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2014. a „MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉVE” 
 

„Kerek évfordulós” helyi és Szegedhez kötődő építészek 
méltatása/emlékezete {1} 

 
 

Az építészet és az építészek társadalmi ismertsége – ezen belül 
elismertsége – időről-időre változik. A megítélés, illetve a minősítés 
előjele széles skálán mozog, a teljes érdektelenségtől a „bűnbak”-
szerepéig terjedhet, mindig az aktuális kultúra, ízlésvilág, 
reálgazdaság állapotától függően, netán politikai érdekek miatt. 
Bővebb kifejtés nélkül is belátható, hogy az összefüggések 
bonyolultak és sokrétűek. Ezért is figyelemre méltó minden, az 
építészet fontosságát jelző közéleti esemény és kampány. Egyaránt 
fontosak a „céh” keretei között zajló, építészek által szervezett akciók 
éppúgy, mint a civilek és az állami-, vagy önkormányzati szervek 
kezdeményezései. 
 
Hazánk egyik legismertebb és méltán elismert építésze, YBL Miklós 
tiszteletére, születésének 200. évfordulójához időzítve indult ez év 
elején az „Ybl bicentenárium” és ezzel egyidejűleg a „Magyar 
Építészet Éve”. Az egész évet kitöltő rangos eseménysort civil 
szervezet {2} kezdeményezte és készítette elő, ám a lebonyolítást jó 
néhány szakmai-, kulturális-, egyházi és állami szervezet végezte, 
illetve végzi 2014. végéig. Hozzánk legközelebb Nagymágocson 
rendeztek konferenciát és épület bemutatót szeptember közepén. Itt 
az Ybl Miklós által tervezett három épületet – Uradalmi irodaház, 
Számtartói lak és Zabsilós magtár – mutatták be az érdeklődőknek, 
Csongrád megyei építészek {3} közreműködésével. 



Szegeden ez ideig nem volt tematikus megemlékezés, gyaníthatóan 
amiatt, mert városunkban nincs alkotása a Mesternek. Földrajzilag 
közel, Hódmezővásárhelyen található megvalósult műve: a Belvárosi 
katolikus templom bővítésének terveit 1860-ban készítette el. Az 
egyhajós barokk stílusú templomot két oldalhajóval bővítették. A 
tekintélyesebbé és nagyobb befogadó képességűvé vált épület a 
barokk és a klasszicizmus stílusjegyeit hordozza olyan természetes 
egyszerűséggel és eleganciával, hogy a bővítés ténye fel sem tűnik. 
(Vásárhelynek van egyébként egy „másik Ybl” épülete is. Unokaöccse, 
Ybl Lajos tervezte az új Városházát 1892-93-ban.{4} A fiatal építész az 
akkor már tekintélyes unokatestvér, Miklós irodájában kezdte 
szakmai gyakorlatát Budapesten.) Ybl Miklós életművének és 
építőművészeti teljesítményének Szegeden a Dóm téri Pantheonban 
állítottak emléket, mellszobrát {5} 1931-ben állították fel. 
 
Az idei emlékév kivételes és ritka alkalom, amely egyebek mellett 
alkalmat és lehetőséget kínál az építészeti közbeszédre, közírásra. 
Például arra, hogy megemlékezzünk Szeged néhány „kerek 
évfordulós” jeles építészéről és kiemelkedő alkotásaikról, az épületek 
sorsáról, utóéletéről. Illendő, hogy a helyi alkotókon kívül idézzük fel 
a városhoz kötődő, értékes alkotásaikkal „nyomot hagyó” 
építésztervezők munkásságát is.  
 
A visszaemlékezést a száz éve eltávozott építész-ikon, LECHNER Ödön 
(1845-1914) szegedi munkásságával méltányos kezdeni. Az un. 
„magyaros szecesszió” megteremtője, a korszak és az irányzat máig 
legnagyobb hatású mestere Szegeddel először a Nagyárvíz utáni újjá-
építés résztvevőjeként, az új Városháza társtervezőjeként került 
kapcsolatba, 1882-ben. {6} Közvetlen előzménye, hogy Tisza Lajos 
királyi biztos az új városháza megtervezésével két nemzetközi hírű 
bécsi építészt, Ferdinánd Fellnert és Hermann Helmert szándékozott 
megbízni. (Ők tervezték a ma is álló szegedi nagyszínházat.) A helyi 
építészek hevesen és hatásosan tiltakoztak az elképzelés ellen. 
Elérték, hogy szabályos, nyilvános tervpályázatot írjanak ki, hazai 
résztvevőkre szűkítve a mezőnyt. Ezt a versenyt Lechner Ödön és 



alkotótársa, Pártos Gyula nyerte meg 1882-ben. A Városháza egy 
éven belül, a megrendelői igényeknek megfelelően késő barokk 
stílusban, magas művészi színvonalon épült fel és vált rövid időn belül 
Szeged egyik szimbolikus épületévé.{6} 
Második szegedi épületét, a Belvárosi Híd „kapujában”, városképileg 
kitüntetett helyen álló (Roosevelt tér 5. alatti) Milkó-bérházat 1882-
83-ban tervezte. A szintén korai, szecessziós korszakát megelőző 
időszakban készült lakóház érett eklektikus mű, a francia reneszánsz 
formakincsének adaptálásával. Héjazata, a színes és mázas 
cserepezés már utal a Mester következő alkotói fázisára. A ház 
homlokzatát több mint 30 éve újították fel és festették át, feltűnően 
szerény építészeti színvonalon. A hitelesnek tartott szakmai 
legendárium szerint nem tervezői hozzá nem értés, vagy ügyetlenség, 
hanem kivitelezői festékrendelési tévedés miatt kapta a fáradt, máig 
is alig fakuló „fagyi-színét”. Műszaki, esztétikai és városképi okok 
miatt is indokolt lenne a mielőbbi teljes körű és szakszerű, műemléki 
hitelességű felújítása, ennek részeként pedig a homlokzati színezés 
„újratervezése” is! 
Harmadik, közreműködésével 1900-ban megvalósult épület a Dózsa 
György u. 2. szám alatti Deutsch-ház. A Deák Ferenc utcáig átnyúló 
telek egységes, un. keretes beépítésű bérház eredeti tervezője 
Erdélyi Miklós építőmester volt. Már épült a ház, amikor Erdélyi kérte 
fel a Szegeden is jó hírű fővárosi kollégát a Stefánia felőli utcai 
homlokzat és a 2 lépcsőház szecessziós „stílusú” áttervezésére. 
Mindeközben az épület minden más része változatlanul az ő tervei 
szerint valósult meg. (Maradtak az alaprajzok és a szerkezet, mint 
ahogy nem változtak az eklektikus homlokzatok sem a belső 
udvarban, sem a Deák Ferenc utcában.) Ez a sajátos 
„kétarcúság”azonban napjainkban szinte fel sem tűnik, a köztudatban 
két külön épületként él. A Deutsch-ház „szépen korosodik”, 
változatlanul attraktív eleme a Dózsa György utcának és a 
Stefániának. Szakszerű homlokzati felújítása és művészi igényű 
restaurálása időszerű. Különösen a zárt erkélyek szegecselt 
vasszerkezeteinek állagmegóvása sürgető feladat! 



Lechner szakirodalmi és közéleti munkásságából egy szegedi 
vonatkozású elemzését érdemes kiemelnünk, amelyet a Dugonics 
Társaság 1902. június 1-i közgyűlésén ismertetett, „A magyar 
építőstílusokról” címmel. {7}  
 
 
Nyolcvan évvel ezelőtt hunyt el a Dóm tervezője, FOERK Ernő (1868-
1934) építész. Megbízását 1913-ban, nem szokványos körülmények 
között kapta. A Fogadalmi templom megvalósításának ötven évéből 
több mint húszat igényelt a helykijelölés, a programalkotás, a forrás-
gyűjtés és a tervezés, - beleértve a tervpályáztatást is. Eredeti 
tervezője Schulek Frigyes, a kor neves építésze volt, aki a hosszúra 
nyúlt folyamat közben – életkorára és a reálisan feltételezett további 
évekre tekintettel – visszalépett és a tovább tervezés jogát Foerk 
Ernőnek adta át. (1904-ben Foerk 3. díjat nyert a Dómra kiírt, később 
eredménytelenné nyilvánított tervpályázaton, ahol Schulek lett az 
első.) A megrendelő városi Közgyűlés kezdetben csak kisebb 
jelentőségű, célzottan a költségek csökkentését szolgáló 
módosításokhoz járult hozzá, ám Schulek nagyvonalúan adott 
„szabad kezet” számára. A lehetőséget Foerk ki is használta és 
jelentősen változtatott a kiviteli terveken. (A szembetűnő 
módosítások közül néhány: magasabb tornyok, hangsúlytalanabb 
kupola, eltérő formájú és stílusú homlokzatok, fehér kő helyett tégla 
homlokzati burkolat.)  
Az 1930-ban felszentelt neoromán templom művészettörténeti 
megítélése vegyes. Egyetértés van azonban abban, hogy a Dóm 
ikonikus épületté, a szegedi városkép jellegzetes elemévé vált. 
Különösen a Rerrich Béla által tervezett térrel és térfalat alkotó 
épületeivel együtt alkot érett, méltán elismert városépítészeti 
együttest. 
Az elmúlt évtizedekben a templomon csak kisebb jelentőségű, 
jellemzően állagjavító és biztonsági okok miatt indokolt munkákat 
végeztek. (Kivétel az altemplom, illetve a Klebelsberg-kripta 
Borvendég Béla által 1990-ben tervezett új lejárata.) A 2014-ben 
elindult rekonstrukció a Dóm liturgikus és használati módjának 



újragondolásán alapul. {8} Az átfogó koncepció az egyházi 
alapfeladatokon túlmenően markáns múzeumi, turisztikai, kulturális 
és közösségépítési funkciókat szán a templomnak. Mindezt főként a 
belső terek, kisebb mértékben a főhomlokzat átalakításával. A Dóm 
tér szempontjából érzékelhető legfontosabb változás a főbejárat 
„kiszabadítása”, továbbá az altemplom és az új látogató központ 
bejáratának hangsúlyos kialakítása.  (A beavatkozás alapvetően érinti 
a Szabadtéri Játékok színterét és szcenikáját is. Ennek összefüggései 
azonban meghaladják dolgozatunk kereteit.) A megvalósítást őszinte 
kíváncsiság és várakozás övezi.  
 
Szegeden, 130 évvel ezelőtt született SZIVESSY Tibor (1884-1963) 
építész. (A Fekete Sas u. 20. alatti szülőházát emléktábla jelöli.)  
Sikeres és gazdag pályáját az I. világháború előtt a nemzeti romantika 
és a bécsi későszecesszió jellemezte, Lechner Ödön szellemi 
követőjeként. A húszas évektől a premodern és az art deco 
irányzatait követte. Több mint 250 lakó- és középület terveit 
készítette el - egy részüket Jánszky Bélával közösen. Legtöbb épületét 
Budapesten valósították meg, de Kecskeméten és Szolnokon is 
épültek rangos házai (Művésztelep és bank). Szegedről viszonylag 
kevés megbízást kapott. Ezek között legjelentősebb az un. Tóth-
szanatórium, a mai fogorvosi klinika épülete a Tisza Lajos krt. 66. alatt 
(1936-37). Az érett kora-modern épület megérdemelné a korhű 
külső-belső felújítást. Meg nem épült „hazai” tervei között mozi 
(Dugonics-mozgó), hűtőház és hősi emlékmű is található. Egyik 
alapító tagja volt a Magyar Építőművészek Szövetségének. {9} 
 
A korai helyi értékvédelem egyik kiemelkedő alakja volt a kétszáz éve 
született MOLNÁR Pál (1814-1904). A szegedi születésű mérnök 
1861-től 1872-ig városi főmérnök volt. Régészeti és építészettörténeti 
kutatásokat végzett hosszú éveken keresztül. Hatékonyan támogatta 
a Hauszmann Alajos személyéhez kapcsolódó korai műemlékvédelmi 
mozgalmat. Kováts István építőmesterrel együttműködve úttörő 
munkát végezett a „városi leletmentésben”, különösen a Vár bontása 
során. Önzetlen munkájuknak is köszönhető a középkorú Szegedet 



reprezentáló kőtár alapjának megteremtése. Tervezői ambícióit jelzi, 
hogy a Fogadalmi templomra ő készítette az első tervet.{10} 
 
Budapesten, nyolcvan évvel ezelőtt született, ám igazi Szegedivé vált 
BAKONYI Tibor (1934-82) építész. Pályája tragikusan rövidre 
szabatott, mindössze 48 évet élhetett. 1967-től haláláig a Csongrád 
megyei Tervező Vállalat egyik vezető tervezője volt. Sokoldalú, 
képzett mérnökként számos épületet tervezett a Dél-alföldön: lakó- 
és irodaházakat, ipari épületeket, egészségházakat és víztornyot. 
Egyik legjelentősebb alkotása – a főtéri középmagas lakóépület - 
Makón áll. Szegeden a Reök-palota műemléki feltárását és 
helyreállítását az ő irányításával kezdték a hetvenes évek közepén. A 
téma iránti affinitása és töretlen lelkesedése egyre inkább elmélyült 
tudássá érlelődött. Kezdetben szakcikkekben, később két könyvben 
{11} foglalta össze építészettörténeti kutatásainak eredményeit. 
(Magyar Ede építész, a szegedi szecesszió kiemelkedő alakjának 
„felfedezését” és „kultuszának” megteremtését neki köszönhetjük. A 
monográfia ismételt kiadása régen időszerű!) Értékes elméleti és 
gyakorlati munkáját az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottsága 
tagsággal honorálta.   
 
SZEKERES Mihály (1945-94) belsőépítész húsz éve távozott a céh 
aktív tagjai közül. Ő sem bennszülött szegedi, de alig 25 éves 
pályafutása végig városunkban zajlott - nyilván nem véletlenül. Jól 
érezte magát itt, kedvelték és folyamatosan foglalkoztatták. Bohém, 
kedves figurája volt szakmai közéletünknek. Életműve rendkívül 
gazdag, mintegy 110 megvalósult művét tartjuk nyilván. Ezekre a 
funkcionális és műfaji sokszínűség jellemző. A tervezett közösségi 
épületek között találunk például oktatási-, művelődési- és kulturális, 
vendéglátási és igazgatási épületeket, postákat és házasságkötő 
termeket. Munkái közül kiemelkedik a Szegedi Nemzeti Színház 
rekonstrukciója, a Csongrád megyei Továbbképző Központ és a Kígyó 
utcai MTESZ székház. {12} Képző- és iparművészeti alkotásai is 
említést érdemelnek. Sgrafittói, fa- és gipszkompozíciói őrzik alkotói 



sokoldalúságát és tehetségét. Művészi tevékenységét 1985-ben 
Munkácsy Mihály díjjal ismerték el.  
Mint az enteriőrök és a belsőépítészeti alkotások általában, Szekeres 
Mihály munkáinak egy része is fokozottan érzékeny a használati 
igénybevételekre és az alkalmazott anyagok élettartamára. Eljött az 
ideje, hogy a kiemelkedőbb munkáinak hiteles és etikus felújítása, 
szükség esetén restaurálása megkezdődjön. (Fiatal belsőépítészek 
számára méltó kihívás! 
 
Szubjektív záró-gondolatok 
 
A szerző természetesen tudatában van a nyomasztó realitással: azzal, 
hogy szándékától eltérően nem minden hajdani kollégáról lehetett 
megemlékezni ebből a jeles alkalomból. Bízik azonban abban, hogy a 
jövőben gyakrabban lesz „apropos” és építészeti-városépítészeti 
ügyeinket nem csak emlékező írásokban tudjuk érinteni, - sőt 
kibeszélni. Városunk gazdag múltja, ezen belül egyedi épített 
öröksége, továbbá izgalmas és időnként elbizonytalanodó jelene 
bőségesen kínál nyilvánosságra tartozó köz-, illetve közösségi 
témákat. Ennek egyik lehetséges, „intézményesített” helyszíne és 
eszköze lehetne a SZÉK (Szegedi Építészeti Központ) {13}. A 
multifunkcionális HÁZ a múlt-jelen-jövő bemutatását és építészeti-
urbanisztikai „menedzselését” végezhetné, korszerű és jó értelemben 
vett „populáris” technikákkal. Színtere lehetne a „nyitott 
várospolitikának”, a hiányzó köz-, illetve közösségi építészeti 
műhelynek, turisztikai látványosságnak (Építészeti Múzeum!), 
kulturális és művészeti eseményeknek, de akár speciális, az 
igényesebb környezet megteremtését szolgáló szolgáltatásoknak is. 
Erre a célra alkalmas épülettel/épületekkel is rendelkezik a Város. Itt 
az ideje a koncepcionális előkészítésnek! Az építészeken nem múlhat! 
 
Kiss Lajos 
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