
Így szükség volt gyors ütemben olcsó lakásokra a munkásoknak, melynek a következtében a várost a kommunizmus 
úgymond a saját képére formálta. A legnagyobb alakulás a Kossuth Lajos utcában ment, amelyet szabályoztak, az o� lévő 
összes házat és építésze� értéket lebonto�ák és pár év elteltével olcsó betontömbházak egész sora emelkede� ki, 
megváltoztatva a város képét. Többek közö� elpusztult az akkor Polgármesteri Hivatal, a város egyik jellegzetességének 
számító Vasüzlet épülete, és emellet számos régi épület is. Az a székely ember, család, amely nemzedékeken keresztül i� 
lako� az o�honát kénytelen volt szó nélkül feladni és elfogadni azt, hogy beköltözhet egy jobb esetben három szobás 
tömbházlakásba. 

A  v á l a s z t o �  h e l y s z í n 
Csíkszereda egyik jellegzetes 
utcája, a Kossuth Lajos utca, a 
város fő utcája. Ez a város 
egyik legforgalmasabb utcája, 
talán ezért is ment végbe i� a 
legnagyobb átalakulás az 
elmúlt fél évszászadban. Hogy 
a változás szükséges volt-e, 
avagy sem, arról hosszan 
lehetne v itázni ,  minden 
esetre az oka kétség kívül a 
p á r  é v � z e d d e l  e z e l ő � 
kommunista ideológia volt. 
Csíkszereda 1968-ban le� a 
Magyar Autonóm Tartomány 
feloszlatása után Hargita 
megye székhelye,  ennek 
következtében 20 év ala� a 
lakóssága megtriplázódo�, 
mivel az ipar központja is le� 
egyben.

A változás ironikus is egyben, hiszen a román vezetőség először Székelyudvarhelyt 
akarta kinevezni megyeszékhelynek, ám a csíkiak ennek hallatán tűnteően 
vonultak az utcára, mondván: „Udvarhelyre nem megyünk, aszalt szilvát nem 
eszünk”. Ennek következtében le� Csíkszereda a kommunista ideológia tükre 
számos más erdélyi városhoz hasonlóan. Bár mára a kor hatása már közel sem 
olyan vészes, mint régen, a Kossuth Lajos utca magas, szögletes, szürke és rideg 
épűletein még mindig vissza tükröződik egy félresikerült időszak eszméje.

Egy elronto� 
eszme 

tükröződése
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TÜKÖR 

 

Fényvisszaverő képességgel bíró felület, mely a visszavert fény által 

képet alkot. Egy egyeletlen fehér fal szintén visszaveri a fényt, de 

szét is szórja a tér minden irányába. A visszaverődés és az 

átlátszóság hat a keletkezett képre (fényességére és színére). 

Tökéletes tükröződés esetében a tükröződő kép nem mutat meg 

semmit a tükröző felület tulajdonságairól, a tükör maga háttérben 

marad. Pl. síktükör Minél több tulajdonsággal tér el a tükröző 

felület a tökéletes tükör tulajdonságaitól, a tükröződő kép annál 

tökéletlenebb, viszont annál többet árul el magáról a felületről.  

 

Az év elején ismertem meg az egyetem környékét, ahol ezt az 

épületet is felfedeztem, nem maga az épület ragadott meg, 

inkább annak (üveg) tükör homlokzata. 

Az épülettükröződő felületén megjelennek a körülötte lévő 

épülethomlokzatok, így ez a fizikai jelenség megnagyobbítja a 

vizuális teret és többletjelentést ad, de tekinthetünk rá információ 

közvetítő felületként is. A visszatükrözött felület van 

középpontban.  

Víztükör 

Az alpesi tavakhoz hasonlóan(ahol a tó egy az egyben 

megduplázza/visszaadja a természetet) a városban is 

igyekeznek kihasználni a víztükör természetes és térnagyobbító 

hatását, a burkolatok között fellazítja és határolja a szerkezetet 

.A síktükörnél azonban a hullámzás hatására kevésbé merev. 

Látványfokozó tulajdonsággal rendelkezik fény hatására ez a 

természetes tükör. 
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Fényvisszaverő képességgel bíró felület, mely a visszavert fény által képet alkot. Egy egyeletlen fehér fal szintén visszaveri a fényt, de szét is szórja. A visszaverődés és az 

átlátszóság hozza létre a képet, amelyet jellemez a fényessége és a színe is. Tökéletes tükröződés esetében a tükröződő kép nem mutat meg semmit a tükröző felület 

tulajdonságairól, a tükör maga háttérben marad. Pl. síktükör Minél több tulajdonsággal tér el a tükröző felület a tökéletes tükör tulajdonságaitól, a tükröződő kép annál 

tökéletlenebb, viszont annál többet árul el magáról a felületről. 

Az év elején ismertem meg az egyetem környékét, ahol ezt az üveg felületű épületet fedeztem fel, nem maga az épület ragadott meg, inkább annak mozgalmas 

(üveg)tükör homlokzata. Az épület tükröződő felületén megjelennek a körülötte lévő épülethomlokzatok, így ez a optikai hatás megnagyobbítja a vizuális teret és 

többletjelentést ad. A visszatükrözött felület van a középpontban. Emellett tekinthetünk rá információ közvetítő felületként is.  

Víztükör 

A tavakhoz hasonlóan(ahol a tó egy az egyben megduplázza/visszaadja a természetet) a városban is igyekeznek kihasználni a vízfelületek természetes térnagyobbító 

hatását, a burkolatok között fellazítja és határolja a szerkezetet . A víztükör a hullámzása dinamizálja és megsokszorozza a képeket, látványfokozó tulajdonsággal 

rendelkezik.                                                                                             
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