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MŰEMLÉK ÉS TERMÉSZET -  KERT, PARK, KULTÚRTÁJ

y y  tematika fontosságát különösen a kilencvenes évek
ü l  ben aktualizálták, amikor is a szakmai körökben 
ti JLtudatosult, hogy az emberi civilizáció romboló fej
lődésének és térfoglalásának hatására Európa területének 
csak mindössze 1-2 százaléka maradt érintetlen napjain
kig, úgyhogy az európai kultúrtáj kifejezetten veszélyez
tetett helyzetképet mutat.

A kulcskérdések:
1. Létezik-e élesen meghúzható határvonal a termé

szet- és műemlékvédelem kompetenciája között, ha pe
dig nincs, hol vannak azok az átfedési területek, melyek 
mindkettő kompetenciájába beletartoznak?

2. Mekkora területeket takar a „kultúrtáj” fogalma? 
Aránylag könnyen behatárolható, kisebb területeket, 
vagy pedig, nagyobb, esetleg egész régiókra kiterjedőket?

Ilyen, és hasonló kérdéseket érintenék anélkül, hogy 
végső válaszokra törekednék, esetleg további kérdésekkel 
próbálok felelni rájuk.

A. 1992-ben a UNESCO Világörökség Bizottsága 
franciaországi szakértői találkozóján olyan jellegzetes 
kultúrtájak kategóriáinak jellemzőit igyekeztek meg
határozni, melyek „történelmi, esztétikai, antropológi
ai, vagy néprajzi szempontból jelentős, viszonylag ritka 
együttesek, és az ember és a természet hosszú ideje tartó, 
harmonikus egyensúlyának bizonyítékai és a visszafordít
hatatlan változások szempontjából sérülékenyek”. Ezen

határozatok lehetővé tették az új kategóriák beillesztését 
a világörökségi jegyzékébe. 1993-ban Németországban, 
1994-ben Kanadában, 1995-ben a Fülöp-szigeteken és 
Ausztráliában, 1996-ban pedig Ausztriában tartottak 
szakmai összejöveteleket a kultúrtájak védelmének téma
körében.

A terminológia körüli viták alapvető kerékkötője ál
talában ugyanazon kifejezések különböző szakirányzatok 
képviselői által történő eltérő értelmezése. Ehhez még 
hozzájárul, hogy az említett szaktekintélyek különböző 
országokból, nyelvterületekről származnak, különböző 
kulturális, nemzeti és vérmérsékleti háttérrel rendelkez
nek. Ez gyakran bábeli zűrzavarhoz vezet, még ha a ter
minus meghatározása egy közösen választott (angol vagy 
német) nyelven történik is. Az összetett fogalmak, mint 
kultúrtáj, történelmi kertek, történelmi területek, kulti- 
vált tájak, történeti tájak, üdülőtájak, agrártájak, történel
mi emlékhelyek stb. külön gondot okoznak. A kultúrtáj 
angol megfelelője, a cultural landscape az 1920-as évek
ben röppent fel (SAUER), amikor is az ezt megelőző idők 
divatos terminusa, a natural landscape (természeti táj) 
antropogén elemekkel gazdagodott, azaz látókörbe került 
az emberi tevékenység hatása a környezetre, természetre. 
A tudomány általános, „analitikus”, mindent részecskéi
re szétszedő hozzáállásának huszadik századi „fejlődése” 
és differenciálódása sok-sok apró részterületre (ökológia,

* Üzenet, 1999/9-12. 163-173., valamint szerb fordításban: Kulturni predeli -  teoretska razmatranja. Glasnik drustva konzervatora 
Srbije, 2009/33. 63-66.
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természeti, gazdasági, közigazgatási földrajz, tértervezés, 
kertépítészet, műemlékvédelem stb.) terminológiai és 
fogalommeghatározási félreértésekhez vezethet szakmai 
berkekben. Sok bába közt elvész a gyermek, avagy a fá
tól nem látszik az erdő. Nemcsak szét kell szedni, hanem 
össze is kell tudni rakni a dolgot. Hasonló viták a táj, 
földrajzi táj, kultúrtáj, történelmi táj értelmezéséről még 
manapság is folynak, és tartanak majd mindaddig, amíg 
a tudományos metodológia el nem kezd ismét nézőpontot 
váltani, szintetizálni, azaz a jelenségeket egységes mivol

tukban, teljességükben szemlélni, nem pedig az „igazság” 
tükörszilánkjaiból. Ehhez tartozik egy találó megfogal
mazás: „A táj az igazsághoz hasonlóan százarcúAzaz 
több oldalról, nézőpontból kell szemlélni a megoldandó 
problémát, ezért a címadó tematika multidiszciplináris, 
integrált megközelítést és interpretációt igényel.

A kultúrtáj szóösszetétel előtagja a kultúr- kifejezés, 
amely talán még vitathatóbb terminus az előbbinél. Mi 
is a különbség a kultúra és a civilizáció fogalmak között? 
A kultúra egy emberi közösség meghatározó, minden

Barokk kastélypark részlet. Bruchsal, Németország (A szerző -  grafitceruza)
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létjelenségre és tevékenységre kiterjedő meghatározása, 
vagy csak annak magasabb szellemi, esztétikai, „non- 
profit” megnyilvánulásait fedi? Nem sokat tévedünk, ha 
definícióként a következő meghatározást fogadjuk el: „a 
kultúrtájak az ember és a természet együttes tevékeny
ségét és mind a belső, mind a külső folyamatos szociális, 
gazdasági és kulturális erők befolyását képviselik”. A köl
csönhatás idejét és tartalmát tekintve a kultúrtájak lehet
nek modernek (holland szélmalmok) vagy történelmiek 
(a montenegrói kőkerítések), illetve folyamatosak (kas
télykertek) vagy fosszilisak (Stonehange). A kultúrtájak 
specifikus formái a parkok és kertek, amelyek esztétikai 
meggondolásból keletkeztek. Ezek alapelemei:

-  szerkezet,
-  térrendszer,
-  terepalakítás,
-  anyagok,
-  kertberendezési tárgyak,
-  épület,
-  képzőművészeti alkotás,
-  víz,
-  állati és növényi élővilág, amelyekre hatással van az 

elöregedés és az évszakok változása.
B. Hol található a határvonal vagy az átfedési a mű

emlékek és környezetük védelme között? Csak a műemlé
kek közvetlen környezete esik védettség alá, vagy tágabb, 
szélesebb területekre is oda kell figyelni? Amíg régebben 
a szakterületek átfedése kizárólag a műemlék jellegű épü
letek közvetlen környezetére vonatkozott, manapság ez a 
kompetencia sokkal tágabb területekre, gyakran egész ré
giókra tágult abból kifolyólag, hogy a kultúrtájak időköz
ben önmaguk is műemléki státuszt, jelleget kaphattak. Ez 
azt jelenti, hogy helybéli példákkal élve, nemcsak a mű
emlékek közvetlen környezete esik kötelező védettség alá 
(a szabadkai zsinagóga, a Raichle-palota, a palicsi Nagy
terasz stb.), hanem azok szélesebb ambientális környeze

te is (Szabadka védett városközpontja, a palicsi park az 
épületegyüttessel és zöldövezettel egybevéve, Horgoson 
kamaráserdei villák a vasútállomással és a sétaparkkal, 
vagy a ludasi sor védett tanyáival és a nemzeti parkkal).

C. A műemlékvédelem felelőssége és kompetenciája
A műemlékvédő szakemberek felelőssége kiemelke

dő egyes műemlékek védettségi fokának és nívójának 
meghatározásánál, mivel figyelembe kell venniük a régió 
vagy szűkebb terület társadalmi, és gazdasági hátterét, 
különösen olyan kultúrtájaknál, amelyek a történelem 
folyamán kultúrtradíciók, és gazdasági tevékenység által 
jöttek létre (bortermelő vidékek, tájjellegű falusi közös
ségek, bányavidékek, mezőgazdasági tájak stb.). A városi 
vagy falusi környezetben fekvő műemlék jellegű épületek 
esetében azok szűkebb környezetét értékelni kell, és mint 
elválaszthatatlan integrális részét kell kezelni prezentációs 
keretként. A műemlékvédelem kompetenciája lehet:

-  szakmai kompetencia,
-  jogi kompetencia.
Ami a szakmai kompetenciát illeti, a műemlékvédő 

szakemberek feladata, hogy minél alaposabb kutatómun
kával próbálják meghatározni a feladathordozó épület 
vagy terület tér- és időbeli rétegeződését. Ezután követke
zik a védelmi beavatkozás nívójának, jellegének és prezen
tációjának meghatározása. Ezt az 1964-es Velencei Char
ta irányelvei alapján kell tenni, mivel ez a dokumentum 
a történelmi tájak védelmét a műemlékvédelmi alapelvek 
alapján látja elő. A Firenzei Charta (1981) azért lényeges 
a témánk szempontjából, mert külön a történeti kertek
re vonatkoznak a határozatai. Az Athéni Charta (1931) a 
kultúrtájakon és történeti kerteken végrehajtandó beavat
kozások nívóit taglalja (konzerválás -  a meglévő állapot 
megőrzése, restauráció -  helyreállítás, revitalizáció -  élet
re keltés, újrahasznosítás). A Berlini Charta (az ICOMOS 
1999. áprilisi szaktanácskozása) viharos vitákat nyitott a 
műemlékek és kortárs művészetek kölcsönhatásáról. Ami
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a jogi kompetenciát illeti, egyrészt az országos műemlék- 
és természetvédelmi törvényekre kell támaszkodnia, más
részt alkalmazkodnia kell a nemzetközileg elfogadott elő
írásokhoz, amelyek biztosítják igazodását a globális irány
elvekhez. Mivel a helyi törvények gyakran nem terjednek 
ki az újonnan előállt kérdésekre, helyzetekre, ezért azokat 
állandóan csiszolni, tökéletesíteni kell, hogy lefedhessék 
e szituációk jogi hátterét. Természetesen ez lassú folya
mat, ezért a műemlékvédelmi intézetekben, városrende
zési hivatalokban, tájépítészeti tervezőirodákban dolgozó 
szakembereknek e jogilag szabályozatlan kérdésekben 
szakmai lelkiismeretükre kell támaszkodniuk szem előtt 
tartva a védendő objektumok és területek érdekeit.

D. A műemlékvédelem elvi kérdései
1. Adott esetben stílusegységre kell-e törekedni, vagy 

hangsúlyozottan elválasztani és bemutatni a történelem 
folyamán lerakodott stílusrétegeket?

2. Mindenáron az eredeti állapot rekonstruálására és 
bemutatására kell-e törekednünk, vagy elfogadhatjuk a 
legdokumentáltabb állapotot a történelem folyamán lera
kodott stílusrétegek közül?

3. Időtényező -  a növény- és állatvilág léte természeté
nél fogva állandóan változó és véges. A fejlődés és növeke
dés periódusát a stagnálás, majd a degeneratív folyamatok 
követik. Ebből kifolyólag a védelem az állag fenntartá
sának egy állandó folyamata, amely kisebb intervenciók, 
átültetések, cserék, gyógyító módszerek által történik.

4. Kiegészítés -  amikor a tájképet új elemekkel gaz
dagítjuk vagy egészítjük ki, ezeket vizuálisan el kell hatá
rolni az eredeti állapottól (pl. kiöregedett fák cseréje fiatal 
ültetvényekre).

5. Az anyaghasználatban az utóbbi idők technikai 
újításokat hoztak, melyeknek alkalmazása új fényben vi
lágíthatja meg a problematikát. Az anyag hitelessége ke
vésbé jelentős, mint a folyamatos rendeltetés és használat 
hitelessége.

6. A tudományos dokumentáció minden beavatkozás 
alapja. Levéltári, tervtári kutatások, régészeti feltárások 
által gyűjtött, rendszerezett, elemzett adatok szolgáltatják 
a műemlékvédelmi beavatkozások tudományos hátterét 
és megalapozottságát.

A fentiekben taglalt témakörből kiemelhető a műem
lékek és közvetlen környezetük kölcsönhatására, védel
mére vonatkozó eszmefuttatás a maga lehetséges kérdése
ivel és az esetleges helybéli aktuális problémáival:

-  Genius loci, avagy a hely szelleme a ma már műem
léknek számító objektum építési lokációja kiválasztásának 
gyakorlati, kultikus, esztétikai szempontjairól mesél. Ha 
helyi példákkal élünk, szenteljünk figyelmet a szabadkai 
zsinagóga elhelyezésének a hajdani Füzes-patak partján, 
vagy oltárával a távoli Jeruzsálemet fürkésző kelet-nyu
gati tájolásának. A zsinagógák építési szabályai előírták a 
folyóvíz szükségességét a közelben (a tiszta hely), ahogyan 
az oltár keleti tájolását is. A szabadkai Városházát nem 
véletlenül építették a főtérre parkkal övezve. A városba 
vezető főutak (amelyek a helység keletkezését is determi
nálták) itt futnak össze. A városháza karcsú, jellegzetes 
tornya a század eleje óta mutatja a „toronyirányt” a mesz- 
sziről jött vándoroknak, kereskedőknek. A hiúságával 
kérkedő Raichle-palota a szabadkai vasútállomástól veze
tő, platánokkal szegélyezett utca tengelyében épült díszes 
homlokzatával szinte ámulatba ejtve az újonnan érkezett 
utazókat, akik a hajdani Erzsébet parkon keresztül igye
keztek a főtérre, ahol újabb csodák, cifra épületek várták 
őket. A palicsi Nagyterasz, avagy Vigadó központi helyet 
foglal el a parkban, amely az egykori villamos útvonala és 
a tópart között húzódik. A Vigadó mint a századfordulós 
fürdőhely társadalmi életének központja a park kapuja
ként ismert víztoronytól vezető sétány tengelyében épít
tetett. A palicsi park beleágyazott épületeivel, kiegészítő 
elemeivel, megbonthatatlan szerves kultúrtájegységet ké
pez.
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Falukép. Mijét szigete, Horvátország (A szerző -  tus és gránátalma)

-  Mit értünk a védett műemlék szűkebb és tágabb 
környezete alatt? Hol húzható meg a védelem alá eső terü
let határvonala? Konzervátori feltételeinkben elegendő-e 
kijelölni egy 10 x 10 méteres zónát az épület körül, vagy 
ez kiterjed annak szélesebb környezetére?

A zsinagóga esetében az egyik legsürgősebb beavatko
zást az egész telek bekerítése jelenti, azaz meg kell akadá
lyozni a gépjárművek és rosszindulatú polgárok átjárását, 
mivel a közvetlen környék jelenlegi állapota tűrhetetlen és 
méltatlan az épület jelentőségéhez viszonyítva. A zsinagó
ga udvarát csak ez után lehet majd parkosítani, gondoz
ni, hogy méltó esztétikai keretet nyújtson e kiemelkedő 
szépségű műemléknek. Ami a Raichle-palota Engels utca 
felőli udvari homlokzatát illeti, mely építészeti szempont
ból értékesebb, mint a Lenin park felőli (a szecessziós

építészet térjátékának kiemelkedő példáját képviseli még 
ilyen elhanyagolt állapotban is), minél előbb megfelelő 
kertépítészeti megoldást igényel, mégpedig a létező kora
beli fényképek útmutatása alapján vagy a századforduló 
szecessziós stílusának jegyében kialakítva. Egy olyan más 
megoldás sem elfogadható, amely bizonyos szögekből 
eltakarhatja az épület architektúráját vagy kontúrjait. A 
palicsi park esete még összetettebb, mivel ismert a park 
1888-as alaprajza, úgyszintén rendelkezésünkre állnak 
Komor és Jakab építészek 1906-os pályázati tervei is. 
Ezektől lényegesen eltér a kivitelezett, azaz ma is létező 
állapot. Véleményem szerint, mivel a park és épületegyüt
tese nem túl régi műemléki hagyaték, és a századforduló 
óta megtartotta struktúráját és jellegét, ezért, ezt az ál
lapotot kell továbbra is védett kultúrtájként, ambientális
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Kulturtáj-e? Kikötői látkép. Yokohama, Japán (A szerző -  japán tus, ecset)

egységként kezelni, gondozni. Ebből kifolyólag minden 
beavatkozást (ritkítás, növénycsere, karbantartás stb.) 
ilyen szellemben kell végezni, azaz a jelen állapot konzer
válására, gondozására kell törekedni. Minden új beépítés
nek a lehetőségét, valamint a koncepció- vagy növényzet- 
összetétel-változtatást ki kell zárni.

Ha egy védett műemléket saját környezetében szem
lélünk, komplex módon kell eljárnunk a beavatkozásnál, 
azaz nem szabad elszakítanunk prezentációja méltó kere

tétől, hanem ezt a kölcsönhatást kell a „mikro- és mak- 
rokozmosz” különböző nívóin egyensúlyba hozni (nö
vényvilág, látószögek, kontúrok stb.) kívülről és belülről 
egyaránt.

-  A védett műemlékek természetes és mesterséges 
anyagi környezete

Külön figyelmet kell szentelnünk a műemlékek köz
vetlen környezetében lévő természetes és mesterséges 
anyagi keretre. Ebbe tartoznak a meglévő növények, fák,

12



a környező épületek magassága, cégtáblák, kísérőelemek 
stb. Másrészt elemeznünk kell a szélesebb környezettel 
történő párbeszédet is (utcakép, rálátási szögek, kontúrok 
összhangja stb.). Sajnos egy meggondolatlanul rossz hely
re épített emeletes épület eltakarhatja a legértékesebb rá
látásokat degradálva a műemlék esztétikai értékét. Sokkal 
egyszerűbb megoldás az ilyen esetek megakadályozása, 
mint a degradált kontúrok, utcakép, műemléki környezet 
látószögeinek későbbi orvoslása (Raichle-palota udvari 
homlokzatának példája).

-  A védett műemlék környezete is műemlék
Ilyen a helyzet a középkori kolostorok környezeténél, 

barokk kastélykerteknél, történeti kerteknél. Szerintem a 
palicsi parkegyüttes is ilyen hozzáállást érdemel. A ren
dezésével megbízandó kertépítészeknek az legyen a fel
adata, hogy az utóbbi viharok tetemes kárainak felmérése 
után rekonstruálják és folyamatosan karbantartsák a park 
eredeti „történelmi hangulatát”. Munkájuk a Velencei 
és Firenzei Charta előírásain és környezetvédelmi elvein 
kell, hogy alapuljon. A parkegyüttest meglévő épületeivel 
restaurálni és revitalizálni kell, nem pedig új épületek be
építésén kéne ügyködni.

-  Kiknek kell részt venniük a műemlékek és környe
zetük védelmében?

A Firenzei Charta pontosan determinálja a történel
mi kertek beavatkozásainak elvi és metodológiai kerete
it, mégis minden eset specifikus. Ezért minél alaposabb 
levéltári, tervtári, régészeti stb. kutatást kell elvégezni a 
történelmi tények feltárása érdekében. Időközben fel kell 
mérni, megállapítani, elemezni és összehasonlítani a meg
lévő állapotot in situ a kutatási eredményekkel (megma
radt kerítések, kapuk, növényzet, vizek, hidak, szobrok, 
kísérőelemek stb.). Csak ezt a kezdeti, előkészítő fázist 
követheti a beavatkozás megtervezése műszaki, esztétikai 
és történelmi szempontoknak eleget téve. Ezen összetett 
feladatok csapatmunkát igényelnek. Az alapkoncepciót az

építész és térépítész fekteti le, de az igen fontos kísérő
feladatokat történészek, régészek, művészettörténészek és 
más szakterületek képviselői végzik közös elhivatottság
gal a műemlék érdekében.

-  A környezet visszahatása a műemlékre
Ez a kérdés nemcsak kultúrtájaknál és történeti ker

teknél van jelen, hanem más műemlék jellegű anyagi 
struktúráknál is, amikor egy műemléket a beavatkozás 
folyamán el kell helyezni eredeti környezetében, mintegy 
méltó prezentációs keretbe kell foglalni. Városszerkezet
ben lévő emlékeknél ez a feladat nehézségekbe ütközhet 
a már létező, az épületet pusztító fizikai struktúra miatt. 
Ha azonban egy kis esély is van rá, műemlékünk köz
vetlen környezetét rekonstrukciós periódusának stílusá
ban kell kialakítani. Ezt azzal a céllal kell tennünk, hogy 
létrehozzuk az épület és környezete közötti szubtilis köl
csönhatást. Az ilyen hozzáállást ki kell hangsúlyozni, és 
kötelezővé tenni irányadó konzervátori körökben.

A műemlékek és környezetük kölcsönhatásának 
problematikája interdiszciplináris szakterület, azaz egy
részt különböző profilú szaktekintélyek, másrészt poli
tikai, jogi, társadalmi intézmények szerves, konstruktív, 
gyümölcsöző együttműködését igényli. Egy műemléken 
közösen munkálkodnak építészek, kertépítészek, törté
nészek, régészek, művészek, műemlékvédelmi és város- 
rendezési intézetek, környezetvédelmi szakhatóságok, 
alapítványok, községi politikai szervezetek, nyilvános 
fórumok stb. Az álláspontok összehangolását a műemlék 
minél minőségesebb védelmének magasabb rendű közös 
érdekének kell vezérelnie. A műemlékvédelmi beavatko
zások esetében az új, modern életfeltételek, új anyagok, 
technológiák miatt természetesen kompromisszumos 
megoldások is születnek. Ezekhez természetesen alkal
mazkodni kell, mégsem szabad előfordulnia annak, hogy 
kizárólag gazdasági és pénzügyi célok által vezérelve jó
vátehetetlen hibákat kövessünk el a műemlékek és kör
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nyezetük rovására. Műemlékeink természetüknél fogva 
nem profitorientáltak, hanem a társadalom által gyakran 
eltartott objektumok, amelyek a jelen és jövő nemzedékek 
számára hordoznak üzeneteket a múltból. Műemlékeink 
nem a mi tulajdonuaink, csak ideiglenes megőrzésre, kar
bantartásra kaptuk őket kölcsön őseinktől. Tőlünk függ, 
hogy ezt a feladatot lelkiismeretesen, lehetőségeinkhez 
mérten hajtjuk-e végre, vagy szándékosan, hanyagság
ból, visszafordíthatatlanul tönkretesszük, megrongáljuk, 
elfeledjük őket, csak azért, mert útját állják jelentékte
len, önző személyes érdekeinknek. Amikor olyan időket 
élünk, hogy társadalmilag nem rendelkezünk elég anyagi 
eszközzel, erővel ahhoz, hogy teljesen befejezzük műem
lékeink helyreállítását, próbáljuk meg megszervezni azok 
folyamatos karbantartását, a meglévő állapot konzerválá
sát, így mentsük át őket a jövő talán szerencsésebb gene
rációi számára, akik majd befejezik elkezdett művünket. 
Ne költsük kevés pénzünket műemlékeink és környeze
tük pusztítására, tönkretételére, szakszerűtlen kezelésére 
(zsinagóga, Raichle-palota, a Sučić kapitány háza, a kis- 
bajmoki vámház, palicsi parkegyüttes stb.). A műemlékek 
és környezetük védelménél kiemelkedő fontossága van a 
folyamatos karbantartás minőségének és nívójának, vagy
is annak a titokzatos emberi tényezőnek, amely relatíve 
kis költségek árán kihathat azok állagának megőrzésére. 
Itt azokra a kertészekre gondolok, akik nap mint nap
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gondozzák parkjainkat, történeti kertjeinket, azokra az 
ezermesterekre, akik bejárják, átnézik épületeinket min
den vihar után, helyre teszik az elmozdult cserepeket, 
kitisztítják a csatornákat, beüvegezik a betört ablakokat, 
jelentik a nagyobb károkat. Ok azok a lelkiismeretes em
berek, akitől függ a műemlék állaga, és akiknek a nevét 
sosem említik, mivel nálunk Szabadkán ilyenek általában 
nincsenek is. Ezért ázik be továbbra is a zsinagóga, hullik 
a Zsolnay kerámia a Raichle-palota homlokzatáról, üre
sen tátongnak a palicsi Vigadó törött ablakai... De ne is 
soroljuk tovább e önmagára oly büszke város számtalan 
elszomorító példáját!

A műemlékek és környezetük folyamatos megőrzésé
re, használatára, állagának esetleges javításáról nemcsak a 
politikusoknak, hanem a város közvéleményének is dön
tenie kellene. A polgároknak véleményükkel, óhajaikkal, 
elképzeléseikkel a végrehajtó szervek munkájára is hatni
uk kell. Ok tudják legjobban, hogy szeretnének-e kortárs 
építményt látni a Raichle-palota udvarában, szeretnék-e, 
hogy lebontsák a Vasa Stajić utcai Raichle-házakat vagy 
a kisbajmoki vámházat (I. kategóriás műemlék volt). Sze
retnének-e új épületeket látni a palicsi parkban, amikor a 
meglevőkről sem képes gondoskodni a város? Őket senki 
sem kérdi, a határozatok a felszín alatt hozatnak, a felszí
nen csak a büszke Szabadka város pusztuló műemlékei 
maradnak.



SZABADKA. KEVESEBB ESZTÉTIKÁT, TÖBB ETIKÁT'
(A hat városkapu)

Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: „Ahol 
a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig 
elhanyagoltak, ott kezdődik Ázsia, ott van Kelet 

kapuja.”
Ha Budapest Kelet kapuja lenne, Szabadka legyen annak 
kiskapuja (székely kapu).

A „SZÉP” ESZTÉTIKÁJA

Európa városai tele vannak vallási és hatalmi szim
bólumokkal, melyek az emberek közötti különbségeket 
hivatottak kihangsúlyozni. Régen a tűz, víz, föld, levegő 
jelenségei szimbolizálták az Isten fogalmát. Ekkor leg
feljebb a kultusz kifejezésére alkalmas „kultikus helyre” 
vagy egyszerű eszközökre (kés, kehely, bot) volt szükség, 
hisz a Természet Igaz Istene, Szelleme jelen volt az em
berek minden porcikájában életük minden pillanatában, 
nem úgy, mint későbbi, gyakran „társadalmilag kikény- 
szerített”, lelkiismeret-furdalással és állandó bűntudattal 
nyomasztott vagy gyakran álszent templomlátogatása
ik alkalmával. Szerintem, amikor az ember saját képére 
megteremtette Istent (antropomorfózis), saját tulajdon
ságaival ruházta fel, saját szimbólumrendszereivel tudta 
kifejezni és közvetíteni kinyilatkoztatását. Ekkor az Is
tennek járó hódolat emberibbé, az őt képviselő papoknak

járó tisztelet pedig istenibbé lett. Ha az Isten hatalmas, 
monumentális templomokban lakozik, akkor a pápát, 
klérust, sőt annak profán e világi párhuzamát, a gazdag 
nemest (üzletembert) is hasonló pazar környezet illeti 
meg. A társadalmi egyenlőtlenségek szimbólumai, drága 
alapanyagaik, díszes kivitelezésük révén csodálatra méltó
vá, érinthetetlenné és „széppé” váltak. Ezen új esztétikai 
kategória a hatalmi szimbólumok lesújtó lényegét elkáp
ráztató külcsínnel hivatott elrejteni, semlegesíteni. így a 
„szép” absztrahált, önmagáért létező értelmet nyert, mely 
gyakran elvált a mű eredeti tartalmától, erkölcsiségétől. 
A becsapottak azóta csodálhatják ámítóikat. Csodálhat
ják a halott anyag külsőségeit (nekrofília) és élőlényeket, 
embertársaikat képesek áldozni értük (arany, bundák, 
elefántcsont). Az élő (Isten, lélek, ember) holttá (hatalom, 
pénz, anyag) alakul át a külcsín szépségének képmutatása 
által palástolva. Ami drága, az szép is.

AZ ETIKA KRÍZISE

Az európai városokat átszövik a hatalom, kapzsiság, 
hiúság, mértéktelenség, mesterkéltség, ámítás és egy- 
ügyűség múltban vagy jelenben fogant szimbólumai, 
melyek az érzékek összes nívóján hatnak (különösen, ha 
„nyugati” modell szerint épült városokról van szó). Ez a

* A szöveg a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Öröksége Minisztériumának a 7. Velencei Építészeti Biennálé (2000. június 17. -  
október 29.) keretein belül megtartott kiállítása alkalmából készült katalógus egyik cikkének vázlatszövegeként készült.
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fehér ember által alkotott, tűzzel-vassal terjesztett civili
zációforma a 2000. év küszöbén önhibából végveszélybe 
került magával rántva más, eredendően „ártatlan” kultú
rákat is. A leigázott és „megzabolázott” Természet, úgy 
látszik, nem tűri tovább az önkényes kizsákmányolást, 
ezért fellázad és önpusztítással fenyeget. Ennek a folya
matnak egyik alapvető oka a globális, civilizációs etikai 
rendszer (mint az ember-természet-társadalom kölcsön
hatási kódexének) végzetes krízise. A nyugati civilizációt 
évezredekig meghatározó keresztény etika történelmi és 
eszmei következetlenségei miatt annyira lejáratta magát 
(a kereszt nevében történt népirtások, kegyetlenkedé
sek, inkvizíció, a fasizmus erkölcsi támogatása, osztály
különbségek mélyítése, a papság erkölcsi kétszínűsége 
és botrányai stb.), hogy az utóbbi időben valóban csak 
a legelesettebbeknek nyújt lelki támaszt. A többiek elbi
zonytalanodva és tanácstalanul bolyonganak a világval
lások, szekták és azok erkölcsi tanainak útvesztőjében. 
Az emberiség megtébolyodott, hiszen leghatalmasabbjai 
és vezérei immár Istennek képzelik magukat, úgy érzik, 
felelősség vállalása nélkül be tudnak kapcsolódni a terem
tésbe. Tévednek.

A hatalmon, kapzsiságon, hiúságon alapuló általános 
civilizációs etika gyökeres megváltozása és megújulása az 
egyetlen kiút a végzetes labirintusból. A lehetőség meg
adatott, hiszen a műszaki fejlettség foka manapság lehe
tővé teszi az eszmék, gondolatok és ötletek szabad áramlá
sát egész bolygónkon. Most az emberek szívében és elmé
jében lakozó jó és rossz között folyik az ádáz küzdelem a 
túlélésért. E küzdelem lényeges hadosztályát képviselik az 
építészek, a filozófusok és a városrendezők is. Munkájuk 
hatása a társadalom és egyén fejlődésére nézve meghatá
rozó jelentőségű. Az építészet etikáját már az I. világhá
ború után jelentkező modernista építészek is fejtegették és 
hangoztatták (Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd 
Wright). Habár elveik a gyakorlatban később különböző

okokból megbuktak, mégis óriási hatással voltak a globá
lis civilizáció, a városok és egyéni életmódok alakulására. 
Erkölcsiségük az egyenrangú, nemzetiségi és osztály-ho
vatartozástól független, globális átlagember szükségleteit 
igyekezett figyelembe venni, kielégíteni, méltóságának 
teljes mértékű tiszteletben tartásával (Modulor).

„Az etika a jövő esztétikája.” (Lenin)
„Az etika a kevesek esztétikája.” (Laurie Anderson) 
Ha a kortárs civilizáció erkölcsiségéről, értékrendsze

reiről kívánunk elmélyült elmélkedést folytatni, nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk egyrészt a földgolyó szá
mos népének egyéni etikai rendszereit, másrészt a globali
zálódás folyamatát és gyakran fatális hatását ugyanezekre 
a rendszerekre. Ezért elmélkedéseink folyamán nagyon 
vigyáznunk kell gondolatainkra, mert azoknak alapter
mészete, hogy megvalósulhatnak. Ha az etika globális 
megújítását tűzzük ki célunknak, az emberiség nevében el 
kell döntenünk, az etikának melyik rendszerét választjuk 
mérvadónak (keresztény etika, kommunista etika, érzéki 
etika, humanista etika...), hiszen a jó és rossz tudása né
zőpont kérdése, meg viszonyításoké. Nem dőlt-e már el 
sorsunk az édenkertben? Többet kéne Bibliát olvasnunk?

Egy biztos. Magunkba kell szállnunk, le az alkimista 
kemencéjének tüzébe, és megtalálni ott a bölcsek kövét, 
mely egyaránt lakozik minden ember lelke mélyén (még 
a félkegyelműében is), majd hiúságunk romjain új kated- 
rálist kell építenünk. E építkezés szabályai lesznek az új 
erkölcsiség alapelvei, az élet művészetének tudása, a mér
téktartás, az odaadás és emberszeretet, a szeretet öröme, a 
testi-lelki tisztaság és az alkotás mélységes tisztelete, nem 
beszélve a felelősségteljes világteremtésről.

A VÁROS

A kötelező szertartások elvégzése után hófehér bikát és 
hófehér tehenet fogtak ekébe, hogy barázdát húzva Romu- 
lus ezzel jelölje meg a városfal helyét. Ezután megindult az
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ekefogat hatalmas körben, mögötte mentek a pásztorok, 
s a kiszántott földet nyomban visszafordították a barázda 
körén belülre, hogy egy szemernyi se maradjon a baráz
dán kívül. Szent volt ez a barázda, a leendő városfal helye. 
Ahová a kapukat szánta, ott kivette a földből Romulus az 
ekevasat, nem húzott barázdát. így haladt tovább a közé
pen felállított oltár körül, míg végül megvonta a hatalmas 
kört. így ábrázolják egy monda részletei Róma városának 
alapítását.

Mi manapság a város? Mitől válik várossá egy telepü
lés, és mikor szűnik meg az lenni?

A mai Róma vagy New York, a globalizációs folyama
tok miatt, olyan hasonló több milliós megastruktúrák, 
melyeket első pillantásra talán meg sem tudunk külön
böztetni egymástól, mindaddig, amíg látószögünkbe nem 
kerül valamelyik jellegzetes emlékművük vagy műemlé
kük. Rómát azonnal felismerjük a Colosseumról, New 
Yorkot pedig a Szabadság-szoborról. Ugyanezek a városok 
különben csak a bennük nyüzsgő tömegek létfenntartá
sának megszervezésére alkotott örökmozgó gépezeteket 
jelentenék. A szüntelen létfenntartási küzdelem színtereit, 
ahol a „lakosság” egyik fele nap mint nap átveri a má
sikat. Az egész kegyetlen játék a hatalom, a pénz és ér
vényesülés jegyében történik. A siker a győztest drágább 
szürke öltönnyel vagy kosztümmel, értékesebb karórával, 
nyakkendővel, nagyobb irodával (cellával) és gyorsabb lu
xusautóval jutalmazza (melyben ugyanúgy órákat kell ros
tokolnia a csúcsforgalomban), a vesztes pedig eltűnik az 
utcai lefolyóban, vagy magában a folyóban. A díszlet pa
zar. Leáldozó napfényben szikrázó üvegpaloták. Tükörsi
mára csiszolt márvány felhőkarcolók. Egymással versengő 
bank-, áruház-, irodaenteriőrök. Szökőkutak, vízesések, 
parkok, terek, piazetták. Kávézók, éttermek, metróállo
mások. Reklám, reklám, reklám. Az égben, a földön és 
a föld alatt. Az utcák drága parfümöktől és egészséges, 
ólommentes kipufogógázoktól illatoznak. Tömeg.

Mitől voltak az ódon városok barátságosabbak? Mi 
volt a léptékük, miben rejlett humánus értelmük? Ha ku
tatjuk, keressük, a múltba kell-e tekintenünk? A jelenben 
megtalálhatjuk-e ezeket az értékeket?

Városnak csak olyan meghatározott területen fekvő 
és energiaforrással (fizikai és szellemi értelemben vett) 
rendelkező emberi települést nevezhetünk, amely külön 
tudattal rendelkezik önnön létezéséről és annak folyama
tosságáról. A városnak mint a magasabb rendű létformá
nak saját érzelmei vannak, sőt hasonlóan az emberhez, 
történelmi tudattal rendelkezik.

Azok a városok, melyeknek monumentális és jelen
tős műemlékei, nagy kiterjedésű történeti városrészei 
vannak, általában történelmi tudattal is rendelkeznek 
(Róma, Barcelona, Prága). Léteznek azonban kisebb, ke
vésbé híres városok, melyek nagyszámú, kevésbé értékes 
múltból származó építészeti emléket tartalmaznak. Ezek 
csak védett kultúrtörténeti téregyüttesekként hordozzák 
a kontinuitás és emlékezés génjeit.

Sajnos a régi és új épületek közötti egyensúly mind 
a két várostípusnál törvényszerűen a műemlékek kárára 
billen (pusztítja őket a múló idő vasfoga, a lepusztult vá
rosterületek felszámolása, a szakszerűtlen felújítások, a 
háborúk és a természeti csapások sora).

Minden város a legitim történelme mellett rendel
kezik egy, a valóságot meghaladó, gyakran fantáziából 
szőtt, szóbeszéddel, irodalommal terjedő alternatív „tör
ténelemmel”, legendarendszerrel, amely gyakran erősebb 
és mélyebb gyökerekkel rendelkezik, mint a hivatalosan 
hangoztatott „reális” történelem. Ezen históriák finom, 
álomszerű hálóval szövik be a város utcáit, tereit (Attila 
sírja, a fekete cár kincse, a városalapítás legendája).

A város identitását földrajzi fekvése, éghajlata, sőt a 
környező táj jellege is meghatározza. Eleinte esetleg né
hány, a felsoroltakkal kapcsolatos, a hely szellemére (geni- 
us loci) vonatkozó legenda keletkezik, amelyekre később
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már a valós történelem épül (a városfalak alapjai gyakran 
mondákból állnak, mint Róma alapításának legendá
ja vagy Zabotka város mocsárból való kiemelkedésének 
kvázi őstörténete).

A városok fejlődését, átalakulását gyakran azok meg
szállott szerelmesei, építész-filozófusai, álmodozói, prófé
tái álmodják meg és hirdetik, gyakran keservesen, polgár
társaik megértését áhítva, nem lelve. Máskor, ritkábban, 
maguk a polgárok közösen álmodják meg és építik fel a 
poliszt önerőből, kollektív szellemmel saját mértékre, lel
kűk belső katedrálisa képére, talán úgy, mint egykor az 
ősi Atlantisz fővárosát.

A PROJEKTUMRÓL ÁLTALÁBAN

A projektum alapvető célja, hogy Szabadka városfej
lődésének történelmi, szimbolikái, lélektani és városren
dezési szempontok alapján végzett átfogó elemzését köve
tően, mikrourbanisztikai beavatkozások által, lehetséges 
megoldásokat kínáljon fel a jelenlegi állapot orvoslására, 
javítására. A megfigyelt periódus megkísérli felölelni a 
város keletkezésétől a második millennium fordulójáig 
letűnt évszázadok városfejlődését a rendelkezésünkre álló 
korabeli térképek és írott anyagok segítségével. A rendel
kezésre álló anyag tükrében, a hangsúlyt az elmúlt kb. 
230 évre helyeztük. Ugyanis a város fejlődése a szabad 
királyi város státuszának elnyeréséig lassú tempóban tör
tént, csak később gyorsult fel a folyamat, majd az XX. 
század fordulóján tetőzött, amikorra a mai városkép és 
városszerkezet kialakult, majd napjainkig nem sokat vál
tozott, azaz stagnált. Míg a XVIII. és XIX. század kö
zepéig a városfejlestés főleg a jelenlévő vizek, mocsarak, 
vízfolyások lecsapolásában, a város lápos területeinek fel
töltésében merült ki. A századforduló világméretű, rob
banásszerű gazdasági fejlődése villanyáramot, telefont, 
vasút- és villamosközlekedést, új építészeti nyelvezetet és 
nagy volumenű építészeti befektetéseket, építkezéseket

jelentett Szabadkának. A két világháború közötti idő
szak nem sok alapvető változást hozott, ellenben, a II. 
világháború után néhány olyan meggondolatlan város
rendezési beavatkozás történt, amelynek félmegoldásai, 
mai szemszögből inkább negatívan befolyásolták a város 
lakóinak életkörülményeit és a városszerkezet mai álla
potát. Megszüntették a környezetkímélő, emberléptékű 
villamosközlekedést. A még létező Fűzfás-eret betemet
ték, kiépítették a sugárút sétányát és máris elavult lakóne
gyedét (a történelmi városközpont tőszomszédságában). 
A Harcosok sorakozója lakótelep kiépítése embertelen 
lakókörülményeket eredményezett. A közeli, hasonló 
elnevezésű emlékmű a körülötte elterülő kihasználatlan 
térséggel agresszív, vandál indulatokat szít a lakónegyed 
fiataljaiban. Az újonnan lefektetett vegyes kanalizációs 
rendszert pedig aláméretezték, és ez nem képes befogad
ni sem az időszakos csapadéközönt, sem a talajvizet. A 
történelmi városközpontban is történt néhány mellési
került (kontextuson kívüli) építészeti és városrendezési 
beavatkozás, sőt műemlék jellegű épületeket és környe
zeti értékű együtteseket is szakszerűtlenül kezeltek vagy 
lebontottak. Az újonnan épült épületek (tisztelet a ritka 
kivételnek) jellegtelenségüknél fogva, nem illeszkednek 
környezetük építészeti hangulatába, nem igazán képvise
lik koruk kortárs nyelvezetét sem. Ezen beavatkozásokat, 
félmegoldásokat általában pénzhiánnyal indokolták, de 
tulajdonképpen az átgondolatlanság vagy a pillanatnyi 
helyi politika szelei irányították őket. A XIX. század végé
re sikerült a város utolsó vízfolyásait is a föld alá, keskeny 
csatornákba szorítani, elkendőzni, elrejteni az EREDE
TET, a hidakat pedig eltüntetni, mintha szégyen lenne 
vízparton élni, vagy nehéz lenne a folyókat tisztán tar
tani. Kiszárítottuk immár a kelebiai tavat, meg a palicsit 
is, az utóbbit azért mégis újratöltöttük -  a szőke Tiszával, 
ipari szennyvizekkel, a vizeletünkkel és ürülékünkkel -, 
igaz, ülepítve. Napjainkra a város összes műemlék jelle
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gű épülete (a városháza, a zsinagóga, a Raichle-palota, a 
Népszínház épülete, a palicsi épületegyüttes stb.), melyre 
oly büszkék vagyunk (hogy így a magyar szecesszió, úgy 
a magyar szecesszió), és amelyek tulajdonképpen a város 
identitásának egyedüli fennmaradt szimbólumai, immár 
szinte romokban hevernek, enyészetre ítélve. Igaz, hogy 
néha a homlokzatokat kicsit helyrepofozzuk, kifestjük, de 
csak azért, hogy elrejtsük mögéjük igazi arcunkat, mivo- 
tunkat, na meg hogy egy kicsit tápláljuk saját hiúságun
kat. Ügy gondoljuk, fő a külszín, a díszes álarc, de el ne 
feledjük, hogy az alma belülről tovább rothad.

Mindezek ellenére Szabadka, a mai napig megtartotta 
eredetiségét, identitását, emberi léptékét és különös han
gulatát (mely talán a „homályzóna” napos oldalára emlé
keztet). Megtartotta tágabb értelemben vett belvárosának 
öröklött szerkezetét, melyet kialakulása folyamán annyira 
befolyásolt a létező vízrajz (a tavak, a barák, a fokok, a for
rások, az erek, a kanálisok és folyók). Na meg a városból 
hét irányba vezető utak (Szegedi út, Zentai út, Zimonyi 
út, Zombori út, Bajai út, a Halasi út és a Majsai út) az 
egykori városhatárokon felállított, immár csak régi térké
peken megtalálható vámházaival és „városkapuival”.

A fent említett részletes elemzés után olyan élő szerve
zetként próbáltuk felfogni a várost, amely képes megszü
letni, fejlődni, megbetegedni, gyógyulni, és ne adj’ isten 
képes elhalni, ha gondatlanul, esetleg pusztítón viseljük 
gondját. Elemzéseink folyamán megpróbáltuk megérteni 
a város fizikai és szellemi struktúrájának összefüggéseit, 
kölcsönhatásait e jelenben, a második millennium küszö
bén. Megpróbáltunk helyes diagnózist felállítani a város 
betegségeiről, lakosai lelki bajairól (Szabadka a depresz- 
szió, a skizofrénia, a paranoia és az öngyilkosok városa) 
nem félve elismerni a múltban elkövetett egyéni és kö
zös hibákat. Ez a projektum legyen kísérlete egy fizikai 
és szellemi homeopátiás gyógymódnak, amellyel a város 
szerkezeti és környezetvédelmi betegségeinek gyógyítá

sán keresztül lakóinak lelkivilágát is megpróbáljuk vala
melyest orvosolni. E célunkat építészeti és városrendezési 
beavatkozásokkal próbáljuk elérni.

A VÁROS ELEMEI -  AZ AZONOSSÁGTUDAT 
ÉS FOLYTONOSSÁG HORDOZÓI 

(Az elemzés szempontjai)

a. A város tágabb értelemben vett kontúrjai
b. A történelmi városmag kontúrjai
c. A városszerkezet
d. Közlekedési hálózat
e. A közművesítés állapota (vízvezeték, szennyvíz 

csatornarendszer, áramszolgáltató hálózat, gázháló
zat, telekomunikaciós hálózat stb.)

f. Az anyagi történelmi hagyaték állapota
g. Szellemi történelmi hagyaték
h. Szellemi „paratörténelmi” hagyaték
i. A város szimbólumrendszerei (városfalak, városka

puk, templomok, szentélyek, vízfolyások, hidak, építésze
ti ornamentika, heraldika stb.)

AZ ATLANTISZ SZINDRÓMA

Mivel a 7. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé 
magyar kiállításának alapmotívumát Atlantisz városának 
szimbóluma képviseli, kitérek arra, hogy milyen módon 
kötődik ehhez a témához vendégprojektumunk és Sza
badka város esete.

Atlantisz ősidőktől fogva az elveszett édenkertet, azaz 
az ideális város ősképét, archetípusát jelenti. A legenda 
szerint a várost Posszeidón, a vizek istene alapította ha
landó asszonyokkal nemzett gyermekei számára. Lako
saiban ezért egyaránt jelen volt az isteni és emberi princí
pium, így tökéletes harmóniában éltek. A négyzet alakú 
városfalak a végtelen világmindenséget és a szellemi (is
teni) elvet szimbolizálták, míg váltakozó gyűrűinek kör
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alakja az anyagiság legideálisabb formáját jelképezte, így 
ábrázolva a város helyzetét a világmindenségben. A köz
ponti téren álló szentélyt a négy főkapun keresztül, majd 
a szárazföldek és vizek váltakozásából álló körgyűrűket 
összekötő hidakon és utcákon át lehetett megközelíteni. 
Zeusz akkor sülyesztette el és semmisítette meg a várost, 
amikor halandói lelkében az isteni elven felülkerekedett 
az emberi természet, azaz a hiúság, kapzsiság, gyarlóság, 
irigység, tudálékosság, kegyetlenség és hatalomvágy. így 
kiérdemelték Zeusz haragját. Később, a történelem folya
mán, Atlantisz szimbolikus városképe követte az emberi
séget útján, sőt képszerűen megjelent a távolkeleti népek 
mandaláin, a kereszténység mennyei Jeruzsálemet ábrá
zoló ábráin és az utópista várostervezők rajzain. Alantisz 
sorsának emléke lassan enyészik az emberek tudatában, a 
tudat mélyére süllyedt.

Projektumunk paratörténete szerint Atlantiszt akkor 
nyelték el az óceán habjai, amikor a Pannon-tenger áttör
ve a Vaskaput belezúdult a Fekete-tengerbe, minek hatá
sára az óceánok vízszintje annyira megemelkedett, hogy 
elnyelte a várost. Atlantisz elsüllyedésével egy időben a 
mai Pannon-síkság, ahol most Szabadka is fekszik, ki
emelkedett a tengerből. Talán így kapcsolódna a témához 
projektumunk.

Évezredek múltán, napjainkban az emberiség ismét 
szembesül az Istenek és óceánok haragjával. A világra jel
lemző fogyasztói és ipari társadalom negatív következmé
nyeként világszerte létrejött az úgynevezett üvegházhatás, 
amely globális felmelegedéshez vezetett. Ennek hatására a 
sarkok jégsapkája olvadni kezdett, és az óceán szintje ismét 
emelkedik, ami kihatással van a szárazföldek talajvízszint
jének emelkedésére is. A felmelegedés nagyobb óceánpá
rolgásokhoz vezet, amely heves csapadékot és szélsőséges 
éghajlati viszonyokat zúdít a földgolyó minden részére. Ez 
még inkább hozzájárul a talajvizek, vízfolyások szintjé
nek emelkedéséhez, hiszen a nedvességgel telítődött talaj

az alacsonyan fekvő, alföldi vidékeken többé nem képes 
befogadni a vizet, csapadékot. Az erőszakosan eltérített, 
„szabályozott” folyók sem képesek medrükben tartani a 
vízözönt, ezért árvizek keletkeznek az alacsonyan fekvő 
alföldeken. Hasonló jelenségnek vagyunk áldozatai most 
Szabadka és környéke, sőt a Kárpát-medence területén is. 
A belvizek már tél közepén döntötték az alacsonyan fek
vő területeket, a gyümölcsösöket, szántóföldeket, a városi 
házak pincéjét, alapját, a vályogházakat beomlasztva, a 
téglaházakat pedig veszélyeztetve. A városon kívüli kaná
lisrendszereket elhanyagolták, betemették, szeméttel tor
laszolták el. Ezek helyrehozása, megtisztítása folyamat
ban van. A város belterületén egykor létezett természetes 
vizeket, mint már említettük, lecsapolták, feltöltötték (fö
léjük utcákat, házakat építettek), a folyókat, ereket pedig 
lefedték és vegyes, alulméretezett kanálisrendszerbe terel
ték. Szabadka vizei manapság csak a sétaerdei úszóme
dencében, a főtéri szökőkútban és a pincékben lelhetők 
fel, na meg az itt élő lakosok rémálmaiban. A Strossmayer 
utcával határos Gombkötő utca meghalt a vállalkozások 
részére, hiszen az üzlethelyiségeknek átalakított pincék 
vízben állnak.

A FOLYÓ

Projektumunk egyik alapötlete, melynek magvát An- 
tun Rudinski magiszter, okleveles építészmérnök és vá
rosrendező hintette el, hogy ismét megnyissuk, kiszaba
dítsuk betonbörtönéből azt a folyót (kanálist), mely egy
kor északnyugat-délkelet irányban átszelte a várost, és ily 
módon a városközpontból szabad utat nyissunk a talajvi
zek lefolyásának a Palicsi-tóba, majd a Tiszába. Az egyko
ri folyó a város központján áthúzódó, megegyező irányú, 
egyes részein a 300 méter szélességet is elérő völgyszakasz 
medrében helyezkedett el. A rendszer egyik ága a szerb 
temetőtől indult, majd Fűzfás (ma cár Lazar), Batthyány 
(ma Dimitrije Tucović), Eötvös (ma Strossmayer) és Folyó

20



(ma Május 1. u.) utcán vonult, immár Mlaka néven. Ezt 
a folyórészt Fűzfás-érnek hívták. Másik ága a Kelebiai- 
tó felesleges vizét vezette a városközpontba a Jaszi-barán 
keresztül, majd ez a Batthyány utca elején csatlakozott a 
Fűzfás-érhez. A Strossmayer utcába egy XVIII. századi 
tereprendezéssel térítették el a folyót, így ez kanálisjel
leget kapott. Később az utca tereprendezésével, néhol 3 
métert is elérő feltöltésével a folyót falazott kanálissal 
fedték be, majd 1988-ban, az utca utolsó rendezésekor, 
túl kis átmérőjű betoncsöveket helyeztek fölé (vegyes csa
tornarendszer). A sugárút kiépítésével a felső szakasz is 
eltűnt a föld színéről. A Jaszi-bara nagy részét is beépí
tették, azonban maradt ott egy mocsaras szabad terület, 
amelyet projektumunkba foglalva szükségtárolóvá ala
kíthatunk. Tervünk egyik alapötlete, hogy ismét meg
nyissuk a folyót a városközponton át, egyrészt a talajvizek 
és csapadékvizek szabályozása, másrészt a város identitás- 
tudatának szimbolikus újraélesztése érdekében. Legyen 
Szabadka ismét „város a folyón”! Az új megoldás feltéte
lezhetően felélesztené a városközpont egyes haldokló ele
meit, például a Gombkötő utcát, a jelenleg parkolóként 
használt Strossmayer utcát, a kihasználatlan sugárúti sé
tányt, sőt így a városháza előtti tér is új jelleget kapna. A 
régi-új folyó kőhidakkal tarkított, fűzfákkal, sétányok
kal szegélyezett képe egészen új látószögeket, látványokat 
és szimbólumokat nyújtana a poros mezővárosnak. Az új 
panorámák, környezetek, a folyó frissessége és újratuda- 
tosulása talán feloldanák a polgárok szorongásait, sötét, 
mocsaras lelkivilágát, elűznék tudatalatijuk szörnyeit, 
depresszióit, talán kevesebb lenne az öngyilkos, a lelki 
beteg. A talajvizek szintjének apadása talán a polgárok 
testi egészségére is kihatna. Városrendezési homeopáti
ás terápiánk vízzel kísérli meggyógyítani a vizet. A folyó 
vízszintjét szükségtároló tavak által lehetne szabályozni. 
Hovány Lajos magiszter, szabadkai vízmérnök 1999-ben 
a Városrendezési Intézet felkérésére megírt tanulmányá

ban (Vízépítési gondok a Palicsi tó vízgyűjtő területén, 
Üzenet, 1999. 9-12. szám), Szabadka vízügyi gondjai
nak lehetséges megoldásaként, felveti a szükségtárolók 
létesítését. Ezeknek lehetséges helyét a várostól északra 
fekvő Kelebiai-tó (jelenleg kiszárítva), a város északnyu
gati részén elterülő Jaszi-bara nagyrészt beépített meden
céjében, majd a várostól délre, a Palicsi-tó közelében fek
vő Sándori-bara területén látja elő. Újonnan megnyitott 
folyónk ennek a szabályozási rendszernek lehetne szerves 
része. A Kelebiai-tavat (részben már létező, de elhanya
golt) kanális kötné össze a Jaszi-bara szükségtározójával 
(részben nyílt kanális), majd zárt rendszerben vezetve a 
sugárút északi részén bukkanna fel nyílt folyóként. Hi
dakkal tarkítva végigfolyna a sugárút közepén, majd a 
Dimitrije Tucović utca elején ismét alábukna. A főtér 
északi részén előbukkanna, megkerülné az eredeti he
lyére visszaállított Szentháromság-emlékművet, átszelné 
a teret, végigfolyna a Strossmayer utcán, majd az utca 
végén ismét alábukna. A Május 1. utcában bukkanna 
elő ismét, majd kiérve a Prozivka lakónegyed peremére, 
a helyreállított Gabrić-hid alatt tovafolyva, áthaladna a 
Harcosok sorakozója nevezetű mélyedésen, majd bele
torkollana a sándori szükségtározóba, ahol szabályozni 
lehetne a Palicsi-tóba engedendő vízmennyiséget. Ily 
módon kizárólag a talaj- és csapadékvizek elvezetésére 
szolgáló különválasztott kanális és vízszabályozó rend
szert alakíthatnánk ki, mely a város lakóinak pozitív 
életminőség-változást, a város számára pedig új esztéti
kai értékeket is hozna.

A HIDAK

Az új közlekedési és esztétikai követelményeket a fo
lyón átívelő kőhidak elégíthetnék ki igazán. Valaki meg
ütközhet azon, hogy a kő mint építőanyag, nem egé
szen jellemző egy alföldi mezővárosra. Amint azt egyik 
kiállítási tárgyunk is bizonyítja, Szabadka közvetlen
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Ajtók, kapuk, városkapuk (A szerző -  tusrajz)

környékén igenis létezik több kőfejtő, ahol már a XIII. 
században is egy sárga, szedimens eredetű homokkövet 
(darázskövet) bányásztak. Ebből a kőből épült a hajdú
járási kőtemplom (XIII. sz.), valamint a szabadkai vár 
megerősítésénél is használták. A vár lebontása után a la
kosság széthordta, és beépítette házai alapjaiba, aljzatai

ba, ahol elvétve még napjainkban is látható. Ilyen kövek
ből épülnének a hidak, sőt a folyómeder is ebből lenne 
kirakva. A kiállított darázskő is a hajdújárási templom 
része volt egykor. Most az egyik híd ívének zárókövét 
alkotja szimbolikus formában. Ha jól odafigyelünk, még 
muzsikál is nekünk...
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A VÁROSKAPUK

Ősidőktől fogva csak olyan településeket neveztek 
városnak, melyeket erődített városfalak vettek körül, 
városkapukkal. Az ősi, archetipikus városábrázolásokon 
általában a négy világtáj felé nyíló kapukat figyelhetünk 
meg. Ezek akkoriban a város védelmét szolgálták, azaz 
elzárhatták a várost a betolakodóktól, itt ellenőrizték a ki
be járást, gyakran vámot szedtek a piacra igyekvőktől. A 
városfalaknak és kapuknak ilyen szerepe a huszadik szá
zadban teljesen eltűnt, értelmetlenné vált a hadviselés és 
civilizáció jellegének megváltozásából kifolyólag. A váro
sok vagy lebontották falaikat, vagy meghagyták műem
léknek, szimbólumnak.

Szabadkán a régi földvár (belváros) falai már régen 
lebontattak. C. L. Kovács mérnök 1778-as térkepén be
rajzolt, 1 km. hosszúságú, kapukkal tarkított városfalai 
(sáncai) a Mária Terésiával kötött szerződés ellenére so
hasem épültek fel.

Később a városba vezető utakon épültek ugyan vám
házak sorompóval ellátva, vámszedés céljából, melyeket 
kapuknak neveztek (Zombori kapu, Bajai kapu, Szegedi 
kapu, stb.), de ezek is megszűntek azóta.

Szabadkát még mindig Európa legnagyobb falvaként 
emlegetik központjának városias, polgári építészete elle
nére. Nincsenek városkapui.

Projektumunk másik témája a szimbolikus városka
puk felállításának felvetése, azok helyének urbanisztikai 
meghatározása, megtervezése, környezeti prezentálasa. 
Ezek a kapuk többé nem a terek elválasztását szolgálnák,

hanem azok szimbolikus összekötését, párhuzamos vilá
gok közötti kapcsolat létrehozását. Helyzetük meghatá
rozásában eltérő vélemények és lehetőségek jelentkeznek, 
a hozzáállástól függően. Hajdani helyzetük, egykori ren
deltetésük által volt meghatározva, ellenben új céljuk más 
pontokat is felvethetnek. Projektumunkban megpróbál
juk meghatározni annak a forgalmi körgyűrűnek a he
lyét is, amely megkönnyítené a város megközelítését vagy 
megkerülését az új autóúton. A körgyűrű és az ősi utak 
metszéspontjait, letérő-csomópontjait manapság szim
bolikusan városkapuknak is nevezhetjük. Véleményünk 
szerint az új, jelképes kapukat az ősi utak és a mai, szű
kebb értelemben vett történelmi városközpont találkozási 
pontjainál kell kialakítani, ily módon behatárolva, mére
tezve a városmagot. Az előrelátott nyolc városkapu hely
zetét a kiállításon mellékelt ábra mutatja be.

Projektumunk alapvető célja, hogy vízióként vetítsen 
elő olyan városrendezési és építészeti elképzeléseket, in
tervenciókat, amelyek a város fejlődését és lakóinak élet
minőségét alapvető értékek által pozitívan determinálják. 
A visszaállított folyó erkölcsi-esztétikai infrastruktúrája 
és az új kapuépítmények a város kulcsfontosságú pontjain 
új identitástudattal, biztonságérzet és létélménnyel gaz
dagítaná a város polgárait. Az intervenciók lényegbevágó 
változásokat hozhatnának a város fejlődésének irányában 
és a gondolkozásmódban általában. Talán egyszer leke
rülhet az ürességet rejtő színes maszk Szabadka arcáról, 
talán ismét visszatérhet a szellemiség tisztelete. Ekkor ta
lán Zeusz megkegyelmez.
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Ajtók, kapuk, városkapuk (A szerző -  tusrajz)
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ZABOTKA, FÖLDVÁR A MOCSÁRI TEKNŐS HÁTÁN

A VAROSKELETKEZÉS l e g e n d á ja

Hagy Károly frank király a IX. században nagy 
pusztítást végzett az avarok vad és primitív nép
ében. Ekkortájt szinte elnéptelenedett a Duna-Ti- 

sza köze kivéve néhány mocsarak mélyében rejtőzködő 
avar családot. Az akkoriban Avarorum solitudinesnek 
nevezett területet, csak a magyar honfoglalás népesíti 
be ismét. Ekkor magyar települések keletkeznek, főleg a 
nagy folyók, majd a pusztákat átszelő vízfolyások és ta
vak partján, a sűrű mocsarakba azonban kalandorokon és 
halászokon kívül senki sem merészkedik be -  csak végve
szély esetén. A halászok és rablók mégis ismerik e kietlen 
berkek útvesztőit, és ha támad a tatár vagy bárki más, 
tudják, hová kell családjukat és a falu népét menekíteni. 
A mocsár mélyén, vizekkel szinte teljesen körülvéve léte
zik egy sziget, mely púposodik, mint egy óriási mocsári 
teknős háta, itt meghúzhatja magát az üldözött pórnép. 
Ide kell árkokból és földtöltésekből álló kicsiny erődöt, 
földvárat összetúrni, na meg néhány nádtetős sárházat, ha 
az ellenség soká portyázik a tájon. Noha a posvány bűz
lik, nyáron meg millió a szúnyog, a teknős háta egyelőre 
puszta életet biztosít és „szabadságot” nyújt a bujdosók
nak. A földvárból és környékéből idővel állandó jellegű 
település lesz, eleinte olyanok lakják, akik nem szívesen 
hagyják el a mocsár oltalmát, később mások is jönnek, 
letelepednek. A házak sokasodnak, a nád meg csak fogy,

lassan temetőre is szükség lesz. A földvártól hat irányba 
taposnak csapást a „mocsárváros” lakói, hogy szabadon 
járhassanak a környező települések között. Évszázadok 
múltán, a csapások utakká szélesednek vámházzal, so
rompóval, „városkapuval”. A földvár lassan elmorzsoló
dik, sárgás építőkövei beleépülnek a házak alapjaiba, a 
vízből pedig lassan kiemelkedik egy város templomokkal, 
Szentháromság-szoborral, városházával, vízfolyásokkal, 
apró hidakkal, sáros utcákkal. Majd nagy léptekkel meg
érkezik a második évezred fordulója, ami városunk lakói
nak békét, megértést, boldogságot, anyagi és szellemi gaz
dagságot hoz, míg a tatárjárás emléke csak a legendákban 
és borzongató gyermekmesékben él tovább.

A VÁROS ŐSI VÍZRENDSZERE

Szabadka városa a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Au
tonóm Tartomány legészakibb részén, az egykori Pan- 
non-tenger medencéjében, a Duna-Tisza közének egyik 
legalacsonyabban fekvő lápos területén fekszik. Külte
rületei által határos a Magyar Köztársasággal. Átlagos 
tengerszint feletti magassága 114 méter, területe északi 
irányból lejt, ahol a 128 métert is eléri, ezért egykori víz
folyásai délkeleti irányba húzódtak (az utcák szerkezete és 
főiránya is ezt mutatja), és a Tisza folyó vízgyűjtő terüle
téhez sorolhatók. A Tiszához viszonyított szintkülönbség 
Magyarkanizsánál 40 méter. A városon áthalad az E5-ös

* Ez a cikk a magyarországi OTKA (T/l 1, F/ll) által támogatott T037745-ÖS számú kutatóprogram eredményeként jött létre. Híd, 
2009/7. 16-30.
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nemzetközi út. Északi részét homokbuckák, gyümölcsö
sök és akácerdők tarkítják, déli része pedig szántóföld. A 
szűkebb városnak kb. 100 000 lakosa van, szerbek, ma
gyarok, bunyevácok, horvátok és más nemzetiségűek lak
ják. A várostól hét kilométerre délkeletre, a nemzetközi 
út mellett van a Palicsi-tó és fürdőhely. írásos dokumen
tum Szabadkát először Zabotka néven 1391. május 7-én 
említi. Bizonyos azonban, hogy sokkal korábban is volt 
itt település. A régészeti leletek igazolják: már háromezer 
évvel ezelőtt is emberek éltek ezen a vidéken. A település 
fejlődésének egyik legfontosabb meghatározója és moz
gatója az volt, hogy Európa és Ázsia egyik főútvonala, 
történelmileg pedig, hogy két különböző, szembenálló 
kultúra határvonala mentén jött létre. A gyakori és nagy 
népvándorlások folyamán, e határőrvidékre sokféle nép 
telepedett le. A legősibb település valószínűleg a portyá- 
zó csapatok elől a lápos, mocsaras természetes vizekkel 
védett területre menekülő környékbeli népek letelepedése 
által jött létre, a fontosabb utak pedig itt kereszteződést 
alkottak (legjellemzőbb a kelet-nyugati irányba húzódó 
útvonal volt).

SZABADKA KÖRNYÉKÉNEK VÍZRAJZA1

Szabadkától nyugat-délnyugatra van a Csík-ér, amely 
a róla elnevezett Csikéria pusztán ered, és északnyugat
délkeleti irányban folyik. Egy másik ága az attól délkelet
re fekvő Sebesics-pusztán kezdődik, majd keresztülfolyik 
Kliszán és Csantavéren, aztán a Tiszába, ömlik.

A Csikéria pusztától északra, Szabadkától pedig 
északnyugatra fekszik a Kelebiai-pusztán a Kelebiai-tó> 
melynek partján található Kelebia település és a középkori 
Templomhegy település maradványa.

A Szabadkától keletre, délkeletre elterülő nagy kiterje
désű tavat nevezik Palicsi-tónak. Nevét feltehetően a tatár-

1 Szekeres László: Szabadkai helynevek. Szabadka, 1975, 52-53.
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Szabadka 1778-as térképe, 
(C. L. Kovács alapján rajzolta a szerző)

járás alkalmával elpusztult és elnéptelenedett Pálegyháza 
nevű falutól kapta, amely egykoron a tó délkeleti partján 
feküdt. Ősrégi szikes tó, amely a lösz és a homok találko
zási vonalán keletkezett magába gyűjtve a tőle északnyu
gatra levő területek felszíni vizeit (Radanovác, Kelebia). 
Keletkezésével kapcsolatban még ma is élnek legendák. 
Eddigi tudásunk szerint partjain -  nagyon érdekes mó
don -  csak a szarmata korban telepedtek meg az emberek. 
Középkori települést is csak kettőt tudtunk megállapítani 
(Gradina és Pischmischerhalom). Ennek oka bizonyára 
az, hogy a környező számottevő tavaktól eltérően a Palics 
vize olyan sós volt, hogy hal nem tenyészhetett benne.



A Vértó kisebb tavacska, tulajdonképpen a Palicsi-tó 
egy elrekesztett ága volt annak északkeleti csücskénél. 
Rajta keresztül folyt le a Palicsi-tó fölös vize. Egy 1821- 
es okiratban Vérth-tónak van feltüntetve. Ebben a sekély 
vizű tóban hajdan, a nyári hónapok folyamán, rendsze
rint nagy mennyiségű vörös színű moszat fejlődött, amely 
a víz elpárolgása után a tó fenekén rozsdavörös takarót 
képezett: innen kapta a nevét.

A Sós-tó (Slana bara) kerek, szikes tó a Palicsi- és a 
Vértótól keletre. Csapadékmentes időben kiszárad; med
rét ilyenkor nagy mennyiségű sziksó borítja. Egy 1782- 
ben készült kataszteri térképen Slana bara néven van fel
tüntetve.

Az egykori Ludas-puszta magját képezi az ősrégi 
Ludas-tó, amely Szabadkától és Palicstól keletre terül el. 
Vízgyűjtő területe kicsiny, a Kőrös és kisebb mértékben a 
Palicsi-tó táplálja. Mostanság csatorna köti össze egyrészt 
a Tiszával, másrészt a Palicsi-tóval a Vértón keresztül. Az 
utóbbi tó vizétől eltérően a Ludas-tó vize nem volt sós, 
és így a múltban halállomány mindig kivételesen gazdag 
volt, amit még 7000 éves régészeti leletekkel is alá lehet 
támasztani. Emiatt környéke a legősibb időktől kezdve 
mind a mai napig, az átmeneti megszakításoktól eltekint
ve, intenzíven lakott terület volt.

A felsorolt, nagyobb, ma is élő vizek mellett, más, 
ideiglenes jellegűek is voltak a környéken. Szabadkától 
keletre, és a Palics-tótól (Kis-Palics) északra a Tuki ugarok 
nyugati végén folyt még a múlt században is egy erecske 
az akkori Szegedi-szőlők irányába. A mai vasúti őrháznál, 
a Sever villanymotorgyár mögött fordult dél felé és ömlött 
a Sándor alatti Kis-Palicsba. A völgyecskét és az erecske 
körüli földeket Petroseva cseszmánzk nevezték időnként 
egészen a Bajnátig terjedően. A Petroseva Cseszma 1798- 
ban, Szentgáli kamarai biztos idejében a város öt ugar
földjének egyike volt.

A Kertváros (Szegedi-szőlők) keleti oldalán, a maga
sabb radanováci részek alatt, az egykori SAND-pályától 
észak felé húzódik egy alacsony, vizenyős terület, amelyet 
még 1744-ben említenek Agina bara néven. A hagyomány 
szerint ezt a területet annak idején a szabadkai aga ka
szálónak használta egészen a Szegedi-szőlők végéig. Az 
Agina barába egy 1768-as kincstári rendelet alapján 1771 
tavaszán fákat ültettek. A fenti név nincs többé haszná
latban.

A Kőrös-ér a régi Tompa-puszta apró szikes tavaiból 
ered, és egészen le a Ludas-tóig egyenesen északnyugat
délkeleti irányban halad. A Ludas-tavat érintve keletre 
fordul, és a Lebuk-zsombéknál hagyja el Szabadka hatá
rát. Attól kezdve déli, majd keleti irányba folyik, és ma 
Adorjánnál torkollik a Tiszába. Ősi torkolata Kanizsánál 
volt, a város északi felén. A Kőröst többször is említették a 
Szegeddel, illetőleg Kárász Miklós horgosi nagybirtokos
sal folytatott határpörök alkalmával.

SZABADKA ÉS SZEGED. A KŐRÖS
ÉR KÖRÖTTI TERÜLETI VITÁK

Szabadka északkeleti szomszédja „Szeged volt, s nem 
valószínűtlen, hogy a Kőrös-ér vagy Jeszenova (Jeszenovac) 
képezte hajdanában a természeti határt a két város nagy 
terjedelmű birtoka között.” 1736-ban Szabadka mint ka
tonai sánc a szegedi várparancsnokság alá tartozott. „A 
Kőrös-ér fölötti részeket a török időkben szegediek és 
szabadkaiak közösen használták; de ha a szegediek ezen 
átmentek Szabadka felé, a török mindig megsarcolta őket. 
[...] A szabadkaiak a török uralkodása után is átszoktak 
kelni a Kőrös-éren és marhájokat itt legeltetni, de a sze
gediek is legeltettek e helyeken s eleinte megfértek a tágas 
legelőn.” -  írja Iványi István Szabadka szabad királyi város 
története (II. rész) című monográfiájában (114.). „Azon
ban már 1715-ben kitört a két fél között a háború a Kő- 
rös-éren túl levő Tompa-pusztai részekért; mindegyik a
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másikat törvénytelen terjeszkedésről vádolván, nem egy
szer heves harc és véres jelenetek fejlődtek ki a kérdéses 
területen.”2 A konfliktus odáig fajult, hogy a szabadkai 
„militárisok” Vojnics István zászlótartó vezetésével a sze
gedi úttól északra eső pusztán portyáztak, egészen a ba- 
lota-öttömösi határdombokig. Ez alkalommal „Három 
falka marhát innen elűztek és beljebb hajtottak a szegedi 
területre, a pásztorokat jól elverték, foglyokul is ejtettek 
néhányat s gunyhóikat felégették, és kalandozásukban a 
pásztoroktól mindent elettek elvettek...”3 A helyzet vég
kifejleteként „Szeged város 1723-ban 100 fegyveres em
berrel szétugrasztja a kaszálókat, von dér Kiing szegedi 
térparancsnok pedig Szegedet minden erőszakoskodástól 
eltiltja”.4 A határviszályok a Kőrös-ér mentén továbbra is 
fennálltak, miből kifolyóan „A királynő erre aug. 6-án 
(1748) a területet csakugyan két részre osztani rendelte”.5 
A határvonalat nagy részen maga a Kőrös-ér képezte pon
tot téve a viszályra, és így a két város ezentúl békében 
élt egymással. „Szeged mindazonáltal még egy évszázad 
múlva 1853. jun. hóban tartott határjárás alkalmával is 
tiltakozott a szokott módon, állítván, hogy a határdom
boknak a Körösi csárdától a Bukros dombig nem a tény
leges helyen, az éren túl, hanem az ér medrében kellene 
lenniök ”.6

SZABADKA VÁROSFEJLŐDÉSE VÍZRAJZA 
ALAKULÁSÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN

A török 1542-től 1686-ig uralta Szabadkát. Mária 
Terézia (1717-1780) osztrák császárnő 1743. május 7-én

2 Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. II. rész. 
Szabadka, 1892,114.

3 Uo. 115.
4 Uo. 114.
5 Uo. 116.
6 Uo. 117.
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kiváltságlevelével kamarai mezővárossá tette, címerrel 
ajándékozta meg, s korábbi nevét Szent Máriára változ
tatta. 1779. január 22-én a kamarai mezővárosból Ma- 
ria Theresiopolis néven szabad királyi várossá lett. Ebből 
az alkalomból készült el 1778- bán a város első részletes 
térképe, melyet C. L. Kovács mérnök rajzolt meg. Ez a 
térkép ábrázolja először részletesen a város korabeli szer
kezetét, méreteit, részletes vízrajzát és halvány utalásokat 
tartalmaz a domborzati viszonyokra is. „Északnyugat
délkelet irányban egykor semlyékes jellegű, 200-600 m 
széles olyan völgy szelte át Szabadka jelenlegi területét, 
aminek tápláló völgyei voltak. E völgy csapadék- és talaj
vizét a Mlaka vezette a Kis-Palicsba. A Mlakába a Nagy
rét vize a Jaszi-barán, majd a Fűzfás-éren át folyt le, de a 
Sömlyék nevű érből és a Gáti-tóból eredő Gáti-vízfolyás- 
ból is folyhatott víz a Mlakába. Szabadkán a Róka- és a 
Cigány-barában is tározódott a csapadék- és talajvíz.”7 -  
írja Hovány Lajos magiszter 2002-ben.

A Gáti-tó Szabadka központjától délkeletre terül el, 
ebből csordogált a Gát-ér a Mlakán keresztül a Kis-Pa- 
licsba. A környékbeli utcák egykori nevei is utaltak az 
akkori vízfolyás jelenlétére. A mai „Iván Milutinović és 
Oton Zupančić utcák találkozásánál vagy ennek közelé
ben 1787-ben Iván Sučić vízimalmot építtetett, és hogy 
a meghajtásához szükséges vizet biztosítsa, a Vucsidolból 
érkező erecskét gáttal zárta el. E gát után kapta az emlí
tett városrész is a nevét. 1844-ben még állt és működött a 
malom, sőt akkori tulajdonosa, Nagy Márton egy újabbat 
szándékozott készíteni a régi közelében. Sem azt, hogy 
tervét megvalósította-e, sem azt, hogy a régi malmot mi
kor bontották le, nem tudjuk.”8

„1751-ben a Köztársaság (Szent István) tér környé
kének lecsapolását részben a Petar Drapšin (Gombkötő)

7 Hovány, Lajos: A szabadkai Jaszi-bara XVIII-XIX. századi víz
rendszerei. Bácsország, 2002/1—III. 79-82.

8 Szekeres László: i. m.



A Strossmayer (Eötvös) utca (A KMISZ arhívumából)

utca tájékán volt gát kinyitásával érték el, részben pedig, 
egy magasabb helyen elterülő síkság elárasztásával -  az 
utóbbi vagy a Jaszi-bara, vagy a Nagy-rét lehetett. 1861- 
ben olyan csatorna vagy árok készült el, ami a Kelebi- 
ai-tó nagy vizeit a Nagy-réten át a várost átszelő völgybe

ccqvezette.
„A Fűzfás utczai völgyelet” mint a rendszer egyik ága 

„a szerb temetőtől a Fűzfás, Battyhyány, Eötvös, Kölcsey 
utczán át a Folyó utczáig” vonult, azaz nyomvonalát a 
szerb temető, illetve a Lazar cár, a Dimitrije Tucović, a 
Strossmayer és a Május 1. utcák képezték. Vizét a Mla- 
ka-völgy vezette le a Kis-Palicsba.” Könyves Tóth szerint 
a „szerb temetőnél kezdődő” völgyszakasz megegyezik a 
„Fűzfás utczai völggyel”, a rajta hosszában átfolyó vízfo
lyást pedig> Fűzfás folyásnak nevezi.

Egy 1778-1779-es térképen a Fűzfás-ér és a Sömlyék 
a Gombkötő utcánál találkoztak, majd pedig a víz Mla- 
kaként folyt a Kis-Palics felé. Ekkoriban a Strossmayer 
utca helyén nincs víz jelölve.

9 Hovány Lajos: i. m. 79-82.

A STROSSMAYER UTCA FOLYÓJA

A Rudics utcából a Strossmayer utcába 1787-ben ka- 
nalizálták át a Fűzfás-eret nyílt ér vagy fok formájába”,10 
így „a piacon (Szent István tér) át folyó ér [...] medrét 
képezte”.11 Az új nyomvonalú vizet a csatornát jelentő Ká
nál német szóval jelölik a Gábriel Wlassich-féle 1790-es 
térképen. A vízrendezés következtében a Fűzfás-csator- 
na és a Sömlyék a Nagypostánál találkozott, és onnan 
egyesülve Mlaka néven folyt tovább a mai Május 1. (egy
kor Kölcsey és Folyó) utcán a Kis-Palics felé. C. L. Ko
vács 1799-ben készült, a városközpontot magába foglaló 
első rendezési tervén már látható a főtéren áthaladó és a 
Strossmayer utca ősén hosszában átfolyó keskeny vízfo
lyás. Ezek az állapotok álltak fenn egészen a XIX. század 
közepéig, amikor egy 1847-ben kelt térképen a mai St- 
ross-mayer utcát már Oskola utcának nevezik, valószínű
leg az akkor még itt található gimnáziumról. Ekkoriban 
a már álló néhány ház bejárati szintjéhez viszonyítva az 
utca közepén egy kb. 1,6-3,1 m mély depresszió (folyó
meder) volt. Az utca tervszerű kialakítását 1786-tól 1891- 
ig12 végezték, terepszintjét pedig 1,6-3,1 m-rel emelték 
feltöltve azt a külterületi Buckákból évekig szekereken 
odaszállított homokkal. A talajszintrendezés folyamán 
a Fűzfás-csatornát téglából épített föld alatti csatornába 
kanalizálták, amelynek csempézett padlója van, méretei 
pedig megengedik, hogy egy felnőtt kiegyenesedve vé- 
giggyalogoljon benne. Ekkor még az utca nem kapott 
szilárd útburkolatot, hanem sáros időben deszkapallókon 
közlekedtek az emberek gyalogjárda helyett. 1884-től 
1921-ig Eötvös utcának nevezték az utcát. Az utca szint
jét és keleti rendezési vonalát sorsdöntőén az 1880-ban

10 Iványi István: i. m.
11 Uo.
12 A törvényhatósági közgyűlés 1888. március 28-án hagyta jóvá 

a szabályozási tervet. Bácskai Ellenőr, 1888, 15. sz.
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felépült sarokház, a Takarékpénztár és Népbank épüle
te -  a mai Sárgaház határozta meg. Ekkoriban a keleti 
oldal másik sarkán az iskola (a régi gimnázium) épülete, 
közöttük pedig csak két emeletes és egy magas földszintes 
ház volt, a többi telek beépítésre várt. A nyugati oldalon 
három emeletes és három magas földszintes épület állt, a 
többi telek foghíjként tátongott. Az utca mai arculatának 
kialakulása csak a terepszint rendezése közben és közvet
lenül utána kezdődött el, amikor is szebbnél szebb emele
tes bérpaloták épültek az utca mindkét oldalán: Aradszky 
Lukács emeletes háza (Aranydinnye -  1880), a Zárics-pa- 
lota (1898), a Klein-ház (1896), a Linzer-palota (1879), a 
Macskovits-ház (1878), a Kunetz-bank (1879), a Kolarics- 
palota (1900) és mások.

A ROGINA BARA LECSAPOLÁSA

Az egykori katonai sánc, azaz a középkori Szabadka 
falu keleti oldalán, a Szegedi-szőlőktől nyugatra elhe
lyezkedő ősi mocsármaradvány a mai vasútállomás és a 
Vük Karadžić (egykor Szalay László) utca között terült 
el. Mivel akadályozta a városfejlődést, 1764-ben egy ka
marai rendelet szerint fűzfákkal kezdték beültetni. Első 
lecsapolása 1794-ben történt, amikor egy töltésutat (a 
mai Đuro Đaković utca), 1821-ben pedig egy lecsapoló 
csatornát építettek (Vök vagy Fok, amely a mai Branislav 
Nušić -  egykor Szerdahelyi -  utcán folyt a Strossmayer 
utcai kanális felé). Ekkor házhelyeknek adták el a terüle
tet, ellenben a lecsapolás kudarcba fulladt, a víz továbbra 
is a felszínre tört. 1864-ben megépült a vasútállomás -  és 
micsoda szégyen! -  az ajtaján kilépve a frissen érkezett 
utasnak bűzös mocsáron kellett átvergődnie, ha a város- 
központba óhajtott jutni. Ezen a helyzeten nem javított 
lényegesen még az új kövesút sem, amely átszelte az ingo
ványos mélyedést. A városi tanács 1888-ban hozott hatá
rozata értelmében másfél évig hordták a homokot, hogy
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A Strossmayer utca folyója hidakkal -  varriációk (A szerző)

feltöltsék a fennmaradt mélyedést, aztán platánfákkal 
ültették be, és parkot létesítettek rajta, amelyet Erzsébet 
királynéról neveztek el Erzsébet parknak (ma Raichle Fe
renc park). Ez a radikális urbanisztikai megoldás szinte 
egy évszázaddal elodázta a városnak azt az akkor fogant



A Strossmayer utca elképzelt látképei a folyóval (A szerző)

elképzelését, hogy tengelyként reprezentáns sugárúttal 
és sétánnyal kösse össze a Fő teret a Sétaerdővel (mai 
Kiserdő)13, hiszen az Erzsébet park körül újonnan áruba 
bocsátott telkek a legattraktívabb befektetésnek bizonyul
tak a város legtehetősebb polgárai és azok magánpalotái 
részére. Persze eleinte a telkek eladása sem ment egysze
rűen, hiszen mindenki húzódozott házhelyet venni az 
egykori bűzös mocsár partján. Mamuzsits Lázár polgár- 
mester vette meg az első telket, mintegy példát mutatva 
a többi pénzes polgárnak is. Csak amikor az ő magánpa
lotája elkezdett épülni, akkor indultak a többiek is a tel
kekért versengeni -  szinte szétkapkodták őket. Gyönyörű 
emeletes magánvillák sora épült ide angolos előkerttel, 
nagy belső udvarral. A szerencsések közé tartozott Leo- 
vics Simon és Raichle Ferenc is, aki gyorsan három ház
helynek való telket biztosított magának a vasútállomással 
szemben. Ekkor már megindult a főtérre vezető Korzó 
(Kossuth utca) lecsapolt területeinek az urbanizálása is: 
1881-ben megépült Jovan Dimitrijevic emeletes magán- 
bérháza az egykori Kossuth utca és Megyeri utca sarkán, 
majd ezt követte a többi bérpalota is. Az utcát csak 1898- 
ban kövezték ki.

A FŐTÉR RENDEZÉSE

A középkorban a főtérnek a vártól nyugatra eső részét 
egy mesterséges tó borította, amely védelmi célokat szol
gált, és amely a már említett vízfolyásos völgyrendszer egy 
mesterségesen elöntött része volt. A tavat egy gát segítsé
gével váltották ki és szabályozták, amelyet a Fűzfás-éren 
emeltek a Gombkötő (ma Petar Drapšin) utca közepe tá
ján. A törökök 1690-es kiűzése után a vár védelmi szerepe

13 Ezt a sugárutat majd csak a XX. század hatvanas évei végén 
alakítják ki -  megszüntetve a Fűzfás-ér egy hosszú szakaszát -  
teljesen modern lakóteleppel szegélyezve. Ezt az utat ma is Tito 
marsall sugárútnak hívják.
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Az egykori Rogina-bara partján épült új villasor 
(A KMISZ arhívumából)

csökkent, így a tó kezdett akadályt jelenteni a városfejlődés 
szempontjából. „A folyóvölggyel gyakorlatilag két részre 
osztott város egyesítése azzal kezdődött, hogy a mester
séges tavat lecsapolták, és az így nyert terület magasabb 
részeit lassan elkezdték beépíteni.”14 1751-ben a folyóvölgy 
magasabb, bal oldalára építették fel Szabadka első város
házáját előtte piactérrel, a folyóvölgy jobb partjára pedig a 
pestisjárvány emlékére 1738-ban felépítették a mai Szent 
Rókus-kápolna elődjét. A piactéren a Fűzfás-ér két partját 
híd kötötte össze, mellette egy Nepomuki Szent János-szo- 
bor, amelyet Vermes Lajos állított fel 1807-ben. A Szent
háromság-szoborcsoportot 1815-ben emelték a főtéren, a 
Batthyányi utca tengelyében. Ugyanekkor épült fel a gim
názium épülete is, közvetlenül a régi városháza mellett.15 
A régit hamarosan kinőtte a város, a következő városháza

14 Szabó Zsombor: Mesél a Strossmayer utca -  Újítás a városfelújí
tásban (A patkányok uralta udvarok helyén). Üzenet, 1999/1— 
2. 135. Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei. V Szabadka, 
2008, 48-55.

15 U.o.
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mégis csak 1828-ban épült fel, majd mögé 1847-ben fel
épült a Magyar-féle ház is, amely ma a zeneiskola épülete. A 
városháza és a Magyar-féle ház között állt egy kis, három
szög alakú tér, amelyet délkeletről egy háztömb zárt. Ez 
volt a Hal tér (később Csokonai tér), mert a halárusok itt 
kínálták portékájukat. 1883 és 1885 között Könyves Tóth 
Mihály elkészítette Szabadka új rendezési tervét, amely 
többek közt a csatornahálózat kiépítését is nagymérték
ben érintette. Ez magába foglalta az Eötvös utca és a Folyó 
utca rendezését, valamint hatására, az 1890-es évek végén 
elkezdték a városközpont főutainak és tereinek feltöltését. 
„A Piactér feltöltése egy évig tartott, a szekerek a homokot 
éjjel-nappal hordták, és a tér szintjét néhol több méterrel is 
megemelték. Ekkor került a Szentháromság-szoborcsoport 
öt-hat lépcsője a föld alá (ezek még ma is a helyükön van
nak), Nepomuki Szent János szobra teljesen eltűnt volna a 
töltésben, ezért építették be a Rádics-ház sarki fülkéjébe.”16 
A XIX. és XX. század fordulója konjunktúrát hozott az 
országnak és Szabadka városának az élet minden terén, így 
az építkezések is robbanásszerűen beindultak. Ennek a fo
lyamatnak egyik legimpozánsabb eredményeképpen 1908 
és 1912 között a régi helyén, megszületett az új szabadkai 
városháza, sorrendben a harmadik.

Sok épületet bontottak le, hogy megépülhessen az új 
városháza, amely nemcsak az adott térség, hanem a város 
egésze felett is dominál. Megtervezték az újonnan épített 
városháza előtti főtér és a színházra néző új tér rendezését, 
hogy a városházának méltó, megfelelően tágas környezetet 
biztosítsanak. Ezzel a beavatkozással eltűnt a régi tér, ahol 
a piac volt, és a Csokonai tér (Hal tér), amelynek a helyén 
egy ugyanolyan méretű házat terveztek, mint a mai zene
iskola. Eltűnt egy egész házsor a színházzal szemben (az, 
amelyik délkeletről a Hal teret zárta). A régi városházán és 
gimnáziumon kívül lebontottak még két épületet, amelyek 
a gimnázium és a zenede között álltak. Ily módon alakult

16 U.o.



ki Szabadka három tere (ma Szabadság tér, a Köztársaság dezés gyalogos zónát alakított ki a központban. Jó néhány
tér és a JovanNenad cár tér), melyek egyként fogják közre a évig még az időközben elcsúfított Strossmayer utca is a
városházát, Szabadka várossá válásának szimbólumát. gyalogos zóna részévé vált, míg egy éve ismét visszaadták a

A közelmúlt történelme folyamán a három tér rendel- közúti forgalomnak, elméletileg könnyítve ezzel Szabadka
tetése, külalakja állandóan változott. Az 1983-as városren- közlekedési káoszán.

A főtér (A szerző gyűjteménye)
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SZABADKA URBANISZTIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI 
FEJLŐDÉSE A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN-

zabadka városmagja az ősi, kelet felé vezető Szegedi 
út, a déli Péterváradi út, a nyugati Zombori út, az 
északi Pesti út, az északnyugati Bajai út, valamint a 

Halasi út kereszteződésénél jött létre mocsaras, sömlyékes 
területen a Duna-Tisza közében, a Tisza vízgyűjtő terüle
tén. Az ősi mocsárból immár csak a Palicsi- és a Ludasi-tó 
maradt meg. Mindezek az utak az egykori Déli Kapunál 
kereszteződtek, a szabadkai vár előtti téren.

Az első fellelt írott emlék a városról 1391-ből szárma
zik, amikor Zabotka néven említik egy Augustinus nevű 
tolvaj perével kapcsolatban.1 Ebből az időszakból nem 
sokat tudunk a településről, csak annyit, hogy 1526-tól a 
Szegedi szandzsákhoz tartozik, így az első városleírás is a 
török utazó, Evlia Cselebi tollából származik. Leírása sze
rint a település a „citadellából” és a külső városból, a „pa
lánkból” áll. Ma a citadella maradványa a ferences temp
lom és kolostor. A templom nyugati tornyát az erődítmény 
egyik sárga darázskőből emelt bástyája köré falazták, ma
radványai itt láthatók a lépcsőházban. A ferencesek temp
loma és az előtte lévő tér köré szerveződött több mint négy 
évszázadon keresztül a városmag, és a tágabb értelemben 
vett városközpont. A külváros periferikus övezetei még

* Ez a cikk a magyarországi OTKA (T/l 1, F/l 1) által támogatott 
TO37745 számú kutatóprogram eredményeként jött létre. Híd, 
2009/7. 31-36., valamint Építőipari Párbeszéd, 2009/6. 26-29.

1 Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. I. rész. 
Szabadka, 1886, Bittermann József Könyvnyomdája, 29.

mindig a falusi agglomeráció jegyeit viselik magukon. Az 
egész városfejlődésre jellemző az időbeni rétegeződés az 
ősi városszerkezet lényegének megtartásával. A központot, 
főleg az utcák mentén, zárt sorú beépítéssel emelt egyeme
letes épületek uralják üzlethelyiségekkel a földszinten és 
lakásokkal az emeleten. A magasföldszintes házak főleg 
a központ peremére jellemzőek. Magasabb, két-három 
emeltes házakat inkább középületként vagy bérpalotaként 
emeltek a századfordulón. Az utcákat fasorok szegélyezik, 
az egykori piactereket pedig parkokká formálták át.

A török uralom 1542-tól 1686-ig tartott. A XVIII. 
századi viharos történelmi események befolyásolták Sza
badka városfejlődését is. 1743-ban a település elnyeri 
a kamarai mezőváros címet, ekkor nevét Szent Máriára 
változtatják. 1779-ben Mária Terézia szabad királyi város
sá nyilvánította, hálából Maria Theresiopolisra cserélték 
a nevét. Ekkor indult be az intenzívebb városfejlődés is. 
Az új státusszal járó, valamint a városvezetőség által meg
adott kedvezmények elősegítették a lakosság gyarapodá
sát, és felgyorsították az általános fejlődést. Egy évszázad 
alatt a polgárok száma megtízszereződött, és 20 000-re, a 
város területe pedig ötszörösére nőtt.

Az első részletes felmérést és várostérképet Leopold 
Kovács Károly készítette 1778-ban a szabad királyi város
sá való előléptetést megelőzően. Ezen a térképen kijelölte 
a jövendőbeli városközpontot, ezzel elkezdődött Szabadka 
tervszerű városiasodásának folyamata.
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A Kossuth utca a színházépülettel (A KMISZ arhívumából)

A XIX. század polgárosodási és ipari forradalma nem
csak a társadalmi-gazdasági viszonyokat befolyásolta, ha
nem a városképet is. Az első két évtizedben városfejleszté
si, tűzvédelmi tervek, építésügyi szabályzatok készültek, 
és elkezdődött az utcák szabályozása, valamint a vadvi
zek, erek, nyílt csatornák, „barák”2 lecsapolása. Minden 
épülettervet a Mérnöki Hivatalhoz kellett beadni enge
délyeztetésre, ahol meghatározták az épület megenge
dett magasságát, építészeti jellegét, beépítési és tetőfedési 
módját, sőt esztétikai összhatásába is beleszóltak.

A kis, „jelentéktelen” mezőváros valódi, robbanássze
rű felvirágzása 1869-cel, a vasút kiépítésével kezdődik.

2 Mocsaras területek, „pocsolyák”

A Szeged és Pest közötti vasútforgalom valamivel ko
rábban, már 1854-ben beindult. A szegedi vasútállomást 
1858-ban fejezték be, az Osztrák Allamvasút Társaság 
típustervei alapján. 1858. december 2-án forgalomba he
lyezték a kettős vágányú szegedi vasúti hidat. Végül 1870. 
november 16-án megindul a forgalom az alföldi vasút 
Hódmezővásárhely-Szeged-Rókus-Szabadka szakaszán.

Ezáltal Szabadka is belekapcsolódhatott a Monarchia, 
azaz egész Európa vérkeringésébe. Az új vasúttal kereske
dők, bankárok érkeztek, akik megtalálták számításukat 
ezen a gazdag mezőgazdasági tájon, a város pedig esélyt 
kapott a további gazdasági és kulturális fejlődésre. Egy
részt a földbirtokos közép- és nagygazdák körében vált di
vatossá, hogy lakó- vagy bérházat építtessenek a városban,
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Látkép a ferences templommal és a Városházával 
(a szerző gyűjteménye)

másrészt a letelepedő, immár asszimilálódó, főleg iparral 
és kereskedelemmel foglalkozó izraelita lakosság épített új 
épületeket a város központjában. Ily módon beindult a 
polgárosodás teljes kísérő infrastruktúrájával, intézmény- 
rendszerével, melyekhez középületekre volt szükség. Az 
újdonsült polgári réteg igényt tartott arra, hogy az újon
nan emelt épületek kifejezzék gazdasági és politikai ere
jét, és ezt követő szellemi hatalmát. Ezt a történelmi stílu
sok egyvelegéből alkotott eklektikus, díszes homlokzatú 
emeletes paloták jelképezték, amelyek elsősorban Pest és 
Bécs korabeli építészeti trendjeit követték.

Az első mérföldkő Szabadka városiasodásában 1854- 
ben a városi színház épületének felépítése volt a főtéren, 
átellenben a régi városházával. Szabadka városvezetői még 
1849-ben felkérték Scultety Jánost, az egyetlen tanult 
helybeli építészt, hogy tervezze meg a színház épületét, 
amit ő nagyon lelkiismeretesen végre is hajtott. Az épület 
1853-ban már állt, és egy vendégfogadót meg szállodát is 
magában foglalt (Szálloda Pest Városához). Ez a klasszi
cista stílusban fogant épület minden elemével a „művészet
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szentélyét” idézi. A hat korinthoszi oszlop, melyet elegáns 
timpanon koronáz, és amely időközben a város jelképévé 
vált, kijelölte a város középpontját, a főtéren összefutó ut
cák vonalát. Irányadó lett a jövő építészei számára, akik 
majd Szabadka városképét lesznek hivatottak kialakítani. 
A városkeretet meghatározó hangsúlypontként a színház 
felépülése előtt még csak három épület volt jelentős, ég
betörő tornyaival: a ferencesek temploma a kolostorral, 
az Avilai Szent Terézről elnevezett katolikus katedrális, 
valamint a pravoszláv (ortodox) templom.

A Szent Mihály ferences templomot és szerzeteskolos
tort már említettük a Castrummal kapcsolatban. A kő
várat az eredeti földvár helyén 1470-ben építtette Pong
rác János, erdélyi vajda. A Castrumot később, 1504-ben 
említik az írások. Először csak földszintjét alakították át 
kápolnává az 1720-ban Dalmáciából betelepült ferences 
szerzetesek. Az 1730-as bővítés Kayr Mátyás, budapesti 
építész felügyelete alatt történt. 1907-ben Aigner Sán
dor (Temesvár, 1854 -  Budapest, 1912), alakította ki a 
kolostor-templom mai neoreneszánsz formáját még egy 
harangtorony hozzáadásával. Az oltárok tervét szintén ő 
készítette.

Az Avilai Szent Teréz-katedrálist a Castrumtól nyu
gatra, az akkori régi temető szélén emelték 1773 és 1778 
között, barokk stílusban. Kaufmann Ferenc pesti építész 
tervei alapján kezdték építeni, mégis Heiszler Adám el
képzelései szerint fejezték be.

A Krisztus menybemenetele szerb pravoszláv temp
lomot feltehetően 1723 és 1726 között emelték a város 
akkori legmagasabb pontján. Az idők folyamán többször 
felújították (1766-ban, 1804-ben, 1910-ben új tornyot 
kapott, ma is felújításokat végeznek rajta), de lényegében 
megtartotta a barokk stílusú pravoszláv templomok jel
lemzőit.

A negyedik, kisebb volumenű, mégis nem kevésbé 
meghatározó épületként a Szent Rókus fogadalmi kápol



nát kell megemlítenünk, amelyet az egykori Deák utcán 
(ma Matko Vuković utca) emeltek 1738-ban a nagy ko
lerajárvány emlékére. Az eredeti kápolna apszissal épült a 
keleti oldalon. 1773-tól 1797-ig templomnak használták. 
Mai formáját az 1884-es átalakítás után nyerte el, amely 
Macskovits Titusz (Szabadka, 1851. március 15. -  Sza
badka, 1919. szeptember 17.) szabadkai építész tervei 
alapján történt.

A város mai képe, kontúrja aránylag rövid idő -  har
mincöt esztendő -  alatt szinte robbanásszerűen alakult ki, 
az 1880-tól 1914-ig tartó, vagyis az I. világháború kitö
rése előtti időszakban. Ezt a periódust nevezzük kutató
munkánkban „századfordulónak”, és a szinte eufórikus, 
de tervszerű általános építkezés korszakát jelenti.

A kiegyezést (1867), valamint a vasút megjelenését 
(1869) követően megindult a rohamos városfejlődés. Egy
más után sorakoztak az új emeletes házak a városközpont
ban, így az egykori, nyáron poros, télen sáros kis provin
ciális település városias képet kezdett mutatni. Ebben a 
városiasodási folyamatban úttörő szerepet játszott a már

A Batthyányi u 2. és a ferencesek temploma 
(A KMISZ arhívumából)

A város madártávlatból (Augustin Juriga felvétele)

említett építész, Scultety János. A színházon kívül az első 
emeletes épületeket is ő tervezte Szabadkára. Számos épü
let őrzi a mai napig nyugodt, arányos, klasszicista építé
szeti nyelvezetét, amelyek stílusban kiegyensúlyozottak, 
megóvásuk külön kihívást jelent a város örökségvédői ré
szére. Az 1840-1860 között létrehívott épületei közül kü
lönös figyelmet érdemel a Deák utca (ma Matko Vuković 
utca) 10. alatti egyemeletes alkotás. Scultety tervei alap
ján épültek a Batthyányi utca (ma Dimitrije Tucović utca)
2. és 2/a számú, valamint a Szent István tér (ma Köztár
saság tér) 4. és 6. számú egyemeletes házak. Mindezek az 
épületek egyemeletesre épültek klasszicista stílusban.

A következő korszakban számos eklektikus „neo” jel
zésű stíluskeverékben fogant emeletes épületet emeltek a 
városközpontban. Alkotóikat mint „városteremtőket” kell 
megemlítenünk: Macskovits Titusz, Wágner Nándor, 
Milán Zarić és alkotómunkássága egy részét illetően Ra- 
ichle J. Ferenc.

Macskovits Titusz volt a legtermékenyebb közülük, 
számos földszintes és emeletes házat tervezett. A legje
lentősebb alkotásai: a Sárgaház (Strossmayer utca 11.), az 
Aranydinnyeház (Strossmayer utca 4.), a Milinovié-ház
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A nagyposta sarka (A szerző gyűjteménye)

(Rudics utca 2.), az egykori Deák (Matko Vuković) utca 
házsora, néhány emeletes ház a Korzón (a 6-os, a 8-as és a 
12-es), valamint a már szecessziós Aranybárány Szálloda 
épülete. O tervezte az akkori polgármester, Mamuzsits 
Lázár lakóházát az egykori Mária Terézia park mentén 
(ma Raichle Ferenc park 7.), a Đura Đaković utca 9-es, 
10-es és 11-es számú épületeit, valamint a püspöki plé
bánia homlokzatának átalakítását is a Teréz téren (ma a 
Fasizmus áldozatainak tere). A legszűkebb központban a 
Dimitrije Tucović utca 3-as, 7-es és 9-es szám alatti bér
paloták is az ő alkotásai. A felsorolt épületek, egytől-egyig 
magukon hordozták a századforduló pecsétjét, tanúbi
zonyságai Szabadka városiasodásának, valamint olyan 
jelleget kölcsönöztek a városnak, amely kitűnő táptalajt 
nyújtott az életörömmel teli szecessziós építészet kacska- 
ringós formáinak kisarjadásához.

Raichle J. Ferenc építész (Apatin, 1869. február 
23. -  Budapest, 1960. április 12.) gazdagon burjánzó 
alkotótevékenysége által több neobarokkos, eklektikus 
és egy utánozhatatlan szecessziós épülettel gazdagította 
Szabadka városképét. Nemcsak magánpalotákat, hanem 
számos középületet tervezett, így a gimnázium épületét

A gimnázium épülete (A szerző gyűjteménye)

is a Petőfi és a Mihály (ma Széchenyi István) utca sar
kán. A gimnáziumot dominánsan lágy, barokk forma
világ jellemzi hangsúlyos kupolával a középső rizalit fe
lett. 1901-ben adták át használatra a város polgárainak. 
Raichle szintén barokkosra tervezte az egykori Nemzeti 
Casino (ma a Városi Könyvtár) épületét is az Egressy és 
Wesselényi utca, Szent István tér felé eső sarkára (ma 
Szabadság tér 2.). Raichle eklektikus épülethomlokzat- 
dekorációjára jellemzők a gazdag füzérdíszek, valamint 
az emberi fej-, azaz maszkmotívumok. Ilyen és hasonló 
díszítőelemek ékesítik az egykori banképületet (ma a Fi- 
delinka) a Batthyány (ma Dimitrije Tucović) utca végén, 
a Korzó 10. alatt álló egykori Zágráb Szálloda homlok
zatát, valamint a Megyánszky-házat a Đura Đaković u. 
1. szám alatt. Romantikus stílusú a Rudics utca 2/a alatti 
egyemeletes ház. Mégis élete mesterművének tekinthet
jük a Raichle-palotát, amely a mai Raichle Ferenc tér
5. szám alatt épült saját házaként, a magyar szecesszió 
stílusában. Ezt az egyemeletes palotát, amelyben ma a 
Képzőművészeti Találkozó nevű művészeti galéria talál
ható, teljesen felszabadulva minden megkötöttség alól, a 
saját ízlése szerint alkotta meg szárnyaló ihlete lendület-
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A Kunecz-ház (A szerző gyűjteménye)

ében. A színpompás, Zsolnay mázas pirogránittal, Róth 
Miksa-üvegfestményekkel, és muránói pasztából össze
állított homlokzati mozaikdíszekkel gazdagított Raich
le-palota, a szecessziós építészet nemzetközileg is csodált 
remekműve, állami védettséget élvez, és a közelmúltban 
újították fel.

A Szabadka Vidéki Kereskedelmi Bank épülete (Vukelić Željko)

Szabadka építészeti fejlődése a századfordulón meg
jelent szecesszió korában csúcsosodott ki. Az első, már 
egyes elemeiben szecessziót idéző szabadkai épületnek 
az 1892-ben Leovits Simon részére épült, Lechner Ödön 
és Pártos Gyula által tervezett egyemeletes magánpalo
tát számítjuk, a mai Raichle Ferenc park 11. szám alatt. 
Ez az arányosra tervezett, dominánsan angol hatásokkal 
dúsított francia reneszánsz stílusban tervezett ház, sárga 
homlokzattégláival, mázas Zsolnay cseréppel fedett tete
jével, szecessziós formájú tornyával és tulipánmotívumos 
záróköveivel immár előrevetíti a közeljövő szecessziós -  a 
historizáló stílusokat háttérbe szorító -  építészeti forra
dalmat.

A századfordulón egy igen jelentős budapesti építész
páros érkezett Szabadkára. Komor Marcell (Pest, 1868. 
november 7. -  Sopronkeresztúr, 1944. november 29.) és 
Jakab Dezső (Rév, 1864. november 4. -  Budapest, 1932. 
augusztus 5.) a szegedi zsinagóga pályázatán csak máso
dik díjat nyertek Baumhorn Lipót után, de a szabadkai 
Izraelita Hitközség megvásárolta terveiket, és meghívta 
őket Szabadkára zsinagógát építeni 1900-tól 1902-ig. Ez 
az épület a legértékesebb a városban, hiszen Európa-szerte

Az előző épület temesvári párja az Unirii téren (Vukelić Željko)
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A palicsi Vigadó (A szerző gyűjteménye)

talán az egyetlen zsinagóga, amelyet a magyar szecesszió 
szellemében építettek. Építészeti és szerkezeti értékei is 
hangsúlyosak.

Következő tervük 1907-ből az egykori Szabadka Vi
déki Kereskedelmi Bank Rt. épülete volt a Kossuth (ma 
Korzó) utca 4. szám alatt. Ez az épület szerkezeti újítá
sokat ugyan nem hozott, de a szecessziós díszítőelemek 
gazdagsága szinte tökéletes harmóniát alkot az építészeti

megfogalmazással. Komor és Jakab, a szabadkai bank
épülettel szinte teljesen megegyező épületet tervezett Te
mesvár barokkos főtere, a P-ta. Unirii egyik sarkára.

Az építészpáros talán legismertebb műve, Szabadka 
polgárai azonosságtudatának szimbóluma, az új Város
háza épülete égbetörő tornyával, amelyet 1908 és 1910 
között emeltek a magyar szecesszió stílusában a város fő
terén, a régi barokk városháza helyén. Ez a méreteiben és
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A Női fürdő (A szerző gyűjteménye)

művészi kifejezésmódjában is monumentális épület uralja 
a városközpontot. Tömegeinek misztikus gyökerekhez 
visszavezethető arányai és viszonyai, élénk színvilága, a 
Zsolnay díszítmények és épületszobrászati elemek gaz
dagsága, a kovácsoltvas szimbólumok többrétegű üzene
tei tökéletesen harmonizálnak egymással kivetítve a mak- 
rokozmosz és mikrokozmosz örök egységét.

A Városházán kívül meg kell említenünk Palicsfürdőt 
és annak kiépítését, amelyben a Komor és Jakab építész
páros tervezőként döntő szerepet játszott. Az újonnan el
készült palicsi épületeket, a víztornyot, a Vigadót, a női 
strandot, a zenepavilont és az emlékkutat a szabadkai

Városházával egy időben, 1912-ben adták át használatra. 
Ezzel Palics népszerűsége néhány éven belül túlszárnyalta 
a Kamarásét, a szegedi polgárság kedvelt üdülőhelyét.

A felsorolt épületek, csak a leglényegesebbek Sza
badka városiasodási folyamatában. Természetesen más 
építészeti vagy dekoratív szemszögből figyelemre méltó 
paloták és bérházak is sorakoznak a város központjában, 
de tény és való, hogy a városépítés kulminációját a XX. 
század első évtizedében, a magyar szecesszió stílusának 
(az utolsó stílusirányzatnak) az elfogadásával élte meg. Ez 
az irányzat egyedi hangulatot teremtett Szabadka város- 
központjában.
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A PÁHOLYHÁZ TÖRTÉNETE*

z első szabadkai szabadkőműves páholy 1899. má
jus 31-én alakult Korossy testvér református lelkész 
királyhalmi szőlőjében, méghozzá a szegedi Árpád 

páholy patronátusa alatt. A Kossuth Lajos Szabadkai Sza
badkőműves Kör újonnan megválasztott tisztségviselői a 
szegedi Árpád páholy főmestere előtt tették le a testvéri 
esküt. Megfelelő páholyház hiányában az újonnan meg
alakult társaság különböző helyeken tartotta összejövete
leit, amikor szegedi és zombori vendégeket is fogadtak. Az 
összejövetelek helyszínei a Bárány Szálloda, a Városligeti 
Vendéglő, a Nemzeti Szálló, esetenként egyes testvérek 
magánlakása volt. Sajnos a szabadkai hatóságok állandó 
zaklatása és az ebből eredő negatív közvélemény hatásá
ra a kör tagsága nemcsak hogy nem szaporodott, hanem 
még meg is csappant, majd a páholy lassan saját magától 
elaludt. Ez a passzív időszak 1902 és 1909 között tartott.

Néhány régi testvér összefogása és kezdeményezése 
eredményeképpen, 1910 májusában megszületett az Al
kotás páholy. Még az előkészületek folyamán felvetődött 
az állandó páholyház végleges helyének kérdése, hiszen a 
rohamosan emelkedő taglétszám teljesen magától értető
dően sürgette e probléma megoldását. így már az alakulás 
havának 21. napján a telekvétellel megbízott dr. Singer Si
mon testvér jelentette, hogy a páholyház telkét „...az ala
kítandó páholy céljaira és számlájára megvette...”.1 Amíg

* Ez a cikk a magyarországi OTKA (T/l 1, F/l 1) által támogatott 
T037745-ÖS számú kutatóprogram eredményeként jött létre. 
Megjelent: Országépítő, 2006/4. 34-37.

1 Kertész Samu: Alkotás -  „Stvaranje” t. és szk. páholy alakulásának

az új páholyépület felépült, a tagság az akkori „Barzel 
vaskereskedő házában, az emeleten tartott bérhelységet az 
összejövetelek céljából”.2 1911 elején már 30 tagja volt a 
páholynak, ellenben az „új páholyház építéséhez ez ideig 
csak a telek és az építési szándék volt meg. Jakab Dezső 
(Rév, 1864. november 4. -  Budapest, 1932. augusztus 5.) 
testvér, budapesti építészmérnök, aki akkoriban fejezte be 
a szabadkai Városháza építését, megígérte, hogy az épí
tendő páholyházunk terveit megcsinálja. Ez el is készült 
és az 1912. január 4-diki munkán a testvéreknek bemu
tatták, és amikor ennek alapján Vály Gyula tv. Az 1912. 
március 7-diki munkán a költségvetést beterjesztette, azt 
a testvérek elfogadták.”3

Az építési engedély kérvényét Vály Gyula építész 
1912. június 26-án nyújtotta be a hatóságokhoz Lányi 
Mór elnök aláírásával.4

A kérvényre először visszautasító válasz jött a Városi 
Tanácstól azzal a kifogással, hogy az új emeletes épület 
túl kicsiny, magasan fekvő ablakaival nem felel meg a vá
ros által támasztott szépészeti követelményeknek, és nem 
illik bele a „szépen fejlődő” utcaképbe (hivatkozva az épí
tési szabályrendeletek 2 §-a).

és működésének története. 1909-1934. Szabadka, 1935.
2 Uo.
3 Uo.
4 SZTL: Mérnöki III. 559/1912 (1912. július 9.). Bejegyzés: 1912. 

június 26. „Nagy János átvette a terveket 1 példányban. -  Te
lek: I. kör, Bem utca 139. (Megjegyzés: a Bem u. és Árpád u. 
sarkán).
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A páholyház helyrajza 1913-ból (TLSZ)

A válaszlevélben, már 1912. július 9-én Lányi Mór 
ejelenti a döntés elleni fellebbezését a közigazgatási bi- 
ottsághoz. Nem kis felháborodással arra hivatkozik, 
LOgy senkinek sincs jogában beleszólni a tervezőmérnök 
Jakab Dezső) művészi megfogalmazásába, különösen, 
La azt az érvényben lévő, különben is már elavult építési 
zabályzat sem indokolja, hiszen a I I .  fejezet 29. §-a csak 
belvárosi házak színezésére vonatkozik: „... az épület 

Lomlokzatának kiáltó és szemet sértő színnel való mázo- 
isa meg nem engedtessék”. Lányi Mór a fellebbezésben

ezt írja a közigazgatási bizottságnak: „Azt megszabni, 
hogy milyen alakú és méretű ablakot alkalmazzanak, a 
hatóságnak nem lehet. Ezt a tervező művész s a helység 
rendeltetésszerű szükséglete szabja meg. De mindezektől 
eltekintve, a páholyház terve modernizált görög stílusban 
készült s köztudomású, hogy a görög építési modor nagy 
ablakokat nem ismert. Ha a tekintetes Tanácsnak joga 
lenne az épület művészi megoldásába beleszólnia -  amit 
tagadunk, mert a művészi felfogás hatósági dirigálása le
hetetlen -, akkor kellett volna közbelépnie, ha nem ilyen
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ablaknyílásokat terveztünk volna. Mivel a páholyházat 
első rendű fővárosi művészek tervezték, szobrászati ré
szét is kiváló szobrászművész fogja mintázni, az új épü
let nemcsak az utcának, hanem a városnak is egy érdekes 
felfogású, díszes középülete leend.”5 A Városi Tanácsnak 
a következő napon (1912. július 10-én) beterjesztett leve
lében Lányi Mór hangvitele végül engedékenyebbé válik, 
az elnök ígéretet tesz arra, hogy - ha csak az a kifogás - a 
folyamodó hajlandó korrigálni az ablakok méreteit. A le
velezésből később kitűnik, hogy ez meg is történt, így az 
építési engedélyt is hamarosan kiadták. Sajnos az építési- 
engedély-kérelem mellett beterjesztett tervrajzok nyomta
lanul eltűntek.

Magáról az építkezés folyamatáról, kivitelező mes
terekről egyelőre nincs adatunk, csak annyi, hogy Vály 
Gyula építészt jelölték ki a munkálatok felelős építésveze
tőjéül. Már folyó év novemberére elkészült a páholyház. 
Telke az egykori Bem u. és Árpád u. sarkán helyezkedett 
el, a Bem utca 139. szám alatt. Ez a mai Senoa utca jobb 
oldalán, 16. szám alatt, az egykori Ruff cukorkagyár mö
götti kisutca sarkán volt.6 1913 folyamán telekkiigazítás 
történt az utcavonal javára, mivel a páholyház sokkal ki
sebb helyet foglalt el a rendelkezésre álló telekből, mint 
amennyire szükség volt, így, a 110 négyszögöl telekből 
összesen 86 négyszögöl maradt meg az Alkotás tulajdo
nában.7

„Páholyunk életének egyik legjelentősebb mozzanata 
volt az 1912. évi november 28-diki munka, amelyet már 
ebben, - az éppen elkészült -  új páholyházunkban tartot
tunk meg. Csöndes örömet érzett minden testvér a szív
ében és a Főmester a testvéreket további kitartó munkára 
buzdította és erre, valamint munkánk új templomára a

5 U.o.
6 Horváth József: A szabadkai szabadkőművesek. Bácsország, 

2002/1—III. 60.
7 SZTL: III 559/1912.
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A páholyházról fennmaradt egyetlen fénykép (Ismeretlen forrás)

V.; E.; N.; É.; M.-nek áldását kérte...”8 A páholyházat a 
testvérek saját bútorzattal és rituális felszereléssel látták el, 
amely szerény volt ugyan, de teljes összhangot képezett, 
valamint teljesen megfelelt rendeltetésének.

Az épület egyemeletes sarokháznak készült. Alap- 
rendeltetéséből eredően, és valószínűleg a szerény anyagi 
körülményekből kifolyóan, a kor ízléséhez viszonyítva 
aránylag visszafogott, nem szembetűnő utcai megjele
néssel. Tömegeiben alapvetően két egységet képezett,

Kertész Samu: i. m.



építészetileg mégis három részre tagolódott. Az első, an- 
nexszerű egységet rejtő, udvar felőli bejáratot tartalmazó 
épületrészt, amely valószínűleg a belépőt és öltözőhely
séget tartalmazta, valamint a középső, a társalgót, azaz 
étkezőt magába foglaló épületrészt Jakab Dezső valami
vel alacsonyabbra tervezte, mint a sarkit. A belépőt rejtő 
épületrész utcai homlokzatán csak két kicsiny tető alatti 
ablak látszik az egyetlen eddig ismert, az egész házat befo
gó korabeli fényképen. Az étkezőt magában foglaló épü
letrésznek az emeleten és a földszinten is négyzet alakú 
ablakai voltak (a földszinten kettő szélesebb, az emeleten 
pedig három keskenyebb).

A fő épületrész az előző fölé emelkedett, sarka enyhén 
csapott, félkörös, a tető magasságában levő méhkaptár 
formájú díszítés a szorgalmat, takarékosságot és gazdag
ságot szimbolizálta. Ilyen jelképet fellelhetünk szinte az 
összes korabeli banképületen. A Bem utcai homlokzat 
első emeletén félköríves, apszisjellegű kiugró volt félku
polás lemeztetővel, amelyet csak függőlegesen hosszúkás, 
magasan álló négyszögletes ablakok sora díszített. Ez 
alatt, a földszinten is négyzet alakú ablakok sorakoztak 
bejárati kapuval a jobb szárnyon. A zárt erkélytől jobbra 
és balra süllyesztett keretezés -  vakablak -  állt. Az épület 
homlokzatainak legkülönösebb elemei a kicsiny, egészen 
magasan fekvő emeleti ablakok voltak, amelyek a páholy
terem szellőztetésére és minimálisan szükséges nappali 
megvilágítására szolgáltak, mégis, mint egy titkot rejtve, 
teljesen elzárták azt a külvilág, a „profánok “ kíváncsi te
kintete elől. Az Alkotás utcai homlokzaton is süllyesztett 
keretezés húzódott végig, mégpedig öt darab. Ezek közül 
a két szélső ismét vakablakot keretezett, míg a két belső 
keret felső részében ismét kicsiny ablakok voltak. A kö
zépső keret sokkal szélesebb, és felső zónájában három 
kis ablakot nyitottak. A süllyesztett keretezésen kívül a 
páholyház homlokzatainak díszítése meglehetősen vissza
fogott volt. Alul folyamatos, egyszerű lábazat futott kör

be, az eresz alatti falfelületet pedig fogazatot utánzó va
kolatplasztika szegélyezte. A főpárkány is hangsúlytalan 
volt. A Bem utca felőli kapubejáratot kétoldalt pilaszterek 
hangsúlyozták, amelyek háromszög alakú timpanonszerű 
homlokzatelemet tartottak. A páholyház külalakja csak a 
bennfentesek részére tette „olvashatóvá** funkciójából ere
dő térelrendezését, de tette ezt egy teljesen újszerű, szinte 
modernista megfogalmazásban. Szerény, geometriai sze
cessziós (Lányi Mór szerint „modernizált görög stílusú”) 
hangvitelével bele kívánt olvadni környezetébe, minden 
hivalkodást és feltűnést mellőzve meg kívánt felelni ere
deti rendeltetésének, karitatív mivoltának.

Az Alkotás tagjai nem sokáig élvezhették a páholy
házuk kínálta előnyöket, hiszen 1914-ben kitört az I. vi
lágháború, így a páholymunka is szünetelt 1916. június 
14-ig, időközben az épületet a testvérek katonai üdülő
kórházzá rendezték be, melynek működéséhez adakozás
sal hozzá is járultak.

„...A kórház megnyitásához a testvérek 50 ágyat, tel
jes felszereléssel állítottak be, és amíg csak fennállott az 
üdülőkórház, mindig kihasználták az utolsó helyet is... 
Mielőtt a katonai hatóság a páholyházat a kórház céljaira 
átvette, L. M. Tv. elvitte onnan összes felszerelési tárgya
inkat, amelyet az épület visszavételekor 1916-dik év kö
zepén helyeztünk ott el újra...”.9 Sajnos a páholyház idő
közben igen rossz állapotba került és tatarozásra szorult. 
Munkát ismét csak 1916. június 16-án tartottak erősen 
megcsappant létszámmal.

„...1918 októberében a visszavonuló osztrák-magyar 
katonai haderő egyik parancsnoksága foglalta el a páholy 
épületét, amelyből ismét el kellett szállítani felszerelése
inket, majd november közepén a városunkba bevonult 
győzedelmes szerb hadsereg parancsnoksága vette igény
be az épületet, amelyet előbb egészségügyi, majd később

9 Uo.
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adminisztrációs célokra használt fel...”10 Ebben az idő
szakban a testvérek kénytelenek voltak magánházaknál 
tartani összejöveteleiket várva a pillanatot, amikor vissza
kaphatják a páholyházat. Ez csak 1924. december 13-án 
teljesült.

„...1924. december 13-dikán visszakaptuk épüle
tünket a katonai parancsnokságtól. Azonban a ház és a 
berendezés nagyon leromlott állapotban került vissza a 
kezelésünkbe. Bútoraink és felszereléseink egy része elve
szett vagy használhatatlanná vált...”11

10 Uo.
11 Uo.

A tanulmány forrásául szolgáló kiadvány páholyház
ról szóló része, amely az Alkotás-Stvaranje szabadkőmű
ves páholy fennállásának 25 éves évfordulójára készült 
1935-ben, ezzel befejeződik. Az épület további sorsáról 
keveset tudni. Mégis bizonyos, hogy ebben az épületben 
székelt a Szerbiai Orvostársasság szabadkai részlege, és ez 
az épület volt a Vöröskereszt szabadkai székháza 1940-től 
1978-ig, mikor lebontották.

Szabadka, 2006. október 31.

A Városháza (A szerző gyűjteménye)
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A SZABADKAI VÁROSHÁZA HOROSZKÓPJA*

Réhány évvel ezelőtt az irataim között egy érde
kes irományra leltem, amelyről máig sem tudom, 
hogyan került oda, kitől kaptam. Egy gépelt szö

veg nagyon nehezen olvasható fénymásolatáról van szó, 
amelybe a könnyebb olvashatóság érdekében valaki kéz
írással belepótolt, hogy hangsúlyozza a túl halvány be
tűket, szövegrészeket. A szöveg kezdetén egy számomra 
olvashatatlan szerzői név található, a szöveg eredeti címe 
pedig Részletek Szabadka városházának horoszkópjából. A 
szöveg nyelvezete, hangvitele, hangulata arra utal, hogy 
régi eredetű lehet. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 
bolygóállásból hiányzik a Plútó, amelyet csak 1930-ban 
fedeztek fel, tehát a szöveg 1930 előtt íródhatott. Ez arra 
a következtetésre utal, hogy maga a felállított horoszkóp 
is egy pontatlan melléfogás a hiányzó bolygó miatt. Igen 
ám, de ez a feltételezés csak 1930 és 2006 között lehetett 
érvényben, mert a tudósok 2006-ban arra a következ
tetésre jutottak, hogy a Plútó mégsem naprendszerünk 
bolygója, és megszüntették státuszát. így talán mégis 
hiteles a jövendölés? Ezt szerintem döntse el a tisztelt ol
vasó, a szöveget pedig, mint egy érdekes korrajzot, úgy 
jelentetem meg, minden utólagos hozzáfűzés nélkül.

„1912. Szept. 15-én ünnepi ülés volt a városházán, 
utána díszebéd. Megszületett a városháza. A  Greenwich-i a  nyugati tornyon elhelyezett eredeti kovácsoltvas
csillagidő ezen a napon 11 óra 36 perc és 19 másodperc. világgömb az égövi jegyekkel

* Ez a cikk a magyarországi OTKA (T/l 1, F/l 1) által támogatott T037745-ÖS számú kutatóprogram eredményeként jött létre. Isme
retlen forrású írott anyag.
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Az istenek felállása a következő: a Nap a 9. házban a 
Szűz jegyének 22. fokán, a Hold a 12. házban a Skorpió 
19. fokán, a Merkúr a 9. házban a szűz 7. fokán, a Vénusz 
a 10. házban a Mérleg 11. fokán a Mars ugyancsak a 10. 
házban a Mérleg 8. fokán, a Jupiter az első házban a Nyi
las jegyének 8. fokán, a Szaturnusz a 6. házban az Ikrek
4. fokán, az Uránusz a 2. házban a Bak 30. fokán és végül 
a Neptunusz a 8. házban a Rák 25. fokán.

A Városháza aszcendense (felkelő nap) a Nyilas jegyé
nek 7. fokán van. Ez azt jelenti, hogy a városháza a Nyi
las jegyében született. Ennél jobbat nem is várhattunk. 
Ugyanis már az ókori csillagjósok is úgy tartották, hogy 
a mi vidékünk a Nyilas jegyének uralma alatt áll. E vidék 
égi urának tetszésére került hát ide a városháza.

Az állatövi jegyeknek is vannak urai, ezek a bolygóis
tenek. A Nyilas uralkodója a Jupiter, a főisten. Szabadka 
városházának horoszkópjában a Jupiter kozmikus pozíci
ója rendkívül jó. A Nyilas jegyének 8. fokán áll, vagyis a 
saját jegyében van, azonkívül mint felkelő bolygó együtt 
áll az aszcendenssel, és ez nagy szerencsét jelent. Ugyan
akkor a Jupiter a horoszkóp első házában is benne van. Ez 
azt jelenti, hogy arculatát elsősorban a Jupiter adományai 
határozzák meg. Jellemző lesz rá a vezetés, igazgatás, iga
zságszolgáltatás, általában az intézményesített ügyek ma
gas szintű rendezése és igazán jó igazgatása, mert a Jupiter 
helyzete, mint már említettük rendkívülien harmonikus.

Ha a szeptember 15-i díszebéden a városatyák között 
csillagjós is ült, és elmondta ezeket, mindenféleképp tet
szést váltott ki. Ám becsületes csillagjós nem hallgathatja 
el az ég felől áramló rossz hatásokat sem.

A legszembetűnőbb, hogy a 9. házas Merkúr a Szűz 
jegyéből, ami neki ugyancsak saját jegye, határozottan 
támadja a felkelő pontot. 90 fokos fényt vet rá, amit a

csillagjósok úgy mondanak, hogy rossz fényt vet rá. A 
Merkúrtól jövő rossz fény jelentése: kereskedők, üzletem
berek veszélyeztetik azokat a nemes vonásait a városházá
nak, amit a Jupiter adományoz.

Ha, netán, a városatyák megijedtek, hogy szeretett 
városházuk a kereskedők tulajdonává válhat, és a kereske
delmet szolgálja, a csillagjós megnyugtathatta őket, nem 
olyan komoly veszély ez a befurakodó Merkúr részéről. A 
horoszkóp szerint a városháza oldalán nagy pártfogó áll: 
Vénusz istennő.

A Vénusz a Merkúr és a Jupiter között helyezkedik 
el, méghozzá úgy, hogy hatodfényt, vagyis jó fényt vet a 
Jupiterre meg a felkelő pontra, és 30 fokos fényszögével 
engeszteli a Merkúrt. A 10. ház, ahol a Vénusz tartózko
dik, a társadalmi megbecsülés, a hírnév háza. A Vénusz 
jó fénye ebből a házból megbecsülést, hírnevet biztosít a 
városházának, és természetesen szépséget. Merkúrra ráve
tett engesztelő fénye pedig azt jelenti, hogy a Vénusz is
tennő igyekszik a városházában a szeretetnek, a művésze
teknek, a békés, humánus céloknak is helyet biztosítani.

A horoszkópban az anyagiak háza a 2. ház. A város
háza horoszkópjában ez a Bak és a Vízöntő jegyekbe esik. 
A 2. házban egyetlen bolygó tartózkodik, az Uránusz. Az 
Uránusz hátráló mozgást végez, így nem sok jót ígér. Sőt, 
e ház helyzete végzetesen rossz lenne, mert a ház ura, a 
Hold, romlásba van a Skorpióban, és arra jó fényt vet a 
Jupiter. Ezeket a hatásokat értelmezhetjük, hogy a város
háza anyagi helyzete néha szinte kilátástalan, máskor vi
szont szerencse folytán jó. És melyik van előbb, a horosz
kópból ez is kiolvasható. A városháza életében a szerencse 
folyamán jót közvetlen követi egy aggasztóan rossz anyagi 
helyzet.

(ÍGY AKARTÁK AZ ISTENEK)”
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A Városháza horoszkópja



Városháza
1912. szeptember 15., 12.00, közép-európai időszámtás [CET]: greenwichi időszámítás +1 óra 
Szabadka: keleti hosszúság 19° 36’, északi szélesség 46° 06’

Bolygó

neve
helyzete

állatövi jegyben házban
Nap Szűz 22° 13’ 9.
Hold Skorpió 18° 37’ 12.

Merkúr Szűz 06° 57’ 9.
Vénusz Mérleg 11° 38’ X.
Mars Mérleg 08° 17’ X.

Jupiter Nyilas 08° 21’ I.
Szaturnusz Ikrek 04° 07’ 6.

Uránusz (R) Bak 29° 45’ 2.
Neptunusz Rák 25° 29’ 8.

Plútó Rák 00° 02’ VII.
Felkelő holdcsomó

pont (R) Kos 13° 26’ IV.

Házcsúcsok Piacidus házrendszer szerint

I., Ascendens Nyilas 6° 28’
2. Bak 10° 14’
3. Vízöntő 21° 03’

IV., Imum Coeli Halak 28° 31’
5. Kos 26° 55’
6. Bika 18° 29’

VII., Descendens Ikrek 6° 28’
8. Rák 10° 14’
9. Oroszlán 21° 03’

X., Médium Coeli Szűz 28° 31’
11. Mérleg 26° 55’
12. Skorpió 18° 29’
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Nap

Hold 60°

Merkúr

Vénusz

Mars 0°

Jupiter 90° 60° 60°

Szaturnusz 90° 120° 120° 180°

Uránusz 120° 120°

Neptunusz 60° 120° 180°

Plútó 90° 90° 150°
Felkelő holdcso

mópont 180°

Asc 90° 0° 90°

MC 0° 0° 120° 120°

Szabadka, 2008. március 28.
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A SZABADKAI RAICHLE-PALOTA FELÚJÍTÁSA

R
aichle József Ferencet (1869, Apatin -  Budapest, 
1960) 1895-ben, huszonhat éves korában már sza
badkai építészként emlegetik, ugyanis budapesti 

tanulmányai végeztével (1891), külföldi szakmai kalan
dozásai, majd rövidebb budapesti és szegedi tartózkodás 
után ide nősült, és itt telepedett le. Varga Károly, a Városi 
Tanács képviselője, Szabadka egyik legbefolyásosabb pol
gára leányának kezét nyerte el, aki később valószínűleg 
nagymértékben befolyásolta építészi hozzáállását és el
képzeléseit újonnan épülő, „szerény” családi otthonuk 
tervezése és kivitelezése folyamán. Nem lehetett nehéz 
befolyásolni Ferencet, az ambíciók által elvakított fiatal 
műépítészt, sikeres építkezési vállalkozót és üzletembert, 
kifinomult ízlésű ínyenc műgyűjtőt és nem utolsó sorban, 
szenvedélyes hazardőrt, aki ekkoriban még töretlen élet
pályát remélve szerelmes volt feleségébe, két lányába, az 
Életbe és a Művészetbe. Ambícióiban támogatta őt be
folyásos apósa és Mamuzsits Lázár polgármester is, akik 
bőven ellátták tervezési és építési megbízásokkal -  való
színűleg megfelelő pénzügyi ellenszolgáltatások fejében. 
1895 és 1906 között születtek főbb művei Szabadkán és 
Vajdaság-szerte: a Nemzeti Szálloda homlokzatának felújí
tása (1895); a Nemzeti Casino épülete (1895); az új gim
názium tervei (1896-1900); az Österreichisch-ungarische 
Bank épülete (1901); Megyánszky Sebő lakóháza (1902); a

* Ez a cikk a magyarországi OTKA (T/l 1, F/l 1) által támogatott 
T037745-ÖS számú kutatóprogram eredményeként jött létre. 
Megjelent: Országépítő, 2006/1. 36-39.

Raichle-palota (saját lakóháza, 1903-1904); a mellette lévő 
két emeletes bérpalota (1904); a palicsi Conen-villa (1900); 
a szabadkai Zsinagóga pályázata (1900); egy sertéshizlalda 
és tejüzem tervei (1906 körül); a szabadkai új Városháza 
pályázata (III. díj); a Vasa Stajicutca 11-13. alatti két föld
szintes és több családi ház (1899); az apatini Városháza, a 
topolyai római katolikus templom (1904-1906) stb.

Sajnos a siker nem tartott örökké. Uj felkapott épí
tészek jelentek meg a városban Jakab Dezső és Komor 
Marcell személyében, majd a pazarló életmód, néhány 
balsikerű vállalkozás, de főleg az új polgármester (Bíró 
Károly) okozta politikai változások kegyvesztettséghez, 
később csődbe vezették Raichlet. A minden ízében pom
pás, szecessziós családi palota és a mellette emelkedő bér
házak építkezései a vasútállomással szembeni telken is óri
ási pénzösszegeket emésztettek, amelyeket kölcsönökből 
igyekezett fedezni. Végül a tönkrement építész családjával 
már 1906-ban kénytelen volt megszégyenülve elhagyni a 
várost, míg teljes vagyonát, ingatlanjaival és ingóságaival 
együtt a hitelezők elárvereztették. 1

O is e maradi szellemű, kis alföldi „mocsárváros” és 
kapzsi lakói paraszti mentalitásának, és alantas sikkasz
tásainak áldozatává vált, mint megannyi haladó szelle
mű, szerencsétlenségére víziókkal megáldott polgártársa

1 Csak néhány eredeti bútordarab (az arab dohányzószoba) 
maradt meg ebből az időszakból. Ezek hosszú viszontagságok 
után a szabadkai Népszínház díszletgyűjteményéből a 2005-ös 
átadási ünnepségeken restaurálás után végül visszakerültek az 
épületbe.
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(Macskovits Titusz építész, Vermes Lajos stb.). Raichle 
Ferenc Szegeden telepedett meg, őstehetségének és lan
kadatlan alkotóvágyának köszönhetően ismét talpra állt, 
és még Szabadkán kiforrott, kifinomult szecessziós stílu
sával és jellegzetes építészeti nyelvezetével felfegyverkezve 
néhány év leforgása alatt emeletes paloták sorával gazda
gította Szeged építészeti örökségét.

Szegedi munkásságának eredményei: a Ságvári utca 4. 
alatti Földes-ház (1907); a Gyertyámos utca 4. alatti Sháf- 
fer-ház; a Bercsényi utca 17. alatti lakóház (1908); a So
mogyi utca 42. alatti (azóta elpusztult) villa (1908 körül); 
a Tisza Lajos körút 20/b alatti Gróf-palota (1912-1913); 
a Szent Mihály utca 9. alatti Móricz-ház (1909-1910); 
a Szentháromság utca 2-4. alatti Raichle-palota (1909— 
1910)2; a Batthyány utca 33. alatti Vastagh-ház 3(1911).

Az elárverezett épület a hitelező bank tulajdonába 
szállt, majd mivel Raichle kívánsága ellenére a város nem 
tartott igényt rá, azt továbbadta Hartmann Józsefnek, aki 
kártyaadósság fejében Sol Endrére ruházta át. A követ
kező tulajdonos Schossberger Emil volt egészen 1949-ig, 
amikor a ház a város tulajdonába került. Először a Városi 
Múzeumot költöztették ide. 1970 óta az épületben a Kép
zőművészeti Találkozó nevű modern galéria található a 
mai napig.

A PALOTA

Raichle Ferenccel a szintén apatini születésű Pártos 
Gyula ismertette meg a „modern” szecessziós építésze
tet. Pártos -  Lechner Ödön közvetlen munkatársa -  a 
„nagy öreg” többi ifjú követőjével együtt alakította ki az 
új magyar nemzeti építészeti stílust a nemzetközi kortárs 
irányvonalakat és a magyar nemzeti formavilágot kutat
va, követve, ötvözve. Raichle egy pillanatban, amikor

2 Egykor az Apolló mozgóképszínháznak adott helyet.
3 Az eredeti terveken Stahl József neve szerepel.

saját részére, saját kedvére épített, engedte felszabadulni 
kifinomult fantáziáját, és a lelkében mélyen lakozó alko
tóerőt -  remekművet alkotott. Talán a város akkori le
gattraktívabb telkeit vásárolta meg magánpalotája és bér
házai részére a vasútállomással szemben, az akkori Mária 
Terézia park peremén, Mamuzsits Lázár polgármester 
házával szemben. Ez a lokáció még a mai napig is kiváló 
kilátást nyújt erre a lélegzetelállító, egyemeletes, lezseren 
nyújtózkodó épületre mindazok számára, akik a vasútál
lomás felől sétálnak a városközpont felé.

A szemlélődő tekintete azonnal a központi főbejá
rat köré kialakított teátrális, kosáríves beugró portál
ra összpontosul, amelyet két, teljes egészében Zsolnay 
pirogránitból kialakított cinklemezkupolás oldaltorony 
és az alattuk elhelyezkedő erdélyi hangulatú faerkélyek 
kereteznek. A portál fölött két egymás felé fordított bab
szem formájú ablak látható, amelyeket muranói mozaik 
övez gazdagon, és amelyeket eredetileg Róth Miksa által 
készített vitrázsokkal üvegeztek be. Sajnos ezek rekonst
rukciója még várat magára. A portál keretét kalotaszegi 
motívumú Zsolnay kerámiadíszek csipkézik, a játékosan 
kiemelkedő attikát pedig, amely az egész homlokzatot 
végigkíséri, pirogránit párkányzat homorú és domború 
formái szegélyezik. Csúcsán Rajchle Ferenc családi címe
re látható, melyben a tudás fájára tekeredő kígyó látható 
az eredendő bűn almájával szájában. A folyamatos pár- 
kányzatot felváltva szakítják meg kör alakú, tágra nyitott 
szájú, csodálkozó női és férfi pirogránit arcok. A szecesz- 
sziós kovácsoltvas bejárat kétoldalú nyitott földszinti er
kély között csalogatja a járókelőt a palota előcsarnokába. 
A földszinti és emeleti nyitott erkélyek mellvédjei is játé
kosan kialakított kovácsoltvasból készültek. A bejáratot 
jellegzetes, siklósi vörös márványból faragott, szecessziós 
oszloppár szegélyezi. Az ablakok jellegzetesek, formáik 
később Raichle szegedi épületeinél is jelentkeznek. Az 
egész utcai homlokzat hangulatát a dominánsan vilá

53



goskék mozaikfelületek és a mintás tetőzet fokozzák. A 
palota belső, funkcionális elrendezésére jellemző az ünne
pélyes központi márványlépcső, amely köré rendeződnek 
az egymásba nyíló helységek. A tágas emeleti tereket két- 
szárnyas tolóajtók választják el egymástól, ami már a mo
dern, flexibilis és funkcionális térszervezést vetíti maga 
elé. Ezek a helységek ma a Képzőművészeti Találkozó 
kortárs képzőművészeti galéria kiállítótermei, a hetvenes 
évek végén beépített tetőtér pedig műtermeknek és ven
dégszobáknak ad helyet. Az épületet 1973-ban műem
lékké nyilvánították, majd 1991-ben a nagy jelentőségű 
műemlékek kategóriájába (II. kategória) sorolták.

AZ ERKÉLYEK FELÚJÍTÁSA

2002-ben a szabadkai önkormányzat egy bizottsá
got alapított, amelynek az volt a feladata, hogy a város 
kultúrintézményeinek fedelet adó épületeken elvégzen
dő sürgős beavatkozásokra tegyen javaslatokat. Ezek a 
munkálatok valóban csak a legszükségesebb beázásokat, 
ereszjavításokat foglalták volna magukba, mégis a javas
latom, amely a Raichle-palota főhomlokzatán lévő, igen 
rossz állapotú faerkélyek statikai felújítására vonatkozott, 
megértésre talált Papp Árpádnál, a bizottság elnökénél, 
aki akkor kultúrtanácsos volt, később a képviselő-testü- 
let elnöke lett. Az erkélyek helyreállítása valóban nem 
várathatott magára, hiszen olyan korhadtak voltak, hogy 
már elváltak a falfelülettől, és félő volt, hogy a járókelők 
fejére esnek. Először is a szabadkai Községközi Műem
lékvédelmi Intézet munkatársai felmérték, majd a szét
szerelés folyamán részleteiben dokumentálták az erké
lyek faszerkezetét. Az asztalosmester Cović Iván volt, aki 
már bizonyított egy míves ablak elkészítésével az udvari 
homlokzaton. Az új erkélyek teljes mértékben az eredeti 
elemek alapján készültek kiváló minőségű, évekig szárí
tott feketefenyőből a felügyeletem alatt. Az erkély tetejét, 
az eredeti anyagot tiszteletben tartva, préselt és mívesen

megmunkált cinklemezzel borította Balažević Marko bá
dogosmester, ablakait pedig 4 mm vastag metszett üve
gekkel üvegezték be. Az eredeti szín meghatározásában 
Gorán Bolić, a Műemlékvédelmi Intézet festő-restaurá
tora segédkezett. Az erkélyek felújítása átnyúlt a 2003-as 
esztendőbe is, de mivel általános megelégedésre sikerrel 
járt, és immár szinte elütött a lepusztult főhomlokzat 
általános képétől, előrevetítette az egész épület mielőbbi 
helyreállításának lehetőségét.

A TETŐK

A 2002-es, csapadékban gazdag tél komoly beázásokat 
okozott az épület tetőterében és első emeletén. Ezért a már 
említett bizottság tényfeltárást végzett, és megállapította, 
hogy a tetőfedés és a bádogozás is immár komoly kívánni
valókat hagy maga után, és hogy végső ideje, hogy az egész 
tetőt felújítsák, ha az épület állagának további romlását 
meg akarják akadályozni. Az 5 000 000 dinár körüli költ
ségeket az épület tulajdonosa, Szabadka pénzelte. Sajnos a 
felújítás közel sem jelentett egyszerű feladatot, hiszen 27 
tetősíkból álló, rendkívül összetett tetőszerkezetről volt 
szó. A látható, mintázott tetősíkok kétfajta mázas, Zsol
nay gyártmányú, hódfarkú cserépből álltak, a rejtett sí
kok pedig közönséges, „mezei” hódfarkú cseréppel voltak 
borítva. A gerinceket háromfajta díszes, színes Zsolnay 
kúpcserép fedte, az utcai oldalon pedig szellőzőnyílásokat 
rejtő cikornyás rozetták is voltak -  mindez igen siralmas 
állapotban. Oxidálódott rajtuk a máz, sok helyen lepat- 
togzott, a cserepek könnyen törtek, és a felületük teljesen 
megszürkült. Először is a szabadkai Anyag- és Szerke
zetvizsgáló Intézet laboratóriumában bevizsgáltattuk az 
eredeti, százéves cserepek és díszítőelemek vízfelvevő és 
ütésálló képességét. Eredményképpen arra a megállapítás
ra jutottunk, hogy egyáltalán nem felelnek meg a jelenlegi 
műszaki előírásoknak és követelményeknek. Nedvszívó 
képességük meghaladja az előírásokat (18-20%), anyaguk
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elöregedett (38 kN a hajlítószilárdságuk). Kétségtelenné 
vált, hogy a százéves elemeket le kell cserélni újakra. Eh
hez megállapodás született a pécsi Zsolnay manufaktú
rával, ahova a megrendelt példányokból mintadarabokat 
szállítottunk, majd ezek alapján megkezdődött a cserepek 
és díszítőelemek gyártása. A gyártási folyamat minden fá
zisát én felügyeltem. A gyártás folyamán minden elemet 
újonnan kellett modellezni figyelembe véve az égetésnél 
történő zsugorodási százalékot. A máz színeinek megha
tározása is összetett folyamat volt, hiszen az eredeti ele
mek az idők folyamán elszíneződtek, más árnyalatúakká 
váltak. Természetesen az új Zsolnay elemek minőségét is 
bevizsgáltuk, és rendkívül jó minőségi eredményeket kap
tunk. Például az új cserepek nedvszívó képessége négyszer 
kisebb a régiekénél, azaz kétszer kisebb az előírt koeffici
ensnél (6,8% nedvszívó képesség 1,6 kN hajlítószilárdság 
mellett).4 A rejtett tetősíkokat magyarkanizsai Tondach 
gyártmányú hódfarkú cseréppel fedtük be. A tetőfedésen 
kívül a tetőszerkezet korhadt elemeit, valamint a lécezést 
is kicserélték, a tetősíkokat lefóliázták. Összetettnek szá
mított a bádogosmunka is, hiszen díszes elemeket, sőt 
kupolát is kellett cinklemezből készíteniük az ügyes bá
dogosmestereknek, valamint az összes tetősík találkozását 
össze kellett dolgozniuk. A tető-helyreállítási munkálatok
2003-ban kezdődtek, majd 2004-ben végződtek. Sajnos 
az udvari és a főhomlokzat még mindig romos volt, így a 
felújítást jó lett volna tovább folytatni.

AZ UDVARI HOMLOKZAT

A Raichle-palota udvari (Engels utca felőli) homlok
zata talán még szebb, játékosabb, azaz építészeti szem-

4 Az előírások szerinti minimális referenciaértékek: a cserép
akkor nem vízáteresztő, ha vízhatás esetén 5 óra után nem je
lennek meg vízcseppek; az átlagos hajlítószilárdság 0,75 kN, a 
minimális hajlítószilárdság pedig 0,6 kN.

Az udvari homlokzat a 80-as években (A szerző)

szögből, a tömegek játéka által még értékesebb, mint a 
teátrális, de egysíkú főhomlokzat. Az udvar felé Raichle- 
nek nem kellett igazodnia az utca vonalához, így kifeje
zésre juttathatta gazdag fantáziáját a szecessziós tömegek 
és formák játékán keresztül. Sajnos az épület udvar felőli 
része siralmas állapotban volt. A két világháború között 
„megtisztították” a homlokzatot a felesleges díszítőele
meitől. Az eredetileg sárgásbarna nyolcszögletű üvegpriz
mákkal falazott télikertet a hetvenes években átépítették,
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Az udvari homlokzatot ábrázoló korabeli képeslap (A KMISZ fotótárából)

síküveggel üvegezték be. Az üvegprizmákból mára csak egy 
maradt fenn a szabadkai Műemlékvédelmi Intézet tulaj
donában, amelynek alapján egyszer, ha pénz lesz rá, meg 
kivitelező is akad, ismét el lehet őket készíteni, és visszaál
lítani a télikertet az eredeti állapotába. A télikert mostani 
rekonstrukcióját sajnos csak ideiglenesnek mondhatjuk. 
Az ablakerkélyt (kibicfenster) is eltávolították az idők fo
lyamán, és két nem odaillő ablakot nyitottak helyette. Az 
eredeti kék-sárga Zsolnay virágdíszekből csak mintadara

bok maradtak, az egyszínű, olajzöldre mázolt homlokzat 
vakolata pedig foltokban hullott.

A kilencvenes évek folyamán a még elhanyagoltabbnak 
tűnő „kísértetudvar”, amelyet benőtt a gaz, tulajdonost cse
rélt. Egy helyi magánvállalkozó lett az új tulajdonos, akit 
csak a polgári összefogás és az elmarasztaló újságcikkek 
akadályoztak meg abban, hogy a kerítés vonalára emeletes 
üzletházat emeljen, egyszer s mindenkorra elrejtve ezzel 
a város szeme elől a szecessziós gyöngyszemet. 2002-ben
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ugyanez a vállalkozó a Műemlékvédelmi Intézethez fordult 
konzervátori feltételekért, miszerint rendezné az udvart, és 
igényesen kialakított kerthelyiséggé alakítaná, ahol a ven
déglátáson kívül kulturális rendezvényeket is szervezne. Az 
intézet beleegyezését adta azzal a feltétellel, hogy az épít
tető kötelezi magát, hogy adomány formájában anyagilag 
hozzájárul majd a Raichle-palota udvari homlokzatának 
helyreállítási költségeihez. Az udvar rendezéséhez magán
tőkéből, a homlokzat felújításához pedig közös, községi és 
magánbefektetésből láttak hozzá 2004 folyamán. A hom
lokzatfelújítási munkálatok a meglévő vakolat teljes leverés
ével indultak. Sajnos az eredeti állapotról tervek híján csak 
egy korabeli fénykép tanúskodott, amely alapjául szolgált 
a rekonstrukciós folyamatnak. A homlokzatterveket és 
a díszítőprofilok 1 : 1 méretarányú rajzait Gordana Prčić 
Vujnović magiszter, építész-konzervátor készítette el, va
lamint a munkálatok kozervátori felügyeletét is ő végezte, 
jómagam az udvar helyreállítását felügyeltem, és az épüle
tet, valamint a közvetlen környezetét átfogó végeredmény 
együttműködésünk gyümölcse lett. A vakolósablonokat 
acéllemezből készítették, a hullámos vezetőlécek kidolgozá
sa pedig nagy kihívást jelentett a kőművesmesterek részére, 
akiket Dusán Kadrijević vezetett. Gordana rajzai alapján 
az ablakerkélyt Cović Iván asztalosmester készítette fekete
fenyőből. A hiányzó pirogránit homlokzati díszítőelemeket 
szintén a pécsi Zsolnay manufaktúra üzemében gyártották 
le a szabadkai szakemberek állandó felügyelete mellett. A 
homlokzatot a STO német cég Lotusan festékével festették 
be, amelynek az a tulajdonsága, hogy az esővíz szabályos 
cseppekké alakulva legördül a falfelületről (mint a lótusz
levél felületéről) azonnal lemosva a rárakódott porszemeket 
(önmosó tulajdonság). A munkálatok még 2005-ben is tar
tottak. Időközben az udvar kövezetét is igényesen lerakták 
megfelelő, méltó környezetet biztosítva ily módon az erede
ti szépségében felragyogó műemléknek.

A FŐHOMLOKZAT ÉS ENTERIŐR

2004-ben Szabadka község pénzt biztosított a Raich- 
le Ferenc park felőli főhomlokzat felújítására is. Ekkor a 
Műemlékvédelmi Intézet szakembereiből egy szakcso
port alakult, a következő személyekkel:

-  Dömötör Gábor oki. építészmérnök-konzervátor;
-  Prčić Vujnović Gordana magiszter, oki. építészmér- 

nök-konzervátor;
-  Aćimović Luka oki. építészmérnök-konzervátor;
-  Gabrić Počuča Vera szobrász-restaurátor;
-  Bolić Gorán festő-restaurátor.
Az összetett restaurálási folyamat során az összes stra

tégiailag fontos kérdésben ez a szakcsoport segített a res
taurálás művezetőjének a végső döntéshozatalban. így a 
szakcsoport alapvető irányvonalként az eredetiség megtar
tását fogadta el, amely kizárta a vakolat teljes eltávolítását 
az összes díszítőelem leszerelésével együtt, valamint a ke
vésbé sérült Zsolnay pirogránit elemek teljes lecserélését 
újakra. Az alapkoncepció az anyagkonzerváló technikák 
és a rekonstrukciós beavatkozások együttes alkalmazása 
volt.

A felújítás e szakasza valóban összetettnek tűnt, hiszen 
ezen a homlokzaton a gazdag vakolatprofilokon kívül 
nagy számban és fajtában találhatók Zsolnay gyártmányú 
mázas pirogránit elemek, muranói üvegpasztából készült 
színes mozaikok, valamint siklósi vörös márványból ké
szült részek is. A műszaki beavatkozás kezdete előtt min
den homlokzati elemből és anyagból mintát vetettünk, 
és a szabadkai Anyag- és Szerkezetkivizsgáló Intézetnél 
elvégeztettük általános bevizsgálásukat, főleg a hőtágulá
si koefficiensük és a páraáteresztő képességük volt fontos 
számunkra. A bevizsgálást és véleményezést kezdetben 
Vukov Petar végezte, majd Huzsvár József fejezte be. Ezek 
a szakemberek felváltva végigkísérték a homlokzat-helyre
állítás egész folyamatát, és hasznos tanácsokkal látták el a 
művezetőket és kivitelezőket.

57



Mindenekelőtt az újonnan legyártandó Zsolnay min
tadarabokat szereltük le. Ezek már hiányzó, hiányos vagy 
nagyon sérült elemek voltak. Az attika főpárkányzatának 
jobb szélén lévő négy erősen sérült elemet teljesen ki kellett 
cserélni, a kör alakú arcmotívummal együtt. Sajnos ezeket 
az elemeket csak darabokban tudtuk leszerelni, hiszen már 
repedezettek voltak, és rá voltak falazva az attikára. Miután 
minden darabkát megjelöltünk, és összeállítási vázlatokat 
készítettünk, külön-külön csomagolva juttattuk el őket 
Pécsre, a Zsolnay gyárba. A többi felületileg sérült, esetleg 
kisebb repedésekkel tarkított pirogránit elemet megfelelő
en színezett, kétkomponensű epoxigyantával restauráltuk, 
„újramázaztuk” megóvva a további légköri hatásoktól.

Időközben végigkopogtattuk a homlokzatot, és meg
határoztuk azokat a vakolatfelületeket, amelyeket le kel
lett verni, avagy meg lehetett menteni injektálással, esetleg 
amelyekhez nem kellett/lehetett hozzányúlni. Az eredeti 
vakolaton kívül foltokban megtaláltuk azokat a vakolat
felületeket, amelyeket a hetvenes évek végén javítottak 
1,456-os hőtágulási értékű javítóvakolattal -  általában ez a 
vakolat kezdett el mállani, mivel nem volt összhangban az 
eredeti falazótégla és vakolatrétegek hőtágulási tulajdonsá
gával. A vakolást eredetileg Raichle három rétegben végez
tette. Az első, 2,5 cm vastag réteg dunai homokkal készült, 
1,068 hőtágulási értékkel. A második réteget 3 cm vastag
ságban vitték rá az előzőre 1,115 hőtágulási értékkel. A har
madik réteg egy 1.151 hőtágulási értékkel rendelkező, vaj
színű nemes vakolat volt, Raichle saját téglagyárából szár
mazó téglaport kevert hozzá mint kötőanyagot. A nemes 
vakolatot 4 mm vastagon vitték rá a homlokzatra, és ez lett 
a záróréteg is. Ez azt a feltételezést támasztotta alá, hogy a 
homlokzat festetlen volt egészen a hetvenes évek végi fel
újításig, amikor sárgára festették.5 A vételezett téglaminta

5 A hetvenes évek végén történt felújítást, amikor a tetőteret is 
beépítették, ifj. Lévay Endre belsőépítész, a szabadkai műem
lékvédelmi intézet munkatársa vezette.

ugyanakkora hőtágulási koefficienssel rendelkezett, mint 
a záró nemes vakolat réteg. Ez a vakolási módszer bizto
sította a homlokzati rétegek egyenletes viselkedését szél
sőséges hőmérséklet-ingadozás esetén a lehető legnagyobb 
páraáteresztő képesség megtartásával. Ezt az elvet kellett is 
követnünk a javítóvakolat kiválasztásánál. A választás egy 
cement vakolatra esett, amelyhez egy Micropol nevezetű 
adalékot kevertünk, amely mikropórusokat képez a vako
lat belsejében, és 1,1-es hőtágulási érték mellett biztosítja 
a fal magas páraáteresztő képességét is. Az eredeti vakolat 
száz év múltával is kőkemény maradt, de egyes helyeken 
nagy darabokban elvált a faltól, mivel -  mint az eltávolítás 
után kiderült -  a hajdani mesterek eltekintettek a téglák 
közötti hézagolás kellő mértékű kimélyítésétől, így a vako
lat ezeken a helyeken nem tapadt meg kellőképpen a falfe
lületen. A kivizsgálások azt eredményezték, hogy a vakolat 
80%-át el kell távolítani, ott pedig, ahol ez nem lehetséges 
a jelenlévő Zsolnay díszek vagy mozaikfelületek miatt, zse
beket kell metszenünk, és hígított micropolos vakolattal 
injektálnunk. A vakolateltávolítást nagyon óvatosan kellett 
végezni a díszítőelemek miatt, persze a vakolat is nagyon 
kemény volt.

Mivel a siklósi vörösmárvány lábazat felett kapilláris 
nedvességet mértünk, ezt Hydroment szárítóvakolattal 
szüntettük meg, amelyet a falsíkra a lábazattól számított
1 m magasságig vittünk fel. Ezzel egy időben folyt a mo
zaikfelületek konzerválása. Stabilizálásuk Policem kötő
anyaggal, restaurálásuk pedig a hiányzó mozaikkockák 
kiegészítésével folyt. Először is felületi tisztítás történt eny
hén lúgos oldószerekkel. Ezután a mozaik körüli vakolatot 
távolították el tíz centi szélességben. Ahol erre szükség volt, 
híg micropolos vakolattal injektálták a mozaikot megtartó 
betonlapok mögötti üregeket, majd a folyamat végén Me- 
lineks öntapadós fóliával védték meg a kezelt mozaikfelü
leteket a homlokzatfelújítás folyamán előfordulható sérü
lésektől. Csak ezután vakolták újra a mozaikok peremét.
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A mozaikfelújítást Nastić Nenad és Stošić Natasa belgrádi 
iparművészek, mozaikrestaurátorok végezték.

Időközben Pécsett készültek az új pirogránit díszítőele
mek. A legnagyobb gondot a főpárkány összefüggő elemei 
jelentették, amelyeket először is össze kellett állítani a raj
zok alapján, majd újra kellett mintázni gipszből, természe
tesen annyira megnagyobbítva a pozitívokat, amennyivel 
azok előreláthatóan zsugorodni fognak az égetés folyamán. 
Ezekből lettek azután kiöntve a negatív minták. A pozitív 
pirogránit elemeket még azután kézzel kellett felületileg 
kidolgozni, megmunkálni. Formázás közben sok kérdés 
merült fel egyes ívekkel kapcsolatban. Az elemek mérete
zéséhez valóban nagy szakértelem kell, hiszen összefüggő 
elemek lévén az esetleges méreteltéréseket a művezető csak 
az égetés után vagy a helyszínen, a beszerelésnél tudja meg
állapítani, ami hiba esetén újragyártást vonhat maga után, 
és hónapokkal elodázhatja a építkezési munkálatok idő
tartamát. Ezt a valójában szobrászi remekművet Hofecker 
Angéla szobrász-iparművész, a Zsolnay porcelánmanufak
túra munkatársa a mintázó részlegben dolgozó kollégáival 
közösen alkotta. A kisebb elemek formázásával nem voltak 
gondok, kivéve azokat a kiegészítő elemeket, amelyeket 
majd a hiányzó részekbe kellett beépíteni a helyszínen úgy, 
hogy összeilljenek a törött felületek. Az eredmény valóban 
remekmű volt. A máz színárnyalatának beállítása is hosz- 
szadalmas folyamat volt, hiszen a keresett árnyalatot csak 
az égetés után lehet azonosítani.6 Ezért a gyár laborjában 
nagyszámú számozott cserepet festettek be az árnyalatot 
megközelítő színkombinációkkal, mindegyik összetételét 
lejegyezték, majd az égetés után, mikor előbújt a szín, ösz- 
szehasonlították az eredeti mintapéldánnyal. Az igazi ár
nyalatot többszöri ellenőrzés után fogadtam el. A máz sű
rűségét is be kellett állítani. Arra a tapasztalatra jutottunk, 
hogy szórópisztollyal nem lehet azt a fedőminőséget elérni, 
amelyet a mázfestékbe mártással vagy ráöntéssel, mert a

6 Maga a máz égetés előtt színtelen, átlátszó anyag.

máz áttetsző marad. A technológusok kételyei ellenére az 
öntés után nem maradtak megfolyások a mázzal bevont fe
lületeken. Később az attikaelemek felszerelése a helyszínen 
szintén összetett feladatnak bizonyult, hiszen nagyon óva
tosan kellett kezelni őket súlyukból, méreteikből és sérülé
kenységükből eredően. A beépítésnél egy-két helyen szabni 
is kellett őket, de a fűrésztárcsával való beszabást sérülés 
nélkül tűrte a kitűnő minőségű pirogránit és máz. A fel
újítás előtt az épület falfelületén, a Zsolnay díszítőelemek 
alatt zöldes, algás megfolyások alakultak ki a lecsorgó eső
víz hatására, hiszen az elemeknél nem alakítottak ki cse- 
pegtetőket, amelyek távol tartják a vizet a falfelülettől. A 
megoldás kutatása sok töprengést okozott a felújítás előtt, 
hiszen nem megfelelő beavatkozás esetén várható volt az 
algásodás kiújulása a restauráció után is. Egyik megoldás 
az lett volna, ha a kérdéses helyeken az elemek alatt cse- 
pegtetőket alakítunk ki, például cinklemezből, de ez a be
avatkozás már lényegesen megváltoztatta volna az épület 
homlokzatának eredeti kinézetét. A végső megoldást a már 
említett, lótuszlevél-effektust adó STO gyártmányú német 
festék kínálta, amely az elvárások szerint szinte lepergeti 
az esővizet a falfelületről csökkentve a tartós, algaképző 
nedvesség kialakulását. Ráadásul a festék megtartja pá
raáteresztő képességét, és továbbra is hagyja a falat leve
gőzni. Alá egy rendkívül kemény, szintén páraáteresztő 
glettmasszát vittünk fel a mesterek nagy kínjai árán, de a 
végső eredmény minden erőfeszítést megért. Időközben fő
leg kapilláris nedvesség elleni szigetelőmunkálatok folytak 
az épület földszinti belterében festő- és mázolómunkák
kal egybekötve. A földszinti kiállítótermeket szigetelték, 
falaikat, ablakaikat, ajtóikat festették. A Raichle-palota 
főhomlokzatának és enteriőrjének felújítását teljes egészé
ben Szabadka község pénzelte, és kb. 5 000 000 dinárba 
került.

2005 tavaszán megkezdődött a Raichle-palota mel
letti Raichle-bérház felújítása is, amelyet az LHB Bank
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finanszírozott. Itt tetőtérbeépítés, tetőcserépcsere (Zsol- 
nayra), valamint utcai főhomlokzat- és udvari homlok
zat-felújítás történt. A technikák megközelítőleg hason
lóak voltak a Raichle-palotán alkalmazottakhoz, de itt 
a kidolgozás már eredetileg is sokkal szerényebb volt (a 
pirogránit helyett gipszdíszek voltak, nem voltak moza
ikok stb.). Az épületek koloritjának meghatározásánál az 
eredeti nemes vakolat színe adta meg az irányvonalat, és 
mindkét homlokzat azonos árnyalatokat kapott azzal, 
hogy egymáshoz viszonyítva a sötétebb és világosabb vaj
színű felületek -  mint a férfi- és női princípium -  ellen

tétesen egészítik ki egymást. Ehhez a hatáshoz járul hoz
zá a bérpalota homlokzatának felső sávjában megjelenő 
rózsaszín is. Mindkét épülethomlokzat felújítása 2005. 
szeptember 3-ra készült el, amikor a városnap alkalmából 
ünnepélyes körülmények között avatták fel Szabadka két 
építészeti büszkeségét. A tömegháta mögül, az utca túlol
daláról Raichle Ferenc mellszobra kísérte révedező tekin
tetével, mint tűnik elő a múlt enyészetéből ismét hajdani 
álma, melyet egykor oly könnyen szertefoszlatott az élet 
kegyetlen valósága.

Szabadka, 2005. szeptember 29.
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GONDOLATOK A SZABADKAI ZSINAGÓGA 
JÖVŐBENI RENDELTETÉSÉRŐL'

szabadkai zsinagóga mindössze két évig épült, hely
reállításának munkálatai viszont harmincöt éve 
tartanak. Az épületet 1974-ben hivatalosan mű

emlékké, majd 1990-ben kiemelt jelentőségű műemlékké 
nyilvánítják. 1979-ben az épületet a szabadkai Izraelita 
Hitközség a szabadkai önkormányzatnak ajándékozza, 
mivel nem tudja önerőből megoldani az épület helyre- 
állítását és karbantartását. A kis létszámú hitközség sem 
igényli az épület izraelita zsinagógaként történő további 
használatát, tehát a legcélszerűbb egy olyan megfelelő 
„új” rendeltetés meghatározása és elfogadása lenne, amely 
indokolttá tenné a revitalizációt, ugyanakkor az épület 
szellemi, eszmei, történelmi, művészi, térbeli, szerkezeti, 
és műemléki értékeit sem csökkentené.

A ZSIDÓSÁG II. VILÁGHÁBORÚS 
MEGALÁZTATÁSÁNAK EMLÉKMŰVE

-  MEMORIAL HALL (Azok szentélye, 
akik már nincsenek közöttünk)

A funkció az építészetben rendeltetést, használati ér
téket jelent, amely alapvetően meghatározza az épület tel
jes architektúráját, vagyis annak formai, szerkezeti, térbe
li és infrastrukturális mivolta a funkció kerete, vetülete és 
materializálódása. A zsinagóga esetében fordított a hely
zet. Adott az építészeti keret, amely a szabadkai zsidóság

* Üzenet, 1999/5-8.67-71.

egész generációjának kiirtásával a II. világháború után 
elveszítette alapvető és meghatározó rendeltetését, vagy
is „meghalt” az lenni, aminek tervezték, megépítették, 
majd használták. Elveszítette értelmét, tartalmát -  nincs 
többé kiknek és miért gyülekezniük benne. Enyészetre 
ítéltetett... Mégis, ha bárkinek alkalma nyílik belépnie 
e Szentélybe, csodálattal teli, felemelő, magasztos érzé
sek kerítik hatalmukba a vidáman díszített, arányos, de 
monumentális kupola alatt. Ezek az érzések szinte derűs 
áhítattá, „meditatív” lelki állapottá nőhetnek a betévedt 
járókelőben e különös díszes tér hatására. Talán még
sem halt meg az épület lelke, a genius loci? Talán csak 
átalakult, és e szellemi tartalom lelkűnkbe költözött, ott 
él, és építi a szentélyt tovább. A zsinagóga újjáépítésének 
vállalása soknemzetű városunkban nevelő hatású, tisz
teletteljes megemlékezés lehetne egyik társnépünk ellen 
elkövetett gyalázatos igazságtalanságról, a II. világhábo
rús zsidóüldözésről. A deportálás alkalmával a zsinagóga 
épülete gyülekezőhelyként szolgált. Itt fosztották meg az 
embereket vagyonuktól, kézipoggyászuktól, szabadsá
guktól, családjuktól, hétköznapi álmaiktól. Itt, ezen gyö
nyörű, vidám, virágdíszes kupola alatt pecsételték meg 
sorsukat, és hurcolták el őket a megaláztatásba, sokakat 
pedig egyenesen a halálba. A tisztelet megadása szép és 
korrekt gesztus lenne.
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A ZSINAGÓGA

Egy gyülekezeti tér a zsidóság számára akkor válik 
szentté, amikor a tóratekercseket elhelyezik a frigyszek
rényben. Semmi akadálya nem lehet annak, hogy a sza
badkai Izraelita Hitközség, ha igényt tart rá, egyes val
lási ünnepeit a zsinagóga falai közt tartsa meg, hiszen az 
istentisztelet eredeti rituális kellékei szinte hiánytalanul 
megvannak, restaurálhatok, sőt az épületen belül raktá
rozhatok, alkalmanként felállíthatok.

AZ ÖRÖKKÉVALÓ VILÁGMINDENSÉG 
ÉS EGYETEMES TESTVÉRI SZERETET 

HÁZA -  A „CSENDES HELY”

A zsinagóga kupolája alatt két magyar nyelvű falfel
irat olvasható:

-  „Az örökkévalóság a te Istened.”
-  „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.”
Az első idézet arra utal, hogy e szentély Isten tisztele

tére és dicsőítésére épült, akit a szöveg nem egy meghatá
rozott néven (Jehova) nevez, hanem az egyetemes, min
den élőlény számára a teremtő és örökkévaló Istenként, a 
Nagy Tudatként idéz. A második idézet arra emlékeztet, 
hogy a világmindenséget és az örökkévalóságot szeretettel 
vagyunk hivatottak kitölteni, ez a feladatunk. Ebből kö
vetkezően újjáépített Szentélyünket az örökkévaló világ
mindenség és egyetemes testvéri szeretet házának nevez
hetjük, és így is használhatjuk, nem vallási, felekezeti (hi
szen nem EGY meghatározott vallásról lenne szó), hanem 
általános humanista, emberközpontú, erkölcsi, kulturális, 
minden nemzeti hangsúlytól független módon.

A SZELLEMI FELEMELKEDÉS ÉS 
A KULTÚRA TEMPLOMA

A zsinagóga új rendeltetésének meghatározásánál 
nem az a lényeg, hogy MIRE használjuk majd azt, ha-
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nem hogy HOGYAN. Ha ezt a „mágikus” teret, Isten 
haragjától védő sátrat olyan eseményekre, rendezvények
re, tevékenységekre használjuk, amelyek emelni, nemesí
teni képesek látogatóinak szellemi és kulturális szintjét, 
elégedettek lehetünk a rendeltetés sikeres kiaknázásával. 
Ne pénzben és gazdaságosságban mérjük eredményein
ket (hiszen eredetileg sem profitorientált épületnek épült), 
hanem értékeljük azokat saját, és gyermekeink nemesebb 
létélménye által! Az életerőt, a meghitt testvéri szeretet, a 
megértés és a felfedezés szabadságát, melyet a Szentélyben 
tartózkodásunk folyamán tapasztalunk majd, anyagi be
fektetéseink tiszta profitjaként könyvelhetjük el. Ebben 
a világban, amely az anyagi és szellemi princípium dua
lizmusából tevődik össze, és amely sajnos a XXI. század 
küszöbén mindinkább a matériát hangsúlyozza. Nem fe
ledkezhetünk meg a lelki és szellemi világ jelentőségéről, 
de a teljesség egyensúlyáról sem. Váljon ez az új szentély 
ennek az egyensúlynak szimbólumává, a szellemi erő „ge
nerátorává”.



A RENDELTETÉSRŐL

-  Kamarakoncertek rendezése (klasszikus zene, világ
zene, ambientális zene, jazz, akusztikus zenei koncertek, 
szólókoncertek, zsidó szakrális és profán zenei előadások, 
stb.);

-  színpadi kamaraművek, mozgásszínház, balett stb.;
-  jubileumi ünnepségek;
-  irodalmi estek;
-  képzőművészeti kiállítások;
-  izraelita ünnepségek, megemlékezések, találkozók, 

előadások;
-  szentélylátogatások, meditációs programok ambien

tális zenével vagy nélküle és

-  kongresszusok, konferenciák, szakmai összejövete
lek, szemináriumok, előadások.

Bármilyen tevékenységekre is kerülne sor a majdan 
felújított épületben, azok tartalmát és értékeit előre kell 
megvizsgálni, jóváhagyni, nehogy sértsék az épület szel
lemi, eszmei, történelmi, művészi, térbeli, szerkezeti és 
műemléki mivoltát. Ne felejtsük el soha, hogy annak elle
nére, hogy az épületnek többé nincs szűkebb értelemben 
vett vallási tartalma, továbbra is Szentélyként létezik tu
datunkban. Ezért az épület jövőbeni funkcióit ellenőrző, 
értékelő bizottságban helyet kell biztosítani a szabadkai 
Izraelita Hitközség képviselőinek is.

Szabadka, 1999. március 11.

Látványvázlat a tervezett föld alatti építménnyel (Rudić Vranić Dejan)
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A SZABADKAI ZSINAGÓGA 1988-89-ES FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁLATAI ÉS AZOK KÖRÜLMÉNYEI

Szabadka községi képviselő-testületének végrehajtó 
tanácsa a zsinagóga új tulajdonosaként 1985 szept
emberében, az épületet a szabadkai Népszínház ak

kori (kísérleti?) társulatának rendelkezésére bocsátotta az 
1985-86-os évadra, „ideiglenes használatra”. A szabad
kai Községközi Műemlékvédelmi Intézet (továbbiakban 
KMISZ) 1987. decemberi határozatával műemlékké nyil
vánította a zsinagóga épületegyüttesét, amely magába 
foglalja az egykori rituális mészárszék és az Izraelita Hit
község épületét is. Mivel a szabadkai színházépület már 
akkor is használhatatlan és életveszélyes állapotban volt, 
a társulat folyamatosan a zsinagóga épületét használta a 
próbák és előadások megtartására. 1987-ben befejeződtek 
az épület tetőszerkezetének és tetőfedésének javítási mun
kálatai is, ami azt jelentette, hogy megszűnt a beázás és a 
zsinagóga ideiglenesen védve volt az időjárási viszontag
ságoktól. Ennek ellenére a belső tér továbbra is nagyon 
elhanyagolt állapotban volt. Az ún. rabichéjazatról nagy 
foltokban pergett le a díszítő falfestés, sok helyen a ha
barcsréteggel együtt, leginkább a kupola alsó részein és 
a vitrázsok alatti falfelületeken. A hosszú éveken át tartó 
beázás és a törött ablakok miatt a szél és a galambok is 
sokat romboltak rajta. Az oszlopokon, boltíveken, falfe
lületeken elhelyezkedő virágos gipszornamentika sok he
lyen hiányzott vagy megsérült. Az elhanyagoltság ellenére 
a belső tér továbbra is különleges szépséget, esztétikumot 
sugárzott.

A Népszínház társulata próbáinak és avantgárd elő
adásainak többfunkciós térkoncepciójához bizonyos át
alakításokra volt szükség az épület belsejében. Először 
egy megemelt álpadlózatot, platformot építettek a még 
eredeti helyükön lévő szecessziós fapadok fölé, amelyeken 
még megvoltak a rézlapocskák a zsinagóga hajdani állan
dó látogatóinak és építtetőinek nevével. A nézőteret és a 
színpadot is ezen a platformon alakították ki. Az „újdon
sült” színház fűtését 30 darab elektromos hőtároló kály
hával oldották meg, és egy turbó olajkályhával, amelyet 
az épületen kívül helyeztek el méretei miatt. Az utóbbiból 
származó forró levegőt egy emiatt eltávolított Róth Mik- 
sa-üvegfestményen keresztül vezetett csövön át fúvatták 
a zsinagóga enteriőrjébe. Az épület többi ablaknyílását 
közönséges ablaküveggel üvegezték be, a vitrázsok belső 
oldalán.

Az így előkészített és átalakított szentély, a Népszín
ház társulatának próbáira immár készen állt... volna, 
ha egy jelentéktelennek tűnő, de nagy probléma nem 
halmozódott volna száz és száz halmocskában az épület 
közvetlen környékén. Ez a közönség és a színház alkalma
zottainak részére létrehozandó szanitáris létesítmények 
szükségességét jelezte. E hiányosságok megoldása érdeké
ben a társulat vezetősége megállapodott az épület tulaj
donosával és a KMISZ-szel, hogy hozzálátnak a hiányzó 
vizesblokk tervdokumentációjának kidolgozásához, és a 
munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül megkezdik.
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A zsinagóga a tetőfelújítás előtt (Vukelić Željko)

Amíg a társulat ideiglenesen kiköltözött az épületből, a 
KMISZ kihasználva ezt az alkalmat hozzálátott a zsina
góga belső terében elvégzendő javítási munkálatokhoz is. 
Ezek az épület nedvességszigetelő munkáit, a központi 
rabichéjazat falfestésének felújítását, a galéria pilléreinek 
és boltíveinek gipszornamentika-javítását, a vitrázsok res
taurációját foglalták magukba a galéria mellvédjének ma
gasságáig terjedően. Akkoriban mint fiatal építészmérnök 
dolgoztam a KMISZ-ben, és nem tartottam helyesnek az 
épület ilyen parciális módon történő felújítását (a pénz

ügyi háttér biztosítása utáni teljes és átfogó revitalizációs 
és rekonstrukciós hozzáállást képviseltem), de mégis vál
laltam a számomra kihívást jelentő munkafeladatokban 
való részvételt. A tervdokumentációk elkészítése és az ár
ajánlatok elemzése után a következő kivitelezők vehettek 
részt a munkákban:

1. Bálint Péter szabadkai vállalkozó -  állványozás, szi
getelési, kőműves- és gipszmunkák;

2. Richter Fülöp szabadkai vállalkozó -  falfestő mun
kálatok;
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A kupolát felújító Richter-csapat (A KMISZ fotótárából)

3. Richter Ferenc szabadkai vállalkozó
-  aranyozási munkák;

4. Stanišić Milán zombori vállalkozó -  
üvegfestmény-restaurálási munkák;

5. Nonin Dusán újvidéki restaurátor- 
konzervátor -  a falfestészeti munkák szak
véleményezése.

A munkák kivitelezését a KMISZ szak
csoportja művezette: Ante Rudinski mgr., 
építészmérnök; Lévay Endre belsőépítész; 
Prčić Vujnović Gordana okleveles építész- 
mérnök és személyem, valamint az intézet 
szakemberei: Augustin Juriga fényképész; 
Vera Počuča konzervátor és még sokan má
sok.

Mivel kiemelt jelentőségű műemlék 
helyreállítási munkálatai előtt álltunk, el 
kellett végezni a szükséges szakvizsgálato
kat az épület karakterisztikus szerkezeti ele
mein (alapozás, vaspillérek, rabichéjazat), 
azaz szakvéleményezni a zsinagóga statikai 
állapotát, anyagainak összetételét és minő
ségét. Az anyagvizsgálatokat a szabadkai 
IGV (Institut za Gradevinarstvo - Építé
szeti Intézet), a statikai szakvéleményezést 
pedig a Standardprojekt tervezővállalat sta
tikus mérnöke, Király László végezte.

A munkálatokat a padokat fedő álpad
lózat szétszerelésével és az alatta talált, több 
teherautónyi szemét elszállításával kezdtük. 
A padokat is el kellett távolítani azokról a 
helyekről, ahol akadályozták az állványzat 
felállítását. Az egyik vasoszlop körül és az 
épület délkeleti sarka mellett szondaárko
kat ástak az alapozás kivizsgálására. Ilyen 
módon megállapíthatóvá vált az alapozás



módja, mélysége, a talajvíz szintje és a talaj minősége, 
teherbírása. Egy vaspillér talapzata körül eltávolítottuk 
a gipszrabic borítást, hogy ellenőrizzük annak állapotát. 
A rabichéjazatból mintákat vágtunk a karakterisztikus 
szerkezeti pozíciókon (héjazat, merevítőbordák), melye
ket az IGV anyagkivizsgáló laboratóriumában vizsgáltak 
összetétel, anyagszilárdság szempontjából. Erről írásbeli 
szakvélemény készült a kupola helyreállításához. Eszerint 
a héjazat nem rendelkezik hő- és vízpáraszigetelő réteggel, 
ezért az épület téli használata folyamán a nedvesség kon- 
denzálódhat a héjazat felületén, ami a felújított falfestés 
ismételt lefagyásához, károsodásához vezethet. Megjegy
zésként az áll, hogy az épület nem alkalmas fűtéssel kom
binált téli használatra mindaddig, amíg a héjazat hőszige
telése nincs megoldva.

Időközben leszerelték az épület talapzatát képező 
műkő lapokat a nedvességszigetelés kivitelezése végett. 
Ekkor kiderült, hogy az épület rendelkezik eredeti bitu
menszigeteléssel a belső padlózat magasságában, ezért azt 
csak ki kell egészíteni a téglaborítás felületéig, majd össze
kötni a belső tér padlózatának szigetelésével, hogy meg
szűnjenek a kapilláris nedvességhidak. Ezért felszedettük 
a padlózatot a belső falfelületek mellett, és megállapítot
tuk, hogy nedves homokon fekszik, kötőgerendázata pe
dig teljesen elkorhadt.

Ekkor már a csőállványzat a kupola aljáig emel
kedett. Itt egy faltól falig érő deszka padlózatot építet
tünk, ahonnan a kupola felújítási munkáit zavartalanul, 
biztonságban végezhettük. Ekkor kezdődött a falfestés 
restaurációjának előkészítése. A részletes fénykép-doku
mentáció elkészítése után az érintésre porladó dekoratív 
motívumokat pauszpapírra másoltuk (Vera Počuča). Az 
eredeti színeket a helyszínen egyeztettük színkartonok 
segítségével, és bejegyeztük őket a mintalapokra. Ezek 
korrekciója a KMISZ konzervátorműtermében történt, 
majd a „patronozáshoz” szükséges sablonok készültek el,

kartonpapírból. Hasonló előkészületek folytak az enteriőr 
többi felújításra váró felületén is. A kőművesek megkezd
ték a sérült habarcsfelületek eltávolítását, a dekoratív gip
szornamentika leszerelését (a pillérekről, a galériák feletti 
boltívekről és a központi kupolatér oldalboltozatairól) és a 
falfelületek újravakolásának előkészítését. A kupolatérből 
óvatosan kiszerelték az üvegfestményeket, majd elszállí
tották őket Milán Stanišić vitrázskészítő mester zombo- 
ri műhelyébe, ahol restaurálták őket. A központi kupola 
csúcsának nyolcszögletű eredeti vitrázskompozíciója tel
jesen hiányzott, úgyhogy rekonstrukciós tervrajzok ké
szültek egy régebbi fekete-fehér fotó és néhány helyszínen 
talált színes üvegcserép alapján. A vitrázsrekonstrukció 
szerkezetét úgy oldottuk meg, hogy annak egy három
szögletű szárnya nyitható legyen a kupolatér szellőztethe- 
tősége miatt (védelem a páralecsapódás ellen). A kőműve
sek időközben bejavították a rabichéjazat szondanyílásait, 
újravakolták az előkészített falfelületeket, beépítették az 
újonnan készült gipszplasztikát, a kevésbé sérült elemeket 
pedig a helyszínen kijavították. Az újonnan vakolt fal
felületek száradása után a falfestők előkészítették azokat 
a falfestészeti munkálatokhoz (a régi festékréteg eltávo
lítása, glettelés stb.). A kupola falfestményének rekonst
rukciója ún. patronozással történt, előkészített sablonok 
alapján és a színkompozíció állandó művezetői ellenőr
zésével. A festők a festéshez oxid porfestéket alkalmaztak 
(az eredeti alapján). A kupola aranyozási munkáit Richter 
Ferenc mester végezte a Bécsből beszerzett Catarina Gold 
aranylapocskákkal.

Hatalmas élmény és hihetetlenül felemelő érzés volt, 
amikor hosszú évek után a kupolatér újra kezdte vissza
nyerni eredeti színeit, szépségét. Jutalom volt ez mind
azok számára, akik valamilyen módon részt vettek ebben 
a kreatív csapatmunkában...

A falfestés befejeztével helyükre kerültek a restaurált 
üvegfestmények, és ekkor tündökölt fel teljes fényében a
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kupolatér üde szépsége. Az állványzat szétszerelése előtt 
ismét fotódokumentáció készült, majd kikértük Nonin 
Dusán elismert újvidéki restaurátor véleményét. Az ő po
zitív szakvéleménye után a munkálatokat befejezettnek 
tekinthettük. Időközben az épület délkeleti és északnyu
gati, földszinti vitrázsait is restauráltattuk. A munkálatok 
1988 decemberének elején végződtek.

A kupolatér felújításának munkálataival egy időben, 
elkezdődött az épület sarkain lévő lépcsőházakba terve
zett vizesblokk kialakítása is. Az 1988. szeptemberi kez
detet heves viták előzték meg, melyek megosztották a 
közvéleményt és a szakembereket egyaránt. Az ellentábor 
véleménye szerint erkölcstelenség egy szentélyen belül vé
céket kialakítani. Indokoltnak láttuk ez ügyben kikérni 
az Izraelita Hitközség véleményét. Ok a mosdók kiépítése 
mellett foglaltak állást, hiszen ez a megoldás kulturáltabb 
higiéniai viszonyokat biztosított az épületen belül és kívül 
is. A tervrajzokra vonatkozó konzervátori feltételeknél fel
tüntettük, hogy a mosdóknak alkalmazkodniuk és illesz
kedniük kell az adott fizikai kerethez, vagyis a kivitelezés 
során kortárs építészeti nyelvezetet és modern anyagokat 
kell használni, hogy világosan és egyértelműen elhatárol
juk az eredeti állapotot a hozzáépítettől. A bejárati por
tál két oldalán elhelyezkedő lépcsőházakba beillesztendő 
férfi és női mosdó 750 személy számára (a zsinagóga fé
rőhelyeinek fele) lett előrelátva, azzal, hogy egy második 
fázisban még két mosdó épül majd az épület túloldali 
két lépcsőházában. A víz- és a szennyvízvezetéket a már 
meglévő infrastruktúrához csatlakoztatták, míg a szellő

zőkürtőket az eredeti kéménykürtőkön át vezették Alac- 
ker Attila épület-gépészmérnök tervei alapján. A mosdók 
padlószintjét lm-rel az eredeti alá süllyesztettük, hogy 
elférjenek a lépcsők alatt. Padlóburkolatként az eredeti 
műkőlapokat használtuk fel, míg a falakat modern csem
pékkel borítottuk. A mosdókat átfolyó vízmelegítőkkel, 
kézszárító automatákkal, azaz a legkorszerűbb felszerelés
sel láttuk el. A zsinagóga beltere és a lépcsőházak között 
ajtónyílásokkal kellett biztosítani a mosdók elérhetőségét. 
A mosdók kivitelezését 1989 februárjában fejezték be, ez
után az épületet a megállapodás értelmében újra a színház 
rendelkezésére kellett bocsátani.

A Népszínház akkori vezetőségének és társulatának 
hozzáállása a felújított enteriőr használatához a további
akban sem változott, úgyhogy már 1989 áprilisában a 
KMISZ jegyzőkönyvben rögzítve megállapította, hogy 
a felújított belső tér a használat során sérüléseket szen
vedett. A társulatot csak 1992 novemberében sikerült az 
épületből kiköltöztetni, mikorra már az állapotok kezdtek 
a felújítás előttiekre hasonlítani. Azóta bizonyos parciális 
munkálatokat végeztek az épületen (a padlózat lebetono- 
zása, a központi csillár restaurációja és visszahelyezése), 
ezek azonban lényegileg nem javítottak az épület állagán.1 
A szabadkai zsinagóga azóta tovább enyészik. A vitrázso- 
kat betörték, a falfestés ismét lefagyott a falfelületről. Az 
épületet csak az eső, a szél és a galambok lakják. A tízéves 
polgárháború forgatagában a szentély velünk együtt várja 
a jobb időket.

Szabadka, 1999

1 Időközben megtörtént az épület szinte teljes tetőzetének felújí
tása. A fő- és mellékkupolákat Zsolnay gyártmányú színes, má
zas cserepekkel borítottuk, míg a hajók feletti tetősíkokat ma
gyarkanizsai Tondach készítésű hódfarkú cserepekkel fedtük, 
melyek közé mázas cserepekből mintákat szőttünk. A tények 
az épület parciális helyreállításáról alkotott véleményemet iga
zolták.
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A KULTÚRTURIZMUS HAJNALA SZABADKÁN 
ÉS KÖRNYÉKÉN A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

z Európa Tanács többek között együttműködési 
felhívással támogatja az eurorégiók kialakulását és 
fejlődését mint legjárhatóbb utat az európai csat

lakozási törekvésekben. Ez az együttműködés főleg ak
kor jelentős, ha e régiók hasonló vagy azonos földrajzi, 
gazdasági és kulturális történelmi háttérrel rendelkeznek, 
bár közigazgatásilag különböző államokhoz tartoznak. 
Csongrád-Bács-Bánát a Duna-Körös-Maros-Tisza eu- 
rorégióhoz tartozó romániai, vajdasági és magyarországi 
területek központjai egy régiót képeznek, de az utóbbi 
évtizedek helytelen politikai hozzáállása, az összekötő 
vasúti és közúti útvonalak megszüntetése, elhanyagolása 
miatt ma szinte távolabb esnek egymástól, mint Európa 
bármely pontjától. Ez a helyzet minden szemszögből a 
perifériára sodorta őket, hátráltatva gazdasági, kulturális 
és nem utolsó sorban idegenforgalmi kibontakozásukat. 
Remélhetően, a Szeged -  Temesvár vasútvonal hamaros 
újraindítása, majd Újvidék és Szabadka Temesvárral való 
közúti és vasúti összeköttetésének javítása (ami még a jövő 
zenéje), szervesebb együttműködést tesz lehetővé.

Jugoszláviában a minap, október ötödikén ünnepel
tük a várva várt rendszerváltás első évfordulóját. Az elő
ző rendszer háborús és népsanyargató politikája mélyen 
rányomta bélyegét létünk minden szintjére, beleértve 
politikai, gazdasági, kulturális helyzetünket (az idegen- 
forgalomról nem is beszélve). A letűnt korszak olyan ál
lapotokat hagyott maga után a gazdaságban, közművesí

tésben és minden más téren, hogy az elhanyagoltságból 
és pénztelenségből szinte még ma is lehetetlennek tűnik 
a kilábalás. Ráadásul ez a helyzet tíz éven át negatív ha
tással volt a régió határon túli területeire is, hiszen an
nak legalább egyik eleme ez alatt az idő alatt kimaradt 
mindenféle regionális kapcsolatból, együttműködésből. 
Egy évvel a rendszerváltás után azt kell nyugtáznunk, 
hogy annak ellenére, hogy könnyebben lélegzünk, csök
kent a föld vonzereje, megszűntek a rémuralom által ki
váltott félelmek, szorongások, a pénz mégsem lett több, 
a gondok sem csökkentek, hiszen az öröklött állapotok 
kezelése, esetleg javítása, a hátráltató erők leküzdése és 
a háborús sebek gyógyítása igen sok energiát emészt fel. 
Természetesnek tűnik tehát, hogy a puszta létfenntartás, 
a munkanélküliség és a szociális bajok kezelése, a gazda
ság felélesztése, a villanyáram és a téli fűtés folyamatos 
biztosítása, az infláció kézben tartása annyi gondot jelent, 
pénz és energiát emészt fel, hogy a kultúra támogatása, 
a kulturális örökség karbantartása és esetleges rendbe 
hozása, felújítása egyelőre háttérbe szorul. Mégis az a vé
leményem, hogy ebben az áldatlan állapotban a jövőbe 
tekintés egyik alapfeladata és első lépése, hogy felmérjük, 
tudatosítsuk azokat az értékeket, enyésző, elhanyagolt 
műemléki kincseket, amelyekkel már eleve rendelkezünk, 
és rájuk áldozva a szükséges anyagiakat, hozzuk rendbe 
egyelőre csak a legértékesebbeket, hiszen megfelelő kul
turális idegenforgalom tervszerű biztosításával befekte
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téseink -  ha közvetve is -  hamarosan megtérülnek. Ez 
nemcsak a vajdasági városokban, hanem kisebb települé
sekben, falvakban is fontos lenne, hiszen a hosszú évek ín
sége nem csupán enyészetet fokozta, hanem mintegy kon
zerválta az ősi faluképet (Bajsa, Pacsér, Ludas stb.) vagy a 
századfordulós városmagot (Szabadka), amelyek még sze
rencsére nem estek áldozatul a „vadkapitalizmusnak” és 
az irányíthatatlan tőkebeáramlásnak. Ezeknek a kultúr- 
értékeknek a szakszerű helyreállítása, kezelése nemcsak az 
ott élő polgároknak jelent majd kellemes életteret, okot a 
büszkeségre, hanem odavonzza az idegenforgalmat, első
sorban a Kárpát-medence területéről, de talán távolabbról 
is. Szabadka számára talán kimondottan előnyös a határ 
menti fekvés, hiszen az eltelt fél év alatt egyre nagyobb 
számban érkeznek a kül- és belföldi turistacsoportok, ma
gánszemélyek, mindazok, akik a háború miatt nem mer
tek ide ellátogatni tartva a közbiztonság helyzetétől, most 
viszont közép-európai levegőt kívánnak magukba szívni. 
Vannak, akik üzleti lehetőségek után kutatnak, esetleg 
átutazóban megpihennek Palicsfürdő gyönyörű szecesszi
ós parkjában, vagy régi/új szállodáinak egyikében. Egye
sek a hagyományos nemzetközi filmfesztiválra érkeznek, 
vagy csak a város nevezetességeibe, esetleg messze földön 
híres, hajnalig tartó éjszakai életébe kívánnak betekintést 
nyerni. Tömegesen érkeznek az iskolai kirándulások vagy 
a szakmai értekezletek szervezői új lehetőségek után tapo
gatózva. Mindez reklám és propaganda hiányában törté
nik, hiszen a város még nincs felkészülve igazán az érdek
lődők hullámainak fogadására. Nincsenek megfelelően 
előkészített idegenforgalmi programok és kínálat. Nincs 
még egy megfelelő városismertető kiadvány sem, amely 
mindenki számára hozzáférhető lenne, nincs elég szál
lás, képeslap, turistatérkép, szuvenírkínálat, nincs mire a 
pénzt elköltenie az idetévedt utazónak. Az újonnan épült

palicsi President Szállodát máris bővíteni kell, mert nem 
nagy a forgalma. A felsoroltak rendezésében nagyon gyor
san lépni kell, hiszen véleményem szerint 2002 tavaszától 
a várható turistainvázió teljesen kezelhetetlenné válhat, 
és a felkészülés hiányában a város óriási idegenforgalmi 
lehetőségektől és bevételtől eshet el, sajnos akár huzamos 
időre is. Az idegenforgalmi kínálat tervszerű kezelése és 
fejlesztése nemcsak a város bevételeit növelheti, hanem a 
bekapcsolódó polgárok, vállalkozások és szolgáltatások 
révén a munkanélküliséget is enyhítheti, hozzájárulhat a 
lakosság anyagi jólétéhez.

Persze azért már történtek lépések a helyzet javításá
nak irányában: Szabadka az év folyamán kecskeméti se
gítséggel sikeresen bekapcsolódott az Európa Tanács által 
kezdeményezett Barokk Utak elnevezésű kultúrturiszti- 
kai programba.

Néhány hete, a Palics-Ludas Közvállalat a Palicsi 
Szüreti Napok rendezvénysorozat alkalmával együttmű
ködési szerződést írt alá az Opusztaszeri Nemzeti Tör
téneti Emlékpark képviseletével az együttműködés és a 
regionális kultúrturizmus közös fejlesztése érdekében.

A szabadkai turisztikai kínálat része lehetne a számos 
nyári szakosított táborozási lehetőség, például az immár 
hagyományossá vált palicsi néprajzi és környezetvédelmi 
tábor vagy a hajdújárási természetbarát- és madarásztá
bort.

További kiaknázatlan idegenforgalmi lehetőségek rej
lenek a vajdasági városokban, falvakban, a Fruska gora-i 
monostorokban, szőlőspincékben, a gyógyfürdőhelyeken, 
Szerbia természeti szépségekben bővelkedő, szinte érin
tetlen hegyvidékében; néprajzilag hiteles festői falvaiban, 
azok vendégszerető lakosaiban és nem utolsósorban a vaj
dasági és balkáni konyha jellegzetes ízeiben.

Szabadka, 2001. október 3.
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FÉNYSZOBRÁSZ ÁLMODIK A TŰZHELY MÉLYÉN
ZSOLNAY VILMOS ALKÍMIKUS MENNYEI VÁROSA

Vissza a szobába 
Félek a kályha ki ne aludjék 

Kört rajzolok -  letérdelek 
A kályha mélyén égi város

Kezeim ég felé nyújtva 
Lábaim fold felé nyújtva 

Égi fűrész fűrészel 
Földfűrésze fűrészel 

Fenn és alant űr

Kétségbeesés -  kiáltok 
Micsoda remény(feletti)ség 

Ez pokol nem hajnal

A kályhába lemegyek -  vizsgálom alját 
Fönn feketébb a nyílás 

Alul hamu 
Se zaj se emelkedés 

Hallgatok 
Van e valaki odaát 

VILÁG ÜR (EGYETEM., MINDENSÉG)(KOZ MOSZ) 
Fenn és alant kerék forog 

Olvad a kő 
Keletről rövidebb az éj 

Rézretortából hasadj hajnal 
Higanyfonat sómarta szemek 

Kénporos voltam

Edény kék mélye látám a 
Csodát 

Szobámban Tejút 
Arimateai fózsefés a Szent Grál 

Egy égről folyó folyó 
Hangot keltek megáll a visszhang 

Sivatagba lövell

A nyolcadik napon az ég kékje 
Kertet látok 

Két agár zöld forrás és 
Égkő 

Es hallám 
Ajtód nyitva áll 

Itt átkelek a téren 
Es megállók a szökőkútnál 

Mondám 
A fény fentrőljön 

Es önmagában keresi az élő víz forrását

Áldj meg engem csillag 
Luna és te Nap 

Béke veletek

A vízben fehér liliomként kelék.1

1 Mileta Đonović: Atanor (arab, athanúr -  tűzhely, azaz alkímikus 
kályha). In: Miletski tesnac. Szabadka, 1986. Fordította: Urbán 
Farkas Gábor.
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Zsolnay Vilmos portréja 
(http://www.utazzitthon.hu/images/latnivalo/1870-o.jpg)

Pécs szabad királyi városban Zsolnay Miklós idősebb 
fia -  Ignác -  részére 1853-ban alapította meg kis Kőedény 
és Terracotta gyárát. Ez az üzem lett az őse annak a ma 
is ismert világhírű manufaktúrának, amelynek igazgatá
sát 1868-ban vette át a fiatalabbik fiú, Zsolnay Vilmos 
(1828. április 19. -  1900), akit a kortársak tréfásan a „leg
nagyobb magyar fazekasának neveztek. Vilmos kreatív, 
gyakorlatias, művészi vonásokkal is megáldott egyéniség 
volt. Egy személyben üzletember és szabadkőműves-alkí- 
mikus, a kezdetektől a cég művészi és üzleti fejlesztésé
nek szentelte egész életét. Beutazva a világot, különösen 
a Közel- és Közép-Keletet, Buharát és Szamarkandot, 
emellett London és Párizs utcáin gyűjtötte az ötleteket. 
Munkáját leányai Teréz és Júlia, valamint férjeik, Sikorski 
Tádé, a lengyel származású építész, szintén szabadkőmű
ves testvér és Mattyasovszky Jakab geológus támogatták 
leglelkesebben. Mély barátság fűzte Lechner Ödön épí
tészhez, a „magyar modern építészet” és a „szecessziós
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építészet magyar nemzeti változatának” megálmodójá
hoz és megalkotójához. Közös londoni útjuk alkalmával 
megszilárdították művészi és üzleti kapcsolataikat, így 
vált a Zsolnay épületkerámia az új -  a XIX. és a XX. 
század fordulóján ifjú építészek által is tömegesen támo
gatott -  nemzeti építészeti stílus egyik legjellegzetesebb 
anyagává. Közös alkotótevékenységük gyümölcseképpen 
született meg ezen a vidéken egy sor lenyűgöző szecesz- 
sziós épület. A XIX. század nyolcvanas éveinek elején a 
Zsolnay gyártmányok építészetben való alkalmazása csak 
a tetők színes, mázas cseréppel való lefedésében, esetleg 
tetődíszek gyártásában merült ki. Mázas épületkerámiát 
csak később, 1888-89-ben alkalmaztak először nagyobb 
mennyiségben a budapesti Váci utcán épülő Thonet-ház- 
nál, ugyanis ennek egész utcai homlokzatát előre gyártott 
kerámialapokkal -  pirogránittal -  borították. Zsolnay 
Vilmos a budapesti szabadkőműves páholy tagja, majd 
a pécsi páholy ceremóniamestere lett, de egyes források 
szerint az eszéki páholyt is aktívan látogatta.2 Szellemi 
testvérének mondhatta vejét, Sikorski Tádét, aki már ak
korra ismert építésszé nőtte ki magát, és a gyár fő forma- 
tervezőjeként vett részt a munkában. A vállalkozó szelle
mű Vilmos első alkímiai ismereteit magánszorgalomból 
Nedvich Tamás gyógyszerésztől leste el, az eozinmáz tit
kát pedig Warta Vince akadémikus lelki vezetése mellett 
fedezte fel. Az eozin elnevezés Zsolnay 1891-es feljegyzé
seiben jelentkezik először, azaz akkor, amikor elsajátította 
e kifinomult, a fény hatására a szivárvány színeiben irizáló 
különös kerámiamáz gyártásának titkait. Ezt a színhatást 
egy kifinomult technológia biztosítja, amely által a réz-, 
ólom- és más fémoxidok rejtett tulajdonságai melegítés és 
hűtés hatására kerülnek a felszínre, és 388 titkos receptté 
alakulnak át, melyeknek titkát a gyár a mai napig is fél

2 Lovas László: A Zsolnay-mauzóleum (Az eosin-rejtély). In Szir
tes Gábor -  Varga Dezső szerk.: Angstertől Zsolnayig. Ipartörté
neti tanulmányok. Pécs, 1999, Pro Pannónia Kiadó, 238-243.
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tékenyen őrzi. A természet csodálatos tulajdonságainak e 
tudatos alkalmazása következményeképpen -  amelyeket 
a retorta és az Atanor mellett átvirrasztott éjszakákon át 
Vilmos türelemmel, szerényen és kitartóan, az Erő, a Böl
csesség és a Szépség által vezetve kutatott -  jöttek létre 
azok a gyönyörű építészeti és művészeti alkotások, ame
lyek a Világmindenség Nagy Építőmesterének dicsőségét 
hirdetik, amíg csak léteznek. Nagy műve az anyag és 
napfény közötti átlényegülést (transzmutációt) képviseli, 
amely a lélek és a szellem ereje által vezérelve jön létre.

A napkorong ősidőktől fogva a monoteista vallások 
központi motívuma. Anyagi környezetünkben lépten- 
nyomon olyan jelképek (szám, szín, alakzat stb.), szoká

sok, jelképrendszerek sokaságába ütközünk, amelyek a 
világ napközpontú vallásaiból (Mitrász-kultusz, Rá-kul- 
tusz, sőt a kereszténység eredete is ide vezethető vissza) 
erednek. Évszázadok folyamán a napfény isteni fénnyé, a 
szellem és tudás fényévé -  az egyetemes szellemiség szim
bólumává -  lényegük át.

A nagy alkimista mauzóleuma, amelyet 1901 és 1902 
között emeltek a pécsi Ledinán, alkotótevékenysége lé
nyegének, valamint a Világmindenség Nagy Építőmes
teréhez fűződő személyes kapcsolatának egyik legössze- 
foglaltabb anyagi megnyilatkozásává vált. Ez az épület a 
Természet titkai többéves kutatásának eredményeit tük
rözi, valamint a mediterrán kultúrák (perzsa, görög, latin

A Zsolnay-mauzóleum (http://1.bp.blogspot.com/Anno.jpg)
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és keresztény) szellemiségének összefoglalását jelenti bib
liai és szabadkőműves jelképrendszerek által. Ezenkívül 
a gölöncsérszakma, a kőedény, a porcelán, az üveg és az 
égetett mázak kézműves előállításához fűződő titkok tár
házát képviseli. A Zsolnay-mauzóleum téregyüttese, ame
lyet Sikorski Tádé álmodott meg idősebb szellemi testvére 
dicsőségére, a szellem örök fényének valós szimbóluma, az 
építészeti formák, díszítések és jelképek összjátéka. Alko
tója az eozintitkot Jézus Urunk születésének és feltámadá
sának misztériumához fűzi. A mauzóleum az őskeresztény 
templomok példájára (rotonda) kör alaprajzú, kétszintes 
épület: A földszint a fény királyságát, a mennyei Jeruzsá
lemet jelképezi, míg az alagsor az árnyak királyságát, a 
holtak világát, melybe mégis időnként behatol a mennyek 
fénye. Sikorski a mauzóleum belső terét az ősi egyiptomi 
szentélyekhez hasonlóan a nap kelet-nyugat irányba való 
haladásához orientálta. Ez az optikai rendszer leghatáso
sabban a téli napforduló napján délelőtt 11 órakor bonta
kozik ki, amikor a napfény beesési szöge 17 fok. Ebben 
a percben a beáramló napfény a látogatót az eozintitok 
és varázslat által -  amely az esztendő összes más napján 
rejtve marad -  elvezeti a szellemi megvilágosodás zarán
dokújára. A mauzóleum belső terének leghangsúlyosabb 
pontja az eozinból készült oltár a bejárattal szemben, a 
méter magas boltíves szoborfülkével, amelyben egykor Jé
zus Krisztus szobra állt. Sajnos a szobrot időközben ellop
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ták a hitetlen, kapzsi vandálok, de a mai napon is, amikor 
a Nap fénye bevilágítja a szobor talapzatát, Jézus alakzata
-  mint egy mennyei csoda -  megjelenik, és a nyitott be
járati ajtón keresztül is látható 131 méter távolságról, a 
mauzóleumhoz vezető sétány tengelyéhez viszonyított 7 
fokos szögben. Ekkor a fény visszaverődik a talapzatról és 
bevilágítja az „alvilág” déli oldalán fekvő Zsolnay Vilmos 
és szeretett neje eozinmázas szarkofágját, majd a mauzó
leum egész belső terét a fény robbanása egy pillanatra a 
színek és formák végtelen játékával ajándékozza meg, ily 
módon jelképezve az örökkévalóság peremén létező meg
világosodás pillanatát. Ez a felejthetetlen élmény képviseli 
Zsolnay Vilmos legértékesebb hagyatékát, valamint fá
radhatatlan alkímiai kutatásainak lényegét a tudás csúcsa 
felé vezető kitartó és türelmes úton.

A tegnap és a ma városában 
Melyben áll és megtörik az idő 

A jövő egyazon terén 
Szívemben szögmérővel s körzővel -  

Elképzelem:
Új ég és új föld.

Panta Rhei -  Pentagramm PantokrátorP

Szabadka, 2006. február 28.

3 Mileta Đonović: Pentagram Pantokrator. Miletski tesnac. Sza
badka, 1986. Fordította: Urbán Farkas Gábor.



AHOL MÁRA BAGOLY SEM HUHOG (1984)'

Az 1970-es évek rendkívüli jelentőségűek voltak a Pa- 
licsi-tó és fürdőhely létében, ugyanis a túlzott szennye
ződés a tó és a halállomány elhalását idézte elő. A követ
kező esztendők az elkövetett végzetes mulasztások többé- 
kevésbé sikeres orvoslásának jegyében teltek el, nem kis 
anyagi áldozatok árán. Annak ellenére, hogy a szanálási 
akció kétségkívül sikerült, ez a siker mégsem teljes, hiszen 
máig sem lett visszaállítva Palics-fürdő hajdani fénye és 
népszerűsége. Az illetékesek sokat tettek a fürdőhely to
vábbi fejlődéséért, és ezek a munkák ma is folyamatban 
vannak a rendelkezésre álló anyagi eszközök szabta keret
ben. Szállodával ellátott új sporttelep épült, tatarozták a 
régi épületek nagy részét (Víztorony, Női strand, Nagyte
rasz), a parkot lelkiismeretesen gondozzák, és új vendég
látói objektumok épülnek. A turisztikai övezet összképét 
mégis megzavarja annak a néhány, a park és a tóparti sé-

A Bagolyvár. Korabeli képeslap (A KMISZ fotótárából)

A Lujza-villa és a Bagolyvár. Korabeli képeslap 
(A KMISZ fotótárából)

tány közvetlen közelében fekvő, elhanyagolt állapotban 
lévő épületnek a siralmas látványa, amely minden arra 
elhaladó járókelőt fejcsóválásra késztet.

A népszerűén Bagolyvárnak, Lujza-villának, Szaletli- 
nek1 és Jégkunyhónak nevezett objektumokról van szó. 
Ezek szinte szabályos félkört alkotva néznek a tóra, és 
évtizedek óta ki vannak téve az idő vasfogának meg az 
emberek hanyagságának. Hosszú évek óta folyik a vita 
az illetékesek között arról, hogy mi legyen az épületek 
sorsa. A revitalizációs beruházások óriásiak lennének, az

* Új Symposion, 1984/3-4. 42-45.
1 Olasz eredetű szó, a németből került a magyarba. Eredeti jelen

tése: kerti lugas, beüvegezett veranda.

75



objektumoknak pedig a rendelkezésre álló tér kis mére
te és elosztása miatt nehéz anyagilag vagy társadalmilag 
indokolt új funkciót találni. A döntés elnapolódik, az 
épületek évről évre rongálódnak. Ahhoz senkinek nincs 
bátorsága, hogy utasítást adjon a lebontásukra, mindenki 
abban reménykedik, majdcsak összedőlnek azok maguk
tól is...

Lokális építészettörténeti és esztétikai jelentősége a 
négy közül legalább két épületnek van: a Bagolyvárnak és 
a Lujza-villának. A szabadkai történelmi levéltárban és a 
városi könyvtárban ráakadtam néhány adatra.

A szecesszió irányzata (Art Nouveau, Jugendstil) 
mint új kifejezésmód a művészetben, iparművészetben és 
építészetben kb. 1885 és 1890 között jelent meg Európa 
legnagyobb művészeti központjaiban. Belgiumban Vic- 
tor Horta, Franciaországban Hector Guimard képviseli 
eleinte az új stílust. Ellenszegülve a neoklasszicizmus és 
eklekticizmus túlhaladott dogmáinak, eltaszítva magától 
a klasszicizmus szigorát és szimmetriáját, az új irányzat 
szószólójává válik annak a szabad szellemnek és forma
képzésnek, amely előkészíti a világot a huszadik század 
új szenzibilitására. Ottó Wagner, a bécsi neoklasszicista 
építész érett korában gyökeresen megváltoztatja alkotói 
hitvallását és a szecesszió legfőbb képviselőjévé válik az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén.

Az 1880-as évek Európában és Magyarországon 
egyaránt kibontakoztatják az új stílust. Annak ellenére, 
hogy Magyarország Bécs erős politikai és kulturális be
folyása alatt áll, ott a szecesszió egy specifikus formája 
alakul ki, amely a nemzeti kultúra hatása alatt fejlődik, 
és népi motívumokkal gazdagodik. Jellemzői alapján ezt 
az irányzatot a magyar szecessziós építészetének, avagy 
nemzeti stílusnak nevezik el. Az irányzat képviselői 
(Lechner Ödön, Pártos Gyula, Komor Marcell stb.) ele
inte Budapesten alkotnak, később azonban mind több 
megrendelést kapnak vidékről is.A Bagolyvár felmérési tervei -  főhomlokzat (Kiš Ivona)



Szabadka az akkori Magyarország egyik legjelentő
sebb városaként mind gyakrabban lát vendégül főváro
si építészeket (Raichle Ferenc, Lechner Ödön, Komor 
Marcell, Jakab Dezső, a Vágó fivérek stb.), akik az új, 
a „modern” stílus jegyében terveznek itt jelentős épüle
teket. 1889 és 1914 között születtek a legnevezetesebb 
szecessziós épületek Szabadkán és környékén, közülük is 
talán Palicsfürdő épületegyüttesét kell kiemelni (1910) a 
parkkal egyetemben.2

1889 májusában a városi kaszáló területén, közvetle
nül a tóparton magánvillák építése céljából a város tel
keket parcellázott fel és adott el.3 Az első kimondottan 
reprezentatív épület, a Bagolyvár, közvetlenül a tóparton 
épült fel Vermes Lajos megrendelésére, aki gazdag föld- 
birtokos, kiemelkedő sportoló, azonkívül mecénása is volt 
számos építési vállalkozásnak Palicsfürdő területén. A 
Vermes-villák legrégebbije a Lujza-villa, amely egyes for
rások szerint 1883-ban épült, már erős szecessziós hatást 
tükröz. Erről a színes, mázas Zsolnay gyártmányú tarka 
tetőfedés tanúskodik legkifejezőbben. Az új stílus ennél 
az épületnél még nem bontakozott ki teljesen: aszimmet
rikus homlokzata és díszítőelemei mellőzik a neoklasszi
cizmus szigorúságát és egy új, könnyed, de még mindig 
túl masszív hatást keltenek. Az építész egyelőre ismeret
len. Az épület korabeli fényképe Iványi István könyvében 
található.4

A villát eleinte fürdővendégeknek adták bérbe. A le
véltárban rekonstrukciós tervrajzokat találtam 1928-ból, 
amelyekben az épületet munkásnyaralóként említik. Az 
1970-es években ifjúsági nyaralónak használták, mígnem 
veszélyes romossága miatt be kellett szüntetni üzemelte
tését. Azóta, ahelyett, hogy dísze lenne, szégyene a palicsi 
sétánynak.

2 Béla Duránci: Szecesszió Szabadkán. Újvidék, 1984, Fórum.
3 Iványi István: Szabadka II., 150.
4 U.o.
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A Bagolyvár felmérési tervei -  a tó felőli homlokzat (Kiš Ivona)



A Bagolyvár a legszebb és legfontosabb az említett 
épületek közül. Ez a koros, büszke torony a tóparti sétány 
szinte minden pontjáról látható. 1890. szeptember 19-én 
Vermes Lajosnak megadták az engedélyt egy impozáns 
villa építésére a tóparton.5 A terveket Gáli Adolf hagyta 
jóvá, az okmányt Manojlovics jegyző írta alá. A tervező- 
mérnök neve nincs feltüntetve. 1891-ben Vermes hozzáfog 
a villa és néhány más objektum építéséhez. A Szabadság 
1891. február 26-i 25. számában írja: „Vermes Lajos lesz 
Palicson az első, aki a tóparton eladott villatelkek egyiké
re minden izében gyönyörűnek ígérkező épületet emel. A 
téglát és az épületet körítendő cementet és a kerékpárver
seny-pályához szükséges téglatörmeléket naponként több 
kocsi szállítja. A téglatörmeléket Macskovics Titus gyárá
ban, géppel állítják elő.” Sajnos az épület eredeti tervrajzai 
elkallódtak. A Vermes család még élő leszármazottai állí
tása szerint a tervrajzot egy korabeli német lapban megje
lent épület fényképének alapján készítették. A Bagolyvár 
eleinte a kerékpárverseny-pálya kísérőépülete volt, majd a 
család nyaralójaként tartják számon, később bérbe adták 
fürdővendégeknek. A történelmi fordulatok folyamán az 
épületet elhagyták, most dacolva a kispolgári mentali
tással várja sorsát. A Bagolyvár szintén a korai szecesszió 
stílusában épült, Zsolnay-féle mázas cserepekkel borított 
mintás tetővel, kacskaringós kovácsoltvas díszítéssel és jel
lemző famotívumokkal, tornyos lépcsőházzal.

A Szaletli a parttól diszkréten a háttérbe húzódva áll. 
1890-ben épült6 nyári étkezőnek. Tervezője ismeretlen. A

5 TLSZ építési engedély 598 (890).
6 TLSZ 1890-es Mutató (10180).
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70-es évek közepéig halászcsárdának használták, jelenleg 
elhagyatott. Az épület frontális és hátulsó homlokzata 
identikus és szimmetrikus, a svájci típusú villákra oly jel
lemző famotívumokkal bőven díszített. Összhatása ke
vésbé impozáns, mint az előző kettőé, mégis egyensúlyt 
teremt az együttes kompozíciójában.

A Jégkunyhó is a múlt század kilencvenes éveiben épült 
kör alaprajzzal a Szaletli közvetlen szomszédságában. Egy
kor nádfedelű volt, és jégtárolásra szolgált. Később diszkó
klub, majd karateklub, tánciskola stb. lett belőle. Térszűke 
és a szanitáris helységek hiánya miatt a hetvenes években 
elhagyták, azóta benőtte a gaz. Említésre méltó impozáns, 
fából készült tetőszerkezete.

Az épületek jelenlegi siralmas állapota elgondolkod
tató. Nyilvánvalóan elérkezett az utolsó pillanat, hogy a 
múltból átmentsünk valamit a jövő számára. Palics jelen
legi állapota semmi esetre sem biztosíthatja a turizmus 
fellendülését, sem pedig az adott lehetőségek optimális ki
használását. Mivel a tóparti kulturális és szórakozási lehe
tőségek minimálisak, ezt a problémát sürgősen orvosolni 
kellene. A Bagolyvár épületegyüttes excentrikus helyzete a 
park tengelyéhez viszonyítva szinte sugallja, hogy a loká
ció megfelel akár a rendeltetést kiegészítő új objektumok 
beépítésének is. Ehhez azonban nem feltétlenül szükséges 
a meglévő, régi épületek lebontása, csak helyre kellene 
őket állítani.

Szabadka, 1984



AHOL MÁR A BAGOLY SEM HUHOG (2002)’

Ezt a címet adtam egy 1984-ben, az Új Symposion 
folyóiratban megjelent cikkemnek, amely a belgrádi Mű
egyetem építészmérnöki karán készülő diplomamunkám 
összefoglalójaként íródott. A dolgozat a palicsi Bagolyvár

épületegyüttes revitalizációs lehetőségeivel foglalkozott. 
Ebbe az épületegyüttesbe akkoriban még beletartozott a 
Lujza-villa, a Szaletli, a Jégkunyhó és a palicsi park büsz
kesége, maga a Bagolyvár. Munkámban az akkori Köz

ségközi Műemlékvédelmi Intézet támogatott, ahol a mai 
napig is kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozom.

Milyen céllal is mondtam el mindezt? Azért, mert a 
négy felsorolt épület közül már kettő nem létezik. Járu
lékos veszteség, a műemlékeknek, a múlt tanúinak sorsa, 
mondhatjuk. A Szaletli helyén lomhán épül egy akármi, 
a Jégkunyhó kerek alaprajzát utánozza a környezetvédel
mi központ édeskés népiessége, a Lujza-villából kinyerték 
már az összes zsetont, a Bagolyvár pedig büszkén dacol az 
idő vasfogával, az öntelt mocsárváros nemtörődömségével, 
és hála istennek a tőle gyors gazdagodást remélő újgazdag 
„vállalkozók” elképesztő ötleteivel.

A Bagolyvár talán a legszebb és a legszembetűnőbb a 
felsorolt négy épület közül. A tópart szinte minden pont
járól megpillantható, szinte csalogatja a kíváncsi utazót, 
hogy megközelítse, és szemügyre vegye ezt a mesébe illő, 
kacsalábon forgó, álmokba illő toronyépületet. Talán csak 
az elmúlt ötvenhét esztendő vörös lelkű elvtársai nem ál
modtak vízparton kastélyban lakni. Vagy talán még ők 
is, csak nem merték bevallani vagy eldönteni, hogy me
lyik legyen az a kiváltságos közülük -  talán ezért hagy
ták tönkremenni. Időközben az utazó közel ért, a látvány 
kétségbeejtő.

Az épület elkülöníthetetlen eleme az államilag védetté 
nyilvánított palicsi parkegyüttesnek mint kultúrtájnak. 
Állapota hűen tükrözi a műemlékvédelem jelenlegi hely
zetét országunkban, amikor is a védelem a pénzhiányból

* Részletek egy, a Bagolyvár megmentése céljából megrendezett képzőművészeti kiállítás megnyitójának szövegéből (Szabadka, Cinema 
Gallery, 2002. május 17.)
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A Bagolyvár felmérési terve -  földszinti alaprajz (Kiš Ivona)



A Bagolyvár 1984-ben (A szerző)

kifolyólag csak korlátozó intézkedésekre korlátozódik, 
míg igen szerény anyagi támogatással csak az elsőbbségi 
listán szereplő kulturális örökséget képes ellátni -  amely
hez persze a Bagolyvár nem sorolható. A szabadkai Kö
zségközi Műemlékvédelmi Intézet mindenesetre szakmai 
téren nagymértékben hajlandó támogatni ezt a művészek 
által kezdeményezett akciót, ami egy nem kis értékű mű
emlék megmentése, rehabilitációja, azaz újjáélesztése érde
kében történik a közvélemény mozgósításával.
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Az akció sikere főleg egy megfelelő új rendeltetés meg
állapításával teljesedhet ki, ami nem egy könnyű feladat, 
ha a cél mindenáron az esetleges befektető gyors meggaz
dagodása lenne. Mégis teljesen világos, hogy az épületből 
nem válhat raktáráruház, autósmozi, sem milliomosok 
részére golfpálya, a pénznyerő automaták is talán már le
futottak, de elhelyezkedése, egykori rendeltetése és fizikai 
adottságai eleve sugallják a választ.

Szerény személyes véleményem szerint két lehetőség 
kínálja önmagát:

1. Ha nonprofit rendeltetés mellett szavaznánk, művé
szi alkotótábort lehetne üzemeltetni benne télen-nyáron 
hazai és külföldi vendégművészek részére, állandóan vál
tozó kiállításokkal. Ebben az esetben csak nonprofit szer
vezetek támogatására lehetne számítani az újjáépítésnél, 
később az üzemeltetésnél. Na meg a művészek adakozásá
ra, jóindulatára a karbantartásnál.

2. Ha mégis valamelyest profitorientált tartalmat ke
resünk, akkor luxusapartmanok kialakítására szavaznék, 
melyekkel valamelyest bővíteni lehetne a palicsi turizmus 
alulméretezett szálláskapacitását mennyiségileg is, de fő
leg minőségileg. Túl gyors haszonra ebben az esetben sem 
lehet számítani, ellenben számításaim szerint a befektetés 
3-4 éven belül megtérülne, sőt az elkövetkező ötvenhét 
esztendő alatt az épület értéke is többszörösen. Ennek a fo
lyamatnak meggyorsítása érdekében a földszint és a pázsit 
jobb ötlet híján még egy kávézót is eltűrhetne -  ha tűrnék 
a módos külföldi vendégek.

Hölgyeim és uraim, nagyon kérem Önöket, hogy ezzel 
a kiállítással ne fejezzük be tevékenységünket, hiszen ez 
az utolsó pillanat az épület megmentésére. Ne feledjük, 
hogy az egykori tóparti épületegyüttesből már csak kettő 
objektum maradt meg, a Lujza-villa és a Bagolyvár! Már 
húzzák a harangokat!

Szabadka, 2002



KURASIKI

Kurasiki egy tipikus félmilliós japán város. Nem 
messze a tengerparttól, a Kahasi folyó partján terül 
el, valahol fél úton Hirosima és Oszaka között. A 

források először az Edo-korszakban (1600-1867) említik 
a rizs- és gyapjúkereskedelem regionális központjaként. 
Legerőteljesebb gazdasági fejlődését a Meidzsi-korszakban 
(1868-1912), a XIX. és XX. század fordulóján éli meg, 
ekkor alakul ki a város ma ismert jellege és szelleme is. 
Kurasiki városa ma erőteljes ipari és gazdasági háttérrel, 
de emellett jelentős történelmi és környezeti értékekkel is 
rendelkezik.

Hála a gondviselésnek, a várost elkerülték a természeti 
csapások, valamint háborús rombolások, és a közelmúlt
ban gondosan rehabilitált Kahasi folyó medre köré szerve
ződő védett városmag környezeti értékei így aránylag érin
tetlenek maradtak. Kurasiki esete 1986-ban keltette fel ér
deklődésemet, amikor is ott-tartózkodásomkor az evidens 
térbeli és kulturális távolságok ellenére hihetetlen hason
lóságokat érzékeltem összehasonlítva Szabadka kulturális 
hátterével és városfejlődésével. A Kahasi folyó és védett 
környéke városrendezési rehabilitációjának eredményei 
néhány éve arra ihlettek, hogy Ante Rudinski építész ma
giszter ötletét kidolgozva egy „szimulációs játékot” kezdjek 
Szabadka, egy város a folyón címmel. A Strossmeyer utcán 
egykor végigcsordogáló Mlaka folyó rehabilitációjának 
ötletét kívántam népszerűsíteni kampánysorozatommal. 
Kurasiki esete pozitív példája annak, hogyan kell mikrour- 
banisztikai beavatkozásokkal felélénkíteni egy történelmi

* Gábor Demeter: Grad na reci, Subotičke novine, 2006/11. 2.

városmagot, hogyan kell azt emberi léptékű, békés léttérré 
változtatni, vonzóvá és élhetővé tenni a városlakók és a tu
risták számára. Hogyan lehet akár új rendeltetéssel életet 
lehelni azokba az öreg házakba, amelyek a védett városmag 
önazonosságát jelentik, és amelyek még megőrizték erede
tiségüket? Természetesen olyan minimális beavatkozások
kal kell ezt elérni, amelyek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy 
kielégítsék a rehabilitáció legcsekélyebb térbeli és műszaki 
szükségleteit. Ebbe a kérdéskörbe tartozik a foghíjbeépítés 
problematikája is, azaz új, kortárs épületek beillesztése a 
megőrzött, védett városmagok szerkezetébe (ha erre igény 
jelentkezik). A végső cél természetesen a város egyedi ön
azonosságát és lelkületét sugárzó teljes hangulati egység, 
és az annak kereteiben megőrzött egyéni értékek megőr
zése az utókor számára. Kurasiki legrégebbi -  a rehabilitált 
folyószakasz körül rendeződött -  városközpontja, körül
belül 21 hektáron terül el, az Edo-korszakból származik 
(1615-1868). Védett övezetté 1968-ban nyilvánította a 
Kereskedelmi és Ipari Osztály Turisztikai Részlege a ha
gyományos környezeti szépségek védelmét szorgalmazó 
törvény 63. cikkelye alapján. A szakmailag megalapozott, 
minőségi eredmények biztosítása érdekében, a rehabilitá
ciós és konzervációs feladatok végrehajtásán nagyszámú 
restaurátor szakember dolgozott.

Természetesen a történelmi, kulturális és anyagi örök
ség védelme mélyen gyökerezik Kurasiki városának hagyo
mányaiban. Több mint száz éve a város leggazdagabb ipa
roscsaládja magánkezdeményezésére indult az örökségvé
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A Kahasi folyó rekonstrukciója -  helyzetrajz (ltoh Stúdió, Kogakuin)

delem. A textiliparban tevékenykedő Ohara család hálából 
a sors bőkezűségéért elkezdte anyagilag támogatni az örök
ségvédelmet. Felfogták, hogy az egyéni gazdagodásnak, 
anyagi jólétnek, valamint a társadalom pusztán gazdasági 
fejlődésének nincs semmi értelme a kulturális hagyomá
nyok, a tradicionális értékek és az erkölcsi normák meg
őrzése, ápolása nélkül. Ezen egyetemes értékek elárulása,

elhanyagolása lélektani konfliktusokhoz vezet egyéni és 
társadalmi szinten is, eltűnik a jó és a rossz felismerésének 
adottsága, ami ugyanolyan eredményhez vezet, mintha 
a fákat gyökerüknél metszenénk el. 1968-ban, Szocsiró 
Ohara, az utolsó mecénás halála után a város örökségvé
delmének feladatát az államhatóság, a restaurátorok és az 
immár magas fokú társadalmi tudat karöltve vették át.
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Nakahasi híd, 1877 (A szerző felvétele)

Az ambientális védelem időszaka, amely a folyószakasz és 
környéke rehabilitációját is eredményezte, 1978-ig tartott, 
amikor a védett övezet nagyszámú épületét mint nemzeti 
jelentőségű kulturális örökséget egyedi védelem alá helyez
te az államhatóság. A Kahasi folyónak csak azt a szakaszát 
rehabilitálták, amely immár Kurasiki folyó néven átszeli 
a védett övezetet. Jelképes forrásként az emlékmúzeummá 
alakított Ohara-ház alól bújik ki föld alatti börtönéből, 300 
méteren át szabadon és békésen folyik át a városon, majd 
újra a föld alá bukik közvetlenül a legfiatalabb, Meganebasi 
nevezetű híd után, és ismét rejtve folytatja útját egészen 
a tengerrel való egyesülésig. A rehabilitált szakaszon a fo
lyó körülbelül 8 méter széles, a medret és a partszegélyeket 
durván megmunkált gránitkockákkal kövezték ki, a part

menti sétányt pedig, szomorúfüzek övezik, amelyek levelei 
gyengéden simogatják a víztükröt. Három, különböző tör
ténelmi időszakból (XIX. század vége és XX. század köze
pe között) származó kőhíd köti össze a folyó partjait. Most 
ezek képezik a városmag legnagyobb attrakcióit, hiszen 
mágnesként vonzzák a bámészkodó polgárokat, turistákat, 
kamarazenekarokat, művészeket és a különféle előadómű
vészeket. A folyó mentén csak a kerékpár- és a gyalogos 
közlekedés engedélyezett, a régi, felújított és újraélesztett 
házakban pedig pezseg az élet. Ezek általában Macsija-tí- 
pusú egyemeletes kereskedő- és iparosházak, amelyek 200 
esztendő leforgása alatt épültek. A földszinten találhatók a 
kereskedelmi helyiségek vagy műhelyek, a lakóhelyiségek 
pedig az emeleten foglalnak helyet. A házakat felújították,
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Új szemszögek a Strossmayer utcában (A szerző)

helytörténeti vagy kézműves múzeumokká, művészeti be
mutatótermekké, szuvenírgalériákká vagy kézműves ke
reskedésekké, kávézókká, teázókká és hagyományos japán 
stílusú éttermekké alakították. Udvaraikat japánkertté va
rázsolták. A teljes övezet a múlt és a hagyományok szelle
mét idézi -  de az utca hangulatát a nyüzsgő sétálók kortárs 
városias létélménnyel egészítik ki.

Amikor visszaemlékezem a távoli Kurasiki folyó Naka- 
hasi hídja felől szűrődő Strauss-dallamokra, amelyeket a

reggeli gyengéd szellő hozott felém egy vasárnap délelőtt, 
az emlék magával repíti fantáziámat. Ekkor felteszem a 
kérdést magamnak: Csörgedezhetne-e egyszer ismét az az 
ősi, elfeledett folyó a Strossmeyer utcán, amely ma az utca 
alatt húzódó régi, falazott szennyvízcsatornába van bezár
va? Lenne-e erejük a szabadkaiaknak hidakat emelni, áthi
dalni a folyót, na meg maguk az emberek között tátongó 
„áthidalhatatlan szakadékokat”? Lehetne-e...?

Szabadka, 2006
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A VÖLGYPARTI SZÉLMALOM

vidék, ahol a szélmalom áll, a Völgypart (Oborn- 
jača) nevű falu határában található Moholtól húsz 
kilométerrre, és még ma is Kettős Malomnak, 

avagy Két Szélmalom partjának nevezik. A ragadványne
vek attól a két szélmalomtól veszik eredetüket, amelyek 
közül az egyiket 1954-ben lebontották, a másik pedig még 
létezik, de mindennapos küzdelmet vív az enyészettel és 
társadalmi nemtörődömséggel.

Katona Pál, a zentai múzeum egykori néprajzkutató- 
custosa és igazgatója szerint a ma is álló szélmalmot 1907- 
ben építette az 55 éves moholi Kovács Kálmán kőműves 
mester Pastfiak Gábor (szül. 1867-ben) részére.1 A követke
ző molnárok egyben örökösök és tulajdonosok Gábor fiai, 
Pastfiak András (szül. 1896-ban) és Pastfiak Imre (szül. 
1898-ban) voltak, akitől halála után a szélmalmot meg
vette az törökfalui (Utrine) helyi közösség. Az apa 1907-től 
1918-ig molnárkodott, fiai pedig 1918-tól 1966-ig.2

1962-ben Katona azt írja a szélmalomról, hogy: „Jó az 
állapota, megvan mind a négy szárnya, működőképes -  
üzemel, két malomkővel őröl. 1923-tól 1946-ig „saugaz” 
motormeghajtásra állították át, de az adózás és más okok 
miatt azóta ismét eredeti módján üzemel. Az épületen 
nincs semmi változás.”3

1 Katona Pál: Pastfiak Imre szélmalma, Mohol - műemlékké 
nyilvánítási indítvány. A zentai Népi Múzeum, az újvidéki 
Tartományi Műemlékvédelmi Intézet intézett átirata 1962. 
november 2.

2 Katona Pál szerint 1962-ben a molnárok András és Imre voltak.
3 A szerző fordítása szerb eredetiből

Felújítási terv -  homlokzat vitorlával 
(Terv Prčić Vujnović Gordana, rajz Čamprag Nebojša)

1965. július 30-án Vuletić Nadežda terepbeszámo
lójával fordul az újvidéki Tartományi Műemlékvédelmi 
Intézet felé, amelyben megállapítja: „...(Katona) indítvá
nyát a szélmalom védelem alá helyezésével kapcsolatban
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Felújítási terv -  homlokzat a fékrendszerrel 
(Terv Prčić Vujnović Gordana, rajz Čamprag Nebojša)

nem lehet elfogadni.. mert az épület újabb keletkezésű, 
így érdektelen, valamint „...az épület elvesztette eredeti 
jelentőségét, mivel külső megjelenése megváltozott, azaz 
a fa hajtószerkezetet motorra cserélték. A szélmalom más 
elemei is nagyban sérültek.”4 Ezzel a beszámolóval a szél
malom sorsa megpecsételődött. Egy évvel később, 1966- 
ban megszűnik üzemelni, elveszti eredeti rendeltetését, 
és gyorsan pusztulni kezd a helyi közösség nemtörődöm 
viszonyulása miatt. Akkoriban ifjúsági otthonként, Te- 
leházként, majd raktárként is hasznosítják. 1982-ben az 
épület tulajdonosa az adai Halász József Mezőgazdasági

4 A szerző fordítása szerb eredetiből.
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Ipari Kombinát önálló vendéglátóipari egysége (SOUR 
PIK). Ugyanebben az évben a tulajdonos és a Vajdasági 
Művelődési Önigazgatási Érdekközösség (SIZ kulture) 
összefogásának eredményeképpen helyreállították a tetőt. 
1983-ban Dévavári Beszédes Valéria, az Eszak-Bácska 
Községközi Műemlékvédelmi Intézet szabadkai néprajz- 
kutató szakmunkatársa kezdeményezésére a szélmalmot 
az intézet műemlékké nyilvánítja (a végzés iktatószáma: 
55/11.04.1983.). Ettől kezdve a szélmalomot Dévavári 
Beszédes Valéria és mgr. Rudinski Ante építészmérnök 
gondozza. A műszaki tervdokumentáció statikai helyreál
lítási tervét Király László építőmérnök készíti, míg a nem
zetközi kapcsolatok révén az épület műszaki felmérésében 
a magyarországi Kerner Gábor vesz részt. A szélmalom 
kétszintes, kör alaprajzú, a bácskai vidéken jellegzetes 
ipari épület. A falakat vályogtéglákból falazták, majd 
kívülről nagyméretű téglával borították. A tetőt 1967-ig 
zsindely borította, majd ezt lecserélték horganylemezre. 
Az épület magassága 11,5 m, átlója a földszinten 9,5 m. 
Méreteit tekintve a kisebb szélmalmok közé sorolható. A 
fából készült mehanizmus megmaradt, de nagymérték
ben sérült. A nyak eltörött, a nagy kerék és a padláskerék 
jó állapotú. A gyors kerék és a főtengely megvan. Csak az 
egyik malomkő alsó eleme maradt meg.

2003-ban Vujnović Prčić Gordana építészmérnök, 
magiszter, a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi In
tézet szakmunkatársa tervet készített a völgyparti szélma
lom helyreállításán elvégzendő legsürgősebb beavatko
zásokhoz. 2006-2007-ben Molnár József, az törökfalui 
helyi közösség titkára -  mint beruházó -  kezdeményezé
sére a tetőfedő lemez, a korhadt tetőszerkezet, valamint 
a szélmalom mechanizmusa szétszerelésével elkezdődtek 
a felújítási munkálatok. A szétszereléskor minden faele
met megjelöltünk, listáztunk és megrajzoltunk, majd az 
elemek elraktározása után részletes specifikáció készült 
méretezéssel és fényképdokumentációval. A kísérődoku



mentáció elkészítésében részt vett még az adai Prostor A. 
D. építészeti, mérnöki és városrendezési tervezővállalat 
Varga Pertity Mártával az élen, aki az építészeti ellenőr 
feladatát látta el az építkezésen. A helyreállítási felügyelő 
én magam voltam. A munkálatok folyamán figyelmesen 
visszabontották a szélmalom falazatának felső övezetét 
is a terepszinttől mért kb. 6 méter magasságig. A vissza- 
falazás a statikai megerősítéssel párhuzamosan történt, 
amire azért volt szükség, mivel a jövendőbeli üzemeltetés
nél kifejezetten fokozott erőhatásokra kellett számítani, 
amelyek majd az alföldi szelek hatására keletkezhetnek. 
Király László építőmérnök-ellenőr, a statikai megerősí
tés tervezője utasítására az eredetileg előrelátott vasbeton 
gyűrű helyett az épület felső zónájában hálószerű felületi 
vasalást építettünk be a vályog- és a téglafal rétegei közé. 
A visszafalazáshoz az eredeti szalmás sárból a helyszínen 
hagyományos eljárással újonnan vert és szárított vályog
téglákat, valamint, az eredeti nagyméretű régi téglát al
kalmaztuk a szükséges pótlásokkal. A falazás kizárólag 
mészhabarccsal történt, a belső vakolathoz pedig a kima
radt, eredeti leáztatott, homogenizált, újrahasznosított 
vályogőrleményt adalékoltuk. A végén a belső falfelüle
teket fehérre meszeltük. A külső, homlokzati téglaborí
tást szintén mészhabarccsal hézagoltuk. A homlokzat 
alsó övezetében újrafalazással (különösen a nyílászárók 
környékén), téglacserével történt a faljavítás. A hézagolás 
előtt a falfelületeket lemosták, letisztították, utána pedig 
átkenték színtelen nedvességtaszító anyaggal. A nyílászá
rók a tervek alapján mind egy szálig újonnan készültek. A 
szélmalommentő munkálatok tervezett első fázisa végén 
ideiglenes tető került az épületre, amelyet hódfarkú cse
réppel fedtünk, amely majd mindaddig véd a beázástól, 
amíg nem lesz pénz a munkálatok folytatására. Ez a ma
lomszerkezet helyreállítását, beszerelését, és a szélmalom

üzembe helyezését jelenti. Ekkor a tetőre végső megoldás
ként minőséges zsindely kerül majd.

A völgyparti szélmalom a bácskai népi építészet egy 
értékes példája, amelynek állaga gyorsan romlik. A vaj
dasági ipari műemlékek tanulmányozásához is jelentős 
adalékokkal szolgálhat. Vajdaság területén a XIX. és XX. 
század fordulóján még több száz szélmalom üzemelt, ma 
pedig egész Eszak-Bácskában csak ötöt tartunk számon: 
a topolyait, a szabadkait, az oromit, a gunarasit, valamint 
a völgypartit. Ezek közül egyedül a topolyainál történt 
helyreállítás azzal, hogy átköltöztették az eredeti helyéről, 
majd molnármúzeummá alakították. Részben felújítot
ták az oromi szélmalmot, míg a szabadkait szakszerűtlen 
hozzáépítésekkel tették felismerhetetlenné. A legmegőr- 
zöttebb és talán legérdekesebb -  a völgyparti -  a gondat
lanság áldozatává válhat, ha hamarosan nem javul a sorsa. 
2008 óta pénz hiányában a munkálatok állnak. A távlati 
tervekben a mechanizmus faszerkezetének és a szélmalom 
vitorláinak teljes körű helyreállítása szerepel azzal a céllal, 
hogy az épületnek biztosítsuk eredeti rendeltetését, hiszen 
az egyetlen példa lenne erre a szűkebb és a tágabb régió
ban. Ha sikerülne a szélmalmot üzembe helyezni, azaz 
gabonát tudnánk vele őrölni, ha újjáépítenénk a molnár
házat, ahova a kísérőfunkciókat helyezhetnénk, eduká- 
ciós táborokat lehetne a telken rendezni a fiatalok és az 
idősebb érdeklődők számára, ez a szélmalom-újjáélesztési 
program a falu rehabilitációs lehetőségein kívül szélesebb 
jelentőséget is kaphatna a Duna-Kőrös-Maros-Tisza eu- 
rorégión belül. A rehabilitációs program egyben kiterjed
hetne arra a rendkívül érdekes századfordulós gőzszivaty- 
tyú-hálózatra, amelyet a közeli Bánság területén a talajvíz 
lecsapolása érdekében létesítettek az akkori földesurak, és 
amely az ipari műemlékek páratlan példáját képviselik a 
Vajdaság területén.
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A ZENTAI ROYAL SZÁLLÓ HELYREÁLLÍTÁSA

Royal Szálló Zenta szecessziós építészetének egyik 
gyöngyszeme, a Fő téri park oldalában épült, a Jo- 
van Đorđević utca mentén, amely kivezet a tisza

virágról elnevezett romantikus Tisza-parti sétányra. Var
tus Ede idős zentai építész szerint 1910-11-ben emelték 
elődje, a Magyar Király Szálló helyére. Ezt az állítást a 
korabeli lapok is alátámasztják.1 Az új szálloda tervezője 
az immár Vajdaság-szer te is ismert Magyar Ede (1877— 
1912) szegedi építész volt, aki szinte lezárta ezzel a művel 
gazdag, szecessziós stílusban fogant építészeti munkássá
gát, valamint rövid életét, amely a következő évben, 35 
éves korában tragikus véget ért. Az általános gazdasági 
és építészeti konjunktúra közepette az építtető -  a Zentai 
Takarékpénztár -  a kor minden követelményének meg
felelő, modern szállodát kívánt emeltetni a régi helyére. 
Az új szálloda első bérlője Grünwald Mór volt, később 
pedig, 1935 és 1941 között, Cucun Predrag vezette, aki 
ugyanakkor az Amerika Szállót is irányította. 1944 óta 
a szálloda társadalmi tulajdonba került Az első felújítást 
1967-ben végezték, amikor is az akkori építészeti ten
denciák hatására átszabták az egész szállodabelsőt. Bur
kolatok mögé rejtették az eredeti, monumentális belső 
oszlopokat, álmennyezetekkel fedték a falak és plafonok 
szecessziós ornamentikáját csökkentve így a belső terek 
magasságát, megváltoztatták a külső és a belső nyílászá
rók méreteit. A hatvanas évek szellemében egy teljesen új,

1 Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék-Zenta, 2007, Fórum -  
Thurzó Lajos Közművelődési Központ -VMMI.

modernista szárnyat építettek szállodához a Tisza-part 
felőli oldalon. Az egykori báltermet már régebben mo
ziteremmé alakították meghagyva azért eredeti stílusát. 
Mivel a mozi többé nem üzemel, folyamatban van a bálte
rem tulajdonjogi visszacsatolása a szállodához, ami talán 
megteremti a feltételeket helyreállításhoz.

1990-ben az épület eredeti, manzárdos tetőszerkeze
tét tűz pusztította el. Felújításakor a tetőteret beépítették, 
szállodai szobákat helyeztek el itt is. A tetőszerkezet ma 
kétvizes sátortető, amelyből előugranak a szintén kétvizes 
rizalittetők. Sajnos nem tartották meg az eredeti kinéze
tét, az átalakításokkal leegyszerűsítették, megmásították 
lényegét, valamint a tető anyagát is barna eternitpalára 
cserélték. Az utcai homlokzatot teljesen megfosztották dí
szítőelemeitől, lecsupaszították -  az eredeti állapotát csak 
a korabeli képeslapok alapján lehetett rekonstruálni.

Magyar Ede a főhomlokzatnál függőleges tagolást al
kalmazott, hogy egyensúlyozza a középső rizalit vízszin- 
tességét. A függőleges tagolást a tervező hat falpillérrel 
érte el, amelyek a lábazattól felfutva két kisebb és egy na
gyobb törtíves oromfalba torkollnak. A három oromfalat 
babérkoszorúk és füzérdíszek ékesítik, amelyek átívelnek 
a tagozatok mögé és tojás formájú cseppdíszekké (guttae) 
átalakulva lefolynak a homlokzaton, majd gyűrű alakú 
dekorációban végződnek. A homlokzatdíszeket stukkó
vakolatból alakították ki. A vízszintes ornamentikából 
csak a főpárkány és a középpárkány marad meg. A szál
loda főbejárata a leghangsúlyosabb rizaliton található, 
amelyet a tervező aszimmetrikusan helyezett el. A bejárat
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A Royal szálló régi képeslapon (Pejin Attila: Zentai városképeslapok, Azentai Városi Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteménye 
digitalizált formában és adatbázisba szerkesztve, Zenta, 2004, Thurzó Lajos Közművelődési Központ

fölött eredeti, ónlemezből készült gyönyörű, a müncheni 
szecesszió stílusában fogant védőtetőcske díszeleg.

A szálloda belépőjét és előterét, valamint az éttermet 
is eredetileg gazdagon díszítették gipsz és stukkó vako
latplasztikával, kék és rózsaszín tónusokkal, amelyeket a 
fölújításig álmennyezetek rejtettek. Ezek most lekerültek 
felfedve a Royal Szálló eredeti szépségének titkait.

A szálloda magánosítása 2003-ban történt meg. Az 
új tulajdonos 2007-ben belekezdett a felújítási munkála

tokba anélkül, hogy az illetékes műemlékvédő hatóságot 
(Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka) erről 
értesítette volna. Az örökségvédelmi hatóság kénytelen 
volt beavatkozni -  leállítani a munkálatokat -  már csak 
azért is, mert félő volt, hogy az adaptáció során baja esik 
az étteremben álló freskóknak, amelyeket Ács József és 
Benes József festőművészek készítettek. Ettől a ponttól 
kezdve a dolgok menete visszaterelődött a helyes meder
be. A Royal Szálló külső-belső helyreállítása, a szabadkai
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Községközi Műemlékvédelmi Intézet feltételei alapján és 
munkatársainak restaurátori művezetésével történt karölt
ve Vatai István zentai építészmérnökkel mint tervezővel, 
valamint az együttműködésre hajló beruházóval (Tisza 
Vendéglátóipari Vállalat, Zenta). A külső és belső helyre- 
állítás konzervátori feltételeinek elkészítését és a munká
latok konzervátori felügyeletét jómagam vezettem. Bolić 
Gorán festő-restaurátor a freskók restaurálását, valamint 
a külső és belső színvilág helyreállítását irányította. A fel
tételek elkészítésében Džamić Neda művészettörténész, 
Bolić Gorán, festő-restaurátor, Suity Horváth Mónika 
építésztechnikus és Vukelic Zeljko fényképész segítettek. 
Az építészeti, belsőépítészeti tervet, valamint a kivitelezés 
szakmai ellenőrzését a zentai Arching Kft. végezte Vatai 
István építésszel, felelős tervezővel az élén. Az épületgé
pészeti tervet a szabadkai Thermogas Kft. készítette. A 
főkivitelező a magyarkanizsai Partner Kft. volt.

A reliefes tiszavirág-motívummal díszített 2,2 m x 
5,5 m méretű térelválasztó téglafalat Horváth Lehel sza
badkai építőmérnök irányításával három darabra vágva 
telepítették át az új társalgó falára, barátságos légkört te
remtve a belépő szállodavendégek részére. A másik -  a 
zentai csatát ábrázoló -  freskót gondos restaurátorkezek 
megtisztították, helyreállították és meghagyták azt ere
deti helyén, az étterem falán.

A felújítás bontási munkálatokkal kezdődött. Az 
álmennyezetek leszerelésekor feltűnt az enteriőr eredeti 
faldíszítése. Előbukkantak az oszlopfők és a mennye
zetek alatt körbefutó gazdagon díszített gipszpártázat. 
Azonnal helyreállítási tervek készültek, amelyek alap
ján megtörtént felújításuk. A belépő méltó ékszere lett 
a négycsillagosra tervezett szállodának. A helyreállítási

munkálatok szinte az egész épületre kiterjedtek, kivéve 
az egyik szárny vendégszobáit, és a -  természetesen nem 
eredeti -  eternitpala tető cseréjét. A földszinten új recep
ciót, társalgót, éttermet, az emeleten játéktermet alakí
tottak ki. Felújították a szobák nagy részét, az emeleti 
társalgóhelyiségeket, valamint a mosdókat. A szálloda 
vezetékhálózatát is kicserélték.

A műemlékvédelmi intézet a legnagyobb hangsúlyt 
a homlokzat és a belépő eredeti pompába való visszaál
lítására fektette. Teljes, részletes felmérés történt, elké
szültek a meglévő állapotot ábrázoló műszaki rajzok, 
majd régi képeslapok, fényképek alapján megszülettek 
a felújítási tervek a homlokzat új színeivel. Kicserélték 
a csúnya, oda nem illő alumíniumportálokat az eredeti
ek alapján megtervezett faportálokra. Visszakerültek az 
eredeti épületszobrászati elemek, stukkódíszek. Sajnos 
az emeleti ablakok eredeti méretét (magasságát) nem le
hetett visszavarázsolni a már kialakított szállodaszobák 
belmagassága miatt, ezért azok eredeti méretét, osztását 
homlokzatplasztikával jeleztük. Visszaállították az ere
deti kovácsoltvas balkonmellvédeket, valamint a bejárat 
feletti díszes védőtetőcskét. Az épület homlokzatának új 
színvilágához a szegedi Reök-palota színezése adta az öt
letet.

A felújítás 2008 februárjában fejeződött be. A beru
házó, a műemlékvédelmi hatóság, a tervezők és a kivite
lező cég gyümölcsöző együttműködésének köszönhető
en a zentai Royal Szálló visszanyerte eredeti szépségét, és 
szecessziós gyöngyszemként immár nagyban hozzájárul 
Zenta város gazdasági fejlődéséhez is, hiszen felújítva 
méltó vendéglátást nyújthat a városban megforduló üz
letemberek, turisták számára is.
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ZENTA TÖRTÉNELMI VÁROSMAGJÁNAK 
(KULTÚRTÖRTÉNETI TÉREGYÜTTESÉNEK) VÉDELME*

2enta város a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartomány 
területén, Bácska és Bánság természetes határán, a 
Tisza folyó jobb partján helyezkedik el, mindössze 

öt kilométerre Csóka helységtől. A történelemben először 
Zyntharew néven említik. Szabad királyi városi státuszát
II. Ulászló magyar királytól kapta. A török uralom alatt, 
1690 körül a Becse és Zenta közötti területen körülbelül 
30 000 szerb települt le. 1697. szeptember 11-én a telepü
lés közvetlen közelében játszódott le a zentai csata, amely
ben Savoyai Jenő herceg halálos csapást mért a Tiszán 
átkelő a török hadseregre. Zenta egészen 1741-ig a kato
nai határőrvidékhez tartozott, csak ezután történt meg a 
magyarság intenzív betelepülése. 1751-ben Zenta vásárvá
rossá lesz, földrajzi-politikai jelentősége pedig 1873-ban 
növekszik meg, amikor fahíd épül a Tiszán. Az ipar és 
malomipar fejlődésével az erőteljes városfejlődésre a XIX. 
század nyolcvanas éveiben kerül sor.

Zenta városa, kihasználva a természeti és földrajzi 
adottságokat, egy „Aranyszirt” nevezetű kiemelkedésen 
alakult ki, a Tisza jobb partján. A jellegzetesen alföldies 
mezővárosokra jellemző ősi városmag egy megközelítőleg 
négyzet alakú területet képez a tizenhetedik század vé
gén és a tizennyolcadik század elején keletkezett telepü
lés északkeleti részén. Ezenkívül magába foglalja azokat a 
tizennyolcadik század közepén kialakult városterületeket

-  utcákat -, amelyek nyugati és déli oldalról behatárolták 
és kialakították a Fő teret és a Béke teret. A védett törté
nelmi városmag határai az egykori török, majd a későbbi 
határőrvidéki sánc vonalát követik a Tisza-part legmaga
sabb, legnehezebben bevehető pontján emelt középkori 
erődítmény körül. 1720-ban Zenta egy négyzet alaprajzú 
erődítményt képez, de már a XVIII. század végén kinövi 
önmagát, és déli irányban fejlődik tovább halmozott tele
pülés formájában. 1769-ben, a nagy tűzvész után először 
végeztek tervszerű városrendezési beavatkozásokat, ame
lyek főleg a Fő tér rendezésére irányultak. A telekmegosz
tást, számozást és a rendezést 1856-ban végezték el. A mai 
Fő tér megtartotta a XIX. század elején (1808) kialakult 
formáját. A védett városközpont (kultúrtörténeti téregvüt- 
tes) területén megmaradt az átöröklődött ősi utcaszerke
zet -  a középkori utakból (Adai út, Kanizsai út, Tornyosi 
út, Karjadi út) kialakult utcák, amelyek egyrészt a térbe 
torkollanak, másrészt összekötik azt a később kialakult, fi
atalabb várostömbökkel. A telekszerkezet, amelyet igyek
szünk megóvni a jövő nemzedékek részére, a XVIII. szá
zadból ered.

Zenta építészeti fejlődésének irányát a város termé
szetes, gazdasági és történelmi háttere meghatározta, de 
a mostani állapot egyrészt a XVIII. század közepén ki
alakult alföldi település spontán fejlődésének, másrészt a

* Gábor Demeter: Zaštita starog gradskog jezgra u Senti. Glasnik drustva konzervatora Srbije, 2009/33. 275-277.
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XIX. század végén és a XX. század elején (az I. világhá
ború kezdetéig) városrendezési tervek által előrevetített 
elképzelések eredménye.

A védett városmagon belül található épületek a lakó 
és üzleti funkciókkal rendelkező polgári építészet jellem
vonásait hordozzák, a központot mégis a szecessziós Vá
rosháza (1912-1914, Kovács Frigyes építészmérnök), vala
mint a barokk stílusú, Szent Mihály arkangyalnak felszen
telt szerb ortodox templom uralja vizuálisan. A főtéren 
egykor állt egy 1743-ban emelt római katolikus barokk 
templom, amelyet a XX. század elején, a nagy földrengés 
után bezártak, majd 1911-ben, a nagy tűzvész után le is 
bontottak. Az épített örökség legnagyobb része az eklek
tika és a szecesszió stílusában fogant, habár jelentős részét 
képezi a megkerülhetetlen és egyedi hangvételű népi épí
tészeti örökség is, amelynek alapján kialakult a zentai ház 
fogalma gyönyörűen díszített, fából készült napsugaras 
oromzatával.

A védett városközpont (kultúrtörténeti téregyüttes) te
rületén tizenkét (12) épülettömb található, amelyek közül 
tizenegy (11) egész területével a védett övezethez tartozik, 
míg egy tömb csak területe egy részével. A védett övezet
ben hét (7) jelentős műemléképület, valamint tíz (10) lis
tázott műemléképület található. Zenta városközpontjának 
védett kultúrtörténeti téregyüttessé nyilvánításával kap
csolatban a Szerb Köztársaság 1998-as kormányhatározata 
a következő irányelveket határozta meg:

1. Megőrizni az ősi városszerkezetet, az utcahálózat 
raszterét és a terek felületét.

2. Megőrizni a meglévő telekhatárokat.
3. Megőrizni az épülettipológiát.
4. Megtartani a meglévő rendezési és építési vona

lakat.
5. Megtartani a meglévő függőleges szabályozást, 

azaz a főpárkányzatok és tetőgerinc-magasságok 
meglévő vonalához való igazodást.

6. Megőrizni a régióra jellemző hagyományos építési 
anyagok használatát.

7. Megtartani a harmonikus arányokat.
8. Megőrizni az épületek eredeti stílusát.
9. Megtartani az épületek meglévő kettős rendelteté

sét (lakó, üzleti).
10. A műemléki jelleggel nem rendelkező épületeken 

lehet adaptációt végezni, valamint új épületek építésével is 
lehet helyettesíteni őket figyelembe véve a műemléki kör
nyezetbe történő foghíjbeépítés és formatervezés szakmai 
és esztétikai elveit, tiszteletben tartva a védett környezet 
hangulati értékeit és az illetékes műemlékvédelmi hatóság 
által előírt beépítési feltételeket.

11. A védett kultúrtörténeti téregyüttes területén tör
ténő minden közműbeépítést az illetékes műemlékvédel
mi hatóság feltételei alapján kell végrehajtani.

12. A védett kultúrtörténeti téregyüttes utcaberende
zéseinek tervezését az illetékes műemlékvédelmi hatóság 
feltételei alapján kell elvégezni.

Zenta város városmagja mint kultúrtörténeti téregyüt
tes védett környezetének megőrzésére a következő irányel
veket kell alkalmazni:

1. Megőrizni a meglévő telekhatárokat.
2. Megtartani a meglévő rendezési és építési vonala

kat.
3. A műemléki jelleggel nem rendelkező épületeken le

het adaptációt végezni, valamint új épület-beépítésekkel is 
lehet helyettesíteni őket figyelembe véve a műemléki kör
nyezetbe történő foghíjbeépítés és formatervezés szakmai 
és esztétikai elveit, tiszteletben tartva a védett környezet 
hangulati értékeit és az illetékes műemlékvédelmi hatóság 
által előírt beépítési feltételeket.

Zenta kultúrtörténeti téregyüttesének hatékonyabb 
megóvása érdekében a szabadkai Községközi Műemlék- 
védelmi Intézet (KMISZ) 2005-ben kiadta a Feltételek és 
rendeletek az épített örökség védelmére Zenta város általá
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A rekonstrukció alapjául vett korabeli fénykép a városháza eredeti kirakatáról (Pejin Attila, Zentai városképeslapok, 
A zentai Városi Múzeum képeslevelezőlap-gyűjteménye digitalizált formában és adatbázisba szerkesztve, 

Zenta, 2004, Thurzó Lajos Közművelődési Központ

nos rendezési tervéhez1 című elaborátumot, amelyben az 
előzetes elemzések és értékelések (besorolások) alapján 
meghatározta Zenta épített örökségének megóvására, kar
bantartására, felhasználására, valamint további általános 
építészeti és városrendezési fejlődésére vonatkozó örökség
védelmi feltételeit és alapvető irányelveit.

Zenta városát mindeddig elkerülték a nagy befekte
tések, így a védett történelmi környezetbe tervezett jelen

1 „YcAoeu u Mepe 3aiumume nenoKpemnux KyAmypuux doóapa 3a 
npocmop reuepaAuoz riAana (777J Cenm a” Szerzők: mgr. Dé
vavári Beszédes Valéria néprajzkutató; mgr. Vujnović Prčić Gor
dana okleveles építészmérnök; Nedeljković Zvonimir régész; 
Popovié Ljubomir jogász.

tősebb, többemeletes foghíjbeépítések is. Ez a tény gazda
sági téren valószínűleg hátrányosan érinti a várost, mégis 
előnyt is jelenthet épített örökségének megóvásában, hi
szen ilyen körülmények között sokkal kezelhetőbbé és 
irányíthatóbbá válnak a ritka, de provinciális ízlésű be
ruházók gyakran „túl nagyvonalú” elképzelései, amelyek 
általában ütköznek az örökségvédelem alapelveivel. Sajnos 
a városra oly jellemző földszintes polgári házakat mind 
gyakrabban alakítják át üzlethelységekké, ami „megkerül
hetetlenül” feltételezi az ablakok portálokká, kirakatokká 
való átalakítását. így mind nehezebb az örökségvédelmi 
hatóságoknak összhangban tartani az új rendeltetésbeli 
követelményeket és a védelmi elveket, megtartani, esetleg
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visszaállítani az eredeti faportálokat, és ahol csak lehet, 
helyreállítani a homlokzatokat vagy akár az egész épületet. 
Ez a jelenség még elfogadható lenne az emeletes épületek
nél, amelyeknél, ha a földszint bizonyos átalakulásokon 
is menne át, a ház mégis megtartaná alapvető és megha
tározó stílusjegyeit. A legtöbb gond a számos földszintes 
bolthelységnél jelentkezik, melyek másból sem állnak, 
mint hosszú, magazinszerű kirakatsorból, és amelyeket 
tulajdonosaik különféleképpen kívánnak a járókelők fi
gyelmébe ajánlani, rombolva így az épület és az utca vi
zuális egységét. Ezeknek a rendbehozatala, egységes elvek 
alá vonása néha lehetetlen folyamatnak tűnik, és megha
ladja a jóindulatú és lelkiismeretes műemlékvédő szak
ember meggyőzőképességét. Mindezen esetekben rend
kívüli ügyesség és tárgyalókészség kell a legmegfelelőbb 
kompromisszum eléréséhez, azaz hogy a beavatkozásokat 
kordában tartsuk, hogy az épületet annak ellenére meg
mentsük, hogy a tulajdonos nem rendelkezik elég tőkével 
ahhoz, hogy eredeti állapotában és rendeltetésében állítsa 
helyre. Zenta utcai homlokzatainak helyreállítását meg
nehezíti az a rengeteg rendetlen elektromos kábelköteg is, 
amelyet itt még mindig az épületek homlokzatán vezetnek 
át. Örömhírnek számít, hogy a város hamarosan a föld 
alá, erre a célra tervezett szervizkanálisokba száműzi a za
varó kábeleket, a tápdobozok viszont jobb megoldás híján 
helyenként a homlokzatokra kerülnek majd, más módon 
csúfítva azokat.

Az illetékes műemlékvédelmi hatóságok munkássá
gának jó példájaként meg lehet említeni a Royal Szálló 
és a Posta utca 5. szám alatti egyemeletes épület esetét. 
A Royal Szálló a szecessziós építészet kiemelkedő példája. 
Magyar Ede (1877-1912) ismert szegedi építész tervezte, 
és 1910-1911-ben készült. Az épület külsején és belsején 
több helytelen beavatkozást végeztek az idők folyamán, 
míg 2006-2007-ben átfogó helyreállítási munkákat haj

tottak végre, amelyek kortárs igényeket kielégítő szállodá
vá varázsolták, ami a város és környéke gazdasági fellendü
lését is jelentősen befolyásolhatja. A munkálatok folyamán 
gyümölcsöző együttműködés alakult ki a beruházóval és 
a tervezőmérnökkel, így a szerző folyamatos restaurátori 
művezetése eredményeképp a gyönyörű szecessziós épület 
visszanyerte eredeti fényét, a belépőben pedig az álmeny- 
nyezet alatt megtalálták és helyreállították az eredeti gip
szornamentikát.

Hasonló szakszerű helyreállítás eredménye a Posta ut
cai egyemeletes épület főhomlokzata, amelynek földszint
jét az OTP Bank bérelte ki és alakította át saját szükség
leteire. A beruházó a műemlékvédelmi hatóság feltételei 
alapján a csúnya alumíniumkirakatok helyére visszaállí
totta az eredeti faportálokat, valamint szakszerűen hely
reállította az utcai homlokzatot is megajándékozva Zenta 
városát még egy építészettörténeti gyöngyszemmel. Zenta 
városi tanácsa tervbe vette az impozáns városháza hom
lokzatainak helyreállítását is, amelyhez az illetékes műem
lékvédelmi hatóság helyreállítási feltételeket bocsátott ki. 
Ezek magukba foglalják a megtalált színminták szerinti 
eredeti homlokzatfestés visszaállítását is. A pénzhiány mi
att egyelőre csak néhány csúnya alumíniumportált cserél
tek ki faportálokra, melyek rekonstrukciója régi képesla
pok alapján történt.

Zenta védett történelmi központját egyelőre elkerülték 
az erőszakos foghíjbeépítések, valamint a szakszerűtlen 
beavatkozások a meglévő történelmi értékű épületeken, 
ami az illetékes műemlékvédelmi hatóságok kiegyensú
lyozott és gyümölcsöző együttműködésének eredménye 
egyrészt a helyhatóságokkal, másrész a beruházókkal. 
Fenn áll a remény, hogy ez így marad a jövőben is, amikor 
majd megnő a beruházási étvágy a védett kultúrtörténeti 
egységen belül.

Szabadka, 2008. november 30.
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GONDOLATOK A HORGOSI KÁRÁSZ-KASTÉLY 
HELYREÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS ÚJJÁÉLESZTÉSÉRŐL

Kárász család gyönyörű barokk kastélya, amely a 
szinte a magyar határon fekvő vajdasági Horgos 
településen épült, ma elszomorító képet mutat a já

rókelőnek. A kastély magányosan és elhagyatottan áll az 
egykor egzotikus növényekkel ékesített angolpark elha
nyagolt maradványai közepén. Amióta a második világ
háború után államosították és az új „néphatalom” kényé- 
re-kedvére bocsájtották, a barokk stílusú bácskai kastély 
régi fénye kifakult. Az általános nemtörődömség, amely 
a társadalmi tulajdonban lévő ingatlanokhoz való viszo
nyulást jellemezte, a folyamatos karbantartás teljes mellő
zése, különösen az újonnan odaítélt -  az épülettől teljesen 
idegen -  a „közjót“ szolgáló rendeltetések (honvédkaszár
nya, sportklubok, iskola stb.), valamint a párhuzamosan 
folyó szakszerűtlen beavatkozások annyira lerontották az 
épület állagát, hogy a huszadik század nyolcvanas éveiben 
használhatatlanná és életveszélyessé nyilvánították, és el
hagyatottá vált.1 Ez volt az a pillanat, amikor megpecsé
telődött a kastély sorsa, állagromlása pedig határozottan 
felgyorsult.

Azóta a felújítás minden kísérlete elé akadályt gördí
tettek a rendezetlen tulajdonviszonyok, azaz a visszaszár- 
maztatási törvény meghozatalának végtelen elodázása,

* Neda Džamić -  Gábor Demeter: Problemi restauracije i revi- 
talizacije kaštela Karas u Horgosu. In: Zbornik radova dvorci i 
letnjikovci Vojvodine. Bečej -  Növi Sad, 2009, 143-149.

1 A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet adattárából.

amelynek hiányában az egykor államosított magántulaj
dont lehetetlen visszajuttatni az eredeti tulajdonosok élő 
leszármazottainak, esetleg egy érdeklődőnek eladni.

A horgosi kastély épületét az újvidéki Tartományi 
Műemlékvédelmi Intézet műemlékké nyilvánította, majd
1991-ben a nagy jelentőségű kulturális örökség kategóri
ába sorolta.2

A kastélyt Horgoson a Kárász család részére építet
ték, miután a Horgosi-puszta 1764-ben kivált a katonai 
határőrvidékből. A birtok egyik felét Martonos helység 
vásárolta meg, míg a másik felén Andrássy Zsigmond és
II. Kárász Miklós, Szeged város főjegyzője osztoztak. Ká
rász 1751-ben vásárolta meg Andrássy részét, és elkezdte 
a puszta rá eső részének benépesítését.3 II. Kárász Miklós 
a kastélyépítést a XVIII. század végén kezdte el, az elő
kép a péceli kastély volt, amelyet akkoriban állított helyre 
Mayerhoffer András és fia, János.4

Habár ezt teljes bizonysággal nem állíthatjuk, mégis 
ez az az ok, amiért joggal feltételezhetjük, hogy Mayer- 
hoffer Jánosnak köze lehetett a horgosi kastély építéséhez. 
A kastélyépület tetőszerkezete már 1790-ben a lángok 
martalékává vált. Az ezt követő helyreállítás 1795-ben 
fejeződött be a tető főgerendáján talált felirat szerint.

2 Iktatószám: 1717/952. Kelt 1952. július 9-én.
3 Palatínus István: A Kárász család és Horgos telepítésének törté

nete. In: Beszélő múltunk. Újvidék, 1995, 31.
4 Uo. 37.
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Kárász Miklós fia, István ekkor festette ki a szobákat, 
és alakíttatta ki a parkot a korabeli francia -  geometrián 
alapuló -  divat szerint. Később a park fokozatosan elvesz
tette mértani formáit, és szabadabb stílusban alakult a 
természetet és a természetes formákat hangsúlyozó angol- 
parkok szellemében.

A Kárász-kastélyt földszintes épületnek tervezték egy
3, 5 hektárt kitevő park területén. A tervező és a megbízó 
különös körültekintéssel választotta meg a kastély alapo
zásához legmegfelelőbb helyszínt összhangban a bácskai 
tájjal és a jellegzetes természetes környezettel, amely szinte 
kínálta magát. Az épület klasszicista elemekkel gazdagít
va, vidéki osztrák barokk stílusában fogant. Az alaprajz 
L alakja egy későbbi toldás eredménye. Az épület hang
súlyozottan vízszintes tagolású, alaprajza eredetileg szigo
rúan szimmetrikus helységelrendezést tükrözött. A szim
metriatengelyben két egymással szemben álló bejárati ajtó 
helyezkedik el. Az egyik az udvar felőli főbejárat, a másik, 
a park felőli, sokkal reprezentatívabb. Az épület jól kiége
tett téglából épült, homlokzatait gazdag vakolatdíszítéssel

látták el. Az épület egy méter magas lábazattal épült, ezzel 
van egy nívóban a földszint padlózata is. A tetőzetet, ame
lyet eredetileg zsindellyel fedtek, ma pedig már részben 
hódfarkú cseréppel (a helyreállításnál az egész tetőfelületet 
magyarkanizsai „Tondach” gyártmányú hódfarkú csere
pekre óhajtjuk lecserélni), három stilizált, szimmetrikusan 
elhelyezett, cinklemezből készült bőségváza ékesíti. A dél
nyugati homlokzatot, amely a kastélypark felé fordul, egy 
központi rizalit emeli ki díszes, szegmentíves bejárattal, 
amelyhez széles kőlépcsőzeten lehet feljutni. Ezt díszes 
oszlopfőkkel koronázott két oszlop hangsúlyozza, me
lyeken barokk vázák és növényi ornamentika látható. A 
teraszt egykor kovácsoltvas mellvéd futotta körbe. A köz
ponti rizalitot barokkos oromzat koronázza, amely szögle
tes és íves formákból áll össze, és manzárdtető födi. Tőle 
jobbra és balra ritmusosan húzódó ablaksor látható. A bal 
szárnyon három, a jobb szárnyon négy ablak helyezkedik 
el, ez megbontja az épület szimmetriáját, de arra enged kö
vetkeztetni, hogy egy helyiséget a jobb szárnyhoz építettek 
az 1870-es tűzeset után. Minden nyílászárón növénydíszes
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A park felőli homlokzat felújítási terve (Tervezte a szerző, rajzolta Nagy Tímea)



A revitalizációs terv (Rajzolta Rudić Vranić Dejan)

kovácsoltvas védőrács van rózsákat, bimbókat, tulipáno
kat és leveleket utánzó díszítőmotívumokkal ékesítve. A 
kastély északkeleti homlokzata kevésbé díszes, nyugod- 
tabb hangvitelű, mint a másik. Ezen az oldalon L alakban 
egy hosszú, földszintes, eredetileg cselédlakásoknak szánt 
toldaléképület volt, amelyet valószínűen a XIX. század kö
zepén, a klasszicizmus nyelvezetét használva emeltek.

A KÁRÁSZ-KASTÉLY MAI ÁLLAPOTA

Az utóbbi években gyakoriak voltak a hívatlan vendé
gek éjszakai látogatásai. Elvittek tüzelőnek mindent, ami 
csak mozdítható volt. Teljesen kiszerelték a belső nyílás
zárókat díszes betétjeikkel együtt, felszedték a hajópadlót, 
még a tetőszerkezetet is elkezdték szétfűrészelni. Hasonló 
sors várt az udvari szárnyra is, amelyet szinte teljesen le
bontottak és széthúztak.

A telek főbejáratát a falazott kerítést barokkos ka
puépítmény hangsúlyozza kétszárnyú kocsibejárattal és 
egy egyszárnyú személybejárattal. A kapuszárnyak már 
rég eltűntek, de elegendő elem maradt ránk, amely alap
ján rekonstruálni lehet őket. A kastély kertjét és a par
kot benőtte a gaz, az ősi tölgy -  amely talán a legrégebbi 
korok tanúja lehet -  lombkoronája, amely túl közel van 
az épülethez, mélyen a tető fölé nyúlik, és veszélyezteti 
annak épségét. A homlokzatokról nagy foltokban hámlik 
a mészvakolat a téglafelületeket az időjárás kényére-ked- 
vére szabadon hagyva. A legnagyobb vakolatsérülések a 
tönkrement vagy hiányzó csatornák és ereszek környékén 
figyelhetőek meg, ahol a falfelületek is károsodtak. A 
cinkelt lemezből készült csatornák néhol tönkrementek, 
máshol pedig levelekkel, ágakkal telítődtek -  nem tudják 
többé elvezetni az esővizet. A stilizált homlokzatdíszítés
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állapota aránylag elfogadható. Erős apró frakciós cement
habarcsból készült (szinte beton-, azaz műkőtulajdonságai 
vannak), elemei egészben maradtak, mégis idővel elváltak 
az alapozó homlokzatvakolattól. A lenyomatok mintázá
sa előtt meg kell őket tisztítani a festékrétegektől, hogy 
visszanyerjék eredeti formjukat, felületkiképzésüket. A 
díszlépcsőket, a terasz támfalát és mellvédét is ebből a 
műkőből alakították ki nagy mívességgel, mégis erősen 
sérültek a mechanikai és időjárási hatásoktól. A mellvéd 
két szélső balusztere szinte teljesen megsemmisült, az egy
kor rajtuk díszelgő műkő bőségtálak is eltűntek. Egyikre 
szökőkútként rátaláltunk egy szemfüles helybéli kertjé
ben, mintájára el lehet majd végezni rekonstrukciójukat. 
A terasz padlóborítása terazzolapokból készült, amelyek 
tönkrementek, ezért hasonlókra kell cserélni őket. Az ere
deti stilizált bejárati vasajtó, habár kissé rozsdás, megma
radt eredeti formájában. Hasonló a helyzet az ablakok és 
pinceablakok díszrácsaival -  restaurálni kell őket. Az élő 
leszármazottak elbeszélése szerint a kastély tetejét teljes 
egészében zsindely fedte, ezt az utolsó, 1982-es helyreál
lításkor részben hódfarkú cserépre cserélték le. Ma csak 
az épület központi része feletti tetőt fedi zsindely, amely 
azóta tönkrement. A tetőszerkezetet itt-ott a fatolvajok is 
elkezdték rongálni, máshol pedig a beázások tették meg 
romboló hatásukat. A tetőn található összes cinkelt lemez 
hiányos vagy korrodált. A lemezből készült tetődíszek kö
zül is csak egy maradt meg mintának. A tető manzárd 
részén négy kétvizes tetejű manzárdablak található. A 
tetőt különböző korokban épült, stílusban is különböző 
kémények tarkítják. A legrégebbi eredeti kémények teljes 
egészében vakoltak és vakolatdíszeket tartalmaznak. A 
vakolat természetesen helyenként hullik róluk, a lemez- 
szegéseket pedig teljesen ki kell cserélni a helyreállítás 
folyamán. A kastély belső terében az idők folyamán szin
tén történtek beavatkozások, átfalazások, az új rendelte
tésekhez való alkalmazkodás céljából. A folyosó padlóját

klinkerlapok borítják, de határozottan tönkrementek idő
közben, és csúnya, az épület rangjához méltatlan képet 
mutat. Az épületbelső összes asztalosmunkáját (ajtófélfák, 
ajtószárnyak, fabetétek, spaletták, lábazatborítások stb.) 
durván kiszerelték és elvitték a tolvajok. Semmi sem ma
radt meg belőlük. A belső ajtók összes nyílásai csupaszon, 
fabélietek nélkül maradtak. A szalon és a többi helység 
hajópadlóját felszakították és elszállították betüzelni, 
csak a szomorú látvány maradt.

A kastélybelső legdíszesebb helysége a szalon volt, 
amely térben a központi helyet foglalta el a kastély alap
rajzán. Egy, a födém alatt közvetlenül körbefutó, pro
filállt tagozat kölcsönöz neki barokkos hangulatot. A 
leszármazottak elbeszélése szerint a szalon mennyezetét 
egykor falfestmények díszítették, ezt restaurátori falku
tatással kellene alátámasztani. A mennyezetet itt-ott be
ázások és vandál rombolások nyomai tarkítják. Az épület 
villanyvezetékei elöregedtek, sok helyen kitépték őket a 
falból.

AZ ÉPÜLET SÜRGŐSSÉGI MENTÉSE

Az előállt áldatlan helyzet következményeképp 
2007-ben a horgosi Október 10. Általános Iskola mint 
az épület „felhasználója” helyreállítási feltételekért for
dult a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet
hez, mivel anyagi támogatást várt Vajdaság Autonóm 
Tartománytól az épületen elvégzendő sürgős mentési és 
állagmegóvási munkálatokra. A helyreállítási feltételek 
mellett egy, a kastély újjáélesztéséről szóló tanulmányt is 
megrendeltek. Ugyanebben az esztendőben a sürgősségi 
mentéssel kapcsolatos munkálatokat el is végezték. Első
sorban a tetőtérbe és a kastélybelsőbe vezető nyílásokat 
zárták el, falazták be, hogy megakadályozzák a további 
erőszakos rongálást. Ezzel megtörtént a fennálló állapot 
„konzerválása”. A még épen maradt mozdítható elemeket 
(ablakszárnyakat, a külső ajtószárnyakat, kovácsoltvas te
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raszkorlátokat stb.), biztos helyre mentették mindaddig, 
amíg a kastély és parkosított környezete teljes felújításá
hoz és rendeltetésbe helyezéséhez elő nem kerül az anyagi 
háttér. Ekkor történt meg az udvari szárny részleges bon
tása, mivel statikailag instabillá és életveszélyessé vált. A 
kastélyépület közvetlen környezetét horganyzott huzal
kerítéssel kerítették be ideiglenesen, hogy lehetetlenné 
tegyék a hívatlan vendégek látogatásait.

AZ ÚJJÁÉLESZTÉS

Habár sem a tulajdonos, sem pedig a „felhasználó” 
nem nyújtott még be tervezési kérelmet a műemlékvé
delmi intézetnek, szerény véleményem az, hogy az épület 
legmegfelelőbb új rendeltetése a kastélyszálló lehetne két- 
három ágyas vendégszobákkal, a konferenciaturizmust 
kielégítő előadóteremmel a volt szalonban, borpincével 
és egy kis, „testhezálló” wellnessközponttal a közvetlen 
közelben. Ezt a kastélyépülettel fűtött folyosó kötné ösz- 
sze. Az új rendeltetés sikeréhez hozzájárulhatna a Hor- 
gos-Požega autópálya (tízes folyosó) közvetlen közelsége, 
hiszen a kastélytól mintegy 5 kilométerre halad el. Az 
eredeti kastélyépület földszintjén lehetne elhelyezni a 
társalgásra és állófogadásokra alkalmas szalont, a recep
ciót és az igazgatási irodákat is. A tetőtérben beépítéssel 
mintegy 19 szobát lehetne elhelyezni, a pince pedig egy 
kis padlózatmélyítéssel étteremmé, borozóvá alakítható. 
Az egykori udvari szárny helyén és tömegében egy új, 
kortárs megfogalmazású, mégis a történelmi környezet
be illő épületszárnyat lehetne emelni, amelyben olyan kí
sérőfunkciókat lehetne elhelyezni még 5-6 vendégszoba

mellett, mint a közös mosdók, az étterem konyhája, ká
vézó fedett és nyitott terasszal. Az épületszárny folyosója 
végén lenne kialakítva az összekötetés a wellnessközpont
tal, amelynek relaxációs szerepe lenne. Üzemeltetéséhez 
a már jelen lévő termál gyógyvizet is fel lehet használni 
(a közvetlen közelben, a parkban már létezik egy nyitott 
medence, amelyet a helybéliek nyáron előszeretettel hasz
nálnak is). A wellnessközpontot is közhasználatra kell 
tervezni kortárs építészeti szellemben, mégis belesimulva 
a történelmi épített és természetes környezetbe.

ZÁRADÉK

A kastély mai állapota katasztrofális, talán ez az utol
só pillanat, hogy megmentsük. Az első és legsürgősebb 
feladat a tulajdonjogok rendezése, hisz a valódi, gondos 
tulajdonos hiánya megbéklyóz minden helyreállítási 
kezdeményezést. A ma is élő leszármazottak türelme
sen várják a vagyon-visszaszármaztatási törvényt, azaz 
a kártérítést. Úgyszintén fontos lépés lenne az épület és 
kastélypark helyreállítása és újjáélesztése tervdokumen
tációjának elkészítése. Az épület új rendeltetését úgy kell 
meghatározni, hogy figyelembe vegyük az eredeti funk
ciót, valamint a helytelen rendeltetésválasztások követ
kezményeiből levont tanulságokat. A jövőbeni helyre- 
állításnál különös figyelmet kell szentelni a restaurátori 
elvek betartásának, csak így tudjuk a Kárász-kastélynak 
visszaadni régi fényét. Maga a helyreállítás, az új rendel
tetésbe helyezés nélkül is kb. 400 000 euróba kerülne az 
előzetes, 2008-ban készült kalkulációk szerint. A mun
kálatok a mai napig sem kezdődtek el.
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A BAJMOKI EMLÉKKÁPOLNA
(Egy meg nem valósult terv)

2001-ben felkérést kaptam, hogy készítsek vázlato
kat egy emlékkápolna esetleges megépítéséhez a bajmoki 
Akácfa emléktemetőben.

Az emlékkápolna azon német és magyar nemzetiségű 
mártírhalált halt polgárok méltó emlékére épült volna, 
akiket a Népfelszabadító Hadsereg és a Vörös Hadse- 
reg egységei 1944 októberében kivégeztek és tömegsírba 
hántolták megtorlásként Bajmok határában. A tömegsír 
helyén az eseményeket követően egy akácfa sarjadt, az 
emlékhely erről kapta a nevét.

A tervvázlatokat a bajmoki Dózsa György Magyar 
Művelődési Központban lehetett megtekinteni egy kiállí
tás keretein belül 2001 őszén.

Aszatmárcsekei csónakfejfák 
(http://forum.sanomabp.hU/forumkep/8/74562/414/12409707/2.jpg)

A LELKEK BÁRKÁJA
*

A lelkek bárkája Hadész poklából a mennyek felé 
tartva megfeneklett a Földanya zátonyán.

*

Itt, ahol férfiak mártír vérükkel, asszonyaik és 
gyermekeik pedig könnyeikkel jelölték ki a helyet, jelet

-  kápolnát -  kell építeni kőből, fából, fényből Urunk, az 
egyetlen dicsőségére.

Intő szimbólumot az emlékért, megbékélésért, jövőért.
*

Az Űr azt mondá:
„Földi otthonaim építéséhez -  ha nekem akartok 

kedvezni -  faragatlan terméskövet használjatok, mert 
az áll legközelebb szívemhez és természetemhez.” 

(Ótestamentum)

MIBŐL ÉPÜLJÖN A KÁPOLNA?

A kör alakú alaprajzok belső átmérője 7,7 m, mely 
46,5m2 

területet ad.
Ez kiegészítve a torony alatti apszissal kb. 50 m2 

alapterületet eredményez.
A kupola belmagassága 6,3 m, a főtorony magassága 

kereszt nélkül 9,1 m, kereszttel 11,5 m.
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Helyszínrajz (a szerző)

A terméskőből falazott lábazatot téglafallal 
kell folytatni, amelyet vakolni kell, utána pedig fehérre 

meszelni.
A falakra kupolát kell emelni, mely alatt az összegyűlt 
nép szelleme egyesül, imája a világmindenség minden 

irányába terjed.
A kupola látható szerkezete főzött, rétegesen 

ragasztott, hajlított fából készül majd.
*

A félig földbe ásott, csónak formájú tornyok -  a lelkek 
hajóját jelképezik -  ősképei a magyarországi 

szatmárcsekei temetőben található csónakfejfák.
*

A padlózatot csiszolt keményfa kockákból kell 
kiképezni, a pedig keresztet fényes vörös márványból 

kidolgozni.

HELYSZÍNRAJZ -  ELHELYEZÉS

Az emlékhelyet meghatározó szimbolikus szám a hetes 
(700 mártír),

ezért a kápolna méreteinek kiindulópontja is a hetes 
szám.

Az összes méret a hetes aranymetszésben 
szerkesztett részaránya.

*

Az építendő emlékkápolnát a meglévő kegyhely 
folytatásában kell elhelyezni egy mesterséges domb/ 

halom 
tetejére.

A dombot két okból is javaslom: 
egyrészt vizuálisan kiemelné a kápolnát, másrészt meg

akadályozná a sír 
bolygatását.

*

A sírgödrön nevelkedett védtelen akácfát kovácsoltvas 
díszráccsal kell bekeríteni, megvédeni a rosszindulatú 

rongálóktól.
Idővel, ha kiszáradna, szimbolikus, organikus 

szoborként meg kell hagyni, lehántolni, megmunkálni, 
impregnálni.

A kápolnához vezető út mentén ültetendő növényzetet 
kertépítész válogassa ki!

102



I. VÁLTOZAT -  A KÖNNYCSEPP

A spirálra emlékeztető alaprajzot a szemből 
kicsorduló könnycsepp formája ihlette.

A kör alaprajzú templom a spirál egyik szárnya mentén 
lenne megközelíthető, a másik szárny pedig a kijárat 

lenne.
*

Az oltár apszisa fölé emelkedik a csónak formájú 
torony, melynek színes üvegén keresztül világítaná 

be a fény a kupolát.
A fényhatás napszakonként változna.

A toronysisakot palakővel fednék be, míg a tornyot 
ebben

az esetben téglából falaznák, vakolnák és fehérre 
meszelnék ugyanúgy, mint a kápolna terméskő lábazata 

feletti 
falakat.

Az alap kifejezetten föld -  gyógyító jellegű.

I. változat -  a könnycsepp. Alaprajz, homlokzat (A szerző) I. változat -  a könnycsepp. Látványvázlat (A szerző)



II. VÁLTOZAT -  A SPIRÁL 

Az első változat variánsa

II. változat -  a spirál. Alaprajz, homlokzat (A szerző) II. változat -  a spirál. Látványvázlat elölről (A szerző)

II. változat -  a spirál. Látványvázlat oldalról (A szerző)



III. VÁLTOZAT -  A MADÁR 

A formát egy madárkoponya ihlette.

III. változat -  a madár. Madárkoponya fényképek (A szerző)

*

A három hajótest alakú torony egyrészt a 
Szentháromságot, másrészt az áldozatok lelkének 

mennybe szállását jelképezi.
A belső térbe eső részük apszisokat képez, ahonnan a 

magasba törő, szobrokkal díszített fakeresztek 
indulnak.

A kupola fölé emelkedő részeiket vitrázs köti össze a 
kupolával, 

ahonnan a színes szűrt fény 
misztikusan bevilágítja az oltárrészt és a belső teret. 
A tornyok szintén a faszerkezetűek kívülről földig 

szürke kőpalával borítva.
Az első változat szerint az épület hátsó homlokzatát 
kör alakú üvegfestmény nyitja meg a beszűrődő fény 

előtt.
A másik változatnál a főtorony egészen a talpazattól 

indul apszist képezve, a vitrázsok pedig kétoldalt 
helyezkednek el.

III. változat -  a madár. Látványvázlat (A szerző)

*

A kör alaprajz kissé megnyúlik a bejárat felé.
A bejáratot kívülről a tetőszerkezet 

meghosszabbításában túlengedett fagerendák jelzik. Az 
emelkedő tetőszerkezet szinte bevezeti a belépőt 
végül kitárva előtte látványként a teljes kupolát.
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III. változat -  a madár. Alaprajz, homlokzat (A szerző)
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IV. VÁLTOZAT -  A KUPOLA

Az első ötlet kidolgozva. Egyszerű kör alakú ká
polna kupolával, három apszissal és toronnyal. 

Egyszerű, tiszta, puritán megoldás.

IV. változat -  a kupola. Alaprajz, homlokzat (A szerző ceruzavázlata) IV. változat -  a kupola. Homlokzat (A szerző)

IV. változat -  a kupola. Látványvázlat oldalról (A szerző)
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A lepke -  a védett városközpont szimbóluma (a szerző)



SZÍNES MELLÉKLETEK





A Strossmayer utca folyója (Lusa, Szalmakép Készítő Egyesület) 
(Fotó Kirbus Edvard)

A zene hídja (A szerző)



A szerelmesek hídja (A szerző)

Egy az Isten -  a vallások hídja 
(A szerző)



A Raichle-palota főhomlokzata felújítás előtt



A főhomlokzat felújítás után



A Raichle-palota udvari homlokzata felújítás közben és után



A részben felújított völgy parti 
szélmalom 2008-ban



A zsinagóga központi kupolája



iZZ

A zsinagóga a tetőfelújítás után



Az zentai Royal szálloda utcai homlokzata felújítás előtt és felújítás után



A belépő felújított mennyezete



A Posta utca 5. számú épülete felújítás előtt (A szerző fényképei)

Postautca 5. Homlozat-felújítási terv a színezéssel (Tervezte a szerző, rajzolta Suity Horváth Mónika)



A zentai városháza Főutca felöli homlokzata. Homlokzat-felújítási terv színezéssel 
(Tervezte a szerző, rajzolták Suity Horváth Mónika Mihajlovié Nenad közreműködésével)

Fénykép alapján rekonstruált 
portálok a városháza épületén



Zenta. Adai utca 10. A Slavnic-ház utcai homlokzata

Homlozat-felújítási terv színezéssel (Tervezte a szerző, rajzolta Nagy Tímea)



A horgosi Kárász-kastély park felőli homlokzat

A park felőli homlokzatfelújítási terve a színmegoldással (Tervezte a szerző, rajzolta Nagy Tímea)



Az udvari homlokzat sürgősségi védőmunkálatok közben

Az udvar felőli homlokzat felújítási terve a színmegoldással (Tervezte a szerző, rajzolta Nagy Tímea)
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