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Dél-Alföld
A Dél-Alföld régióként Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyéket foglalja magába és egyben
Dél-Kelet-Európa kapuja, hiszen Romániával és Szerbiával határos, tranzitforgalma kiemelkedően
fontos. A régió az ország harmadik legnépesebb területe. A lakosság túlnyomó része falvakban,
mezővárosokban él, amelyekhez kiterjedt tanyarendszer kapcsolódik. A tanyasi és pusztai romantika
mellett, amellyel Bugacon ismerkedhetnek meg, ma már a szépen felújított városok is egyre
vonzóbbak a látogatók számára, mint például Kecskemét, Kalocsa, Baja, Gyula, Szeged, Makó,
Hódmezővásárhely stb.. A gasztronómiai kalandokat kedvelők is bőven találnak maguknak felfedezni
valót, hiszen a pálinka, kolbász, halászlé és a bor mellett már a finom házi sajtok és rétesek is
csábítják a látogatókat. Azonban a természetjáróknak sem kell csalódniuk, hiszen a Szarvasi
Arborétum, a Kiskunsági Nemzeti Park vagy éppen a Mórahalomhoz tartozó Bivalyrezervátum
mindegyike változatos programlehetőséget kínál. A dél-alföldi régióban kiemelkedően magas a
gyógyhatású termálvizek forrására épült gyógyfürdők szintén vonzó lehetőségeket kínálnak a
kikapcsolódást keresők számára.
Az alföldi síkság, a magyar éléstár legdélebbi csücskében, ahol a Maros a Tiszába torkollik, ahol a
paprika és a hagyma őshazája van, a látogatók meglepődve tapasztalják, hogy a puszták népe milyen
változatos formában lakta be a területet. A tanyavilág elszórt házainak szövevénye összeér a
falvakkal, amelyek szinte fölvezetői a városoknak. Mondhatni, mindegyik körzetnek megvan a maga
központja, a maga városa.
A Dél-Alföld ezen részén, a gulyás, a csikós és a betyár történetek árnyékában, három város
emelkedik ki a tanyák és falvak hálózatából.
Az általam ajánlott két túraútvonal tematikája kicsit eltér a megszokott Dél-Alfölddel kapcsolatos,
főként a betyárromantikára és a gasztronómiára alapozott elképzelésektől. Szeretném bemutatni,
hogy ezen a pusztának, tanyavilágnak tartott területen rendezett városok állnak, akár a XX. század
elején tervezett, gyönyörű palotás belvárossal, akár körutakkal, sugárutakkal; nem csak a
gasztronómiai értékeket találunk, hanem olyan gyógyvízforrásokat, amelyeknek vize a testnek kívülbelül jót tesz és olyan rejtett évszázados építészeti kincsek vannak a környéken, amelyek országos
szinten is párjukat ritkítják.
Kérem, tartsanak velem, fedezzék föl Önök is, ezeket a különleges, értékes helyeket, élményeket!

1. A szecesszió vonzásában – Az 1900-as évek alföldi városai (Paloták és promenád Szegeden
és Hódmezővásárhelyen)
(1 napos program)
Szeged és Hódmezővásárhely utcáit járva egy igazi időutazásban lehet részünk. A XIX. század
végén, XX. század elején már az alföldi városokban is burkolt utakon sétálhattak az emberek,
lekerültek a sárcipők és a helyüket átvették a szépen hímzett, pöttyös, búzavirágos, színes
papucsok, a kis kocsmák helyett kávéházakban és a kaszinókban lehetett a világot megváltani. A
saját ház helyett már bérlakásokban éltek a hivatalnokok és a nagybirtokosoknak sikk lett városi
bérházzal, mint befektetéssel rendelkezniük. Ráadásul az izgalmas, a klasszikus kereteket
szétfeszítő új építészeti stílus, a szecesszió is ekkor tűnt fel és az alföldön egy egészen speciális,
magyaros, florális vonulatával meghódítja Szeged és vonzáskörzete, így Hódmezővásárhely városát
is. Túránk során képzeletben visszarepülünk a békeidők korába és az akkori lakosokkal együtt
sétálgatunk a promenádon, beszélgetünk a város polgárairól, akiknek a gyönyörű új bankházakat,
bérpalotákat, középületeket köszönhetjük.
Szegednek többször is újra kellett kezdenie a történetét. Akár az árvíz, akár a törökök pusztították a
királyi jogú várost, sikerült megőriznie befolyását a környéken. Az 1879-es Nagy Árvíz úgy tűnt ezt a
központi szerepet fogja megtörni és a város végleg el fog tűnni. A tragédia azonban új lehetőséget
adott a településnek. Lechner Lajos újratervezte, a korabeli legmodernebb város, Párizs mintájára új
külsőben megálmodta a kor második legnagyobb magyar városát. Az ő terveinek köszönhetjük a
palotákat, hiszen előírása alapján a kiskörúton, azaz a mai Tisza Lajos körúton belül, a föltöltés után,
csak legalább két emeletes házakat lehetett építeni. Bár 1883-ban már szinte áll az új Szeged, de a
polgárság a szépen megrajzolt, rendezett utcákon sétálva továbbálmodta a lehetőségeket. Régi, akár
árvizet túlélt házakat vásároltak meg, bontattnak el, foghíjtelkeket építettnek be bérpalotákkal,
bérházakkal vagy családi házakkal, amelyeknek földszintjén vendéglátóhelyeket, üzleteket
alakítattnak ki. Az új építkezések sok fiatal, feltörekvő építészt vonzottak ide, akik itt, Szegeden
bizonyíthatták a rátermettségüket, mutathatták meg, mit tanultak mestereiktől. Ez az építési láz
időben egybe esik az építészet lázadó, a megszokottból kitörni vágyó időszakával, ezért is találhatunk
olyan sok szecessziós épületet a városban.
Szecesszió, art nouveau, jugendstil az európai művészetek XIX-XX. századának irányzata. Kivonulás,
elszakadás a történelmi stílusok újraértelmezett változatából, a neo- korszakból (pl.: neobarokk,
neoreneszánsz, neoklasszicista stb.) inkább egy új világnézet, mint egységes stílus. A szecesszió
művészei jellemzően kerülik a vonalzóval rajzolt egyenes formákat, jobban kedvelik a stilizált
növényi ornamentikát, a hajlékony körvonalakat, nagy hatással van rájuk a keleti kultúra és gyakran
átveszik a népi motívumokat műalkotásaikban.
A magyar szecesszió követői beemelik művészetükbe a bécsi és német mintákat, de kiegészítik vagy
teljesen átformálják azt a magyar népművészet elemeivel, kialakítva egy jól körvonalazható egyéni,
magyaros szecessziós stílust. Ennek egyik emblematikus alakja Lechner Ödön.

Szegeden a kissé visszafogottabb, elegáns bécsi szecessziótól egészen a magyaros, florális
szecesszióig a stílus szinte minden változata föllelhető. Ebből kapunk egy kis ízelítőt belvárosi
sétánkon, ami a Széchenyi térről indul.
Mindjárt a tér végén, a Takaréktár utca-Horváth Mihály utca kereszteződésében két gyönyörű
épületet is találunk. Tervezőjük ugyanaz a Baumhorn Lipót, akit zsinagóga építőnek szokás nevezni,
hiszen több mint húsz zsinagóga tervezése köthető a nevéhez.
Baumhorn Lipót (1860. december 28. – 1932. július 8.) építész tehetsége hamar megmutatkozott és
már a munkássága kezdetén érezhető volt, hogy nem az akadémikus jellegű stílus követője, inkább
az új irányzat, a szecesszió mesterének, Lechner Ödönnek a tanítványa lesz. A Pártos és Lechner
építészirodában kitanulta a szakma csínját-bínját, amit a későbbiekben sikeresen alkalmazott.
Épületei könnyedek, részletgazdagok, bármely európai nagyvárosban megállnák a helyüket.
Baumhorn a dualista kor szülöttje, aki kihasználta az új irányzat iránti keresletet, a lehetőségeket és
sikeres vállalkozást alapított. Tehetsége annyira magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen volt,
hogy az I. világháború utáni, a zsidóságot minden területről egyre inkább kiszorító közhangulatban is
folyamatosan voltak megbízásai, még halálának évében, 1932-ben is dolgozott. A későbbi korok
megfeledkeztek róla, nem emlegették munkásságát, de a szecessziós stílussal is mostohán bántak,
túlzónak nevezték. Az utóbbi években azonban végre újra a helyére került maga az art nouveau és az
egyik kiemelkedő mester, Baumhorn Lipót is. A sírja a Kozma utcai zsidó temetőben van, sírkövén
feltüntették az összes általa tervezett zsinagógát.

Szeged-Csongrád Takarékpénztár

Vasalóház

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár (1903-1905) és a Vasalóház (1912-1913) építése között
mindössze nagyjából 10 év telt el, mégis érezhető az építész stílusbeli változása, illetve magának a

szecessziós stílusnak a változása. Igaz, valószínűleg szerepet játszott ebben az alapvetően konzervatív
pénzintézet elvárása is, hogy egy elegáns, tekintélyt sugárzó épületet képzeltek el a vezetői a régi
helyén. Azonban a hatalmas épület, amelynek két hosszú utcafrontja is van (egyik a Széchenyi térre, a
másik a Takaréktár utcára nyílik) nem hat nyomasztóan, hiszen Baumhorn a homlokzati díszítésekben
a bécsi és berlini szecesszió jegyeit használva egy elegáns palota érzetét kelti. Ügyes megoldással
lekerekítette az éles sarkot és az egészet egy toronnyal zárta. Ezzel mintegy megnyújtotta fölfelé az
épületet és elvonta a figyelmet a nagyságáról.
Ezt a tornyot tükrözi vissza a szemben lévő oldalon a Vasalóház. Egy kis játékosság Baumhorn
részéről, hogy hasonló megoldást választott az éles utcasarok „eltüntetésére”. Az épület neve a
különleges alakjából adódik, amely a Széchenyi tér felől két oldalra, két utcára kinyílik, így hasonlít
egy vasalóhoz. Az alsó szint eredetileg is üzlethelyiségeknek lett kialakítva. (Érdekesség, hogy a sarki
üzlethelyiségben lévő patikát 1834-ben alapították és azóta változó néven és tulajdonosokkal, de
ugyanebben a formában és profillal üzemel ezen a helyen.) A ház bérlakásaiba beköltöző szegedi
polgárok egy impozáns külsejű, a homlokzatot nyitott és zárt erkélyekkel megtörő, részletgazdag
díszítésű épületbe térhettek minden nap haza.
Így egymás mellett szemügyre véve a két épületet érezhető csak igazán az építész technikai
sokoldalúsága, hiszen a bécsi és berlini szecesszió visszafogottságából kiengedve könnyed, játékos
vonalvezetéssel, igazi art nouveau stílusban egyaránt születtek a tervezőasztalán tekintélyt
parancsoló bankházak és elegáns, polgári bérházak is.
Hogyha már szóba került, akkor vessünk egy pillantást a tanítvány után a mester munkájára is, hiszen
Lechner Ödön is tevékenykedett Szegeden. A Dózsa utcában található Deutsch palotát eredetileg
nem szecessziós stílusban és nem Lechner tervezte. Az első verzió építési engedélyét azonban csak
úgy kapták meg az építtetők, hogy módosítanak a homlokzati terveken. Ekkor kérték föl Lechner
Ödönt, hogy tervezze át az épületet. Jellegzetes lechneri megoldások születtek: a hullámzó oromzati
dísz, a pirogránit díszítések, a népi motívumok. Különösen érdemes megfigyelni az ablakok
kiképzését. Mintha nem lenne keretük, nincs könyöklő sem, szinte úgy tűnik, ott helyben faragták ki
őket. A fal vakolása ehhez az ablakkialakításhoz illeszkedően nem lesimított, hanem érdes, bordázott.
Az épület ettől egy nagyon elegáns, a mellette álló házaktól teljesen eltérő stílusú lett. Az 1901-ben
elkészült palotával Lechner nem hazudtolta meg önmagát.

Deutsch Palota

Beregi-ház

A következő épület is egy hasonlóan impozáns, a környezetétől eltérő stílusú bérház a Deák Ferenc
utcában. Beregi Lajos házát szintén egy Lechner Ödön-tanítvány, Kótay Pál tervezte 1902-ben. Az
alföldi szecesszió egyik kiemelkedő példája. Vakolatlan tégla homlokzatán a tervező a sárga és piros
téglák váltakoztatásával játszott, ő ezzel törte meg az épület hatalmas tömegét. A sarkot
hagymakupolás torony zárja és ezen, valamint a záró orommezőben, végig az épületen pirogránit
virágdíszek kaptak helyet, amelyek a magyar népművészet jellegzetes motívumait idézik. Rejtett
szépség és egy különleges díszítési technika a saroktorony alján megjelenő sgraffito díszítés,
amelyben, ha jól megnézünk, az alföldi pásztorok szűrrátétjeit fedezhetjük föl.
A szegedi polgárosodás és művelődés fejlődését mutatja, hogy viszonylag hamar igény mutatkozott a
leányok iskoláztatására is. Már a XIX. század közepétől működött magán nőnevelő, illetve leányképző
intézet, majd a város saját költségére iskolát nyitott a leányok számára. Innen már csak kis lépés a
fölsőbb leányiskola megnyitása, amit 1901 és 1903. között építettek meg a mai Tömörkény utcában.
A tervezője, Baumgarten Sándor, aki országszerte több mint 300 oktatási intézmény (óvoda, elemi
iskola, tanítóképző stb.) megépítésében vett részt.
A dunaföldvári születésű Baumgarten Sándor pályafutását Steindl Imre és Hauszmann Alajos mellett
kezdte, így az első időszakban tervezett épületei még nem szecessziós stílusban készültek. Herczegh
Zsigmonddal társulva azonban már az általuk készített iskolai típusterveken is érezhető a fokozatos
elfordulásuk a hagyományos stílusoktól.
1899-ben Lechner Ödön szakított addigi társával, Pártos Gyulával és Baumgartenék irodájában
kapott helyet. Egyre több pályázaton jelentek meg közösen, pl. ekkor tervezték meg együtt a Magyar
Királyi Postatakarékpénztár épületét. Baumgartent a Lechnerrel történt közös munka ébresztette rá
a szecesszióban rejlő lehetőségekre, ezáltal ő is egyre bátrabban használt és alakított ki sajátos
stílusjegyeket, amelyek alapján ma már jól azonosíthatóak az általa tervezett épületek.

A tervezés mellett Baumgarten Sándor üzletember is volt és gyakran az általa tervezett épületek
építésvezetője is, amivel hatalmas felelősséget vállalt magára. Amikor az első világháború miatt az
építőipar megtorpant, nem esett kétségbe, vásárolt négy fekete lovat és temetkezési vállalkozónak
állt.1
Épületeinek jellegzetes vonása az ablakok piros téglás, íves kerete, a vakolt homlokzati tükrökben a
magyaros virágmotívumok használata. Az eredetileg Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő iskola
214 növendékkel kezdte meg működését és olyan híres diákjai voltak, mint Mezei Mária színésznő
vagy Janikovszky Éva írónő.

Árpád-házi Szent Erzsébet Leányiskola

Ungar-Mayer Palota

Sétánk következő megállója már messziről vonzza a tekintetünket, hiszen az épület sarkán emelkedő
torony kupoláján hölgyek lejtik vidám körtáncukat. A Magyar Ede által tervezett Ungar-Mayer Palota
önmagában is mintha egy tánc lenne. Könnyed, légies homlokzatának ritmusát a nyitott és zárt
erkélyek adják meg. Az 1911-ben átadott palota építészeti különlegességét az adja, hogy a korban
újnak számító vasbeton építőanyagból készült. A sarki üzlethelyiségben kapott helyet eredetileg a
Corso Kávéház, amellyel a tulajdonosok betetőzték az épület sikkes, párizsias hangulatát. A
részletgazdag díszítés nemcsak a külső homlokzaton, hanem az üzletek mennyezetén és a
lépcsőházon is megjelenik, jelezve a tervező mindenre kiterjedő figyelmét.

1
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A Magyar Ede térre továbbsétálva meg is győződhetünk róla, hogy a tervező már pályája kezdetén is
tudatában volt a részletek fontosságának. Azokkal játszva egy teljesen egyedi, magyaros szecessziót
teremtett.
Magyar Ede Oszadszki néven, 1877-ben született Orosházán és három éves volt, amikor édesapja
Magyar-ra cserélte a családnevét. Építőmesteri képesítését a Budapesti Állami Iskolában szerezte,
de a tanulmányai folytatását családja anyagi lehetőségei nem tették lehetővé így korán munkába állt
a szegedi Ádok építőmesternél. A szakma gyakorlati részével is megismerkedett ezáltal, ezért is
lehet, hogy épületei nemcsak szépek, hanem funkciójuknak is teljes mértékben eleget tesznek,
lakhatóak (pl. lekerekített udvari falsík, hogy a belső, udvarra néző szobák is kapjanak fényt).
Tervezőként 1904-ben tűnt föl, de első, nagy visszhangot kiváltó épülete tagadhatatlanul a Reök
Palota volt.
Rövid élete során tervezett bérpalotákat, családi házakat, színházat. Nevét főként Szegeden és
környékén ismerték, stílusának könnyedségét, játékosságát sokan csodálták. Családi élete nem volt
boldog, ráadásul a magánéleti problémáihoz csatlakozott az egyre nehezebbé váló, a művészi
szabadságát korlátozó szakmai környezet. Mindössze 35 éves volt, amikor önkezével véget vetett az
életének.

Reök Iván vízügyi mérnök az akkor még éppen csak kezdő tervezőt, Magyar Edét egy családi ház
megtervezésével bízta meg. A tervezésben Magyar szabad kezet kapott és elmondható, hogy egy
városképet meghatározó épületet tervezett. Az egész homlokzat szinte hullámzik, amiben szerepe
van a nyitott és zárt erkélyek váltakozásának éppen úgy, mint a szinte szobrászi technikával formált
növényi ornamentika díszítésnek. Eredetileg a homlokzaton, közvetlenül a tető alatti falsíkon, itt is
megjelentek volna a táncoló lányok, de erről a család hölgytagjai lebeszélték a tervezőt, így ez a
visszafogottabb csíkozás került a helyükre. Az építőmester szerencsére egy hasonlóan tehetséges
díszkovácsot, Fekete Pált találta meg az erkély- és lépcsőkorlátok elkészítésére. A szegedi mester
munkáiban nem csak a szakmai tudás tükröződik, hanem ugyanaz a fantázia és tűz, mint az
építőmesterében. Jól kiegészítették egymást. A Reök Palota mindkettőjük számára jelentős
megbízásokat hozott.

Reök Palota

Új Zsinagóga

Nehéz elszakadni egy ilyen csodálatos épülettől, de érdemes egy kicsit még folytatni az utunkat,
hiszen pár saroknyi távolságra a Jósika utcában található a magyarországi második legnagyobb
zsinagóga (csak a budapesti Dohány utcai előzi meg), a szegedi Új Zsinagóga. Tervezője Baumhorn
Lipót, aki a kor elismert zsinagógatervezője volt. A szegedi zsinagóga pályázatára is nagyon meggyőző
terveket adott be, de a pályázat nívójára jellemző, hogy a második helyezést elért Komor MarcellJakab Dezső tervek is olyan imponálóan jók voltak, hogy Szabadka városa pályáztatás nélkül
megvásárolta és megvalósította őket. A meglehetősen eklektikus épület csodásan ötvözi a mór
hatást, a szecessziót, a gótikából ismert vízköpőket, a reneszánszból ismert kőkeretes ablakokat.
Baumhorn mesterien kezelte az építészeti elemeket, a motívumok, a szimbólumok kiválasztásában
azonban elévülhetetlen Löw Immánuel rabbi szerepe.
„Ezt hirdeti ez az új épület; nem akar lelketlen kőrengeteg lenni, hanem hirdeti tagolásában önnön
rendelltetését, a négy világtáj felé az imának szentelt időket napkeltekor, napszálltakor, déli
verőfényben, est szürkületében, és hirdeti ódon betűsoraiban az erkölcs alapjait, szülők tiszteletét,
békeszerző törekvést az emberek között, irgalom cselekvését s az ígének megértését, megértését
annak az igének, amelyet a tízparancs táblái hirdetnek az oltáron s megértését a mindent felölelő
ígének, amely az írás szívében, Mózes közbülső könyvének tizenkilencedik fejezetében van letéve s

betetőzi az oltár oszlopos ívezetét s az ember erkölcsi gondolkodását egyaránt: szeresd
felebarátodat mint tenmagadat!”2

Bár rengeteg látnivaló lenne még, de már így is betekintést nyerhettünk a XIX. század végi XX. század
eleji nagyvárosi polgári hangulatba. Szegedi szecessziós belvárosi sétánkat érdemes itt befejezni a
zsinagóga meglátogatásával és programunkat délután folytatni Hódmezővásárhelyen.
Séta útvonala: Széchenyi tér – Dózsa u. - Deák Ferenc u. – Tömörkény István u. – Kárász u. –
Magyar Ede tér – Jósika u.
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Hidvégi Máté, Ungvári Tamás: Löw Immánuel válogatott művei, Virág és vallás (Scolar Kiadó, Löw Heritage
Alapítvány 2019) 149.p. Beszéd a szegedi Új zsinagóga fölszentelésekor

Mindössze 30 perc alatt a palotás, nagyvárosi hangulatú Szegedről egy igazi dél-alföldi mezőváros
promenádján találhatjuk magunkat. Az ország második legnagyobb közigazgatási területtel
rendelkező városa sok-sok érdekességet tartogat számunkra.
A mezőváros (oppidum) a magyar településfejlődésnek egy különleges iránya. A kialakításukban,
utcaképükben erősen falusias jellegű, de városi kiváltságokkal rendelkező mezővárosok nem voltak
önállóak, gyakran egyházi, legtöbbször földesúri fennhatóság alatt álltak. Mezővárosi címet főleg a
középkorban adományoztak a településeknek, de maga a forma 1876-ig létezett, ekkor a
többségüket községnek minősítették és csak kevés emelkedett független városi rangra. A kiváltságok
közül a legerősebb a vásártartási jog volt, amit gyakran a nevük is jelzett a ’-vásárhely’ végződéssel.3
Hódmezővásárhelyet is gyakran csak Vásárhelyként szokták a helyiek emlegetni és még a múlt század
elején is előfordult, hogy külön írták a nevét: Hódmező-Vásárhely formában. A környező legelők,
mezők magyarázatot adnak az elnevezés középső részére, így már csak a ’Hód-’vár megfejtésre.
Többen az égitest, a Hold népies alakját vélik fölfedezni benne, némelyek pedig a közeli Hód-tóra
vezetik vissza az elnevezés eredetét. A jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy sokkal inkább az első
tulajdonos, az Árpád-korban élt Hódról kapta a nevét a mai város.
Bár a neve még továbbra is kissé rejtélyes, a XIX. században történő kivirágzása egyáltalán nem. Már
ahogy haladunk a város központja felé föltűnik ugyanis egy téglafal.
Az árvíz nem csak Szegedet, Hódmezővásárhelyet is rendszeresen fenyegette, ezért először a
Tiszához legközelebb eső részt egy kisebb töltéssel igyekeztek megvédeni, majd 1881-re elkészült az
árvízvédelmi fal, amelyen eredetileg 4 szélesebb kocsilejáró és 9 keskenyebb gyalogos lejárót
képeztek ki. A kőfalnak nevezett védmű nem kőből, hanem a környéken égetett téglából épült.
Érdemes már most ezeket szemügyre vennünk, mert a városban sétálva még sokat fogunk találkozni
ezzel az építőanyaggal, amivel a helyi mesteremberek nagyon kreatívan bántak és az alföldi
szecesszió gyönyörű, szinte műalkotásnak nevezhető értékeit hozták létre belőlük.
Az első megállónkat, a Hősök teréről a fő tér felé sétálva a Zrínyi utcában találjuk meg. Az Úri Kaszinó
1901-ben készült el, a tervezője pedig, ahogy a mai Tornyai János Múezum épületének is, Sándy
Gyula volt. A magyaros, florális szecesszió motívumait használta föl, mégpedig a téglaarchitektúra
váltakoztatásával kiegészítve, sőt még az esővíz elvezető is az épület díszítő elemévé vált. Az Úri
Kaszinóban a XX. század elején pezsgett a társasági élet. A Kaszinó Egylet tagjai a város módosabb
polgárai, kereskedők, tisztviselők voltak, akik a rendezvényeiket ebben az épületben tartották meg,
ahol volt társalgó, könyvtár, ebédlő és a telken még tekepályát is létesítettek. Az Egylet 1945-ben
megszűnt és innentől kezdve a kaszinó sorsa meglehetősen viszontagságos volt. Mára kívülről
visszanyerte régi patináját, de új gazdára vár.
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Somfai Attila: Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi értékek védelme in:Tér és
Társadalom XVI. évf. 2002.; 60.p.

Úri Kaszinó

Első Takarékpénztár

Ezek a bizonyos módos polgárok és kereskedők már helyben szerették volna a pénzüket tartani és
létre is hozták az Első Takarékpénztárat még 1868-ban. A pénztár olyan tőkeerőssé vált, hogy röpke
30 év múlva már impozáns székház építését határozták el a tagjai. Nem kell messzire sétálnunk, hogy
megtaláljuk: a Városháza mellett, azzal szemben a főtéren a másik hangsúlyos épület. Igazi palota, a
gazdagságot sugározza magából. Müller Miksa, aki Lőcsén született, de 1905-től Szegeden telepedett
le 1906-ban a kornak megfelelő, bécsi szecessziós stílusban tervezte meg a Takarékpénztár épületét.
A hatalmas épületet sikerül könnyeddé varázsolnia növényi díszítésekkel és a kupolával, aminek a
tetején ott áll a kereskedelem ókori istene, Mercur.
Sétánkat a Dr. Rapcsák András úton folytatjuk. A széles utca házai között érezhetjük igazán a XIX.
század városfejlődési hatásait. Szebbnél szebb emeletes házak és egy szépen felújított utca végén
találjuk meg a Tornyai János Múzeumot, ami a már említett Sándy Gyula által tervezett épületben
kapott helyet. Eredetileg Dr. Imre József főorvos építette a családjának 1899-ben és a tervező itt is
elsősorban a vakolatlan téglaburkolatban rejlő lehetőségeket használta ki a viszonylag hosszú
utcafronttal rendelkező ház tömegének megtöréséhez. A szecesszió egyik különleges és kedvelt
építészeti védjegye a kupolás zárt erkély és a szép népi hímzésre emlékeztető díszítés is.

Tornyai János Múzeum

Simon-ház

A Petőfi utcán sétálva ez a vakolatlan tégla homlokzat többször is a föltűnhet, de ha jó megfigyelők
vagyunk, akkor más ismerős dolgot is fölfedezhetünk.
Ott van például a következő épület formája, kialakítása. Zárt és nyitott erkélyek váltakozása,
lekerekített sarok, hullámzó homlokzat, a szegedi Reök Palota tervezőjének, Magyar Edének a
védjegye. Simon János jómódú városi polgárként megvásárolta a saroktelket és fölkérte az akkor már
neves építőmestert, hogy tervezzen egy lakóházat, ahol a földszinten eredetileg is üzletek voltak és
az emeleten lakott a család. Építéstörténeti érdekesség, hogy a terveket már Takács János, Magyar
Ede társa fejezte be, utóbbi korai halála miatt.
Azonban a Petőfi utcában, a volt Leánypolgári iskola (ma Agrárcentrum), ablakai is igen csak
árulkodóak. A szép piros téglás keret, a lekerekített forma és a majolika díszítések mind-mind
visszaköszönnek a szegedi hasonló funkciójú épületekről. Nem csoda, hiszen a tervezőjük ugyanaz a
Baumgartner Sándor. Az 1900-as évek idején Hódmezővásárhelyen is, mint polgáriasodó városban,
fölmerült a leányok iskoláztatása és bár először csak bérelni akartak egy épületet erre a célra, később
mégis inkább egy 12 tantermes iskola megépítése mellett döntöttek.

Leányiskola

Zsinagóga

Sétánk utolsó állomása ismét Müller Miksa tervezése. Vagyis inkább az áttervezése, hiszen a
Zsinagóga épülete eredetileg 1852 és 1857. között épült és Löw Lipót szegedi rabbi avatta föl.
Csaknem ötven évvel később ezt az épületet tervezte át, alakította az akkori kor elvárásaihoz Müller
Miksa. Ezáltal a templom egy teljesen új homlokzatot kapott, kicserélték az ablakokat, így a főbejárat
fölötti gyönyörű ablak is ekkor került kialakításra. A romantikus, a mór és a szecessziós stílus jegyei
harmonikus egységben vannak egymással. A zsinagóga telkén, a Szeremlei utcára néző homlokzat
felől van a bejárata a Magyar Tragédia 1944 elnevezésű kiállítóhelynek, ami Magyarország első vidéki
holokauszt múzeuma.

Séta útvonala: Hősök tere – Zrínyi u. – Kossuth tér – Dr. Rapcsák András út – Petőfi út – Szent
István tér

2. Két folyó, két város – Az építő és romboló víz szerepe a dél-alföldi városok életében
(A Tisza mellett újjászülető Szeged valamint a gyógyhatású marosi iszap és a gyógyfürdő Makója)
(2 napos program)
Az Alföld déli csücskében fontos szerepe van a víznek. Hol a hiánya, hol a túlzott jelenléte okoz
gondot. Túránk során megpróbálunk rájönni, hogyan sikerült a szegedieknek együttélni a Tiszával,
hogyan alkalmazkodtak a szeszélyeihez, megkeressük a Nagy Árvíz túlélő házait és az árvízi
fogadalomból született templomot; Makón pedig hogyan fordították a lakosok a hasznukra Maros
ajándékát, az iszapot és találták meg a gyógyvizet, ami jelenleg a jellegzetes Makovecz-épületek
mellett a legfőbb vonzereje a városnak. Azonban nemcsak a két alföldi folyóparti várost, hanem a
kettő közötti területet is fölfedezzük, ritka kincseket is meglátogatunk: az óföldeáki
erődtemplomot és a kiszombori rotundát.
1.nap
Talán nem is létezne Szeged, ha nem lenne itt a Tisza. Tagadhatatlan a város és a folyó szimbiózisa,
együttélése. Már az egészen korai leletanyagok is azt bizonyítják, hogy a település kialakulásának fő
mozgatórugója a folyó lehetett, ami sokkal szeszélyesebben kanyarogva érkezett meg az Alföld
közepére, mint ahogyan most ismerjük. Kényelmes szállítási útvonal volt, főleg, ha figyelembe
vesszük, hogy itt találkozik össze a Tisza a Marossal és szegletet képezve megteremti a kereskedelmi
átrakóhely tökéletes lehetőségét. Sokáig élt a köztudatban az az elgondolás, hogy pont ebből a
szegletből eredeztethető Szeged neve. Mára ezt már megcáfolták. Sokkal valószínűbb, hogy mivel a
Tisza nem ilyen konszolidált, szabályozott mederben folyt a szabályozásáig, ezért a város úgy
nézhetett ki, mint Velence vagy Amszterdam, azaz kis szigeteken létezett. A szigetet régen szegnek
mondták, -ed végződés pedig a többesszám jele, azaz a Szeged elnevezés valójában szigeteket jelent.
A szigetek közötti vizes területeket pont a Tisza egyik legnagyobb - ha nem a legnagyobb - pusztítása
miatt tűntették el, töltötték föl. Bár a város a megtanult a vízzel együttélni az 1879-es Nagy Árvíz
szinte teljesen eltörölte a föld színéről, a közel 5500 házból mindössze alig több mint 260 db maradt
állva. A példaértékű nemzetközi összefogás, a szegedi polgárok élni akarása azonban nem engedte,
hogy a város eltűnjön a föld színéről. Első napunkon ismerkedjünk hát meg Szeged történetével,
sétáljunk az újjászületett városban és fedezzük föl azokat az épületeket, műemlékeket, amelyek a
Nagy Árvízre emlékeztetnek, vagy a vízzel összekötnek bennünket.
Kezdjük a fölfedezést mindjárt a rakparthoz közeli Stefánia sétányon, a Móra Ferenc Múzeum
kiállítóhelyén, a Várban. Itt megismerkedhetünk a város történetével a kezdetektől egészen a város
újjászületésének időszakáig. Megnézhetjük, mire is szolgált a hely egészen a Nagy Árvízig,
megismerhetjük a betyárvilágot, amelynek egyik legnevesebb képviselője Rózsa Sándor és bandája
volt.
Rózsa Sándor a szeged-alsóvárosi templom bejegyzése alapján 1813. július 10-én született. A
legenda szerint világra jöttét csodás jelek kísérték (vihar és villámlás) és már gyerekként is dacos,
kemény legényke volt. Először 23 évesen került bíróság elé, mert ellopott két tehenet. A szegedi
várbörtönben többször is raboskodott, de sikerült minden alkalommal megszöknie. Bandát
szervezett és tagjaival gazdagabb tanyákat kezdtek el kirabolni. Nemcsak rablások, gyilkosságok is a

számlájára írhatók, nem az a Robin Hood-típusú bűnöző volt, akiről a történetek szólnak.
Az 1848-49-es szabadságharcban a bandájával, mint amolyan különítmény vett részt és főleg a
szerbek ellen küzdött a honvédek oldalán. A betyárok azonban nem tudtak lemondani rossz
szokásaikról és továbbra is fosztogattak, raboltak, így már a szabadságharc bukása előtt újra
köztörvényes bűnözőknek minősítették őket és később magas vérdíjat tűztek ki a fejükre.
Rózsa Sándort is elfogták és Kufsteinben raboskodott, ahonnan amnesztiával szabadult. Azonban
hiába tanult ki szakmát, abból nem tudott megélni, visszatért a rabláshoz. 1868-ban
Magyarországon először ő kísérelt meg vonatrablást. Sikertelenül. Szamosújvárra vitték, ahonnan
már nem tudott megszökni. 1878-ban halt meg.

A szögedi betyárok mellett a szögedi boszorkányok is előkerülnek és még arra is választ kapunk vajon
mi boszorkányok vagyunk-e, avagy sem. Talán föltűnő lehet, hogy lefelé kell sétálni, hogy elérjük a
bejáratot. Ez a vármaradvány ugyanis még az eredeti városszinten áll, körülötte föltötték a területet,
ezért is érdemes körüljárni a kiállítóhelyet.

Vár
Innen továbbsétálva még látványosabb talán, milyen munkát végeztek az újjáépítők. A Móra Ferenc
Múzeum teraszának kronoszkópjába belenézve igazi időutazásnak lehetünk a részesei. A XIX. századi
végi, XX. század eleji Szeged rekonstruált látképe tárul a szemünk elé, ugyanarról a pontról nézve,
ahol állunk.
A szépen felújított Móra parkon, a szökőkút mellett elsétálva kövessük a védmű vonalát. A vasbeton
fal már többször nagy szolgálatot tett a városnak, mert a föltöltés önmagában kevés lett volna. A
Roosevelt téren meg is találjuk a Történelmi Vízmércét, ahol megnézhetjük melyek voltak a Tisza
rekord vízállásai a Nagy Árvíz óta. Jelenleg a 2006-os víz vezet a maga 1009 centiméterével. Ezek után

a Korányi fasoron tova andalogva el lehet képzelni, mennyire fontos még ma is az árvízvédelmi
védekezés.

Történelmi Vízmérce
A következő állomásunk a Szegedi Fogadalmi Templom a Dóm téren. A templom megépítését a Nagy
Árvíz után döntötték el a szegediek, hiszen az egész várost romba döntő tragédiában relatíve kevesen
vesztették életüket a 70 000 fős lakosságból és egy ilyen csodát illik megköszönni. A fogadalom,
amelyből a templom született az árvíz miatt született, de a templom csak az I. világháború után,
1930-ban készült el, így egyben ez a székesegyház lett a Szeged-Csanádi Püspökség központja is. Az
eredeti, Schuleck Frigyes által készített terveket Foerk Ernő jelentősen módosította, így kapta meg az
égbe nyúló kettős tornyú sziluettjét, amely ma már Szeged egyik jelképe. Érdemes a látogatható,
város felőli toronyba fölmenni a Látogatóközpontból, mert onnan teljes egészében meg lehet
csodálni Szegedet és meg lehet bizonyosodni róla, valóban tervezőasztalon született, hiszen jól
kivehetőek a körutak és sugárutak, amelyeket Lechner Lajos rajzolt meg a XIX. század legmodernebb
városának, Párizsnak a mintájára.

Dóm
Ne menjünk el a Dóm térről anélkül, hogy ne néztük volna meg a Dömötör-tornyot, Szeged
belvárosának legrégebbi épített emlékét. A Fogadalmi Templom építése során került elő ez a jelen
feltárások alapján XII. századi torony, egy korábbi szakrális hely része. Megtartása mellett többed
magával Móra Ferenc is kardoskodott, hiszen a korai középkorból szinte semmilyen emléke nem volt
Szegednek.
Amennyiben a Nagy Árvizet túlélő házakat szeretnénk még látni, akkor érdemes továbbsétálnunk a
Dugonics térre és ott a Szegedi Tudományegyetem fő épületét szemügyre vennünk. Maga az
egyetem csak az I. világháború után került Szegedre Kolozsvárról és csak akkor lett saját jogú
egyeteme a városnak, amikor a kolozsvári egyetem visszaköltözött Erdélybe. Az épület azonban már
az Árvíz előtt is állt. Volt benne iskola, táblabíróság, könyvtár is. Sokat tudna mesélni, mint ahogy a
téren egy kicsit távolabb álló Dugonics András szobor is, amely 1876-ban készült el közadakozásból.
Dugonics András 1740-ben született Szegeden. Ősei dalmát kereskedők voltak és a török kiűzése
után telepedtek meg a virágzásnak induló alföldi kereskedő városban. Két lánytestvérével és
öccsével együtt jó nevelést kapott. Már tizenévesen eldöntötte, hogy papi hivatást választja, így a
kegyesrendiek szegedi gimnáziuma után 1756-ban már novícius, később piarista szerzetes lett. A
próbaéveit többek között Nyitrán töltötte, majd a váci piarista gimnáziumba került tanárnak. A
nagyszombati egyetem matematika tanszékének oktatói pozícióját pályázat útján nyerte el 1774ben. Amikor az egyetem Budára költözött, akkor ő is követte. Nyugalomba vonulásáig a fővárosban
élt, 1808-ban jött vissza Szegedre.
Szegeden először ő tanított filozófiát, de szintén ő fordította le a matematika tudományos nyelvét
magyarra. 1788-ban írta meg az első magyar nyelvű regényt, aminek Etelka volt a címe. A regénnyel
saját bevallása szerint elsődleges célja az volt, hogy bebizonyítsa, a magyar nyelv érdemes arra, hogy
azon irodalmi alkotások szülessenek. A művet ugyan nem fogadta osztatlan siker, Kazinczy és
irodalmi köre például nem tartotta elég fennköltnek, nyelvezetét póriasnak, történetvezetését
zavarosnak jellemezték, mégis elmondhatjuk, hogy Dugonics sokakhoz eljutatta és sokakkal
megszeretette az irodalmat, amelyet eddig elérhetetlennek tartottak. Nem véletlen talán, hogy meg
kellett írni a regény folytatását is.

Fáradhatatlanul dolgozott, neki köszönhetjük, hogy a XVIII-XIX. századi, Szeged környéki népnyelvi
fordulatokat, dalokat, népszokásokat ma ismerjük. Az ő munkássága indította el pályáján Kálmány
Lajos néprajzkutatót és a legszögedibb szögedit Bálint Sándort is. Amikor 1818-ban meghalt, még
kiadás alatt volt a közmondás gyűjteménye, ami több mint 10 ezer közmondást és szólást tartalmaz.
Izsó Miklóstól Szeged polgárai eredetileg csak egy mellszobor és annak posztamensének elkészítését
rendelték meg, de Dugonics András tisztelete olyan nagy volt a városban, hogy a közadakozásból
összegyűlt pénzből egy teljes alakos szoborra is futotta, ezért módosították a megbízást. Így lett az
író, tanító, piarista szerzetes ismét első, hiszen szobra a városban az első olyan köztéri alkotás, ami
nem vallási témájú, nem szentet örökít meg, hanem egy valaha élt és tisztelt, valós közszereplőt.
A Kárász utcán, a város valamikori főutcáján keresztül juthatunk el a Klauzál térre, ahol körülnézve
érdemes szemügyre venni azokat az épületeket, amelyek elválasztják azt a Széchenyi tértől. A bal
oldali Kis Dávid palota és vele szemben álló Bankház volt a minta az újjáépítésekkor.
Kiss Dávid Kleinként látta meg a napvilágot 1803-ban Miskolcon. A rokonai hívására érkezett az
1830-as években Szegedre, az akkor egyre inkább polgáriasodó, új lehetőségekben bővelkedő
városba. Tehetséges fiatalember volt, hiszen kereskedelmi inasként kezdte a pályáját és 1854-ben
már tagja volt a Szegedi Kereskedelmi Testület „Lloyd” Társulatának és 1859-ben már a SzegedBelvárosi Kaszinónak is. Sőt, 1866-ban már a Kereskedelmi és Iparbank első elnöke!
Vagyonának jelentős részét már a kezdet kezdetén jótékonykodásra, a közösség megsegítésére
fordította legyen az a zsidó hitközség vagy akár a város. Talán a legnagyobb, Szeged jövője
szempontjában mindenképpen a legtöbbet jelentő adománya az az alapítvány volt, amelyet 1883ban tett a népnevelés illetve a gyermekek elemi oktatása érdekében.

Ebből is adódik, hogy ezek az épületek már álltak az Árvízkor, 1872-es és 1873-as építésűek. További
érdekességet is láthatunk, ha elég figyelmesen szemlélődünk. Ott van például a Wagner vagy
Zselavitz-ház, két magasabb épület közé ékelődve, láthatóan sokkal alacsonyabban. Az a ház még a
város eredeti szintjén áll és nem is építettek rá még egy emeletet, hogy megemeljék a magasságát.

Klauzál tér

Főleg ennek a háznak az ismeretében érthető, hogy miért is építették újjá a Városházát a Széchenyi
téren. Az Árvizet ugyanis túlélte az épület, de a város föltöltése miatt, ami kb. 2 méterrel emelte meg
a teljes belváros alapszintjét, kissé töpörödöttnek tűnt. A Régi alapokon új címmel nyerte meg
Lechner Ödön és Pártos Gyula irodája az új Városháza megépítésének lehetőségét és terveztek egy
neobarokk, harmonikus, tornyos székházat Szegednek. A folyosók ablakainak egyikén pedig ott az a
mondat, amit állítólag Ferenc József, magyar király a tragédia után mondott, mielőtt elhagyta volna a
romokban álló várost: „Szeged szebb lesz, mint volt!”

Városháza
Az igazán szemfülesek észrevehetnek a Városháza és a mellette lévő épület között egy hidat és rajta
egy dátumot: 1883. Ez a szegedi Sóhajok hídja. Kívülről szép díszes, belülről azonban nincs rajta
semmi cifraság, hiszen mindössze egy átjáró a valamikori Bérház és a Városháza között. Hogyan
került oda? 1883-ra, mindösszesen négy év leforgása alatt szinte elkészült Szeged újjáépítése. Erre a
jeles alkalomra ismét elhívták az uralkodót, akit a Városháza melletti Bérházban szállásoltak el. Az
átjáró az uralkodónak épült, hogy ne kelljen az utcára kilépnie a szállásáról, amikor a nagyteremben
tartott átadási ünnepségre átsétált.
A sok élménytől, felfedezéstől biztosan fáradtak vagyunk már. A közelben van az Anna Fürdő, amely
azt is bizonyítja, hogy Szeged nemcsak a Tisza vizére számíthat, hanem jelentős gyógyvíz
tartalékokkal is rendelkezik. A fürdő előtti kútból engedhetünk is magunknak vizet palackba, hiszen a
víz belsőleg használva jó a gyomorpanaszokra, de magában a fürdőben meg is merítkezhetünk benne.
Jó hatással van a mozgásszervi betegségekre (gerinc problémák, ízületi kopások), asztmára,
fölsőlégúti megbetegedésekre, nőgyógyászati gyulladásokra. A fürdő egyik szárnyában kapott helyet
a gyógyászati rész, a másik szárnyban a wellnessfürdő, ahol a medencéken kívül aromakabin,
gőzkabin és több fajta szauna is a látogatók rendelkezésére áll.

A pihentető fürdőzés után, ha még van kedvünk, elmehetünk sétáhajókázni a Tiszán és
megismerkedhetünk a folyóval, amellyel a város szoros kapcsolatban él. A vízről nézve más arcát
mutatja Szeged. A szigetek ugyan eltűntek, de fölfelé hajózva fölfedezhetjük a felsővárosi rész
nyaralóinak sorát, a főként 1970-es években épített lábasházakat, amelyeket - ahogy a nevük is
mutatja - cölöpökre építettek, hogy ha kiönt a víz ne essen jelentős kár bennük. Eljuthatunk egészen
a két folyó találkozásához és fölfedezhetjük, mennyire más színű a Maros, mint a Tisza vize. A
belvárostól lefelé hajózva pedig a szegedi tradíciókat leginkább megőrző városrész, Alsóváros
épületei tűnnek föl. Megcsaphat bennünket a szögedi legendák szele a Boszorkány sziget mellett
elhajózva és megláthatjuk a lebombázott vasúti híd maradványait is a parton.
Útvonal: Stefánia sétány – Móra park – Roosevelt tér – Dóm tér – Dugonics tér – Klauzál tér –
Széchenyi tér – Anna kút – Tisza part

Tisza-Maros torkolat

2.nap
Miután megismerkedtünk az árvízből újjászületett Szegeddel, forduljunk a másik folyó felé, ami
szintén nagyban befolyásolta a város életét.
Mint már említettem a Maros a város fölött találkozik a Tiszával és sokak elképzelése alapján éppen
ezért alakult ki ezen a helyen település, hiszen a vízi útvonalat használták a legtöbben a
kereskedelemben. A XIX. században, a folyók szabályozásának időszakában föl is merült a kérdés, hol
is legyen a két folyó találkozása: Szeged fölött vagy alatt? Mindkét változat mellett sorakoztattak föl
érveket, a rossznyelvek szerint gazdasági okokból döntöttek a város fölötti torkolat mellett, mert
Szeged féltette a kereskedelmi életét. Vízügyi szakemberek ezt már többször megcáfolták, szakmai
döntésekre hivatkozva.
A Gyergyói havasokban eredő Maros folyása gyors, az esése nagyobb, mint az alföldi folyóké, ezért
nagyobb erővel alakítja a mai napig a partjait. A síkságon lelassulva kanyargóssá vált és lerakta a
hordalékait, néhol egész szigeteket képezve. Az erdélyi bányákban kitermelt só szállítására kiválóan
alkalmas folyó már honfoglaló őseink előtt is vonzó letelepedési lehetőségeket biztosított. Móra
Ferenc a hunok, gepidák és az avarok leletanyagát is megtalálta a környékbeli föltárások során. Nem
véletlen tehát, hogy a mai napig is Szegedtől Makóig szinte egymást érik a kisebb nagyobb
települések, amelyek mindegyikének megvannak a helyi sajátosságai, különlegességei.
Ne is menjünk el szó nélkül mellettük, mielőtt elérnénk Makót, mindenképpen térjünk be legalább
Kiszomborra!
A település főterén, a Szent István téren áll egy rejtélyes templom, az európai román kori építészet
egyik ritkasága, a rotunda. Az alaprajza kívül kör, belül hatkaréjos szerkezeti forma amilyen ma már
csak a gerényi (Ung megye) és a karcsai (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) körtemplomoknál fedezhető
föl teljes épségben. Mindhárom a XII. vagy a XII-XIII. század fordulóján épült és a mai ismeretek
alapján egyik sem vezethető vissza római kori építési hagyományokra, inkább mutatnak hasonlóságot
bizánci illetve kaukázusi templomokkal.4 Sok a megválaszolatlan kérdés a formával és az
elhelyezkedéssel kapcsolatban. A kör alakú külső falazatot sokan csak hozzáépítésnek gondolták és
alapvetően a hexagram szerkezetet igyekeztek magyarázni, mások bizonyították, hogy a két falazat
egyszerre, azonos időben készült el, tehát a kör és hatszög együttes használata tudatos választás.
Ami bizonyos, hogy a kiszombori körtemplomot többször is átépítették, kibővítették, hozzátoldottak,
föltöltötték. Szinte elveszett az idők során a sok változtatás után. A XX. században azonban újra az
érdeklődés középpontjába került, nem kis mértékben a környék régészeti feltárásainak dús
leletanyagai miatt. 1939-ben kerültek elő a falakat díszítő középkori freskók, amelyek gondos
restaurátori feltárása arról árulkodik, hogy nem egy időpontban, pontosabban több szakaszban
készültek valószínűleg a XIII-XIV. században, az első még szekkó, a többi már freskó technikával. A
belső tér fülkéi közül a legmélyebb a keleti, ez lehetett a valamikori oltár fülke. A rotundát 1980 és
1983. között ugyan szakszerűen választották le a templomról, de a körtemplom többször is föl-,
illetve beázott, ezért felújítása ismét szükségessé vált. 2020-ban szigetelték a falakat, kicserélték a
bádogszerkezetet, a tetőre hófogót szereltek, lefolyócsatornát alakítottak ki és egy szép sétányt
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az erről szóló kutatásokat lsd.: Marosvári Attila: A kiszombori rotunda, 2. bőbített kiadás; Kiszombor 2014

készítettek a templom köré. 5 Ha a különleges épület titkát nem is tudjuk megfejteni, így méltó
módon felújítva azért mi is megcsodálhatjuk.

Rotunda
Úgy tűnik a Maros inspirálóan hat a művészetekre. Érdemes folytatni az utunkat Makóra, ahol erről
meg is bizonyosodhatunk.
Kiszombortól Makó közel 6 km, pedig mindannyian valami távoli helynek gondoljuk, hiszen ismerjük a
mondást, „Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől”. Honnan származik? Erre több magyarázat is
született. Az egyik szerint II. András 1217-ben Szentföldre indított hadjáratában részt vett egy Makó
nevű keresztes vitéz, aki már menet közben elkezdett inni a sikeres hadjárat érdekében és amikor
Spalato tornyait meglátta, azt gondolta, elérték Jeruzsálemet, ebbéli örömének pedig hangot is adott
a környezetének nem kis derültségére. Egy másik magyarázat szerint, amikor II. András sereget
gyűjtött a Szentföldre induló hadjáratához, akkor a makaiak azzal hárították el a hívást, hogy „nem
megyünk, mert Makó igen messze esik Jeruzsálemtől”.6Ez utóbbi sántít egy kicsit, mert a XIII. század
elején a települést még hiába is keresnénk ilyen néven a térképen. Amennyiben azonban Völnek vagy
Velnök neve elénk tűnik, akkor közel járunk, mert minden valószínűség szerint ez volt a város első
elnevezése, ami Felvelnökből és Alvelnökből állt. A település első virágkorát a XIII. század közepén
élte, amikor is a Csanád nemzetségből való Makó bán volt a földesura. Az ő neve után kezdték el
először Felvelnököt Makófalvának nevezni, majd ez lett a neve a Maros jobb partjának környékén
összeolvadó kis településeinek és végül lekopott róla a –falva végződés. A folyó többször pusztított a
városban és a török is több alkalommal fölégette, a XVII. század végén szinte teljesen
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A közmondás magyarázatait és annak további változatait megtalálhatjuk Kelemen Ferenc: A „Makó” név
közmondásainkban c. tanulmányában in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971/1.
(http://epa.oszk.hu/01600/01609/00014/pdf/MFME_EPA01609_1971_1_169-173.pdf)

elnéptelenedett, ma mégis érdemes sétálgatni az utcáin, hiszen igazi alföldi városi hangulatban lehet
részünk.
Legtöbben a méltán híres fürdője miatt keresik föl a várost.

Hagymatikum
A Makói Hagymatikum története 1956-ban kezdődött. A régi városháza, a Járási Tanács udvarán
fúrtak egy kutat, amihez először csak egy kis medencét építettek. Később ezt bővítették és 1963-ban
már hivatalosan is fürdőkén, leginkább strandfürdőként üzemelt. Miután azonban a vizet bevizsgálták
és mint kiderült jótékony hatással van a mozgásszervi megbetegedésekre, csontritkulásra,
lumbágóra, sérülések utókezelésére, nőgyógyászati gyulladásokra, valamint a marosi iszap
összetételét is gyógyhatásúnak nyilvánították, a strandfürdő helyett egyre inkább előtérbe került a
gyógyászati részleggel való kiegészítése és azzal együtt az átalakítás igénye is. Ma, amikor 18 kül- és
beltéri medence közül válogathatunk, melyikbe csobbanjunk bele vagy a 9 szauna egyikében
üldögélünk, el sem tudjuk képzelni, milyen hosszú utat tettek meg a makóiak ennek a komplexumnak
a 2012-es átadásáig. Mára már két kút szolgáltatja a gyógyvizet, a komplexumhoz tartozik csúszda és
kaland medence, étterem, valamint bowlingpálya is van. A Makovecz Imre által tervezett épület már
önmagában is csodálatra és körbejárásra érdemes.
Makovecz Imre 1935-ben született Budapesten. A Műszaki Egyetemen folytatott tanulmányait 1956os forradalmi tevékenysége miatt felfüggesztették, ezért csak 1959-ben végzett. 1962-től a
SZÖVTERV-nél dolgozott, ahol főként vendéglátóhelyeket, csárdákat terveztek. Az 1970-es évektől
kezdve figyelme a népművészet felé fordult és elkezdte tanulmányozni a különböző kultúrák
szimbolikáját, amelynek hatása későbbi munkái során egyre erőteljesebben érződik ugyanúgy, ahogy
Rudolf Steiner munkássága.
Organikus építészeti stílusa sok vitát váltott ki szakmai körökben. A természetet használja
modellként és a magyar népi építészet, formavilág elemeit emeli be akár egy templom, akár egy
művelődési ház vagy egy pályaudvar kialakításába. A sevillai világkiállításra készült magyar pavilonja
az addigi munkáinak, építészeti hitvallásának összegzése.
Nemzetközileg egyre elismertebbé vált. 1993-ban például meghívták a windsori királyi kastélyban

kitört tűzvész utáni helyreállítási munkák pályázatára, de megkapta a Francia Építészeti Akadémia
Aranyérmét és a Brit Építészszövetség tiszteletbeli tagja kinevezést.
2001-ben Corvin-lánccal tüntették ki. 2010-ben még a vörösiszap katasztrófa károsultjait is segítette
terveivel. A tervezést haláláig folytatta. 2011-ben hunyt el.

Egyöntetű vélemény, hogy „Makovecz Imre, ha más funkciójú épületet is tervez, akkor is hatását
tekintve szakrális tér lesz belőle. Ilyenformán a makói fürdő, a víz és a tisztaság temploma. A
történelem során a római és a török fürdő kultúra is itt hagyta az örökségét, mely a mai napig
megmaradt a magyarság emlékezetében. Ennek az emlékezésnek az építészeti megfelelője a makói
épület. Alapvetően a fürdő centrális terei, a vízbe és térbe állított antropomorf fejezetű oszlopok és a
középen lévő növényszerű levegő-torony a külső és belső relaxációt, a megtisztulást segíti elő.”7
Ennek hatása pedig sokáig benne él a látogatókban, ezért nem is hibáztathatóak, ha Makó egyéb
látványosságaira csak kevés szót vesztegetnek. Pedig lenne miről beszélni.
Induljunk el hát a fürdőtől és sétáljunk egyet a szorosan vett belvárosban!
Amennyiben beleszerettünk Makovecz Imre építészeti stílusába, akkor szerencsénk van, mert rövid
sétatávolságra egymástól Makón több általa tervezett épületet is megcsodálhatunk. Mindjárt a fürdő
mellett áll a Zenepavilon, amelyet a Hagymatikummal együtt tervezett meg Makovecz, de a
megvalósítása kicsit többet váratott magára, így csak 2012-ben került átadásra. Érdekessége a kupola
belsejében elhelyezett hangvető madár, amelyet zsinórok segítségével az adott zenei darab
hangzásának megfelelő kívánalmak szerint lehet beállítani.
A Posta utcában találjuk meg a Hagymaház Kulturális és Művelődési Központot, amely Makovecz első
makói munkája. Az épület belsejében fákat formázó vasbeton oszlopok tartják a mennyezetet.
A Csanád vezér téren a József Attila Gimnázium mellett található a Városi Sportcsarnok, amelyre a
gimnázium megnövekedett igényei miatt volt eredetileg szükség, de városi sportesemények
megrendezésére is tökéletesen alkalmas.
A Kossuth utcán már messziről látszódik a Makói Autóbusz Állomás. Mintha a Csanád vezér tér és
Kossuth utca közepén húzódó park folytatása lenne, az épület egy ligetet szimbolizál. A tartóoszlopok
maguk a fák, a lombkorona pedig a tetőzet, aminek a rézburkolata lett volna, de ezt az utolsó
pillanatban bádogra módosították.
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Sportcsarnok

Hagymaház

Autóbusz pályaudvar
Azonban nem csak Makovecz-útját érdemes követnünk. Az Autóbusz Állomástól egy utcányira, az
Eötvös utcában áll például az Ortodox Zsinagóga.
A XVIII. század közepén kezdtek betelepülni a zsidók a városba és kialakítani a zsidó városrészt a mai
Deák és Eötvös utca környékén. A XIX. század fordulóján már a magyar nyelvet használták az
anyakönyvezésükben és mindennapjaikban, ezért is nem különült el markánsan az általuk lakott
terület Makó többi részétől. Amikor pedig a makói hagymatermesztést 1888-ban a brüsszeli
világkiállításon aranyéremmel díjazták, a zsidó származású kereskedők által jutott el a világ számos
országába a vöröshagyma. Időközben a közösség ortodox és neológ ágra szakadt és külön
zsinagógába költözött, amiből ma már sajnos csak az ortodox maradt fent. A közösség templomát
1895-ben építették romantikus stílusban és legkiemelkedőbb rabbija Vorhand Mózes főrabbi volt,
akit „csodarabbiként” és igaz emberként tartanak számon, sírja ma is zarándokhely Makón a jángori
temetőben. A neológok zsinagógájára ma már csak egy emlékmű hívja föl a figyelmet az Eötvös utca
elején. A Baumhorn Lipót által tervezett huszonkét zsinagóga egyike volt és 1914-ben szecessziós
stílusban épült meg a kupolás templom. Sorsa 1965-ben pecsételődött meg, amikor a helyi közösség
megkérdezése nélkül elbontásra eladták.

Ortodox zsinagóga

Volt neológ zsinagóga

Hogyha már szóba került a hagymatermesztés, akkor érdemes ellátogatni a József Attila Könyvtár és
Múzeum Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményébe, ahol megismerkedhetünk a makói hagymatermesztők
eszközeivel, házaiknak berendezésével, emellett a környék és a város egy-egy jellemző szakmáját űző
mesterember mindennapjaival. Nézzük meg a többi állandó kiállítást is, hiszen azokon keresztül egy
kicsit beavatottjai lehetünk a város múltjának, sokszínű történetének és nem utolsó sorban
rácsodálkozhatunk, mennyi világhíres ember élete indult Makóról (pl. Pulitzer József, Galamb József).
Pulitzer József 1847-ben született Makón egy zsidó kereskedőcsaládba. Az édesapja korán meghalt,
egyik unokabátyja mesélt neki az 1848-49-es szabadságharcról, ami teljesen elvarázsolta és arra
sarkallta, hogy katona legyen. Egészségi állapota miatt azonban egyik hadseregbe sem vették föl,
végül Hamburgban az éppen Európában utánpótlást toborzó északiak voltak hajlandók a
jelentkezését elfogadni, így került Amerikába 17 évesen. A polgárháború végén, a leszerelés után
sokmindent kipróbált mielőtt St. Louis-ban egy német nyelvű lapnál újságírói állást kapott volna. Ez a
munka a kezdetektől fogva tetszett neki és az életévé vált. Hamarosan megvette az újságot, majd
egy angol nyelvű újságra is szert tett és ezzel elindult az a pályafutás, amely megváltoztatta az
Egyesült Államok és közvetve a világ újságírását. Neki köszönhetjük a szerkesztőségi, mai nevén
vezércikket, a tényfeltáró riportokat, a külön sportrovatot és ő foglalkozott először az újságjában a
nők jogaival. Újságírói alapelve a közszolgálatiság, a politikai pártok befolyásának kizárása, a
tényfeltárás és a korrupció leleplezése volt. Lapja, a New York-i World volt, ami gyűjtés szervezett a
Szabadság-szobor talapzatának megépítéséhez. A Columbia Egyetemen 1903-ban újságíró szakot
alapított.
A magánélete sajnos nem volt ilyen boldog és sikeres. A munkája mellett a családjára alig szakított
időt, kedvenc gyermeke meghalt, a családi házat tűz pusztította el. Az amúgy is gyenge látása tovább
romlott és végül teljesen megvakult. 1911-ben hunyt el, sírja a New York-i Woodland temetőben
van.
Végrendeletében alapította a Pulitzer-díjat, amit 1917-ben adtak át először. A mai napig az USA
legrangosabb újságírói kitüntetése.

Galamb József (1881-1955) egy szegény református családban látta meg a napvilágot Makón. Bár
hat testvérével szűkös anyagi körülmények között éltek, a szülők igyekeztek jó iskolába járatni
gyermekeiket, így került Szegedre az Állami Fa- és Fémipari Iskolába. Különösen Budapesten a felső
iskolai tanulmányai során már nagy érdeklődést mutatott a gépek, főleg azok szerkezetei, működése
iránt, ezért a fémmegmunkálás több területén is gyakorlatot szerzett, volt lakatos, rézöntő,
lokomotív és gőzkazán kezelő. Ezek a sokoldalú ismeretek váltak hasznára először a Diósgyőri
Vasgyárban, majd a kötelező katonai szolgálat során. Leszerelése után az autógyártás kezdte el
vonzani és Hódmezővásárhelyen, Aradon és Békéscsabán is szép sikereket ért el, ami miatt
megkapta a Magyar Automobil Rt. ösztöndíját. Így jutott el Németországba, ahol végleg
elköteleződött az autógyártás iránt. Bármilyen munkát elvállalt, hogy közelebb jusson a céljához,
kijutni St. Louis-ba az 1904-ben rendezett autó világkiállításra. Minden támogatás nélkül ment ki az
Egyesült Államokba és végül Detroitba a kor motorgyártásának központjába megtalálta a helyét.
Henry Ford gyárában műszaki rajzolóként kezdte és fölküzdötte magát a főmérnöki és igazgatói
pozícióba.
Találmányainak sora szinte végeláthatatlan, sok közülük megkerülhetetlen a mai napig a
gépgyártásban (pl. megalkotta az első automata sebváltót). Segített Henry Fordnak a népautó, a
Ford T – modell megtervezésében és kivitelezésében. Nem feledkezett meg az itthoniakról sem:
Farkas Jenővel együtt megtervezték a Fordson-traktort, aminek működtetéséhez már nem kellett
nagyobb fizikai erőt kifejteni. Hat példányt küldött haza belőle, amivel a testvérei egy jól működő
vállalatot tudtak létrehozni. Szegény sorsú makói diákoknak ösztöndíjat hozott létre, ezzel próbálva
támogatni a tanulmányaikat.
Detroitban halt meg 1955-ben. Makó városa 2000-ben választotta posztumusz díszpolgárává.

József Attila Múzeum

Espersit-ház

Igazi irodalmi csemegének számít a szintén a múzeumhoz tartozó, de a következő mellékutcában, a
Kazinczy utcában található Espersit-ház. Aki annak kapuját átlépi az Juhász Gyula és József Attila
nyomában lépked. Maga a ház 1898-ban épült és a Nagyszentmiklóson született Espersit János csak
17 évig (1912 és 1929 között) bérelte, mégis meghatározó szerepet játszott a dél-alföldi és azon

keresztül a magyar irodalom életében. A lapszerkesztő, műgyűjtő és mecénás nélkül bátran
állíthatjuk, hogy nincs a költő József Attila, akinek ő ajánlott föl szállást és később is igyekezett az
életét egyengetni. A kiállítóhely bemutatja a költő pályájának indulását is. Espersitet Móra Ferenc és
Juhász Gyula többször meglátogatta, barátjának tekintette. Erről így írt Juhász Gyula:
„Az én barátomnál (mert barátom nekem ez a különös mecénás) a legjobb barátaim társaságában
voltam állandóan: könyvek között. Az asztalon egy barátságos koponya mosolygott és buzdított, hogy
igyekezzek alkotással kifogni az elmúláson. Egy gyönyörű ifjú leány is mosolygott azonban ezen az
asztalon, két példányban is (Espersit lányának, Máriának két fényképe. Egy fiatal költő (József Attila
énekelte meg ezt a nyíló rózsabimbót”8
A szobákat járva fölfedezhetjük azt a bizonyos barátságos koponyát az íróasztalon, de egyúttal egy
vidéki polgári lakás miliőjébe is betekintést nyerünk. Korabeli kéziratokat, könyveket csodálhatunk
meg és az Espersit-emlékfalon olvasgathatjuk a kortársak, közéleti szereplők gondolatait.
Amennyiben belefáradtunk volna a sok kultúrába, ismerkedésbe, akkor innen már igazán csak 15
percnyi sétával vissza lehet térni a fürdőbe, hogy egy ott kicsit megpihenve átengedjük magunkat a
makói gyógyvíz jótékony hatásának.
Mielőtt visszatérnénk Szegedre, egy a maga nemében páratlan épületet még fölkeresünk a
környéken.
Óföldeák felé vezet az utunk, egy olyan település felé, amit a Tisza és a Maros is többször
elpusztított. Éppen ezért a lakosok az 1840-es évek végén új helyre költöztek, amit ma Földeáknak, az
eredeti, XV. században oklevelekben ezen a néven először föltűnő települést pedig Óföldeáknak
nevezték el.

Óföldeáki erődtemplom
8

Varga Dezső: Espersit János és baráti köre, in: A Makói Múzeum Füzetei 23. (Makó, 1979)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_CSON_MMF_023/?pg=14&layout=s

Vélhetőleg ebből az időszakból származik az óföldeáki erődtemplom, ami a Dél-Alföld talán egyetlen
falusi gótikus stílusban épült római katolikus temploma. Ha a kiszombori rotundával kapcsolatban
megemlítettem, hogy többször átépítették, akkor az ennél a kis templomnál hatványozottan igaz,
hiszen minimum hét eddig bizonyítottan föltárt változatát ismerjük. Amitől pedig igazán különleges,
az magának a régi településnek a sajátosságaiból adódik, hiszen az okiratok alapján a helység
birtokosai a király emberei voltak, egytelkes nemesek és mivel itt valószínűleg volt mit védeni, vár
viszont nem volt a közelben, ahova az ellenség elől menekülhettek volna, így a templomot alakították
át erődítéssé. A mai rekonstrukciók meg is mutatják a valamikori vizes árkot és a falat, ami körülvette
a templomot. Az épületet egy kis fahídon keresztül lehet megközelíteni és teljesen körül lehet járni.
Ez az újra és újra fölépülő templom jó szimbolizálja, milyen volt az élet a Dél-Alföldnek ennek a két
folyó által gyakran látogatott csücskében. Pusztulás és újjászületés örök körforgása.
Útvonal: Szeged – Kiszombor – Makó – Óföldeák – Szeged

Az általam ajánlott túraútvonalak közül az első (1.A szecesszió vonzásában – Az 1900-as évek alföldi
városai (Paloták és promenád Szegeden és Hódmezővásárhelyen)) gyalog és tömegközlekedés
kombinációjával vagy akár kerékpárral is bejárható, sőt hamarosan rendelkezésre áll a két várost
összekötő tram-train, amellyel közvetlenül Szeged, illetve Hódmezővásárhely belvárosába
érkezhetünk meg.
A második útvonal esetében (2. Két folyó, két város – Az építő és romboló víz szerepe a dél-alföldi
városok életében (A Tisza mellett újjászülető Szeged valamint a gyógyhatású marosi iszap és a
gyógyfürdő Makója)) az első napon, a szegedi belvárost gyalog vagy kerékpárral is be lehet járni. A
második napon azonban mindenképpen igénybe kell vennünk vagy a tömegközlekedést vagy a saját
járművünket és azok segítségével eljutni az állomásainkhoz. Kivéve természetesen Makó belvárosát,
ahol a kis távolságok miatt javaslom a gyalogos városnézést.

Remélem, a két túra elnyerte tetszésüket és fölkeltette az érdeklődésüket a dél-alföldi régió iránt
annyira, hogy hosszabb időre is ellátogassanak hozzánk, hiszen a környék turisztikai értéktára
kimeríthetetlen.
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Csongrád megye építészeti emlékei, szerk.: Tóth Ferenc, Szeged 2000
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Makovecz Makója, szerk.: Madarász Roland, Makó 2016
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