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E L Ő S Z Ó 

jm szegedi jógadalműtemplomtér és annak nagy művészi egysége Klebelsberg Kuno 
/ I gróf mindig cselekvő lelki és szellemi erőinek egyik, össszbangban legtökéletesebb 

/ JÉ emanációja. 
A tér szükségességének megérzése és a tér esztétikai előfeltételeinek pontos megállapítása 

az ő legsajátabb, egyéni városművészeti tehetségének szakszerű megnyilatkozása. Ennek a problé' 
mának építőművészi megvalósítására Klebelsberg gróf, a műtörténész, — a legmegfelelőbb művész/ 
lelket Rerrich Béla zseniális egyéniségében találta meg. A probléma gyakorlati végrehajtása 
pedig Klebelsberg grófnak, a kultűrpolitikusnak alkotása, aki ebben a művében hatalmas egy 
ségbe kovácsolta össze az állam, Szeged város és a csanádi püspökség erőtényezőit. Nemcsak 
az alkotás maga grandiózus, amely így létrejött, hanem monumentális példáját adta gróf Kk' 
belsberg Kuno az erők összefogásában rejlő nemzeti cselekvőképességnek is. 
Rerrich Béla arratermett és méltó munkatársa volt Klebelsberg grófnak. E nagytehetségű, 
vérbeli architektusnak főalkotása a szegedi fogadalműtemplomtér. 
Ennek az ismertető műnek megjelenését már tavaly karácsonyra egyforma örömmel várta a 
két nagy alkotótárs és várták mindazok, akik a szegedi fogadalműtemplomtér művéhez lelkű 
leg közel állottak. Most, hogy ez a munka megjelenhetik, Ők már mindketten elpihentek. 
Örökre... 
Úgy volt, hogy Klebelsberg gróf írja majd meg ennek a műnek előszavát. Most én szólíttaU 
tam fel erre, — mint az Ő egyik, méltatlan munkatársa. Mély meghatottsággal lapozom 
végig ezt a művet, hiszen oly alkotást ismertet, amelyet nagy művészi ihlet és nagy tudás 
hozott létre és oly sok meleg szeretet... 
Művészi közigazgatási multamnak legszebb emlékei közé tartozik, hogy Klebelsberg Kuno gróf 
és Rerrich Béla oldalán állhattam az alkotás izzó óráiban. Most, amikor ezt a művet átadjuk 
a magyar közönségnek, emelkedett lélekkel emlékezem a két halhatatlan alkotóra, — akik 
ebben az alkotásukban is élik örök életüket. 
Budapest, 1932 november. 

KERTÉSZ K. RÓBERT. 
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TEMPLOMTÉRI 
VÍZIÓK 

«^z a különös, hogy a víziók közt, amiket az árkádok alól látok, nekem, az 
f\ öreg szegedi embernek, a valóság a leghihetetlenebb vízió. Sokat járok 

/ % a téren, amelynek még nincs hivatalos neve — a művészettörténet talán 
1 m. Rerrich tere-nek fogja elnevezni valaha — s akár déli nap aranyában 

látom, akár teli hold ezüstjében, méltóságos nyugalmában mindig van va-
lami nyugtalanító) csakugyan a mi földünkből nőtt ki ez a csoda? A mi homokunk 
álmodta ki ezt magából? S nem viszi el egyszer a szél, mint odakint a Fehértó 
fölül a délibábot? 
Nem, mert nagyon jó helyen van. A város vénei és írástudói harminc évig vitáz-
tak arról, hová építsék a Fogadalom Templomát. Sok érdek viaskodott egy-
mással, földi érdekek, nem mindig méltók a szent fogadáshoz. Jó, hogy végül 
a patres conscripti bölcsesége e hely mellett döntött. Talán nem is bölcseség volt, 
hanem ösztön. A sokszor tűzette, víz vette ősi város népe megérezte, hogy földjén 
ez a kis folt a maradandóság tere. Azt nem lehetne mondani, hogy változatlan volt 
minden változásban. De minden változásban megmaradt annak, aminek a város-
alapító ősök szánták. A szegedi föld szent helyének, amelyet híd kötött össze az éggel. 
A Fogadalmi-templom előtt egy nyolcszegletű kis torony áll, az Árpádkor hagya-
téka, amelyet Szent Demeter lebontott templomának tornyából hámoztunk ki. 
Igénytelen, szerény kis őse a pompás székesegyháznak, ö rá a bizonyság, hogy 
Isten szeme mindig mint neki ajánlott donációra vigyázott erre a helyre, mióta 
szolgái keresztvizet csorgattak szilaj pogány magyarok lehajtott fejére. 

a 

Ennek a századnak az elején, mikor a kis-kunok földjét elhagyva, beálltam 
szegedinek, a rekonstrukciós városnak csak ezen a pontján érzett valamelyes 
történeti levegő. A hetvenkilences nagy víz itt nem tett különösebb kárt, s nagy-
jában minden maradt a régiben. A kedves barokk-templom, amelynek tornyában 
írástudóktól föl nem jegyezve, senkitől nem sejtve, aludt az árpádkori kis torony; 
előtte, nagyajtajávai szemben, a terecske közepén a Szentháromság-szobor s tőle 
délre, a Templom-tér és Gizella-tér határán a Rozália-kápolna. Az ó-templom keleti 
oldalához hozzáragasztva, egy omlatag kis sárga ház, a Városi Zenede, amelybe 
a szelek is bejártak orgonálni; a nyugati oldalon kapaszkodott bele a plébánia, 
ez is sárga, emeletes ház, rosszul záródó ablakokkal, amelyek sokat fájdították 
a városi tanács fejét; ennek folytatása volt az Iskola-utca felé a piaristák régi 
iskolája, a hajdani Nemzeti Oskola, a század elején már a megváltó csákányokra 
váró tisztes omladék. Körül a nagy vizet kiállt ódon házak, köztük az egyetlen sivár 
az Ipartestületé, szegték be a háromszögű kis teret, régi német városkák hangulatával. 
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Különösen bujkáló holdvilágos estén, mikor a gizella téri honvédemléket 
körülfogó orgonabokrok sűrűjében megszólaltak a fülemülék. Igaz, hogy nem 
igen hallgatta őket senki. Koránfekvő, csendes része volt ez a városnak, kurjon-
gatásoktól nem zavart vadászterülete a málladozó torony és a vén padlások dene-
véreinek. Az egykori palánk-nőik már nyoma se, de a híre még igen. öreg szegedi 
polgárok csak palánki templom-nak hívták a belvárosi templomot és a szívbeli 
szeretet megindító csökönyösségével ragaszkodtak hozzá. Hallani se akartak 
a lebontásáról. 

— Vegyék tudomásul az urak — szegte fel fehér fejét a város közgyűlésén 
Varga Ferenc apát úr —, hogy ha csákányt fognak a templomomra, az első 
csákány ütések az én öreg testemet érik. 

Nem is foghattak munkába a csákányok addig, míg az agg főpap ki nem 
költözött a halottak csöndes városába. 

Száz évvel ezelőtt... A barokk-templomra, amelynek képét egy Karats-
metszet őrzi 1820-ból, még nem a Szentháromság vigyáz, hanem a Szűzanya 
szobra. (Később a felső városra került ez a szobor s ma is ott vigyázza a minoriták 
templomát.) A Városi Zenede még akkor nem rozzant sárga ház, hanem jó erőben 
levő tekintélyes épület, a piarista atyák rendháza, övék a plébánia is. A tér nagyobb 
— a Rozália-kápolna még akkor a Boldogasszony-utcája sarkán áll, a mai DMKE-
palota helyén —, de üres és kietlen. Délről és nyugatról apró házak oromfalai 
szegik be, de a mai piarista-ház és a honvéd-pavillon helyén, a Tisza Lajos-körút 
végén pákászoknak való mocsár terpeszkedik, békás és sásliliomos. A templomtól 
keletre a xenodochion áll; a görög szó ez esetben nem vendégfogadót jelent, 
hanem kórházat. Ahol most a gyermekklinika emelkedik, ott akkor is gyógyí-
tottak, de beteg katonákat. 

Észak felé, a Nemzeti Oskolán túl, a sánc zárta el a katonák várát a pol-
gárok városától, tövében a várárokkal. A palánk árka a mostani püspöki palota 
helyén kanyarodott el a Kelemen-utcából és Zrínyi-utcából a Tisza felé. Az apró 
házacskák sorának a neve, amelyek kísérték, árkon-utca volt. 

Ezen a téren sétálgatott száz évvel ezelőtt Vedres István, a nagy föld-
mérő, az akkori Szeged legműveltebb embere és legnagyobb rajongója. Űj könyvét 
forgatta a fejében, a Szegedi Múzsák százados ünnepé-t, annak örömére, hogy a 
kegyes atyák Oskolája megérte a szegedi földön a száz esztendőt. Igen meg lehetett 
elégedve Szeged nagy fia, mikor az akkori templomtéren körülnézve, így kiál-
tott fel: 

Ha a nagy álmodó lelke ma hazajár a holdsugáron, bizonyosan azzal a vallomással 
tér vissza a csillagok fölé, hogy ilyent még ő sem mert álmodni. 

0 

Ki az, kérdhedd, ki ezt bátran eszközlötte? 
Memfist, Athént, ki ki mát követni itt merte? 



A XVIII . század elején megvan a templom, de nincs templomformája. 
Tornya van, de teteje nincs, a mennyezet bedőlt s az Úristen kiköltözött belőle. 
A török világ viselte meg, úgy, hogy a német világ kezére már mint olde Kirche 
került. A misét abban a tornyos Mária-kápolnában mondják, amelyet még 1501-ben 
emeltetett a templom nyugati oldalán Lukács zágrábi püspök, szegedi eredés, 
Szent Demeter puszta templomából Herberstein zsoldosai sóraktárt csináltak, 
körülötte pajták éktelenkedtek s előtte a katonapékek sütőkemencéi füstöltek. 
Egyházi vonatkozása csak a püspöki széképületnek volt, körülbelül a mai plébánia-
palota helyén. Akkor volt Szeged először — ideig-óráig — püspöki székhely. A csanádi 
püspök hazátlan volt, Szeged egyházi hovatartozandósága bizonytalanná vált 
a zűrzavaros időkben s így a székhelytelen püspök és a gazdátlan város egymásra 
találtak, ha nem soká tartott is a barátság. 

Maga a tér ebben az időben az Isten kertje volt: temető, bizonyára már 
a középkor óta. Okleveles adat van róla, hogy a század közepén, mikor a templomot 
restaurálni kezdték, a tanács utat nyittatott a sírok között. A restaurálást a század 
végén fejezték be, akkor bontották le a zágrábi püspök kápolnáját s akkor tüntették 
el a tér rendezésével a sok százados ó-temetőt. 

A török idők . . . A sírok közt a templom maga is halott, csak a temetőben 
játszogató gyerekek bújócskáznak benne. Az ó-torony, amely még akkor szabadon 
áll, támasztó pilléreivel nagyon alkalmas erre, mert azokhoz nagyon oda lehet 
lapulni. Az egyik gyerkőc sokáig várja, hogy rátaláljanak. Unalmában előveszi 
a bicskáját és elkezdi vele vésegetni a torony vakolatát. Rajzol a bicskaheggyel. 
Azt rajzolja, amit lát a búvóhelyéről. Egy török minaret gyerekes rajzát vési bele 
a falba. Ez a gyerekrajz, amelyet az árpádkori torony kihámozója, Sebestyén 
Károly múzeumi kollégám vett észre és fotografált le, az egyetlen bizonyság a mel-
lett, hogy valaha a tér környékén török mecsetnek kellett lenni, amely idelátszott. 

XV. század, Mátyás kora, Szeged a Hunyadiak városa... A népkirály, aki 
most díszhelyen lakik a Nemzeti Pantheonban, szerette és sokat meglakta Szegedet. 
Történeti följegyzés van róla Heltai Gáspárnál, hogy meglátogatta Szent Demeter 
egyházát is, amely kései gót csarnoktemplom volt, a torony mögött, nem nagyon 
díszes, a nép temploma. (Az uraké a várban volt.) Ekkor történt az, pontos dátuma 
is van, 1465 október 26-a, hogy a király szegényellette a misemondó plébános kazu-
láját s felajánlotta Szent Demeternek a maga arannyal átszőtt palástját. „Becsülik 
vala pedig azt a ruhát hatvanezer forintra." (A királyi palástból készült kazulát 
az alsóvárosi barátok mentették meg a törökök elől s máig is ők őrzik.) 

Zsigmond korában már négyszögletűre volt falazva az árpádkori nyolcszögű 
torony s a torony előtt, tehát jól kint a téren, állt a háromhajós, pompás bazilika, 
hátul a szentéllyel. A főoltár látta maga előtt térdepelni a nyugtalan vérű királyt 
s bűnöséletű szépasszony-feleségét, Cilley Borbálát. 

a 

a 



A támasztó sarokpilléreket is ebben az időben kapta a torony, talán az 
1444-es nagy földrengés után, amelyben Isten büntetését látták a szegediek. 
Mert Isten haragja azon a napon rendítette meg a várost, amelyen Ulászló király 
semmisnek nyilvánította azt az esküt, amelyet a szegedi templomban tett a törökkel 
kötött esküre. Ezen városból indult el az esküszegő király a várnai temetőbe. 

a 
Innen kezdve már semmi írott történeti adat nem korlátozza a templomtér 
felett röpködő fantáziát. Amit tudunk, azt a csákánynak és az ásónak köszönhetjük, 
amelyek a régi templom lebontásakor és a nagy építkezés alkalmával megszólal-
tatták a földet és a téglákat. Akkor került elő a Demeter-templom tornyába be-
falazott árpádkori torony, amelyben az alapfalak szerint a tatárjárás körül egy 
kisméretű, egyhajós, nyilván boltozatlan, gerendamennyezetes templom tartozott, 
egyenesen rányíló szentéllyel. De ez a XI I I . századbeli templom a toronyhoz képest 
új templom volt, a torony már látott régebbit is, a XI I . században. Nyilván ez 
volt Szeged keresztény telepeseinek első temploma, Demetriosnak ajánlva, aki 
a bizánci kereszténységben a pásztorok védőszentje volt. Ennek a templomnak a 
maradványa a restaurált kis torony, a városalapító ősöknek majd ezer év által 
megszentelt ereklyéi, amelyet, mint a ma művészetével ékes ereklyetartó, vesz 
körül a templomtér. 

a 

A nőgyógyászati klinika alapozásakor, tehát a Templomtér és a Tisza között 
régi sírokat találtak, amelyeket ősi szokás szerint feldúltak és csak akkor jelen-
tettek be, amikor már betetézték is az új épületet. A csontok mellett „encsem-
bencsemeket" is találtak, amelyekből néhány darab bekerült hozzám a múzeumba. 
Egy bronz karperec, egy kék üveggyöngy s Traján császár bronzérme, rendes 
tartozékai a Kr. u. II . század jazig temetőinek. Köröskörül még mocsaras erdők, 
nádrengetegek lakatlan sivatagja; a templomtéren már a nagy sötétben is vilá-
gított a kultúra. 

MÓRA FERENC. 

© 



A SZEGEDI 
TEMPLOMTÉR 

^Tagyszabású építészeti alkotások legtöbbször széles látkörű, hatalmas 
j^k akaratú és kitűnő szervezőképességű egyéniség nevéhez fűződnek. Ha 

^ ^ az eszme megvalósításánál megértő közvéleményre, kitűnő munka-
J L ^ társakra is talál, az elgondolás igazi atyja mégis a tervet megálmodó, 
szellemi architektus marad. így volt ez régen, mikor gúlák, akropolisok, renais-
sance templomok, barokk kastélyok épültek, s így van ez ma is, midőn hatalmas 
gyárak, tudományos intézetek, áruházak, felhőkarcolók nőnek ki a földből. Csak 
a középkori székesegyházak kivételek, mert itt az Isten eszméjében egyesülő 
polgári közületek építkeztek századokon át, szinte egy ember szellemében, de igazi 
kommunitásban. 

A huszadik század meghozta a szervezett tömegek érvényesülését, egyúttal 
azonban a vezéregyéniségek eszméi nevében valóban együttes munkát is. Külsőleg 
ez sehol sem fejeződik ki olyan világosan, mint a mai építészetben. Különböző, 
egymástól függetlenül elgondolt házak helyett most nagyszabású és egységes 
építészeti kompozíciók jönnek létre, legyenek akár egységes intézmények otthonai, 
akár sok család egymás melletti lakásai. A huszadik század a kollektív összeolvadás 
és az egy eszme jegyében meghozta az új monumentális architektúrát. 

Külföldön már számos ilyen egységes építészeti kompozícióval találkozunk, 
nálunk azonban a szegedi egyetem természettudomány intézeteinek és a püspöki 
palotának, valamint az egyházi intézményeknek architektonikus összefoglalása 
az első ilyen építészeti megvalósulás. Néhai gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 
örökké tevékeny, a kor szellemiséget híven megőrző agyában született meg a nagy 
építészeti elgondolás, ö a szegedi Templomtér gyönyörű, árkádos épületegységé-
nek megálmodója. Elmélyedő töprengés után jött rá arra, miként lehetne a külön-
böző rendeltetésű épületeket úgy megtervezni, hogy azok nagy egységben és har-
monikusan vegyék körül a már megépült Fogadalmi templomot. 

Az új Fogadalmi templom fehér kőből és vörös téglából való, neoromán archi-
tektúrája megkövetelte, hogy vele harmonikus ízlésben oldassanak meg a teret 
határoló építkezések is. Éppen ezért került ki néhai Rerrich Bélának késői közép-
kori olasz palotákra emlékeztető terve győztesen a pályázatból, mert az ő elgondo-
lása biztosította legtökéletesebben a harmóniát a már meglévő templom és az 
emelendő épületek között. Itt elhibázott lett volna bármilyen önmagában mesteri-
nek elképzelt történeti hangulatú vagy modern koncepciójú homlokzatsor, ha nem 
számolt volna a székesegyház architektúrája által megütött akkorddal. 

Másik feltétele volt a művészeti hatás zavartalanságának a tér egységes, zárt 
udvarszerű kiképzése. Régi tanítása a művészettörténetnek, hogy minden időben 
az elhatárolt, utcatorkolatoktól, keresztezésektől mentes terek a legművészibb 
hatásúak. Épültek légyen azok akár csúcsíves, akár renaissance, vagy akárminő 
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stílusban. A velencei Szent Márk-tér is ennek köszönheti, fantasztikus épülethom-
lokzatain kívül, páratlanul művészi, teremszerű hatását. Szegeden még inkább a 
tér nagyvonalú kialakítása, az arányok artisztikuma, a tömegek helyes egyen-
súlya volt a fontos, mert a feladat természete miatt és a költségek kímélése végett 
nem volt szabad gazdag díszítéshez folyamodni. Ezért kellett a tömegek, a felületek 
arányos elosztása mellett legnagyobb gondot fordítani az építőanyagra is. Ilyen 
egyszerű homlokzatokat, melyeket egyedül a nyílások, árkádok tagolnak, ritmi-
zálnak, csak szép anyagból szabad építeni, különben hatásuk sivár lenne. A nemes 
anyagból való felületek eleven színe, a profilok ötletes rajza fő tényezője a kompo-
zíció művészi hatásának. 

Rerrich Béla épületei, bár a mult stílusok hagyományaiban gyökereznek, 
mégis a mai kor kívánalmait fejezik ki. Végre sikerült a monumentális építkezések 
terén is kitörni abból a körülzárt gyűrűből, amelybe a rosszul értelmezett konzer-
vatív felfogás szorította a magyar építőművészetet. Nagy a jelentősége ennek 
nemcsak önmagában, hanem a magyar építészet jövője szempontjából is. Csak 
ilyen feladatok után remélhetjük az új magyar építészet mielőbbi kifejlődését, a 
korszerű és faji vonások szintézisét. 

A vérbeli művész alkotása azonban éppen úgy nyilvánul részletek szépségé-
ben, mint az egésznek sikerült elgondolásában, a terek, a tömegek, a formák sze-
rencsés együttesében. Még ha típusra is dolgozik az építész, akkor sem hanyagol-
hatja el a részletek formaképzését, az egész építménnyel való összhangjukat. Leg-
feljebb csak egyszerűen, szűkszavúan, tárgyilagosan fejezi ki magát. Annyit mond, 
amennyit a cél, a szükséglet megfelelő kielégítése előír. De mennyivel nagyobb 
gondot kell fordítani a részletekre az olyan építkezéseknél, amelyek a régi hagyo-
mányoknak megfelelően a kézimunka jegyében jönnek létre. Bár a kifejezés, a 
forma a ma szellemét hirdeti itt is, a művészi munka azonban éppen úgy a maga 
egyéni különlegességében jelenik meg, mint a régi építészeti alkotásokban. Leg-
feljebb csak a tervező szól hozzá most minden részletet meghatározva, kizárólago-
sabban mint egykor, midőn az egyes kivitelező mesterek szót kértek egyéni esz-
méik, ötleteik számára. Ma ez csak azoknak van fenntartva, akik önálló részlet-
feladatokat kapnak az épület díszítésére. 

A szegedi Templomtér építkezéseinek művészi volta is nagy részben abban 
rejlik, hogy részletei a kézimunka jegyében jöhettek létre. Ez az épületcsoport, 
akár csak a régi középkori műemlékek, a maga egyedülálló, különleges mivoltában 
vált valóra. Nemcsak az épületek architektúrája, hanem a részletek megoldása is 
a megadott feladatból született. Mindkettő a katholikus egyházzal és az egyetemi 
tudományokkal való kapcsolatokról beszél. Rerrich Béla középkori művészek 
nyomán arra törekedett, hogy minden forma elárulja mestere szeretetét. Semminek 
sem szabad a sablonba süllyedni. Minden motívumnak arról kell tanúskodnia, hogy 
az építész benső odaadással merült el kivételes feladatának megoldásába, hogy 
átélte az igaz művész ihletett, teremtő munkáját. Rerrich Béla érezte, hogy száza-
dokra szóló építkezés jutott neki osztályrészül, s ezért sehol sem fejezte ki magát 
köznapian. Azzal, hogy az épületek rendeltetését mindenütt hangsúlyozni akarta, 
megannyi alkalmat nyert művészi ötletekre. Az egyházi és az egyetemi eszme 
szelleme épp úgy megadta neki az alapot művészi motívumokra, mint a különleges 



szükségletek érvényesítése. Belső és külső célok hangsúlyozása határozza meg az 
épületeknek részletekben megnyilvánuló, különleges karrakterét, ami szinte épp 
olyan fontos, mint a térkompozíció együttese, egysége. Sehol semmi unalmas 
ismétlődés, soha sem pihen az építész fantáziája. Mindenütt az épületek rendelte-
tésével összefüggő, azt jellemző megoldások. Öröm megállapítani, hogy a prak-
tikum mint párosul artisztikummal, a rideg észmunka a szív melegével. A díszek 
nem az épület lényegétől független hozzáadások, hanem legnagyobb részben a 
szükségletekből származnak. Még a szobrász, aki a legfüggetlenebb feladatokat 
hajtotta végre, ő is szellemben, stílusban teljesen az épület karakteréhez igazodik. 
Sőt figurális művészetét iparművészeti feladatoknak állítja szolgálatába. íme, 
feladatoknak, művészeteknek az a nagy egysége és egyenrangúsága, ami a régi, 
stílustermelő századokban volt mindennapos. Faragott kő, csiszolt márvány, 
kovácsolt vas, égetett és mázas cserép, fa, festés, színesüveg az építész vezetése 
alatt mind egy nagy, színes orkeszternek egyéni hangszere. 

Az árkádos Templomtér már ma is úgy hat, mintha patinás műemlék lenne. 
A régi olasz és angol motívumoknak modern átírása és klinkertéglával való össze-
házasítása kitűnően sikerült. Nem szabad itta helyi gyökértelenséggel előhoza-
kodni. Éppen ennek a megoldásnak és anyagnak a feladata az, hogy a magyar 
Alföldön gyökeret eresszen és alapja legyen a további fejlődésnek. Sajnos, a közel-
múlt építészete az Alföldön olyan sivár képet mutatott, hogy csak idegen ojtással 
lehet a magyar architektúra vad fáját megnemesíteni. 

Három oldalról veszik körül a homlokzatok a teret, amelynek keleti, keskeny 
oldalát a székesegyház zárja le. Mindenütt két emeletesek az épületek, kivéve a 
templommal szemben lévő középső szakaszt, mely hármat hordoz. Ügy ezt, mint 
a két hosszú oldal befejező pavillontömbjét magas, sima attika koronázza, lapos 
tetővel. Ez a két sarok-pavillon az egész épületkompozíció legjellegzetesebb, leg-
sikerültebb része. Kitűnő záró akkordjai az árkádos, egyenletes homlokzatrészek-
nek. Az udvar architektúrája a maga egészében nem árulja el, hogy minő külön-
böző tudományos, vagy egyházi célt szolgálnak az egyes épületrészek, csak kívül-
ről, a Boldogasszony-sugárút torkolatával szemben kap külön egyéni hangsúlyt 
a püspöki palotarész. 

Sok finomság, ötlet nyilvánul a részletekben. De nem tolakodóak, szinte várat-
lanul akad az ember az egyes artisztikus motívumokra. így az árkádok pillérei 
között néhány mulatságos, fantasztikus formájút találunk. Egy csavart pillért a 
szegedi néphumor már el is nevezett adóprésnek. A püspöki palota és a szeminá-
rium homlokzatát itt-ott szenteknek kőből és égetett klinker-anyagból való sti-
lizált szobrai díszítik, a háromemeletes szakasz attikáját pedig a sokat emlegetett, 
de el nem készült zenélő-óra ékesíti. 

Rerrich Béla már az épületek falazásánál is művészi változatosságra töreke-
dett. A klinker- és a nyers vöröstégla ötletes rakása, vegyítése, a hézagok különböző 
kezelése, sőt a téglák faragása által a homlokzatokon igen szép felületi hatásokat 
ért el. Szinte sikerült neki hamisítás nélkül itt-ott elérni a régi műemlékek hatását. 
Ehhez járul még a téglaboltozás és a födémek változatossága is. Különösen az 
árkádokban és az épületek előtereiben nyilatkozik artisztikusan ez a figyelmes, 
gondos munka. Ezek az előterek nemcsak a téglafalazás, hanem a térkomponálás 
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szempontjából is az épületkomplexum legsikerültebb részletei közé tartoznak. 
Egyik-másik a régi római vagy ókeresztény kultusz-helyiségek hangulatát juttatják 
eszünkbe. Éppígy középkori jellegű a románkori torony alatt lévő keresztelő-
kápolna kovácsolt kapuj a, az Élet kapuja. 

Mindenképen nemes, tisztelettudó és művészi gondolat volt a néhai nagy 
minisztertől, hogy az árkádokban megalakította a Nemzeti Emlékcsarnokot. 
A magyar kultúra nagyjai vonulnak fel egymás mellett szobrokban, dombormű-
vekben, epitafiumokban megörökítve. Az ötletet néhai Stróbl Alajos mesterünk 
hagyatékában lévő szobroknak megvétele szolgáltatta, ö a budapesti Epreskert-
ben kezdte meg a híres magyar művészek mellszobrának felállítását. A szegedi 
árkádokban egyedül a Stróbl-féle szobrok régiek, a többi mind most készült. Külön-
böző magyar szobrászok alkotása. Mindegyik más nemcsak stílusban, hanem a meg-
örökítés egész elgondolásában is. Épp ennek a változatosságnak köszönhető az 
emlékcsarnok festőisége. Régi keresztfolyosók, templomhajók artisztikuma eleve-
nedik meg előttünk. Érdekes egyébként, hogy a kevésbbé népszerű szobrászaink 
jobban beleélték magukat a feladatból következő hangulatba, mint a szobrász-
primadonnák. Az utóbbiak még annyira belegyökeredztek a naturalizmusba, hogy 
eredetibb és az épülettel jobban összevágó stilizálás nehezükre esett. A legjobban 
sikerültek Ohmann Béla iparművészeti iskolai tanár alkotásai, ö mintázta Körösi 
Csorna Sándor archaizáló szárkofágját a híres ázsiai kutató fekvő alakjával, vala-
mint az épületen kívül-belül elhelyezett dekoratív jellegű szobrok és domborművek 
legtöbbjét is. Igen stílusos még Margó Edének robusztus Werbőczy-reliefje. 

Nem feledkeztek meg a tér stílszerű kikövezéséről sem. Egyszerű kőkockák rajzos 
mintával. Az egyik sarkon a régi, lebontott Demeter-templom ősi tornyának mara-
déka, Szeged történelmi múltjának festői dokumentuma, a másikon Köllő Miklós 
Szentháromság-szobra. Egy belső sarokba még széles kávájú kutat is terveztek. 

Erre a térre valóban büszke lehet Szeged városa. Elgondolója és megvalósítója 
példát mutatott arra, hogy egységes, művészi terv alapján, aránylag mérsékelt 
költségekkel milyen nagyszabású építészeti kompozíciót lehet létrehozni. A szegedi 
Fogadalmi templom tere egyszerre nemes bélyeget üt a Tisza partján épült város 
műemlékekben és építőművészeti látnivalókban annyira szegény és újdonsült 
képére. Olyan központja lesz a városnak, minővel csak a régi kultúrájú külföldi 
városok dicsekedhetnek. Semmi üres hivalkodás, fölösleges cicoma, a művészi 
gondolat itt a maga tisztaságában, nemességében szólal meg. És a Fogadalmi 
templom, a Trianon miatt Szegedre áttelepedett csanádi püspök székesegyháza is 
sokat nyer új környezete által. 

Most még csak az hiányzik, hogy a gyönyörű tér a templom oldalain és a szen-
tély mögött is méltó folytatást kapjon. Hasonló stílusban micsoda monumentális 
lezáródást kaphatna a nemes építészeti kompozíció a Fogadalmi templom körül. 
Reméljük, szerencsésebb pénzügyi viszonyok között erre is sor kerül. Rerrich Béla 
már elkészítette ezekre az épületekre a terveket. A szegedi Templomtér azonban 
így is az ország legszebb modern építőművészi alkotása. Elgondolója és tervezője 
nemcsak az egyháznak és a tudománynak épített méltó hajlékot, hanem mind-
ketten önmaguknak is örökbecsű emléket emeltek. 

YBL ERVIN. 
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I 

GRÓF KLEBELSBERG KUNO EMLÉKTÁBLÁJA, 
A SZEGEDI EGYETEM TANÁRI KARÁNAK ADOMÁNYA. 
TERVEZTE : OHMANN BÉLA 
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RERRICH BÉLA TERVEI A TEMPLOMTÉR ÉSZAKI RÉSZÉNEK EGYSÉGES TOVÁBBI KIÉPÍTÉSÉRE : 
A PLÉBÁNIAÉPÜLETHEZ CSATLAKOZÓ KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, 

A ZENEPALOTA ÉS AZ EGYETEM KÖZPONTI ÉPÜLETE 










