
Határon túl két keréken – Szeged, Palics és Szabadka szecessziós látni-
valói kerékpáros kirándulással

turisztikai programterv

A program bemutatása

A 2020-as év komoly kihívást intézett mind a hazai, mind a külföldi turisztikai szolgálta-
tókhoz. A koronavírus világméretű elterjedése alapjában rajzolta át az eddigi kirándulások, uta-
zások, szabadidős tevékenységek hosszú évtizedek óta, működő jól bevált  útvonalait  forgató-
könyveit. Kisebb csoportok, rövidebb utazások, illetve a már meglévő idegenforgalmi célpontok
kínálatának újragondolására volt és van szükség. A következő programterv ennek fényében ké-
szült. Célja az, hogy a már ismert, bejáratott és jól működő célpontokat új megközelítésben –
mind logisztikailag, mind gondolkodásmódban láttassa, a régi és ismert helyszínen egy új él-
ményt legyen képes biztosítani.

Az útvonal Szeged – Röszke – Horgos – Palics - Szabadka mentén halad, 43,5 km hosz-
szú, ez körülbelül három óra alatt teljesíthető. Igény szerint akár pihenő is beiktatható Röszkén,
valamint Bácsszőlősön. Alternatív megoldás lehet a Szeged – Mórahalom – Bácsszőlős – Palics
– Szabadka útvonal is; ez 54 km, nagyjából 4 órát venne igénybe. A program bővíthető akár több
naposra is, ez esetben mind Palicson, mind Szabadkán megfelelő szállásokat lehet találni. To-
vább változat lehet, ha az útvonal körjárat lesz, azaz az oda- és visszaút a két különböző lehetsé-
ges útvonalon történne. A kerékpárút még teljes hosszában nem készült el, ezért egyes szakaszo-
kon a főútvonalon kell még biciklizni. A határátlépéshez érvényes, fényképes magyar úti ok-
mány szükséges. A résztvevők használhatják a saját kerékpárjukat, vagy – korlátozott számban –
a szegedi Tourinform irodában is bérelhetnek – erről bővebb információ az alábbi  weboldalon:
http://szegedtourism.hu/hu/kerekpar-kolcsonzes-3/ A  túra  folyamán  audioguide-okat  fogunk
használni, melyek segítségével, már útközben is biztosítható a tájékoztatás, az információ átadás.
Javasolt létszám: maximum 15 résztvevő. 

A szecesszió ismertetése

A szecesszió kivonulást, elkülönülést jelent, utalva arra, hogy 1897-ben Bécsben negy-
venkilenc művész kivonult a városi művészeti központból, hogy új művészetet teremtsen. A szá-
zadforduló jellegzetes képző- és iparművészeti, valamint irodalmi irányzata stílusként nehezen
értelmezhető, historizmus- és eklektikaellenes mozgalom, ami minden országban másként nyil-
vánult meg. A szecesszió sokkal inkább egy művészeti irányzat, egy világkép, mint egységes stí-
lus. 

Első felbukkanása a művészetben John Ruskin (1819-1900) angol író nevével függ össze,
aki számtalan könyvet, írást hagyott hátra az irodalomról, a festészetről, az építészetről, a szobrá-
szatról és esztétikáról. Írásai alapján alakultak ki a szecessziós stílus fő motívumai, illetve a ter-
mészethez fordulás újra felfedezése is. Főbb jellemzői: nagymértékű stilizálás, a növényi vagy
geometrikus mintákra építő hullámzó ornamentika, hangsúlyos, élénk színek alkalmazása, „orga-
nikus” jellegű formálás. A szecessziós épületeken kevés a derékszög, a tervezők sokkal inkább
kedvelték a lágy, gömbölyded formákat.
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A magyarországi építészetben a szecesszió jegyei az 1890-es években tűntek fel először,
és a századfordulós fénykort követően az 1910-es évek végére, lezártnak tekinthető. A stílus leg-
fontosabb hazai mestere Lechner Ödön. Az általa, valamint követői és tanítványai által kifejlesz-
tett és művelt magyaros szecesszió mellett, részben párhuzamosan, a stílusnak többféle irányzata
létezett: egyes hazai épületeken megfigyelhető a francia és a belga, a német, vagy a  skandináv és
angol építészet hatása. 

A szegedi szecesszió emlékei

A szeged szecesszió időszakát 1902 és 1914 közé tehetjük. E röpke 12 éve alatt kifejlő-
dött virágzott, marandó értékeket hozott létre, majd lecsendesült és eltűnt. Ezen alig évtizednyi
kornak az építészeti virágzása főleg három személyhez köthető: Baumhorn Lipót, Raichl J. Fe-
renc és Magyar Ede. Az ő alkotásaik a helyi nagypolgárság beruházási kedvének megtestesülési;
a származásukat tekintve főként zsidó befektetők leginkább bérházakat, építettek, amik aztán az
elkészültük után visszatermelték az építési költségeket. Lényeges ez a társadalmi háttér a város
építészettörténetében és életében is; a közelmúltban életre hívott Rediscover projekt – weboldal:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover, a  kidolgozásában volt szerencsém
rész venni  – a helyi zsidóság kultúrájának bemutatása révén kiemelten foglalkozik az épített
örökséggel, jelen esetben a szegedi izraelita lakosok által építette házakkal, palotákkal, illetve a
hitközség által emelt zsinagógával. 

A fentebb említett  három építész  munkásságának megismerésesre  több túraútvonal  is
adódik. Személyes tapasztalat alapján fogok ismertetni egyet, ettől termeszesetesen eltérni bár-
mikor lehetséges. Fontos megemlíteni, hogy túra nem kronologikusan halad, azaz a bemutatásra
kerülő épületek nem időben egymás után készültek. Ugyanígy nem az egyes az egyes építészek
munkáját fogjuk,; az útvonal ilyen kialakításának a könnyen bejárhatóság az oka. Jól használható
az alábbi weboldal egyéb szecessziós útvonalak bejárásához: http://szecesszio.szegedvaros.hu/

A Takaréktár épülete és a Vasalóház
A sétát a Széchenyi tér északi végénél  kezdjük. Itt rögvest két szecessziós épület is talál-

ható; az egyik gyakorlatilag a kezdeti évekből a másik pedig. a korszak végéből. Érdekesség,
hogy ugyanazon személy építette  mindkettőt, Baumhorn Lipót. Másik hasznos és gyakorlatias
ok, amiért itt érdemes kezdeni a sétát, hogy a két épülettől jobbra áll az 1882-es építésű Balogh-
ház, Halmai Antal munkája. Ez még eklektikus stílusú, így rögtön az útvonalunk elején jól meg-
figyelhetjük és alaposan elkülöníthetjük a két egymást követő stíluskorszak egyedi jellegzetessé-
geit, anyagfelhasználását, díszítési stílusát, stb. A baloldali, korai szecesszió ház a Takarékpénz-
tár épülete, 1903 és 1905 között készült. Ezen még jól megfigyelhetők a stílusváltás nyomai; ke-
vésbé “nyitott” épület, mint a mellette álló Vasalóház: kevesebb a terasz, kevesebb a homlokzat-
ól beugró, vagy a homlokzatba beugró díszelem, még szinte közelebb áll az említett Balogh-ház
eklektikus stílusához. Fontos észrevenni azonban az új anyagok használatát, jelesül a acél és vas
megjelenését, amit az építész díszítőtlenként alkalmazott az erkélyek korlátjánál. 

A már említette Vasalóház a középső épület, 1913-15 között épület. A nevét a jellegzetes
– vasalóra hasonlító – formájáról kapta. Eredeti tulajdonosa a szomszédban “helyet foglaló” Sze-
ged-Csongrádi Takarékbank. Bérlakásnak épült; erről érdemes bővebben megemlékezni. Emlí-
tésre került, hogy az itt bemutatásra kerülő épületek jelentős része befektetési céllal készült.  Az
építtető – lehetett akár cég, akár személy – egy nagy lakóépületet készíttetett, jellemzően a kö-
vetkező struktúrában: a földszinten üzleteknek készültek bérbe adható helyiségek. Az emeletet a
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lakások foglalták el, előfordult, hogy maga a tulajdonos is ide költözött, vagy csak kiadta bérbe
az össze lakást. Arra is volt példa, hogy az emeleti szinteket fenntartotta magának és családtag-
jainak. A ház az elkészülte és a beköltözés után gyakorlatilag azonnal elkezdte visszatermelni a
befektetett tőkét a bérleti díjak révén. Az ide települő üzletek általában irodahelyiségek, patikák,
kis üzletek voltak, amivel a környék forgalmát is fel lehetett lendíteni. Ezen a házon már jól
megfigyelhető a szecesszió minden szépsége, stílusa: könnyed vonalvezetés, hullámformák, ta-
golt és nyitott homlokzat, erkélyek, beugrók, csupa-csupa könnyed, kavargó forma. 

Érdemes rögtön itt, az elején szót ejteni az építészről, hiszen a neve még sokszor elő fog
kerülni a séta folyamán. Baumhorn Lipót 1860-ban Kisbéren született Egész életében szinte fo-
lyamatosan alkotott, egészen 1932-ben bekövetkezett haláláig. A bécsi Technische Hochschulé-
ban Kőnig, Ferstel és Weyr neves építész professzorok tanítványaként folytatta tanulmányait.
Hazatérve  1883-1894 között  a magyar szecesszió megteremtőinek,  Pártos Gyula  és Lechner
Ödön tervezőirodában dolgozott, itt alakította ki a munkásságára jellemző stílusvilágot: nagyvo-
nalú, könnyed rajzkészség, finom és gazdag részletképzés. 1899-ig több olaszországi tanulmány-
úton bővítette ismereteit. 1888-ban megnyerte az esztergomi zsinagógára kiírt tervpályázatot és a
zsinagóga kivitelezését, ez volt első munkája. Az 1867-es kiegyezést követő  gazdasági fellendü-
lés a zsidó templomépítésekre is kedvezően  hatott. Baumhorn ennek a mestere lett. A wikipedia
Baumhorn szócikke 22 zsinagóga, illetve hitközségi épületet említ, melyet ő épített. A szegedi
munkássága is igen jelentős, az alábbi felsorolás a városban általa készített épületeket listázza:
- 1900-1903 zsinagóga 
- 1901-03 Hitközség épülete 
- 1902-1903 Szeged-Csongrád takarékpénztár
- 1904-1905 Wagner-palota 
- 1910-1911 Wagner palota 
- 1911-1912 Forbát-ház 
- 1912 Vasalóház
Sétáljuk tovább az  utca másik végéhez, a következő megállónkhoz.

Gróf-palota
Tipikusan a befektetői-beruházói érdekeknek megfelelően bérháznak épült. Gróf Sándor ,

Szeged korabeli főügyésze volt a megrendelő, neki készítette Raichl J. Ferenc 1912-13-ben. Ere-
detileg magas fizetésű városi tisztviselők otthonául szánták. Földszintjén ügyvédi irodák, emele-
tén lakások kaptak helyet. Ma is változatlanul lakóépületként funkcionál. Szinte változatlan for-
mában őrzi kívül és belül korabeli állapotát. Össze is köti stílusával, sajátos építészeti megoldá-
saival Szegedet és Szabadkát. Raichl mintha szabadkai családi házának zseniális formai megol-
dásait, minden részletre kiterjedő tervezői figyelmességét ültette volna át a szegedi bérpalota pa-
zar és impozáns megjelenésébe. Igen látványos a főhomlokzat hatalmasra növelt diadalíves meg-
oldása, a középső rész hátravetett helyzete, erkélyekkel, oromfalakkal, beugrókkal tagolt képe. 

Érdemes megemlékezni irt az építészről, hiszen ő is tagja, a korábban felsorolt “hármak-
nak”. 1869-en született Apatinban. Igazi karrier életpályát mondhatott magával, benne jópár bu-
kással és szinte azonnali felállással.  1895-ben, huszonhat éves korában már  szabadkai építész-
ként emlegetik, mivel budapesti egyetemi tanulmányai végeztével és külföldi szakmai tanulmá-
nyai, majd rövidebb budapesti és szegedi tartózkodás után ide nősül és itt telepedett le. A szintén
apatini születésű Pártos Gyula révén ismerkedett meg a modern szecessziós építészettel.

Első szabadkai munkája a Koczka Géza által tervezett Nemzeti Szálloda homlokzatának

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1894
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka
https://hu.wikipedia.org/wiki/1895


felújítása.  1896-ban a  Szabadkai Főgimnázium terveinek elkészítésére hirdetett  pályázaton el-
nyerte az első díjat. Szakmai vádaskodások és féltékenység után azonban a pályázatot megsem-
misítették, de a gimnázium építése mégis Raichle tervei alapján valósult meg Hasonló összeütkö-
zések kísérték végig szabadkai tevékenységét, miközben részt vett a zsinagóga, majd városháza
megtervezésére kiírt pályázaton is. 1896-ban tervezte és építette a szegényházat, befejezte a vá-
rosközpontban lévő barokk kúria felújítását, kialakítva a Nemzeti Kaszinót. 1897-ben megbízást
kap az új honvéd laktanya felépítésére és további munkákra.

Legjelentősebb épülete saját szabadkai családi háza, a  Raichl-palota. Az épület nagyon
gyorsan elkészült,  hamarosan megtelt  műértékekkel,  stílbútorral  és egyéb különlegességekkel,
Raichl rövid ideig élt családjával ebben a házban. Az épületben lévő tervezőirodájában készíti a
Fernbach-kastély terveit, itt készült  saját szabadkai sertéshizlaldája és tejgyára gazdasági épüle-
teinek tervei. A siker azonban nem tartott örökké. Új, felkapott építészek jelentek meg a város-
ban – Jakab Dezső és Komor Marcell - , majd a pazarló életmód, néhány balsikerű vállalkozás,
de főleg az új polgármester személyében megtestesülő politikai változások kegyvesztettséghez,
később csődbe vitték. Az építkezései óriási összegeket emésztettek fel, amelyeket kölcsönökből
igyekezett fedezni. 1906-ban kénytelen volt  elhagyni a várost, teljes vagyonát, elárverezték

Szegeden telepedett le. Nagyot zuhant, de talpra esett, mint egy macska és hamarosan
talpra állt A még Szabadkán kiforrt szecessziós stílusával és jellegzetes építészeti nyelvezetével
néhány  év  leforgása  alatt  emeletes  paloták  sorával  gazdagította  Szeged  építészeti  örökségét.
Schäffer Vilmos bérháza  első  önálló  szecessziós  alkotása  Szegeden,  A  helyi  Raihcl-palotán
(1910) a németországi benyomásai, valamint Lechner Ödön és Magyar Ede hatása tükröződik. A
további munkáit a túra folyamán látni fogjuk. Érdekes része ezeknek az épületeknek a művészi
szignóként  is  értelmezhető homlokzati  díszítés:  félkör,  illetve  omega formájú dekoráció,  ami
mindegyik házon megtalálható. Az első világháború után Budapestre költözött, ezt követően nem
épített egyetlen jelentősebb épületet sem, és hosszú életének végén elfeledve halt meg 1960-ban. 

Református palota
A Gróf palotától kissé balra helyezkedik el, alig pár lépésre. Az első egyházi kötődésű

épülete, ami sorra kerül, mégpedig jelentős világi funkciókkal. A helyi református közösség pa-
rókiájának ez a székháza, de egyben bérházként is működik mind a ma napig. Az eredeti elgon-
dolás szerint az ötszögletű telekre építve az elülső részben kaptak helyet az utcára néző bérlaká-
sok – így természetesen magasabb árat lehetett elkérni –, míg a hátsó traktusban a parókia hivata-
lai, irodái találhatók. Az építője az addigra már befutott, hírnevet szerzett Magyar Ede, 1910 és
1912 között  készítette.  Több érdekesség is  kapcsolódik hozzá.  1877-ben született  Orosházán,
Oszadszki családnéven, és “csak” építőmester volt, nem szerzett építészi diplomát. A dél-alföldi
régión kívül kevéssé ismert, Budapesten nem dolgozott, főleg itt és a Vajdaság területén volt te-
vékeny. A magyar stílustól eltérő formákkal és dolgozott és dekorált – inkább a brüsszeli és a pá-
rizsi szecesszióhoz hasonlítható (a stílusvilága miatt szokás a „magyar Gaudí”-nak is nevezni),
ez leginkább a fő művén, a Reök-palotán látható igazán. Sajnos rövid élet adatott meg neki. Há-
zasemberként viszonzottan beleszeretett  egy megrendelője feleségébe,  azonban a saját válását
nem tudta elrendezni. Nem látván más kiutat, 1912-ben közösen öngyilkosságot követtek el. 

Móricz-ház
A Vidra utcán lefelé haladva, a Szent István téren találjuk Raichl újabb munkáját. 1910-

ben készítette Móricz József posta és távírda tiszt megrendelésére. Az előbbi egyházi érdekkelt-
ség után újabb különleges tulajdonosi háttér észlelhető itt: a postai alkalmazott, komoly kocká-
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zattal, nagy befektetést is eszközölt, ami szerencsésen megtérült. Látható, hogy a vállalkozó kedv
nem vagyoni kiváltság a XX. század elején. A második világháború után a homlokzati díszítést
sajnálatos módon eltávolították. 2007-ben szerencsére az eredeti formájában újították fel.

Víztorony
A szegedi “Öreg Hölgy” - 15 évvel fiatalabb párizsi “testvérénél”, az Eiffel-toronynál –

1904-ben készült Zielinsky Szilárd tervei alapján. Az ország egyik első vasbeton épízméne, a
őbányai víztorony tervei, mintákja alapján épület. Annyira újdonságnak ez a konstrukciós techni-
ka számított a maga idejében, hogy az ezer köbméteres víztartály feltöltsekor a tervező maga állt
be a tratály alá, demonstráva, hogy a tartószerkezet biztonságos, elbírja ezt a hatalamas terhet. A
megépítése óta működik, ma is aktív építmény. Szerencsére látogatható is. A kilátóterszáról él-
vezhetjük a város panorámát – lift nincsen, csak kényelmes csigalépcső – odabenn pedig egy he-
lyi vállalt, a Bánfy szóda díszüvegeit, a szikvízgyártás tudományát ismerhetjük meg, valamint ki-
próbálható a híres Foucalt-kísérlet is, bizonyítandó, a Föld tényleg forog. Csoportosan bejelent-
kezéssel látogatható, április és október között minden hónap első szombatján nyitva az egyéni lá-
togatók számára, illetve a Víz Világnapján, valamint a Föld Napján ingyenes a belépés. 

Ikerházak
Egy saroknyira innen, a Lechner téren található két kis családi ház. Az érdekességüket az

adja, hogy két középiskolai tanár – Raffay László és Szigyártó Albert – részére építette Kótay
Pál. Az ő neve kevéssé ismert a szecessziós építészek között,  Szegeden ezen felül kér másik
épület köthető hozzá.  Az itt  látható házak amiatt  is érdekesek, hogy a stílus megjelenésének
hajnalán 1903-ban készültek, családi házként. Éles ellentétben az eddig bemutatottakkal, ezek
mérete  feleakkora  sincs,  díszítettségük  is  elmarad,  viszont  jól  szemlélteti  az  új  stílus,
alacsonyabb társadalmi státuszokba, szűkebb pénzügyi lehetőségekben való megjelenését is, ami
a kisebb költségvetés  ellenére  sem hoz gyengébb minőségű végeredményt.  A két  épület  ma
lakóházként, illetve kollégiumként funkcionál. 

Goldschmidt-palota
Egy rövidebb sétát kell tennünk ismét, nagyjából öt percnyit. A Tábor utca és Bartók tér

sarkán találjuk a következő emléket. Maga az elhelyezkedés kérdéseket vet fel, miért ide. Érde-
mes tudni, hogy a mai Bartók tér régebben a paprikapiac volt, így már azonnal érthető miért
épült ide 1905-ben ez a ház, földszintjén üzletekkel, emeleten, pedig bérlakásokkal. Sajnálatos
módon egykori szecessziós díszeit  szinte teljesen elvesztette,  és még egy emeletráépítéssel is
gazdagodott. Magyar Ede egykori gyönyörű munkájából már csak a kapu és kapualj emlékeztet
az egykori szépségére; ezt viszont mindenképp érdemes megnézni.

Új zsinagóga
Szakértők, szakírók szerint ez Baumhorn legszebben sikerült zsinagógája. Több érdekes-

ség is tartozik az épülete történetéhez. Az egész hitközség részt vett az építésében – ki anyagiak-
kal, ki a kétkezi munkájával járult hozzá, s három év alatt el is készültek vele.. Az építésszel
együtt a főrabbi Löw Imánuel is díszítette az épület belsejét – gyönyörű, autentikus, közel-kelti
virágokat, növényeket és motívumokat láthatunk itt. Nem rombolták le, nem rabolták ki, a bevo-
nuló Vörös Hadseregtől még védőőrizetet is kapott. Magyarországon a második legnagyobb, a
világon – különböző források különböző számítások szerint – harmadik-negyedik legnagyobb-
ként tartják számon. Ma is működő, aktív neológ zsinagóga, ami koncertteremként is funkcionál,



hála a tökéletes akusztikának és az orgonájának. Látogatható telefonos előzetes bejelentkezés
után mindennap, kivéve a sabath és a zsidó ünnenapokat. 

A zsinagóga mellett láthatjuk a hitközség épületét, ezt szintén Baumhorn Lipót építette,
egyidőben a zsinagógával. Egy házszám alatt pedig azt a házat látjuk, amelyet Magyar Ede épí-
tette, és amely tulajdonosának felesége az öngyilkosságot elkövette.

Reök-palota
Térjünk vissza a Tisza Lajos körútra! A Dugonics tér szomszédságában, a már róla elne-

vezett téren találjuk Magyar Ede legfontosabb szegedi munkáját.  A megbízó tulajdonos Reök
Iván vízügyi mérnök – Munkácsy Mihály rokona nem mellesleg – lakóházat rendelt az akkor
még szinte ismeretlen építőmestertő és jó érzékkel szabad kezet adott neki a megvalósításhoz. Az
eredmény a szegedi Gaudí-ház, hogy jó pár külföldi vendég szokta nevezni, építésze után érdek-
lődve. A vízügyi mérnöki munkára a homlokzat stilizált vízililiom díszítései utalnak, a bejárat fe-
letti két lófej pedig azt jelzi, a tulajdonos lótenyésztéssel is fogadkozott. A földszinten – ahogy
az már megszokott üzletek voltak, itt rendezte egyébként maga Magyar Ede is az irodáját –, az
emeleten pedig a Reök család lakásai, szobái. 

Az épület elég történettel rendelkezik. A második világháború után a nagy lakásokat ki-
sebbekre darabolták, a földszinten üzemelt kifőzde is, bankiroda is volt, sajnos be is ázott, végül
a város tulajdonába került, majd a felújítás után Regionális Összművészeti Központként nyitott
meg, megtartva az intézmény elnevezésének rövidítéseként a Reök nevet. 

Wagner-palota
Utunk ismét egy Baumhorn épülethez, ismét egy kora szecesszióshoz vezetett. 1904-ben

készítette, a megrendelő Wagner nagykereskedő részére. Az elrendezése tipikus befektetési célú
ingatlan:  a földszinten,  ahogy a korabeli  sajtóban megjelent  „olyan fényes üzletek alakulnak,
amelyek nemcsak emelik az esti élet változatosságát, hanem jelleget is kölcsönöznek a Belváros
fő erének és korzójának”, az emeleteken pedig bérlakások. Még elég sok az egyenes vonal, de
már jól láthat az új stílus térnyerése, erkélyek, beugrók, kovácsoltvas díszítések.

Unger-Mayer palota
Közvetlenül a Wagner-palota mellett áll és több szempontból is utolsó épület. Ennek az

útvonalnak az utolsó épülete, Magyar Ede egyik utolsó befejezett munkája –, 1910-1911 között
készült –, és a szecesszió egyik utolsó megjelenése is itt a városban. Sok tekintetben első is azon-
ban. Itt használtak lakóépületben először vasbeton, itt szereltek be először személyliftet és itt tet-
tek először redőnyt az ablakokra. A földszinten működött a Corso kávézó, ahol a szomszédos,
akkor már egyetemi épületből átjárva többször vendégeskedett maga József Attila is. A szegedi
túrának ezzel a végére értünk, induljunk el Palicsra!

Palics látnivalói

A település  Abbházia,  Karlovy Vary,  Félixfürdő és  Herkulesfürdő mellett  az  egykori
Osztrák-Magyar Monarchia jelentős fürdővárosa a volt. A palicsi-tó körül igen komolya társasá-
gi és sportélet folyt. Ez akkoriban főleg a nemesség és a nagypolgárság elfoglaltsága volt, így
Palicson is gyönyörű szép villákat, parkokat találunk, amik a régmúlt szépségére emlékeztetnek.
A szomszédos Szabadkával egyetemben itt két építészről kell megemlékeznünk, akiknek ezeket
a nagyszerű látnivalókat köszönhetjük: Komor Marcell és Jakabb Dezső. 



Komor  Marcell  hétgyermekes  zsidó családba született  1868-ban.  Szülei  még egy fiút
örökbe fogadtak, s e nyolcadik gyermek később a holland királynő orvosa lett. 1891-ben diplo-
mázott. Dolgozott Hauszmann Alajosnál, majd utána Lechner Ödönnél. 1897-ben nyitot közös
irodát Jakab Dezsővel, s így létrejött a Lechner-Pártos mellé egy másik nem kevésbé híres épí-
tész páros Komor-Jakab. Erdélyben (Marosvásárhelyen, Nagyváradon) és a délvidéki területeken
(Szabadkán, Palicson) dolgoztak a legtöbbet, de a szentesi Petőfi-szállót is ők tervezték. Sajnála-
tos módon 1944-ben a holokauszt áldozata lett. 

Jakab Dezső 1864-ben született Idősebb volt, de később diplomázott. Komorral 1897 és
1923 között dolgoztak együtt, utána a vejével, Sós Aladárral társult. Ezek után már inkába buda-
pesti munkákat teljesített, például a svábvölgyi szanatóriumot, vagy az OTI-széházat. 1932-ben
halt meg. 

Víztorony
A kisváros központjába érve bal oldalon találjuk a tornyot, amiben nincs víz. Ez inkább

egy torony a víznél, mint víztorony, ugyanis ez a tó hot vezető sétány díszkapujának a része. Há-
rom fő egységre tagolható: a kapu, a torony és az egykori Szabadka-Palics villamos megállója.
Ma már csak díszbejáratként funkcionál. 1912-ben építette a Komor-Jakab páros. 

A park nevezetességei
A kapun áthaladva, hosszú, egyenes sétány vezet le a tóhoz. Szinte már a tópartnál talál-

juk a Vigadó épületét, ez is Komor és Jakab munkája, 1909 és 1913 között készítették.  A föld-
szinten az egyik oldalon cukrászda, a másikon étterem működött. Mindkettő gyönyörű teraszok-
kal nézett a tóra. A park felé tájolva két, félkörívben képzett bazárt alakítottak ki: itt borbélymű-
hely, illetve játék árus és papírkereskedés volt. Az emeleten, középen díszes terem volt, benne
bálokat, koncerteket, mulatságokat és színi előadásokat rendeztek. Innen terasz nyílt mind a park
mind a tó felé is 

A Vigadó mellett áll egy-egy Zsolnay kék váza. Ezek a bécsi Stadtparkban levő vázák
másolatai, sajnos a másolat másolatai, ugyanis mindkettő megrongálták, de szerencésre sikerült
restaurálni őket. 

A Zenepavilon száz éves épületként is megtartotta eredeti alakját és funkcióját. Egykor
minden reggel és délután zenészek foglalták el, kisebb koncerteket adtak a sétálók nagy örömére.
Főként ismert szabadkai muzsikusok zenéltek itt, – hangulatosabbá téve a tóparti sétát, – de jöt-
tek mások is az egész Monarchia területéről. 

Az emlékkút a fürdő épületegyüttese elkészültének emlékezetére állították föl. Az avatá-
sakor a kút kőburkolatán Kosztolányi Dezső verssorai voltak olvashatók. A a két világháború kö-
zött helyére Palics történelmére utaló sorok kerültek ;jelenleg ezek a feliratok olvashatók: cirill
és latin betűkkel szerbül, valamint magyarul. A kutat áthelyezték az 1920-as években a Női fürdő
bejárata elé, helyére Beslics Anna (Ana Bešlić) szobrász „Szárnyak” című műve került. 1981-
ben visszahelyezték eredeti helyére, ekkor új vízvezetéket vezettek hozzá, és kijavították kisebb
hibáit.

Női fürdő
A tóparton található a sétány végétől kissé jobbra. Mint mindegyik eddig bemutatott pali-

csi épület ez is Komor Marcell és Jakab Dezső munkája.  Már itt levő női fürdő helyére éplt. a
partot is szabályozták, kis félszigetet alakítottak ki, hogy az új fürdő épülete enyhe ovális alakot



kaphasson. Az egész építmény cölöpökön állt, faszerkezetű volt. A múlt század 70-es éveiben az
épület süllyedni kezdett, így amikor a tavat leeresztették, majd kiszárították, sor került az épület
első nagy felújítására is. A fa cölöpöket betonra cserélték, azonban a jég hatására az épület ismét
süllyedni kezdett. 1985-ben kerül sor újabb felújítására. Ennek során új vizes közművet is kapott,
(víz-,  szennyvíz),  illetve  felújították  az  elektromos  vezetékeket  is.  A legújabb  rekonstrukció
2011-ben kezdődött és 2013 nyarán fejeződött be. A mai napig megtartotta eredeti funkcióját,
fürdő jellegét – bár a tóban jelenleg tilos  a fürdés –, de közben kiegészült egy vendéglátó egy-
séggel is. 

Az épített látnivalók mellett szót kell ejteni egy “szellemi” látnivalóról is. Vermes Lajos
1880 és 1914 között Coubertin bárót megelőzve A görög hagyományoknak megfelelően olipmiai
játékokat szervezett Palicson. Az alapító szervező maga is profi kerékpáros volt. Emlékét szobor
őrzi a tóparton, a női fürdőtől kissé jobbra, a Bagolyvár épülete mellett. 

Szabadka látnivalói

Szabadka az észak-bácskai körzet adminisztratív központja, Újvidék után a második leg-
népesebb település a Vajdaságban. A 100000 fő körüli lakosságának megoszlása igazi multikul-
turális gyökereket mutat: szerbek, bunyevácok magyarok életk, élnek a  városban. Ez a sokszínű-
ség biztosította, hogy Szabadka mindig nyitott legyen az újra, a modernre, a megjelenésekor az
elsők között vegye azt át és alkalmazza. A területi nagyságához képest meglepően sok szecesszi-
ós épülettel rendelkezik, az ide látogató nem fog csalódni sem a látnivalók számában sem a szép-
ségében. 

Leovics palota
Több szempontból is érdemes a városi túrát itt kezdeni. Szabadkára érkezve, ha a vasúti

felüljáró alatt átbiciklizünk és utána jobbra fordulunk, máris itt találjuk magunkat vasútállomás-
nál. Egy másik indok a miértre, már a közeli jövőbe mutat: a várhatóan a közeli jövőben elkészü-
lő Szeged-Szabadka tramtrain járattal is érkezhetünk és a kerékpárt is hozhatjuk magunkkal, ha
esetleg a nagyjából 50 km megtételét soknak éreznék két keréken. A palotát Lechner Ödön és
Pártos Gyula építette, elsőként hozva el Szabadkára a szecessziós stílust,  szinte egyidőben az új
európai építészeti irányzat éledésével. Bérpalotának épült, melyben minden lakás más-más kiala-
kítással készült. A kisebb, földszinti lakást szalonnal tervezték: hálószobával, ebédlővel, előszo-
bával, toalettel,  konyhával, tárolóval és egy cselédszobával. A nagyobb lakásnak két szalonja
volt: egy férfi és egy női, majd az előszoba, az úri szoba és a hölgyek szobái következtek. Megle-
pő, de már fürdőszobák is voltak az épületben A pince részben helyezték el a konyhát, az éléstá-
rat, a mosókonyhát, a vasaló helyiséget és a házmester lakását. Kisebb különbségekkel, de ha-
sonló beosztással alakították ki az emeleti lakásokat is. 

Sonnenberg palota
Az építtetője híres szabadkai férfiszabó volt, Sonneberg Salamon. A palotának egy-egy

három szobás lakása volt emeletenként. Az épület L alaprajzú, és udvari részei összeérnek. A
hátsó részben voltak a gazdasági helyiségek (konyha, tárolók), míg az utca felé a reprezentatív
lakrészeket helyezték el.  (szalon, ebédlő és a szobák). Az elismert divatszabó a drága és igényes
homlokzattal kívánta megmutatni a városban elfoglalt státusát. 



Raich Ferenc családi háza és bérháza
A szabadkai lakóháza 1904-ben épült, a földszinten rendezte be a  tervezőirodáját. Sajnos

tl sokáig nem évezhette az itt lakást, hiszen 1908-ban csődbe mert és a házat elárverezték. A
lakóház  jellegét  ennek  ellenére  sokáig  megtartotta,  1948-tól  a  városi  múzeumhoz  tartozik;
jelenleg is képzőművészeti galéria működik itt. 

A bérpalota a szomszédságban áll, egyidőben készült el a lakóházzal. Igazán különleges
szépségű, tipikus szecessziós épület, amely egyértelműen magán viseli a tervező Raichl Ferenc
kézjegyét. Homlokzatán ugyanúgy megtalálható a “monogram” – a félköríves díszítés – mint a
szegedi palotáin. A földszinti részben üzlethelyiségek voltak, míg az emeleten bérlakás. Ma az
egész épületben egy bank működik, a földszinten pedig egy igen hangulatos kávézó található. 

Kereskedelmi Bank
A saroknál befordulva a sétálóutcán haladva érünk el a következő megállónkhoz. Ez már

egy Komor-Jakab épület 1907-ből. A földszint és a félemelet a banknak és az étteremnek adott
helyet, míg az emeleten lakások voltak. Figyelmet érdemel a különleges kiképzésű, gazdagon dí-
szített kapui. A kapubejárat felett egy méhkas látható, amely a takarékosság és a szorgalom, az
épületben levő bank jelképe. A tömör falazott emeleti részt a bejáratnál látható két elegáns, kar-
csú oszlop támasztja. 

Városi bérpalota
A sétálóutca egyenesen a városházához vezet. Mielőtt azonban odaérnénk forduljunk be a

színháznál balra! A színház túloldalán áll ez az épület. A város, mint saját bérpalotáját építtette
meg, földszintjén üzlethelyiségekkel, az emeleteken pedig lakásokkal. Az építész a bajai szárma-
zású Vadász Pál volt. Két liftje volt az épületnek, egy személyi és egy teher lift, és minden szük-
séges  közművel  el  volt  látva:  villanyvilágítás,  központi  fűtés,  vízvezeték,  szennyvízcsatorna,
csengő és villámhárító – ez ma már ugye természetesnek hangzik. A palota máig megőrizte ere-
deti funkcióját, mint lakó- és üzletház. 

Városháza
A méreteinél fogva akár parlamentnek is beillő Városháza egyúttal a magyar szecessziós

stílus egyik utolsó megnyilvánulása. 1908 és 1912 építette Komor és Jakab. A Monarchián belüli
Magyra Királyság legnagyobb városházájaként is emlegetik. A 70 méter magad tornya kilátóként
is remek szórakozást kínál, nem is beszélve a testedzésről, amit a lépcsők biztosítanak felfelé a
torony teraszára... Az épület ma is közigazgatási intézmény, viszont bejelentőzéssel szerencsére
látogatható.  Mindenképp érdemes  megnézni  a  dísztermét,  a  folyosókat,  a  lépcsőkorlátokat,  a
csempedíszítéseket, egyszóval mindent, amit odabenn csak lehetséges. 

Hitelbank épülete
A városháza sarkánál található ez a többszörösen is kirívó, különleges épület. Teljes egé-

szében banki célokra készült 1911-1912 között. A földszinten és a félemeleten a bank irodái kap-
tak helyet, míg a következő két szinten pedig a bank tisztviselői számára bérlakások voltak. Az
építtetője  is  igazi  kuriózum, mondhatni  meglepetés:  nem más,  mint  az olimpiai  bajnok úszó,
Hajós Alfréd. 



Zsidó hitközség épülete és a zsinagóga
A Városházát a hátunk mögé tájolva induljunk el a téren át, majd egyenesen tovább a tér-

ről nyíló utcán a háztömb végéig. Itt egy telken belül, de két külön épületként található a hit-
község és a zsinagóga. Mindkettő a Komor-Jakab páros munkája. Az előbbi 1904-ben készült, a
zsinagógához szükséges igazgatási és közösségi épületként. Utóbbi pedig eredetileg szegedi – a
szegedi tervpályázaton második helyezést szerzett dokumentációt a szabadkaiak megvásárolták.
Nem írtak ki saját  pályázatot,  annyira megtetszett  nekik a tervezők által  megálmodott  épület.
1902 és 1904 között fel is építették. 

Az épület nemcsak külsejében, de szerkezetileg is különleges: a laza talaj nem bírta volna
a  hatalmas  kupolát,  így  azt  a  földbe  süllyesztett  betonoszlopok  tartják.  A  kor  új  építészeti
megoldásának  megfelelően  vasoszlopok  tartják  a  központi  kupolát  gipsz  díszítmény  mögé
elhelyezve. Önsúlya sokkal könnyebb mint a téglaberakású kupoláké, ezért is lehet ilyen nagy a
központi íve. A lépcsőházakat négy, kisebb különálló kupola jelöli. A szokásokhoz híven, a nők
számára négy bejárat szolgál. A befogadó képessége 1400 fő, leültetve. A zsinagógát az elmúlt
években teljesen felújították; csakúgy, mint a Városháza bejelentkezéssel látogatható.

Roznofszky-palota
A zsinagógától ismét induljunk el egyenesen, visszafelé, a Városháza irányába, majdnem

a Palicsra vezető főútig. Pár lépéssel kereszteződés előtt, a jobb oldalon találjuk a palotát. 1909-
ben építette Macskovics Titusz Roznofszky József  számára. A bécsi szecesszió hatása. Látható
az épületen. A földszintjén a kocsibejáró, illetve a gyalogos kapualj mellett eredetileg két-két
üzlethelyiséget  alakítottak  ki  különböző  méretekkel,  egyenként  három  helyiséggel.  Minden
emeleten két négyszobás lakás volt. A szalonok, ebédlők itt is az utca felé voltak tájolva, míg a
háló- és gyerekszobák a konyhával, mellékhelyiségekkel, a lépcsőházzal és a cselédszobákkal az
udvari rész felé. Mind a mai napig lakóházként üzemel. 

A túra végére érve már csak a befejezés maradt hátra. Ez lehet egy kellemes, pár órás
kerékpározás vissza Szegedre – esetleg csak a vasútállomásra és vonattal vissza Szegedre, ha a
közvetlen kapcsolat már újra fennáll –, vagy csak a szállásra Palicson s Szabadkán, amennyiben
a  programot  a  kedves  látogatók  úgy  alakították  ki.  Bármelyik  változat  is  legyen,  biztosan
élményekkel is kuriózumokkal telítődve ért véget ez a kirándulás. A mielőbbi viszontlátásra egy
újabb útvonalon!
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