződnek a középkori, az ottomán 
lakótornyok regionális variánsát jelentő, 
erődítményszerű bojár házak (kullas), a hagyományos 
parasztházak valamint az art nouveau elemei. 

 



	 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.NAP 

(piros csillag) 
 



	 39 

C 266  
Új közigazgatási központ, városterv  
1977 - 1984 
 

 
 
30 – 40 évenként Bukarestet földrengések rázzák meg. 
A huszadik században 1902-ben, 1940-ben és 1977-ben 
történt ilyen jelentősebb földrengés. A totalitárius 
diktatúra a legutóbbit kihasználta, hogy a „régi város” 
helyett létrehozza a az „ új szocialista várost”. Az 1977-
es földrengés a politikai döntések nyomán vezetett el 
Bukarest egyik legjelentősebb urbanisztikai 
beavatkozásához. A földrengés utáni várostervek 
hagyományos módon indultak, konzultációval, 
pályázatokkal, de hamarosan a központi hatalomnál 
összpontosultak és a döntéseket sokszor a diktátor egy 
személyben hozta meg. A tervet kér egyszerű elem 
dominálja: a „ház” magába foglalva az összes állami 
hatalmi szervet és a „bullvart” 5 km hosszan a Alba Iulia 
térről indulva. A ház helyének megválasztása az 
„Arsenal” dombon, meghatározta a tengely kelet – 
nyugati irányát, ellentétben a város addig szervesen 
kialakult észak – déli irányultságával. 
 

C 271  
Az új városközpont megtisztítása  
1980 - 1989 
 

 
 
A térképen a 19 századi Bukarest látható, sötéttel jelölve 
az új központ érdekében teljes mértékben elpusztított 
részeket. A terület rombolása a tervek elkészülte előtt 
megkezdődtek 1800-tól, spontán döntések alapján. 5 
négyzetkilométerről 40000 lakost telepítettek ki. A 
pusztítás eltakarította a földrajzi jellegzetességeket, 
archeológiai emlékeket, meglévő utcahálózatot, szegény 
és gazdag kerületeket és a növényzetet. Számos 
épületet örökre elveszett, néhány templomot új 
helyszínre szállítottak. A totális diktatúra kizárta a józan, 
racionális, szakmai véghezvitelét Bukarest legnagyobb 
városi fejlesztésének. 
 
 

C 278  
A szocializmus győzelmének útja 
 
 

 
 
Az út a Casa Poporulri előtti félkör alakú térből indul és a 
Unirii téren keresztül folytatódik az Alba Iulia-ig. A Civic 
Center program ikonikus megtestesítője. Az út utal 
Bukarest történelmére (Calea Victoriei) és a 
szocializmus csatájának győzelmére. A kompozíció 
lineáris, szimmetrikus a két végpont eklektikus 
építészetét idézve. Túlméretezett szerkezetek, gyenge 
minőség és a szánalmas megvalósítás a rövid 
határidőnek is köszönhető. 
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C 275  
Casa Poporului 
1984 – 1989 
 
 

 
 
Az épületet a vezető építészekkel folytatott egyeztetések 
után, végül egy fiatal építész kapta meg. A hatalmas 
beruházás Nicolae Ceausescu személyes utasításai 
alapján zajlott. 
 

C 330  
Kortárs művészeti múzeum 
Palatul Parlamentului 
2002 - 2004 
 

 
 
Az MNAC 2004 októberében nyílt meg. hosszas viták 
után. Sokan megkérdőjelezték, hogy egy diktatúra 
szimbolikus épülete megfelelő helyszíne lehet a  kortárs 
művészeteknek. A múzeum beköltözése, és a nyugati 
szárny átalakítása fontos momentumnak tekinthető az 
1980-as pusztítások feldolgozásában. Egy publikus 
funkció beköltözése a „Házba”, a kortárs építészeti 
szemlélet és művészet aktív megjelenése minden 
bizonnyal előremozdítja a további párbeszédet.  
 

  
D 283  
A félbehagyott Új közigazgatási negyed  
1990 
 

 
 
A diktatúra utáni őszön az Új Közigazgatási Központ 
építkezése leálltak. Az „Emberek házának“ belső 
tereinek körübelűl egy harmada készült el. A boltok a 
sugárút eslő szakaszán nyíltak meg, a lakások üreen 
álltak. A Nemzeti Könyvtárnak az első homlozata készült 
el, rengeteg apartman épület a Alba Iuila tér körűl a 
beejező stádium elején tartottak. A sugáút keleti oldalán 
mai naig lehet látni a Culturális Központ félbehagyott 
alapozását, az elhagyott könyvtár közelében. Az új 
épületek mögött a rombolást túlélt házak vannnak 
megpróbálva kezdeni valamit a súlyos szociális 
problémákkal.  
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C 285  
Az Új közigazgatási negyed sorsa 1989 Októbere 
után 
 
 

 
 
A kommunista diktatúra 1989 Decemberi bukása után a 
Közigazgatási Központ programja és elhelyezkedése 
újragondolásra várt. Hosszas vita és konfliktus után, kis 
átalakításokkal egy konferencia központ és egy 
koncertterem költözött a „Házba“. Ezután nemsokkal az 
újonnan meglakult képviselőház is ide költözött. 
Újintézmények (állami irodák, a Romániai Tudományos 
Akadémia, és a Mariott Hotel) számos más épületbe 
beköltöztek. A sugárút befejezetlen keleti részénél a 
bankokká, irodaházzakká (hatalmas mennyiségben) 
történő átalakítások nagyon gyorsan lezajlottak. Az 
építészeti homlokzatkezelés függönyfalakra, kő és 
kerámia csempeborításra korlátozódott. Tömeges 
hírdetés és reklám lóg a homlokzatokon. 
 
 

C 299 
Városi javító beavatkozások 
1997 Építész: Serban Sturdza et al. , Mihai Ursachi 
 
 

 
 
A CEC Bank egy széles körben elismert, 
hagyományokkal rendelkező intézmény. A vezetés az 
1990-es évek közepén úgy döntött, hogy nemcsak 
felülvizsgálja és modernizálja a tereit, hanem kiterjeszti 
jelenlétét a városra, rehabilitált köztereken keresztűl. A 
pályázatot Serban Strurdza et al. nyerte egy fontos 
beavatkozással az Alba Iulia téren. A térre néző íves 
homlokzatot megnövelte egy fedett passzázzsal, 
konzolos fém ívekkel árnyékolva a déli részét ennek a 
túlméretezett térnek. 

C 298  
Bukarest 2000 - Nemzetközi urbanisztikai 
tervpályázat  
1995 – 1996 
 

 
 
Nemzetközi visszhanggal kísért, de kevés tényleges 
hatással jár. Három szervezet (UNESCO, Nemzetközi 
építészek szövetsége, Román parlament) által 
összefogott „Bukarest 2000” pályázat összemérhető 
más nagyobb tervpályázatokkal (Berlin, Varsó). 238 
csapat indult a pályázaton, 15 jutott tovább. Az első 
helyezett Mainhard von Gerkan (Hamburg) professzor 
és csapata lett. Ez a javaslat visszaépített volna a terület 
jelentősebb épületeit, a palota mögött felhőkarcoló 
negyedet képzelt el irodákkal és üzleti negyeddel. A 
lerombolt területekre lakófunkciók kerültek volna új 
merőleges rendszerű utcahálózattal, azt keresztezve 
fedett és nyitott passzázsokkal a régi történeti utak 
helyén.  
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CEAUSESCU PROJECT 

 

 

 
Ceausescu grandiózus építkezését Bukarest régi 
negyedének közel egynegyedének lerombolásával 
kezdte. Az elpusztított épületek helyére egy hatalmas 
palotát képzelt sugárúttal, neo-barokk szökőkúttal, és 
neoklasszicista épületekkel. A projekt hatalmas 
energiákat emésztett fel, de felépült. A forradalom után 
komoly vitákat váltott ki, hogy mi legyen a sorsa. Sokan 
elbontották volna, de végül a befejezés mellett döntöttek 
és a parlament, konferencia termekkel, kortárs 
múzeummal költözött bele. 
Egyik magyarázat a megalomán építkezésekre, hogy 
Ceausescu rádöbbent nem kedveli sem a szocialista 
sem a nyugati építészetet, de észak koreai építészeti 
irányok tetszett neki. Egy verseny alakult ki közte és 
barátja Kim II Sung között. A két központi épület között 
lényegi különbség, hogy a koreai beépítetlen területre 
került. A romániai építkezések lényeges eleme volt a 
rombolás. Sokak szerint fontosabb momentum mint a 
megépítése a központnak. A célja a meglévő múltbeli 
láncolatok teljes megszakítása, és egy új korszak 

megnyitása. Ebbe az ideológiába jól illeszkedtek az 
országszerte történt falurombolások is. 
 

 
 
Casa Popuruli 
 
Építés: 1984 - 1997 
12 szint, 8 szint a föld alatt 
340000 négyzetméter,1100 szoba 
A toronyóra és a három alsó szint soha nem készült el, a 
bútorok nagy része is elmaradtak. 
 

 
 
Kezdetek 

 
Ceausescuban 1977-ben fogalmazódott meg egy új 
központi palota építése, egy bukaresti 1500 halottat 
követelő földrengés után. 1977-ben két tervpályázatot 
írtak ki: egyet a várostervekre és egyet a népek házára. 
A pályázat 1981-ig húzódott. Ekkor már indulhatott a 
fiatal Anca Petrescu a pályázaton, de végül nem adta le. 
Azonban három hónapon keresztül tovább dolgozott a 
terven és elérte, hogy az ő modellje is bekerüljön a 
pályázatok közé. Végül a 34 éves építész kapta meg a 
megbízást a hatalmas projekt koordinálására. 
 

 
 
Az építkezések 1984-ben kezdődtek 700 építész 
bevonásával. Sohasem dolgoztak a helyszínen 20000-
nél kevesebben, a halálesetek gyakoriak voltak. Három 
történelmi városrészt leromboltak, 27 templomot és 
zsinagógát. 40000 embernek két napja volt, hogy 
elhagyja az otthonát. Céljuk volt, hogy csak hazai 
alapanyagokat használtak. 
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Anca Petrescu – építész 
 

 

 
Petrescu 34 évesen kapott megbízást a ház 
megépítésére. 
Előképe a Buckingham-palota és a versailles-i kastély 
volt. 
700 építészt vezetett, 20000 munkás dolgozott egy 
időben 
1990-ben építészek csoportja perbe fogja.  
A támadások elől Franciaországba menekül. 
1994-ben folytatják a munkákat a 2000-es években 
Petrescu ismét az épületen dolgozik. 
 

 
A lerombolt városrész - Andrei Pandele fotója 

 
Az épülő Casa Popuruli - Andrei Pandele fotója 

 
Az épülő sugárút   

 
A megépült Casa Popuruli - Andrei Pandele fotója            
 
 
 
Írta és fordította: Oroszlány Miklós 
Forrás: CELAC M. Et al. (2005): Bucharest - architecture 
and modernity - an annotated guide. Simetria, p14-18;  
NEIL LEACH (1999) Architecture and Revolution: 
Contemporary Perspectives on Central and Eastern 
Europe 
www.thedailybeast.com/articles/2013/11/03/the-week-in-
death-the-dictator-s-architect.html (2014) 
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(türkíz káró) 
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B 007  
Filharmónia  
Piata Revolutiei 
1886-1895, Albert Galleron 
2000-2004, Raluca Nicoarâ, Dragoş Badea 
 

 
 
A tudományok és művészetek palotája, a „Román 
Atheneum” abból a célból épült, hogy fényűző 
körülmények között ugyan, de a lehető legszélesebb 
társadalmi körben elérhetővé tegye a különböző 
kulturális javakat (kiállítások, koncertek, konferenciák, 
könyvtár, galéria, filmvetítések formáiban). A francia 
építész, Albert Galleron által jegyzett épület téglalap 
alakú tömegében egy kör alakú nagyterem áll, amely a 
lovas múltú társadalom meglévő alapját, az arénát 
értelmezi át. A belle epoque stílusú belső terét történelmi 
jelenetet ábrázoló mennyezeti freskó (Costin Petrescu, 
1933-38) díszíti, amely éles kontrasztban áll az épület 
letisztult, fehér külsejével.  

B 332 
UAR (Union of the Romanian Architects) irodaépület  
5 D. Dobrescu Str. 
2001, Total Design / Zeno Bogdanescu, Dan Marin  
 

 
 
Egy 19. század második felében épült villaépület (Casa 
Pucescu) ráépítéssel történő újraértelmezése. 
A villa, amely a századfordulón a kulturális elit 
találkozóhelye volt, 1989 előtt a hírhedt kommunista 
titkosrendőrségének (Securitate) adott otthont. A 
Forradalom alatt nagymértékben megrongálódott, szinte 
csak néhány fal maradt épen, a homlokzatán 
mementóként ma is meghagyva láthatók a harcok 
lövésnyomai. Az épület 1990-ben került a Román 
Építész Kamara tulajdonába. 1991-ben építészeti 
tervpályázatot írtak ki az épület átalakítására, de Zeno 
Bogdanescu és Dan Marin építészek nyertes terve csak 
12 év múlva, 2003-ban valósulhatott meg. A tervezés 
alapkérdése az volt, hogyan lehet a fontos és jelképpé 
vált rom megtartása mellett egy kompakt épületet 
alkotni, úgy, hogy közben el is váljanak egymástól a múlt 
és e jelen elemei. Az építés második szakaszában az 
üveg tömeg továbbfolytatódik majd az utca szintjén a 
szomszéd épületig. 

B 226  
Palota Koncertterem/rendezényközpont  
1957- 1960 
 
 

 
 
Kezdetben a Palotacsarnok programja konferencia-
termet valamint egy 3000 fős, többcélú rendezvény-
termet foglalt magában, amelynek előadások, koncertek 
és más kulturális rendezvények befogadására egyaránt 
alkalmasnak kellett lennie. Kiterjedt bontásokat követően 
az új komplexum az egykori királyi palota bővítéseként 
valósult meg. Az épület a tér központjában áll, s 
lakóházak veszik körül. Négyzetes tömegét alacsony 
hajlásszögű kupola fedi, a homlokzat klasszicizáló 
jellegű, vak árkádokkal. A 80-as évek közepén 6000 
fősre bővítették. 
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B 309 
Városépítészeti pályázat – Forradalom tér 
1997 – Francisc Echeriu, Marina Echeriu 
 
 

 
 
A Forradalom tér a város szívében fekszik. Miközben a 
bővítések, rekonstrukciók, felújítások, új épületek (a 
legutóbbi az UAR épület 2004-ben) miatt állandóan 
változik, szimbolikus szerepe érintetlen maradt az 
emberek emlékezetében és a város történelmében. A 
pályázati program célkitűzése volt, hogy az építészek 
olyan tervet készítsenek, mely képes összehangolni a 
terek, utcák, teresedések, piazetták egyelőre véletlennek 
tűnő sorát. Továbbá olyan építészeti választ adni, mely a 
meglévő táji elemekkel egy koherens és szemléletes 
képet alkot.  

B 141 
National Art Museum  
Palatul Regal, volt királyi palota 
Piata Revolutiei 
1930-37, Nicolae Nenciulescu 
 

 
 
Királyi szállásépület ezen a helyen 1837 óta létezett 
valamilyen formában. Az 1927-es tűzvész során a régi 
épületek megsemmisültek, és a királyi palota újraépült. 
Az épület az akkoriban "Carol II"-nak nevezett stílusban 
(és Carol II uralkodó személyes írányítása mellett) 
valósult meg és ezzel szándékosan állást foglalt a 
nemzet-idegennek titulált modernizmussal szemben. Az 
épületen megjelenő korintoszi oszloprend együttes ezt 
az állásfoglalást eleveníti meg. A kortárs közvélemény 
szerint az épület így "a nemzeti egység és szolidaritás" 
megtestesítése. A II. világháború utáni 1948-s 
államosítást követően az akkoriban alakult Nemzeti 
Művészeti Múzeumnak adott helyet. Az 1989-es 
események során az épület szó szerint kereszttűzbe 
kerüt, majd a felújítása és javítása tíz évet vett igénybe. 
2000 óta működik újra mint múzeum.  

B 138  
Kretzulescu tér és templom  
 
 
 
 

	
 
A templomot Iordache Crețulescu bojár és felesége 
építtette 1720 és 1722 között. Eredetileg a külső is 
festett volt, de az 1930-as évek restaurációja során 
téglaburkolatot  kapott. A belső freskói a 19. század 
közepén készültek. A templom megsérült az 1940-es 
földrengésben, ezt azonban már 42-43-ban 
helyreállították. A kommunista időkben bontásra jelölték 
ki, de több építész erőfeszítése nyomán megmenekült. 
Ugyancsak helyreállításokra került sor az 1977-es 
földrengést követően, illetve 1989 után is. 
B 034  
A Román Építész Kamara székháza (Ion Mincu ház)  
Pictor Arthur Verona 19. 
1890, Ion Mincu 
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A sarokházat eredeti építtetőjétől (Gaetano Burelli) 
vásárolta meg, alakította át és rendezte be Ion Mincu 
családja részére, ahol 2003-ig laktak leszármazottai. Az 
útkereszteződésben, a telek geometriája őrzi a 18. 
századi formát, a korabeli kertek hosszú életű fáival. A 
kompakt tömeg meghosszabbítása a keskeny 
ablakokkal áttördelt tömör kerítés, mely jól kifejezi a 
belső tér és a kert intim viszonyát és jellemzi az 1900-as 
évek hagyományos bukaresti lakástípusát. Mincu 
újraértelmezte és kibővítette a régi épületet: az 1900-as 
évek épületbelsőinek hangulata az általa már korábban 
(a Lahovary háznál és a közelben található Központi 
Iskolánál) is használt, nemzeti ihletésű ornamentikával 
egészül ki.  
 

     

B 333 
Könyvesbolt és kiállítótér 
Strada Artur Verona 13 
2003. Architect Serban Sturdza 
 
 

 
Az önerőből létrejött egyedülálló kezdeményezéssel egy 
meglévő lakást alakítottak át képzőművészeti 
kiállítótérré, háttérfunkcióként  könyvtárral és teaházzal. 
Az alacsony költségvetésű projekt eredménye jól 
bizonyítja, hogy  a minőség és a hangulat nem feltétlenül 
a befektetett összeg függvénye. 
 

 
A Francia Intézet könytára és az Elvira Popesco mozi 
átépítése 
2009  Studio Kim Bucsa Diaconu / SKBD  
2012 Kim Attila 
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TEMPLOMOK 

 
Térkép: 
https://mapsengine.google.com/map/edit?authuser=0&a
uthuser=0&hl=hu&hl=hu&mid=zgydVCeBhP_Y.ktIMalhTl
-y4 
 

 
 
térszervezés 
tipikus román ortodox templomalaprajz 

 
proszkomidia 
(protézisz) - 
előkészületi 
oltár 
 
oltár 
diakonikon 

 
 
 
pridvor (előtér) / pronaosz / naosz / oltárapszis, előtte 
ikonosztáz 
 
 

ikonosztáz 
A képfal (ikonosztáz) rendszerint minden keleti rítust 
követő egyház templomában megtalálható. Az ikonfal a 
szentély és a főhajó között helyezkedik el, és a keleti 
liturgia fontos elemének számít. A bizánci rítus felfogása 
szerint az ikonosztázion fő célja nem az, hogy 
elválassza a szentélyt és a híveket egymástól, hanem 
éppen ellenkezőleg: a szentek ikonjai, a bibliai 
történetek összekötik a földi létet Isten országával, 
mintha az ikonok a mennyország ablakai lennének. 
Az ikonosztázok felépítésében a legalsó sor, az alapsor 
összetétele a leginkább szabályozott. Itt  található 
a  képfal három kapuja, az északi és a déli diakónusi 
kapu és a középső király kapu. Felépítése: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kereszt (1), balról 
Istenszülő, jobbról 

Szent János apostol 
(ószövetségi pátriárkák és ősatyák, 12) 
próféták ikonjai (11) 
apostolok ikonjai (10) 
Pantokrator ikon (2) 
ünnepkör: a liturgikus év 12 ünnepe (3) 
Krisztus ikonja (7) 
Istenszülő ikonja (8) 
védőszentek (9) 
király kapu. fölötte: Utolsó vacsora (3). kapu felső rész: 
Örömhírvétel (4); alsó négy mező (5): evagélisták  
6: északi és déli diakónusi ajtó (arkangyalok) 
 
 
 

egyházi festészet 
Csak az érdekesség kedvéért álljon itt pár szó a 
Romániában virágzó az egyházi festészetről. Más (nem 
ortodox) országokban a murális festészet, különösen, ha 
freskótechnikával készül, már történeti műfajnak számít, 
a művészeti egyetemeken is csak futólag esik szó róla.  
A festőknek rendelkezni kell az Egyházi Festészeti 
Bizottság (Comisia de Pictura Bisericeasca a Patriarhiei 
Romane) engedélyével. A vizsga egy többlépcsős 
teológiai és egy gyakorlati részből áll. A jelentkezőknek 
a vizsgán való részvételhez 600 nap szakmai 
gyakorlatot kell igazolni, melyet egy egyházi festő mellett 
töltöttek, egyéb végzettség nem feltétel. A vizsga egy 
templombelső meghatározott jeleneteinek festése 1 
héten keresztül. A vizsgát évente egy alkalommal 
rendezik 30-40 jelentkező részvételével, a sikeres 
jelöltek pontszámtól függően harmad- vagy negyedrangú 
templomfestőkké válhatnak. 
Oktatás: ortodox teológiai karokon (Bukarest, Iasi, 
Kolozsvár), szakrális művészeti karon művészeti 
egyetemeken (Bukarest, Kolozsvár), Murális technikák 
szak 
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Biserica Curtea Veche 
Str. Iuliu Maniu 33 
1545-1547 
 
A “Régi udvar” templom az első fejedelmi udvar 
megmaradt tanúbizonysága, Bukarest legrégebbi 
műemléke. Két évszázadon keresztül 
koronázótemplomként szolgált.  
Változások: 1715: homlokzati portál; férfiak és nők közti 
elválasztófal;1700-as évek második fele: a templom 
bővítése két nagyméretű oldalkápolnával; 1849: az 
1847-es tűzvészben megrongálódott templomot 
Schlatter osztrák építész építi újjá neogót stílusban. Az 
oldalkápolnák lebontásra kerülnek.1914: a restaurálások 
kezdete; 1928-1935: az eredeti megjelenés 
helyreállítása (építész Horia Teodoru) A vastag neogót 
vakolat alól előkerült a XVI. sz-i tégla-vakolat sávos 
homlokzat. A XIX. sz-i beavatkozások közül egyedül az 
ablakok maradtak meg.    
 

 
 

Manastirea Plumbuita  
Str. Plumbuita 
1559-1568 
 
Moldvai hatásokat (ablakkeretek) mutató 
kolostortemplom. Nevét a kolostor tetejét borító 
ólomlapokról kapta. 
1647: újjáépítés a török harcokat követően; 1802, 1838: 
földrengésben megrongálódott; 1848: börtön; 1933-40: 
az eredeti megjelenés helyreállítása 
 

 

Manastirea Radu Voda 
Str. Radu Voda 18 
1568-1577, 1614 
 
A nagyméretű monostortemplomot Radu Mihnea 
fejedelem építtette 1614-ben. Több ízben 
átépítették;1802, 1838: földrengésben megrongálódott; 
1859-63: neogót helyreállítás (Johann Schatter); 1969-
77: restaurálás. 
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Manastirea Marcuta 
Str. Marcuta 8 
1586-1587 
 
Tipikus XVI. sz-i egyhajós, egytornyos kolostortemplom, 
különösen a homlokzata jellegzetes. 
1733: előcsarnok toldása, kőkeretes nyílászárók, belső 
festés; 1774-82: a kolostor épületeinek bővítése; 1820: a 
kolostorépületet elmegyógyintézetként hasznosítják; 
1925 után: gyermekotthon;  1945-57: eredeti megjelenés 
visszaállítása (R. Manciulescu). 
 

 
 

Manastirea Mihai Voda 
Str. Sapientei 
1589-91 
 
Vitéz Mihály építtette. Evlia Cselebi török utazó 
Bukarestben tett látogatásakor írja (1666), hogy “a 
kolostornak 100 szobája van és valamennyi építménye 
kőből készült”.  
Változások: 1827-35: átépítés ; 1928-1935: az eredeti 
megjelenés helyreállítása.   
 

 

Régi Sf. Spiridon templom 
Bd. Natiunile Unite 
1680, bontás: 1987 
 
1987-ben a bulldózerek pár óra alatt a földdel tették 
egyenlővé az 1680-ból származó kis templomot, 
bármilyen különösebb ok nélkül. Helye éveken át üresen 
állt, csak az egykori bejáratot őrző nyárfa maradt meg. A 
templom ma ismét áll: a Sf. Spiridon az első, 1990 után 
eredeti formájában rekonstruált templom. A 
rekonstrukció mai anyagokból, mai építéstechnikával 
készült el (szerkezete vasbeton). Közvetlen 
szomszédságában épült nemrégiben az egyház 
jótékonysági intézménye, módosított neo-román 
stílusban. 
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Biserica Sfantul Eftimie - Fundenii Doamnei 
Soseaua Fundeni 138 
 
 
1699-ban épült, védőszentje Nagy Szent Euthymius. 
Egy 1938-ban megjelent építészeti kalauzban a szerző 
(prog. G. Ionescu)  úgy írja le a templom környezetét, 
mint találkozási felület egy szegény falu és a külváros 
között, a mezőkön keményen dolgozó emberekkel. Ma a 
templom egy rohamosan fejlődő területen, külső 
közlekedési gyűrűn található. A romos templomot 
szerkezetileg helyrehozták, de a keleti szőnyeg 
mintázatú homlokzati stukkók renoválása még ezután 
következik. A belső freskók is figyelemre méltók. 
 
 

 

Új Szent Spiridon Katedrális (Sfântul Spiridon Nou) 
Calea Șerban Vodă 29 
1758, újraépítés:1858 
 
Bukarest legnagyobb ortodox temploma. Eredetileg 
neogótikus stílusban épült, de erősen érezhetők a 
hagyományos román építészet hatásai. Később 
jelentősen átalakították, főleg a tornyokat. Az első Új 
szent Spiridon nevű templom ezen a helyen épült 1768-
ban (Wallachia uralkodóinak Scarlat Ghika és fia 
Alexandru Ghika megrendelésére). 1858-ra teljesen 
újraépítették (Luigi Lipizer és Xavier Villacrosse 
építészek). Az olajfestményeket Gheorghe Tattarescu 
készítette 1862-ben. A huszadik század során az 
épületet megrongálták a II. világháború légitámadásai, 
az 1977-es földrengés, és a metróépítés (1979). Később 
a kommunisták rombolási szándékától a pátriárka védte 
meg. 
 

 

Biserica Sf. Gheorghe Nou  
Piata Sf. Gheorghe 
1706, r: 1979-83 Stefan Bals 
 
Egyike a Constantin Brancoveanu által épített első 
templomoknak (1705-06). A tekintélyes templom 
előcsarnokban található névtelen sírkő Brancoveanu 
fejedelem hamvait rejti. Az épület megjelenése számos 
alkalommal módosult (egy tűzvészt követő, vitatható 
helyreállítás 1847-ben; az 1940-es és 1977-es 
földrengés okozta károk). A Stefan Bals építész vezette 
tudományos restaurálás (1979-1983) a templomot 
eredeti formájában állította helyre.   
A közelben található a város 0 pontja, a Piatra Miliara 
(1937), ahonnan a távolságokat mérik. 
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Manastirea Antim 
Str. Antim Ivireanul 
1710-1715, bontás: 1984-87 
 
1710-1715 között épült Antim Ivireanu metropolita 
alapításával. A templomot 1860-ban Schatter építész 
tervei szerint neogót stílusban átépítették. Az 
épületegyüttes túlélte az 1800-as évek végének 
lendületes urbanizációját, amely bontásra ítélte a régi 
negyedek jelentős részét. Gyönyörű környezete a ‘80-as 
években drasztikusan megváltozott az új politikai-
adminisztratív központ építésével. A templom, 
harangtorony és parókia kivételével az épületeket 
lerombolták és odébb felépítették, a Sinodal Palotát 
(1910) pedig eltolták és elforgatták, hogy helyet 
nyissanak az újonnan kialakított tengelynek. Magas 
iroda- és lakóépületekkel körülvéve a monostor 
elvesztette a 80-as évekig megőrzött tradicionális 
környezetét.    
 

 
 

Biserica Sf. Elefterie Nou 
Str. Sfintul Elefterie 6 
1936-1942, Constantin Iotzu 
 
A Sf. Elefteri Nou egyike az első világháborút követően 
épült ortodox templomoknak és sok szempontból tipikus 
példája az ekkoriban (és ettől kezdve) épülőknek. 
Szemben a korábbról származó parókiális templomokkal 
jellemző tulajdonságuk a monumentalitás és a bizánci 
építészeti elemek (pl. sávos tégla-kő homlokzati 
ornamentika) sajátos román interpretációja. Az ebben az 
időszakban épült templomok jelentősen hozzájárultak az 
új nemzeti építészet formavilágának megteremtéséhez.  
A Manastirea Casin (1938, 1946-59, Ionescu Berechet) 
egy másik bukaresti példa, valamint a legtöbb erdélyi 
város ortodox katedrálisa a két háború közti periódusban 
készült. 

Biserica di lemn Pogorarea Sfantului Duh 
Parcul Titan 
1992 
 
Érdekes kísérletnek állít emléket a Titán Parkban lévő 
fatemplom. 1990 után idősebb építészek egy csoportja, 
élükön az építész és író Constantin Joja-val az 
autentikus román építészet példáiként máramarosi 
fatemplomok másolatainak építését javasolták szerte a 
városban, például a Nemzeti Színház elé is. Bár az ötlet 
elméleti, történeti, urbanisztikai inkompatibilitása miatt 
szakmai körökben nagy ellenállást váltott ki, több 
fatemplom megvalósult a fővárosban és a környékén.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Szentirmai Boglárka 
Forrás: CELAC M. Et al. (2005): Bucharest - architecture 
and modernity - an annotated guide 
www.monumenteromania.ro 
www.crestinortodox.ro 



	 53 

FOLYÓK BUKARESTBEN 

 
 

 

Colentina 
Amedeo Preziosi (1868) 
 

 
Dâmbovița 
Amedeo Preziosi (1868) 
 
“Gyakran elmélkedj róla, hogy a meglevő és keletkező 
dolgok milyen gyorsan sodródnak és tűnnek el. Az 
anyag szakadatlanul áramló folyó; a természet 
tevékenysége folytonos változásban nyilvánul meg, a 
végső ok ezer meg ezer fordulat szövevényében bujkál. 
Szinte semmi állandó nincs, s lábunknál tátong a múlt és 
jövő feneketlen, mindent fölfaló mélysége. Hogyne volna 
hát esztelen, aki ilyen körülmények között felfuvalkodik 
vagy szorong, vagy jajgat, mintha valami akár egy ideig, 
akár tartósabban kellemetlenséget okozhatna. 
(Marcus Aurelius: Elmélkedések V. 23.) 

Bukarest két folyója a Colentina és a Dâmbovița, bár 
mindkettő városi szakasza szabályozott, markánsan 
eltérő karaktert mutat. 
 
Az északi Colentina kanyargós, valójában zsilipekkel 
elválasztott tavakból álló folyam (folyásiránnyal 
megegyező sorrendben: Lacul Baneasa, Lacul 
Herastrau, Lacul Floreasca, Lacul Tei, Lacul Plumbuita, 
Lacul Fundeni, Lacul Dobroesti és Lacul Cernica). 
Partját változatos lakóbeépítések szegélyezik (elit 
klubok, magánvillák medencével, sűrűn beépített 
szigetek), de közparkok és jelentős méretű, felhagyott, 
barnamezős területek is kísérik folyását. A tavak partja 
ugyanakkor több helyen jól bejárható, némely útvonalra 
a sajátos világot feltáró városi sétákat javasolnak. 
 

 
 
A Fogarasi-havasokban eredő Dâmbovița folyó a város 
központján folyik át, először 1883-ban szabályozták, 
majd az 1970-es években, Ceaușescu alatt a metró 
építésével összehangolva szabályozták a Lacul Morii és 
a Lacul Văcărești vízgyűjtő tavak között. Mai képét is ez 
határozza meg: a teljes városi szakaszon azonos 
keresztmetszetű betontámfalak közti csatornában folyik, 
melyet a várostól mindkét oldalon autóút vág el. A 
Bulevardul Unirii és a folyó metszésénél ráadásul 
teljesen befedték, itt valójában végleg eltűnik, hasonló 
megoldás a belvárosban más ponton is előfordul. 

 
Úgy tűnhet, hogy a két folyó közül a Colentina csupán 
kevesek privilégiuma, a Dâmbovița partja viszont 
valójában senkiföldje a városi szövetben. Budapest 
Dunától rakpartokkal elzárt viszonyával párhuzamba 
állíva leginkább a Studio Basar Dâmbovița kapcsolatos 
akciói és folyómenti sétái lehetnek érdekesek. 
 

 

Közfürdő folyótérképpel. Studiobasar 2012 
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Kifeszített üzenet-zászlók a folyó fölött egyszerre utal a 
hajózási zászlójelek mintájára és a 80-as évek bontásait 
fémjelző kerítések festetett háromszögeire. Studiobasar 
2012 
 
 
 
 

 

A bukaresti folyók vaktérképe 

A folyók és tavak nevei 
 

 

Látnivalók a folyóparton (01. Manastirea Plumbuita, 
kolostorkert 02. Sziget rommal, kerített nádassal a Lacul 
Fundenin 03. Lacul Morii 04. Lacul Văcărești) 
 
A folyók, különösen a Dâmbovița természetes medre jól 
lehatárolható városi akcióterületnek tűnik, ennek 
azonban erős ellehetetlenítő ellenhatása a folyópartok 
irányíthatatlan privatizációja, amely a két ökológiai 
folyosóként is működő partvonalat a mai napig gyors 
ütemben éli fel. Matei Bogoescu tanulmányában a 
folyókat mint a városi revitalizáció ütőereit emeli ki mind 
a belvárosi, mind a kertvárosi területeken (Park City). 
Claudiu Forgaci szintén a meder geográfiai adottságait 
hangsúlyozza, illetve a városban potencionálisan a 

folyóhoz kapcsolható területek közül emel ki három 
különösen fontos akcióterületet: a két vízgyűjtő tavat 
(The Urban Delta, The Water Park) és a belvárost a 
Parlament környékén (Crossing the Valley). 
 

 

 
 
 

 

A két folyó képe szabályozás előtt és után 
 
A folyók talán segíthetenek abban, hogy 
megfeledkezzünk a határokról. A 20. századig 
természetes határokként épphogy elválasztották a 
nemzeteket, ma Európában inkább az összekötésről 
szól. Szép történet, ahogy Csehországban 
meghonosodott az “Ahoy” köszönés (lásd: Kisvakond 
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mesék). 1918-ban a Csehszlovák állam használati jogot 
és tengeri kikötőrészt kapott Hamburgban 
(Moldauhafen), és 1929-ben megindult a csehek 
nemzetközi folyami hajózása az Elbán, a hajósok pedig 
gyorsan eltanulták az angoloktól a köszönést.  A 
kölcsönt Csehországgal 2028-ig meghosszabbították. 
(Konrád György: “He who respects a river also respects 
his neighbours.”) 
 

 

 
 
 
Írta és fordította: Pelle Zita és Kronavetter Péter 
Forrás: Claudiu Forgaci (2013): Bucharest: Between 
North and South (EMU, TU Delft); 
Matei Bogoescu (2010): Bucharest 2025 – A New 
Paradigm (TU Delft) 
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INFRASTRUKTÚRA , METRÓHÁLÓZAT, PIACOK 

 

 
 
 
Bukarest, mint a román főváros - budapesti szemmel - 
hihetetlen gigászi méterekkel bír, 
közlekedéstechnológiai értelemben sokszor 
megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzd a hetvenes 
évek óta. A huszadik századi metropolisz minden 
rákfenéjét magán hordozza, közigazgatási területe 228 
km2, népsűrűsége: 8.260 fő/km2. A 2011-es adatoknak 
megfelelően tehát 1,883,425 lakja a várost, nem 
hivatalos források szerint a lakosok száma 3 millió fő 
felett van. A város közlekedési infrastruktúráját több 
ütemben próbálták felzárkóztatni az ekkora léptékű 
városszövet kiszolgálására. A léptéktelenül 
megválasztott ritka szövetű felszíni közlekedés 
különösen a szuburbánus övezetekben okoz problémát. 
A poszt-szocialista fővárosok mindegyikében, így 
Bukarestben is elindul ‘89 után egyfajta fejlődés a 
periférián, ami az addig sem túl egységes városzszövet 

szuburbánus szétterülését és kisebb bevásárló és 
szórakoztató gócpontok kialakulását eredményezte, de a 
centralizált városmagot ellensúlyozni nem tudta, így 
nagylétszámú ingázó városrészek jöttek létre. Az ezzel 
járó extenzív járműforgalmat a városban nem tudják 
kezelni. A szuburbanizált területeket egy nehezen 
elérhető autósforgalmi gyűrű veszi közre a város régi 
védművei mentén. 
 
 
balra: Bukarest szuburbanizálódott negyedei és a külső gyűrű 
lent: Baneasa Shopping City parkoló az északi külvárosi 
ingázók autóival 
 

 
 
 
 
	

	

	

	

	

 
fent: Bukarest jelenleg autóút hálózata 
lent: távlati tervek:  úthálózat, elővárosi vonal, villamos hálózat 
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Infrastruktúra és metró - bukaresti földalatti közlekedés 
 

Bukarest vezetése először az 1970-es évek elején 
érezte szükségét, hogy immáron sokadikként, de 
rászánja magát , hogy “arany szálat fűzzön át a városon” 
és elkészítse a város metróhálózatának előterveit. 
 
Összehasonlításul: a metróépítés előkészítése 
Budapesten 1870-ben kezdődött, a tervek 1894-ben, a 
milleniumi metró vonal 1896 ban lett kész, köztudottan a 
kontinensen először. 
 
1893-ban vetette fel Constantine Sfinţescu mérnök a 
román Podmaniczkynek is nevezett Pache 
Protopopescu polgármesternek, hogy Budapesthez 
hasonlóan Bukarest is építsen egy földalatti vasutat. A 
románok által „kis Párizsnak” is nevezett főváros 
vezetője azonban „futurista lázálomnak” minősítette a 
műszaki ember ötletét, majd az evz.ro-nak nyilatkozó 
Victor Chiriac visszaemlékezései szerint, a polgármester 
a válaszához azt is hozzáfűzte, hogy „a jövőjüket 
alaposan kovácsoló magyarokkal ellentétben, nekünk 
erre sem pénzünk, sem pedig megfelelő technikánk 
sincsen”. Pár évtizeddel később, 1934-ben Leonida 
Grozăveşti mérnök újra felvetette a román metró ötletét. 
A szakember több hatástanulmányt is elkészített az első 
szakasz kivitelezésének megvalósíthatóságáról, ám 
Románia II. világháborús részvételének anyagi 
áldozatai, majd az ezt követő gazdasági újjáépítésre 
szánt lei milliárdok miatt ebből a metróépítésből ismét 
nem lett semmi. 
 
A város felszíni közlekedése ekkorra (1970) már 
tarthatalanná vált. Szokásos reggeli képnek tűnt, hogy a 
város főközlekedési útvonalain napközben a járatok 
ajtaját egyszerűen nem lehetett becsukni. 

 

 

 

1979-ben adták át az első szakaszát az egyes vonalnak 
(8,1 km, 6 állomás - Semanatoarea; Grozavesti; Eroilor; 
Izvor; Piata Unirii; Timpuri Noi.) Ennek a szakasznak 
megépítése szintén Ceausescunak köszönhető, aki a XI. 
Román Kommunista Párt kongresszusán jelentette be, 
hogy egy „egymilliós nagyvárosnak kötelező metrót 
építenie”. 1975-ben az RKP Központi Bizottságának 
forgalmi vizsgálatai alapján meg is állapították, hogy 
Bukarestnek kapásból három metróvonalat kellene 
megépítenie: az észak-délit, a kelet-nyugatit, és az 
ezeket összekötő körgyűrűt. Ceausescu azonban 
elvetette a talajviszonyok és a közlekedési csomópontok 
alapján kialakított –szakemberek által javasolt– első 
bukaresti földalatti tervét, s egy piros ceruzával ő maga 
skiccelte fel kézzel az első vonal irányát, amely 
hosszban félig rálógott a Dâmboviţa folyóra. 

  

1953. a metro eredeti nyomvonaltervei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1960 körül - megszokott bukaresti életkép 
 
“A problémákat ráadásul az is tetézte, hogy pár évvel 
korábban a koszos Dâmboviţa folyót Ceausescu a föld 
alá, pontosabban a folyó medre alá vezettette, miközben 
az eredeti meder belvárosi szakaszát világoskék színű 
fürdőszobai csempékkel kicsempéztette.  Az eredeti 
folyómederbe a cirkuláció elvén így csaknem 10 
kilométer hosszban csapvizet forgattak körbe-és körbe, 
hogy a folyó a laikusok számára is folyamatos 
vízfelületnek tűnjön, illetve Bukarest elhanyagolt folyója 
„tisztábbnak” tűnjön, mint a Szajna, vagy a Duna! A 
csempék lehullottak már a rakpart falairól.” 
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Az új közlekedési eszköznek nem meglepő módon azt 
egy célt szánták, hogy a blokkházakból álló 
lakónegyedektől a dolgozó népet az erőltetett iparosítás 
során létrejött ipari platformokhoz szállítsa, majd a 
műszak után haza. Ennek megfelelően alakult az egyes 
vonal nyomvonalterve. A későbbiekben, ahogy a 
technológia lehetővé tette, folyamatosan adnak át kisebb 
nagyobb szakaszokat, ezzel is demostrálva a város 
fényes fejlődését, 4 km/évvel Mexico város után a 
második leggyorsabban épülő metró lesz a bukaresti. 
 

 
 
fent: metróépítkezés a Dâmboviţa folyó fölé 
 
1981-ben máris 10 kilométerrel nő a hálózat, átadják a 
Timpuri Noi – Republica szakaszt, rá két évre a 8 
kilométeres Eroilor – Preciziei szakasszal indul a kelet-
nyugati irányú hármas vonal.  
 
1984-ben Crângaşi állomással bővül az egyes vonal, 
majd két évvel később átadják a kettes vonal első 
(közel 10 kilométeres) szakaszát, Piaţa Unirii II és 
Berceni közt, ami immáron észak-déli irányban létesített 
közlekedési folyosót a fővárosban. 
 

 
középen:1872. Gara de nord fejpályaudvar, metróösszeköttetés 
1989-ben 
 
1987-re aztán el is készül a kettes vonal második 
szakasza Pipera állomásig, ahol - nem meglepő módon - 
egy másik nagy ipartelep volt.Ugyanebben az évben, 
először kap metró kapcsolatot  vasúti kapujának számító 
Északi Pályaudvar, ez a Gara de Nord. A kommunista 
rezsim utolsó évében is bővül még a hálózat, szintén a 
pályaudvarhoz kapcsolódva. 
 
jobbra: 1986.Polytechnic állomás, a megnyitóra vezényelt 
tömeget később kitessékelték a metróból, mert azon épp 
Ceausescu utazott 
 
Napjainkban már 4 vonalon több mint 71 kilométeren át 
750 ezer utast szállít naponta a bukaresti Metrorex 
vállalat ASTRA és Bombardier vonataival. Utóbbiak újak, 
az előbbieket graffitik és tag-ek hálózzák be. 2014-től 
megkezdődtek a a spanyol CAF cég szerelvényeinek 
nagy része váltja majd ki a legrégebbi vonatokat. Az első 
két próbajáratot Duna és Maros névre keresztelték. A 
távlati fejlesztések - szintén - viszonylag sűrűn 
ütemezettek, néha felbukkannak hírek az építkezések 
elhúzódásáról, a következő az újabb 18 km-es szakasz 
ötös vonal átadását 2018-ra tervezik illetve egy 
közvetlen Gara de Nord - Henri Coanda ( ami a három 
tervezett reptér közül, a két megépült egyike) reptéri 
hatos vonal építése is folyamatban van. 
 
 
 

Problémák utasszemmel: A metróvonalakat 
üzemeltető Metrorex cég nem vállal tarifaközösséget a 
többi közösségi közlekedő eszközt fenntartó állami 
vállalattal, a járatok kevéssé vannak összehangolva. 
Mindezek mellett ár/érték arányban a metró még mindig 
a legolcsóbb közlekedési eszköz Bukarestben. Az 
állomások tiszták, karban tartottak. Építészeti 
minőségükben ritkán nyilvánulnak meg, látványosan 
öregszenek. Az utastájékoztatás a metró területén nem 
egyértelmű, olykor pedig teljesen hiányzik. Külföldieknek 
azt javasolják, hogy mindenképp tartsák fejben hány 
megállót szeretnének utazni, és ne felejtsenek utazás 
közben sem folytatni a számolást.  
 

 
 
Szélsőségek, érdekességek: A legkisebb peronról, ami 80 cm 
széles. Piata Romana állomás esetéről pár szóban. A rossz 
nyelvek szerint Ceausescu mindenható felesége találta ki, hogy 
ritkán legyenek a megállók, így ez a megálló eredetileg nem 
szerepelt a megvalósítás tervei között. Az állomást utólag 
alakították ki, a peron mögött van egy folyosó, ott kell várakozni, 
míg a szerelvény az állomásra ér. Gyakorlatilag nem készült 
más, mint a szerelvényközlekedő alagút átalakítása. Budapesti 
szemmel egy méznyalás lehet. 
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Életérzés: A teljesség kedvéért, ahhoz, hogy a képek és a 
történet megfelelően átélhető legyen, érdemes meghallgatni 
https://www.youtube.com/watch?v=IDl-jwOTx3c linken található 
Meryl Streep és a mi Kiszel Tündénk egybegyúrt hasonmásától, 
Angela Similea énekesnőtől a korabeli metrópropaganda dalt 
1985-ből.Vállalható melódia. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Infrastruktúra és élelmiszer - bukaresti piacok 
 
Piata Obor 
 
Az obor szó bekerítést, karámot jelent. A város fő-
piacának helyén valamikor a 17. századtól kezdődően 
évente megrendezett Târgul Moșilor (Faif of the Dead) 
esemény kapott helyet. Míg más helyeken a csere-
kereskedelem , itt a nyilvános akasztások, kivégzések 
vonzották ide a tömegegeket, később honosodik meg az 
ételek, kerámia, használati tárgyak, és a halotti 
kultuszhoz kapcsolódó tárgyak kereskedelme. 1877-től 
kezdve emlékoszlop hirdeti az itt kivégzettek 
emlékezetét. 1903-ban már mint heti rendszerességgel 
működő, részben ipari vásárként tartják számon. Fő 
fedett csarnoka az 1940-es évek modern korszak 
meghatározó alkotása volt. 2007-ig üzemelt a piac fő 
csarnokaként. A Creanga-féle ház ma is áll, 2010-ben 
egy újépítésű csarnok vette át részben a szerepét. Az 
Obor-piac napjainkban is Bukarest legnagyobb és 
legmodernebb piaca, vásárcsarnoka. Alaperülete 
csaknem 10000 m2, ebből 8000 m2 fedett. Zöldséget, 
gyümölcsöt, egyéb élelmiszereket, konyhai 
felszereléseket, ruhaneműt kínálnak, nem beszélve 
Kolozsvárott már megismert mici [mi’ts] -ről.  
 

 
 
fent:1936. Horia Creanga, Haralamb Georgescu: Halele Obor 
jobbra fent: 2012. Halele Obor 
 
 
 
Az éhezés cirkuszai 

 
A köznyelvben Circul Foamei ( éhezés cirkuszai ) névre 
hallgató mintacsarnokok, azonos típusterv alapján épült 
vasbeton szerkezetek, amik 100 x 60 m-es 
alapterületűek, a struktúra közepén kör alakú 
teresedéssel és térlefedéssel. A Ceauseccu idők a 
tradícionálisan nőtt, városba vándorló-ingázó vidéki 
árusokat csoportosító apró piacokat terelte volna afféle 
"complex agroalimentar" - ekbe, élelem központokba. 
Tette volna ezt pont azoban az időkben, amikor 
Románia nemzetközi adósságait tetemes mértékben 
élelmiszer exportból akarta csökkenteni, ez viszont 
állandó élelmiszerhiányt eredményezett a lakosság 
körében. 
 

 
 
2000. Befejezetlen piaccsarnok 
2013. Befejezett Centurion vásárcsarnok 
 
Ez az ambivalens komikum szülte ezeket a gigantikus 
kihasználatlan piaccsarnokokat. A közvetlenül a 89-es 
politikai fordulatok utánig mindössze két csarnokot 
fejeztek be, ami elnyerte eredeti funkcióját. A többiek 
elhagyatott csontvázakként pusztultak a 2000-es évek 
elejéig, amíg később újra felhasználták a viszonylag 
hasznosítható modulban épült szerkezeteket: plázák 
(Unirea shopping mall, Liberty Center Mall, Bucuresti 
Mall, Liberty Center Mall), három magánegyetem, illetve 
eredeti funkcióhoz hasonló vásárcsarnok (Floresca, 
Delfinului, Pantelimon városnegyedben) költöztek az 
épületekbe. 
 
A túra szempontjából kevésbé jelentős, de további említésre 
méltó piacépületek a városban: Hala Traian, Halele Centrale, 
Piața 1 Mai - Filantropia Market 
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PARKOK  

 
Térkép: 
https://mapsengine.google.com/map/edit?authuser=0&a
uthuser=0&hl=hu&hl=hu&mid=zgydVCeBhP_Y.ktIMalhTl
-y4 
 

 

 
Parcul Cișmigiu 
Bulevardul Balcescu 2 
1937, Architect State Balosin 

 
 
A Cismigiu Park jelenlegi elrendezése Francisc Rebhuhn 
nevéhez köthető, aki átvette és kibővitette a tervet, amin 
az osztrák tájépítész Wilhelm Mayer dolgozott 1845 és 
1856 között. Mayer egy népszerű, bárki által látogatható 
közparknak képzelte el Cismigiut a város közepén. 
1910-ben Rebhuhn átdolgozta Mayer terveit és egy, a 
párizsi Jardin des Plantes-hoz hasonló parkot hozott 
létre, amely a mai napig változatlan formában maradt 
fenn. Érdekességek: süllyesztett parterre az észak-déli 
tengelyen; “rondul roman”, a román irodalom nagyjainak 
faragott portréjával 1940-ből. 
 
 

K 042 
Parcul Carol 
Piata 11 iuie 
1906 
 

 
 
Eredetileg mocsaras Filaret mezőn 1894-ben kialakított 
városi közpark, amelyet I. Károly herceg román királlyá 
koronázásának 25 éves évfordulójára építették át. A 
francia Eduard Redont által tervezett park legnagyobb 
részét megtartották: a Cutitul de Argint templom, a 
Román Aréna, a Filaret Elektromos központ épülete, 
kisebb pavilonok és szökőkutak, és egy víztorony, 
amelyet ‘középkori maradványnak’ tekintettek. A park 
főtengelyét és romantikus tájképét a ‘60-as években 
drasztikusan megváltoztatták, egyidőben a kommunista 
emlékmű építésével. A park területe 36 ha, a Filaret 
tóval együtt. A területen található Mauzóleum először 
szovjet katonák síremléke volt, később a holttesteket 
áthelyezték, és az I világháborúban elesettek 
emlékezete kerül helyükre. 
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K 264 
Parcul Tineretului 
 
 

 
 
A “Fiatalok Parkját” Valentin Donose építész tervezte 
1965-ben, rekreációs célokat szolgáló területnek. A 
időszakosan víz alá kerülő területen addig a város 
szegényei laktak. A parkban főleg játszóterek találhatók, 
és a Sala Polivalentă rendezvényközpont. 2013-ban 
felújították a területet. 

H 183 
Parcul Herăstrău 
1939 
 

 
 
A tavakból, mezőkből, erdős részekből álló terület a 18. 
század óta kedvelt kirándulóhely volt. 1890 körül a 
Herăstrău-tó rendezésével városi park alakult ki. II. 
Károly király a modern életmódot és a sportokat 
népszerűsítette. Gyönyörű táj, kiépített infrastruktúra, 
városépítészeti tervezés és elegáns lakónegyed 
jellemzik a területet. 
 
 
I 004 
Gradina Botanica 
1885 
	

 

I 013 
Parcul Cotroceni 
 
 

 
 
A botanikus kert mellett helyezkedik el. 
1679-ben alapították a Cotroceni monostort, amely 
1893-tól kezdődően a román koronaherceg tartózkodási 
helye volt. A felújítás során a templomot és a 
cellaszárnyakat megőrizték. A századfordulón épített új 
északi szárnnyal meghatározó hatással volt Bukarest 
XX. századi neoromán építészetére a részletképzés és 
a térszervezés tekintetében. 1977-ben a régi 
templomépületet egy belső udvarba kerítették. 2004-ben 
felújították az együttest (Nicolae Vladescu). A parkot a 
rakpart mellett teraszosan alakították ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 62 

BUKARESTI GETTÓ: FERENTARI - ZABRAUTI 

 
A gettó  

Faji, etnikai, alapon társadalmilag erőteljesen elkülönült 
csoportok által használt/lakott, földrajzilag koncentrált 
terület, amelyet általában a domináns, magasabb 
társadalmi rétegek alsóbbrendűként kezelnek. (Peter 
Marcuse, 2001.) A gettót az különbözteti meg a szlömtől, 
hogy az előbbi koncentráltan faji, etnikai elkülönülést 
mutat. Másszóval a gettók az etnikai kisebbségek által 
lakott, elszegényedett, szegregált városrészeket jelenti. 
Bukarestben - elsősorban romák által lakott, alacsony 
életszínvonalú területeken jöttek létre az alábbi 
városrészekben: Ferentari, Rahova, Militari. 
A gettósosdás kialakulásában és fennmaradásában az 
alábbi tényezők játszanak szerepet (Henderson és 
Ledebur , 1972 , pp 180-189): 
 
-diszkrimináció a munkaerőpiacon 
-a terület gazdasági leértékelődése 
-diszkrimináció az ingatlanpiacon 
-hátrányos megkülönböztetés a szolgáltatásokhoz való     
 hozzáférésben 
- az épített környezet leértékelődése 
-elszigeteltség és ön-elszigetelődés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fent sorolt elemek öngerjesztőek, szegénységhez, 
koszhoz és kirekesztéshez vezetnek, így a fent említett 
lista nevezhető a hátrányok körforgásának is. Ezek a 
helyek a mentális térképeken mint sötét, ismeretlen, 
kétes helyek jelennek meg.  
 
Bukaresti városi szegregáció, áttekintés 
1989 után Bukarest vezetése számos új, eddig 
ismeretlen elemmel, problémával szembesült, a városi 
térben, az infrastruktúrális folyamatokban, a társadalmi-
gazdasági új irányokban egyaránt. Bukarest dinamikus 
városfejlődése emellett a lakosság homogenitásában is 
átalakulásokat indított el. 
Az 1989 után megjelenő demokratikus és kapitalista 
folyamatok számottevő előnyt generáltak a fent említett 
területeken (társadalmi szabadság, megnövekedett 
munkalehetőségek és pénzkereset, mobilitás), de 
emellett hátrányos folyamatokat is elindítottak: a 
diktatúra éveihez képest egyre inkább nőni kezdtek a 
társadalmi különbségek. Megjelent a nagyon magas 
jövedelemmel bíró új városi elit, aki új helyeken (új 
felfedezésű városi perifériák, “vidék”), kaotikus, 
szabályozatlan módon hozott létre szegregátumokat, 
fallal körülvett villanegyedeket (Pipera Észak, 
Prelungirea Ghencea). 
Ettől a rétegtől a társadalom másik vége egyre inkább 
távolodni kezdett. A Forradalom utáni átmeneti, 
többnyire zavaros időszakban többen úgy remélték, 
Bukarest sokkal több munkát és minőségibb 
megélhetést biztosít majd az eddigi csekély 
lehetőségekhez képest.  
Ebben bízva nagy számban érkeztek vidékiek a városba 
és sokan, a rossz anyagi helyzetből adódóan, a már 
korábban is marginalizált, gazdaságilag leértélelt 
területeken telepedtek le. Ez a folyamat egyenesen 
vezetett el a mélyszegénységi szegregátumok 
kialakulásához (román kifejezésként: mahala). 
 
Ezek a helyek legfőképpen Ferentari városrészben (Dél 
- Dél-Nyugat Bukarest) találhatók: Ferentari-Rahova, 
Aleea Livezilor,  Tunsu Petre, Zabrauti, Amurgului, 
Prelungirea Ferentari területek (lásd. térkép), ahol a 
képesítés, a jövedelem és az oktatás hiánya, a roma  

népesség magas koncentrációja mind determinálta a 
társadalmi részvétel nélküli, alap életminőséget sem 
biztosító koncentrátumok fennmaradását. 

 

 
Ferentari 
A városrész neve a latin “Ferentarius” szóból származik, 
jelentése: katona a gyalogos ezredből. Itt, Bukarest 5. 
kerületében található Románia egyik legnagyobb roma 
etnikumú területe, ahol a jobb élet reményében 1989 
után betelepült vidéki roma családok, elhanyagolt 
gettókban, maximum 10-15 m2-es szobákban élnek, 
többedmagukkal. Kábítószer-kereskesés, maffia, 
drogfogyasztás, rendőrségi razziák, prostitúció, 
mélyszegénység, illegális lakásfoglalások, ezek a 
legfontosabb jelzők.  
Ferentari a városközponttól 2.5-5 km-re helyezkedik el, a 
tömegközlekedés gyér ellátottsága miatt (csak egy 
autóbusz-vonal köti össze a központi területekkel) a 
szinte teljesen elszeparált városrész a legriasztóbb hely 
ma is, egyéni megtekintése nem ajánlott. Lakossága 
hozzávetőlegesen 90.000 fő. 
Ferentari története a 19. század közepéig nyúlik vissza, 
amikor az ipari fejlődés hirtelen megugrása 
következtében itt alakult ki Bukarest első modern ipari 
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területe, különösen azután, hogy innen indult el 1869-
ben az első vasúti kapcsolat Giurgiu irányába. 
A jelenlegi lepuszult lakásállományról adatokat nem 
találni, egyedül a Városházán a “Bukarest Stratégiai 
Koncepciója, 2035” programba került felújítandó házak 
listája áll rendelkezésre. A helyi lakosok szerint a fő 
probléma a szociális támogatások hiányában keresendő, 
de az sem segíti a helyieket, hogy egy-egy támogató 
projekt idő előtt abbamarad, az önkormányzat sorsára 
hagyja, így a pozitív változások el sem indulhatnak. 
 

 
 
Zabrauti 
 
A terület Ferentari városrészben található. A néhány 
épület alkotta telep 1960-ban épült, a dinamikus városi 
iparosodás miatti lakáshiány javítása érdekében. A 
célközönség kizárólag az egyedülálló (főleg vidékről 
érkező) munkavállalók voltak, a minimális lakásméret 
(kisméretű szoba, konyha, fürdő) is ezt a réteget 
szolgálta. 1980-ra az épületek állapota erőteljesen 
leromlott, de felújításra szánható pénz hiányában a 
város vezetése bontásra ítélte a területet. A hosszú 
bürokratikus útvesztők miatt csak 1989-re került sor a 
lakók kitelepítésére. Az épületblokkok még éppen 
törlődtek a földhivatali nyilvántartásból, de a végleges 
bontás végül a Forradalom miatti káoszban elmaradt. 
1989 után viszont még erőteljesebb leértékelődés ment 
végbe a területen: a nyílászárókat, belső 
berendezéseket ellopták, de ez sem vetette vissza az 
üresen maradt, rettenetes állapotban lévő lakóhelyek 
iránti érdeklődést, így 1990 tavaszán új, vidékről jött, 
szegény, családos munkavállalók érkeztek a területre, 
hogy elfoglalják a hivatalosan már nem létező lakásokat 

és ezzel megkezdhessék hivatalosan nem létező 
életüket Bukarestben. 
1990-re a terület nem rendelkezett semilyen szükséges 
közmű kapcsolattal (villany, víz, csatorna ellátás), a 
sokkolóan hiánnyal küzdő életet csak a rendőrségi 
razziák bontották meg, amelyek a tartózkodási 
engedélyek hiánya miatt kiróható bírságok beszedésére 
koncentrálódtak. 
Ez az állapot 1996-ben változott meg, amikor egy 
Bukarestre fókuszáló ENSZ Fejlesztési Program 
keretében ismét megjelent az áram- és a vízellátás a 
területen,  elindult a szemételszállítás, a gyerekek 
óvodába, iskolába jártak, az önkormányzat pedig kezébe 
vette a terület irányítását.  
2000-ben az ENSZ program véget ért. A terület 
szemétszállítása akadozott, az áramellátást 2002. telén 
megszüntette a szolgáltató a sorozatos elmaradások, 
nem fizetések miatt. 2003-ban egy helyi civil csapat: 
Médecins du Monde Suisse (MDM) alapítvány vette 
kézbe az orvosi ellátást és a szociális segélyezést, de 
2003-ban, a kezdődő pénzügyi válság miatt megszűnt 
az anyagi támogatás. 
A területen felhalmozódott közmű tartozások miatti 
elektromos ellátottság hiánya, a nem minőségi vízellátás 
jelenleg is fokozza a terület problémás jellegét. A 
korábbi ENSZ program sikeresen kibillentette a helyet a 
katasztrofális állapotokból, de a program végén, a 
várovezetés kezébe helyezve a telep felügyeletét, a 
lakások önkormányzati tulajdonba vételét, további 
segítését, nem folytatódott a minőségi felemelkedés.  

 

Jelenleg is komoly aggodalomra ad okot a területen 
felerősődött bűnözés is, ami végül megerősített rendőri 
jelenléttel és az önkormányzat által irányított, változó 
bérlői összetétel miatt valamelyest csökkent, de a 
folyamatos karbantartás, jelenlét, segítés hiánya, az újra 
az ablakon kidobált szemét miatt a gettósodás folyamata 
újra felfokozódott.  
Az utóbbi évek civil segítői közül kiemelkedik az 
Impreuna (román jelentése: együtt) nevű szervezet, 
amely a cigányság támogatását tűzte ki célul. Eszközük 
egy olyan munkahely-biztosítási program, amely 
kiemelheti a dolgozni képes lakókat, de továbbra is 
biztosítja a szoros kapcsolatot az otthon maradt 
rokonsággal. A közvetlen kapcsolat lehetővé tesz egy 
olyan bizalmi kapcsolat létrejöttét, ami alapja kell legyen 
bármilyen jövőben segítő programnak. 
 

 

 
Írta: Borsos Melinda 
Források: 
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dimension of the Bucharest ghettos, 2011.  
Ana Cosima RUGHINIS: Social Housing and Roma 
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Agnieszka SKIETERSKA: Break free from a gypsy 
ghetto Bucharest, Gazeta Wyborcza (Poland), 2007. -  
Dominic TEODORESCU: Ferentari: Bucharest’s post 
socialist ghetto (2013. 11.)  
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TITAN LAKÓTELEP 

 
 
A Bukarest dél-keleti részében található, 1961 és 1975 
között épült Titan Románia legnagyobb lakótelepe: 
megépítésekor mintegy 72 ezer lakást tartalmazott 
220000 lakossal. Elsősorban ipari munkások számára 
építették. A 700 hektáron elterülő lakótelep öt részre 
tagolódik, egyenként 30 és 45 ezer közötti lakossal.  

 
Ezek a részek tovább tagolódnak kisebb lakó-
együttesekre. A terület közepén, egy korábbi agyag-
bánya helyén tavakat, körülöttük pedig nagy szabadidős 
parkot alakítottak ki. A beépítés, a megvalósítás hosszú 

idejéből is következően, különböző módokon valósult 
meg. A 4 és 12 szint közötti épületek között rövidebb 
vagy hosszabb sávházak, tört vagy hajlított, illetve y 
formájú tömbök, pontházak egyaránt megtalálhatók. Az 
építés későbbi fázisában zártabb, udvar köré 
csoportosított formációk is megvalósultak. A 
főútvonalakat magas beépítés követi, itt valósultak meg 
a szolgáltató egységek is, míg a sport- és szabadidős 
létesítmények a terület közepén lévő parkban találhatók.  
 

	
	
Titan bevásárlóközpont – mi más? 
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AKCIÓK, IDEIGLENES BEAVATKOZÁSOK 

 
 
MAGIC BLOCKS 
Calea Moşilo sugárút 
2009 -, Zeppelin, Archis Interventions,... 
 
A korai hetvenes években Nicolae Ceaușescu fejlesztési 
programot kezdeményez azzal a céllal, hogy 
megszűntesse a vidék és a városok közötti fejlődésbeli 
különbséget. A rendszer településeket töröl el, majd 
lakóit erőszakkal az újonnan épített panel városrészekbe 
kényszeríti. A folyamat Bukarestet sem kerüli el. Az 
1977-es földrengés komoly károkat okoz a 
városszövetben, majd az újjáépítés során a történelmi 
negyed további 1/5 részét lerombolják és vasbeton 
épületeket emelnek a területen. Egész városrészek 
tűnnek el a tervezett közigazgatási szektornak helyet 
adva. Az átépítések a város fő artériáit a sugárutakat is 
tönkreteszik. Az eredetileg szellős utcaszerkezetű 
történeti városrészek szervesen kapcsolódtak ezekhez a 
sugárutakhoz, melyeknek teljes homlokzatát 
kilométereken át húzódó 10 emeletes panel lakóházak 
soraival írja felül az új városrendezési program. A panel-
negyedek mindenféle idomulás nélkül épülnek bele a 
régi városszövetbe használhatatlan téri szituációkat 
eredményezve.  A rezsim bukása után a városrendezési 
program megakad, de a panelházak felépülnek. A házak 
közötti szanaszét darabolt köztereknek azonban 
semmilyen kapcsolata nem marad a történeti 
városszövettel. Az 1989-es rendszerváltás utáni 
szabályozatlan piac helyzet, a burjánzó individualizmus 
és az elmúlt rendszer erőszakos kollektivizálása 
elősegíti a szociális lakótelepek lakásainak privatizálását 
is, amelyekben jelenleg a bukaresti lakosság 70 
százaléka lakik. A panelházak közötti rendezetlen 
közlekedési rendszer és a parkolás szabályozatlansága, 
a tisztázatlan tulajdoni viszonyok tovább rombolják a 
nyilvános zónák már korábban is szürke és élhetetlen 
hangulatát.  

 
A Magic Blocks  2009-ben a Zeppelin Egyesület és az 
Archis Interventions kezdeményezéseként születik. 
Célja olyan közösségi tervezésen alapuló beavatkozási 
rendszert és mintát létrehozni, amivel a volt szocialista 
panel negyedek közterületeinek rehabilitációja 
megkezdődhet. A negatív megítélésű, elzárt  és 
elhanyagolt lakótelepi területek komoly potenciált 
rejtenek magukban. A sajátos karakterük speciális alapja 
lehet egy attraktív városi közterületrendszernek, aktív 
felületet biztosítva környékbelieknek és befektetőket 
vonzva a területre támogatva a városrész folyamatos 
újjáélesztését. Az elképzelések szerint három lépték - a 
város léptékű stratégia; az adott területre kidolgozott 
modell; és az azonnali ideiglenes pontszerű 
beavatkozások  - összehangolása lehet hatékony 
eszköz a revitalizációban. 

 

Az átfogó terv javaslata alapján a történeti városrész és 
a panelházak kaotikus közterületeinek egészséges 
összekapcsolásához létre kell hozni egy átmeneti zónát, 
ezáltal kialakulhat egy jól működő köztérhálózat, ami 
újra össze tudja kapcsolni a szétdarabolt negyedeket. Az 
átmeneti zónában kereskedelmi-, közhasználati- és 
lakófunkció fejlesztése valósulhat meg, míg a korábban 
elzárt blokkok mögötti terület fontos terepe lehet a 

közösségi működéseknek (közösségi kertek, sport, 
szabadidő, stb.).  

 

A felvázolt rendezés és tematika alapján pontszerű 
beavatkozásokat hajtanak végre a Calea Moşilo sugárút 
környezetében. Az ideiglenes beavatkozás egy 
szimbolikus válasz a valós problémákra, de olcsó és 
azonnal megvalósítható, összefügg az átfogó tervezési 
elképzelésekkel és a későbbi projekt modelljeként 
szolgál és képes bevonni a helyi közösségeket. Az első 
fázisban 4 helyszínen készülnek mikro-beavatkozások. 
(1) Az "átjáró a két világ között" a projekt során galériává 
alakított és narancsságára festett átjáró. (2) A 
"közösségi hely" - egy új háló, felfestett tengó pálya és a 
Studio Basar bútorai alakítják át a gépkocsik és üzemi 
épületek közé szorult teret közösségi térré. (Ennek volt a 
legpozitívabb fogadtatása) (3)"Lépj a fűre" - egy 
lépcsőbútor szabotálja az alacsony kerítéssel lekerített 
városi zöldterületet a fűre invitálva és jelképesen 
mutatva a valósi városi terek szükségességét. (4) "Egy 
városi nappali" - kaviccsal feltöltött medence, 
újrahasznált székek és egy képkeret idézik az otthonos 
nappali hangulatát (Nem szerették a helyiek). 

 



	 66 

 

 

 

 
A kirándulásunk során valószínűleg csak 
maradványaival fogunk találkozni a bemutatott 
projektnek, viszont a jellemző városi metszet és 
környezet megismerése érdekes tapasztalat lehet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

POIANA LUI IOCAN 
Centrum 
 
A Poiana Lui Iocan egy olyan nemzetközi nonprofit 
egyesület, ami főleg alulról kezdeményezett 
folyamatokon keresztül keresi az alternatív 
városhasználati lehetőségeket. A Street Delivery 
programsorozatban a szervezet mobil pavilont épít az 
utcára. Az ideiglenes városi laborként működő szerkezet 
segítheti az intenzív közösségi kommunikációt a város 
jövőjéről. A tervező csapat szándéka, hogy a tér 
alkalmas legyen közösségi aktivitások (viták, 
beszélgetések) befogadására és a flexibilis paraván-
szerű szerkezetéből adódóan a  kreatív viták 
eredményének a kiállítására is felületet biztosítson.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRADA DE C’ARTE 
Bukaresti Egyetem mellett 
2007 
 
A "Könyv(es) Utca" elnevezésű projekt egy művészeti 
kezdeményezésből indult Bukarest egyik fontos 
belvárosi területén és mára az egyik legnagyobb 
kulturális eseménnyé nőtte ki magát. Az egyetem 
épülete mellett elhelyezett köztéri könyvespolcok aktív 
művészeti felületet alkotnak. Évente újrafestik közösségi 
program keretében a polcok felületeit az éves témákra 
reflektálva, miközben a járókelők eltanulhatják a 
stencilezés és a bannerezés technikáit a művészektől. A  
város egyik legsikeresebb közösségi programja.  
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STUDIOBASAR  

 
A studioBASAR-t 2006-ban Alex Axinte és Cristi Borcan 
alapította. A studio építészirodaként és városi kutató-
mentő alakulatként deffiniálja magát, urbánus helyzetek 
vizsgálatával és a akciószerű beavatkozásokkal 
foglalkozik. A csoport tagjai az elmúlt években több 
kezdeményezést indítottak a kortárs Bukarest 
városdinamikájának a megismerésére. A 
kezdeményezések célja a helyi adottságokhoz alakított 
kommunikációs stratégiák kialakítása és azoknak a 
fontos, mégis mellőzött lokális témáknak a felmutatása, 
mint a banalitás, improvizáció és illegalitás. A köztéri 
beavatozásoktól, művészeti installációktól, városi 
kutatásoktól kezdve a pályázatokon át a különböző lakó- 
és középületek tervezéséig mindennel foglalkozik a 
csapat.  
2009-ben a Velencei Képzőművészeti Biennálé Román 
Pavilonjában a "The Seductiveness of the Interval" 
hívószóhoz készítik a kiállítási terveket, ezt később 
Chicágóban is bemutatják. 2010-ben kiadják a túlélés 
építészetével foglalkozó "Evisting the Ghost"  (A lélek 
kilakoltatása) című könyvet, ami elnyeri az év legjobb 
építészeti könyv díját. 2012-ben a PIF kiállítás kurátorai 
és tervezői. 2012-ben és 2013-ban stockholmi rezidens 
programban vesznek részt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSALÁDI HÁZAK 
 
Családi ház 
Balotesti 
 2010-2011 
Vidéki családi ház a P. családnak. Bukarestben dolgozó 
család Balotesti falut választja új otthonául, ami félúton 
található a szülővárosuk és a Főváros között. A ház 
messze a falutól egy napraforgó föld közepén található. 
A területen nem volt igazodási pont, még a közművek 
sem állnak rendelkezésre. A tervezők szándéka szerint 
a ház a bukaresti informális építészetének jegyeit viseli, 
kaotikus, szabályozatlan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eroilor bővítés 
Bulevardul Eroilor, Bucuresti 
2009-2010 
Ezen a házon megtalálható román történelem az elmúlt 
70 évben megélt összes változása. 1938-ban épült az 
egyik szabályozott városrészben egy középosztálybeli 
családnak, 1950-ben államosították és majdnem 50 
éven át bérleményként 4 család lakott benne, a 90-es 
években visszakapta ez eredeti tulajdonos örököse és 
2000-ben eladta egy fiatal jegyzőnek, aki lakássá és 
irodává alakította. A házat úgy kellett átalakítani, hogy 
megőrizze az erdeti jellegét, a tervezők így a tetőtér 
átalakítása mellett döntöttek. 
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KIADVÁNYOK 
 
In Between Bucureşti   
In Between Bucureşti a Városi Varázslat gyógyító 
manifesztuma, ami visszahozza a városba a szeretet, 
megszűnteti az ellentmondásokat, segíti a mindennapi 
együttélést, megszűnteti a negatív energiákat, a 
hártányokat előnyökké alakítja....egy városi Utópia 
kézikönyv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evicting the Ghost 
A könyv a túlélés építészetével foglakozik, a közelmúlt 
román társadalom történet jelenségeivel, az 
államosítással, a kárpótlással és a kilakoltatásokkal 
foglalkozik. A tanulmány az erőszakos kilakoltatások 
sokarcú valóságát mutatja be beleértve a jogi hátteret és 
a magántulajdon fogalma körüli káoszt az elmúlt 150 
évben. Bemutatja a kilakoltatás állomásait,  a 
kilakoltatott családok történetét és a saját erejükből 
létrehozott menedékhelyek tipológiáit. Az 
esettanulmányok archív formában kerülnek 
bemutatásra, de tekinthetjük őket az 1989 utáni román 
társadalom zavaros és konfliktusokkal teli körképének. 
Az illegális városhasználat témájával kapcsolatban sok 
kutatás folytat a studio jelenleg is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat of Bucharest  
A kezdeményezés a városi természeti értékek 
feltérképezésére született. Eredményeként egy térkép 
és 20 kártya a várost és élőlényeit (állatok, növények), 
mint nemzeti parkot mutatja be és annak a felfedezésére 
buzdít. 
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AKCIÓK 
 
THE GENERATOR 
Aviaţiei negyed 
2009 
 
A beavatkozás egy esettanulmány része a 
Aviaţiei negyedben. A Studio Basar csapata 
vitasorozatot kezdeményez a területen rendkívüli 
lakógyűlések keretében, ahol a szocialista lakótelep 
problémáival foglalkoznak. Itt mutatják be  a Zeppelin 
Egyesület és a Archis Interventions által 
kezdeményezett Magic Blocks programot. A "The 
Generator" olyan eszköz kíván lenni, ami mintaként 
használható a szociális problémákkal teli lakótelepek 
pangó és elhanyagolt közterületeinek rehabilitálásában. 
Az eszköz ideiglenes használatra, OSB építőlemezekből 
készült és a program színeihez igazodó élénk 
narancssárga színű elemekből épült fel. A variálható 
elemrendszerrel (szék, asztal, fotel, sakktábla, szócső, 
pódium, gyerekmászóka) egyszerű téri helyzetek 
alakíthatóak ki. Először az Aviatiei negyedben egy 
konfliktus mentes területén egy panelház oldalában 
hosszanti elrendezésben lettek telepítve. Az ideiglenes 
köztéri búotr eredeti helyszínén 9 hónapig működött, 
majd a közterület-fenntartó szervezet az elemek 
eltávolítását rendelte el. A csapat beszámolója szerint a 
köztéri építőelemek újra kiüresedett közterületet és 
elkeseredett lakókat hagytak maguk után. A The 
Generator a Magic Blocks esemény további 
beavatkozásaihoz kapcsolódtak. 
 

 

THE SPARROW TREE 
Egyetem tér (Piaţa Universităţii), Bucuresti 
2010 október 
 
Az installáció az Ars Telefonica program egyik eleme 
volt. A csapat a meglévő sarki  telefonfülkét alakított át 
ideigelenesen egy újabb réteget kialakítva. A pirosra 
festett OSB lemezekkel kiegészített  fülke köztéri 
találkozó ponttá alakult.  A telefonfülkébe belépve egy 
régen elfeledt helyi történetet lehetett meghallgatni. Az 
installáció hamar az utcán csellengő gyerekek és 
hajléktalanok találkozópontjává és menedék helyévé 
vált. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCIÓK A STREET DELIVERY FESZTIVÁLON  
www.streetdelivery.ro 
Strada Arthur Verona, Bucuresti 
 
A fesztiválon minden évben különböző ideiglenes köztéri 
akciókkal vesz részt a studio. 
 
A "THE LETTER BENCH" 2009-ben készül a 4. Steet 
Delivery Fesztivál alkalmából, majd a következő két 
évben is része a fesztivál programjának, amikor a 
rétegelt lemezből épített köztéri pad felületét fekete-
fehér újságok, könyvek és képregények oldalaival 
borítják be. A forma egy könyvekkel teli polcra utal és az 
utca egyik kerítéssel elzárt zöldterületének határa épül 
lehetőséget biztosítva a bejutásra. 
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A "PUBLIC BATH" (2012) Az utcák hagyományos 
működésén túli utópisztikus használatát vizsgálja. Az 
Arthur Verona utcán fa raklapokból és műanyag fóliából 
közösségi fürdő medencét építenek a fesztivál idejére. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A "THE PYRAMID OF GARGUROMIN" (2011) 
raklapokból összeállítható köztéri építőelemrendszer, 
amiből a közösségi és kulturális programokhoz 
különböző téri helyzeteket lehet alakítani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A "THE TOTEM" (2010) a multifunkcionális kulturális 
totemoszlop a fesztivál és az installációnak helyet adó  
könyvesbolt hírdetésre készült. A totem az utca sarkán a 
könyvesbolt kerítésének sarkára épült elengedhetetlen 
városhasználati kiegészítőkkel felszerelve (kutyaház, 
közlekedési táblák, információs felületek, madáretető) 
 

 
 
 
Írta: Kukucska Gergely 

Forrás: 

URBAN REPORT#3 (2005): Behind the Concrete 
Curtain, p23-29; 

Public Space - 
http://www.publicspace.org/en/works/g202-magic-blocks 

Studio Basar - www.studiobasar.ro 

I love Bucharest -  http://www.ilovebucharest.org/; 

Archinet - http://archinect.com/ 
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URBAN REPORT - BUKAREST 1989 UTÁN  

 
 
 

   

"Az Urban Report egy kultúrákon és országokon átívelő 
kutatás, amely összegyűjti az aktuális (1989 utáni) 
városátalakulásokkal foglalkozó kritikai diskurzusokat és 
elméleteket négy dél-kelet európai országban." 
 
Jelen írás összefoglalja az Urban Report kutatás 
alapkérdéseit, a három megjelent tanulmánykötet témáit 
és a szerzők projekt végére összegyűjtött válaszait. 
Végül pedig a tanulmánykötetekben közölt projektek 
közül kiemelek és bemutatok három bukaresti kísérletet.  
 
 
Alapadatok 
 
Részvevő országok: 
Románia, Magyarország, Szerbia és Bulgária 
Téma és cél:  
A négy ország városainak átalakulásai 1989 után - 
közös nevezők feltérképezése jelenségek vizsgálata, 
aktuális törekvések, várható jövőképek.  
Indítás: 
Zeppelin magazine & Association (Ro), 2010 
Eredmények: 
három tematikus tanulmánykötet, 2011; további 
publikációk Zeppelin magazine keretein belül, 2012- 
Támogatók:  
Roman Cultural Institute, Cantemire programme; 
Chamber of Romanian Architects;  Administration of the 
National Cultural Fund; Erste Stiftung EE-lab programme 
Szerkesztők:   
Constantin Goagea (Ro), Todor Atanasov (Bulg), Ivan 
Kucina (Srb), Cosmina Goagea (Ro), Miklos Peterffy 
(Hun), Stefan Ghenciulescu (Ro), Peter Torniov (Bulg), 
Samu Szemerey (Hun)* 

 
*A projekt minden résztvevője magával hoz egy 
izgalmas és kiterjedt kapcsolati hálózatot - ezeket szövi 
össze és építi tovább az Urban Report közös munkája.  
A tanulmánykötetekben több írás is szerepel Milica 
Topalovic szerbiai építésztől, aki Studio Basel 
munkatársa és egyik szerzője az ETH Zürich-ben 2012-
es Belgrade: formal informál kötetnek. A szintén szerbia 
Ivan Kucina pedig aktív részvevője volt az éppen 
aktuális Urban Incubator Porject-nek Belgrádban. Srdjan 
Jovanovic Weiss szerbiai születésű építész fő kutatási 
és alkotási témája a "balkánizáció".  Az általa alapított 
School of missing studies projektjei során au Urban 
Reportban részvevő építészek már mind találkozhattak 
(Lost Highway Expedition, Europe Lost nad Found). 
 

 

 
 
Kérdésfelvetés  
 
Az Urban Report projekt egy kultúrákon és országokon 
átívelő kutatási munka, amely közös platformon 
foglalkozik négy Dél-kelet európai ország város 
átalakulásaival: Románia, Magyarország, Bulgária és 
Szerbia. A projekt célja vizsgálni az 1989 után 
bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi 
változások hatását az építészetre és a városokra. A 
vizsgált országok közös jellemzőit a projekt így fogalja 
össze: a politikai kontroll szerepe a várostervezésben és 
városfejlesztésben drámaian lecsökken; magán 
kezdeményezések robbanásszerű megjelenése; 
szétdarabolódó közösségek és hozzájuk kapcsolódó 
spontán, informális városi és építészeti fejlődési formák; 

meglepő energiák és potenciál, lelkesedés a szabad 
piac gazdaság iránt; információk szabad elérhetősége 
és a szabad mozgás lehetősége. 
 
A három megjelent tanulmánykötet kísérletet tesz 
megragadni a "szinte megfoghatatlant": a négy ország 
város-átalakulásai mögött (mellett, alatt, felett) megbúvó 
közös nevezőt.  A jelenségek vizsgálata mellett az 
Urban Report felteszi a kérdést, milyen lehet a vizsgált 
országok és városaik jövője. Az adottságok és 
jelenségek együttes csillagállása a mai információs 
korban megtartja és kifejleszti egy sajátos új társadalmi 
és kultúrális identitást, vagy beleolvad a globalizáció 
homogén tégelyébe? Azaz a DK európai társadalmak 
perifériák lesznek, ahol (továbbra is?) párhuzamos 
gazdaságok és rendszerek működnek, vagy az Urban 
Report által felvetett pozitív alternatíva valósul meg: 
újfajta kritikai szemléletű, önszerveződő társadalmak, 
melyek kifejezetten rugalmasak, és készek hasonló 
egységekkel együttműködni - mindannyiunk közös 
előnyére? 
 

  

 
Tematikus tanulmánykötetek 
 
(1) The Poetics of the Transition on the Run 
A első kötet célja megvizsgálni és láthatóvá tenni a 
tranzició folyamatát és a benne lévő résztvevők 
viselkedési mintáit, iratlan szabályait és titkos 
potenciálját. A kötet bevezetőjében Constantin Goagea 
arról ír, hogy a négy részvevő csapat és ország közös 
alapokról indul - közösek a hétköznapi drámák és 
kihívások, ahogy az erre adott válaszok és útkeresések 
is - miközben egyfajta párhuzamos világként él az un.  
Nyugat mellett. Az UR projekt egyrészt felmérni szeretne 
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ezt a közös alapot az aktuális tranzició pillanatában, 
másrészt pedig egyfajta időjárás előrejelzést kíván tenni 
a jövőre, tranzición túl. A témához a szerzői csapat 
kíváncsisággal, kritikával, de egyfajta szeretettel is nyúl - 
szeretettel a furcsa helyzetü(n)k szülte térbeli és virtuális 
következmények felé.  
 
(2) The Conditions of the Self Regulated Urbanity 
A második kötet célja megismerni és megérteni az 
öngerjesztett és önműködő városi átalakulások 
jelenségét - működési elveit, peremfeltételeit  és 
folyamatosan változó stratégiáit.  
 
(3) The Pioneers of the Emergent Practices  
A projekt zárókötete összefoglalja az eddigi kutatások és 
tanulmányok tanulságait. Tanulmányai körbejárják a 
négy ország városépítészeti kísérleteit konkrét 
projekteken keresztül.  
 

 

 
 
Úttörő építészeti gyakorlatok - összefoglalás  
 
Goagea azt állítja - értékítélet és előjel nélkül - hogy 
valójában nem létezik tranzició, és Európának ezen 
része sosem lesz azonos az un. Nyugattal, hanem 
önálló építészeti gyakorlata és eszköztára van és lesz. 
Ez az építészeti gyakorlat a szerzők szerint 
egyértelműen "nem akkreditált" és "nem elismert" 
eszközöket és módszereket jelent. 
 
A négy ország jellemzően kisléptékű projektjeiben közös 
szálként megjelenik a nosztalgia és egyfajta humor teli 
megközelítés a status quo felé. A szerzők szerint "van 
abban valami hősies, gyönyörű és mélységesen komoly, 
ahogy egy ilyen kisléptékű projektnek sikerül 
megváltoztatnia a maga körüli világot."  (*Párhuzam egy-

egy kis magyarországi törekvéssel, pl. perbáli 
építőtáborokkal.) Ennek az útkereső, úttörő építészeti 
gyakorlatnak az eredményeit három fő kategóriában 
sorolják a kötet szerzői: 
 
(1) "Alulról jövő kezdeményezés + hivatalos támogatás": 
alulról jövő kezdeményezések, melyek egy 
többszereplős összetett problémára egy komplex 
megoldási stratégiát dolgoznak ki, majd ezt a stratégia 
csomagot az illetékes hivatalos Hatóság elé tárják. 
Ebben az esetben kulcs kérdés az, hogyan lesz alulról 
jövő kezdeményezésből felülről irányított politika - azaz 
milyen közel kerül ez a típusú projekt a döntéshozókhoz 
és a megvalósuláshoz. Példa: Street Delivery Bucharest. 
 
(2) "Több, mint dizájn": községbevonásos tervezési 
folyamatra súlyt fektető projektek, melyek akár meg is 
kérdőjelezik a dizájn és a tervezettség jelentőségét.  
 
(3) " Talált projektek": olyan projektek, melyek maguk 
megtalálják a kérdést és a feladatot - out-of-the-box 
akciók megbízó és hivatal részvétele nélkül. Céljuk 
rejtett szépséget és potenciált felfedezni titkos, elfeledett 
helyeken, közösségi és kommunikációs térré aktiválni a 
kiüresedett köztereket, akár csupán egy-egy pillanatnyi 
akció révén. 
 

 

Alternatív építészeti kísérletek Bukarestben - 3 példa 
 
Az Urban Report harmadik kötetében bemutatott 

építészeti törekvések között kiemelek három konkrét 
példát: egy köztes használat projektet, egy közösségi 
köztéri beavatkozást, és egy meglévő épület átalakítását 
problémás városi kontextusban.  
 

 

 
(1) Street Delivery, Bucharest -  városfejlesztésre várva 
 
A Street Delivery kezdeményezés a hosszútávú, nagy 
befektetéssel járó városfejlesztési tervek megvalósulása 
és a jelenlegi állapot közötti szakadék áthidalására keres 
megoldást. Különlegessége az építésztervező által 
vállalt szerep.  
 
Serban Sturdza és PRODID építészek 2005-ben egy 
nyertes pályázat után a Bukarest Fővárosi 
Önkormányzat megbízásából készítették el a “A cultural 
axis – Episcopiei Street, Pictor Verona Street, Gradina 
Icoanei” városrendezési tervet. A terv egy új kulturális és 
térbeli összeköttetést javasol Bukarest két központi 
helyzetű parkja között, történelmi belvárosban. A terület 
fejlesztése nem történt meg, a terv - mint Bukarestben, 
Budapesten vagy Belgrádban oly gyakran - a fiókban / a 
rajzasztalon maradt.  
 

 

 
A történet érdekessége, hogy az építésztervező, Serban 
Sturdza nem hagyta magára a projektet és több éves 
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kitartó lobbizás után a megbízó Önkormányzatnál kivívta 
a tervezett tengely részleges és időszakos 
rehabilitációját. Ennek eredménye a "Bucharest Street 
Delivery": minden évben a Bisericii Anglicane téren (ahol 
az eredeti 2005-ös terv szerint gyalogos zóna kerülne 
kialakításra) pár napon keresztül köztér rehabilitáció 
valósul meg. Koncertek, falfestés, ideiglenes új 
közösségi terek, környékbeli lakókat és arra járókat 
bevonó köztéri aktivitások helyszínévé válik az amúgy 
elhagyatott és alulhasznált tér.  
 

 

 
Ez a Street Delievery non-profit projekt lényege - 
megmutatja a köztéri használat fontosságát és 
lehetőségeit a közösség számára, miközben nem vár 
egy hosszútávú fejlesztési terv megvalósulására.  
 

 

 

 
(2) Magic Blocks - léptékek összekapcsolása 
  
A Magic Blocks projekt és kutatás stratégiát keres arra, 
hogyan lehet összekötni a hosszútávú terveket és az 
instant közösségi köztéri aktivitásokat már a tervezés 
fázisában. A projekt része egy 2012-ben megvalósult 
kisléptékű köztéri beavatkozás a tervezési/kutatási 
helyszínen. Hogyan működik ma, pár év után, egy ilyen 
kísérlet? A projekttel részletesen Kukucska Gergő 
foglalkozik ebben az úti füzetben. 
 

 

 
(3) The Ark - ház mint katalizátor 
 
Egy történeti belvároshoz tartozó, de bonyolult városi 
kontextusban és elhagyatott környezetben található 
épület átalakítása - és a környezetre gyakorolt pozitív 
hatása.  
Adott egy műemlékvédelem alatt álló, 19. század végi 
kifejezetten rossz állapotú, többször átalakított épület - a 

bukaresti Bursă de mărfuri. Az épület a történeti 
belváros déli részén található Ceausescu megalomán 
palotája közelében, a történeti magtól viszont a 
palotához vezető óriási sugárút választja el. Hosszú 
ideig befektetőkre várt, míg végül egy kommunikációs 
cég úgy döntött, hogy egyfajta kreatív inkubátorházzá 
alakítja át, melynek kifejezett célja a problémás környék 
revitalizációja is.  
 

 

 
A Re-Act-Now Architecture iroda erre adott építészeti 
választ egy vegyes használatú épület formájában. Az 
átalakított épület funkciója kettős: belül egyrészt 
inspiráló munkatereket ad az itt dolgozóknak; kifelé 
pedig színes köztereket és közösségi tereket  alkot - 
ezek célja pozitívan hatni a környék identitására. Ezek a 
terek valóban a helyi közösséget szolgálják ki - 
gyerekprogramoknak, lakossági fórumoknak, 
kiállításoknak adnak helyet folyamatosan.  
 
 
Írta és fordította: Dimitrijevic Tijana 
Forrás: URBAN REPORT, volume #1, #2, #3, Zeppelin  
Association, 2011; http://www.urbanreport.ro/; 
http://www.streetdelivery.ro/; http://www.re-act-now.ro/; 
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BUKARESTI ONLINE TAPASZTALATOK 

 
 

 
   
 

bevezetés 
 
Korábban, mikor az utazás kevesebb embernek adatott 
meg gyakran jelentek meg olyan útikönyvek, melyek 
érzékletesen írták le a látnivalókat és olvasmányosan 
igyekeztek az olvasó elé tárni a felkeresni kívánt úticél 
minden részletét. Ilyen útikönyvek ma már alig jelennek 
meg, az utazó már csak a legfontosabb információkat 
kapja könyv formájában, a többit a helyszínen tudja, - ha 
akarja - megába szívni. Az útikönyveknek az online 
tartalmakkal is fel kell venniük a versenyt, ma már csak 
azt visszük magunkkal, ami praktikusabb mint egy 
telefonos alkalmazás. 
 

A Bukaresttel való ismerkedés egy fajtája lehet az 
interneten a városról talált tartalmak felkutatása. Az 
internet segítségével akár végigjárhatjuk a város összes 
utcáját, de más utat választunk az ismerkedésre: 
válogatott, bukaresti oldalakat bejárva próbálunk meg 
képet alkotni egy városról. A válogatás nem lehet más 
mint szubjektív, a következtetések pedig talán 
felületesek, de egy kiindulást adhatnak a város későbbi, 
személyes megismeréséhez. 
 
A válogatás szempontja az volt, hogy az építészeti 
közélethez kapcsolódó oldalakat vizsgáljunk, melyek 
Bukarest építészeti arculatára engednek következtetni, 
illetve a publikációk által megjeleníteni kívánt arculatra. 
A válogatás szűkítése után egy online építészeti portál, 
két építészeti folyóirat weboldala, a román design hét 
weboldala, a bukaresti építészeti biennálé 
weboldala,  bukarest város honlapja, a bukaresti 
építészkamara éves kiállításának weboldala, valamint 
egy turisztikai oldal áttekintését választottuk, melyek 
után próbáljuk összefoglalni a tapasztalatokat. 
 

www.arhiforum.ro 
 
A román nyelven megjelenő oldal pályázatokat, terveket 
és megépület épületek mutat be. 2010 óta üzemel, 
nagyjából 240 tervet és épületet publikált ez idő alatt, 
kritikákat nem közöl, csak leírásokat, nemzetközi 
oldalakra mutató linkeket nem tartalmaz. A honlapon 
alkotók neve alapján is lehet keresni. Mindent 
egybevéve egyszerű felépítésű, jól használható oldal, 
még román nyelvismeret nélkül is könnyű kiigazodni 
rajta. Az oldalon publikált építészeti alkotások közül 28% 
található Bukarestben, 14% pedig külföldi projekt. Ez az 
összes publikáció közül nem sok, az oldal valóban úgy 
tűnik, hogy átfogó képet ad az ország építészetéből.  A 
publikált alkotások rendkívül vegyesek, sok építészetileg 
nem kimagasló is megjelenik, nagy a belsőépítészeti 
munkák száma. 
 
 
 
 

 

www.arhitext.com 
 
Az arhitext magazin weboldala angol nyelven is elérhető, 
a magazinról az alábbiak szerint vall: “nem csak 
magazin, hanem publikációs gyűjtemény gazdag 
elméleti anyaggal”, ezen túl “elit kultúrális magazin”, 
valamint “kiemelkedő a piacon”.  Az arhitext alapítvány a 
kelet-közép európai építészeti triennálé életre hívója, 
több konferenciát szervezett, valamint építészeti 
témában rendszeresen esszé versenyt hirdet fiatal 
építészeknek. 
Az oldalon a magazinban megjelenő cikkek részletei 
olvashatók, itt ismerteti az alapítvány gondozásában 
nagy számban megjelenő kiadványokat és könyveket. A 
folyóiratban publikált projektek közül az ol-dalon is 
bemutatásra kerül néhány, ezek jelentős része külföldi 
munka, a 200-ból csak néhány a buka-resti és még 
ennél is kevesebb a további román épület.  Az oldal 
azon túl, hogy betekintést ad a megjelent lapszámokba 
és hírt ad a kiadványokról nem tartalmaz jelentős 
információt, a magazin online kiegészítésének 
tekinthető. 
 
 

e-zeppelin.ro/en 
 
A zeppelin magazin weboldala angol nyelven is elérhető, 
a korábbi és jelenlegi számok tartalmát ösz-szegzi. A 
zeppelin által szervezett eseményekről is hírt ad, minden 
megjelenő számhoz kapcsolódik rendezvény. A havi 
szinten megrendezett konferenciák sok külföldi 
előadóval büszkélkednek, kurrens témákkal foglalkoznak 
és nyitnak a külföld felé. 
A zeppelin egyik kiadványa az Urban report román, 
szerb, magyar és bolgár összefogásként jött létre, önálló 
magazinként indult, később azonban beolvadt a 
zeppelinbe. Az oldal néhány építészeti projektet is 
publikál, de ebből csak körülbelül 10 román munka. 
Számtalan kiállítás szervezője, sok külföldi kap-csolattal 
rendelkezik, sok kiadvány kapcsolódik hozzájuk. 
Irányultsága egyértelműen dél-kelet európa, de nyugat-
európai építészek kiállításait is rendezik. 2013-ban indult 
projektje a “cities and people” egy európai unió által 
támogatott kutatás, ami az új technológiák hatását 
vizsgálja a városi folyamatokra. A zeppelin rendkívül 
széleskörű és nyitott hálózatával tűnik ki, a román 
építészet megkerülhetetlen intézményének látszik. 
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www.romaniandesignweek.com 
 
A román design hét weboldala, mely a 2014. május 16-
25 között megrendezett eseménnyel kapcsolatos 
információkat tartalmazza. A kiállításokon150 kiállító, 
350 munkával képviseli magát, témája: design a 
köztérben/nyilvános térben (“a kollekítv tér, a tér amin 
osztozunk”, “a design hogyan segít értelmezni, 
kommunikálni és javítani az életünket”). Külön kiállítótér 
készül a hallgatói munkáknak, a helyi design-ra 
koncentrál, a design területén dolgozókat hozza 
kapcsolja össze, elő szeretné segíteni a román design 
fejlődését. A tervezés mindennapi életben betöltött 
alapvető szerepére hívja fel a figyelmet. A kiállítók sok 
területről érkeznek: grafikai tervezés, arculat és reklám; 
építészet, várostervezés és belsőépítészet; 
divattervezés; tárgytervezés; életstílus tervezés (food 
design, sound design, digital design). 
A rendezvény izgalmas kezedményezésnek tűnik, mely 
fontos kérdéseket feszeget. A témafelvetés azt sugallja, 
hogy a román társadalmat a tárgykultúrával kapcsolatos 
alapvetések központba állításával szeretné “nevelni”. 
 

www.uar-bna.ro 
 
A bukaresti építészeti biennálé 2014-es weboldala, a 
biennálé 1994 óta létezik, idén 2014. október 15-30 
között kerül megrendezésre. Az oldal csak román 
nyelven érhető el. Célja többrétű:  a válság idején egy 
reflexió, önmagunkbatekintés; a városi és vidéki 
környezet alapvető értékeire való odafigyelés; 
újraértelmezni az építészek és tervezők szerepét, 
felhívás az értékek védelmére, megerősítésére, vagy 
csak nyilvánvalóvá tételére. Idéz egy európai kutatást, 
mely szerint az építészek fele (54,6%) pesszimista a 
válságban, és míg az optimista építészek száma 
Európában az utóbbi évben megduplázódott, (9,1%-ról 
ről 21,9 %-ra nőtt) addig Romániában kevesebb mint 
20%-al nőtt a számuk. Az előző biennálé témája: 
közvetíteni az építési folyamat szereplői között 
(építészek, megrendelők, hatóságok), az építészet 
szerepe az életminőség szempontjából. Az oldal 
rendkívül egyszerű megjelenésű, kizárólagos román 
tartalma egyértelműen azt sugallja, hogy célközönsége a 

román közönség, holott nyithatna a külföldi közönség 
felé is. 

 

www1.pmb.ro/pmb/index_en.htm 

 
Bukarest város angol nyelvű weboldala, mely rendkívül 
elavult mind tartalmilag mind megjelenésében. Az oldal 
fotótárában 20 évvel ezelőtti, rossz minőségű fotók 
találhatók, több archív kép van benne, mint a jelenlegi 
állapotot bemutató. A térképek nem működnek, 1996-os 
népszámlálási adatokat közöl a lakosságról, büszkén 
beszámol a nagy zöldterületi és vízfelületi arányról, de 
ugyanitt közli a levegő és vízsszennyezettségi adatokat 
is. Történelmi összefoglalója rövid és informatív, kiemelt 
projektjei rendkívül elavultnak és egyszerűnek tűnnek 
(városi úthlózat fejlesztése, 2000-res 
közelekedésfejlesztési terv, belvárosi épületek felújítása, 
oktatási infrastruktúra fejlesztése). Közli a polgármesteri 
hivatal szervezeti diagramját valamint a polgármester 
feladatköreit. Számtalan aloldala nem elérhető. A 
városmarketing része mai világban egy korszerű és 
informatív honlap, ezeknek a követelményeknek nem 
felel meg az oldal, de a város meglátogatásához sem ad 
kedvet. 

 
 

www.anuala.ro 
 
A bukaresti építészkamara éves kiállításának oldala 
csak román nyelven érhető el, legfrissebb oldala 2013-
as, az első kiállítás 2003-ban volt, a korábbi kiállítások 
oldalai elérhetők online. A tavalyi hívószó a Local-Global 
tematika volt. A kiállítás három részből áll: a tagok 2013 
május előtt elkészült munkái, kultúrális események és 
kutatások Local-Global témában. Az oldalon elérhetők a 
kiállítási tablók, melyek a következő kategóriákra 
tagolják az anyagot: szocio-kultúrális építészet, 
lakóházak, belső terek, tárgyak, felújítások, tervek, 
diplomamunkák, építészeti fotó, építészeti rajzok, 
építészeti könyvek. A kiállítás a legjobb munkákat 
díjazza, a zsűri elnöke és második embere külföldi 
építész volt. A kiállítás mellett sok kísérőrendezvény is 
megrendezésre kerül. 

Az oldal célja számba venni a kiállítás programját, a 
kutatásokról nem publikál adatokat, csak az építészeti 
munkákat bemutató tablókat. Habár elérhetővé tesz egy 
nagy anyagot a román építészetről, nem biztosít 
lehetőséget külföldi látogatóknak, hogy ismertesse a 
munkákat, úgy tűnik, csak a szakmát célozzák meg mind 
a kiállítások, mind az azt bemutató honlap. 
 

www.bucharest-tips.com 
 
A kifejezetten turistáknak készülő oldal angol nyelven 
elérhető, átfogó válogatást ad a látnivalókról, 
éttermekről, bárokról, éjszakai életről, kultúráról. A 
bevezető szövegben felhívja a figyelmet arra, hogy 
Bukarest az európai unió tagja és biztonságosabb, mint 
amit a híre ígér. 2014 májusára számtalan fontos 
kultúrális rendezvényt ajánl:  román design hét, 
múzeumok éjszakája, művészeti biennálé, köztéri 
művészeti pavilon, művészeti galériák éjszakája. A 
honlap sok izgalmas kezdeményezésről és gazdag 
művészeti életről számol be. A kortárs építészet nem 
jelenik meg az oldal ajánlatai között. Figyelmet 
érdemelnek a külföldi és román művészekkel készült 
interjúk, melyek a város életéről személyesebb képet 
adnak. Az oldal határozottan kedvet ad Bukarest 
felfedezéséhez,  kultúrálisan rendkívül gazdag és 
izgalmas benyomást tesz. 
 

összefoglalás 
 
Az oldalakat áttekintve nagyon nehéz képet kapni 
Bukarestről. A kép nem csak homályos, mint a borító 
térképe, hanem olyan távoli is, mint a nézőpont. Ettől 
függetlenül lehet következtetni, és megfigyeléseket 
tenni. 
 
A vizsgált oldalak közül három jellemző vonás ölt testet: 
a befelé fordulás, melyet az arhiforum.ro, az építészeti 
biennálé oldala és az építészkamara kiállításának oldala 
sugall; a nyitás és sokszínűség, melyet az arhitext, a 
zeppelin, a román design hét és a bucharest-tipps oldala 
mutat; valamint a koncepció nélküliség és 
elmaradottság, melyet szerencsére csak a város 
hivatalos oldala képvisel. Ez utóbbi téma tart 
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legkevesebb érdeklődésre számot, és remélhetőleg a 
közeljövőben megváltozik. 
 
A befelé fordulás azért érzékelhető, mert a vállaltan csak 
román nyelven megjelenített tartalom egyértelmű 
célközönségnek készül, de érzésre ez a közönség nem 
a teljes román közélet, hanem az építészek világa 
csupán. Az oldalak felépítése és tematikája sugallja ezt 
a képet, mely nem értékítélet, csak megállapítás. A 
kiállítások és a szakmai programok élénk szakmai életet 
sugallnak, mely hosszú évek óta konzekvensen 
szervezett. Kívülállóként betekintést ad a szakma által 
jónak ítélt román építészetbe, de ez a betekintés csak 
felületes. 
 
A legizgalmasabb a két folyóirat, a design hét és a 
turisztikai oldal által mutatott kép. A gazdag 
programkínálat, a számtalan külföldi közreműködő és a 
nagyszámú publikáció is azt mutatja, hogy van kínálat az 
építészettel kapcsolatos kultúrális rendezvények 
területén, mely valószínűleg egy létező keresletre épít. A 
design hét tematikája tulajdonképpen egy román 
szempontból befelé fordulást jelenthetne, de ennek 
bemutatása és felvállalása megfordítja ezt az előjelet és 
nyitásként fogható fel. A bukaresti kínálat a kultúra 
minden területén hívogató és felfedezésre csábító. 
 
A bukaresti online tapasztalatok biztosan olyan 
sokrétűek és végletesek, mint maga a város. Nincs 
következtetés csak megérzés, pont mintha egy 
útikönyvet olvasnánk. 
 
 
Írta: Török Bence 
Forrás: a fent megnevezett weboldalak 


