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Baráti Közösségünk 2020. május 15-én, pénteken tervezett kirándulni 
menni Szegedre. A járvány miatt hozott korlátozó intézkedések, és a saját vé-
delmünk érdekében le kellett mondanunk az utat a többi programmal együtt. 

Július közepén már látszott, hogy enyhül a helyzet, sorban oldották fel 
a tilalmakat, így újból elővettük az utazás tervét. 

Ekkor már könnyű dolgunk volt, hiszen korábban részletesen kidolgoz-
tuk a nap programját, most csak fel kellett újítani a kapcsolatokat. Szeren-
csére a kiválasztott nap alkalmas volt az Idegenvezetőnknek is, a Halászcsár-
dának is, valamint a meglátogatni kívánt helyeknek is. 

Így aztán nekivágtunk. Sándor barátunk vezette a buszt, mint szinte 
mindig kalandozásaink során. A megbeszélt időben megérkeztünk Szegedre a 
Felső-Tisza Part 1. (GPS koordináták: 46.255914, 20.157545) kiszállóhelyre.  

Itt várt bennünket 
Gyuris Karancsi 
Dóra személyében 
egy főnyeremény. 
Persze nincs mit 
csodálkozni, hi-
szen hivatásos ide-
genvezető, de 
mégis a nap végére 
mindenki a szívébe 
zárta kedvességé-
ért, figyelmességé-
ért. A számunkra 

elég fárasztó majd 10 km-es túra során mindig akkor 
tartottunk pihenőt, amikor kellett, a séta során egy 
lépést sem tettünk új információ megismerése nél-
kül. Az alábbi útirajz is az Ő vázlata alapján készült, 
amit volt olyan kedves és elküldött részünkre már 
másnap. Tehát vegyük sorra a látottakat Dóra két-
szeres útmutatása alapján, mivel a helyszínen is ve-
zetett bennünket és most is az Ő vázlata alapján ha-
ladunk. 

Ebbe a kiadványba nem lehet minden megte-
kintett érdekességről képet tenni, de a honlapunkon 
meg lehet találni valamennyiét. 

Élményeinek írásba foglalásával Kurdyné Te-
rike is a segítségemre volt. 
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Tisza-part a Vármúzeummal 
Egész napos városnézésünket a Tisza partján kezdtük, rápillantottunk 

Szeged egykori főutcájára. 
Sétáltunk a Stefánián (Habs-
burg hercegnő, Rudolf trón-
örökös felesége), más néven 
a Várkert területén és láthat-
tuk az egykori szegedi várnak 
az egyik maradványát (Mária 
Terézia kapu, ami most Vár-
múzeum néven nyitotta meg 
kapuit két hete a látogatók-
nak – interaktív kiállítások) 

 
 

A település kezdeti időszaka és a szegedi vár rövid története: 
A települést már a római időkben is számontartották, akkor Partiscum 

néven. Elsősorban a sószállítás miatt volt fontos (az erdélyi sót vitték a Maro-
son), akkor még csak egy őrtorony volt a víz mentén. IV. Béla aztán a korábbi 
földvárból kővárat építtetett. A szegedi vár egyre erősödött, hatalmas terüle-

ten épült ki, fénykora a 
török elleni védekezés-
kor volt, hiszen straté-
giai pont volt. Innen in-
dult Hunyadi János sere-

geivel Nándorfehérvárra. A török 
időkben a város szultáni birtok volt, ez 
viszonylag jó helyzetbe hozta Szege-
det. A török után a Habsburgok már 
csak börtönnek használták a várat, ide 
zárták be Rózsa Sándort és betyárjait. 
Mivel nem kötődött semmi nevezetes 
esemény a várhoz, az emberek sem 
kötődtek hozzá (csak a kínzásokat hallgatták), ezért az árvíz után, amikor Fe-
renc József császár odaadta a várat a városnak, úgy döntöttek, hogy inkább 
lebontják. A tégláit pedig felhasználták az épülő palotáknál. Mostanra a Vár-
múzeumon kívül egy vízibástya maradt még meg a Tisza partján látható for-
mában. 
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Szegedi Nemzeti Színház és környéke 
A Szegedi Nemzeti Színház eklektikus-neobarokk palotája a Nagy Árvíz 

után, 1883-ban épült meg. Hellmer-Fellner osztrák tervezőpáros tervezte 
(nagy színháztervezők pl. 
Vígszínház). Az első előadá-
son a császár, Ferenc József 
a díszvendég (Sissi is meg 
volt hívva, de ő nem vett 
részt az előadáson). 1885-
ben leégett a tetőszerkezet 
és óriási pusztítást okozott a 
tűz az épületben, újjá kellett 
építeni. Azóta Szeged kultu-
rális fellegvára a Szabadtéri 
Játékok mellett. 

 
 
Szobrok körülötte: Erzsébet csá-

szárné márványszobra (1907 – Ligeti 
Miklós) + Dankó Pista szobra (1912 – 
Margó Ede) – első köztéri cigányszobor. 
Legendája szerint, ha szűzlány sétál el 
előtte megpendíti hegedűjét. Mögötte 
az egykori Hotel Hungária (Kass Vigadó), 
Szeged patinás szállodája volt, ahol az 
elit összegyűlt, bálterme mindig megtelt. 
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Széchenyi tér 
Magyarország egyik legnagyobb és legszebb szabályos tere, Szeged fő-

tere. A névadónak is van itt szobra (1914 óta) és ő maga is járt itt 1833-ban. 
Akkor még egészen másképp 
nézett ki, hiszen a vár elött 
nem lehetett betelepíteni a 
teret növényzettel, így egy 
kopár nagy terület volt. 
Széchenyi szerette volna ki-
használni a rendelkezésre álló 
teret, így azt javasolta a pol-
gármesternek, hogy vessenek 
ide egy kis kolompért.       

A tér fontos helyszíne a 
szegedi fesztiváloknak – leg-

nagyobb: május végén, Magyarország legnagyobb borfesztiválja. 
Szobrok a téren: 

Szent István és Gizella – Kligl Sándor, sze-
gedi szobrász 
Vásárhelyi Pál – 2 márványtábla jelzi a leg-
magasabb elhárított vízszinteket 
Klebesberg Kuno – gúnyneve a „pez-cu-
korka tartó” 
Tisza Lajos – királyi biztos, az „igazság 
szobra” 
Áldáshozó-és romboló Tisza szökőkútjának 
szobrai 

Városháza: 1883-ban épült, neoba-

rokk stílusban, Lechner 
Ödön és Pártos Gyula tervez-
ték. Az elődjének tornyába 
fúródott bele egy ágyúgolyó 
a’48-49-es szabadságharc 
idején (szőregi csata) – em-
lékként a mostani épület tor-
nyában is van egy ágyúgolyó 
másolata. 
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Sóhajok hídja: 1883-ban épült, mert akkor érkezett Ferenc József meg-
nézni az újjáépítést (A 
Városháza mellett lévő 
Bérházban voltak el-
szállásolva). A híd azért 
épült, hogy a császár-
nak ne kelljen kilépnie 
az utcára. A velencei Só-
hajok hídja mintájára 
építették és a neve 
azért is aktuális lehet itt 
is, mert egy időben 
ezen keresztül mentek 
az emberek az Adóhiva-
talba fizetni az adókat 

nagy sóhajok közepette. 
Érdekesség: szegedi ma-

lacfa (platánfa oldalága) 

 

Kárász utca 
Szeged fő sétálóutcája. 2003-ban ez a rész Europa Nostra díjat kapott 

az egységes eklektikus épületekkel együtt. Nevét a sarkon álló Kárász-házról 
kapta, melyben a Kárász család lakott (nagybirtokos család). Velencei köszön-
tőszobrok fogadják az erre járót. 

Klauzál tér 
A tér Klazuál Gáborról, az első független magyar kormány miniszteréről 

kapta a nevét, aki Szeged országgyűlési képviselője is volt és itt lakott a téren 
(Kis Virág cukrászda helyén lévő palotában). Ezt a teret hívjuk „Szeged medi-
terrán teraszának”, mert 3 cukrászda is van itt, köztük a régi nagyhírű Virág 
Cukrászda (1922-ben alapították a Virágh testvérek, még a 90-esek évek kö-
zepén is ez volt a város legjobb cukrászdája). 
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Kossuth Lajos két-
szer is járt a téren és tar-
tott beszédet. Másod-
szor a Kárász-ház erké-
lyéről beszélt, ez volt 
utolsó nyilvános ma-
gyarországi beszéde. A 
tér közepén ezért van 
egy hatalmas Kossuth 
szobor (Róna József 
1902), mely éppen be-
szédje közben ábrázolja 
őt. 

A tér érdekessége még, hogy tele van ún. „túlélő házakkal”. Így hívjuk 
azokat a házakat, amelyek túlélték az 1879-es Nagy Árvizet (kb. 5500 házból 
265). Az újjáépítés egyik első lépése az volt, hogy feltöltötték a várost és meg-
emelték a város szintjét 1,5-2 méterrel. 

A tér plusz ér-
dekességei még az 
ún. könyöklő oszlo-
pok.        

A sétától és az 
élményektől elpil-
ledve indultunk el a 
Tisza partra, ahol 
várt minket a Hegy-
alja nevű sétahajó. A 
rakpartról levezető 
lépcső mellett jelzik 
a Tisza legmagasabb 
vízszintjeit a nagy 
árvíz óta. Mind sokkal meghaladja a várost elpusztító ár szintjét, de hála a 
megelőző munkálatoknak mindet sikerült elhárítani. 
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Jólesett leülni a hajón, nézni a parti léte-

sítményeket. Pihenni és felkészülni a kö-

vetkező sétára.  

A Tisza elég mozgalmas víz. sok az ör-

vény, hordalék. Azért voltak bátrak, akik 

fürödtek benne, viszont sokan eveztek, 

horgásztak. 

Érdekes volt látni a Tisza és a Ma-

ros összefolyását. A két eltérő 

színű vízfolyás még sokáig egymás 

mellett halad, mielött össze-keve-

redik. 

 

 

 

A hajókázás alatt 

kellőképpen kipi-

hentük magunkat 

és vidáman indul-

tunk Szeged emb-

lematikus terére a 

Dóm térre.  
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Dóm tér 
 
A tér maga 12.000 négyzetméter, ugyanakkora, mint a velencei Szent 

Márk tér. A tér északkeleti felén van a szerb ortodox templom (18. sz-i), illetve 
a katolikus plébánia itáliai reneszánsz stílusú palotája. A teret egy U-alakú 
épületkomplexum veszi körbe (skandináv építészeti stílus), 101 oszlop (mind-
egyik másmilyen), 64 régi magyar vármegye címere díszíti az épületeket. Az 
árkádok alatt nemzeti pantheon található azok emlékhelye, akik maradandót 
alkottak. Az egyik oldal az egyházé (a hit oldala), az épületek nagyobb része 

pedig az egyetemé (a tudás ol-
dala). A Dóm tér 8. szám alatt 
dolgozott Szent-Györgyi Albert, 
Nobel-díjas tudós. A tér és a 
templom 1930-ban készült el, 
1931-ben salzburgi mintára elin-
dultak a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok. 1939-ig tartották, majd 20 
évre leállították az előadásokat. 
1959-től megint minden évben 
volt Játékok. (Az idei évadot tö-

rölték, de volt 2 ingyen előadás). Ennek a szabadtéri színháznak eredetileg 
komoly magyarság összetartó ereje volt (magyar darabokat mutattak be), va-
lamint szegedi termékeket lehetett vásárolni a szünetekben (ma már ez nincs 
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így). 4500 fős mobil nézőtér épül minden évben. (Városi legenda él a nézőtér 
és a színpad forgatásával kapcsolatban – Istennek tetsző darab esetén a Dóm 
felé néz a színpad, ellenkező esetben fordítva. 

Zenélő óra: 
1936-ban Csúry 
Ferenc készítette 
el, napjába két-
szer (12.15, 
17.45) ballagási 
ceremóniát mutat 
be. Ballagási zene 
mellett szobrok 
vonulnak fel, diá-
kok, dékánok, vé-
gül a rektor. (A 
rektor Klebesberg 
Kuno, diákok kö-

zött feltűnik Petőfi, Balassi, Dugonics…). Minden negyedórában a Szeged 
hírös város c. népdalt játssza el. Az első negyednél egy sort, azután mindig 
eggyel többet. Elsősorban idegenvezetőnknek köszönhetjük, hogy még a ha-
rangjátékokat is időben hallgathattuk. 

Fogadalmi templom: 
A Nagy Árvíz után a 

város megfogadta, hogy ha 
túléli Szeged ezt a kataszt-
rófát, akkor egy méltó 
nagy templomot fog épí-
teni Nagyboldogasszony 
tiszteletére (Magyarok 
Nagyasszonya Székesegy-
ház). 1914-ben tették le az 
alapkövét (közben bontot-
ták le a helyén lévő Szent 
Demeter 18. sz-i barokk 
templomot, amiből kike-
rült a Dömötör torony – 11. sz-i alapokkal. Ez Szeged legrégebbi épített mű-
emléke). 10 évre meg kellett álljanak az építkezéssel az I. világháború miatt. 
(A tornyokon jól látható hol akadt meg a munka. Eltér a téglák színe.). 1930. 
októberében szentelték fel. Eredetileg Schulek Frigyes tervezte volna, de az ő 
tervezte épület túl drága lett volna, így tanítványa, Foerk Ernő tervezte 
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neoromán stílusban. A tornyok 91 méter magasak. Belül latin kereszt az 
alapja, a festés na-
gyon sok bizánci jelle-
get mutat (+ cse-
gelyek). A kupola a 
Szentlélek kiáradását, 
Pünkösd ünnepét áb-
rázolja, (2000-ben Pa-
tay László készítette 
el). A mellékhajó két 
mellékoltára: Szent 
Gellért és a Szent Ke-
reszt. Itt található 
Fadrusz János: Krisz-
tus a keresztfán 

szobra. A Szentélyben 
Mária megkoronázása 
mozaik látható, és itt 
van a „Szűrös  

 
Madonna” (magyaros 

szűr és szegedi piros pa-
pucs van a Madonnán).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klebesberg 
Kuno díszszarkofágja 
emlékeztet a városért 
sokat tevő politi-
kusra.  
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Dugonics tér 
Egykor búzapiac tér volt, Dugonics Andrásról lett elnevezve (piarista 

pap, író, költő, matematikus). Itt található a Szegedi Tudományegyetem köz-
ponti épülete, rektori hivatal. 

Egyetem: 
Trianon után, 1921-ben a 

kolozsvári egyetem tanárai átjöt-
tek és megalapították az egyete-
met Ferenc József Tudományegye-
tem néven. A visszacsatolás után 
sokan visszamentek, de akkor már 
saját jogon is létezett az egyetem 
(Horthy Miklós Tudományegye-
tem). 1924-25-ös tanévben József 
Attila ide járt, amíg az „egyetem 

fura ura” el nem tanácsolta (A 90-es évekig az ő nevét viselte az egyetem). 
Ma 13 kara és kb. 30 ezer diákja van az egyetemnek. 

Előtte szökőkút 
működik, ami a Nagy Ár-
víz 100. évfordulójára ké-
szült. 

A tér sarkán rózsa-
szín szecessziós épület áll 
az Ungar-Mayer ház. Ter-
vezte Magyar Ede (1911), 
geometrikus szecessziós 
stílusban. Kupoláján fran-
cia táncoslányok láthatók 
bádogból. Szeged máso-
dik 3 emeletes lakóháza 
és az első, ahol az építéskor vasbetont használtak. 
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Dugonics András 
szobra: Ő használta elő-
ször a „kör” és „szög” 
szavakat mivel szögedi 
volt és ő-zött. A szobra 
1876-ban készült el – 
„mögúszta az árvizet”. 
Később áthelyezték a 
szobrot a mostani he-
lyére – „möglépött, mint 
Dugonics”. 

 
REÖK Palota 
A magyar szecesszió egyik legszebbje, 1907-ben készült el, Magyar Ede 

(„a magyar Gaudi”) tervezte. Reök 
Iván vízimérnöknek (Munkácsy 
unokatestvére) és családjának ké-
szült. Szokták hívni egy darabka 
Párizsnak, mert a francia (nyugati) 
típusú, ún. floreális szecesszióban 
készült. Komplett vízivilág a hom-

lokzaton, valamint ló és szarvas-
marha a délvidéki Reök birtokok 
miatt. A kovácsoltvas erkélyeket 
szegedi kovácsmester, Fekete Pál 
készítette. Az épület aljában cuk-
rászda, fent pedig galéria műkö-
dik. 

A teret „lófarának” hívják a 
szegediek (a huszárszobor lovának 
a fara a jogászok felé néz – jogi kar 
mögötte. Hagyomány; régen a ki-
mondhatatlan nevű Expressz 
Bisztró volt a palota aljában a 
kocsma és kilépve a ló farát látták 
meg először).  
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 Zsidó negyed és az Új Zsinagóga 
A szegedi zsidóság története már az 1400-as évektől ismert. Az 1800-

as évek végére nagyon erős közösség alakult, sok tehetős család volt, akik ko-
moly befolyással bírtak a város életére (pl. Pick család). Két meghatározó fő-
rabbija volt a közösségnek Lőw Lipót és fia, Lőw Immánuel. A Balassa-ház: ro-
mantikus stílusú ház, ahol Lőw Lipót lakott.  

Régi zsinagóga: 1843-ra ké-
szült el a klasszicista épület a 
Lipovszky testvérek jóvoltából. A fa-
lán lehet látni a Nagy Árvíz szintjét 
mutató emléktáblát. Ma már nem 
használják vallási célra az épületet, 
alternatív színházi előadásokat tarta-
nak itt.  

 
Új Zsinagóga: 1900-1903 között épült, neológ zsinagóga, Magyarország 

második (a Dohány utcai után), a világ negyedik funkcionáló zsinagógája, ek-
lektikus-mór-szecessziós stílusban 
készült el. Tervezője Baumhorn Li-
pót (22 zsinagógát tervezett). Az 
akkori főrabbi Lőw Immánuel is na-
gyon sokat dolgozott az épület nö-
vényi díszítésein. Az Előcsarnok a 
Mártírok Emlékcsarnoka (a II. vh. 
szegedi áldozatainak nevei, az idős 
és gyermek áldozatokra emlékez-
tető koporsók vannak itt).  

A Templomtérben 1340 ülő-
hely (740 lent, 600 karzaton) van. A 
kupola: a világot szimbolizálja (idő 
24 oszlop = 24 óra, a kék égbolt 
=tér, azaz minden időben és térben 
van a világban). Az oltárfal elött a 
frigyszekrény (itt tárolják a tórate-
kercseket), amelynek ajtaja nílusi 

sittim fából készült. A tóraolvasó asztal záróköve jeruzsálemi márvány. A 
Frigyszekrény fölött örökmécses, fölötte a nagy kupolának a kicsinyített mása. 
Mögötte orgona. A boltívben magyar (!) felirat „Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat”.  
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Az üvegablakok körben 
fantasztikusak – Róth 
Manó munkái, ame-
lyek a legfontosabb 
zsidó ünnepeket ábrá-
zolják.  

 
 
 
 
 

 
 
A zsinagóga körüli kertet is 

Lőw Immánuel álmodta meg, ezt 
próbálják most visszaállítani 
(közel)eredeti formájában. 

 
 

 
 
 
 
A sok élmény és séta meghozta az étvágyunkat. Beültünk a buszba és irány 

a Kiskőrössy Halászcsárda. 
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Az általános vélemény szerint ilyen finom halászlevet még nem ettünk. 

Azok sem bánkódtak, aki nem szeretvén a halat mást kértek. 
 
Kicsit elhúzódott a késői ebéd, de a sok fáradság kellemessé tette az űcsör-

gést. 

 
 

Kicsit eltörődötten, de jóllakottan indultunk haza és szerencsésen meg is 
érkeztünk. 

A képeket: Becsei Tamásné Zsuzsának, Gombkötő Katinak, Ivády Pálnak, 
Horváth Jánosnak, Kiss Edithnek, Koós Teréznek, Kurdy Gyulának, Scharek Fe-
rencnek köszönjük. 

Szerkesztette: Scharek Ferenc 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


