LUCRĂRI DE RESTAURARE ÎN AŞEZĂRI ISTORICE DIN UNGARIA DE VEST
METODE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRII, PROIECTĂRII ŞI EXECUŢIEI

Aşezările

din Ungaria de vest s-au dezvoltat,
spre începutul secolului al XIX-iea, fără să
dispună de proiecte generale, proiecte de dezvoltare urbană sau regulamente urbane. În linii
mari, această dezvoltare a avut un caracter organic: străzile s-au trasat una lângă cealaltă, locuinţele s-au construit una lângă alta . Măsurăto 
rile necesare erau făcute de către inginerii oraşului.care stabileau deasemenea stilul şi înălţi 
mea construcţiilor '. Un astfel de inginer a func 2
ţionat la Sopran încă din anul 1821 • Adevăratii
coordonatori ai dezvoltării urbane au fost însă
edilii oraşului şi comuna însăşi; de cele mai
multe ori deciziile acestora nu erau fundamentate prin proiecte, dar ţineau cont, în renlizarea
noilor clădiri sau străzi, de tradiţiile lo ca~ e şi de
aspectele practice. Detaliile de ordin estetic au
intrat în sarcina nou înfiinţatelor „Comisii pentru
înfrumuseţarea oraşului"; primul organism de
acest tip s-a creat la Sopran, în 1836 3 .
Primul mare proces de urbanizare, care s-a
făcut simţit începând din a doua jumătate a se
colului al XIX -iea, a ridicat o serie de probleme
funcţionale complicate, care nu mai puteau fi soluţionate în virtutea experienţei acumulate sau
prin intermediul metodelor tradiţionale moştenit e.
În această perioadă au apărut germenii unei noi
până

Articolul de la\ă reprezintă textul confenn\ci ţinută de <1utor la Eisenstadt, în 6 decembrie 1988 şi a fost publica t în
. Burgenl ăndische Heimatblâtter", Eisensladt, 52, 1990, 4 p.
145-166, cu titlul .Emeuerung a/Ier h1stonscher S1edlunqan
m Westungarn. Methoden und Resufla te der Foischunq.
Planung und AusfUhrung".
' Winkler, Găbor - Vârosepiteszet a h1stom;musba11 (Ur·
banismul în perioada curenlulu1 1stonst), în Ziidor, Anna - A
magyar h1slorizmus (Curentul Istorisi în Ungaria). „Ma11u;;~
npl" , Budapesl , 1987.
' Csatkai, Andre -Oercse nyi , Dezso - Sopran es kornyeke muemtekei (Monumentele 1slonce din Sopron ŞI împ1ujurimi), Budapest, 1953. p. 280; Minkler, Gâbor - Sopro11 ,j.
piteszele a 19. szazâdban (Arhitectura din Sopron în secolu l
al XIX-iea), Budapesl , 1988, p. 149-152.
' Regulamentul de constwcţii al Sopro1H1lui. 1836 - Snpron, 1852, par. 31. Comentat în Winkler , Găbor - Az 1•/s6
soprom Epftesugyi Szablllyzat (Primul regulament do con·
struc\ii al Sopron-ului din 1836). .Vărosep1ti1::>zel". 1968. 6,
p. 18-19.

activităţi cu caracter ştiinţific - şi anume urbanis·
tic a. Arhitectul austriac Camil Io Sitte • - un
important precursor al urbanismului modern considera urbanismul ca fiind în primul rând o
artă. Pentru el construcţiile tradiţionale urmau să
reprezinte un important punct de plecare pentru
soluţiile noi , moderne . Elementele pe care Sitte
le-a apreciat în mod deosebit sunt : planul neregulat, structura compactă, aerul pitoresc al ve·
chi lor oraşe; pornind de la acestea, el a reco,
mandat arhitecţilor realizarea unei atmosfere
evocatoare asemănătoare.
Josef Wâlder, unul dintre cei mai fideli discipoli ai lui Camillo Sitte 5 , a elaborat în 1904 un
proiect general complex de dezvoltare pentru
oraşul Sopran, al cărui inginer era. Propunerile
sale aveau la bază dezvoltarea organică a struc·
turii medievale, completată cu o reţea stradală
v<1riată, caracterizată prin trasee sinuoase, şi cu
o serie de construcţii reprezentative plasate în
punctele cele mai importante, în scopul îmbogă
ţirii fronturilor stradale. Proiectul lui Josef Wălde~
s-a dovedit însă a fi puţin realizabil datorită mai
ales faptului că nu soluţiona corespunzător problemele tehnice de circulaţie.
Repre zen tanţii arhitecturii moderne din anii
'20 şi '30 s-au situat pe cu totul alte poziţii; pro·
fesând alte principii, aceştia au criticat energic
co ncepţiile lui Camille Sitte. Ei s-au orientat în
special spre proiectarea unor cartiere sau aşe·
zari noi, care prezentau avantajul unui câmp de
activitate favorabil concretizării ideilor moderne
de lipul: separarea clară a funcţiunilor aşezării
(zonele locuibile de cele industriale şi de spaţiile
verzi), crearea unei reţele stradale eficiente,
' S1ttc Cam1llo - Oer Stadtebau nach semen kunstle-

nsdw Grundsătzen, W1e11, 1889 (Principiile artistice ale urha111smulu1).
Walder. Jozsel - Bebauungsplan Far Sopron. Der Stăd
t0hFtu, 1908, p 24-28, 119 . 12-14 (Proiect de construc1n
p·~ntru Sopron)
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iliberată de constrângerile istorice•. Problema
enovării oraşelor vechi a rămas aproape total în
1fara preocupărilor acestei epoci.
După cel de-al doilea război mondial însă , ulimul aspect mentionat mai sus a devenit de o
ragică actualitate 1, în contextul în care se impu1eau o serie de decizii privind restaurarea sau
lemolarea vechilor clădiri şi fronturi stradale
1rav avariate. În general, pierderile cauzate de
ăzboi au fost deplânse dar, pe de altă parte,
nulţi experţi au văzut aici o neaşteptată şansă
1entru soluţionarea unor probleme ale oraşelor
echi - în primul rând acelea determinate de exi1enţele circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj,
:are se anunţaseră cu acuitate încă din perioada
1terbelică. Exista totodată părerea potrivit căreia
1şezările istorice, prea compacte, pot şi trebuie
,ă fie însănătoşite prin demolări parţiale ; pe
1ceastă bază însă prea multe clădiri au fost dis'use • şi prea puţine reparate. Avem motive sa
1resupunem că deciziile de atunci au fost 1nuenţate - poate .că uneori chiar fără intenţie le aşa numitele idei „moderne", dar, în plus, nu
rebuie ignorată nici contribu\ia unei oarecare
lemagogii politice - şi avem în vedere aici în prinul rând dispariţia unor clădiri deosebit de vaiooase, care au lăsat goluri de neînlocuit în pe1saJI arhitectural al aşezărilor respective . În etapa
marilor hotărâri" s-a stabilit de pildă in Ungaria
ă până în 1950 toate urmele celui de-al doilea
ăzboi mondial trebuie să fie înlăturate . Dar tE:rnenul fixat s-a dovedit prea apropiat, şi nu toate
:lădirile avariate au putut fi restaurate, astfel că
1ulte dintre acestea au fost demolate în ultimul
1oment - cum s-a întâmplat cu casele Lunkany
i Gyoni din Piaţa Ursulinelor, $opron.
Acţiunile de acest tip au fost favorizate de
:iptul că, în aceeaşi perioadă, aproape toate caele de locuit au fost nationalizate, şi abia după
nul\i ani li s-a dat proprietarilor iniţiali şansa de a
~ răscumpăra . Clădirile cu regim de monument
>!orie au rămas însă, conform legisla\1ei in vi1oare la vremea respectivă, în proprietatea staului •; în 1985 s-au luat unele măsuri pentru
1meliorarea legilor care se referă la acest dome1iu, dar în ceea ce priveşte monumentele isto' Le Corbusier - Urbanisme, Pa ns, 19'.24 .
' Boronka1, Pal - Sopran ujjaepitese (Reconstruc11a ora.ului Sopran) 1945-1959 în „Soproni Szemle", 1960, I, p.
1-33
'Reg1erungsverordnungen 13 860/1947: 5630/1948.
1450/1948, 19 '.273/1948 und we1tere Dokumenle (Onc.rctn
iuvernamentale ş1 alte documente)
• Reg1erungsverordnungen 3'.2/ 1989/I X. 30; 9ea11d1•11
iurch '.20/1985/Xll '.27: '.27/EVM-MEM-PM

rice nu s-au înregistrat modificări importante. În
principiu, acestea vor rămâne şi pe viitor în proprietatea satului , fiind încredinţate spre administrare, împreună cu alte clădiri de locuit, aşa numitelor „Intreprinderi pentru administrarea imobiliarului - IKV".
Trebuie să mentionăm faptul că municipalitatea din Sopran a luat măsuri pentru achiziţiona
rea unor monumente istorice din centrul vechi al
oraşului încă din perioada interbelică. S-a avut în
vedere exproprierea urgentă a acelor clădiri cu
mare valoare istoric-arhitecturală ai căror proprietari nu dispuneau de mijloacele necesare
pentru a le întreţine corespunzător - fără a se
plănui însă o naţionalizare extinsă la întregul domeniu al monumentelor istorice '0 •
În ceea ce priveşte întreţinerea monumentelor, situaţia creată în 1950 era, teoretic, aproape
ideală; practic însă, urmările naţionalizării s-au
dovedit dezastruoase. Între 1950 şi 1958 în Ungaria s-a făcut foarte puţin în această direcţie;
de fapt doar câteva monumente foarte preţioase
au fost restaurate - cum este cazul sălii capitlulu1 fostei mănăstiri benedictine din Sopran 11 •
F>entru a rămâne la exemplul aceluiaşi oraş, stare:=i generală a patrimoniului era atât de proastă
încăt s-a propus la un moment dat, cu o oarecare doză de ironie, conservarea centrului istoric
în stare de ruină, după modelul Pompeiului! Situaţia s-a ameliorat în anii '60, starea monumentelor îmbunătăţindu-se uşor; s-au luat unele mă
suri pentru dotarea locuinţelor cu un minim confort tehnic şi au fost zugrăvite parţial faţadele.
Dar, în lipsa unor cercetări amănunţite de istorie
a arhitecturii, nu ne putem hazarda în a atribui
acestei perioade o autentică restabilire a trăsătu
rilor originare ale clădirilor 12 • Societăţile de const rucţii se ocupau mai ales cu realizarea unor
mari structuri locuibile, iar părţile vechi ale ora:şulu 1 contau mai degrabă ca terenuri de rezervă;
de altfel proiectele de „asanare" a acestor zone
erau concepute în linii mari tocmai în acest sens.
0
'
Storno. Miksa - G6tst11ii lakohazhomlokzat Sopronban
(Faţade yoticc din Sopran), .Magyar Epitomuveszet" 1944,
p 236
Entz. Geza - Haram evtized muem/ekvedelme Sopran/Jan (Trei decenii de ocrotire a monumentelor în Sopron) ,
„Sopron1 Szemle", 1975, 4, p . '.290--305; Dercseny1 , Dezso Sopran m1lemlekvP.rlelm1 Europa-d~a (Premiul Europa pentru
ucrotuea monumenlelor din Sopran) în .Soproni Szemle",
1976 1, p. 39-45
' Varga, lstvân - Mt1emlek1 lakohâz-helyreâ/lftâs Gy6ru1•11 (Rostaurarea caselor de locuit în Gyor) , Gyori Tanulma·
nyo~, 7.
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Acolo unde s-au putut procura mijloacele financiare necesare, cartierele vechi au fo st demolate în întregime, cum s-a înt âmp lat la
Veszprem, Gyor şi Szekesfehervar , fiind înlocuite
cu blocuri şi autostrăzi . Aproape toate municipalităţile şi-au comandat proiecte de acest tip; din
fericire însă, în marea lor majoritatea oraşele au
fost prea sărace pentru a-şi putea permite con cretizarea acestor proiecte - şi tocmai datorită
acestui fapt astăzi ele sunt azi cu mult mai bo gate .
La fel ca în întreaga Europă şi la noi s-au pe trecut în ultima vreme, în domeniul renovării
urbane, o serie de schimbări favorabile ' 1 • Se
pare că reorganizarea şi modernizarea aşezărilor
noastre istorice a fost mereu depend en t ă de re zolvarea unor probleme tehnice şi tehnologice,
adesea interpretate destul de rigid . A11tori i
proiectelor de revitalizare şi sistematizare acordă
însă o tot mai mare atenţie fondului şi tradiţiil or
arhitecturale locale ; clădirile vechi existente sunt
tratate cu mai mult respect , şi în general se ţine
cont de faptul că locuitorii unei aşezări sunt ataşaţi de atmosfera istorică a localităţii lor - ceea
ce determină cultivarea unei anumite continuităţi
în evoluţia aşezării respective .
În Ungaria elaborarea proiectelor generale de
urbanism este finanţatl în mare parte de că tre
municipalitate ; toate proiectele însă , pentru a că
păta valabilitatea necesară , sunt avizate de că tre
Ministerul pentru Urbanism şi Arhitectură şi apoi
aprobate de către Oficiul pentru MontJmentele
Istorice din Budapesta. Acceptarea unui aseme nea proiect constituie un pas important în istoria
unei aşezări, deoarece deciziile pe care acesta
le conţine funcţionează în perspectivă ca o adevărată lege locală; toate.soluţiile de detaliu care
se vor adopta ulterior vor trebui acordate c u
proiectul general.
Faptul că oraşele din Ungaria de vest - Sopran, Gyor, Mosonmagyarovar , Szombathely şi
Koszeg - dispun deja de câţiva ani de proiecte
de urbanism clare, scrupulos elaborate, consti tuie o realizare deosebit de importantă ". Remarcăm în acest context existenţa unor astfel de
proiecte şi în cazul unor localităţi mai mici, cum
ar fi de pildă fostul târg Fertorakos . Proiectele
amintite au în vedere întreaga zonă a oraşului
istoric, ceea ce considerăm că este un succes
" W1nkler, Gâbor - A varosfelu1t'tas ludomanyos kPrdesei (Probleme ştiinţifice ale restaurării urbane), „Mu emlil k>kdelem", 1983, 1, p. 1-1'2.
" Sedlmayrne B eck, Zsuzsa - Muemlek1 varosmagok wirosrendezes1 tervezese (Proiect de urbani sm penlru CC'ntr0IP.
istorice importante), 1960-1980 în .Magyar Muc mw>~vilcif>
lem" , voi IX. Budapest 1984 , p . 343-376

remarcabil deoarece până acum câţiva ani acest
gen de procedură constituia o raritate.
Din 1964 există în Ungaria '" o lege care protejează aspectul aşezărilor . În 14 oraşe şi 3 sate
s-au delimitat, pe baza monumentelor existente,
zone de importanţă deosebită , aflate sub o protecţie specială . După părerea mea, limitele acestor zone sunt însă prea strâmte, ele cuprinzând
doar o parte din oraşul istoric. Aceasta a făcut
ca protecţia să se exercite în mod eficient strict
asupra zonei delimitate, iar în afara graniţelor
acesteia uneori s-a demolat şi s-a construit în
mod excesiv (Gyor, Veszprem) ' 0 • Este lesne de
înţeles că aceste acţiuni se reflectă şi asupra zonei protejate, chiar dacă nu au loc în interiorul ei;
deseori, perspectiva asupra părţii atent restaurate şi întreţinute este influenţată nefavorabil de
marile c l ăd iri publice şi de zgârie norii din veci năta t e.

În le9ătură cu proiectele de renovare urbană,
prac tica a demonstrat că proiectele generale
sun t prea vagi - în primul rând în ceea ce prive'şte cartierele istorice -, ceea ce a determinat
introducerea unei etape noi - cea a proiectelorstudii . Acestea sunt de natură să răspundă exigenţe lor impuse de necesităţile de dezvoltare a
oraşul ui, ţinând cont pe de o parte de statutul
special al monumentelor istorice iar pe de altă
parte de presiunile reale , adică de cererile justifica te ale locuitorilor oraşului respectiv.(„.)
Trebuie arătat faptul că lucrările de restaurare
nu au fost favorizate din punct de vedere finan ciar până în vremea din urmă . Creditul pe care
proprietarii privaţi ii primesc pentru restaurare
este destul de mic, şi nu stimulează marile investiţii . Cum poate atunci, totuşi, municipalitatea să
garanteze împlinirea concepţiilor sale urbanistice? Antreprenorii care respectă recomandările
făcute de proiectele-studii primesc imediat aprobările oficiale necesare; cei care însă vor să rea·
lizeze ceva diferit faţă de soluţiile dorite de conducerea oraşului trebuie să facă faţă unui complicat şi îndelungat proces de obţinere a aprobă
rilor . Este poate interesant să menţionăm că în
general proprietarii privaţi acceptă propunerile
noastre, iar pentru moment avem mai multe probleme cu unele mici firme ambiţioase - cum ar fi
case le de economii sau magazinele din mediul
rural.
" Dercse nyi , Dezso - Mai magyar muemlekvedelem
monum entelor in Ungaria) , Budapest, 1980, p
64-65
' Român , Andrâs - Mtlemlek11eg vedett varosreszek a
IPlepulesekbon (Rezerva\11 istorice urbane), • Teruletrendetcs , 1974 , 3 , p . 60; Winkler, Gâbor - Torteneli varosok,
mliemlekek Nyuga t-Ounanlt1lon (Oraşe istorice şi monu·
mf!ntc i n Ungaria de vest) , in .Muhely" , 1979, 3, p. 31-47 .
( P ro tec ţi a
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Acolo unde clădirile sunt cu preponderenţă în
proprietatea statului lucrurile merg mai uşor;
proiectele-studii sunt conduse de către I KV,
care organizează şi finanţează deasemenea executarea lor planificată . Mijloacele financiare necesare sunt puse la dispoziţie de către municipalitate; o parte a acestora provine, începând
din anii '70, direct de la buget. Din fericire, astă
zi cea mai mare parte a fondurilor provenite din
sursele de stat se folosesc pentru restaurare şi
nu pentru construcţii noi. O parte tot mai mare
din veniturile comunei provine însă de la între prinzătorii particulari, care închiriază părţi de clă
dire pentru a - şi amenaja magazine, restaurante
sau ateliere. În prezent majoritatea municipalit ăţi
lor din Ungaria de vest se străduieşte să întrebuinţeze fondurile pe care le are la dispoziţie
într-un mod cât mai eficient '1 •
Când , în urmă cu circa 10 ani, s-a început restaurarea planificată, am propus câteva principii
de bază, acceptate necondiţionat 18 • Înainte de
orice, am stabilit că restaurarea nu trebuie limitată în nici un caz la refacerea faţadelor, ci trebuie
să aibă în vedere mai întâi îmbunătăţirea condiţii 
lor de viaţă ale locuitorilor clădirilor respective.
Astfel, proiectul trebuie să asigure dacă nu întregul confort, cel puţin un confort minim, iar parte rul clădirilor trebuie amenajat în acelaşi sens. Un
alt principiu moştenit în Ungaria este acela că
modernizarea unei clădiri nu trebuie să conducă
la diminuarea spaţiului locuibil. Pentru a c·ompensa locuinţele pierdute în cursul lucrărilor de
restaurare se proiectează, acolo unde este posibil, supraetajarea corpurilor de clădiri situate
spre curte sau amenajarea ~aţiilor podurilor deşi această din urmă soluţie nu are tradiţie la
noi. Un aspect important al concepţiei de restau rare pe care o practicăm constă în încercarea
de a păstra toate clădirile vechi - chiar şi pe
cele mici şi neînsemnate 'Q. Tentativa de a deranja un ansamblu organic de locuinţe este de altfel
socotită 1 iscantă, mai ales că în realitate nu se
poate garanta păstrarea sau refacerea armoniei
iniţiale prin construcţii noi . Dacă totuşi o casă
este demolată şi urmează a fi înlocuită, atunci se
" Winkler, G abor - Expenenc1as sobre remorfelac1611 en
Hungria, .Arquitectura" (Cuba). 1985, 361 - 62/85, p. 62~ .
" W1nkler, Gabor - B elvâros1 tombok megtijitasan{lk tNvezese Gy&ben (Proiect de renovare a centrului istonc din
Gyor}, .Muszaki Tervezes", 1986, 6, p. 18-30.
'' Winkler, Gabor - Vârosmegu11tâs Papcin (Rostaurnre
urbană în Papa), .Magyar Epilo1par", 1986 , 9-10, p
6t8-624 .

pun condiţii foarte precise în legătu ră cu suprafaţa construită, înălţimea cornişei şi a acoperişu
lui , materialele de construcţie.
Chiar dacă odată cu construcţiile moderne
s-au comis şi în Ungaria de vest o serie de greşeli, sun em de părere că trebuie să fie ridicate
case noi şi în părţile vechi ale oraşelor 20 • Expresia
,,modern" are însă astăzi - din fericire! - un alt
înţeles decât acum câteva decenii. într-un context de vechi case baroce nu trebuie desigur să
se construiască case cu acoperiş plat - din sticlă şi beton, ci trebuie respectat regimul de înăl
ţime şi forma acoperişului. Aceasta nu înseamnă
însă că trebuie să încercăm să imităm, din materi ale moderne, casa barocă! Trebuie să recunosc că în această direcţie nu există reţete; în locul prescripţiilor este nevoie de arhitecţi talentaţi, ataşaţi de contextul istoric al locului şi înzes traţi cu răbdarea şi iscusinţa necesare materializarii ideilor lor .
De asemenea nici pentru restaurarea vechilor
clădiri nu există reţete, ci dqar anumite reguli
care trebuie respectate; şi pe acest tărâm sunt
necesari arhitecţi cultivaţi , cu o atitudine etică faţă de munca pe care o întreprind. ln ceea ce priveşte regulile, o condiţie prealabilă importantă o
co nstituie existenţa unei documentaţii istorice
co respunzătoare asupra clădirii care urmează a
fi restaurate. Trebuie să ştim totul despre parcela cadastrală, deţinătorii clădirii, modificările,
a dăugirile, demolările şi transformările suportate;
trebuie să găsim toate vechile reprezentări ale
clădirii respective şi să valorificăm toate informaţiile pe care ni le pot furniza acestea. Anumite
date se pot găsi în arhivă, dar altor întrebări nu li
se poate răspunde decât la faţa locului 21 •
Trebuie să subliniez faptul că realizarea unei
documentaţii de specialitate este obligatorie
pentru fiecare clădire la care se vor efecJua lucrări, indiferent dacă aceasta este sau nu monument istoric şi indiferent de · vechime. Această
muncă nu este o activitate cu un scop în sine, nici un joc cu istoria, ci un principiu fundamendal
pentru pregătirea rapidă şi economică . pe baza
unor date concrete, a restaurării clădirii - adică
o 1mporta.f1tă latură a activităţii de proiectare şi
execu ţie. ln echipa noastră această muncă este
re a lizată de un istoric de artă, iar mijloacele financiare necesare sunt asigurate de către antreprenor.
•• W inklor, Oszkar - Uj lakoepiiletek Sopron belvarosâban (Construc\ii noi în Sopron} în .Soproni Szemle", 1962,
4, p . 289-298.
'' Nagy, Judil - Epitestorteneti kvtatâs Gyorben (Cerce1an de istoria arh1tcctur11 în Gyor). .Muszaki Tervezes", 1986,
6. p, 31-33.
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În schiţarea concepţiei de bază pentru restaurare se porneşte înainte de toate de la trăsă
turile originare ale clădirii spre a căror restabilire
se tinde. Avem în vedere nu numai structura iniţială a casei, dezvoltată eventual în mai multe
etape, ci şi particularităţile acestei structuri (locul
casei scărilor, intrări, coridoare.pasaje) sau ac cesoriile (uşa, balustrade, lămpi, elemente de
decoraţie interioară) . În principiu, trebuie să ne
străduim ca în cursul restaurării unei clădiri să
păstrăm într-o proporţie cât mai mare toate
aceste elemente; de exemplu coşurile de fum le
restaurăm totdeauna, chiar dacă ele ·sunt lipsite
de orice funcţiune, din cauza sistemului modern
de încălzire.
Starea iniţială este decisivă şi în ceea ce pri veşte restaurarea faţadelor; documenta11a istorică amintită mai sus este şi aici de mare importanţă. La realizarea proiectului se poate întâmpla
să nu ne decidem asupra culorilor - şi în acest
caz trebuie să aşteptăm rezultatele cercetărilor
efectuate asupra finisajelor.
Primele eforturi considerabile s-au făcut la noi
în anii '60, la Gyor 22 • Structura acestei aşezări
se deosebeşte esenţial de aceea a altor localitaţi
din Ungaria de Vest. Străzile şi pieţele din Gyor
alcătuiesc o tramă stradală de tip rectancular .
Presupunem că această dispoziţie caracteristica
a străzilor, perpendiculare una pe cealaltă, re prezintă o moştenire din perioada romană . Ora şul medieval s-a dezvoltat peste cel antic, centrul religios şi regal suprapunând castrul roman
situat pe Dealul Capitelului. Oraşul c ivil a fost
parţial fortificat în perioada creşterii pericolului
otoman cu ziduri masive din cărămidă; fortificaţia
renascentistă şi-a pierdut importanţa în urma
războaielor napoleoniene şi a fost ulterior în
mare parte demolată. În secolul al XIX-iea oraşul
s-a dezvoltat, păstrând acelaşi plan rectangular ,
până la fluviul Raba şi noua cale ferată. În anii
'60 ai veacului nostru unitatea dintre aşezarea
medievală şi cea modernă a fost ruptă printr-o
arteră de mare lărgime, a cărei realizare a fost
impusă de necesităţile ci rculaţiei de tranzit; abia
mai târziu s-a înţeles că zona istorică a Gy6r-ulu1
este reprezentată de nucleul medieval considerat în ansamblul împrejurimilor sale mai noi, iar
această reală unitate trebuie conservata ca
atare. („ .) În Gyor se tinde astăzi la urgentarea
lucrărilor de renovare urbană din suburbiile istorice; Lucrările înaintează pentru moment
" Winkler, Gabor - Megu1ulo Gyor
staurarc) , Budapesta, 1988, p. 1-30.

(Oraşul

Gyor ln rn-

mai greu, datorită faptului că aproape toate clă
dirile sunt în proprietate privată. Acest lucru este
valabil şi pentru casele aşa numitei „colonii muncitoreşti" a fostei Fabrici de Tunuri; deşi aflate în
proprietate privată, aceste case au fost declarate monumente istorice şi prin urmare vor trebui
restaurate după toate regulile artei.
Structura nucleului istoric din Sopran a fost
de asemenea determinată de zidurile fostului
oraş roman Scarbantia; din fericire aici întregul
centru istoric - delimitat prin şirul de case exterior şanţului circular - se află sub protecţia statului". Sopran-ul este, fără îndoială, cel mai bogat
oraş din Ungaria în ceea ce priveşte monumentele istorice. Din 1960 s-au făcut aici mari eforturi pentru restaurarea centrului istoric şi a unor
suburbii; în comparaţie cu situaţia semnalată la
Gyor, în Sopran aceste lucrări au avut, privite în
ansamblul lor, un caracter total dezorganizat.
Restaurarea a început concomitent în mai multe
locuri, cu obiective izolate unele de altele, astfel
că oraşul oferă de multă vreme o imagine ce
aduce a stare de asediu, fără să fi fost terminat
integral un anume cartier.
După părerea mea, în cazul Sopran sunt încă
o ~erie de aspecte neclare, vizând chiar concepţia de bază a restaurării . Un singur exemplu mi
se pare edificator: odată cu decizia de a se
„pune în valoare" zidul de incintă al oraşului prin
eliberarea sa completă, a apărut la Sopran o si24
tuaţie greu de rezolvat • Proiectanţii şi-au propus să creeze un traseu circulabil de-a lungul zidului, şi pentru aceasta trebuie demolate toate
construcţiile adosate acestuia. O structură istorică, organi c constituită va fi astfel deranjată şi
parţial distrusă în scopul creării unui coridor
strâmt şi pustiu - care probabil nu va exercita nici un fel de atracţie pentru locuitorii sau vizitatorii
oraşului . Drumul proiectat nu are nici o funcţiune
urbanistică, iar posibilităţi de activare a zonei, de
exemplu prin magazine, restaurante, mici localuri, nu sunt prevăzute. Vechile ziduri vor putea
astfel să fie văzute, dar cu preţul transformării
unui loc însufleţit de o intensă viaţă urbană întrun spaţiu pustiu şi neprietenos.
'' Kissne Nayypal, Jud1t - A tdrtimeti varosmag rekon·
strukc161a Sopronban (Restaurarea centrului istoric din Sopran) în „Magyar Muern!Ckvedelem", 1969-1971, Budapest,
1872, p 289-302
,. K1ss11e Nagypal , Judit - Sopran ..fa/ai". A varosrekon·
str11kc16 go11d1a1rdl (Probleme legate de restaurarea centrului
,,:tone din Sopron) in „ Magyar Epitornth'9szet", 1972, 2, p .
18-25
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Restaurarea vechilor clădiri din Sopron s-a
realizat într-un mod aproape exemplar; această
apreciere este valabilă şi pentru numeroase spaţii interioare cu o decoraţie bogat ă, constând din
picturi murale şi tavane din lemn sculptat, care
au fost restaurate integral şi sunt folosite adecvat.
Construcţiile noi, ridicate după cel de-al doilea război mondial prezintă câteva greşeli tipice,
dar se pare că trebuie să ne obişnuim definitiv
cu astfel de ingerinţe. Astăzi mai există o singură
suprafaţă pe care se poate construi, şi anume
aceea situată la intersecţia străzilor ·sr.
Gheorghe şi str. Nouă . Răsfoind noile proiecte
care au în vedere această zonă, nu sunt deloc
sigur că se va adopta în cazul respectiv o sol u\1e
mulţumitoare. În timp ce construcţiile din anii '60
ies în evidenţă prin schematismul sau prin modernismul lor exagerat, arhitecţii contempornni
ne derutează printr-un ames tec de forme isto rice .
În ceea ce priveşte suburbiile istorice ale So pran-ului, s-au redactat proiec te bune 2 5 , dar
acestea nu sunt, în general, însuşite şi încă mai
este mult de făcut. Am în vedere mai ales soarta
tristă a cartierului fost al vilelor 2<1, a cărui originalitate şi omogenitate deosebite nu au fost înţe
lese la timp; această i dilică „patrie a arhitecturii"
de la mijlocul secolului al XIX-iea a fost aproape
complet distrusă prin construcţiile noi, prea
compacte.
Fostul târg Fertorakos - situat la di s tan ţă de
8 km de Sopran, a avut din fericire o soartEÎ mai
bună; într-o perioadă în care şirurile de locu inţe
caracteristice din satele şi târgurile din zona de
vest a Ungariei dispăreau aproape f ără urme,
această aşezare şi-a păstrat aproape integral
frumoasa sa înfăţişare - şi atest lucru consti tuie
fă ră îndoială un mare succes al sistemului maghiar de protecţie a monumentelor istorice. Casele tipi ce, cu fronton, au fost şi aici modernizate; câteva au fost demolate, şi apoi refăcute,
iar vechiul zid de incintă şi o serie de clădiri publice au fost de asemenea restaurate .
Până în urmă cu 6-7 ani, centrul istoric al
oraşului Papa se găsea într-o stare de conser vare atât de proastă încât începuse să se depopuleze . Centrul de greutate al acestei aşezfiri
" Sedlrnayrne Beck. ZsuLsa - Sopron, Sze11t Mliwly
domb: muem/ek1 v1zsgalat es programterv (Sopran. Sf Mihail: cercetări şi proiect) în .Muemk'!kvedelem". 19'i'5. 1, p
23-25.
" Kubinszky. M1haly - A Sopro111 loverekkel kapc solillo~
mliemleki feladatok (Observa\ 11 asupra restaurării monumen·
telor istorice din Sopran - fostul cartier al vilelor) în „Magyui
Muemlekvedelem" 1973-1974 . Budapest , 1977 , p
253-264

istorice este constituit de fostul Palat Garay,
care a fost transformat de către familia Esterhazy într-un castel somptuos, cu ajutorul arhitecţi
lor Melchior Hafele şi Josef Grassmann . În
împ rejurimile castelului şi ale Domului , situat în
apropiere, s-a dezvoltat, până la sfârşitul evului
mediu, o structură urbană compactă; acest nucleu al oraşului, caracterizat prin clădiri cu un
singu r nivel, nu era însă prea întins. Terenul din
jurul său până la şanţul de apărare, fusese ocupat de gospodăriile orăşenilor, cele două zone
a l că tuind astfel o trăsătură caracteristică pentru
aceas tă aşezare .
Experţii s-au lăsat însă convinşi destul de
greu de faptul că armonia existentă aici - imagine a unui organism păstrat aproape neschimbat - trebuie să fie integral conservată . Noi am
subl ini'at faptul că la această armonie se poate
a1unge numai prin păstrarea şi restaurarea tuturor caselor, uniform construite una lângă cealaltă, dar s tr ă daniile noastre nu au fost la început
prea populare deoarece în practica urbanistică
maghiară era agreată solida convingere conform
careia într-un centru urban modern nu se pot accepta case modeste. („.)
Astăzi, în oraşul Papa te poţi bucura de o panorcim3 aproape ne schimbată a centrului istoric,
creată în special prin piaţa centrală şi strada
principală. Toate casele orăşeneşti şi de asemenea Domul s-au restaurat, golurile rămase în ur1118 demolărilor au fost parţial reconstruite, sau
sunt încă în lucru . Dacă despre clădirile ridicate
în urmă cu câţiva ani se poate spune că repetă
unele greşeli tipice, remarcate dealtfel şi la So pran sau Veszprem, cele mai recente fac în general o impresie bună. Încercăm în ultima vreme
să rezolvăm şi problemele create de intensa circulaţie a au tocamioanelor, care traversează mijlocul oraşului f ă ră a opri însă în centrul istoric. O
soluţie perfect ă ar fi realizarea proiectatei artere
melare în jurul pă rţii vechi şi crearea unei zone
pietonale extinse în centrul aşezării - dar aceasti:1 problemă nu se va putea soluţiona prea repede, datorită faptului că mijloacele financiare
ale municipa lit ăţ ii sunt destul de reduse .
Oraşul Szombathely, una dintre cele mai importante aşeză ri romane de pe celebrul „drum al
chihlimbaru lui ", a primit în anul 43 e.n. rangul de
colonie de la împăratul Claudius; oraşul medieval, şi în mare parte şi cel baroc, s-au dezvoltat
peste ruinele romane . („.) Din preţioasele construcţii de odinioa ră, atmosfera medievală şi ba-
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rocă se mai poate regăsi astăzi doar în puţine tocuri 21 . Piaţa centrală de exemplu şi-a conservat
conturul său triunghiular, dar toate casele din ju rul ei sunt noi. Numai foarte puţine monumente
istorice - în principal clădiri eclesiastice - s-au
păstrat; toate celelalte suprafeţe au fost ocupate
cu blocuri.
Un bun exemplu pentru modelul de re stau rare din Ungaria de vest ne poate oferi micul şi
pitorescul oraş Koszeg, situat la 18 km vest de
Sopran .(„ .) Miezul oraşului şi-a păstrat omogenitatea caracteristică aproape integral, iar vechile
case ale orăşenilor nu s-au modificat . În secolul

al XIX-iea centrul de greutate al oraşului s-a mutat în afara zidului de incintă, unde remarcăm
existe nţa unui important complex de clădiri în stilul
istorismului târziu, păstrat şi restaurat în mod
lăudabil. Construcţiile noi se integrează bine ambientului istoric, iar problemele urbanistice au
fost în general rezolvate corespunzător, fără ca
prin aceasta să fie afectată autenticitatea centrului istoric 20 .
GABOR WINKLER
traducerea şi adaptarea de
DANIELA MARCU
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" Heckena st, Janas - Szambathely be/varosti11111< spec~i
'is problemâi (Problemele specifice ale centrului istoric din
Szambathely) , "Varosepiteszet", 1987, 6 p. 6

" Vine.Le, Csaba - Az ujrae/esztett K6szeg, (Revitalizama Koszeg-ului) „Varosep1eszet", 1983, p. 5-9.
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