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J. 

Szegeden a XYIII. század folyamán nagyszabású fejlődésnek 
és újjáépítésnek lehetünk szemlélői. 

A hódoltság elején, az 1552. évi egyházi tizedlajstrom tanú
sága szerint. a ~'árosnakközel 9000 lal~osa volU A felszabadulás 
id~jére ez a 'szám erősen megfogyatkozott. A középkorban virágzó 
mezőgazdasága, fejlett ipara és gazdag kereskedelme csaknem tel
jesen megsemmisült. Pompás épületei rombadőltek vagy erősen 
megrongálódtak. Mindamellett \Yerlein kamarai biztos 1688-ban 
az( jel~nti, hogy Szeged szép hely, s lakossága előreláthatólag· 
hamarosan növekedni fog. A következő évben egy másik kamarai 
jelentés már tanúskodik is erről, amidőn azt írja, hogy "a polgár
ság már tetemesen megsokasodott".2 Elsősorban az ostrom idején 
elmenekült szegediek vagy ivadékaik jöttek vissza, de lassanként 
idegenek, sőt külföldiek is szállíngóztak a felszabadult város üszkös 
és düledező falai közé. D!3 la Cr~i:x: de Paitis 1713. évi térkép éből 
megállapítható, hogy a XVIII. század elejére a város lakossága, 
a nagyszámú katonasággal egyetemben, újra 9000 körül mozgott. 
Az 1712. évi árvíz óriási pusztítást végzett, s így átmenetileg 
hanyatlás állott be. Egy 1715. évi portaösszeírás alapján Reizner 
cl lakosság számát ebben az időben hozzávetőlegesen 5000 főre 
teszi. 3 Pozsonynak ugyanakkor csupán 8000, Pestnek pedig 2700 
lakosa yan.-l 

A vár javítási nmnkálatai már cl visszafoglalás évében, 1686-
ban megindulnak, de annak egységes tervek alapján való telje.,> 
he17reállítása csak 1714-16-ban történik meg. 
=- A fel'izabadító hadsereg 1616-ban visszafoglalta Temesvárt, 
s cl köyetkező évben Belgrádot is birtokába vette. 

1 Reizner: Szeged története, III. 138 1. 
2 Reiznel': i. m. IV. Okinánytár 217.218. IL - Tápoy-Szabó: 

erkölcsei 7. l. • 
Szeged 

3 Reiznel': i. m. III. 142. 
4 Fincze S: Szeged gazdaságpolitikája 5. L 
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A szegedi ,'úr helneúllítúsa é.~ az or"zúif déli részént'k lpl
szabadulá;-a l1agnnértéf~bE'l1l1öYelte cl vúro" hiztr)l1"úrrút. s tá~ !PIU'
tőségeket nyitr;tt Illeg a váro.-; népe"ec!ési. gazdasúrri.ipari és'kerp.'i
keclelmi. s ezpkkpl púrhuzamo"un urhanisztikai jpjlőcl6s{' dótt. 

A visszaioQjalás utún cl katonai parancsnokok és a kamarai 
tisztek g~'akoroltúk a hatalmat cl polgári lakossúg felett i.,. _A pol
gárság tehút hosszú éH'kig tartó küzddnwt íolnatott. hog,' yissza
li:apjc{' Szpgecl szahad kirúÍyi \'úrosi jogait. Célj'{ll1ak déré;~ érdE'i;.é
ben attól sem riadt vÍ:-;:o"Za. hogy közéi,kori ,'úrosi pec"ételőt hami
sítson. s azt a Ti;zúhól kihalú'iztassa. ,'égre l/lg-ben IlL Kúrnl\' 
kiyáltságlewlf~YeI \'isszClnyPI'te r6gi jogait.' ami egyben földbirtokai
nak Yisszakapú"út i, ereclményezte.5 Er. nagym6rtéklwn hozzú
járult gazdasági alapjainak megszilárc!ulásúhoz. s az építkezések 
széles körhen yaló ll1egindíttlsához is. Ezekhez hozzú kell számÍta
nunk még többek kdzött. hog~' :)zegecl. kiizépkori helyzetéhez 
hasonlóan. lill,hen újból az ország egyik iontos sóraktára lett." 
Ez nemcsak cl szállítások adta lehető"égeket nyújtotta, ele e:léí-
mozdította a tiszai hajózás ,iejlődését is. yalamint hogy itt bonta
kozott ki e korszakhan az ország 'legfejletteh h hajógyúrtó iparcl. 
TermészE,tf';;. hogy mindl'zpk kö,'etkpzt6hen az ipar (,h':~'éh úQ:aihan 
is megindult a iejlődés. 

Ezpk azo}, a kÖl'ül,ményC'k. H~l::,I}:e~~ ('I-:(í.;rJ~·~)an hordo,zt,ák 
magukban cl YClI'OSS:YOl',; es :'izabad ie]loelesenek (,;;lI'alt. .' hog." ralep
jen egy hosszú. több 6,'tizecles útra, amely a súzad \'égén s cl kön't, 
kező 'elején, teh[lt éppen ':edrp.s htní.n idpjél)('n Ölte el csúc .. ,
pontját. 

Szelled tehát IHlQT yonzóerőt' g,'akorult az c!!é"z or;;zág' terü
letére. dVe lassanként ~~nnak határaiI~ t úlra is. ~\ későbbi éyÚzedek 
során nag~' számban jönnek be\'úndorlók az orsúg déli részeihől. 
de Szerbiából. HOl'yátoriiúgból és DalmáciábóL \'alamint nyugat
ról, főként a német terület;kről. AusztriábóL .:\'énwtnrszágh'ól,'sőt 
a század ..-ége jelé ct Rajna-vidékéről is.' "\z 1,:20 körüli 6n'k 
,'5000 főm'i lako;:;sá!:!a 178/-]'(' múr :21500 iöl6, u'hát alig eg" fél 
é..-százacl' alatt töl;b mint né!!\'Szl'resére enlE'llzC'c[ett. ,~a 'Xl:2\:. 
század elejére túlhaladt a él :,:;) lll)C)-et." A Yúro.~ "okiple nemzetiségü 

5 Sag!l Zoltán: A :,zn;i'di kői)úrÚIl~', SzeQ'i'cl. [0-1.1. I. 1. ide\'onutkozt5 
bibliográfiai jelSyzetpkke1. 

6 Rei:ncl': i. m. I. 241. L 
7 Reizner: i. m. yonatkozó fejezetei. - Jcn/iji Ém: _--\datok a szegpdi 

német telepesek tÖl'ténetéhez. Szeged, HJ;32. - Tápay,Szabrí Gabriella: Szeged 
erkölcsei él X\7IIl. szúzadban. Gyoma. 1\:ner. Hl:n, T'inczc Sándor: Szeged 
gazdasáiSpolitikúja. Baja, l 'l-1.:!. . " 

s Reizncr: III. j"n-IH. ll. 



elemből összetevőclött lakossúgát bámulatos lendületében a gya
kori tüzyészek és az állandóan'-fenYegető. s nem ritkán borzai~las 
károkat okozó ánizek sem tudták' n;égakaclálvozni. J\Jtartó mun
kával. rengeteg áldozattal igYekezett ~~ tudott i~ magának kedve
zőbb életf~ltét~'lpket terelllt~;li. :\oha a lakosság zömét mindenkor, 
még a legnag~-(Jbb he\-úndorlúsok idején is a magyar népelem al
kottaD, a külföldről érkezők szdlpmi ('rej ükkel, haladottabb, pol
!!árosultabb és feh-ilúgosultabb gonclolkozásukkal nagyhan hozzá-
júrultak a szegedi nép alkotó ~Í·ejéhez. -' 

,\ szabad királyi jogait visszanyerő városnak egyik első goncljcl 
yolt, hogy utódainak 11eYeléséről gondoskodjék. A magyar nemzeti 
i~.Jwlák mellptt nénlPt és dalmM iskolákat i __ alapítanak. de igen 
korán megteremtik cl magasabh oktatás lehetöségeit is. "\ ginll1á
zi um alal;hása 17 Hl-ben 'igen lonto:, psemény, hi"zen ez a~- intéz
ménv az elkön'tkező évszázad során számos ki dIó Yezetőt adott 
a \-ái'osnak, s általában jelentős mórtékben hozzáj árult a polgáro
sodás útján való fejlődéshez, miként azt annak idején már Yech'es 
1s1n'tn is megénekelte.1o Természetes. hogy az iskolák elhelyezésére 
szúmos régi ~piiletet kellett átalakít~ni, 'I~ijayítani. vagy {ljat épí
if'ni. Ezekre yonatkozó adataink (~gyelőI'e igen hiúnyosak. ele tud
j uk, hogya piaristák H'zette gimnáziumot él Dpllleter- templom 
n~·ugati oldalán le\-ő~ nagyOll elhanyagolt állapotú katonai kór
húz épületében helyezték el, nüután azt 1722-hen újjáépítették, 
s benne kereszt!olyosót létesít ve. két oldalán 3 - 3 tantel'C'llllllel 
ellátták. "\. katom~i kórház részére pedig új épületet emeltek,u 

Ezekkel a fonto.~ eseményekl;:el :szinte egy időbell láttak hozzá 
a régi, romállapothan lE'Yéí' ('g~"házi, polg;~í·i és katonai épülptek 
helyreállít[Lsúhoz. 

;\ hódoltság idt,jény türük (·"ak az alsóvÚ!'osi barátoknak adott 
ja \-ítási engedélyeket, I gy az ó templomuk aránylag jó állapothan 
volt, kolostoruk azonban szintén rOllloldmn hevert. "\ hdneállítás 
é'i hődtés munkájához már 1718-han hozzúfogtak. Ez all~alommal 
az északi. 1729-hen a nyugati, 17:33-han cl déli és 1751-1wll él keleti 
:czúl'llyat fejezték heY .It torony magasításához, melynel, alsó, 
földszinti :szakaszút még cl középkor \-égén építették. 1729-ben 
láttak hozzú. rle csak 178:i-han fejeztf'k he .. JdenlpQ:i .sisakja már 

9 Tápau-S:::a/!,i Gabriella.' i. lll. 10. L 
10 Vcdrc8.' _-\ "zPi!edi múz-:úk szúzados ÜlllH'}"'. SZf"led. l~:!(). 
11 Reizller.' i. m. III. :31:!. 
l' Reizner.' i. 111. III. Uí. L - SaflY Zo!lún.' .j~ fp!,pllce"ek SZl'[!(·tl-abóyá-

J'o--i temploma. Bpcst. I rJ-P. .-\ Szpgpc]-n],-óvúro"i templom 6pit,",,,jörté-
l1et". Kézirnt. (Szpgpd, H!·W.I 
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1827 -ből való. A templom és a kolostor tetőnyergén le\-ő kis harang
tornyocskák azonban még továbbra is fennmaradtak, s az új barokk 
toronnyal egyetemben későbbi építkezésekhez szolgáltak - mint 
látni fogjuk - mintául. 

A Demeter-templom nagyon megrongálódott cl hódoltsúg aÜLtt, 
így azt 172;) -409-ben a kor izlé'iének megfelelően barokk ;;tílusban 
építették újjá.-

_-\.z 1739-ben Belgrádból bekötözött nlÍnoriták mÚl' ez évben 
kápolnát, majd 17;)4o~'ben templomot építettek Felső-városon. Ez 
utóbbinak terveit Lechner Vencel készítette, ki\-itelezője pedig 
Dobi Jáno,; építőme'iter volt,l3 Ez a templom hatalmas kolostorai~ 
val együtt aszázad derekának egyik legfontosabb szegedi építkezése. 
--\. korabeli stílusfejlődés első vonalának megfelelően már ct klasszi
cizmus eh-ei és formaelemei is én-ényesülnek rajta. 

A század második felében (1773 78) építették a görögkeleti 
szerb templomot, az 172;)-ben emelt, de ekkorra múr nagyon meg
rongálódott kápolna helyén. A mostani templom egyik első tervével 
már 17 62-ben találkozunk. Az Országos Levéltárhan megtalál! 
homlokzati tervrajzonU már meglepően nyugodt, klasszicizáló 
arányok, fahíkok és elemek jelentkeznek. 

A nil' első renoválásai során ja 'dtgatják az ottani Szent 
Erzsébet-templomot iS,15 amely a XIX. század folyamán katonai 
raktár let,t, majd pedig a várral együtt teljesen eltünt a város 
képéhől. Es hosszúra nyúlna a felsorolá~a is azoknak az adatok
nak, amelyek e korszak kisAhh. egyéb egyházi építkczéseire Ei 
javításaira vonatlwznak. 

~\. tanáesházzal kapcsolato:; első adatunk 1698-ból yaló. ~\. ka
marai felügyel§s,ég ekkoI' a -városháza részére 237 négyszögöl terü
letet jelöl ki _-\dám és Z,~i\-án rácok közöttIl;. tehát a Palúnkban, 
mert rácok és clalmátok ekkor kizárólag a Palánk han laktak. 
~inesenek azonban oh-an adataink. ameh-el\:ből arra lehetne köyet
keztetni, hogy ilyen él)ület emelésére kOl~lOlyabb lépések történtek 
yolna. f'ót il régebbi yárosházépületet is lehontották 1717-1;(':" 

u Eörl célye8!,;!!: A ,;zes;(di Ill.illorita i('mplom 6~ rend húz tönénetf'. 
Szegeel, 1937. . 

1·1 Országos lecéltár: Hel~-tt. 17G3. Acta reliqionaria. Fase. :30, Xo. 5),)lj. 
15 SarJ!! Zoltán: A szegedi Kőbúrán~-. Szege:l. HJ.J.S. - SarJ!! ZoUán: A 

Szeged-alsó,-úrosi templom építéstörténete. Szeged, 19M;. (Kézirat.) e. mU ll

kújúban rúmutat alTa, hog~- a középkorban többször emlegetett Szent Er
zsébet-templom azonos a YtÍl'beli templommal, s hog~- az a ké~ő középkor 
folvamún a eouyentuali" ferenceseké yolt. míg az alsóyúrosi hmitok a szi
gOl:úhb, ún. ob3elTans ferencesek yoltak. 
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lG Jcnrlli F:l'a: i. m. 7. L 



amikor a .-ár naQT reno\-álása foh-amatban volt .. ,A .-áro.s törté
nelmi feljegyzése{i)ől tudjuk hogy' a lebontás kor egy "ellenséges 
érzelmű építész" kezén eltüntek a .-áros közép- és hócloltságkori 
fontos iratai. :\z új .-árosháza egy ó.-tizecl ,múlva épült fel, Josef 
Pn'neker katonai mérnök ten-ei szerint.n Eszaki és n.-ugati hom
lo'bata emeletes, a déli és keleti oldala pedig földszintés'- volt, s a 
jelenlegi .-árosháza helyén állott. de főhomlobatcí:ml nem a vár 
é, az épület közötti térségre (a mai Széchenyi tér), hanem a }Iérei 
utcára, a Felsőváros felé nézett. A rendkívül egyszerű kiképzésű, 
de a barokk építészeti szabványokat köyető homlokzat a korszak 
helyi katonai építkezéseiwl áll rokomághan, ami a }lúzeum ten-
raj z-gyüj teményének töhb építészeti rajzán is megfigyelhető. Abhan 
a szerencsés helyzetben nlg~-unk, hogy ennek az épületnek pontos 
müszaki fel yételével rendelkezünk, lllert az új tanácsháza építése 
előtt, 1799-ben SclHrörtz .János azt elkészítette. A rajz eredetijét 
a szegedi múzeum őrzi, s azt már Reizner közölte.ls ~\z építkezés 
azonban nem lehetett egészen szilárd, mert már az ;,)O-es éwktől 
kezdve állandóan paml~zkodik a .-árosi tanács a kamara előtt, 
hogy az nagyon rossz állapotban VeUl. A város tonibhi fejlődé~e 
kö\-etkeztében .szüknek is bizoll,-ult, íg,- a bővítésre vonatkozó el
zonclolások i:,; hamarosan felme~·ü1tek.-' A .-áros tanácsa izyekszik 
felhasználni azt cl btüni) alkalmat. hozy Balla ~\ntal. P~st vm. 
kiváló geometrája a városban tartózkocÚk, hogya váro:,; és kör
n~'éke térképeit elkészítse. Az Országos Le\-éltárban megtaláltam 
Szeged városának 1776. é\-i ama felterjesztését, meh-hen a tanács
ház{mak a Balla Antal készítette Jenek alapjún . .-aló bődtése 
engedélyezését kéri,19 A felterjesztéshez C'~atolt rajzok közül azon
ban csak a "B" jelzésüek maradtak ránk, amelyek három ábráhan 
hemutatjúk a megle.-ő TanáC'sháza földszinti és emeleti alapraj
zát, yalamint a bődtésre '-onatkozó földszinti és emeleti ten-eket. 
Feltehető, hogy az "A" jelzéssel csatolt rajz, mely egyelőre nem 
került elő, a homlokzatot szemléltette. ~azy kár, hozy ezt nem is
merhetjük. Így is nagyon jelentő" azonl;~ln ez a te'rnajz, mert 
bizon~-ítja, hogy Balla, aki korának legkitünőhh geOll1etrája és 
kartogrMusa \-olt, az építészet terén is szép ereclmén~-eket érhetett 
.-olna el. _\ piarista rendház 177 5. é\-i hel~-reállítási és hőyítési ten-
rajza, amelyen az alább említendő Dohi .János alúírú"a szerepel, 
szintén Balla ;\ntal .zeometrútól .-aló. :\ ternajz azonos mérete, 
technikája, ki\-helének rendkh-üli poniossá!lH és finom;;ága ami 

17 Jenöji Ém: i. m. :37. L Reizner l. i. m. III. 70--:7. ll. 
18 Reiznc/': i. m. II. SO - S 1. ll. között. 
19 Fodor Fe/'enc.' BallaAntal, 3·l-., 35.1. (ll. é, l-L ~Z. tételek). Fa/'ka8 i. m. 

162. L - O/'8zágo8 Levéltár. Helytt. l /ír,. July .. \2. :3;39. Fous .. :;'í. P"". :] 



Dobi egyéb rajzain nem látható ,könnyed és az dőbbinl egyező 
színezése, a jelmagyarázat betüjelei és szöYeg~nek azonos kézírása 
Balla kezére yallanak. A költségnt é;;: e k (rbersehlag) kézírása 
mindkét esethen azonos és Dobitól ered. c\ tanácsháza hődtésé
yel összefügg6 költség,-et ést Dohi, pmezt pedig Balla Antal írta 
alú .. \ kérdés alaposabb elemzésérp, Balla tanácsház-tprnajzú
nak közlésekor. mái' alkalommal szúndékozom yisszatérni. 
:\iindkét' tpn'rajzot ugyanaz a kulturált mügond jellemzi, amel~' 
finom rajzú, ol~'k()l' míÍ\'észi díszpkkel ékes térképPit. 

A yáros újjáépít ésÉ'nc·k történetében külön fe jPzetel foglalnak 
el a katonai építkeúspk, Ezek az épületek töhhnyire a \'úr terüle
tén helyezkecltek el, de nem eg" olnm is \'olt, ameh' a \'úr falain 
);:h'ül, (~ Palúnkhan, \'Il gy épp~;lséggel a d,roson li:Í~'ül, a kés6bbi 
Hókus yúrosrész t('!'ületén. Hatásuk, amit a yúros köz- és nuwán
építkezéseire gyakoroltak, egyáltalán nem jelentéktelen. É~~ ia 
nf'mesak cl stílusbeli, formai hatások ra kell gondolnunk, hanem a 
"zerkezetiekre is. mert' hiszen nem lehet kétsége;;, hog\' a többnyire 
BécsMl idehely~zet1 katonai mérnökök a legf~jlettel~i) építési t~ch~ 
nikát alkalmazták, s ez hasznosan fejleszthette cl Iwlyi mesterek 
t uclását is. Igen tanuJ,;úgos \'olna ezzel a kérdéssel részletese bben 
foglalkQzni é{hból él sz('n~pontból is, hogy ők \'i;;zont mi1 \'ettek út ct 

helyi, népi építkezéshől, s azt hogyan l'ejlesztették to\'áhb, .Az e 
századbeli szegedi yúrosi tüzelő herendezések népi eredetére \'onat
kozólall kit ünő Ízelít6t adott Ci'. Sehestyén l\.ároh'.20'.\ szegedi 
111 úzeu~n ten'gyüjteményében számos oly'an rajz Yé~n, melyek G ké_ 
t'zítéJin('k a neyét is alig ismerj ük, . \ század els6 felében III üköclött 
itt többek között egy Bólnli neyü mérnök. akinek eddig' e.sak egy 
rajzán találtam meg'a yez'etékne,'ét. A mérnökök jó rés;'e azonh~~l 
osztrúk és kisebb ré~zbel1 olasz. Aszúzad músoclik feléh61 nlló a 
rajzok zöme. s ezeknek legtöhhje két mél'l1ökt61 származik. ~Az 
egyik yrettstein yon \Vestersheim rnter-Lieutnant Ingenieur, él 

másik Fr. ::\]engucci ele' Rossi. Itteni müköclésük az 1770-es éyek
re esik. 21 c\z eg~'il,- rajzon Sch\\'örtz Frigyes ,,JIaurer ::\Ieister" ne
,-énl találkoztam. c\ későbhiek során gyakran fogunk foglalkozni 
ennek a nén1ek Pgy músik érdeme" vis~lőjénl, Scl;wörtz János kö
műyesmestc"ré,'d. aki az l/80·a,:; ("'ektől kezeln cl legtöbb yárosi 
építkezés kiyitd~z6 mestere is yolt. Kétségtelen, hogy ebben az 
e"ethen <'gy kiJmúw,;- és építömf'Slpl'i c:salúdclal yan dolgunk. Már 

:0, Cs, Sc0e8tyÉn Eároly: SZf'1!0di tüz(']ő· é" fütő!x'l'l'nlJC'zés0];: ti XVIII. 
"zúw~lban, Szeged. 193:1, 

el Szegedi Frírosi JItÍzeum, .-\ .. Sz,,~e:li "árue,; t01'\Tajzni" e, Il1Hppúban. 



él :súzac1 első felében kezdett múköcln i :-.:(:11 ,,'iir1 z Lukúes i:,. Tud
juk róla, hOg:y 1757-hen Sax Zakariú~,Kelle]' Lénúrd é~ Serhúzy 
.J únos mesterek kel eg\'ütt folyamodot i a (·éhkiyált "úgokért .22 c\ 
,-úros igen nagysún{{l poli[úi (\~ ipari (;pületének h'l;(cttek ők a 
mesterei. Szeged építéez· ttörténei ének fO kor"zaka méi[ tf'ljesen 
jpldolgozatlan. Pf'dig elll1f'k az am'a!'Dlak 11- le\'éltúri lelkutatá~a 
nPIl1('~ak a kul' túr",aelalmi é, i[azc1a~{l!ri !ejlőclé'P1 t ükrijzbetné. ha
nem Szeged akb'ri kü],{í képét j" lq2alúhh rajwkhan 6" le-
Írú'ok hal1 jól,zemlélt ptné . 

. \ "úros !ontm"úgúra j f'lleJ1lző, hugy úllamh'lHl1 sok hivatalo,;' 
SZPlllély " idegen kerp,,];-pc!ö tartózkodik !alai kiizötl. EITP kdl 
1,i)\'etl;eztetnü~1k abból a kiirülményhől i". hogy már a :szúzad eLéj 
Idében két "úlloda io.; ("pii! cl yúro·sban .. \z ("gyik a IpQ]'(-gibbnek 
tartot t .\ranysas Jogadó é, \PI1c1églő.Ennc-k 17,±l-ben ti szobája é" 
.')0 lóra alkalmas iúállója ,'olt. :\lúr az 1780-a.:; éwktól kezeln 
állandóan szerepd él taná(-"i iratokban a Fekete"as szúlló. Ez ere
(ktilPg polgári tulajdon "'ult. .\nna Barhara ,Ye'Sia 17·H-h(·n 2800 
Jorintért aelta pl [;osztúl Lórimnek. Eé.,őbh a diro" lulajdonáha 
nwn1 át. ele ('Z mimli~ án'ndátorral n-zettette. _\ Fekete"asnak 
('bhen az idéJlwn nég;.: ,'encléll . ..;zobája ,·olt. " ullyan('sak .su lóm 
"zóló istúllója. Ezek az adatok rámutatnak alTa. hUf!:-' cl fogadók 
d"ő"orban a kereskedelem fPjl{:klé"éyPl é..; a y{t"úro[.; kal állot tak 
kap,esolatban. ~~y aztán ér~hp:(J, ,h~l ~l h?rl(j],~ sy~d~ran fordulnak a 
tanaeshoz. s kenk a fogadok )anta"at es honte'ies1. "\ Fpkptesa~ 
hérlője 178ö-ban a saját yúllallwzú"úban akarja a Jogaclöt bővÍteni, 
c"upán több éne szóló szerződésben akarja il hérlelP1 l1HHtÚnak 
hizto~ítani. c\ teneket Sc-hwörtz .fánoNd ké..,zíttett(-. 

Szeged polllúIi m Ü ypl1..,égére jpllemzií. ho!'!:' múr a ::\\-1 II . 
sz(lzad elején sze1'\'ezett. minteQ'y 8 lU tallÚ énpk- é.., zenekara volt 
fl YÚl'osnak. Ez uQ'yan phéísorhan egyházi rencldtpié,{í \'olt " a 
:-':zent Del11eler-te~;plom l1wllé \'elit ;';ndplw. dE- kezdett óL azaz 
1722-től kezeln a yilági "zórakoztató zenél i.., müwlte, sót a zene
'oktatáq j-.; ellátta. Tagjai részére különálló. a ,,:\1 u"ikmok K yártály 
Házának" 11e\'ezett épületet állított és tartott j('nn a ,'úro". Ebben 
a zenészek nemcsak laktak és gyakoroltak. haJ1P111 nt!(Jszínúleg 
tanítottak is.23 Ai/éle korai -\'ú~'~'ii zenedének kell tekintenünl~. 
Egy 1799. é\'i kamarai felterjesztés nwllett !11egtaláltam Sc-hwörtz 
,Júnos .. Plan pine,; :\lu"il\anten Quartiers" dneH'zé"ü mü"zaki 
rajzát. 

2" Jenőji ltw: i. m. :{O. I. 
~~ Reizner Jánu,,: i. m. nl. '+OU. I. 

SzC'gden. SZ0!:;'E'i. U)~!1. :?5. 1. 
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_\ század második felében valószínüleg már több építőmester 
is müködött a városban. Közülük, a már említetteken kb-ül, 
e1'iősorban Dobi .J ános és Sax Zakariá" érdemel nag\-obb fi-
gyeimet. -' 

Dohi ,Jánosról tudjuk, hogy cl minoriLt templom ó,; kolostor 
építő-, ,-állalkozó mestere ,-olt. \-aló~zínú. hogy ezt megelőzöen és 
köyetöen más fontos munkái i'3 yoltak. Bizonyos. hOQT ké ,öbb 
dolgozott a piarista épületeken is. Erre ,-alI cl 'Ballá tól' nlló. dl" 
Dohi ne'.-ét yiselö helyszínrajz, amely a Demeter-templom környé
két szemlélteti abban az állapotában. ahogyan a kilenc'\"('nps é,-ek 
nagy építkezé;;ei elött volt.21 Eeltehetö. hogy egy idöben, Schwörtz 
.J ános lllüködé"ének telje,; kibontakoZ<1sa elött, ö volt cl városi ta
nács általleginkábh foglalkoztatott építömestcl'. :JIinden bizonnyal 
sokoldalúan és ahtposan képzett mester ,-olt. Erre következtetünk 
már abból is, hogy az időszak egyik legjelentősebb építkezés ének, 
a minorita-komplex umnak vállalkozója lehetett. Az árvÍz,-édelllli 
munkálatok szerwzé,ében és gyakorlati végrehajtásáhan is közre
lllüködött. Erröl tanúskodik egy 1772. é\-i híd- és gát-építkezésekre 
készült tern'ajza.~5 );"elll egyéb ez, mint a :Jlaty-ér szabályozási 
tene. Hogy ez milyen fontos probléma volt a :XTIll. szúzadban 
Szegeden, az későb b Yedres jelentéseiböl é, köny,-eihől is ki
tünik. Látjuk majct, hog~- Vedres itt képzelte el a Duna
Tisza-csatornú nd kapcsolato:; téli kikötöt. Dobi rajza mind a 
szakszerü~éi[. mind pedig cl kjYitelezé, :-;zenwontjából gondo~ 
és alapos. 

Igen hiányo'iak e!.!ydörc a Sax .1 ún()~ életére é" müködésére 
nJnaÚ:ozó i'im~reteink-k Az ehő reá yonatkozó adatunk 17-J.2-böl 
ndó. Arról értesülünk ez éd)en, hogya város alsóYúro~i kOCSIllá
jának cl bérlője, ~ hogya ,-áros közügyei terén tett szolgálata fejében 
annak bérét évi lOD forintról 50 forintra lcszállítják. 2ll Ebben az 
idöben rettentö án-íz pusztította a yárost. Feltehető, hogya védelmi 
berendezé'wk, gátak, hidak építésében ,-égzett fl köz számára ha<Jz-
1103 munkákat. Ké,öhb a ráro;; hinttalo.;; építé~ze lett, s a tanácsi 
jegyzököny,-ekhen é, iratokban geometraként :szercpel. _\2 .~em 
lehetetlen. hogya kamara építészeti igazgató,ágún ct század n§géll 
müködő Sax nenl geometránd családi kapc~olathan állott. Tudo
mó:mnk nm arról. 11og\-· cl ,-áro s árdz\-édelmének mcg~zen-ezé;;ére 
nag~-obb terwket is l~J,zített, s mint majd látni IO!ljuk. cl ,-((rosi 

"-l Or8zágo8 Led/tár. l í~:í. :\Ia~- .. \2. :l:!~). Fom .SS. Pos. :3. 
25 Országos Led/tár: H"l:;tt. l 77:!.. TelOlluliu, Faro. ·W. 1',2. ·l 

~6 Tápay~Szabó G.: l. m. ,ti. 1. - Sz('~C'cli _-\.11. Lcyéltúr 174~. ~4-. b:~n. 
jqyzk. 
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tanács az örökéhe lépő it jú Yeelrestől éwkig azt kívánta, hog!- a 
már nyugdíjas Sax ten-ei szerint járjon el. 

Dobi, Sax és Schwörtz .János építőmesterek '-ezetnek át hen
nünket abha a korszakba, amikor a város is kedvezőbh anyagi 
körülmények közé jut, cl Tanác., elérkezettnek látja az ielőt, hoiv 
mái, régóta húzodó án-édelmi é" építési problémáit megoldja. 
A város szülötte. az Hjú \' edres éppen ekkor szerzi meg mérnöki 
diplomáját, s .\pponyi "\.ntal hőgyészi uradaimának szolgálatában 
már-már belekapüsolóclik a dunántúli csatornázási lllunkálatokba, 
amikor a yáros jónak látja, hogy saját céljainak megyalósitásárCl 
megnyerje őt. Vedres örömmel vállalkozik erre. :Jlál' tulajdonképpen 
"\.pponyi gróf uradaimának szolgálatában áll, amikor atyja útján 
megkapja a yúros meghívúsát a mérnöki állásra. ,'úlaszában többek 
között azt írja, hogy az ,.izenetet hálás szívvel wttem, annyh'al i" 
inkább, mert az ;;zúkebh hazámhan nlló alkalmaztatásomat 
tartalmazza". Leyelének toyáhhi részében többszörösen han2:sú
h'ozza h02:Y mily nag~-, i2:az öröm számára szűl6fölcljénel: a 
s'zolgálataJ'i' 

A vúro, élén kit ünő, mü \.plt, (jnzetlpll férliak, öntudatos pol
gárok állanak, akik CL "áros fpjlesztését, a közjó szolgidatát nem
csak feladatuknak. de f.;zent hi\'atásuknak is tekintik. Yalóban 
szál'l1yaló ;;:za yakkal jellemzi ezt cl korszakot. s e korszak alkotó 
szellemú polgárait Yo110rd.J óz"ei. cl \'ár()~ polgúrmestere, amidőn a 
tanácsház alapkőletételi ünnepsé2:én, 1799. ango 30-án, snkpzre=, 
népesség eWtt ünnepi beszédét elmondja. },zt fejtegeti beszédéhen, 
hogy mily sok ha;:;znot hoz a d.ros és lakosai által nyújtott 
anyagi áldozat. .\Ljd pedig hangsúlyozza. hogy ha nem i" hozna 
hasznot az új épület. "vall~'on azért eg~' ollyatén \' árost, lllint 
Szeged, nem illet e meg egy nem annyira pompásan, mint sem 
rendesen é;;; módosan épült tanút,ház! Eg~' ollyatén város. melly 
mind rangjára. mind lakossai számára, mind pedig ct !,·el'(;s!.:edést 
illető 8zerelltsés hel! /lhe::tetésére l'Clló nézve 11 a.zánkban a legeIsőkkel 
yetekedik, neme"aí~ köteles maga illendő méltóságát külső~ jelekkel 
is fenntartani. - elkerülhetetlenül szüksé2:es. hog,- ilwn módokkal 
is ma2:át mü{ct híre;:;sé tellui, mind közeiébhr61e~lll~rkedni, mind 
pedig ~ küL ő hel~' é; tartománybelieldül ked ,-eltetni is törekecl
jen. De úgy is tettzik, mintha eg~' különös erő lelkesítené ;\en1('.'; 
V ál'o.,unk elejét állapotunk tökélletesedé.,ének előmozdításában, 
mert ha a közelihb elmúlt egynehány esztendőheli munkáinkra 
YÍssza tekintünk, meg láttyuk azon nei-ezetes iparkoclú"ainkat, 

~7 Szegedi Al/ami Levéltár. 1,SG: :!2:!-lc. ";Z. \,,,dre;;: ~ajátke7.ü. latin 
nyeh'ü Kölesden, lS'G. júlim 20,án kdt lewk. 
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melyekkel :szereue"étlen pu,;ztulásunknak g:nmú" hantyait hétakar
ni i!;cw!i:rozünk. a mint i<; a S:::illért. s a Söregi hidak. és töltések; a 
Hes'zli:C'i or:,;zúg utak, és H,ekesztők; a yámsi uttzák:' és az ú]Tizek 
(']1C'n ndó töltéseknek hC'llyesebh t'iinúltatása: nem különben az 
erdők ülteté'ie. a Természeti tudományok héhozatá"a. és mind a 
nagy, mind pedig éppen a most t--iná"Iancló kissehb oskohik, és 
rajzoló mííbely szám~lra yaló rpnclPs épületc-k' pmeltetése, yalamint 
:,;zint6n a Piar!:::na!: hdlyps. és alkalmatos módon leendő plkészí-

egy ,-éljük, hogy mú dőre rámutathatunk arra, hogya 1'el
:,c,rolt p]"('dm6nyeknd, az c-léréséht'n, :s a yázolt programnak 11em
(·.;ak kitíízé;;;ében. ele I11p2yalós ítá<tlnm is elsősorban YedrE'S Istyán
nak ,'olt !"C'nc1kíúil 10nto, "z"1'ep('. E kurszak l1agyratörfS fpjlőclésé
npk mindpl1 hizonn.'al éj yolt a l .. glőhh ll1ozgat"lja: irányitója é" 
l1lpsrnd(',,, í 1 (·'ja. 

11.. 

\-edrp- {-l \'ún 11\'\"('. últalú!1o- ml'rnöki é- kijzgazda,úgi 1("'6-
b'ny:sége t'léi!gé hmel':. de írói é, m(Í\"é"zÍ, főképpen (:'pitészeti 
munldl,,~ágáról még él szakkörök is kr'H'sel tudnak. 

Közd fél é,":századon keresztül, 178G-tól 1821-ig yolt .. Szeged 
,'úro,ának hi te:,; fölclméré~ze", ele nyllgdíjazá'ia ut'[lll i-. egés~en 
Ií);W-.hall h~kö\",etkezC'tt halúlúig. nagy szerptc,ttt'l é" hl1Z~al()mmal 
,"zolgaita numa!. 

Sohé1 ti és már magában ,"éye ic; teljes embcrt igenyléí hi \"atali 
l1l11nkújúnak szakadatlan \"é,[[2é,(' mellett kora kgjelentó"t'hb köz
t:azdú.:;zainak sorúba emdk('c!ett. SzámO'; ki\'úlö szakmunkújúban 
jdf's írói képp,,,éogpk nyihánultak meg, sőt keH'so;;zámú :szépiro
dalmi mü\"(' i- a kor jdentfSsehh darahjai köz6 :izúmítható. Páratlan 
érdpmei \"imnak az öntudato~ nyP]nn(Í\"dé", ndamint a magnn 
,,;ziné,zP1 lt>g:koráhhi, hő~i próh{dkozúsainak odaadó támoi.>:<~t~í.sa 
1 ('rén. HC'nclkh"ül te,"éke11\' életél1íok igen lont os állomú sai azok az 
':píté'izeti tenek és alkuÚhok.amel):eket többnyire a ,"úru:s és cl 

brálvi kamara, ele magúnosok részéI'(' is készített. :\1 unkúnk 
iéi eélja, h;)!Ly Yecln'sl1Pk {'zI az eddig c::saknel1l teljesen isme
retlen építészeti és ('f!Yt'h mú,"é'izi mllnbí.ssúgút !pl1úrjllk és 
lwllluta'isuk. 

28 J[agyal' Kurir. Bécs, 17f!D, il L éd'.) :!G. sz. \-olfol'd ·JÚz-pf hc,;zé
déből. 
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Szeged-Fehő\-ároson.~zületett 176;). :izeptf'mlwl' :2:2-f;n.1 Atyja. 
aholTát szúrl11aú"ú Yedrics GÚjryy szül'szahó yolt .. ' mint ilYPI1. 

egy időhen a céhmesteri tisztséget ts' hetöltötte.2 Ipari iOQ:lalko~á"a 
mellett. mint általában a mezőnlrosok polgárosult iparosrétegf" 
gazdálkodott i'i. Ez kiderül egYik. a ní.rosi tanácshoz írt hea(h-únyú
ból, melyhell adójának csÖkl~~ntését kéri. Ennek aláírú~úhan ön'tu
clatosan polgárnak ndlja magát. 3 c\n~-járól :-::ári Hózúról ke\"e;;('1 
tudunk. Feltehető. hogy az ő családja h a lehéí\"árosi 'polgárosodó 
halá;;;zok és töldmü \-eléík rétegéhez tartozot t. Szegednrk egyéh
ként sem \-olt ,,;ul!asem jel(>lli6~ nemesi réteg\'. ,; má;' a középI2~rt('ll 
kezd \-e nyomon kísérhetjük túrsclalmúnak polgári fejWdé,-él. 

;\ nemzeti hkola után eh'éllezte él piaristák \"árosigimnáziu
mának hat osztályút. A kol' {C'llogúsúnak l11('gfeleléíen a klassziku,
mün:ltség ápolása é:.: mél~Tehat(\ tanítá"a m~Ilett a piaristák nag,\' 
gondot fordítottak üz iljak Il~'ak()rlati képzésére, matematikai. 
mértani é'i mezőgazda súgi termé'izettudományos képzésére i..:. 
Két'iégtelen, hogy az iijú ,'edres itt kapta meg azokat a klasszikus 
irodalmi és filozófiai alapokat. amelyekre ké"éíhb az éí mél~-sége..:. 
f>gész életét ,-égigkíc;éréí hllmanizmu'Sa felépült. de ekko!' iogamzol
tak meg már benne a g~'akorlati életre. a nagy mérnöki f>lgol1clol{L
sokra képe:sítéí (':sÍrúk is. 
. .\ pf>'iti egyC'tem bölcsészeti karán folytatta j aUlllmúnyait. 
c\Z ln,titutum GeometrieUlll hallgatója yolt. ele cl mél'l1öki túrgyak 
mellett böIeseletd is hallgatott. EgYik tanára cl szegedi DU!lonic,; 
_ \nclr{l~ \'olt, aki a lUatem,~ tikai lucl~inány mellett kezékt lwn irodal
mi tére ú is irányítója lehetett. Felsőbh matézishől ,-izsgúnún. 
178,i-hen 50 anny jutalomban ré:.:zesült. Ezt kö,'etőengyakorno!;: 
lett a hőg:-'é'izi Apponyi-hirtokon. yalamint az eszterházi uradalom
han. Ezeken ét birtokokon akkor a lpgmoclernebh gazclálk()dá~ folyt, 
Gyakol'l1oki ideje alatt részt wtt ét TrJlna megyei térkép\'ző, ármen
tesítéí és ,'ízszahályozá,i munkálatokhan. Erről kitúnő hizonyítyá
nyokat kapott:l Közben bejárta cl Dunántúl nen'zptes. mlÍ\'é~zi 
alkotásokhan az c\lfölclnél gazcla,whh helyC'it. Pápá!. Keszthel:--t. 

l Életrajzi u8.ütai részletes(,ll fdldl)('tők J/id·olc.:!! h/vál!: Xéhai 
idősb. ,'edres Isb'án életrajza. c. s a Regélő, 183'+. 79-S-L "zúmúban meg, 
jelent munkájúban, yalamint Farka8 Lá8zló: VeeIres Istyán mérnök életf' P" 
műl~ö~lése. Szeged, 19:34. e. könyyében is. 'Gtóbbi közli a ,'edres éktérf' é" 
mérnöki I1lUlu,:tlsságám ,-onatkozó korábbi irodalmat. 

2 Yedres LászlÓ ny. ezrede:"nf'k fl e"alúdi htw'\'omún'\'ok ('[[Yik őrző-
iének szóbeli közlése. ' .. . .. 
• 3 Szegedi AZZami Levéltár. 17}):!. é,'i okt. l:l'ún k('lt tan. jegyzőkön:n-. 
Aláírása: ,Tc:lre> György Polgár. 

4 8.:egerli AZZami LnBtár. 17'-:í. ::I;;'> .. "Z. tan. juyzk. ('f' iH'tiok, 
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:.11aQ"yaró"árt. :.1IeQ"forclult ez idő alatt SzentQ"yörQ"yön. Selmecen. 
s n;-c{s Q"azclasáQ"ila'Q fontos yárosokhan, meh-el~;'ől késől;b könyyei
ben m~gemlék'ezil~~ Építé'ízeti munkái pedÚ:,r arra mutatnak, hogy 
már ekkor járhatott többek között Székesiehérvárott, ::\agyszom
batban, Pozsonyban, s más olyan helyeken, ahol nagyohh építke
zések folytak, Yagy anwlyek gazdagok voltak építészeti és egyéb 
müvé,:zi alkotásokhan. ldő<;ebb korában a bécsi és nrünni mező
gazdasági társascí.gok tagjaik sorába y,Ua sztjcí.k. 5 Eb hől a tényből, 
yalamint él családi haQ"vomúnvokból arra következtethetünk. hOQ"Y 
eg"\-etemi és Q"vakornoltl éwi c~latt meQ"fordult Bécs és Brünn vá;-ü
s~ban is. ::\el'Iezehben hihet6 az az uQ",,:ancsak családi haQ"vomúnvok 
őrizte feltevés, hogy Párizsban is jXI~tY Ennek bizonyá'I'~l nagyobb 
visszh~mgja maradt volna. irodalmi munkáihan. :Jlindamellett, 
mint majd meglátjuk, már igen fiatalon kapcsolatba került a 
francia, angol és hollclllcl szellemi fejlődéssel. 

_.\. mérnöki cliplomát 1786. február lO-én szerezte meg.' Ez év 
július 20-án Kölesc!cn kelt a siegedi városi tanácshoz szóló bead
ványa. meh-ben cl mérnöki úllá'ira nályázik.8 Amikor tehát SzeQ"ed
re \:isszatÚt, hogy elfoglalja szeré~y, ~lem sokra hecsült, nagy~n is 
Ilyéren dotált, de annál nehezebb, teljes emhert igénylő állását, 
,-ech'es már nemcsak tanult és ohasoH, de tág látókörü. nagy igényű, 
messzi előre néző ember volt. :Jlérnöki hivatali müködésének első 
negyed százada ah tt csaknem nlinclen idejét a vúro", fejlesztésél1ek, 
utak, hidak és g{Ltak építésének. a nagy középítkezéseknek szen
teli. 1810 körül komoly yáltozás áll be életében. Yedresháza életé
Ilek yalóban hősies, cl~ nem egy yonásában és részletében tragikm 
magányállalkozá'3át jelenti, qI11ely alkotó energiáinak janrészét 
Ie is ioglalja egész élete végéig. ::\em lehet azonban azt állítani, 
hogy él közügyeket az 1810-e~ éwkben elhanyagolta yolna, jól
lel~~t ilyen, v~cl~kkal sya.k?rt~ ilIeté~ őt , mint a~ogyan 
s?-Jat gazdasagi yallalkozasm b YN';zanyulnak meg cl 90-es eyekbe. 
Eletének e két korszakát egységes fejlődési menetté foglalja össze 
közgazdasági, kllltúnnémöki é . ., "zépiroc1almi, yalamint müvészi, 
építészeti munkássága. (J 

Korának legkiYálóbb, haladó szellemú, CL polgárosodás eh-ét 
követő férfiai közé tartozott. Kialakulásában és fejlődésében nem 
egy kech-ező tényező jútsuJtt közre. Gyermekkorában elmélyült, 

fi Farka.s L. 13. L i. jgyz. 
6 redrc.s Béla. redrc8 Lá.d,; é~ bőnyi Adoljnc íclédllnokúi) ~zóbcli 

közlése. . 
7 Fodor F: Institutum Geomcuicum. 137. 1. 
s Szegedi Állami Ledltár. liSU. 222.L· ~z. tan. jgyzk 
9 ITo~lalmi müwinek jegyzékét a hibliof,YI'úfiában adjuk 
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klasszikm műveltséget kapott. Az életért keményen dolgozó, pol
gárias gondolkozá<;ú környezethen nőtt fel. Apja polgárias felfogá
sára jellemző maga az a tény, hogy fiát a mérnöki pályára adta. 
DugoniC's Andrással, az egyetem tekintélyes professzorá'val való 
atyafiság és barátság, s nem utolsó sorban saját rendkívüli tehetsége 
megnyitották előtte cl feudális A pponyiak és Eszterházyak már 
kapitalizálódó nagy birtokainak kapuit. Az ál'vÍzszabályozó mun
kálatokha való bekapcsolódás, valamint it jelentős hazai hidro
teehnikai szakirodalom1o ráil'ánvÍthatták iigvelmét az angol és hol
land gazdasági fejlődésre, mel~"eknek eh"~ire és példái~a szake és 
szépirodalmi műveiben bbhszi'r is hiyatkozik. ll ~\z angol élet 
fejlett<;égére számos eg:"éh küliöldi és haza mú mellett Sándor 
Ish"án úti lewlei is ráterelhették fjuyelmét, közgazdasági müyei
ben azonban elsősorban Smith _"\c1á~~ klasszikus~műyén'ék alapos 
ismeretéről és hatá'iáról győződhetünk megY 

Már egyetemi tanul~;ányai folyamán ~megismerkedhetett az 
éppen e korszakban egyre gyakrabban megjelenő gazdasági és 
mezőgazda<;ági munkákkaP3 közöttük elsősorban Tessedik Sámuel 
köny~éyeP4 'És innen már esak egy lépés, hogy a fiatal Yedres 
ka pcsola t ba kerülj ön a francia és a magyar fel ülágosodás irodal
mával. Első Írásában, az először Bécsben 17g0-ben, majd Szegeden 
(1806) és Kassán (1807) megjelent "A magyal' nyehnek a magyar 
hazában szükséges voltát tán!yazó" értekezé<;ben szinte a fel
világosodás nagy Íróinak igén'}:ességével és tudatosságáYal jelent
kezik. Xemesak az ó- és középkor egyetemes történetének ismereté
ről, de a magnu· múlt helyes értékelé<;éről is tanúságot tesz. Ha tá
rozottan állK~t foglal a n~mzeti függetlenség és sza'Ladság szüksé
gessége mellett, ~- hangoztatja, ho~g}c a llen~zeti nyeh"nek a latin 
helyére való állítása a legfő1)h eszköze cl nép minden rétege műwlé
sének, íélemelkeclésének, sőt fehzabadulá"ának és polgáriasodásá
nak is. ~\ .,:\emzeti nyehet hilir1tsből szabadságba" kell helyezni. 
hogy .. 11 1)0<1k X:"ely' miatt a tudatlanságnak,' és együgyiís(;gnek 

;0 Hadalu és Ral/sch biblioL(ráfián.kban fd,;or.olt műyei. 
II Vedres: Egy némzrti jó~zág fi. 1. - Etslm, :!l. 1. - A szeg('di 

múzsák szúzados ünn0pc·. 
1~ Scíndor htdlll: Egy külföldön utazó magyarnak jó bar-átjához kül" 

(letett levelei. Győr-, 170:3. - E korszak C'gyéb magyal' nyeh'Ű angol yonat
kozású irodalmára nézye Gál Isteán: 3Im!nnol'szág, AnQ:lia és Amerika. 
Bp. Officina. é. n. 0044.) :247. 1. a::l rel~ilágosítá~i'. - Smith Adam: An 
inquiry into the natme of the wealth of nations. London, 1776. I-II. 
E műnek, s általában az angol közgazdasági irodalom és_élet Vedresl'e gya" 
kOI'olt hatásának a feldolgozása külön tanulmányt érdemelne és ürénvelne. 

13 F as JIm'git: A n~agyaI' népművelés irodalma. 4. 1. ~. 
14 Te88edik S.' A. lXu"uo..:ztenlbcr ... Péc.s, 1780. 
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l)()I'(j!1~'ó" ldlp.llé·it ét );elllzE'tnE'k ,,;z('nwi p161" eloszla~suk, );,'ihún
,-aló pbhől, " 'munkájúnak mú.;; rr'<zciböl, hogy nemzeten' é; múr 
nemcsak a ki\'últ~úg().; neme"srget érti. akik latinul jól tudnak 
harlem a pol!.fúrsúgot. az iparo" rétcllet. .~ a minden 11lunkájúhan 
együttérzé,:,el emlege'tett "nyumorult juhhágyságot" is, 6 maga 
jól tud latinuL La"ználja is mú H'lt.;;égének elmél)'ítésélwn .. ,:;f.ít 
irá"aihan io;;, elE' cl nl'lllzet számúra az cgyüg)'ü~ég jármál1ak tekinti . 
.. A nemzeti nn'I\' a legfontosahb ('''z köze annak, horn' orsz{u:;unk 
polgári állapoÚ)'a" ki!("jlödjék, s h02,\' egyebet;: meÚett ' , ,.cl Par
lánlPntumnak ,-é!!zé"i a közüsségtől i..: mé'gÓ'tes.;;;enek",15 

.\lint cl feh'ilú,llo,;oclá" korúnak francia, ele általában küHüldi 
és magyar irodalmút. úg\' ,'edres lr'lÍi te\'éken\'"égét is különös"n 
jellpm~i az, hogya klas"zikm szépimclalmi tart~tln~l:l Itall)'ományok 
helyére a tudományo". uktató. leh'ilúgosító szempontok lépnekY; 
Vedre.:.; alkotú energiúinak nag" részét cl hint! alas teendők, él mér
nöki és építé'lzeti i~laclatok ±~~glaljúk le. írói te\'ékenysége azonban 
-- szakaclozottan b~tr "egész életéIl \ú:igkíséri. "\ mCllI"ar nYel \' 
érdekében Írt tanulmányátÓl csaknem pi,'~éytizecll1ek k~Üett eltel
nie, min' egy újahb j~lel1tős mÜH'l jel~ntkezhet('ttY "\ szegedi 
tanúc:ihúz talpküyének letétek alkalmából írt költeménye tanító 
jellegü, Szinte az egész magyar történelemrf:íl, ele különösen a nem
zeti fÜlIgetlenségért é" szabadságért folyt nag" küzclelmekről emlé
kezik '1;íe2', K6zben állanclóan- YÍ:iszatér S~~ged lontus múltlwii 
történelm'{ szerepére, s olykor egészen magasra lobban szül6yárosa 
iránti mlg,' "zNetete: ,.:\'em efc',-ébb egg,' d.ros: tsak eg,' ct,,;,"zon\'j 
kép, A' k~i'bde szeret. éppen c~'ak al1l~~~l~ szép", :\emcs[~l~ a múlt:t1 
clic"őiti azonban. hanpm hplptpkint cl ji:i\'őhe i". :Jlag{n'ltl SzelIi'd 
yárosántl mondatja: 

,.lg,': készüljön Hazám azon jün'ndőkn·. 
:\Iellwk a' Békes"ég' llyümöltsét örökre' 
Ére~tessék yelem. ~\hiíiU1 az Igazsú,,' 
I~szolgáltatá"a Fő iO~lalatos"c~g , 
Leo;;zen eu:yiorman nuncl :,zpgennleK. :.::azdaumk, 
}JiI1(leI1 y~llou:atás nélkül, ......... "1' 

15 Fedrc8: A I1Wi.!:YlU· l1ydYIl0k .. ' - löhh lwh"'n. 
16 Eckhardt Sándor: :.\ francia fOl'l'tl~.lalom eszmé-i ~lU,l!"'Il·or';ZCu!on. 

Bp. 1924. G!JÖl'!i .JÓnGis: A fmnGia irojalom kis tükre. - 1raidapjcl Jáz.sej : 
,-\ felvilágosojás korúntlk mn\.i~'aI' il'ochllmn. Bpest, Hl;).j.,- l'a8 Jlal'git i. m. 

17, FedrC8 I sU'án : :\eme,; Szahad KirúllYi SzeQ:ed "úl'o,;a l11CQ:nnQ:"obbí, 
tmdó Tanúts,húzu Talp,kön'l1ek l(',tpt,~k ali;:ull11ntossú~úm ké-.;zÚlt Z:(,J'sek 
Pesten, 1799. :31;. L 

18 T'edrc.,.: i. m. :F -:3\;. ll. 
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Ezekben a sorokban Bessenyei, Fazekas és Csokonai érzések
hen és felfogásban rokon szegedi kortársát ismerjük fel, s szintB 
hallani véljük, Petőfi halhatatlan sorát, melyben "a jognak asz
talánál mind egyaránt foglal helyet". 

Első fellépésétől kezdve a haladás lú,ének, a nemzeti függet
lenség harcosának, s a polgárosodás lelkes terjesztőjének mutat
kozik. Célkitűzéseit nem forradalmi eszközökkel, hanem inkább 
tudatos nyelnnűveléssel, közgazdasági szakmunkák írásáyal, a 
közlekedés' és mezőgazdasági termelés fejlesztésével, a jobbágy
ságot érintő hasznos reformókkal,19 a mesterségek, s általában a 
tudás terjesztésével igyekszik elérni. A tudást az emberi élet egyik 
fő céljának tekinti; s mint a humanista és felvilágosult filozófu
sok és írók általában, abban ő is feltétlenül hisz. "A tudományok
ban erő van s hatalom"- írja a piarista iskolák fennállásának 
százados j ubile1;lmára készül t nrsében. 20 

MagvaI' nyelvművelési célkiHízéseinek megfelelően az egész 
országb~i'J. e1sőI,ént állít állandó színháztermet ; Tanácsház épüle
téhen. Ez volt az első Hithető, állandó téli magyar színházterem az 
országban. Maga készítette el allnak díszes függöny tervét is. Lel
kesen támogatta Kelemen Lászlót, kivel szoros barátságot tar
tott, s aki ÚlOO. május 6-án, amikor az épület még teljesel~ el sem 
készült, társulatával elő.~zör játszott ebben a színházteremben. 
Pár évvel később, 1803-ban 'Yesselényi kolozsvári társulata tar
tott itt 17 előadást, s ezek között bemutatta Yedres "A haza 
szeretete" c. SZÍllllllhét is .. :\Iiskolczy már említett '~edres-élehaj
zában elismerően méltatja '~edres színműyét: "A gondolatok 
igen élékenyek. kiejtések szépek, karakter-festés jó, maga a jelené
seknek és felosztásoknak szerkezete igen jó". A kolozsvári színé
szek mindennemü intendálását Yedres maga nagv lelkesedéssel 
végezte.21 v ~. 

v Szeged gazda'3ági és városias fejlődésének útjában leginkább a 
gyakori ánizek, a terméketlen siníny homok, s az év jó részében 
ha sZl1álha tatlal1, rossz ú thálóza t állottak. Vedres hivatalba lépé
sének első énitől kezdye, élete végéig szakadatlan küzdelmet ±oly
tat ezeknek az akadályoknak elhárítása érdekében. l\lint városl 
l11émök egymás után hozza rendbe a régi utakat, és létesít újakat. 
_A homok legyőzése leghathatósabb eszközének ai erdősítés t látja 

19 II edres.' Étska kisded rajzolattya. 
20 lledres.' A szegedi múzsák százados ünnepe. Szeged. 1820. 
21 Ozimer Károly.' A szegedi kaszinó. - Lugosi Dőme.' Kelemen László 

és az első magyar Színi Játszó Társaság. - Reizllel' IV. 543 - 5.:i,4. ll. Ved
res és \Yesselényi levelezésének közlése. 

2 Veclr"es Istyán müy-észi munk2fsság.a - lO,lH 17 



Ebben az 17913-han nyugalomha vonuló es Szegedre hazatérő 
Dugonics András is seiítségére yan. Az erdősítésl:e yonatküzólag 
má~ 1795-ben alapos é's tededelmes janslatot nyújt be il Yáro~i 
tanácshoz. c\ kérdéssel gyakorlatilag és elméletileg is igen sokat 
Í9glalkozik. c\ j,t\-aslatolt felterjesztések. ~ más helyeke~, így pl. 
Etskán tett megfütHlések során keresztül élete yége felé elérkezik 
"A siYány hon;ol~~ág használhatú"(l" C"Ímü egyik legszebh írói 
müyének megalkotásához. 22 

Haladó ~:-olta abból is kitünÜ" hogy nagysza11úsú ten-et készí
tett a Duna-Tisza-csatorna építésére. a tiszántúli hajózható és 
öntöző csatorna létesítésére. Az ország jelentős részeit behálózó, 
közlekedési és öntöző célokat szolgáló csatorna-elgondolásait kitünő 
szakmunkákban ismertette. c\ Dl~na Tisza-csatZrmí.ról szóló mun
kája 1805-ben jelent meg. Ez a kön~n- yúlt életének legnépszerübh 
alkotásá ycl. s hosszú időkön keresztül leginkáb b ez őrizte meg 
neYének és jelentőségének emlékét. --\ poliÚkai és gazdasági Yezet6 
körök érdeklődéssel fogadták, de megvalósítására nem igen gondol
tak, s általában nem látták megyalósításának pénzügyi leheWséveit. 
Hogyakételyeket eloszlassa, két éyyel később újabb munkával lé
peU a nyilyánosság elé, s ebben "Egy nemzeti jószág" létesítésének 
fontosságáról értekezett. E müYében már a "nemzeti bank'; és a 
"Hitel" gondolata jelentkezik. ~\ csatorna torkolatához elképzelt, 
s a szegedi várból kialakítani szándékozott, méreteiben is impozáns 
szegedi Kereskedői Tárház tene és télikikötő ekondolása már a ka
pit~lista gazdálkodás csíráit hordozza magában~A tiszai árterületell 
hatalll1as

v 

gátak építéséyel saját yállalk'ózásában létesített közel 
négyezer holdnyi területü Yedresházán különböző ipari növények, 
köztük gyapot termesztésével is eredményesen kísérletezett. 
Yedresházi birtoka a magyar agrárkapitalista gazdálkodás. egyik 
jelentős és a maga idejében is nagyra méltatott állomása. Tisztán 
látja, hogy a feudális megkötöttségekből csak az üzemszerü kapi
talista gazdálkodás, a magánkezdeményezés réyén lehet kijutni. 
:Jelár a csatorna érdekében- írt mih-éhen, ele a nemzeti jószágról 
szóló értekezéséhen is példaként állítja kortúrsai elé azokat a gaz
dag hollClnclusokat, akik "tulajdon költségükön akarták ct csator
nák teljes elkészítését magukra yúllalni, egye het nel}l kérvén, 
minthogv 20 éyig egyedül ők yehessék hasznát. "23 Es amikor 
hosszú fc\.radozá'3 l~tá~)emol1ClYa minden állam(yagy yúrosi támo
gatác;ról. yégre }negkapja éYi 1000 lorintok befizetésének kötele
zettségéyP] az rjszegecltől délre elterülő árterület hérletét, szinte 

lK 

22 l,-ulrcs: A ~l\-any homCJk"ú,;: hflsznúlhutú,,;ü. Sze"ed. l '.;!·5. 140. J. 
::3 l cdtC8 ... (sa tOU1H . . . ~; l. 1. I::2y D ('1f: zc: i i .j(Sz~l~: 



fellángol henne a modern, gazdagodni. de egyben példát mutatni 
,ágyó ember öntudata: ,,16 é,i várakozás után írja a Tanács
hoz eh-állalom a munkát, nem haszonért, hanem a becsületért, 
hogy megmutassam, miszerint nemcsak ánr;dus Yagy hollandus, 
hanem magyar emher is akad, mégpedig itt Szegeden, aki a közjó 
előmozdítása és a ha<;znos pélclaadá'i yégett nemcsak erejét, hanem 
értékeit kockára teszi. "2~ 

Osaládi hagyományok szerint hat nyel ven beszélt és írt. AUandó 
kapcsolatban állt kora számos kiváló írójáyal és tudósával. Bemő 
kapcsolatok füzték, mint tudjuk, Kelemen Lászlóhoz és 'Yesselényi
hez. továbl:á Réyai :JIiklóshoz. Dugonicshoz, s kora más haladóbb, 
feh:ilágosultabb szellemi ember~éhez~ Szoros baráti és szakmai össze
köttetésben állott R umv Károllval. és Pethe Ferenccel, akik korá
nak legjobb magyar me'.zőgazdá~zai voltak. A "Xemzeti Gazda" c. 
folyóiratnak nemcsak előfizetője yolt, de anyagi támogatásban is 
részesítette: 1815-ben 50 forint adományozásával alapító tagja 
lett alapnak. Xála nagyobb összeget csak Albert kir. herceg és 
Festetich György adott.25 :JIaga is állandó munkatársa volt a folyó
iratnak. A szellemi, tudományos élet nünden eseményéyel igyeke
zett lépést tartani. A jelesebb folyóiratoknak és lapoknak állandó 
előfizetője, de egyben terjesztője is volt. Tudjuk, hogy abhan az 
időben a köny-düadók munkáját városonként önkéntes megbízot
tak támogatták. Ilyen yolt Yeclres István Szegeden, aki nemcsak 
szétosztotta. de ter:jesztette is a hozzá érkez6 könyyeket.26 Ott 
találjuk őt a :JIagyal' Tudományos -'.Jmclémia alapítói között.' 
"a hazai magyar nyelvnek terjesztése, é'i minclennemü tudományok
ban és n;es~ersésekben val~, bővebb I~imívelésér,e ,relá~íta~dó ~a
gyal' tuc1ostarsa'Sag egybegyűlt fundHsanak llevelesel'e ketszaz fOl'lll
t:ot ajánlok tőkep'én~Ül" '-::,:- írja 1830. szeptember l-én kelt köte
lező levelében.zi 

Kortársa és ehéj életrajz írója, :JIiskolczy István említi, hogy 
az ország egyik leghíresebb könyytárát gyüjtötte ö~sze, amely 
Szeg'edenegyeclülálló yolt.28 Számos jel arra mutat, hogy kiváló 

24 Farkas L: '"edres 50. 1. ;jS. sz. jegyzetében közli a tanácsi iratok 
~zúm<üt. 

25 :::emzeti Gazda 1816. és j817. éyi előfizetői és adOmÚllYOzói.-Far-
kas L: i. m. 17. l. és 21. jgyzk. . 

26 Rei::ner.· III. :301. 1. 
27 Országg!l1ílésiiratok. 1830. II. rész. 37. ülés eXII. sz. alatt. - Sár-

7.:özy Imre: Régibb vízi mérnökeink életéből. Budapest. Púhia-nyomda, 
1897. 17:2. L - Szász Eároly: Gr. Széchenyi I sh-án és H :'II. T. Akadémia, 
Budapest, :'II. T. A. 1880. 158. l. 

28 Regélő 1834. Si. sz. (:'IIiskolcz y cikke). 
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idegen nyelvű és hazai kiadványokkal rendelkezett. Kön,n'ei, mi
ként egyéb értékes m1Ívészi darabjai is, halála után szétszóródtak. 
Családi hagyományok szerint 138 értékes könyvét .János fia cl 

:Múzeumban helyezte letétbe, a többiek pedig négy leányának é;;: 
J ános fiának leszármazottai kezén kallódhat tak el. A városi !rim
názium és rajziskola könyvtárának fejlesztéséről is elsősorh~n ő 
gondoskodott. A piarista gimnáziumi és kollégiumi könyvtárnak, 
valamint a rajziskolának a saját 11l11vein kÍ\-ül egyéb könyveket 
is aj ándékozott. 29 Igen érdekes és tanúlságos Vedresnek az a fel
terjesztése, melyben arra kéri a polgármestert, hogy pesti tartóz
kodása alatt a Rajzoló Oskola részére szerezzen be olyan köny
veket, melyeknek rajzai és metszetei hasznosak a szép tanítása 
szempontjából: "Azon könyvek neveit is által küldöm, amellyeket 
a Rajzoló Oskolába hasznos volna megszereznünk ... jó tanátsot 
adhatna ezen könyvek megszerzése iránt Professor Sedius úr, aki 
az "Cniversitásba úgy is azt taníttya, hogy mi a szép, mert mosta
nában előre csak a szemeket kellene meghódítani, mivel úgy is idő 
folyt á val a tökélletes szépnek megkedveltetésével a jót és ha;::z
nosat is tulajdonunkká fogjuk tenni. "30 A közizlésnek haladó, pol
gárosító gondolata tűnik fel tehát ebben az 1798-ban készült im
tában. :Jiég határozottabban bontakozik ki ez az egyik, az alsón't
rosi Xemzeti, Oskola építésével kapcsolatos jelentésében: "Ezen 
fölemelendő Epületünkkel nem tsak Uttzánkat vagy Yáros~mkat 
szépítenénk; hanem Lakóssainkat is a tsinosabb és emeletes Epüle
tek föl állítására is gerjesztenénk. "31 A József ::\ádor-féle Szé
pítő Bizottmány által megvalósított urbanisztikai gonrlolat korai 
jelentkezése ez. . 

Irodalmi müveit oh-kol'saját rajzaival diszítette (:3a-h c. 
kép). Sokoldalú mü,'ész( képességének legértékesehh területe az 
építészet volt. 

Tervező- és építőtevékenységc azonban a múlt század folyamán 
teljesen feledésbe merült. Ezt elsősorban az a körülmény magya
rázza, hogy a szóban forgó épületek szinte kivétel nélkül elpusz
tültak. l\lásrészről az, hogy ezekben az építkezésekben, nemcsak 
hdtelezésében, de az építészeti teryek megrajzolásában i'S, állandó 
munkatársa yolt a yáros által több évtizeden keresztül szinte állan
dóan foglalkoztatott kőműwsmester; Schwörtz .János. A későhbi 
kutatók: főként az igen értékes ReiznerJ ános, s az Ő nyomán mások 
is, Sch'wörtz .J ánost yélték az építkezések terwzőjének is. Ez annál 
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29 Annales több helyén. 
30 Farkas L:i. m. 128. 1. Vedres eredeti kézirata alapjúIl közölt len:,L 
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könnyebben megtörténhetett, mert Vedres nem volt hivatásos épí
tész, s érthető, hogy a néhány már régebben előbukkant, Schwörtz
féle terHajz alapján őt tartották az épületek tervezőjének. Ennek 
a több éytizedes szép és értékes, kétségtelenül Vedres irányította 
együttműködésnek a részleteit az alábbiak során részletesebben 
J~1egvizsgálj uk. 

Farkas László, elsősorban gazda'iágtörténeti szempontú mun
kájában, "Yedres Istdn mérnök élete és működése" c. könyvében, 
első ízben közölt olyan értékes le..-éltári adatokat, amelyek ráirányí
toUák a figyelmet építészeti munkásságára is. Ezeket az ada
tokat szegedi és budapesti levéltári kutatásaim során számos újabb 
adattal, s néhány tervrajzzal sikerült kiegészítenem. A tanácsi jegy
zőkönyvek, a kamarához, s a helytartótanácshoz szóló felterjesztések 
az liSO-as évektől az lS20-as évekig szinte évről éHe felsorakoz
tatják azokat az adatokat, a melyekb ől kiderül, hogy e korszak 
szegedi, sőt nem egy Szeged környéki építkezésének teryezője és 
irányítój a is Yedres, kiyitelező munkatársa ·pedig Schwörtz János 
kőm1Íyesmester yolt. 

HI. 

~\mikor '-edres István 17S6-ban elfoglalta a földmérői tiszt
séget, rengeteg olyan feladat nehezedett a ...-árosra, melynek tech
nikai, szen-ezési és nem egy esetben pénzügyi megolclá sa is az 
ifjú mél'l1ökre hárult . 

.A yáros szinte reménytelennek látszó küzdelmet folytatott az 
örökös álTizek é" talajy{zek ellen. ::\agy kiterjedésü határának 
jelentős részeit borította a terméketlen sivó homok. Lakossága 
egyre nőtt, lakott területe rencbzertelenül és egészségtelenül terjen
gett. A régóta vajúdó építkezési tervek megoldása éppen az r:5 mér
nöki müködésének elején vált immár halaszthatatlanná. 

E korszak geometráinak általában rendkh-ül sokoldalú mun
kaköre yolt. Yeclr'es esetében nagymértékben megnövelte ezt az ő 
meglepően tevékeny, vállalkozó szellemű egyéllÍ:sége, nagy müvelt
sége, haladó gondolkodása, s nem kis mértékben az is, hogy Yeclres 
a nagy problémáknak nem kisszerü, részmegoldá'Oait kereste, ha
nem átfogó megoldásokra törekedett. 

Hatáskörébe tartozott a hatá!'ll1érésektől kezch-e a yitá" föld
és telekkérclések eldöntésén, az út-, híd- és gátépítéseken é., jaYÍ
tásokon, a lakóházépítkezések engedélyezé~én é, eilenf.:írzésén, a 



...-áros és a kir. kamara nünden épülete karbantartási és javítási 
munkáinak irányításán keresztül az új építkezések -teryezéséig jó
formán minden müszakinak ne\'ezhető munka, annak tervezése, 
szervezése, irányítása, ellenőrzé.se és sokszor végrehaj tása is. Ez pe
diQ: igen nehéz volt. s eh'éQ:zéséhez több ember kellett yolna. 
X~m ~gy esetben pa~aszkodiL hogy sok a munkája, segédmérnök
re lenne szüksége. A yáros tanácsa be is látja ezt, de amikor Buday 
::\Iihály segédmérnöki alkalmazására ja yaslatot tesz, il Kamara el
uta'3ítja, sőt lllunkadíjának meglizetésére Yech'est akarja köteleznU 
.Qe a Tanács azokkal tizetteti meg, akiknek iöldjét Buday felmérte. 
Altalában véve a városi tanács nem igen szokott elnéző lenni 
Yedres látszólagos mulasztásaiyal szemben. ::\Iiután rajta kívül 
álló okokból, s a sokféle elfoglaltsáQ:tól yaló túlterheltséQ: köyetkez
tében 1805-ben késik az építkezés~he yonatkozó elszál~lOlások be
nyújtcísáyal, Dugonics polgármester azt javasolja, hogy ,,\~eclre,.; 
urat ebbéli kötelességének megfelelésére" szorítsák. Az 1816-os 
árvíz utáni helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban a Hely tartó
tanács elrendeli, hOQ:v a mérnök minden közlllullkánál, utak. 
töltések és hidak csinálásánál úgy ioglalatoskodjék, hogya nép ~ 
módját tőle megtanulhassa ... A városi tanács ezt még megtoldja, 
amikor azt is követeli Yedrestől, hOQ:\' "necsak az említett munkák
nál, hanem az utcáknak, közpiacok;}ak feltöltésénél és Yiz('sapoló 
árkoknál is személyesen legyen jelen. "2 

Yedres átf'oQ:ó, nagnzabá"ú meQ:oldási ten'eket készít. Cha kor
noksága idején ~yert t~pasztalatai,~ valamint a külföldi péÚlák é:; 
elméleti munkák ismerete alapján igen helyesen úgy yélte, hogy az 
összes feladatok három naQ:v meQ:oldási tenbe beleilleszthetők. 
Ezek pedig az erdősítés és a~csatol:názás, valamint az árterületek
nek gát- és hídépítésekkel való szabályozá'3a. Az erdősítés helyes 
elgondolás alapján no.ló foganatosítása yédelr!let nyújt az árvizek 
ellen, ele ~gy~:n, a homok megk~.tését is eredm~ny:s:ll szolgálj a. 
Acsatornak, fokeppen a Duna TIsza,csatorna letesItese egyszerre 

'szolgálná a közlekedés, az öntözés és az ánizek, yalamint talaj-
vizek problémáinak megoldását. c;\,.z árterületeknek gáta1~kal, illehe 
töltésekkel és hidakkal való szabályozá'ia nemcsak az ál' útját 
szabja meg, de terméketlen területek bonifikációját is jelenti.:) 

Szolgálat~tllak első é\-eiben főként földmérési é" térképezési 
feladatokat \'égez, előkésútyén ezekkel a "áros és környéke _ ten'-

l O/'!}:::ágo8 Levéltár. Karn. Citt. 1811. HJ.6:j:2. és 181:2. Cl9. SZ., yalamil1t 
Szegedi Allami Levéltár 1811. 27;)9, 3-!7-L - 1813; 9:27. sz. timúcsi iratok. 
Farka.s i. m. 68. L 
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szerű közlekedési úthálózatának későbbi kiépíté'iét. Kiváló tudá
sának hamar híre futott, ezért gyakran látjuk azt a városi iratok
ban,.hogya szomszédos ,-árosok és községek, mint Szabadka. Kani
zsa, }Ia~:tonos, Ó-Becse stb. meghívja őt határmérő és térképező 
munkákra. A városi tanács oh-kor eleget is tesz e kéréseknek. de 
nem egy esetben elutasítja aiokat.4 '- . 

Az erelősítóst saját földjén kezdte 17S9-be11. A következő éY
ben Kistelek határsá yon városi területen ültettetett iüzfákat. nvil
vánvalóan a víz elleni védekezés szándékával. Több évi tapasita
latai szolgálnak alapul 1795-hen a Tanácshoz benyújtott első erelő
sítési ten-éhez. Láthatóehl)ől a nagyon alapos írásból, hogy nem
csak szegedi, ele országos viszonylatban is tisztában van az erdő
sítés mi~dennemü jele~ltőségéwI: 1Iár ekkor kifejezi egy, az egész 
Alföld számára szolgáló erdészeti iskolának a szükségességét. X a
gyon érdekes az a rendelet. amely az ő javaslata alapján kimondja, 
hogy "minden házas gazda esztendőnként 100 drb tát az inzsenér 
által kimutatalldó helycn ... a közjó hasznára ültetni tartozzon. "5 

L'gyancsak jelentős az ,.erdőinspektorság" vagy ahogy Yedres 
newzi. az ,.erdei tiszttartóság" 1:.,sOJ-hen való felállítása. ami az 
ország. ehő erdőhi H talának t~kint hető. ti Az erdősítés pro hlémái Hl 
természetesenlllások is foglalkoztak az országban. A nevezetesebbek 
közé tartozik ,Yitsch H.ucl'óU katonai mél'llö( aki lS16-ban a Kama
ra ajánlásáyal megjelent Szegeden, s a fásításra, majd pedig a 
yáros behő rendezésére is javaslatot nyújtott be. Vedres és ,~-itsch 
között ellenségeskcrlések is keletkeztek. Természetes. hog,- ezek 
nem ja Yítottál~, hanem inkább rontották az amúgy is ~oyáú<y lehe
tőségeket. '-eclresnek egyébként is állandóan nehézségekkel, a 
külö~féle okokból ellenálÍÓk é.s gáncsoskodók hadá yal kellett meg
küzdenie. Lelkesedése azonban iíOhaselll lankadt, s még nyugdíja
zása után is a fásítás és a homokterületek termékennyé tétele volt 
egyik legkedwsehb foglalkozá;;:a . .c\. probléma iránti b~lzgó;;:ága és a 
természet szépségei irúnti lelkesedése hozta létre azt a mllyét, mely
ről korábhan már mondottuk, JlOgy mü"észi szempOlJthól is leg~ 
jobb írói alkotá'iainak egyike. Es méi[is, "A sivány homobág" c. 
könyye az, amely élete alkonyán oh- érthetetlen mellőzéshen része
sült; holott cl. lei'lzakszerübh ilyen Jellegü mü yolt. ~\.ll1ikor Szeged 
város tanácsa lS25-hen felküldi II Helnartótanácshoz a X ádornak 
és az orszúgg~-ülési követeknek ,-aló ajánlás végett. a Ka·nc011ária 

ol Szegedi Allami Ledltár. 17~L5; 17:27; liDt,: 10,)". 179D: 17t59: sz. 
tanácsi imtok 

Vedres: A "i\-ány hOll1okság. 
6 Vedres: i. m. Farkas i. Ill .. ~- :39. L 



azt, miután már más ilven könvvek is vannak, feleslegesnek mondja 
és visszaküldi. 7 v" ~ 

Vedres korában két jelentős csatornázás yolt az országban. 
Az egyik a Bega-csatorna, a másik aSár\'Íz-csatorna énítése."l-t6bhi
val l'];ég hőgyészi gyakornokoskodása idején i;;;merkedett meg, míg 
a Bega-csatornát étskai kirándulásakor tanulmánvozhatta .. -\ Sár
viz-~sa torna, s annak kiváló mérnöke, Bőhm F"erenc, a Yedrest 
megelőző korszak legjob b magyal' vÍ2.épitő mérnöke, minden bi
zonnyal komoly indítékot szolgáltattak Yedres számára későbhi 
csato"rnateITein'ek kialakítá"áh~"z. Itt már nem kell külön hang
súlyoznunk, hogya csatornázás jelentőségére, annak technik~i 
módszereire néne főként holland példák lebegtek szemei előtt. 

.J ól tudjuk, hogy ifjú korától kezch-e ez az a terület, amelyen 
sok-sok előtanulmány t foh-ta1Ya. s nem törőch-e a meg nem értők 
közömbösségéyel yc·Cgy éppen ellellSégeskedé,~éYel, élete Yégéig 
szakadatlanul és fáradhatatlanul dolgozott. Elgondolásait és ter
veit számos könyyében ismertette. s~ Farkas László megrajzolta 
Vedres mindennemíí. csatorna terveinek a térképét (1. kép). Ennél 
nagyobb és átfogóbb. az egész órszágra kiterjedő csatornahálózat
tervet még a későbbi éytizedek során sem találunk, amikor pedig 
már olyan kiyáló egyéniségek yették kezükbe a kérdések meg
oldását, mint Széchenyi István, Be;;zédes László és Yásárhelyi Pál. 

A Duna--Tisza-csatorna - mint már korábban is rámutat
tunk - nagyszabású 'közgazdasági, mezőgazdasági, termelési és 
kereskedelmi," szállítási és kbzlekecl6si célokat szolgált yolna. Ennek 
az elgonclolásnak megfelelően Yedres a csatorna és a Tisza talál
kozásánál hatalmas -"kereskedői tárházat akart létesíteni. még
pedig a már jóformán alig használt, ;; állandóan jayításra ~zoruló 
vár gigantikus átalakításáYal és helyreállitásáyal. Ennek az épü
letnek elgondolt képét ten-rajzban is bemutatja híre;; kön:n-é
ben. Hogv ebben az időben az egész orszában alig yolt ehhez fog
ható mO~~l1lentális építői elgol1Cl~lás, azt Yeclres t~ryrajza kitíí.nő~I1-
szemlélteti. Az épület homlokzatának közepére képzelt torony két
ségtelenül barokk hatást kelt, s valószínü, hogy ebben a szegedi 
Demeter-templom zömök arányú tornya volt egyik mintaképe. 

7 Szegedi Állami Levéltár: 1825: 3812. és 182G: 3705. sz. iratok. -
Matu801,it8 Péter: A homok f:1sítása. Budapest, 1930. klny. az, Erdészeti 
Lapok 1930. II. füzet ébőL 

. s Vedrc8 István: A TiszM a Dunával összekapcsoló új, hajózható csa
torna ... Szeged Grünn,0rbán, 1855. 110 L ~regjelent még ez évben németül 
is. - Szeged, 1807. - Etska kisded rajzolattya, 1817. - A Túl a Tiszai na
gyobb án-ízek eltéritésérűl. Pest, 1830. 50. L 
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A külső kiképzés részleteit a rajz nem mutatja, de feltehető, hogy 
azon is, mint egyéb épületein, a klasszicizáló elemek kerültek 
volna előtérbe. A homlokzat nagy, óvatosan tagolt falsíkjai elé 
erőteljesen előrelépő, a fő homlokzat én toronnyal, a másik kettőén 
háromszögü timpanonnal lezárt és hangsúlyozott rizalitok is a 
klasszicizáló tendenciára vallanak. (6. kép) .. 

Yedres Kereskedői Tárház elgondolásáHl kapcsolatban több 
szempontra is figyelni.ink kell. Xemcsak Szegedre. de a csatorna és 
a hajózható folyók mentén fekvő egyéb városok részére, mint pl. 
Kecsken~ét.re" Pest;e, Komáromba s~b; is jaH;olt haso~1ló tárhá
zakat. );yIlyam-alo. hOQY nagyszabasu, az egesz osztrak-magyar 
birodalol;1ra kiterjedő l~~resk~delmi fejlődés l~begett szemei el6tt. 
Könyyében részletesen fejtegeti a felépítésükhöz szükséges össze-
9:ek előteremtésének. yalamint haszni.latuknak módozatait. Csak 
~z angol és holland. i~özgazclasági élet alaposi'3merete magyarázza 
azt, hogy ezekben a sorokban a kapitalista részyénytársasági rend
szer bontakozik ki. a hazai körülményekhez alkalmazya. Példának 
pedig éppenséggef ,.az Angliában é:'3 Hollandiában leyő Indiai 
Kereskedő Társaságok"-at állítja. Tervének kialakításában az an-
9:01 köz9:azdasá9:i szakmunkákon kh'ül a Londonról készült kora-
beli leír'~sok és ~métszetek is inSDirálhaHák: ....... mert 1-alamint 
hogy cl Támezis vizének partja'i London m'ellett a yHág mi11(len
féle termesztyényeiyel meg vagynak rakva, úgy ezen esatorna 
oldalai is 2IIa9:yarorszá9:nak I1lindenféle termesztyénveivel és csi
nálmányaiyaftöltött h~mbárokkal ékesíhetődnének "i"el: ... hogy 
azokat egymással feleserélhessék, vagy pedig a jó p~l1Zért toyáhb 
az országba. vagy azon kíyül is ..... elküldhessék. 19:Y ezen yáro
sok ... ~z orszK2: és az egész birodalom tárházaiyá" ~~álhatnának. 

:\Iagának a ~zegedi tKrháznak a méreteit így jellemzi: " ... a vár 
falaira három yagy négy emeletre és pedig mintegy négyszáz öl 
hosszúságra, négy d szélességre (miwl a várnak azon faki 8 öl 
szélességüek) úg~c építődhetnének, hogy fölül még a kocsik is liát
ran eljárhatnának: elférne ezekben ... közel kétszázezer szegedi 
mérő gabona". :\. tárház azonban a kereskedelem n1Índen egyéb 
áruit is magá!)a fogaclná. Hasonló méretünek képzelte el a pesti 
tárházat is. "Cgy tünik, mintha ezzel kapcsolatban hurkoltan az 
éppen az ő pest~i tanulmúnyai idején építeni kezdett, bizonytalan 
rend"eltetésü "Ljépület;; e célból yaló befejezésére és átalakítására 
gondolt volna, midőn azt írja, hogy "Pesten az a nagy ház a Duna 
partján, egynéhány e.~ztenc1f.í alatt bőven kifizet né az árát, ha erre 
fordítódna".9 

9 l"ed/'f8.· A Ti"ój u Dunú\"u] összelwpc-soló ... csatorna ... 69->;0. 
1. (:5 jc,~yzp1('k. 



H ogy pedig elgondolása teljes legyen, s az összes szempontok
nak megfeleljen, az árterülete k és mélyen fekyő yizes talajok meg
rendezéséyel a }Iat~--érnek kimélyítéséyellehetőséget kíyánt nyúj
tani egy jól yédett téli kikötő létesítésére is. Valóban monumentális 
elgondolása azonban nem yalósult meg:. Ez érthető. Vedres már 
eg';- új tár;;aclalmi é'i gazdasági rencl'ize;' gonclolatyilágában élt. A 
k'O~'szak feudális hazai politil2:'li és gazc1a~ági yezetői ~zinte értet
lenül állottak Veclresnek egé'izéhen~ és rés~leteihen is kapitalista 
szempontú elgondolásai ,'al szemben. 

?\" agy ten'eit a yárosi tanác:s sem értette meg. Eleinte még 
elődjének, a nyugdíjas Sax .J ánosnak ten'eit kellett köwtnie, de 
később, élInikor a tanács már az ő terwit jóyáhagyta, akkor is 
csak azokat a részleteket yalósíthatta meg, amelyek a "áros hatás
körébe tartoztak, s azokat is csak a szül-:: ~anYagi'lehetéíségek hatá
rain belül. Az e~'dősítési programból arányiag sokat m~gyalósít
hatott, de rsatornaterwi egytől egyig meddőkké yáltak. Az áni
zek ellen te há t j óformán c~éik a g~Ú~k a töltések, a Vedres Által 
sarkantyúnak neyezett sorompók' és hidak szolgálhattak. Ilyenek 
telTezéséwl, építéséwl, j a l-í tá sá yal lépten-nyomon találkozunk a 
tanácsi iratokban, s a kamarához szóló felterjesztésekben, A fel
adatok kisszerüek és állandóan ugyanazok. ::Uegyalósitásukat, jó
karbantartás ukat számos körülmény akadályozza. Ezek közül, a 
pénzügyi nehézségek, s az anyagok ~zükös yolta mellett, főképpen 
cl robotmunka értéktelenségére kell rámutatnunk. Yeclres jól látta 
ezt, s idterjcsztéseiben nem egyszer felhh,ta elTe a figyelmet, s 
többször is ja ntslatot tett az utak, hidak és töltések építésének 
reális pénzügyi megoldására, hangsúlyozya, ho.gy csak él fizetett 
munká nll lehet hasznos és tartós munkát yégezni,lo 

Allancló ja,'itási munkálatokat igényelt a palúnki tiszai réy
hiel karbantartása is, Sok hajt okoztak a yáros külső és belső terü
letein elhelyezett fahidak tüzkárai. Yec1res ja yaslata alapján 1800-
ban eltiltották a i'ahidakon "aló pipázást.ll \-eclI'esnek egyébként is 
sok haja yolt cl yároshan gyakori tüzek elhárításcíxal. 

:=\agyohh ár\'Ínéclelmi munkálatok 1816-ban és 1830-ban yol
tak Szeg~den. ~\.z 1816,os éÍryízzC'l kapcsobthan már láttuk. hogy 
a Tanác~ mily soka t köyetelt Yedrestől. Az 1830. éd gát építési mun
kálatokat még mipdig az öreg \-eclI'es irányítja, aki pedig már tíz 
éye nyugdíjas.l2 Es nem ritkák azok az esetek sem, amikor más, 
főként építé~i ügyekhen is kikérik az Ő megfontolt tanácsait. 

10 Szegedi -411ami Led/tár ISI,: í:Ví, 80·L :3F':3, ,t:31~. sz. tanúcsiiratok 
és jegyzőkönywi". 

11 Szegedi Al/ami LenH/ór. 1,,00. 110:3, sz. tan. jgyzk 
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L~gyancsak 1830-ból -mló az a tanácsi rendelkezés, melynek alap
ján a tiSZ~! kaszárnya épí tkezései üg'yében megkérdezik Yedres véle
ményét. Osszdüggésben áll ez azzal, hogya katonai, tehát kincs
tári és kamarai épületek karhantartási, jayításL átalakítási és eset
leges új építkezéseinek az irányítása és ellenőrzése szintén a yárosi 
geometra dolga yolt. s nem eg,- esetben fl ten-ezés. yalamint a 
költségwtés gondja i~ reú l1ehe~edett. Éppen a tiszti Ímszál'l1yáyal 
kapcsolatban említhetjük illeg itt, hogya tetőjayítúsok yégett, 
Vedressel az élén. ,-úrosi hizoÜsúgot alakítot1ak.13 

:;\1esszire wzetl1e, ha cl legapróbl) részletekig elemeznénk Yedres 
műszaki ténykedéseit. De mégsem mellőzhetjük annak megemlí
té5ét, hogy őt kül!?nösképpen érdekelhették a hajózással kapGsola
tos problémák is. Igy 18l-1-ből értesülünk egy izgalmas hajókieme
lésről. Ennek megszeryezését és lehol1yolítását is Yedres ,-égezte. 
Hogy az ilye11 g}:-akorta előrord~ló p~oblémákat is rend"z~;:esen 
neki kellett megoldania. arra hizonyság az. hogy még tíz én-el nyug
díjazá'ia után i~ az ő yéleményét hiri l~i a ±an~~s az '(;,gyik hajót{ü~3-
donos úital benyújtott újfajta hajóépítési terwkkel kapcsolathan.l~ 

Az árterületek szabályozásának pl'ohlémacsoportjába tar10-
zott az újszeged szöregi uradalom. Ez a kamanltól bérelt, úllan
dóan ál'YÍzjúrta, terméketlen terület igen fontos yolt a ,-áros szem
pontjából, mert ár,-izek idején az ár leyezetését hiztosította. A. yá
ros fl kincstár részére folyósított nagyobh összegü kölcsönre zálog
l)érletként kapta 1771-hen. Ettől kezdw hosszú é,-tizedeken keresz
tül nehéz gondokat okozott a ní.rosnak. A töltések építését még 
Vedres elődje, SélX .l Ú no;;; földmérő megkezdte, de azok elégtele
neknek bizonyultak. Alig, hogy cl yáros szolgálatáha lépett az 
ifjú Vech'es, azonnal egyik ehő dolga lE'tt ennC'k él kérdésnek a meg- . 
oldása. Szinte énől évre találkozunk ct tanácsi jegyzőkönywkben 
olyan rendelkezésekkel. amelyek '-edrest a terület felmérésére. 
úfabb és újabb terwzetek kés~ítésére utasítják, de Yedrest magát. 
egyénileg is nagyon érdekelték az ('zzel kapcsolatos problémák. 
Az általa hiyatalos rendelkezés alapján készített tervel" amelyek
ről1792-ből, 17\:J(J-ból. 1800-bóL sőt a későbbi én?kből is tudomá
sunk yan,15 hi-étel nélkül elkallócltak. Az Országos Leyéltár iratai 
között megtaláltam azonhan eg~-. még l i88-ból ,-alóeredC'ti te1'v-

12 Szegedi _-fl/ami Levéltcir. 1830. 306. sz. tan. jes;;yzetek 
13 &egedi Allami Laéltcir. 1820. 2555. sz. - 18:30: :30n. ~z. tan; jgyzk. 

és iratok. 
14 Szegedi Allami Le uéltcir. lSÜ: 4o:28í;, .13,30 .. riSi), H11. sz. 1';;':30: 

319. sz. tan. jgy:.zk. és iratok. 
15 &egedi Allami Leuéltcir. 17\)1:;.10')·3.1797; 15-1.717, 1S00: l:!~O. sz. 

tan. jegyzőkönywk és iratok. 



rajzát, a szóbanforgó terület "SituatiollS und ::\iyeau Plan"-ját, 
amely yalószínlHeg a legkorábbi e nemben Szegeden készült mun
kája:16 (2. kép). l bi~tos tudá"ú. gondos r'ájz jól szemlélteti, 
hogy ezt a hatalmas területet sás és nád borítja. Vedres rájött 
arra, hogy a töltések helyes wzetéséyel, s a hidak kellő helyeken 
való léte.~ítésé\-el szük térre lehet korlátozni az áryizek leyomJlását, 
s Ígv a terület nagy részét termékennyé lehet tenni. Elgondolásait 
ne~l~ fogadták e1.

v

Az öreg Sax befolyá~a úgy lútszik mégVerősen ér
Yényestilt a tanácson ke~:esztLil, am~lynek'-'tagjai nem ~akarták be
látni, hogy Yech'es új módszerü elgondolása mennyire hasznos 
lenne a yárosnak . .:\.z 1792. án-íz után újból felmerül a probléma. 
de azt még négy éYwl később, 1796-ban is megoldatlannak ismer
jük. Ebben az éyben már megérhetett Vedres ben az a gondolat, 
hogy ezt mindenképpen bonifikáini kell. Részletes javaslatban és 
többféle rajzolatokban fejtegeti és szemlélteti, hogy "l11inemü nagy 
haszon yétetődne a szőregi uradalomból, ha a Sz. Iní.nyi határ
ban 3569 holdbul álló YízjiI·ó ... térség 2821 ölnyi hosszús~í.gú, cse
kélyebb_ töltéssel bé keríttetne".17 A Tanács eheti Vedres jayas
latát. O azonban nem nyugszik. s toyább f02:1alkozik a terület 
termékennyé tételének Qon'élola tá ,-al. Kialaku'i benne az elha tá-
1'0zás' hog~- ezt az elgOl~dolást saját yállalkozásában is megcsi
nálja.Föntebb már idéztük azt az 1808. évi iratát, melyben ol~~ 
öntudatosan sorolja oda magát a modern angol és holland yállal
kozók közé: ele hangsúlyozza ugyanakkor, hogy őt ném az egyéni 
érdek, hane~ a közjÓ szolgálatán'ak ennek a tipÚmsan felYiIágosult 
gondolatnak önzetlen szolgálata yezeti. S e Ulln i okunk hogy eb
ben kételkedjünk. Amikor a város hozzájárul \-eclres ten-éhez és 

. ajánlatához, s bérbeadja neki a területet, ő azonnal hozzálát a 
töltések létesítéséhez. Pompás, a kor legmagasabb mezőgazda
sági szím.-onalán álló gazdaságot létesít rajta, amely Yeclresháza 
néven a szakmabeli kortársak áltaLis elismert milltaszerü yállal
kozása lett. Az 1816. évi nagy árvíz elsodorta Yedresházát, de 
alapítója újra megcsinálta a gátakat, renc1behozta a maga ter
vezte és építettette települést, s egészen haláláig folytatta rajta 
a gazdálkodást. 

~. Yeclres nem az akkor hazúnkball általánosa!} szokásos. külter
jes gazdálkodást yezette be birtokán, hanem az ipari nöyények, él 

dohány, len, kender. Imkorica termelésére fordított nagy gondot. 
Allancióan kísérletezett jobb minőségü magyak kiten}~észtéséwl. 
Foglalkozott a szőlő termeléséwl és llemesítéséyel is .. -\. legizgal
ma~abb próbálkozása azonban él gyapoHermelés ,-olt. Ez 'llg}Céln 
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16 Or.szdgo8 I;edltdl'. Helyü. l iSS. Commerz. Fons 30. Pos. G. Xo 'l GO,!. 
17 Szegedi Allami Led/tdr. 179G : 1055. sz. tan. jg;;·zk. és irat. 



nem váltotta be a hozzá füzött reményeket, de Yedres mégis nagy 
elismerést szerzett ezzel magának. sőt királyi kitüntetésben is 
részesült. Ennek anlóban l)elterjes, kisbérl6kkel dolgozó, már
már az ipari manufakturákra emlékeztető prekapitalista gazdál
kodási módszernek a megvalósításához sok emberre volt szüksége. 
Bérlői, kertészei és cselédei részére a gátak emelése után azonnal 
települést hozott létre. Ennek Yalóság~s községgé való kiépítése az 
1816. éyi nagy árvíz után történt meg. Vedres közben tanulmánv
úton volt É·tskán, s ennek tapasztal~tait is hasznosította birtoká.
nak újjászerwzésében, s a település felépítésében. Rumy Károly
hoz 182-1-ben kelt leyeléhen írja, hog~- ,AO holdból álló dohány
kertészség készül, kik közül az idén 8-nak épül a háza. A lelkek 
száma ezen esztendőhen 150-re meg\- és mh-el a kertészek által 
szaporodni fog, esztendőre egy széI;-'kápolna is készül oskoláyaL 
technológiá val együtt, ha arra való jó professort kaphatok jó 
fizetés mellett." RUlm- Károh \-edresházáról szóló ismertetésében 
részletesen beszél Veclres iskola ten-éről. Az oskolába "Vedres úr 
vagy Pestalozzi, vagy Lanca~ter tanítás- és tanulás módját szán
dékozik behozni. talán oeconomico-technika oskcláyal együtt ... 
Így lesz Vedresházán indushiális iskola, mint egyszer S'Z'anasoll 
azon elfelejthetetlen Tessedik igazgatása alatt. "IS Kétségtelen, 
hogy a mezőgazdaság gépesített müwlése is foglalkoztatta. :Meg
lepő például, hogy mily nagy figyelmet szentel a nyugati, főként 
a német mezőgazdasági gépek tanulmányozásának.19 A gyapot 
termelésé,-el folytatott kísérletezés mellett a selyemgubó tem-és z
tésre, valamint' annak feldolgozására irányuló n'agy'tenei yoltak, 
{elmerült benne a seh-emgvártás gondolata is. 

lIIezőgazdasági ipari i;kola, g}-apot- és selyemtermelés, ipari 
növények termelése, a bonifikált terület egy részének kis hérIetek
ben való munkáltatása, mind olyan vonások, amelyek a mezőgaz
daság szinte indusztriális, végeredményben tehát kapitalista szer
vezésére emlékeztetnek. 

::\Iind gazdasági, mind építészeti szempontból igen érdekesek 
azok a gabonavermek, melyeknek ten-rajzát bemutatja és részlete;; 
leírását adja Vedres a Xemzeti Gazda 1815. évfolyamában (4. kép). 
Rövid tájékoztatója nemcsaknagyon érdekes, de magának Veclres
házának a létesítése és fejlődése, a rajta létesített épületek, s külö
nösen pedig cl gabona venllek szempontjából olyannyira tanulságos, 
hogy célszerünek vélem azt teljes szövegében itten leközölni: 

18 Fényes Elek: }Iag:nirországnok állapotjo ... Pest, 1839. IV. 40~-
404.1. - Rumy Károly: Vedresházi pusztának ... eltökélletesítéséről. Tud. 
Gyűjt. lS2:j. III~ 116-119. 

19 Yedres: Etslm ... c. rnű,-ébeu. 
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.. Szegedröl. Decemberben. 1815. --A' Tisza' és :JIaros' áradásai 
ellen töltésekkel felkerített . úgyneyezr-H r édresházi Puszta, leg
e18ő termést hozott 1812-ben. A' termés' béí~ége, s az elpgendő:JIag
tárok' hijjánossúga, pgyfeléíl héísélI, másfei81 szükség-, arra ké~l

_szerítettek pngpm. hogy miH'l cl földben, ennek lapájos fekyése 
miatt nem lelietptt, tehlt fölcLszint építtessek yenneket. Téglám 
elegendő léyén. építtettem, egyenes huzomhan ollyanforma yerme
ket, mint cl 'millyenek a' magyal' kenyérsütéí úgyneyezett bogja
kementzék; yalamint az ezen 1uc1ósétáshCJZ ragasztott, és az azt 
kiyánók' kech-ekért készült Táblán, az l-ső és 2-cÜk Formák mutatt
ják. A' H'rem' tetején nyílás yan, a' gabona 1)etöltögetésérp; alant 
pedig bbotsátásúra. _-\z öt yerem' tetejét egybefoglaltattam 2 
hosszú gerendúyal. melyeket megcleszkáztattam. hogya' yermek 
felett kfjnnwn khessen' l11l.1l1káll(odni. :Jlegtöltyén e'z~n wrmeket 
gabonáyal. 'berakattam azoknak alsó-fclső'-nyílásait kőmüyesesen, 
hogy senuni külső leyegő a' gahonához nem férhetett. Így maradt'a' 
gabona, köyetkező esztendei haszonyételig. a mikor azt minden 
iliba nélkül is olly', épen eresztgettem ki a' ~-ermekből, mintha csak 
dőttentló nap töltöttem Tolna beléjök. 

Ezen yermek' falának a' yastagsága egy tégla-hosszúság, sár
ral raknt és khül-belül tapasztya:'- m~ly, 'i~linermtánna m~gában 
kiszárad, ki kell égetni, úgy hogya yerem' belső színe piros, az 
egész yerem száraz legyen. - Az alsó szújának a belső ajataján, van 
egy félhólclforma nyílás (3-, 4-elik Forma), mellyet egy tolókáYal be 
lehet zámi, hogya' gabona, kech-ére ki ne.fojjon a!~kor, amikor a' 
yermet felnyíttják. - A' Yerem' felső száján a' yermet, a gabonát 
megtömik és tapodják, s akkor egy dugót tesznek rá, melly a' 
gab.onát megfek~i,clje, be~~;lmrja és ny?mja. ,~I'1"e befeclp" azt,téglá
yal sbetapasztJak: utol]ara egy tserep fedoyel, az esso es ho ellen 
beipdik. - _A' verem be, ahh(JZ sza but t alkalmatos lépc-sőkön ho rdják 
fel a gahonát, mint az 5-elik Formán, gh-ik lépc-sőkön, yagy a' 
"i-dik Formán, abdEi uton láthat ni. - Több ilyen Yermeket egy 
rakásba építeni, sokimI gazdaságo:oabb és alkaln~atosabb is, úgy~l' 
mint azt az 5. G. "i-dik formák mutatt ják, a' hol egy 10 öl 
széles:::é!lü 20 különbféle naQTSÚ!lÚ yermeket lehet szemlélni'. melv
lyekbe égyütt "i -- S ezer po~~ny; mérő gahona könyen elfér. Azt 'a' 
középső yermet (X) Yagy gabona H'remrwk lehet fordítani, vagy 
pedig él tséísz lakhelye lehet: me11yhe ha kinek t('t~zik konyhát és 
kémény t is építtethet. Ha ralami \-új'()~ '[(flY Hely:ség egy 
helyen akarná yermeit építtet ni: azokat a' :S-dili: Forma szerint 
rendelhet né el. ),zért, hogya' ga honút mindenik hól ki lehessen 
bocsátani. 

=\fennyirf> alkalmatu:,abbflk c-zek, il' talán 
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kiki átal láthatt ja. BŐYebh leírú~át, és ezekkel yaló összehason
litú"át yermeimnek más időre halasztom. "20 

Yedres maga megírja, hogy gabonús ye1'meinek alapgonc1c,la: 
tát cl boglyakemencék, tehát a népi építészet szolgáltatta. Leírása 
alapján azonban első pillanatra is meg kell állapítanunk, hogy ez 
esetben annak nem egyszerü köyetéséről. hanem a korszerií, fejlett 
építőtechnika szintjére emeléséről. toyáhbiejlesztéséről \'an szó. 
Ha nem is említi, de bizonyára ismerte Yedres azokat a paraszti 
gabonayermeket is, amelyek az .:\l1ölclön ehhen az időhen már 
eléggé használatosak lehettek. A ],ör alaprajzú, föld felet 1 L méhkas 
és hóglyakel11enee alakú gal)on{lso]mak akkori fejlettségére néne 
két hiteles forrásunk is y,Ú1. "\z egyiket a kor legmiíHcltebh gazdái 
közül yaló Pethe Ferenc híres .. Pallérozott mezei Qazdas<Í.ga·· szol
gáltatja: "Kezdettek az aliöldiközéptehetségü m~zei gazdák, kez
det tem ezelőtt én is 20 22 esztendőyel ycrem helyett holrc.i ket
rE'ezeket a fölel színén, fedél alá tégla - yag,-' yályogi'alakkal 
építeni, melyekhen a gabona l 2 éy~kig szeny~(lhetően ~lállott." 
Pethe idézett közlése alapján azt kell gondolnunk, hogy a föld 
feletti gahonások építése az liSO-as években még eléggé ritka és 
meglehetősen kezdetleges szerkezetü és teehnikájú yolt. A Tudo
mányus Gyüjtemény 1S32. éyfolyamában Pápai Benjámin a gabona 
tárolúsáról szóló értekezésében azt írja, hogy "a' Kunságl)a Yer
mekbe töltik, és eltart ják 5 6 esztendeig is sokszor ti. a gabonát 

tsak hogy itt ismét az a' baj, hogy a földbe leyő természeti ned
Yesi'ég miatt az többnyire, megclohosoclilc .2J P~pai falusi prédikátor 
,"olt, tehát a parasztság életviszonyait, s termelő módszereinek és 
eszközeinek fejlettségét jól ismerhtte. Leírása alapján aza jngos 
véleményünk alakulhat ki, hogya gabonanITnek jayarésze még 
ekkor i'l földbe ásott yolt. c\. népi építészet régebbi byáló kutatói, 
mint Bátky Zsigmond, :Jlac1arassyLászló, Bartucz Lajos és Győrif)
István is sokat foglalkoztak az ilyen népi gabonások emlékein'l, 
keletkezé"éwl és fejlődésénl. Fontos anyagot szolgáltat a problé
mához (,holnoky .T enő földrajzi- néprajzi g-yüjtőmunkúja ii'. 
Yargha Lászlónak a l)og-lyakemence alakú alföldi épületek egyes 
típusait ismertetéS, s él korábbi kutatások eredményeit összegező 
tanulmányában megállapítja, hogy a gabonások yert falból és 
yályogból épültek, s méhkas, kúpm tetős henger és búbos Yagy 

20 Xemzcti Gazda. Szerk. Pethe Ferenc. '-edres 'IstYún: Yedl'esházi 
gabonayel'mC'l;:. lX15. elec. :3:2l-3~~. ll. 
~ 21 Pe/he Ferenc: Pullél'ozott mezei gazdas:q:r. 1::'1)5. I. fi7l. 1. Pápai 
Benjamin: A' Búza llem0 k több időkre ,'aló eliartúsúnak ... mindpn "e· 
szcciclemtől és kúr-tól khctő Í11('~ol+ulmazú"ú!1nk r'uyc-clül ;;üló módja. Tu
dományo" Gyüjtemc:n:-'. 18:12. \'1. E. 4:3. L 
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boglyakemenoe alakúak yoltak. A bennünket jelenleg leginkáhb 
érdeklő, boglyakemenoe alakú típusról adott ismertetése már szer
kezetében is, meg formájában is \~edres yermeit juttatja eszünkbe. 
Yargha László, yalamint Yámos Ferenc, Barabá~ .Jenő és Balassa 
I,-án újabb közléseiből ténynek látszik, hogya népi építkezésben 
ez a típus a XYIII. század végén kezdett kialakulni, s nagyobb, 
fejlettebb kibontakozását csak a XIX. század folyamán érhette el. 
A legszebb emlékek a Tisza mentén. neYE'zetesen fizegváron és 
Tiszaigaron (5. b. kép) maradtak ránk. Ezek keletkezési idejét 
a kutatók még nem tárták fel. ~\. fentebh l11onclottak alapján - yé
leményem szerint az 1820 -30-as évek előtt nem igen épülhet
tek. _A fejlett és "űrü tiszam\}nti közlekedés, hajózás, sószállítás 
érthetőyé tenné, ha ezek, s az ilyen fejlettebb emlékek keletkezé
sében már a vedres háziak hatását is ieltételeznénk. Ennek a ha
tc1.'mak érvénvesülését egyébként már Pápai Benjamin értekezé
sébon is felislllerhetjLUt Yedres Istvánnak cl ::'\ emzeti Gazda 
1815-i é-d'olyamában megjelent részletes ismertetése. és a wrlllek 
Dlyés Agoston által készített részletes illnsztrálásD, nlÍnden fejlődni 
kívánó gazda kezébe eljuthatott. Tehát ez az út is alkalmasnak lát
szik arra, hogy Yec1resnek mind építészeti. mind gazdaságtörté
neti szempontból nagy jelentőségü újítását általánosau i<;mertté 
tegye. A Kubiuvi-Yahot müyében omlített. s Balassa Iván által 
idé~ett Kecskel{lét környéki téglás vermek nem lehettek Vedres 
mintái, mert az Ő megfigyelésük már az 1850-es évekből, itehát 
Yedres wrmeinél jóyal későbbi időből való . ..Azok az építőtech
nika fejlődése köyetkeztében önállóan is keletkezhettek, de köz
yetve, Yedres hatására is. E.ülönösen a Szeged környéki y á
sárhely, Szegyár is ide tartozik --, valallli~t a tisz~menti yidé
ken kell számolnunk Yedres e nagy jelentőségü kísérletének a ha
tásával, de mint láttuk, az irodalmi leírások réyén az ország 
más, távolabbi vidékeire is eljuthatott. A szegedi müvészi kul
túrának a tiszai tájban való erőteljes hatásáv-al a középkorban, 
és a későbbiek folyamán is gyakran találkozunk.~~ A wclresházi 

"~ Bálky Zsigmond: Bogl~'akemence alakú gabonúsok é."i egyéb épít
ménvek a ::\asn-ülföLlr·ől. - Bartucz Laios: Adatok a ::\ü(:[\' _\Ias{\'ar Alföld 
népies épitkez6~éhez. ::\épr. Ért. ... 191Ó.,:3~-55, 1. Kép: 5'1. 1. 16'. ábra. -
Győr!jy 18tván: A nagykun tanya. ~épr. Ert. 1910. 120. PS_ J. - Jladarassy 
Lá.szló: Boglya alakú gabomísok. Népünk és :-'-yelviink. l>laO. ~92-~9:3. L -
Cholnok!! .Jenő: Uazúnk és népünk ogy eZl'c:léven út. Bp. é. n. XXXVII. 
mell. 78. kép: Tiszaigari vál~-ogb5l ké3zült tűzbiztos és árvízmentes "gabo! 
nahombárok". - J1..al'gha László: Bogh'akemence alakú baromfiólak az 
Alföliön. Néprajzi El'tesítő,19-W.315-360.-Vámos Ferenc: A mqgyar pa, 
rasztság kör alaprajzú épületeinek ethnológiai jelentősége. Sépl'. Ert. 19:38. 
48-7:3. - Balassa It'án: A boglyakemence alakú gaboniisok eredetéhez. 



gabona vermek csoportos rendszerében Yedres már ismét. a mi 
korunk gazdasági problémáira mutat előre. 

Vedres nagy programjának harmadik csoportját a városren
dezés alkotta. Szeged múlt jának egyik lelkes kutatója, CzimeI' 
Károly a szegedi kaszinó történetét tárgyaló művében azt írja, 
hogy Yedres István ,,1 798-tól 1820-ig nagy parasztvárosunkat 
barokk és empire középületekkel és magánpalotákkal úgy felékesí
tette, hogy páratlanul állott az Alföldön, .é<; egyedül csupán a csá
szári kegy által kis Bécsnek fejlesztett Temesvár' '23 múlta felül. 
Ebben a megállapításban bizonyára én-ényesül az Ő romantikus, 
túlzásokra hajlamos egyénisége, de kétségtelen, b.ogy az alapját 
reális tények alkotják. Czimer maga is sok levéltári kutatást vég
zett, s mind Vedresre, mind Szeged közelmúlt jának más jeles tag
jaira nézve értékes adatokat közölt kaszinó-történetében. Azt is 
hozzá kell venni ehhez, hogy a kaszinó tagjai között Czimer Károly 
idejében még számos olyan idősebb, művelt polgár élt, aki Vedres 
közvetlen kortársaitól, utódaitól és leszármazottaitól vette át a 
hagyományokat. Annyi mindenképpen igaz, hogy miként rövi
desen látni fogjuk - \-edres számos nagyszabású, a kor viszonyai
hoz képest országos viszonylatban is kiemelkpdő középületet ter
vezett ós épített, s nel~ kicsi a száma az ő általa tervezett magán
építkezéseknek sem. Es miként a város gazdasági iejlesztését, a 
homok és árdz elleni küzdelmet is átfog·ó elgondolások és ten.-ek 
alapján akarta megoldani, úgy a város b'élső, ~urbanisztikai fejlesz
tésében is egységes, előre átgondolt ten-ek szerint akart eljárni. 
Kem készített ugyan ih-en mérnöki, városrendező teryet. legalább 
is ilyennek nyol~l~ra nei.n akadtam, de hogyelméjéhen az ·kialakult, 
arra számos bizonyító jelünk és adatunk van. Elsősorban az alsó
városi nemzeti iskola építésével kapcsolatos 1799. évi jelentésre 
kell hivatkoznunk. 2 .! De már korábban is kellett térképeket és 
helyszínrajzokat készítenie, részben a város, részben a kamara 
rendeletére. lele sorolható pl. az 1/92-ben készült helyszínrajz a 
sóházak elhelyezés éről. 25 .\ város rendkíYül ingadozó, olykor egé
szen válságos, az állandó úryizektől is sujtott, fl napóleoni háborúk 
hatásától éppen úgy, mint a cléh-icléld é'i balkáni, török elleni har-

Ethn. LYII. Hl-W. SS-89. l L - Újabb ,,,Jatok a bogl~-akemence alakú 
gabonások kérdéséhez. Ethn. XLVIII. J 9+.7. 263 - :2G·1. L - Kubinyi-
Vallot: }Iag~-al'ország és Erdély képekben. Pest, 18;33. I. 107. 1.- Barabá.s 
Jenő: Népi épitkezés Hódmező...-ásál'helyen a XVIII. században. Ethnogl'a-
phia Népdet. LXV: 1954.466-484. ll. - ~-ag!f Zoltán: A szegedi Demeter
toron~-. Puszták Népe. Eódmező...-ásárhely. 1947. 

~3 Czhner Krjroly: A Szeged-belvárosi Kaszinó ... 38. L 
2·j Szegedi Allaml Levéltár. 1799. 414. sz. tan. irat. 
25 Országos Levéltár. 1792. Aedile. Fons. 3 Pos. 145. No 156:3. 
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(-ok e'iem~'nyt'itől i.:: fi.ü'gö gazcla;;úgi helyzete egyébként sem tettp 
lehetövé. eg:' komol:' városrendezési terv végrehajtását .. A 'nl,H'" 
azonban khségtelenül éppen a századforduló idején rohamosan 
nőtt, új é~ újabb területekre terjes~keclett, tehát él központi irúnyí
táqa feltétlenül szükség is volt. Erclekes ebből él szempontból a 
városi tanúesnak egy 180,L é.-i határozata. Yárady ~\Í1tal parcelláz
tatni kívánja szőleit . .-\ .,,-árosi tan~lcs utasítja Yeclrest. hOQv yizs
gálja meg a területpt. aházhelyeket mérjc iel, s E'llenőriz;~, hogy 
azok megfeleljenek a .. .-áros irclnyának".2G E.öze!7l~szségügyi szem
pontok i;:; követelik az urbanisztikai eh-ek kialakítúsút és éryényesí
tését. Sobay György főorvos számos e"etben te"z javaslatokat a 
tanács előtt, amelyekkel a járványok mege1őzését ldyánja előmoz
dítani.27 'Cg:'anesak 1804-he11 oh-assuk egyik iratáhan azt a iejtr
getését, hogya g:'akori é" rlharapóclzó " ldcleglelé"elc ellen cl "án .. "j 
C'satornázás, a posyányos területek kiszárítása .. " m{ls ha.oonló intéz
kedések a leghatá~osab1)ak. A yáro,i tanitcs, mint renclesen. most 
is Yedrest bízza meg a kérdés gyakorlati rendezéséyel. Ehhez 
hasonló tanácsi intézkedések gyakran előfórdulnak, s már az li80-a;; 
évek yégétől kezch'e a jeg-yz6könyyekben és Yedres jayaslataiban, 
valamint je~;nt~seib.e,n fs ,t~hhzör tahí.lkc:zunk az "utcarend;zés;kr;_ 
az utak a ]Clrdak kIepl1esere, a szennYYlzelyezeto csatornak letesl
tés ére yonatkozó lépései ve1. Az urbani"ztika általános fejlődésével 
is lépést tartm, de a yáros fejlődési menetének i" megfelelően a 
XIX. Fizázad el"ő éveiben bontakozik ki Szeged YE'zetőséQének a 
város rendezésére és fejlesztésére irányuló hatúrozott programja. 
Bizonyos, hOQY a már korábban is hiyatkozott .. yárosi ir<Íny"-yo
nalnaf~ a b~onclolója és sugalmazója Yeclres' yolt, éppe~ úgy, 
mint ahoQY ő állhatott a háttf'rében azoknak a sziQorú intézkedések
nek, amel}'ek minclennemű házépítést. átalakítást, ja.-ítást a Yáro"i 
mérnökség engedél.-ezéséhez kötöttek. 180G-ban két izlJen is hirde
tést tesz l~ö7..zé'a tal~á('s, amely kimondja. hogy .. a Tanúes engedelme 
és a városi fölclmérész kijelölé;:,e nélkül sE'nki házat építeni ne me
részeljen, afféle épületek eldönté,ének 11üntetése alaH," "\ te1ek
tulajdono"ok pE'l'''ze nem minc]ig ,.:zh"p"el1 jJjYett ék ezeke-t a rendel-
~~ ,,,.--

26 .Szegedi --Í.llcuni LéL'fiitcil', l -,(I-l.. :.1:i"'9. :!-i4fl. :'%. lall, .i!!~'zl.:. 
~7 Sobny C';'VÖI'f!Y főorvos, unl1nt azt ~zúnltalan. 'a tnnúe;:.;i il'nttál'ban 
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kezéseket, ezért a Tanács olykor még szigorúbb büntetéseket is 
kilátásba helyez, sőt foganat;sít. 28 . 

:Jlár az árdzvédelmi műszaki és hasonló munkálatokkal kapcso
latban is láthattuk, hogy azok egyik leghátráltatóbh akadálya az 
'volt. húgy a város azokat ingvenes. robot munkúsokkal akarta 
vég~ztet;L Yedres nem egy jde~tésében hangsúlyozza, hogy ez nem 
vezet célra. s kiemeli, hogy csak a fizetett munkának yan hasznos 
eredménye. Ezt egyébként a mezőgazdasági termelés fejlesztéséyel 
kapcsolatban is írja az étskai uradalomról szóló munkájában, ami
kor annak lllunkaYiszonyait is ismerteti,29 A yárosrendezéssel kap
csolatban is ugyanezt kell tapasztalnia. X elllcsak a yárosszabályo
zás fejlődésére. illetőleg annak nehézségeire, ele a feudúlis mun'J,;:a
rendszer csökevényének nehezen kiirtható városi lllarach-ányaira is 
rá-dlágít Yedresnek egy 1811. éyi jelentése. "Az országutaknak 
és közönséges utcáknak igazítására kirendelt COllllllissárius?k a 
kéyántató munkásokat elő nem állíttyák". Biztos jele ez annak, 
hog:y a yárosi polgárság és munkásság ellenállt az ingvenmunkát 
kö~-etelő intézkedésekn~k. :Még: inkáb b~látha tó ez a taná."csnak V ed
res jelentéséyel kapcsolatos re'iJdelkezéseiből: "a Tunya Commissá
riusokat Yedres úr, és azok (ti. a commissariusok) az nyakas mun
kásokat név szerént adják bé büntetésük elnyerése végett". Az 
1816. évi nagy pusztító árvíz után a feladatok nemcsak megújul
nak, de meg is sokasodnak. Vedres 1817-ben részletes javaslatot 
nyújt be: "mi módon lehetne a yárosnak némely utcáit és piacait 
kövekkel kipadolni, és szép, azonkívül hasznos fákat ültetni, és 
prdőt is abból szaporítalli".3o Easonló jayaslatok, részben meg
újítások, részben bŐ"dtések, éuől éne találhatók a tanácsi ira
tok között. 

:JIár az erdősítéssel kapüsolatosan találkoztunk 'Yitseh Rudolf 
I1eyéyel. Xem lakott állandóan Szegeden, de időnként megjelent, 
s különféle ja yaslatok benyújtásával foglalkozott. Ennek a kétség
telenül nagytudású és tehetséges embernek a munkásságáyal ezen 
a helyen b~hatóan nem f()gJalk'ózhatunk. ~Ieg: kell említenünk azon
ban, . hogy Vedressel is többféle kapcsol;ta yolt. Így például 
egyik adatunk szerint 1814-ben "egy templom plánumot készítettek 
a helyszínen". A tanács 1825-ben részletesen foglalkozik a siván y 
homoksúg hasznosítá'3áról szóló munkájával és "yárosszépítő plá
numáyal." Teryezetében részletes jayaslatot tett a sétahelyek léte-

"8 Szegedi AJlami Laéltár: JSOG. 1857. és 21G:2. sz. tan. jgyzk. és iratok . 
. "9 Vedl'e8: Etska ... 
30 Szegedi Allami Lu'éltár: J817. 3153 .. 352.1. "z. tan. jgyzk. és ira

tok: ,,"im'um ct platcarum regulationis in objecto Rebtioncm presentat" .. 
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sítésére, a sárnak kő nélkül való eltüntetésére, a piacnak téglákkal 
való kirakására, a környék mocsarainak kiszárítására. az utca
rendezés általános lehetőségeire, a tiszai lánchíd és egy víz alatti út 
létesítésére vonatkozólag. Ezeket a városszépítő terveket, valamint 
a tüzoltásra vonatkozó későbbi ajánlatokat a városi tanács alapo:, 
vizsgálat után elvetette. Indokolásában leszögezi a tanács, hogy 
"a tüzoltás meg van szervezw - ott felesleges az újítás. V áros
szépítő elég van úgyis -- csak pénz ninos." Alább is hangsúlyozta 
a tanácsülés jegvzőkönyve: .,különben is e város olyas tagok nélkül 
éppen nem s zÜ"t;::ölködile , ~ kiket a maga szépítésére 6s rendbe 
hozására alkalmazhatna" :11 Úgy vélem, hogya város szépítésére 
alkalmas személyek között a tanács elsősorban az öreg és immár öt 
éve nyugdíjas Vedresre gondol, de mellette természetesen újabh 
geometráira, Buday lVIihályra és Maróthy Mátyásra, valamint mag~,
nak a városi tanácsnak nem egy kitünően képzett és müvelt tagjára. 

IV. 

_-1.Z első nagy építkezés, amelynek tervezésébe Yedres bele
kapcsolódott, s amely közel másfél évtizedes, a város és a kamara 
építészeti és egyéb osztályai közötti huzavona után 1799 -1804-
hen megvalósult, a Tanácsháza vólt. (7. kép). 

Ez az épület az 1879. évi szegedi nagy"dz során megrongáló
dott. A város feltöltése köwtkeztében mélyre süllyedt. A népesség 
és a gazdasági élet nagymérvü megnövekedése következtében az 
egy-emeletes épület egyébként is szüknek bizonyult. Alapjaira egy 
teljesen új, kétemeletes, eidektikus neobarokk városházát építettek 
Lechner és Pártos tervei szerint, s így épületünknek senuni látható 
maradványa sem őrződött meg. Emlékét csupán egy árvíz előtti 
fénykép, néhány árvíz alatti távlatos foto, valamint'az újabb kuta
tások során elő került eredeti teryrajzok és későbbi müszaki feh-é
telek őrizték mell:. Ezekre eddig nagyobb fi~lyelmet nem fordítottak. 
a vagy levéltárb~n lappangván1tltaiában jSll~~retlenek Yoltak. Közzé~ 
tételük első ízben ebben cc dolgozatban történik. 

Az adatok és ,élemények, amelyek a tanácsháza tenezőjének 
személyére vonatkoznak, eltérőek. Heizner és nyomában mások i...; 
Sch\\'ö~tz János építőmestert tartják a korszak· szegedi nagy épít
kezései, s ezek között a városháza, teryezőjének. Farkas László 

3; Szegedi .{llami Levéltár. lS:B. 319:!. - 18:!5. 2071. :2195. tan. jgyzk. 
é-; iratok. 
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első ízben közölt olyan adatokat, amelyek viszont Vedres Istvánt 
állít ják előtérbe, mint a tanácsháza és a többi új épület tenezőjéU 
A kérdés alapos megvizsgálásához és eldöntéséhez meg kell ism&
kednünk elsősorban az építkezés történetére yonatkozó leyéltári 
és más adalékokkal, az eddi!l előkerült fényképekkel, tern'ajzokkal 
é.s műszaki fehételekkel, majd pedig azokkal a korabeli, a szegedi 
tanácsházával stíluskritikai összefüggésbe hozható épületekkel, 
amelyek a szerzőség kérdésére, illetőleg mind Yedresnek, mind 
pedig Sclrwörtznek a szerepére rá yilágítanak. 

A Balla-féle ten-ekkel yaló kísérletezés után egy éytizeddeL 
1786-ban két iratban is előfordul a, yárosháza renoYálá;ának, illető~ 
leg bőyítésének és újjáépítésének problémája. A kassai kamarai 
adminisztráció 1/8G. szeptember 9-én kelt, s az ő hatásterületére 
eső sz. kir. yárosokban az 1786. katonai éyre ten-ezett építkezések
ről készült kimutatásában Szeged is szerepel, mégpedig összesen 80 
tétellel.2 Egészen apró tételek is előfordulnak, de az itt felsorakozó 
anyag yalóságos keresztmetszetet ad yárosunk akkori építészeti, 
valamint gazdasági és nem kis mértékben társadalllli heh-zetéről i". 
T gen tanulsá~wsal~ azok a tételek, amelyek arra mutatna'k, hOQV az 
á~:víz elleni ~éelekezés a városnak akl,::'or is, miként éyszázaclokon 
keresztül állandóan egyik legégetőbb gondja yolt. _.Az előirányzott 
kiadások összege aránylag alacsony, mindössze 8039 forint, ele 
ebből a tanácsházának az 1. sz. tétel alatt yázolt reparációjára 
1313 forint esett.3 Kétségtelen azonban. hOQY ez csak szükségmeQ
oldás lett Tolna. ezért a tanács a nagvY~racÚ' kamarai aclminisztr~
ci ón kere~ztül egy másik iratához cs'a'tolya újólag terYeket küld fel 
a Helytartótanácshoz, ;: kéri ai építkezés engedélyezését. "\ fel
terjesztés hangsúlyozza, hogya "Pretoriális Ház annyira düledező 
úllapotban van, hogya reparáció nehogy igen sok ezer forintok té
kozlásáyal induljon, azért az alant idecsatolt terv szerint újnak 
felépíté:::ére gondolunk." r !lyanebben a felterjesztés ben engedélyt. 
kér a Tanáos a Feketesa,-; fogadó bőyítésére és jayítására, yalamint 
a Kistelek és Szeged fele útján létesítendő városi vendéglő h~.z 
építésére is .. -\z irathoz C'satolták mindhárom építkezés tc;ryrajzait 
i8. 4 Közülük azonban esak a Feketesa:c tpnrajza került e1f5 az 

l Reizner János: Szege~l története. I-IV. Szegeel. HJUO. II. 10. l. és 
III. 7tl-78. ll. - Farkas "László: Vedres I,tván mé-rnök élete és munkús
"ága. Bp. 19:37. 

~ Orszáqos LeLBtcír: Htt. Civitaten"ia 1~85-~tj. Fon~. 5. Pos. lO~. 90-L 
No 27.71:3: .,Preliminar Auss\yeiss pro Anno Jlilitari 178G. der bey den 
königI. Fl'ey Stadten vOl'zunehmenden Baufühl'ungeI1 und Reperationell ... " 

3 Országos Levéltár: l 78f). ZllG. sz. tan. jgyzk. és iru,. 
Országos Lecéltár: Ha. Civitatensia. Fon~ 19(i. Pos. ". 



Ori;zágos Leyéltárhan őrzött icle'-onatkozó iratokhan. Ennek készí
tője Sclnyörtz .Jál1f>S. Feltehető, hogy amazokat is ő tervezte és 
ra'ijzolta. de az sem lehetetlen. hog;: a tanác'sházára vc'natkozólag ez 
alkalommal is még a Balla-féle teneket esatolták. :Jleg kell jegyez
nünk ez alkalommal, hogy cl tanácsi iratok, felterjesztések ritkán 
jelölik mert hat~u'ozottan az egyes terwzők neyét. A nagyd.radi 
kamarai adminisztráció a l.anácsházá yal kapcsolat ban azt ja YClsolja. 
hog:- a Helytarlótam1.(,,, Yizsgálta;:;~:a felül, vajon valóban szüki;é
ges-e a teljes újjáépítés és bővítés, Yagy megoldható-c él probléma 
egyszerü renonllással. A kérdés tDHlbbi fejleményeihfSl csak annyit 
sikerült nwgúllapítani. hogyaHelytartótanács nem járult hozzá az 
új tenek szerinti építkezéshez, s igy Szeged yárosának be I~Pllel.t 
érnie a kassai adminisztráció kimutatásáhan i'S ;;zereplő szerényebh 
helyreállítá ssal. A E'zegecli yárosi tanács kérelmező levele 1786. ápri
lis 7-én kelt. Yedrps lstyán mérnöki diplom8.ját ez év februárjában 
plnyervén. 1,-isszament a gróf Apponyi-uraclalomha, s az ottani 
ánízvédelmi és C"satorná-zó munkálatokban te,-ékenvkeclett. Leve
lét, amit a szegedi Tal1ácstól édesapj án keresztül kaiJott felhí"ásm 
az ez évben meQ:szervezett geometra állás elnyerése ügyéhen írt, cl 

Somogy megyeÜ(ölesclen k~ltczte július 2C-ár~. 5 ~yih-~~lYaló tehái. 
hogy ézek a ten:ek még nem lehetnek Yec1ressel kapc'301ato:,,ak, 
Hiyatalba lépé;:;e után azonhan hamarosan, s én'ől éyre mind gyak
rabban találkozunk cl váro"i és kamarai építkezésekkel kapcsolatos 
ügyköcléséyel. 

Ebben az időben megindulnak a ,-{eros é~ az eg\.-bázi hatn~ágok 
között azok a tárgyalú;ok, amelvek. cl város te~hletének hál~Olll 
plébániára yaló fell1ontására. s egyúttal plébániaházak emelésére 
irányultat_ Az eddig a piaristák által vezetett, s a sz. Del1~eteI"
templom mellett múlföclő plébániát yHági papok wszik át. Igya 
rendház, a plébániahintal és lakás elhelyezésére a meglevő épület 
már kiesinvnek hizonvul.Különíéle átalakítási és hőyítési ten-ek 
merülnek te1. FoglaH;'ozik ezekkel a problémákkal Balla Antal é~ 
Dobi Jáno;:: építőmester i;;.6 A yárosi tanác~ 1787-hen bizottságo t 
küld ki az ügyek megvizsffálása és rendezése végett. Yec1res Ist,-án, 
mint a Bizottság tagja, j~lentést ír, 'i ehhez cs~tol egy aláírás nél
bili. német l1yeh-ű mag\-arázó SZÖWggf'l ellátott bővítési ten
raj z~t.' _\. jeleilté;; latin- 'n:-elYű .'-zöve-g6nek, ;; cl ternajz német 

5 S::;egedi AllaJÍll: LecélllÍr: l iSli. ~22.j.. ~Z. tUIl. imt. 
G Pl'ojeetion,; Plann übc!' das neu zu helUC'll ungetl'ugene Pial'i:,teE 

Klostel's ... A DelllPter-templom és körülötte leyő egyházi épületek é~ ];:P1"

tP];: telT- és helyszlllrajza. Ol",;zúgo~ Levéltúr. Kamami Ci,-itatensia 17i;). 
~\raY Ko :320. FOIL~ 58. Pos. :3. 

~ i Ors:áqo . .:.: T .. ctéltúl'. Dpp. Eccl. Cl. H0f!. 11::';7. I'ons. ít.i-L Pc~. 3. 



n,-elvű magyarázatainak Írása azoIÍos kéztőL tehát '-edre::: lst,'án
t61 szárllla~ik. Ez az egvszerü. de könn,-en áttekinthető alanrajz és 
keresztmetszet tehá t ;.~ els.) olyan építészeti munka, amely'kétségc 

tplenül Yeclrestől ránk maradt. 
Farkas László azt írja, hog:- 1789-ben '-edres még '-edrics 

n,é\-en mutatja he "az épületten-eket a városháza építése ügyében". 
L-g\- lcbzik azonban, hog\- Farkas téTesen értelmezte a tanácsi 
ieg:Vzőkönv\-et. Itt uqvai:;is arról nm SZ0. hog,- a heh-tartótanácsi 
~'e~;delkezéseknek meql~lelően \-edres a kassai:~cllllini~ztráüió 17SG. 
é,-i felterjesztésében '~foglaltakhoz hasonl() kimutatás t és költség
wté;:;t készített, és nyújtoU he a városban le,-ő katonai é" yárosi 
épiHeteken szüksége;;; ja \-ításokról. Ezek között szerenel cl' tanács~ 
háza is, mégpedig a kassai kimutatáshan feltülltetett ij::;szeggel, 
majdnem azono::; tétellel. (1224 frt 27 kr.). Eiemeli ő is, hogy az 
épület a heomlás \-eszélye miatt már lakhatatlannú, vált. Ebben az 
iratban nincsen szó a tanácsháza újjáépítéséről. " a jelentés alá
Írásában sem Yectries. hanem Vedres oh-asható. Ezzel szemben a 
Dugonics Adám szenátor által henyújtott, s '" ech'es jelentésé...-el kap
c-solatos jegyzőkön.n' valóban Yedric8-nek írja őt.8 "\z 17S;5 90-es 
é'l"E'k tanácsi jegyzőkönywi. mutatói é:" iratai helyenként meg
lehetősen hiám-osak . .:\em lehetetlen tehát. hogy Farkas egy másik 
irattal is talúllmzott. Yalószínübh azonb~ln. hogy Yedre'S' csak a 
kiiyetkező éwk folyamán kapcsolódott hele a ta~[;csháza tervezési 
munkúlataiba. "\z án-édelmi munkákkal kapc-solatban már lát
hattuk, hogy cl. \-áro"i tanú,"s eleinte még a múr nyugdíja", magát 
geometrának nevező Sa:.\: építőme::;ter ten-eihez ragaszkodott. 

:\. következő 1790 91. éwkből mégcsak a renoní.lásra Yonat
kozóan sem ,"ikerült teneket felkutatl~i. .:\em ntlószÍnll. hogy a 
tanács elaludni hagyta volna az ügyet. inkább azt keH feltét';;lez
nünk, hogy ezekbe~' az é'l"E'khen tett'e meg Yedres ét kérdés megol
dásához ~~ükséges előtanulmánvokat és -előkészületeket. :\. vciros 
gazdasági helyzete éppen eb bell' az időszak ban olyannyira megerő
,-;ödött, hogya piaristák vezette ,'árosi gimnázium fejlesztésére 
is tárgyalásokat kezdtek. s nagyszahású iskolaépíté::;i teneket dol
goztak ki. '-alószínü tehát. hogy ezekhen az évekhen készítették 
~l az új yárosháza-teryeket, améh-ek az 17Ü2. éy egyik első tanác~
ülés én már készen yannak. Ezen az ülésen a tanács külső tagjai i:;: 
jelen voltak. s hosszasan foglalkoztak az újjáépíté:" múlhatatlanul 
szükséges voltá nt!. :\legállapították. hogy él ,-úros régi Curiája 
mind szük, mind pedig rogyófélben Yan. Intézkedni kdl tehát az 

s Farkas: i, Ill. :)0. L - Szegedi AUami L.,<·~ltdr: 1,';;0. 130". 9, tan. 
jgyzk. és iratok. 



újjáépítés és megtoldás ügyében. A külső tanács is jóváhagyta aL 
"Epület Rajzolattyait" , s elrendelte, hogy azokat "Földmérő 
Vedres Istvány Ur páriálja,"9 A jegyzőkönyvez alkalommal sem 
nevezi meg a rajzok tervezőjét. }Iiután azonban teljesen kizárt az, 
hogya város földlllérőjét, aki ebben az időben már jeles és jelentGs. 
sőt igen népszerll ember, arra utasítaná a tanács, hogy más ter
vezte rajzokat lemásoljon, majdnem bizonyosnak vehetjük, hogy 
az eredetiek is tőle származtak. A másolatokkal hamarosan elké
szült, s így a terveket a tanács jóváhagyás és az építkezési engedély 
elnveré,e yégett felküldötte a kamarához.10 A kamara yálasza 
rövidesen m~gérkezett, s a tanács ennek megfelelően megbízta 
Vedres földmérőt, hogv a tervek és a költségyetések módosítását. 
Schwörtz tJ ános kőmd;:esmesterrel egvetembe'il végezze el. A némi
leg csökkentett összegll (28 304 frtTköltségvetés~el. amelyben az 
ácsok, asztalos ok, lakatosok, üvegesek, kályhások és egyéb iparo
sok részköltség-ajánlatai is benne vannak Yeclres István elkészült, 
s a tanáes május 25-én már fel is küldte a kamarához.11 Ezek a költ
sé!Zjegyzékek tájékoztatnak bennünket a XVIII. század végének 
építkezési viszonyairól, az anyagok áraüól és a lllunlmclíjakról is. 
A "Felséges Kamaránál" egy hig tart, amíg a költségYeü'st s a 
terveket felülbírálják. A szegedi városi tanács a következő, l i93. éy 
májusában kapja meg a leiratot. A tanácsi jcgyzőkönyyből annyit 
tudhatunk meg, hogya "felsőhbség" módosításokat követelt. Ezért 
ezek vép'ehajtása, azaz "ennek a parancsolt mód szerint leendő 
épületkölt'iégének kicsinálása Veclres Istyán !jildmérő és Schwörtz 
.János kőmllYes mester urakra hizattatik,"12 Ok azonhan nem tud
ják végrehajtani ezt a felada tot, mert a kamara nem küldte le él 

tervrajzolmt, így ismét oda kell fordulni a "rajzolatok" leküld és e 
végett. Yedresnek ezzel kapcsolatos, Schwörtz által csupán aláírt 
jelentéséből kitllnik, hogya kamara elsősorban él tetőzet költségei
vel kapcsolatban emelt kifogá'iokat. Yeclr'es e jelentése egyébként 
rendkívül fontos a tervek készítőjének, helyesehhen készítőinek 
kiléte szempontjából. "Annak okáért alázatosan jelenty-ük a T. X. 
Tanácsnak. hogy ezen kitett nehézségeknek meg yilágítása és cl 

költ"égek tökéÜetes. és az épület tetejé:nek újjonn~li kés~ítendő raj
z€Jlattva szerént való fel számolása végett él T. kamara által készí
tett v'~ro"háza megnagyohbítása Plán;]mát (mely lpost le neni kül
dettetett) kikérni méltóztassék, hogyaszerént az Epület tetejének 
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~ SZ6gdi AUami Lsvéltár: 1792. 128. sz. tan. jgyzk. 
:0 Szegedi A.pallü Levéltár: 1792. 186. sz. tan. jgyzk. és iratok. 
11 Szegedi Ajlami Levéltár.' 1792. 688. sz. iratok és tan. jgyzk. 
lo Szegedi Allami Levéltár: 1793. 921}. sz. tan. jgyzk. 



rajzolattya el készítethessen .... , A tanác-s felfolyamodik, s a kama
ra II 837. sz. iratáyalleküldi a terveket, s azok a fentebbi célból 
Yedres Istyánnak kiadatnak.J3 

.Az 1792-es szegedi tanácsi jegyzőkönYYekből és felterjesztési 
iratokhól látjuk, hogya tanács felkülcli a kamarához a maga ter
veit. A későhbiek folyamán viszont. s elsősorban Yedres hivatko
zott jelentéséből az derül ki, hogya tanácsháza megnagyobbítására 

. vonatkozólag a kamara is készített módnsítá.;;ckat.l.! Ezeket 
azcnbm ne~l ismerjük. A későbbi építéstörténeti adatok vala
mint a stíluskritikai vizsgálódások majd még jobban rávilágí
tanak erre a kérdésre. Bizonyos azonban, hogy Yedres eleget tett a 
kamara és a városi tanác;; utasításainak, s 1794-ben elkészítette a 
tanácsház új teryrajzait. A felterjesztés öt rajzot sorol fel. Ezek: l. 
magáról az épület egészéről; 2. ugyanannak átdolgozott tetőzetéről; 
3. a tetőnek a tervéről; 4. a celláriumról, 5. a tervbe ,"ett szobák
róJ. Ezek közül azonban es ak a ::\0 3. jelzésű tetőternajz é., a Xo 4. 
jelzésű eelláriumterv egy része maradt meg. _-\ pincék beosztását 
szemléltető rajz esak nagy vonásokban, foltokban jelzi Yeclresnek a 
szükségleteket megoldó elgondolásait. Ez a sematikus rajz jelzés 
nélküli, de nem kétséges, hogy ugyanúgy tőle való, mint a torony
és tetőternajz, amelyen teljes névaláírás és keltezés: ,,7\14. Bika ha
vában" is található. Ez utóbbi biztos rajztudásról, nagy műgondról, 
s jó szÍnérzékről tesz tanúságot. A tervek elkészítése után jó időre 
szünet állt be. Az Országos LHéltár későbbi éYekből származó 
iratokhoz csatolya őrzi 6ket,15 miután a Tanáes ekkor fel sem 
küldte azoka t aKamarához. ::\Iintha a város maga sem szorgal-

'-lnazná átmenetileg ezt a korábban oly nagy erőv~i hajtott ügygt. 
A szegedi levéltár számos vonatkozó irat a megsemmisült a későbbi 
selejt~zések során, úgyhogy az ellanyhulás ol~-ait pontosan ncm is
merjük. Bőséges és elfogadható magyarázatot nyújt azonban 
erre az a körülmény, hogy 1792-től kezch-e mind a pénzügyi kiadá
sok, mind pedig a munkúk irányítása és szeryezése tekintetében 
lefoglalta a ,"úro;:; tanácsá t, Yedrest és Sehwörtzöt is az ez év őszén 
megindított nagy és széleskörü iskolaépítési program. Kisebb-na
gyobb javításokat bizonyára toníbhra i~ minden éyben eszközöl
tek a "Domus Curialis" épületén, de ezek még ideig-óráig sem 0)
dották meg az egyre súlyosabbá yáló feladatokat. Xégy éY múlva 
ismét parancsoló szükségszerüséggellép előtérbe ez az immár töhb 
mint húsz éye húzódó és yajudó kérdé;::. 

13 Szegedi ~:ílla,ni Lel:élttÍr: 179:3. !hOO. sz. tan. jgyzk. 
14 Szegedi Allami Le/:éltá/': 179:3. 1190. sz, tan. jgyzk. é~ \'céh-es jelén

tá-;e. 
1. OI'-'i~lzg08 Led!tár: Kamüni Civitatensia l''lS. Fons liO, Pos. 21. 



A nÍl'os taná0:m 17 % n \'arán gHJrS és gyöken>s megoldá ~okr&. 
szánja el magát .. JÚlius ~-i UlésébeI; elhatút~zza cl taná~sháza mi
előbbi felépítését, ezért a Yedres által 1794-ben elkészített terv
rajzokat. valamint Schwörtz.j ános kőműves mester és az ácsmester 
új költség\'etéseit most felküldi akamarához. 

A ,'áros új é.;; agili~ polgármestere, Yolford .József ugyan
ekkor bejelenti, hogy' Sclnrörtz .r ános építőmesterrel már szerző
dést is kötött a tanácsháza felépíté.'lére. 16 Eelterjesztésében az 179:3. 
évi kamarai 6877. sz. leiratra hi nttkozik, ele lényegesen újat sem a 
ten-eket, sem az építés szükségc<;ségét illetően nem moncl. Csupán 
az a része figyelemreméltó, ameh' megemlíti. hog,' CL kamanitól 
leküldött tel:~':?ket az .. Ae~lili~ Direct'[o" módm'itottaY Ennek 
lényegéről nlg\' részleteiről nem esik ::;ZÓ, A kamara késlekedik a 
,-álas~·zal. íg\,'a ::;zegedi tanács azt be sem ,'ána, még ugyanazoll 
é,' szeptemj;~"réhen (íjahb kél'dé,t, intéz a kall1arához. Ü~mg:;:üyozza. 
hogya régi épületet sok hel)'l'l1 már csak gerendaoszlopok tartják 
fenn, s egy szél,-iharban az cgé,;;z könnyen összedőlhet,18 

A y olfordt .r óz'-'ef által henyújtott szerződés ből azt látj uk, 
hogy az építkezé;;t cl ,-áro:; nem engedte út egészében SchlVörtz 
mesternek. :\Iind az ir[myÍtú..,t, mind a kiadúsok állandó rendezését 
ll1,a9<\~lak ta,rtotta fenn. :\z épí té~i any<:g: ,tégl~l, fa és, egyebek beszer
zeserol a ,-aros maga gondoskodott, :::lct]at teglagyara HJlt, _A sZe!'
ződés első pontja megállapítja, hogya \'áros Schwörtz .Júnosnak a 
"rajzolat szerél1t" yégzendő, s kőmüyesmestert illető munktíjáért 
7078 frt II krt fizet, Az építkezé~hpz szüksége:,; úlh'únwJk és ,~zej'
számok használatúrrt 800 forint külön jár,~ ele az áihányoklwz 
felhasználhatja a régi yárosháza tptejérőlleszedendő fákat, ainelyek 
azonhan toYCíbhra is a "úro:,; tulajdonáhan maradnak. A n{unkás"ok
ról s azok béréről Sch n'örü .J ános maga gondoskodik az 1, pontban 
megne,'ezett összegből, ele ha a szükség úgy kh'ánnú. a \'áros nap
számosokat bocsát rendelkezésére. azzal, hog~' bérüket naponként 
~{öteles leend cl mester megfizetni. cl szerződés megállapítja, hogy 
Schwörtz a maga járandósúgait az építés előrehalaclása arányában 
kapja meg CL ,'áro,t5J. A mesü'l' kijelenti, hog"y a munkálatokat 
gyorsan és .. bötsülele::;'; módon fOi!ja eszközijlni. :\lajcl }lecliO' ígv 
~árul cl szerződés: ,)lellynek llag,\'ohh erejének megtaI'tá<ll'a~ni~d 
a két rajznak alá írásántl két pxemplarhan kiadattatik."19 

Ezzel a szeI'zl5déssd kapc:,olathan múr lllo'-'1 me!! kell úllapí-

IG Szegedi .-il/ami Lcd/tál" 1700. llO:!, sz. tan. jgyzk. és iratok. 
) 7 Országos Levéltár: 17!)~. Kamtll'fli Ci\'itatensia Fons. tlO. Pos. 2:;. 
IS OI'8:á(j08 Levéltál': 17fHI. Kam'll':ll Civitatensio. Fon, .+1. Pos. 15. 
19 Rei:neJ': i. lll. III. 71. l. 



tannnk két fontos dolgot. Az egYik. hog'y a yáro:,: az é1)Ítkezést 
tulajdonképpen saját l~-ezeléséhe~l' intézte'tte . .-\,Z össze;; ip'aro;;mes
terekkel külön szel'ződé;;t kötött, .:\z iráu\'Ítást nem a vállalkozó 
építőmesterre bízta, hanem azt magának. 'tehát minden bizonnyal 
Yedres Tstyánnak tartotta fenn . .:i. másik. hogy a szerződé;:; nem 
nevezi meg a ten-ek készítőjét. s nem is aelja azoEnak még csak ,-áz
latos leírását sem. Ezekre Youatkozóla~ ;;ajnos cl tanác;;i jegyző
köny,-ek is általában igen :-;zükszavúak. ;\em tudjuk tehát, hogy 
i t t :SzeQ'eel város eredet i. nlinden yalószÍnü"éfl' szerint Y edrestői 
"zárma;ó. még' az 179:2 -- 9:3-a;; évekhen kialakult terveiről, az 
Aedilis Directlo-nak korábban már említett. é" a szegedieket 
módosító rajzairól, avagy talán Schwörtz .János magá készí
tette rajz'tiról van-e szó. A helyzet ugyanis az, hogya korabeli 
tervrajzok küzül egyedül a Szegedi Y árosi }lúzpumhan őrzött és 
:Schwörtz .János alúírását ,-isPlő homlokzati rajz maradt reánk, s ez 

hizonyos részletektől eltekinn-e meg-felel a felépült tanács-
háza-homlokzátnak. Ezeknek a rendkh-ül hom-olult. de iQ'en i()n
tos kérdéseknek a meg,-álaszolásához még továhbi építéstbrténeti 
adatok, stíluskritikai :szempontok és eg~-éh körülmények ismeretére 
is szükséQ'ünk Yan. . 

A ké~ll1ara azonban a sZf'gcdíek ,-é:sztjóshJ sürgetésE' ellenére is 
csak él küvetkező év márciusában válaszol, s még' mindig a költség
veté:s csökkentését írja elő.2(JHo!l~- cl bölcs szegedi .J ude..\: és a ,sze
nátorok magukhan nlÍt gondoltak. az a tal1~l('si iratokból me!llleI1l 
állapítható.'~De ninc,: is ';emmi ránkmaradt nyoma annak, h"ogy ct 

tanács ezzel az újabh módosítást küvetelő írattal foglalkozott volna. 
:Uár Reizner .T állfJ,- is úgy látta. hO!lY cl vúro,; cl l1HlQ'fL kezébe wtte 
a kérdés haladéktalan níegoldá'iát: :\-olford polgár;nester türelmét 
vesztve, a felsőhb engedély be\-árá'iCl nélkül hozzál'ogott az építke
zéshez. s midőn minden rendben yolt. a súmadús0kkal együtt ter
jesztette fel az iratokat. :\ kamaránúl emiatt persze llag~:'l'elháho
rodás lőn. s a szigorú feddés nem is maradt el. "21 Ez azonban már 
nem zavarta a sz~~edi tanácsurakat, S az épilkezé,;t zanutalanul és 
a saját igén~-eiknek megfelelően folytat ták nem feledkezve meg 
persze a kamarához idŐnként hel1:-újtott kötelező jelentéseInőI és 
felterjesztésekről .';em. . 

Az 1799. augu,;ztu-s 80-án meg tartott fenékkő-letétel yalóságo;; 
népünnepél.,- .-olt. A tanúcs erre jó előre felké~zült. A nagy eseményt 
előre hejelentették, és arra a belső és külső tanáC';; tagjait é;; a yáros 

~O Reizllel': i. m. i. h, 
21 Vedres 18t~'án: Xemes Swba:l KlráJyi Szeged ,-,u'osa me;sna'i'yohbi. 

wndó tanácsháza talpkövének letétele alkalmatosságára készült w!'""k, 
:?est, 1799. 36. 1. - Magyar Kurir: Bécs, 1799. II. évf. 20 .. -z, 



egész lakosságát meghívták. ~\.z ünnepség központj ául és keretéül 
a Curialis Ház előtti nagy piarc, vagyis a mai Széchenyi-tér köze
pén, "a számosabban összetódult és C'soportozott nép jelenlétében", 
az e C'élra felállított sátor alatt meg tartott teljes tanácsülés szol
gált. Ezen alkalommal mondotta el az első fejezetben már bővebben 
idézett beszédét V olfor<l, ez él mÍÍ velt, s a közj ó szolgálatá t oly szent
nek tekintő polgármester. 22 _Az ünnep másik nagy eseménye Vedres 
István ez alkal;mra Írt, Virág Péter aljegyző ált~l felolva~ott verse 
volt. 23 .A tanácsülés lefolyását részletesen leírja a róla készült 
jegyzőkönyv, s ezt annyira fontosnak tartották, hogy arról számos 
példányban kézzel írt 111<.1 "ola tot is készí tettek. 24 

Az építkezések azonnal megindultak, de azok menetóről a 
tanácsi iratok nemigen tájékoztatnak. Az irányítást és ellenőr
zést Volfordt és V pdres maguk, közvetlenül intézt ék. Apró bejegy
zések tájékoztatnak anól, hogy Kistelek 50, Tápé pedig 30 "Rhemus 
forintokat" adott "földesurának" a tanácsháza építési költségeire. 25 

A.z egyik, sajnos eheszett irat, miként a tanácsi Eleilchusból sejt
hető, a városi téglaégető bérlőjéYel való ügyekről szólt, s feltehető, 
hogy az építkezéshez szük8éges téglaanyag szállításá..-al ..-olt kap
(·solatos. Egy má"ik ez évi, később kiselejtezett irat a tanácsházzal 
összefüggésben leyő .,Planum"-ot említ. de nyoma ennek sem 
maradt>'6 ~.\ Tanács csak az 1800. no\'emi)er 30-án tartott felaya
tási ünnepség kapcsán foglalkozik részletesen a tanácsházáyal.28 

_\.z ünnepség jelentőségéről és lefolyás áról részletes beszámolót 
közöl a bécsi }Iagyar Kurír is. Ez a beszámoló igen 1'ont',)5, mert 
az egyetlen tájékoztató, amelynek alapján fogalmat alkotha
tunk magunknak az emeleti traktusokban levő ,.táncszála" é" 
.. theatrUl~:;:': m~retpiI'ől, "kil~ép_zé;s~r~_l. és díszes bere1~:lezéséről. 

A tamlcshaza beho dlszlteserol nem maradt. rank egyetlen 
~Lbrázolá'i ,-agy leírás sem. A }lagyar Kurír beszámolója pedig 
nemcsak épületünk e része, valamint Vec!res míhészi munkássága, 
de az egyete}nes magyar színházi kultúra szempontjából is igen 
tanulságos. Eppen ezért célszerünek látszik, ha a Kurír cikkének 
a terem leírásával foglalkozó részét ideiktatjuk. 

"Sz .. András Havának 25-ik napján első mulatság tartatott 
azon szálában, mellyet X eme.~ Szeged városa, újonnan épült vára s 

~2 Szegedi AZZami Laéitár: 1799. 1:390. sz. Üm. j~yzk. é~ Szegedi j'á-
rosi Somogyi Könyvtár: Apró nyomtat--ányok. G. e. 4:381. jelzésü gyüjie
ményben két ké::iratos pél:lányban. 
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"3 Szegedi Allami Laéltcír: 1800. ll81. és 1877. sz. tan. jgyzk. 
24 Szegedi AJlami Ledltcír: 1800: 138. sz. 
25 Szegedi AJlallll: Lccéltár: 1800: 1098. sz. 
26 Szegedi Alla-ni Ledltá/': 1800: 52. tan. jgyzk. 



házában, köz haszonra már el készített. Az a' temérdek sokaság. 
melly ezen alkalinatosságra szabadon megjelent - az a' meg vilá
gosítás, melly a' legjobb ízléssel, választott függő gyertyatartókon 
(Wandleichter) égő viasz gyertyák és a falakon egymás ellenébe 
függö tíz tükrök vissza verő sugaraik által okoztatott nem külön
ben az ezen Szalának végében lévő Játék szin nek is egész megvaló
sítása, a' jelenlévőkben nem kevés bámulást, s egyszersmind olly 
nagy örömet okozott. hogy az egymást szakadatlanul felváltó két 
banda muzsikusok alig elégíthették ki a vigadó közönséget. , 

Ezen nevezetes alkalmatosságra T. Benyák Professor Urnak 
kinyomtattatott szép versei, azoknak lassú Magyar nótája "Vonása 
alatt osztogattattak ki,' s bent aJ áték-szinben pedig megvilágoi'í
tott betííkkel ezen egypár y("rsek látt"zattak: 

Éljenl Éljen! 
Éljenek! 

Szabad Szeged Y árosa 
Annak ~en~es Tanátsa 
Választott községével, 
Kik Sorsunk jobbitásán 
Hasznunk első mozclitásán 
Fáradnak serénységgel. 

"A' Teátrumnak és szalának tökélletes elkészítője, az a' Lintz
ben, Bétsben, Pesten és TemeSYáron is hasonló rl1lmkái által 
nevezetes Piktor és Mekhanikus ::.\ essentallel' Úr,"2i 

A színházterem és a színpad berendezésének ten~ét Vedres 
maga a legapróbb részletekig elkészítette. Bizonyság erre a polgár
mesterhez ,,1800 Pünkösd hétfőjén éjjel" írt levelének az a részlete, 
amelyben a színpad függönyének teljes leírását adja: 

"A Theatrumunkba való első kortinárul egy gondolat ötlött 
eszembe, a mellyet hirtelenében tzerusával imigy~amugy lerajzolva, 
Kelemeny úr által nálam hagvott rajzolattal~ azon végre küldök 
föl: hogyha az Úr Polgármest~r -C~rnak yalami belőle tetzeni fog: 
tehát a Piktornak iránta lehetne említést tenni, Ez pedig az: Az 
egyik oldalán a kortinának áll a két magvaI' haza oltára. a mell..,
ei6tt égő tíízbe a Szeged várossa Asszonyi képébe áldozatót tész81;, 
-A másik oldalán: A .J anus oltára a mostaniakkal összye kapcsolja, 
}1inerya a maga múzsáiyal mulatozik: ezek közül egyik mutat a 
dütsőség temploma felé a mellyhez Herkules, Attila, Fridrir,h. 
József, :\Iátyás, különféle utakou igyekezni látszanak (de ez sil1('S 

"7 Jlag!lal' Kurir,' Béts. 1801. 1. fertál:~. 57, skö\-, ll. 
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-rajta ki t éTE' ) llles:,zirülláttszik Parnassus és Helikon Hegye menyen 
ft Szárnyas Pegasus és kasztalus forrásai látszanak. Alól yolna méu 
egy nácla~, po~-ványos rétet tsinálni, melybell a sZÍl'ének és mellett; 
fl -HaspiáL Gorgollis. feje, mint a vétkek ábrázati Láttszanának. 
de ez is kimaradt. a Piktor helyre pótolja. Egy c1arahkája láttszatik 
a szegedi várnak is, de ~gészlen tökéletlE'n, többet lehetne hozzá 
tenni ha tetzeni fog, az rI' Polgármester "Cramllak ... "28 

A !'zínház- és táncterem elkészülte, illetőleg az épület felavató 
ünnepsége után a terem hérheadá"a a szokásos , .kótya vetyén" 
(árverésen) megtörtént. Erről cl }lagyai' Kurír is heszámol, 'de a 
tanácsi kamarai iratok is bőségesen tájékoztatnak. A hérheadás 
sürgősségót és fontosságát elsősorban az ma~tmrázza. hoO"y a bél'
öss~egre'-az építkezé'i kNtségeire szüksége \olra városi pé;~tárna];. 
Enneic yalamint a tanácsi jegyzőkönyvnek az alapján annyit lehet 
megállapítani, hogya. falak felhúzása és az ácsmunka, hivatali 
hel;;-iségek és a Szinház- és táncterem, erre az időre elkészültek. 
Hog:v ~zonban az épület belső kiképúse, az asztalos-, lakatos-o 
üveges- és egyéb munkák, valamint a külső kiképzés csak a követ
kező években történt meg, aról az alábbi adataink szólnak. Volfordt 
,} ózsef 180 1. ~lején a h~:Í:lÉlcsülés ben bemutatja a "város ujj-Curiá
jának az K. Eléstár (mai :\Iérei utca) felé néző" részének "Raj
zolatát".29 A tanácsülés azt jóváhagyja, és "az épületnek inté
zése a szerint végeztetett. "30 Egy későbbi tanácsülés jegyzőköny
véből arra következtethetünk, hogy az előbb említett tervet fel
küldték a kamarához, mert itt arról van szó -- többek között 
hogy a Kamara 542G. sz. leiratában jóváhagyta ~L ten-eket, de a 
költségekről újabb tájékoztatást kér. Ez alkalommal nemcsak a 
tanácsháza Lc>r,ével, de iskolaépítési tervekkel is foglalkozik a 
tanácsülés. Sajnos azonban a szóban forgó tervek, illetőlég épületek 
megnevezésével ez alkalommal is adósunk maradt a jegyzőkönyv. 30 

A \~ olfordt úItal bemutatott ten- annyit mindenképpen igazol, hogy 
az egész épület nem ké"zült el az 1800 ŐSZéll tartott felavatási 
ünnepség előtt. Az oldahzúrnyak, s feltehetően a Feketesas utcai 
homlokzat felhúzása és kiképzése a későbbi évek során történ
hetett. Adataink egyre szóryányosabbak. de egy-két igen érdekes 
támpontunk mégis ·~kac1.· '-"~ 

Seln<;örtz.J ános kőműveslegényei, né\- szerint Kapeller :\Iátyás, 
,Jekel :\Iútyás és.J er.schitz Károly 1802-hen. előre kifizetett bérük egy 
részének kitölté~e nélkül. .. eng"delf'm é.- szokott leYél nélkül" el-

cB Farka.'! L;i.s:;ló: i. m. 128. 1. VedTP~ levele telje~ ~zö\'PgéIlel;: l;özlé'f'. 
"" $:eqecli APami Lecéltár: 1801: 2i7. ~Z. tan. jgFk 
2(1 SlZf'qerj/ .·!lI'Jlni LEtt:ltót: l~Ol. ~L~~. ~Z. tan. j[fyzk. 



hagyták munkaheh-üket. C';;olH[l'áclra szöktek. ahol munkát vállal
tal~: Schwöl'tz .J án as kérelmére 'á szeQedi váro~i tanács a vármeQvei 
hatósághoz fordul. A IGrász Imre {őlJíróhoz CÍmzett iratában~;zt 
kérL hogy nevezetteket próbálják meggyőzni eltáYozásuk jogtalan
ságáról és helytelenségéről,o de ha nem akarnának visszajö11l1i, 'úgy 
-visszaszállításukat kívánja. Hangsúlyozza a tanúcs, hogy nevezett 
legények távozása nemcsak a .,mestenel szemhen elkövetett jog
talanság, de a városra nézve ii', aynely a nyihános épület befejezését 
sietteti, hátrányo,;".31 A további eljárás ismeretlen előttünk ele az 
bizonyos. hOQV hasonló esetekkel a tanácsi iratokban ehétve más 
alkal~mma1 trnás mesterekkel kapcsolatban is találkozunk. .:\. pénz 
rornlá::oának következménye ez eQyrészt. de a munkabén'ket illetően 
a vállalkozók és seQédei~ közÖtti ellentétekre is rá viláQítanak. 
Hogy ~ pénzromlás ~nilyen súlyos. országos probléma volt ekkor, 
arra éppen Yeelresnek a 1,ankó (érluJákról írt tanulmánya is 
rá-..-ilágít. 

A következő évben már a mesterek béremelési l,érelméyel, 
találkozunk. A tanácsülésen töbh ízben is foglalkoznak a yállalkozó 
mestereknel: azzal a kérésé'nl, hogy "a mmtoha üdőlmek és re
ménytelen c1rágaságnak kÖl'l1yülállásait" tekintve kérik, hogy mun
kájuk a " nlO.~tani árakhoz képest fize1őggyöll." A tanács nem mer 
a kérdésben dÖnteni, s miután a mesterek a munkák folytatására a 
régi árak mellett nem hajlandók, a kérést jóváhagyás végett a kama
rához felterjesztik. A kamara ezt nem engedélyezi. 

Ezek az iratok maguk is azt bizonyítják, hogy az épület kőmü
ves-, asztalos-, lakatos- és egyéb munkái még az 1802 03-as éyek
ben is folyamatban voltak. A következő esztendőben már gyakoriak 
a befejezésükhöz közeledő építkezésre vonatkozó adatok. A kamara 
is többször süri!eti a jelentések felküldését. :3íár az iparosokllak a 
költséQvetés emelésére irányuló kérés e elutasításával eQY időben 
elrel1fiéli a kamara, hogya ,:áros tegyen jelentést a tanác~sháza és a 
töhhi építkezések állapotáról. Ekkor már Szilbel't .J ános a pO]Qár
mester, aki azt jayasolja, hogy a tanács szólítsa fel Yech'est, aki a 
kérdéses üi!yeket intézi. hogy jelentését a curialis épületről és a 
vele kapcsolatos ügyekről sÜrgősen nyújtsa be. Egy másik ez éyi 
tanácsülésben pedig a hivatali helyiségektől yaló elrekesztését tár
gyalták. Ekkor ismét Volfordt a polgármester, aki jelenti, hogya 
kérdés rendezésére Verdes kapott megbízást. Bemutatja Vedres 
tervét az udvaron létesítendő és SZlnházteremhez feh-ezető külön 
lépcsőház létesíté::iére yonatkozólag. Felküldik a kamarának, de 
ugyanakkor az tetszik ki a jegyzf.íkön:n-ből, hogya munkálat máris 

.,~ Szegedi _-!llaín i Leclltál'. 1802. 1:3:1';-. ~Z. UtI:. jgyzk. f~:-; iTütok. 



íCJlyamatban van . .-\ levéltárban sem az iratot. sem a le\'elet nem 
"il~erült. megtalálni . . 

Yedres "ebben az időben már he hatóan foglalkozik a Duna
Tisza-csatorna terveiről szóló, s egyéb irodalmi ~űveivel is. Családi 
gondjai is megszaporodnak, vagyona növekszik, aminek gondozása 
szintén sok terhet ró vállára. Az építkezéseken kh'ül a tanács is ezer 
apró feladattal terheli. Ez az oka annak, hogyatanácsüléseken 
többször is felmerül az ő késedelmes jelentéseinek problémája. De 
egyébként is a jelentések elkészítése, miként ő maga is nem egyszer 
hangsúlyozza, nem egészen rajta múlik, hanem számvevő és többi 
munkatár8ain is. A tanács azonban újból és újból őt szólítja iel, 
mert az épületekkeJ összefüggő mindennemü dolog intézése első
sorban az ő kötelessége. 

A szigorú intele~re elkészülvén a Yedres és munkatársaiból 
alakult li~ottság jelentése, megtudbatjuk, hogy 1805. májusára 
elkészült az épület. Csupán a toronyiolyosó vasrácsának az elké
szítése, s magának a toronynak cl iehérítése, azaz meszelése van 
hátra. A jelentésből kiderül, hogy az építkezés eddigi összköltsége 
47918 frt. Ebben nincs benne a toronyntsrács és meszelés költsége. 
Ezeken kh'ül már csak egészen apró részletek vannak hátra. 
Schwörtz .János egyik bejelentéséből tudjuk, hogyakapuzathoz és 
egyéb helyekre szükséges tartóköveket EncU :Jlátyás pesti kőiaragó
nál már régebben megrendelte, de azok még nem érkeztek meg. A 
tanács sürgető levelet intéz Endl Mátyáshoz. A homlokzaton elhe
lyezendő ámort pedig Kurzweil J ános budai kőiaragónál csinál
tatták 145 fr1rintért. A Szent Flórián-haJ:ang és a toronyóra Pesten 
való beszerzésé\'el Dugonics Adámot bízták' meg .. aki időközben ct 

város polágármestere lett. 3~ 
A mási él é·nizeden keresztül fel'3orakozó adatokból nyilván

\'aló, hogya tanácsháza terveinek elkészítés éhen, illetőleg kiala
kításában töhb személynek is szerepe yolt. Már ezek az adatok is 
azt igazolják, hogya tervezők egyike, mégpedig kezdeményezője, 
annak eh-i meglogalmazója s összeegyeztetöje \' edres lstyún yolt. 
Még kétségtelenebhül kiviláglik az eclcligiekből, hogy az építkezés 
leglőbb szervezője, in1nyítója és ellenőrzője is ő ,"olt .. s láttuk azt 
is, hogy ez a sok teendő és egyéb elioglaltságai mily nagy teherként 
nehezedtek vállú ra. 

Az építkezések 1805. nyarán befejeződtek, s nllószínü, hogy CL 

hátralevő kőülragó-. koyács- és egyéb munkák is elkészültek az év 
befejezése előtt, l~le~'t a krjyetkezfféyben már nem találkozunk em-

32 Szegedi --111ami Levéltár: 1803. nl:? sz .. l SO·L j -::!. sz., :2;),9. S7.., 

180;). 10613. sz. és 11211. sz. tan. J~yzK. 
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lítésükkel a tanácsüléseken. A tanácsháza ügye azonban nem kerül 
le a napirendről. Parchetics György kamarai biztos 1806. augusz
tusában a város számos épületével kapcsolatos jelentésében foglal
kozik a tanácsházcl>-al is. Jelentésének 2. pontjában tárgyalja a 
tanácsházbéli Theatrnm helyzetét. Y éleménye szerint ab ból köny
nyen tüz támadhat, ezért javasolja annak más épületben való elhe
lyezését, ennek helyén pedig lakást építsenek az épület gondnoka 
számára. A tanács ~ kérdés tanulmányozására Bizottságot alakít, 
melynek 'Dugonics Adám, Bellán Arcadius tanácsbeli, Aigner József 
notárius és Yedres István földmérés z a tagjai. _-\ Bizottság csak egy 
év múh-a teszi meg jelentését, a hozzácsatolt rajzolatokkal együtt . 
.T elentik, hogy maguk is helyesnek vélnék, ha a városban önálló 
színházat lehetne építeni, s a tanácsnak azt mindenképpen támogat
nia kellene, leginkább a meglevő színházi felszerelés átadásával, de 
annak létesítésére valan101y társaság vagy magánszemélyek lehetnek 
hivatottak. 32a Ezzel a kérdéssel még évekig .foglalkozott a tanács. 
Töbh ízben történik említés a színház új te~vr~jzairól is, amelynek 
ké5zítője más, mint "Vedres Isb-án nem lehetett. Elsősorban azért, 
mert ő tagja ,-olt az ezzel foglalkozó Bizott.ságnak, másrészt pedig, 
mert neki kezdettől fogva legkedvesebb gondjai közé tartozott a 
színház mindennemű ügye. Az ira tokból egvelőre csak annvit sike
rült megállapítanunk, ~hogy annak meg,':'~lósítását egy l;agyobb 
YendéQfoQadóval eirn;temben QonclüHák megoldhatónak. Az ezzel 
kapcs~latos igen ér:'clekes problémakörnek ~ megvizsgálása _ még 
további kutatások feladata. 

Miután pedig végigtekintettünk ennek az oly sok kiizclelem 
árán felemelt, és mégis oly tragikus sorsú tanácsházának építés
történetén, nézzük meg azokat a rajzokat és fényképeket, amelyek 
annak legalább szórn1,nyos emlékképét őrzik s amelyek a ten-ezőkre 
és azoknak egymáshoz való viszonyára is segíthetnek fenYt 
deríteni. 

Az egykori épület külső alakjárói és alaprajzi elrenclezéséről a 
Yedres István készítette 179·J. éyi l,ét terHaj z33 (8. kép), az év
szám nélküli, Sclnrörtz .J ános aláiI-ás~tt ü"elő homlokzati terv
raj z3.1, (10. kép). egy Bellér Péter általl833-ban készített ulllszaki 
homlokzati feh-étep5, (ll. kép), az 1879. é'd szegedi án'Íz előtti idő-

3'a Sze::edi A llami leéltá,. lS07. 25]:2. sz. iUIl. jgyzk És il atok. 
33 Ors.tágos Levéltár. Kamarai Civitatensia. 1798. Fons 60. Pos. 2!. 
34 Szegedi T; áwsi cll úzellm. 
35 Szegedi Allami Levéltár. "Le Vette Bellér Péter Szegedi Polgár 1833. 

nm-emberben. Ko 2." Valószínű, hogy az 1. sz. rajz az alaprajz volt, de nem 
lehetetlen, hogy valamelyik oldalhomlokzatról készült. 

36 Szeged Város iliémöki Hi-miala. 
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ből származn fénykép3ti, (7. kép). néhány áníz alatti táYlati fotó~\ 
valamint egy Hau"ner A .. jelzésű, s az 1882. éyi yárosháza terypá
lyázattal kapcsolatban benyújtott alapraj~ tájékoztat.38 (9. ldp). 
A múlt század folyamán készült egyes yárosképi ábrázolások, mint 
pl. az 1820-as éwkből yaló Jóo .János-féle metszet,38 \"Clgy az egye::: 
városrészeket ábrázoló, főként árvíz alatti fotoQráfiák már nem 
nyújtanak több támpontot, melyeknek segítségé,:él a fenti emlékek 
alapján kialakít ható képet bŐ'dthétnénk yagy részleteiben gaz
dagíthatnánk. 

A leghitelesebb é:,; legteljesebb képet természetesen az áníz 
előtti fénykép (7. kép) nyújtja. Ezen a tanácsház déli, Széche
nyi-téri egyemeletes, tizenegy tengely ü főhomlokzat áll előttünk. 
Az egykori Y árosháza utcára néző nyugati homlo1\za t tömegelosz
tása szintén jól megfigyelhető. Az ugyanezen a helyen állott, 1728-
ban épült tanácsháza főhomlokzata és bejárata .északra, a felső
"áros lelé nézett.40 A főhomlokzat három szakaszra tagozódik. A 
középső szakasz magasabb, előugrik és öt tengelyü. A két, teljesen 
egyforma oldalsó szakasz négy-nég~' tengelyü, s általában egysze
rűbb kiyitelü. A középső szakaszt fölül háromszögü timpanonnal 
zárt rizalit hangsúlyozza. A timpanonban a' yáros dmere. Ennek 
szélességében a homlokzati főfalra támaszkodva emelkedik a két
traktusú, s toronysisakkal fedett torony. A rizalit fölclszintjében 
nyílik a kosáríyes kapuzat. Fölötte egyenes yonalú, erős plaszti
kájú, s a kapuzat erezetéig húzódó párkány. A kapu sarkai felett 
falból kiálló, copfos yáza alakú, többszögü üyegezett yaslámpák. 
Az emeleti középső ablak a homlokzat többi ablakán ál magasabb, 
szélesebb és félköríves záródású. Hasonló ablakok törik át a torony 
falait is: a timpanon feletti részben egy, az erkély feletti részben szi~
tén mind ct négy (a fotón csak kettő látszik) oldalon egy-egy. Az 
ablakközökben földtől párkányig futó lizénák, füzéres fejezetekkel. 
A középső szakaszban a lizénák párosak , az oldal'!ó szakaszokon 
egyesek. A fels{) toronypárkány félkrirh-es hajlataiba illeszkednek 
bele a toronyórák. Az egyszerű. nVlwoclt yomüvezetésütoronv
sisak felső traktusát lant~inák Yil~lgítj~k. Legtetején yillámhárít'ó. 
A torony körüljáró folyósóján .és az erkélyen Yétsránsozatú mell
védek futnak, jellegzetes leyélrózsás bekötő yasakkal. A középső 
szakaszon körszeléf-zárodású,' keretezett. törtnmalú szemöldök-

37 Szegedi Állami JlÚzelllll. 
38 S;:eged Város Jf,érnöki Hic·atala. Tel'ygyűjtcmény. A yiuoshá.za 

1882. évj újjáépíté,ének tervei közöt l. .. Szessci városházánül,.föHszinti alap
rajza" felírással. A Lechner-Pártos-féle épület alaprajzán nincs?n szöveg. 

39 Xemcs Szabai Királyi Szcgei Váro3ának Bánát felöl ,-aló tekéntete. 
Joó János JJáty. rajz. Rerlna rnp,·z. Budán. közli Reizner i. m. II. 48. 1. 
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párkányos ablakok yannak. Az oldalsó :,zakaszok ablaki ker~te
zetlenet, egyenes záródásúak, s nincs felettük szemöldökpárkány. 

Az egész épületet jellegzetes, kiegyensúlyozott ritmusú man
zardos tetőzet fedi. A sarkokon és a kiemelkedő csúcsokon szokásos 
váza formájú díszek adják a ritmika kicsengéseit . 

. -\ nyugati homlokzatról a fénykép eme erősen árnyékolt ré
szén is megállapítju1::, hogy az szintén hármas tagozódású, s hogy 
középső szakasza a két szélső szakasz falsíkja elé ugrik, s azoknál 
magasabb. Ennek a homlokzatnak a részletei már nem láthatcilL 
LT gyanilyen elosztású yolt az északi homlokzat is. Ezt megálla
píthatjuk egyrészt a Hausner-féle alaprajzbóL másrészt pedig a 
Schwörtz-féle terHajzról. A középső falrészek alig karvastagság
nyira lépnek az oldalszakaszok falsíkja elé. Ezt mind a Hausner
féle, mind pedig a régi alapokr~~ támaszkodó Lehner -Pártos-féle 
alaprajzon is megfigyelhetjük. Es jól szemlélteti ezt a Bellér-féle 
műszaki felvétel is .. A Hausner-rajzon megfigyelhetjük, hogy a 
Feketesas utcai homlokzat töretlen vonalban emelkedett. Az 1794-es 
Vedres-féle pince alaprajz sajnos csak egy része egy alaprajz
sorozatnak, így a hozzá való magyarázó szöveg sem mond sokat 
ezzel a rajzzal kapcsolatban. 

A fénykép ábrázolta épület, s a Schwörtz-féle tenrajz lénye
gében megegyeznek, de fontos különbségek is mutatkoznak. A főbb 
különbségek általában abban mutatkoznal,;:, hogy az épület maga 
egyszerűbb, fal"íkjai nyugodtabb ak, míg a rajz jóval tagoltabb, s 
ornamensekkel zsúfoltabb. A rizalit, a lizénák, a párkányok, a 
szemöldökök általában erőteljesebbek a rajzon. A tervrajzon yala
mennyi ablakot keretezés hangsúlyozza. Az emeletközt a lizénákat 
összekapcsoló párkány választja el, ami az épületen szintén hiány
zik. Fontos különbség mutatkozik abban is, hogy a tervrajzon a 
főkapun kíviU még hat ajtónyílás van. Ezek is körszelet Ívű záró
dással és keretezéssel ellátták. Az ajtók, ablakok felett hajlított vo
nalú. díszített mezejü szemöldökök. A tdőzet szellőzői éppen úgy, 
mint a nyergek csúcsain és sarkain ell1elyezni terl-ezett vázadíszek 
gazdagabbak és hangsúlyozottabbak. A legfőbb különbség a to
ronyban mutatkozik (12. éB 13. kép). Ennek erkély-körüljáró
ján nem kovác.solt vas, hanem kő mellvéd van. A torony maga 
itten három szakaszos és egyébként is keskenyebb, karcsúbb hatást 
kelt. Az épület kerek, egyszerűen keretezett órájá"ml szemben 
ennek órája tört, alul hatszögletŰllek induló, felfu azonban félkört 
alkotó keretbe van foglalva. A torony másoclik szakasza és elnyúló' 
sisakja közé a szoborfülkés, volutás sarokpillérekkel hangsúlyozott 
emelet illeszkedik. A tervrajzon a torony csúcsán nem egyszerüen 
villámhárító, hanem szobor áll, mégpeclig ahogy Reizneren keresz-
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tül értesülünk, egy Holand-szobor.Jú. Ezeket a különbségekpl nem. 
magyarázhatjuk egvszerűen a költségvetés csökkentésére irányu);', 
ka~-;'rai követelés~kkel és módosításokkal. A ternajz 11 barold~hoz 
még közelebb álló, jellegzetesebb copfstílust mutat, míg az épület c\' 
maga egyszeríibb, nyugodtabb megjelenésével már inkább meg
felel a klasszicizmus eh-einek. Ez a fontos stílusbeli különhség 
még hangsúlyosabban észrewhető, ha a Bellér-félerajzot is meg'~ 
figyeljük. Elsőül meg kell állapítanunk, hogy némi különbség 
a 1énykép és a Bellér-rajz között is mutatkozik. _.\. fényképen 
nem láthatók azok a keskeny ablaknyílások, amelyek az épület 
pincéinek a világí tás ára szolgálhattak. Hasonlóképpen mús for
mát mutat a kapu felső záródása. A fénykép kosárzáródásá'ml 
szemben itt egyenes úródást látunk sarokgyámkövekkel. Igaz 
ugyan, hogy ezeknek felfelé ívelő vonala majdnem kosárívet 
alkot a vízszintes záródástagozattal. Lehetséges, hogya diffe
rencia csak a fénykép kopottságának Yagy pedig magá;~k a kapu 
megrongáltságának a köyetkezménye. Némi eltérés jelentkezik még 
abban, hogya rajzon hiányoznak a fénykép mutatta lizéna-fejeze
tek, úszont itt a középső sZI:-dmsz páros lizénái között látunk füzér
díszeket. Ezek az eltérések jelentéktelenek, s valószínüleg egyrészt a 
rajzoló pontatlan megfigyeléséből másrészt pedig abból követ
kezik, hogy egyes clíszek időközben valóban le is kophattak. Bizo
nyos azonban, hogya Bellér-féle felvétel tisztán mutatja az épület 
kiegyensúlyozottabb, a kla'3szicizmushoz közeleb b álló stílusát. 
Ezek a yáltozások egy mester stílusfejlődésén belül i;;; könnyen 
magyarázhatók. Vannak azonban mégis olyan motb;umok, amelwk 
a Ü\lönbségeket azzalmagyaráztatják, hogy a terv kialakulásában, 
illetőleg megvalósulásában többször is részt vettek. :Jiiután a ka
mara által készített ten-ekből, illetőleg tervmódosításokból ez ideig 
seI11lnit sem sikerült találnunk, az ilyen módosítások szerepének 
kutatásánl csak később, stíluskl'itikai vizsgálódásaink során fOI{
lalKozhatunk. De előttünk áll Vedres 1794-ben készült tető- és 
torony tervrajza. Elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy a 
torony felső része, azaz sisakja ennek a tervnek megielelően készült. 
A tetőzeten levő szellőző nyílások formája is a \-eclres-féle raj zot 
követi. A tetőszerkezeti rajza lényegében megmutatja az egykori 
tanácsháza alaprajzát is. Erre, valamint az ugyancsak YedresWl 
fennmaradt pince beosztási vázlatrajzra támaszkodva megállapít
hatjuk aztis, hogya tanácsháza alaprajzi elrendezését is Vedres ala
kította ki. :Jlár az eddigiekből is nyilvánval6nak látszik, hogya 
homlokzat müyészi kialakításában is Vedres~ volt az alkotó és 

,10 Reizner i, ID, IL 10, L 
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vezető szerep. }1iután azonban a homlokzati kiképzést meghatározó 
eredeti ter-n'ajzoD Schwörtz ,János aláírása szerE'peL a kérdést még 
alaposabb vizsgálat tárgy ává kell tennünk. 

A századforduló idején a magyarországi építészetben a késő
barokknak klasszicizmusba hajló eh-ei uralkodtak. Zádor Anna, 
noha a reá vonatkozó adatokat, s a róla fennmaradt ábrázolásokat 
- azok teljesen ismeretlenek lévén - nem láthatta, helyesen követ:
keztetett, midőn azt írta, hogy "khtsszicizáló barokk épület lehe
tett az 180J-ben át épített szegedi községháza ... is. "41 A korszak 
egyik legjelentősebb, s az átmeneti stílusnak csaknem minden 
lényeges alkotóelem ét magába foglaló alkotása az egri lÍceum. 
Ennek a lényegében átmeneti stílusnak kiemelkedő alkotá'laiml 
találkozunk Po'isony, Székesfehérvár, Szombathely, Pápa, Jászó, 
Budapest egyházi é':l világi palotáiban, továbbá Bükköscl. Szirák, 
Zalaszentgrót, Pápa kastélyaiban, ele ugyanez a stílus érvényesül 
az aránylag kisehb helyeken is, mint például a váli, az ünnényi 
vagy a hőgyészi .. Apponyi-kastélyokon. 42 Az általában hármas tago
lású homlokzat ból olykor erőteljesebb, de egyre inkább csekély 
mértékben kiugrÓ középső, rendszerint: még rizalittai, háromszögü 
t!n:~anom~al, erké~}yeL .n~gyobb és díszesebl? ~b~a~okkal, a. fal 
slk]aba beilleszkedo kosanves vagy egyenes zarodasu sarokgyam
köyes kapuzattal hangsúlyozott középső szakasznak az oldaltrak
tusokon domináló szerepe egyik legáltalánosabb jellen1Zője a stí
lusnak. Csaknem valamennyi e csoportba tartozó emléken megta
láljuk a középső szakasz, valamint az épület sarkai felett alkalma
zott manzardos tetőkialakítást. .:\ díszítő formák itt-ott még harok
kos jellegüek, de általában a copf-elnenzés körébe tartozÓ elemek 
többségéyel találkozunk rajtuk. Ezek olykor leegyszerüsöcl\-e, 
avagy tisztára klasszicizáló moth-ul1lokkal elegyesen jelennek meg. 

Olyan stílusyonások ezek. amelvek szinte kivétel nélkül meg
jelente!;: az egykori szegedi t~náesh~zán is, azzal a különbségg~l, 
hogy itt a középső manzard fölött még toron~- is emelkedik. A 

·11 Zádor-Rodos: A kla~súcizmus építészC'tp :\[HgyarOI-~z::u::on Bp. 
1943. 2:W. l. 

4' A hazai kla~-;zieiz!Í.ló baro ld;: kialaklllú"úr-n. f(diödé~ére é- II korai 
klasszicizmusra yonatkozó iTodalomb61 ehősorban fdhasználtmn Eaposs!J 
János: Ké"ő bétrokk építészet :\Iagyarorszúgon. :\Iagy:l1' :\Iüvészct. 1927. 
276-291. ll. - Zádor-Rados: A klasszicizmus építészete Magvarországon. 
Bp. }\)4:1. - Rarlos Jenö: :\fagyal' kastélyok Bpcst. 19:39. - Horváth Hen-. 
rl:k: Budapest mÜ"észeti em.lékei. Bp. 1938. - Rado8 .] cnő: A magyar klasz
;;zicizmus építészeinek ül'sa:lalmi helyzetE.'. Bp. Hj 5:3 . E.ar~lo8 György: 
A magyal' klasszicista építészet. Bp. 19;)3. - Kardos Györg!!: Epítésztörlé .. 
neti és építőmüvészeti tanulm.ányok. Bp. 1953. kötetében _-\ mlH!Yl1r klasz
szicizmus stilisztikai kéi-elései c tanulmányt. - Gen/hon J.s'rrín: _-\z egrÍ 
11 ce u...'ll. Budapest, 195f) 3t;. 1.' , 



dunántúli klasszicizáló későbarokk kast'lyokkctl való kapcsolat 
érthetővé válik, ha meggondolj uk, hogy Yedres éppen itt töltötte 
gyakornok i éveit. Xemcsak a tetőszerkezet külső hat[vsában, de a 
homlokzat középrizalitos, háromszögű timpanonos kiképzésében, az 
egésznek hármas tagozású tömegritmusáball, a részletek leegyszerű
sítésében is hozzájuk kapcsolódik. Ha a szegedi tanácsháza hom
lokzata mellé odaállít j uk a hőgyészi és \-áli kastélyok homlokzatait, 
látjuk,hogy a köztük ,-aló kapcsolat egészen közyetlen és határo
zott. Czimer Károly többször is említi, hogy \-edres a magyar 
barokk kastélyok modorában ten-ezte egyes szegedi épületeit.-l :; 

Czimernek ez a megállapítása nem alapulhat sem stíluskritikaimeg
fÜ2:nléseken, sem levéltári kutatásokon. hanem kizárólag az ő 
id(;jében még élő s a való:;ágottükröz6 helyi hag:,-om{u~vokoD. 
Az alap ötletet \-edres abból a hőgyészi ka"télyhól Hette, mely
ben ifjúkorában oly termékeny hónapokat töltött. Pest é-s Hőgyész 
közötti útjain többször is megfordulhatott a Fehér megyci Yálon, 
ahol az üflllényi kastély éppen ez időben épült. Amit él hőgyészi 
kastély egyszerűbb, szerényebb módon nyújtott Yedresnek, azt 
hangsúlyozottabb és monumentálisabb kiyitelhen találhaHa meg' 
a váli l~astélyon. A rizalitos homlokzat és a manzardm t etőze't 
hármas tagoltsága a szegedi tanácsházának egyik közvetlen el6-
képe volt. A többi dunántúli, föntebb említett klasszicizáló barokk 
kastélyok és paloták csak megerősíthettók és elmélyíthették \-ed
res ben ezt él korszakban egyébként is mind általánosabbá váló. 
stilusélményt, amelvnek nem egy fontos részletme!2:nvih-án ulásá yal 
el6bb is, k'ésőbh is' gyakran t'á'lálkozni kellett Pesten ós Budán. 
X em olcretlenül szükséges. de esetleg feltételezhet6 az e!2:ri líceum 
közvetlen Yagy közveteÚ hatása is. Ezek az emlékek azo~lban nem 
adhatták a szegedi városháza tornyos kialakításának a gondolatát. 
A ,-árosházon alkalmazott torony régi hazai hagyományokra nyúlil;: 
yissza. Az esztetikai szempontok, külföldi hatások mellett a tűz
vészek elleni védekezésben yaló gyakorlati szerepük is magyarázza 
ennek a típusnak a kialakulását. Ezzel ct szemponttal Szegeden 
is számolnunk kell, az alapötletet azonban elsősorban a rétd pesti 
városháza erkélykörüljárós barokk tornya szolgálta~ta. Hasonlóan 
fontos az a hatá" is, amit a pozsonyi városháza ug}'ancsak kőkof
látos erkélyes tornyának kell tulajdonítanunk. Ez utóbbi még 
architektorikus kiképzésével, a lizénáknak a nrtikális tagolás ban 
Taló fontos szerepével is hatást gyakorolhatott a szegedi yárosháza 
tornyának terwzőjére. A pozsonyi torony és a szegedi tervrajz 

,13 Ozimel' Károly: • .l" Szeg;ed-b;J';ál'o,j Ktl.~zjIlj törtc'llPtf' (js:!9 1~~O,) 
Szeged, 1(l:29. 2\1fl. L 
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t.oronvórája között ugyancsak rokonság ismerhető iel. A pesti 
és po'zsonyi tornyok jeIlegzetesen harokk sisakjaival szemben a 
szegedi ten"rajzon a sisakhagymCl helyett még egy szoborfüJkés 
oszlopos emeleti ~z1l;kasz. és ezen vékony. nyúlánk. magasba szökő 
si'Sak jelenik meg. Ehhez némileg hasonló sisakokkal a X'iTIII. szá
zad második felébe.n a pesti és budai templom-építéseknél, mint pl. 
a Szt. -,'tnna-templom. az Erzséhet apácá.k a Hadnagy utcai gör. 
kel. templom és cl tcrézyárosi templom tornyánál is találkozunk. 
A szegedi tern'ajz nemc'sak elegán", de eredeti megoldása, a maga 
szoborfülkéjében, s ct .~isak csúcsán elhelyezett szobraiyal, nem 
yezethető ,"issza hiánytalanul sem a pe·st-budai, sem az egyéb hazai 
építkezések, n.gy akár régebbi építészeti emlékek hatására. Ez 
esetben külföldi. leginkább a XTII X'i-llI. "zázadi lengyel és 
angol építészet erő"en reneszánsz ízü emlékeinek lt korabeli építésze
ti szakkönyyek, s az akkor igen kedyelt és népszc'rű földrajzi leírá
sok yárosképi metszetei által közyetített heioh-ására kell gondol
nunk. Tudjuk, hogy Yedres a mű"észeti emlél~ekről készült met
"zetek kel illusztrált kiaclyányok beszerzéséről rendszeresen gondos
kodott lI1.ind a maga, mind 'pedig a piarista gimnázium, y~:;'lamint 
a rajzoló iskola részére. Roland lonlg szohrának a sisakcsúeson 
való elhelyezése él lll'·lga nemében szinte púra tlanul álló eredeti 
gonclohtt. Talán jelképes szándék is rejlit benne, ami a mohamedán 

,tDl'ök alól már régen felszabadult, de annak közelségét még sokáig 
érző SzegE'elen indokoltnak is látszile Ennél a felteyésnél azonban 
döntőbhnek látszik az ét tény, hogy a pozsonyi yárosháza előtti 
téren szintén Roland szobor áll. A kapcsolat ez esetben is közvet
len. A tenrajz olclalhomlokzatainak koronázó párkánya fölötti 
szobrok gondolata elsősor~)an ugyanf,sak pozsonyi indítékra Yezet
hető vissza. A prím<Í.<;j palota szobrok han oly gazdag hatására már 
azért is gondolhatunk. lllert az első és második emeletek ahlakai 
között m~gszakítás nélkül yégigfutó félpillérpl;: ct szegedi terynl jzon 
is megjelentek. 

Ami a felépült városháza torny(tt illeti, már nem szüksége.s 
messzire menni. hogy hasonló pédákat találjunk. A XYIll. századi 
szegedi egyházi építkezések, s főként a század folyamán emelt 
tornyok maguk is előtérbe hozhatták ezt a megoldási lehetőséget. 
Az alsóYárosi ferences templom XYII I. századi tornya egyenesen 
a városháztorony idősebb testvérének mutatkozik. Ez jól meg
figyelhető a két torony hasonló profiljában, esaknem azonos 
arányaiban, s nem utol<;ó sorban a lanternák egyező formájában és 
elhelyezé.sében i'i. Az alsóvárosi torony sisakja a tanácsházáénál 
későbbi, de valószínű, hogy az már előzőleg is ilyesféle yo1t. Bizo
nyos, hogy azt. már fl, tanácsháza t-ofony;:isakjának a hatása alatt 
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újitották m.eg l827-ben. Ez h,hát a helyi hagyomány sajátos én-é
nyesiHése. A toronysisak egészen közeli rokonságot mutat többek 
között a budai krisztinavárosi templom tornyával, amely éppen a 
mi építkezésünk előtt (1795-ben) épült, vagy az egykori tabáni 
szerb templomnak alig két évtizeddel korábban (17/5-ben) emelt 
tornyával, s nem különben a pesti terézvárosi templom tornyá"ml 
is. Ez utóbbinak azért is nagyobb jelentőséget tulajdoníthatunk, 
mert ezen is vasrácsos melh-édű erkély van. 

A szegedi városháza eredeti tervr~jza és a meg.-alósult épület 
között az eltérések ellenére is oly szoros összefüggés áll fenn, 
hogy azok alkotójában ugyanazt' a személyt kell ~ielismeI'llünk. 
A ten-rajzon ennek a korszaknak egyik legszebb magyar építészeti 
elgondolása öltött testet. Alkotója nemcsak páratlanul tehetésé
ges mllyész, de rendkívi.il művelt ember is volt, aki az építészet, s 
általában a mű...-észet hazai és küU'öldi fejlődését alaposan ismerte. 
N em szükséges újból és részletesen taglalni, hogy ez a_ tehetséges é" 
müvelt. rendkívüli alkotóképességekkel rendelkező ember csakis 
a felvilágosult, a közgazdaság, a tudományok és az irodalom terén 
egyként otthonosan mozgó Vedres István lehetett. A dunántúli 
emlékekkel való szoros kapcsolat ,-eclres itteni gyakoI'lloki ideje 
alatt szerzett megfigyelései és tapasztalatai révén indokolt. Po
zsonyban is minden bizonnyal már egyetemi és gyakornoki éni 
alatt megfordult, és járhatott azokban a yárosokban is mint pl. 
Egerben ---. amelyekről egyelőre nincs tudomásunk. Egyetemi 
ta'iIulmányai idejé~ éyekig pe.sten lakott, s hivatalos kikülcr~tésben 
is számtalanszor megfordult Pest-Budán. s nem keriHhették el ±i
gyeimét az éppen ~kkortájt befejezett vagy folyamatban leyő 
építkezések. További építkezésein is megtaláljuk majd ezek hatását. 
- " Vedres pályafutása, a levéltári és egyéb építéstörténeti adatok, 

a fennmaradt tervrajzok, a föntebb elemzett stílus összefüggések 
kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az épület a maga egészében 
benne fogamzott meg, annak alkotója egészében és részleteiben 
is ő. Feltehető. hogy a tervek kidolgozásában Sch"wörtz János is 
közremü!;:ödött. Ez~~zonban aligl1it v~lt több a Yedres által felvá
zolt ten-ek müszaki megrajznl~sánáL ::\"yih-ánvaló, hogy a részle
tek kidolgozá'iában is a Vedres által összegylí.jtött és kiválasztott 
met'3zetek szolgáltak mintáuL Több példánk is van arra, hogy 
Vedres késlekeclik a rajzok elkészítésével. A sokféle mllszaki elfog
laltság mellett az i'3 magyarázza ezt, hogy őt más problémák is 
állandóan fo,glalkoztatták, s alkotó erejét lekötötték. Kem különös, 
ha a teryrafiok elkészítésében má'3ok munkáját is igénybe vett"" 
ami ebben az időben már a hivatásos építészeknél is általános 
szokás volt. A vedresházi gabona vermek rajzolója pl. Illyés Ágoston 
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mjztauár volt, akitől a "Szegedi Oskolák Képe" is származik. Ennek 
szakszerű elgondolása, műszaki felépítése s gazdasági .rendeltetése 
ellenére is eredeti és sajátos művészi hangulata, kétségtelenül az ő 
legszemélyesebb alkotása. Erről a saját közlé.se a legfőbb bizonyíték. 
A t.aná.csháza teryrajzának az esetében is legfeljebb erről lehet szó . 

. Nemlehetetlen az sem, hogya ten'rajz is Yedres munkája, s azon 
Schwörtz János aláírása esak a szerződés ben vállalt kötelezetisé!:tek 
megerősítése ,égett szerepe1. A tanácsi jegyzőkönyv megel~léle
zik arról, hogy ét térHajzok két példányban készültek s azokat a 
vállalkozók aláírásukkal ellátták. Az 1/94-ből ránk maraclt eredeti 
Vedres tervrajzok alátárnasztják ezt a felfogásunkat. A tanáe,si 
iratokban egyébként is a tervek elkészítésével és henyújtásáyal 
kapesolatban rendszerint Yerlres neye szerepel. 

Y. 
Szeged régi méreteihez és gazdasági erejéhez képest hatalma:" 

épületkomplexumot alkottak azok az iskolák és egyházi épületek. 
amelyek az egykori Demeter-temlom két oldalához csatlakozva 
nagy térséget töltöttek 11e, s amelyek építése 1793-ban kezdődött, 
s kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 1811-ig folyt. Az épü
lettömb hiteles képét Vedres őrizte meg "A Sz,egedi :J.iúzsák Száza
dos ünnepe" c. könyyében.1 ..:1. raj zot Illyés .-1.goston piarista raj z
tanár, a Rajzoló Iskola yezetője készítette (l5.kép). A templomtiJj 
jobbra a Piarista rendház, balra a Plébánia helyezkecUk el. A 
baloldali, Iskola utcába benyúló két háromszögű timpanonnal 
tagolt homlokzatú épületben,' mdynek tetején kicsiny hagyma
kupolás tornyocska áll, az eiSnnás mellé sorakozó ::\ einzeti és 
Polgári Iskola, Rajziskola, Gimnázium és Líceum (Philosophia) 
helvezkedett el. 

. A Demeter-templomról tudjuk, hogy annak alapjait a korai 
Árpád-korban rakták le. A raizcn látható képét a XVII. század 
huszas-harmincas éveiben nyerte. Az iskolai és egyházi épületek 
keletkezése is a század elejére, a yáros újjáépíté!'ének első kOI'E:za
kára nyúlik y issza. 

Az< 1719-ben alapított gimnáziumot csak három éy múha, 
1822-ben tudták elhelyezni a Demeter-templomtól nyugatra levő 
nagy udyari épületben. Ez a yárosévolt ugyan, de a katonaság kór
háznak használta. Ekkor új katonakórház épült, s a visszakapott 
épületet a .-áros keresztfolyo.,óyal két részre osztotta. A folycsó 

! re.dre~· I.51t~án: _-\ <""zegc:1i múzsáJ~. ot. ~':i Szege-d, Grünn~ 1820. 

57 



két oldalán három-hárum tantermet létesítettek éi Deák Oskola 
6 osztálya számára. A gimnázium vezetését é-s az ifjak tanítását 
az ekkor betelepített piaristákra bízták. A rendtagok részére 
nem építettek új rendházat, hanem a plébános által is lakott, A 

már ekkor is ódonnak tartott házban helyezték üket. 2 Az 1787. 
évi Yedres-féle ten-rajz alapján megállapítható, hogy ez a ház a 
templomtól jobbra helyezkedett el, úgyhogy ennek éó: a templom
nak a homlokzata egy vonalba esett. (l-L kép). Ezt az épületet 
hosszú évtizedeken keresztül állandóan javítani kellett. Amikor 
178 7 -ben Szegeclet három plébániára osztották, s a pléhánia veze
tését világi papokra bízt"í.k, a koráhban is gyakran elhangzó kéré
seknek megfelelően kibővitették. Az l'igO-e;; évek elején további 
bővítési elgondolá'3ok merültek fel. Ebből az időhől való a Demeter
templom körzetéről készült Balla-Dobi-féle helyszínrajz, amely az 
akkori plébánia- és renclhúzat már kibőyíteni teryezett alaprajzi 
elgondolásában mutatja be (H. kép). Ez a helyszínrajz tanulságos 

,azért is, mert azon a templomtól északra ferde irányban, vagyis CI. 

későbbi l'3kola utca vonalában elhelyezkedő "M" jelzésü téglalap az 
1793-ban épült gimnázium és lÍC:eum új épületének a helye.3 Az új 
iskola építése akkor nílt elkerülhetetlenné, amikor a város vezetősége 
elhatározta. hOQ"v a gimnáziumot két filozófiai évfolyammalIíceum
má fejleszti. O'\. i~aln'ara engedélyének megérkezése: 1792. okt. 15. 
után a piarista rend ,-állalta, hog~- nég~- új tanárt boc,~át az iskola 
rendelkezésére, s ürv a tanítás ideüzlenec:;en a rendház re±ektóriumá
ban még: ez é,- de~'ember ll-én megindult.] A kö,-etkező év február 
3-án kÖtött szerződésben cl tanáé·s kötelezettséget vállalt az új 
iskolaépületek emelésére, cl. rendház renoválá"ára és bővítésére, 
valamint. plébániaház építésére. 5 A l,övetkező hetekben l:n.egindul
tak a tárgyalások az iskola helyének megállapítására yonatkozólag. 
A rel1dtörténet I'észlete~en tárg~-alja a különféle jayaslatokat. EZ0k 
közül érdemes megemlíteni azt az elgol1dolá"t, amely a rendház 
déli, hefejezetlen részének emeletekkel való bő-dtésével akarta it 

felada tot megoldani. A Ül. vaslat hangsúlyozza, hog,- ez cl megoldá", 
ne~csa!c ~z i:k~lának a~ 511;elyezés~i ~l~la~á _ meg ~iliány~alan~uf' ,d~ 
a yaro') dIszet iS naQ"vl1lertekbcn dl"zItene. Ennek a ,-aros,zeprto 
gondolatnak él jelenÚ~ezése mintha Yeclreqe yallana. Ez eS0t'ben 
mégis azt kell tartanunk, hog:- Yedre'S inkább azt az elgondolást 

-képviselte, hogy az iskolát a templomt61 északra [pb-ő. beépitet-

2 Reizner: Í. lll. III. 8l2. L A tel'\rrajz jpJmagynrázatáhan. 
3 "die Schullen deren Studentcn:' 
4 Papp I: A piarisUlk SzpgedPD. SZ(',"fc'C!. l q "Ii. l :iS. L ReizntT: l. m. 
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len fundus on emeljék .. -\ tanác·" ennek ct területnek az át-engedé.sét 
kérte a rendtől. aminek ellenéhE'n felajánlotta azt a telket. amely a 
rendház kertjétől keletre. tehát a Tisza felé terült el, s amelyen 
épiUet L'i állott. G Az erre yonatkozó szerződést márciU'; 13-á'!i alá
írták: A "Jlagi'itratus ,-i"zont azonnal hozzálátott az építkezések elő
készíté:,éhez.' A ,'áros Bőjtmú"ha nt 4-én megkötötte a szerződést 
Schwörtz János építőmesterTel é~ a többi me-sterekkel. ami után 
rö,idesen, május 25-én megtörtént az ünnepélye" alapkőletétel. R 

A tanácsi jegyzőbin.n·pk. de maguk a rendtiirténE'ti iratok is 
nagyon keyeset beszélnpk az építkezé;;: menetérőL ami, azonban 
bizonyára ten-szerüen és t;C\'orsan haladt előre." A rendi "Eykömey" 
egy 1{e1yen csupán annyit' moncI ezt illetően. hOQY "az iskolák új 
épülete számára az anyagokról gondoskodtak. s ;;:zinte észreyétle
nül minden előkészületet llwgtcttek".lO Az épület gyorsan felépiUt. 
Erről tanúskodik a ,'árosi tmúcs li~)4. június i -én tartott ülésE', 
amely me;zemlékpúk a nag)' fE'la vató ünnepségről. s némi leírást 
ad magáról az épületről is: .,e neme:, "áros mind önnön hazafiak
nak, mincl ct L~örnyékbeli ifjúságnak okiatá~ára az eddig volt hat 
Iskolákon fölül az Philosophia tudományának tanítását is t a val 
esztendőhen bé hoz,'ún. ~-'azunnal Palánkban a Szent Demeter
templom sarl~úi1 egy két réHi roppant;; dísze,,; Iskolai új-épületet 
gondosan, kök.ségesspn. az tudományokhoz ,'onzódó kiUönös sze
retetéhől emeltt, mtIly épület az e~ztendőbell már egész tökéletes
ségTe hozattatyán. azonkhüL hcgy az épület felső réte közepén 
készített holtozatban kőfal közé t('tett bádog edényben ez váro.s elől
járóinak newi deák \'(Or"e1:ben zárattatt~k, eg~'szers- mindazon 
épület torouyzatlyára ez "árosnak ki-meczett, s-majd hat ii-záz 
esztendős Bárány ezimere alá az esz!.pnrlő szám iraHatott ... "ll 

Az épület tehát ~ll1eletes ("két rétü") yolt. holtozott hel~'iségek is 
voltak, s tetején a kőhárány szobrút, mint CL "áros c:íllwrállatját 
helyezték eL 

Eze~ az ~pítkezés;l',aZOllbaI1Illég,nem elég:ite:l~k ki a,\'ár~s 
egyre no\'ekYo lako"saganak az l:,kolak gyaraplta;;:ala "alo 1ge
nyeit. 

A .Ratio Edueations értelmében a nagyváradi főigazgatóság 
már i ifll-ben elrpndelte. hogy él "úro:-. él hd városi lpán,viskohl, 

fi Pa[:rp J. i. m. 140. 1. Anna1e~ 5x-iJ9. il. 
7 A7Znale.s 57 - 38. L és 63. 1. 
8 Papp .J. i. m. 141. L Itt közli a Sehv·;öl't:;; ·JárlD';';,,! köt,Su ('ontrac-tti:-

teljo"i szövegét. 
9 Illyés Ágo8ton: Brevis descripto ... 49-50. L 
10 Annal-es '," (1793.) 63. 1. 
II Szegedi .4Uami Levéltár. 1794-. lOt)'!. ';f.. tan. jgyzk. '~:l-9+. I. 
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részére külön épületet emeljen. )~ tanácsi jcgyzőkönyyekből való
színűnek látszik, hogy ez az isko~a még ebben, ele legkésőbb a kö...-et
kező évben elkészült.12 Illyés Agoston iskolakrónikájában az 1793. 
é...-ről azt írja, hogy a palánki leányiskola már készen áll, és fel
szerelése is megtörtént. Közlése szerint ~a tanító lakásának a füté
sére 6 méter tiízifát és 300 manipulust (csomót), azaz náclké,-ét 
utalt ki a város. A nagv...-áracli iskolafelügvelő most már az alsó
és felsőní.rosi lánviskol~l~ felállítását is sür'g'eti.l3 A tanács azonban 
válaszában kifejti, hogy _.\l"ó...-ároson megfelelő leányiskola ...-an. 
Ez nem egészen felelhetett meg a valóságnak, mert Yedres és 
'-olfordt 1799. évi jE'lentéséből ennek éppen az ellenkezője derül ki. 
;\. valóság az, s ezt a tanács nagyon is hangsúlyozta,_ hogy jelenlegi 
helyzete új iskola felépítését nem teszi lehető...-é.l.l Erthető, hiszen 
éppen ez é...-ben indult meg a gimnázium építkezése a Demeter
templom töyében. s tudjuk, hogya "dros ekkor már igen komolyan 
foglalkozott a tanácsháza építésének ten-eivel is. 

Az iskolai épületek anyagára nézve tudjuk, hogy azok részben 
téglából, részben vályogból épültek. Csekélyebb" mennyiségben 
valószínüleg a kapuk, s fl díszesebb részek kiképzésére köwt is 

~O használtak. Egy későbbi, 1805. é...-i ianácsülésből éppen elTe az 
időre vonatkozólag van érdekes adatunk. .;Yedres úr kézírása sze
rint, 1792-ik eszte'lldőkben a palánki iskolák építésére 10 öl termé~
kő vevődött kölcsön." lIIi...-el a városnak most nincsen il...-en köw. 
azért a polgármester- ja...-a~olja, hogy Gácsér uramnal~ tíz ezer 
égetett téglát adjon helyette a yáros. Yalószínü, hogy ez eset
ben is a ...-áros határában is található. könnyen málló homokkőről 
volt SZÓ.15 • 

Az iskolaépítkezéseket maj cl csak egy évtized múltával, 
1805 1806-ban folytathatták. Közben a város an...-arri hehezete 
megrosszabbodott. Továbbá elkerülhetetlenné vált eg}-ré.szt a t'emp
lom körüli épülettömb másik "részén, vagyis a rendházon ...-égzendő 
bizonyos javítások és bővítések foganatosítása, másrészt pedig a 
tanácsházának a város minden erejét lefoglaló újjáépítése. A kollé
&,iun;; t,er~ü~etén 1~96-ban lá\;wk ~g~- kor;lOlxabb m~ret~í. rello\-á~~si 
es bOYltesl munkalatot. Errol az epJi:kezesrol a tanac"l 1ratok szuk-

" "Or8zágos Ledltár. 17Hll. Helytt. Civitaten~ia. Fons. 54-. Pos. 00. 
Annale.s .. (17H6). H3-94. 1. -

13 Illyé8 Agoston: Brevis descriptio. 27. 1. - Reizller: II. H. 1. é" III. 
269. 270. 1. 

14 Szegedi Aljami Levéltár. 1800: 124H. 'Óz. és 1801. 1178. sz. taD. 
jgyzk. - Illyó Ag08tOll: Brevis Descriptio ... 4H. 1. 

15 Oltl'állyi Pál: A szege:li plébánia ..... H2. 1. - Szegedi Allan7'i Le-
véltár. 181H" 431. sz. 75f!. sz. 18:":0: 3280. st. tan. jgy?;k. 
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:>zavúan emlékeznek meg, s a rendi "Évkönyvből" is csak annyit 
tudunk, hogy gazdasági épületek, nevezetesen konyha, raktárak 
és istálló építéséről van szó. Ez az épület csak a rendház déli szárnya 
lehetett, ahol a Balla-Dobi-féle tervrajzon többek között a 
refectoriurnot jelentő "D" betűt látjuk.Valószínűleg erre a szárnyra 
vonatkozik Czimer Károlvnak az az adata. hogy Vedres István a 
rendház ueh-arán különálló épületet emelt, ,,~. barokk kastélyok 
formájában, kiemelt kettős tetővel, s homlokzatát ízléses és virág
girlandos díszítéssel gazdagította". Forrá~át ugyan nem jelöli meg, 
de ez a közlés olyannyira megfelel Vedres egyéb épületei stílus á- ' 
nak. hogv annak elfogadható~ágúhal1 kételkedni semmi okunk 
.~inc:sen.16· ,~~ 

A gimnázium épületének a telek másik végében való foly
tatásúra 1799-ben került sor. Ehhen a szakaszban helyezték el cl 
nemzeti iskolát. Aláhb látni fogjuk, hogy e szakasz és a 'gimnázium 
között épül fel majd későbben a rajziskola. Ennek az Iskola utcai, 
tehát heh-árosi nemzeti iskolának az ügyével együtt olvastuk 
\-eclresnek az alsóvárosi nemzeti iskola és kánto~iakás emelete" 
építésére vonatkozó javCl'ilatát. ,Jelentését Volford József polgár
mesterrel közösen írta alá, de azt valószínüleg maga fogalmazta, 
mert saját kézírúsában nyújtotta be. Hogy ez a jelentés mennyire 
tanuhágos a vúrosszépítő gondolat s a közízlés irányításának neme~ 
szándéka szempontjából, arra ehő fejezetünkben már rámutattunk. 
Hangsúlyozza, hogya régi épületek éwnkénti "tolclozgatá~a é~ 
folelozga tá sa" sokkal költségesebh, mint az új épületek emelése, 
ele rámutat arra is. hogy az lllár sötét és nag:von neehes volta miatt 
sem alkalmatos :.a '-gyermekek és Leál;,:kák számára nézve." 
Xem írja ugyan kÜ'eje~~tten, de minden sorában érződik a gyerme
kek egészségének féltése. Benne lappang tehát a felvilágosodott 
ember emberszeretete, s a közegészség: szohálatának fontos szem
pontja. Kiemeli, hogy az e~eletre~ való '-építés egyáltalán nem 
költségesebb. mint az elterpeszkedő fölelszintesé, ele ami szintén 
nagyon fontos, így a_ gyermekek számára nagyobb szabad terei, 
neh-art l1verhetünk. Es ezekhez az érvekhez l1vomatékul hozzá
kapcsolja' azt, hogy az emeletes és csinos épüietekkel szépítik ct 

,árost, és fejlesztik a polgárság ízlését. j\linclkét iskolának a "raj
zolattyát" is csatolja. Az építési problémákat oly részletesen, ala
J?os~n, a t~n-ező. és ~lkotó cmb;-r benső átélésé.wl'n mon;:lhatni 
Blmenyszeruen adja elo, hogy ezeK a ten-ek csakIs tole szarmaz
hattalL A tanácsülés jóváhagyta és a kamarához engeelélyezé~ 
,égett még márciusban felterjesztette a költségveté,st és a terv-

lG Cz:mel' Károly: A Szeged-belvárosi kaszinó ... 3(i, 1. 



rajzokat. A kamara jóváhagyása kivételE'.~E'n hamar visszaérkezik, 
,~ így a tanáGs július 10. ülésében már megbízást ael SChWÖI'tz János 
kőmííves mesternek é~ a többi mestereknek a munka megkezdé
~ére. azzal a szigorú uta.sítással, hogya tanáüsház építésében majd 
emiatt fennakadás ne legyen. A t~{náC'sház építése az augusztus 
30. alapkőletétel után megkezdődf:itt, yalószlnü tehát, hogy az 
iskola falainak a felhúzása addigra meg is történt. 

A palánki iskolának a gim~áziumEh'al összefüggő homlokzatát 
. az 1886-ból származó kőmetszetről ismerjük. Az ~iSóvárosi iskola, 
a tervrajzokkal egyetemben, nyomtalanul eltünt. Talán némi fogal
mat nyújt róla a jóval késéíbb, de hasonló, éppen az alsóvárosi 
iskolára hivatkozó elgondolások szerint ten'ezett és épített rókusi 
népískola, melynek egy későbbi időből nló \-ázlatos lerajzolása 
rendelkezé.sünkre álL (lia. kép.). Egyébk~nt a helyzet az, hogya 
palánki iskolát ez hben befejezték. Illyés Agoston alább következő 
közlése erről tanúskodik, az alsóvárosié azonban évekig elhúzódik. 
Ez esztendőben valószinilleg csak a régit hozták rendbe. s később 
fogtak hozzá a Yedres elgo:ndoIta é." t~ITezte újnak a ~egépítésé
hez. A következő években nem egyszer fog-lalkozik a tanács ezzel 
az építkezéssel. \' alószíníÍ, hogy IS04-ben '-már ez is készen volt, 
mert ekkor egyenlíti ki a tanáüs 8zökfü Antal lakatosmester 
számláit.l7 A ~i'ókusi iskolával kapcsolatos az a közlés, hogy a 
tágas és magas termekkel felépített alsó,-árosi nemzeti iskola 1810 
körül készült el, valószínűleg már csak a kü<:ő vakolásra, meszelésre, 
esetleges díszítéselu'e yonatkozik. 

:\ rókusi iskoláról tudjuk, hogy a templom megtervezésére 
szóló városi taná·esi rendelkezé.~sel egyetemben, annak megterve
zésére is 1819-ben kapott megbízást. Amíg azonban a templom 
terveinek ben:rújtá'lhal évekig késlekedett, az iskola-tervrajzokat 
még ebben az évben lwnyújtotta. A yálaszt.ott község földszintes 
iskolát szeretett volna építtetnL ele a városi tanács Vedres emeletes 
épülettervéhez ragaszkodott, s azt fel is terjesztette akamarához. 
Az engedéh- azonhan számtalan sünretés ellenére is csak 18Zi-ben 
érkezett n~eg. De az építkezéshez '-nem fogtak mindjárt hozzá, 
hanem csak 1830-ban, tehát Yedres halála évében. Az iskola 
1832-re készült el. Az 18i9-es nagy árdz után az alig- néhány tal
pon maradt rókusi épület. mint él)pen a kórház és ten~plom kÖzött, 
ez is fennmaradt: későhb azonban áldozatul esett· az áJ'Yíz utáni 
nagy újjáépíté'lnek. Az eredeti tervrajzoknak, mint a többieknek is, 
nyoma veszett. Az épületről azonban fennmaradt CT ászai Géza 
"emlékezetből papÍITa Yetptt" rajza (lia. kép.). Ebből a rajzból 

17 S'ZéíFrli' Allami [erdlár: 180-1. 1.J1P. sz. HUL jilyzk 



js, amely talán egyes díszítő vagy tagoló elemeket elhagy az épület
ről, el<;ő pillanatra feli"ll1erhetjük a Yedres-féle épületek sajátos 
jellegzetességeit. TIyenpéldául a tetőnyergen elhelyezett harang
t.ornyocska, amilyennel a beh-árosi nemzeti és rajziskola felett is 
találkozunk. Amannál azonban még határozottabban képviseli 
már a klasszicizmust. Az épület kiegyensúlyozott, szinte monu
mentális hatást kelt, lunettaszer{í. félkörÍYes, sugárdísze,~ kapuja, 
az egyszerű, sűrü ablakszemes, alig vagy esetleg nag-yon enyhe 
keretezésü ablakok, az egy tagú nak tűnő emeletközi és koronázó 
párkány, az emeleti ablakok feletti kis rozetták. mind olyan elemek, 
amelyek már a klasszicizmusnak a jellegzete.sségei. .T ászai rövid 
leírása szerint fő homlokzata a Kossuth Lajos sugárútra, oldala 
pedig a templomtérre nézett. Az emeletnek a templom-térre néző 
részében t{u;ras tanterem volt a fiúk részére. annak többi részét 
pedig a hár~lll'3zobá" tanítói lakás foglalta el.' A földszinten volt a 
leányok osztály terme, és ugyancsak háromszobás lakás a tanítónő 
részére. Jászai megjegyzi. hogy a lakásokat 1875-1wn tantermekké 
alakították áp8 

Az Iskola utcai épületek jelentős része tehát már. készen állott, 
amikor a tanácsháza építése megkezdődött. Illyés _-1.goston emel
kedett hangon emléb-'zik meg az épületekről. "Ez az épület nem
csak a líceum és gimnázium, hanem a nemzeti iskola négy osztálya 
i'izámára is, amelYek ezelőtt hosszú éveken át hUönböző helyeken 
kaptak szállást, oly elegáns otthont adott, hogy mindenki tekin
tetét magára yonta." Ekkor állították fel a rajziskolát is. A kez
detlegesebb rajzoktatMt már az előző években bevezették a nemzeti 
iskolá~an, különösen a polgári iskolául szolgáló negyedik évfolyam
ban. Erdekes képet kapunk cl -város iparosodás áról is Illyés írásai
ból. ,;~liyel a kézmüvesek különbözősége naponként nagyobb szám
ban növekedett, és mihelyt azok, akik a mesterség nagyobb ízlésé
nek elsajátítá5a yégett, még nagyobb költségek árán is. cl rajzolá<; 
megtanulá~ára táyolabb fekvő helyekre kényszerültek elmenni ... 
a m{íyeltebb nemzetek sorába ,-aló emelkedés, -valamint cl nép 
boldogabbá tétele érdekében", szükségessé vált a rajziskola mielőbbi 
felállítása. '-olford .J óz~ef polgármester, ,.a tudományok előmoz
dítá'lának nagy patrónusa", a rajziskola vezetését a piaristákra 
bízta, A yáros pénzügyi tartalékait a tanácsház építése ekkor már 
nagyrészt felemésztette, így nem volt lehetőség a rajziskola saját 
épületének felállítására. A város tehát elvállalta a rajztanári fize-

lE J á8ZW' Géza: A szegedi Sz. Rókushoz címzett. ]'. kath. plébánia 100 
éves története. Szeged. 1905. Az építkpzÉs01,]'ől szóló fejpzC'tek töhb he
lyén. - Pei~iiu i. m. III. 277. 1. 
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té<nek a biztosítását, d(~ a t-anárnak mint f0ndt<1gnak a társházban 
'való elhelyezését kérte. Az iskola ehő tanára Illvés Agoston lett, 
akit a v~ros vezetősége lí99. december lS-án vdísze~ megu}itó 
ünnepség keretéhen iktatott be állásába. Az ünnepi beszédet ma
gyar nyelven (nem latinul]) maga az ifjú professzor, Illyés mondotta. 
A t<1nítást a líceum fizika-termében kezdték meg, s itt egy egész 
é.-tizeden át, 1809-ig működött, amikor az épületnek a közben fel
épített plébániaházhoz csatlakozó szaka'iza is' elké'izült, s abhan ez 
a maga korában kitünően felszerelt. nagy gonddal yezetett iskola 
Yégleges otthonra talált. Számo:, ki~ehh~l;aiáobb eseményből tud
juk, hogy annak ügyét Yedre;; is állandóan szíyén yi:,elte. Fehzere
léséről. ~l~öm-yeirőr~em egyszer maga gondoskodott. 

A~ Isk~la utcai épül~hömb feJles~töse a Tanácsháza építé~e 
közben sem szakadt meg e!részen. Hégi. immár másfél énizedes, 
és nagyon sok yitára, a'- plébánosok é~~' a rend közötti ellentétre, 
sőt ellenségeskedésre i~ vezetett a plébános házának egyre csak 
elhúzódó felépítése. Eppen ezért a rend és a püspök, illetye a 
plébánosok, ele maga az iskola igazgatója is állandóan szorgal
mazták ennek az épületnek a ielállítá~át. c\ tanács. mihelyt a yáros
háza építése annyira előrehaladt, hogy anyagi erejének egy része 
felszabadult', hozzáfogott a Plébánia-ház építéséhez is. Itt osak 
megemlítjük, hogy éppen ebben az időben indult meg a yárosi 
kórház építése is, de ez eleinte nem kötötte le nagyon a yárost, 
mert errE' Pozsonyi Ignác bőkedi alapíh-ánya szolgált alapul. 

A "paroldális ház újonnan yaló építése" ügyéhen 1800-ban 
találkozunk az első határozott tanáosi intézkec1éssel. Ez az ülés 
meghagyja a polgármesternek, hogy azt "a második Planum" 
szerint a templomig építsék meg. A .,második" megjelölés bizo
nyára azt jelenti, hogy itt E'gy áttogó, az iskolák s cL plébániaépület 
csoportját felöleW tervsorozat második részéről yan szó. Ennek 
megfelelően az első telT csakis a gimnáziumnak és a líeeuml1ak 
mé:r 1793 -94-ben meQvaló"ított ten-ére yonatkozhat. Ebben az 
évllen azonban mégse~l.l kezelték el az építést, mert a következő 
évben a tanács újból arra utasítja a polgármestert. hogya már 
jóváhagyott tervek sZE'rint az építkezéshez halcldéktalanul lássa
nak hozzá. A rend történetből értesülünk év-ek múh-a, hogy a plébá~ 
nia épülete !lS. kép) 1804-ben teljesen elkészült Y Az épület 
t-eljes felszerelése azonban természetesen még én'k ll11Ü..-:l sem 
volt hiánytalan, a pial'Í'stákkal való viták okozták, hogy a plébánia 
kerítése csak 1819 -20-ban készült el, melYllPk ll1unkálatait méS( 

19 Illyé8: Brevis Descriptio ... 49-50. i. - AIlIillle.~ ... :!.Jc8-~;)1. ll. 
(1309.) 
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ekkori~ Vedres irányította és ellenőrizte. ~eki kellett gondoskodni 
a plébánia kapujának csináltatás áról is. LJgyanebben az időben, 
vagyis I820-ban olvasunk az épület "árnyékszékének" felállítá
sáról is. 2o 

A plébániaház épületének befejezése (180.!) után kétévi szünet 
következett az épülettömb fejlesztésében. Az alábbiakban ugyan
ekkor a városi kórház építésének nagyobb kibontakozását fogjuk 
megismerni. Ekkor "az összes palágki iskolák számára szóló 
alapvető ten- szerint'· írja Illyés Agoston a. plébánia és a 
nemzeti iskolák között hátra volt még a rajziskola megépítése. 
Erre 1806-07 -ben került sor. Ez év augusztus I2-én foglalta el tanít
ványai élén Illyés Agoston az összes'-szükségesekkeC jól fel'Jzerelt 
új iskolahelyiségeket. A rajzi<;kola vezetőjének kétszobás lakása 
és műterme a löldszinten yolt. Az emeleti traktusban három jó 
világítású terem állott az iskola rendelkezésére. A legnagyobb 
közös teremben dolgoztak a kezdől;:. Külön, kisebb helyisége volt 
a haladóknak é~ a ~1e.sterlegényeknek, míg a legkisebb' a n~esteré, 
illeh-e a tanáré ,-olt. A rajziskola traktusával elkészült az iskola
épületek teljes homlokzata. Készen állott már a Plébánia-ház is. 
Elérkezett tehát az ideje annak, hogy az iskolákban tanító tanárok 
otthonát, magát a rendházat is az új építkezésekhez méltó módon 
renc1behozzák és fejlesszék. 

A Yedres által még 1787-hen készített ten-rajzon a plébánia 
és a rendtagok közö, épülete csupán a Templom térre néző trak
tusbóL s a Piarista (később Réni) utcába bcnyúló két helyiségből 
állott. Yedres ehhez az épülethez még n1Íntegy öt szohából (szerze
tesi cellából) álló szakaszt tervezett. Ez valószínüleg már akkor meg
épiHt, bár közelebbi adata.ink az építkezésre vonatkozólag nincse
nek. Lényegesen tOYClbbfejleszti az épületet Dobi Ish-án terve. Az 
olclaluicába benyúló traktust is megnyújtja, de még egy keleti 
szaka'izt is ten-ezeH, mely ct rendház ebécllőjét, konyháját és gaz
dasági heh-iségeit foglalta magában . .:\ korábbiakban már szóltunk 
alTór'~ hog~: e~t a t;';ktust 1 ~~l~-l~an húzták ie~, ,mégpedié? \: e~res 
tervel szennt. A varas yezetosegenek elgonclola'iaban valoszműleg 
ennek az épületnek a teljes rendbehozatala volt az utolsó program
pont. Ez a magyarázata annak, hogy a rend minden yeszekedése és 
könvörgése ellenére sem fogott hozzá addig ezekhez a munkálatok
hoz: al.;;'íg él már nélkülfjzl~~tetlen iskolaépiiletek el nem készültek. 
A régi épület egy részét az újjáépítés elótt ki kellett üríteni, ehhez 
pedig szükséges volt a plébániaház korábban való megépíté'ie. 
Miután pedig él város mindezekkel a feladatokkal elkészült, de már 

eo AnualeB .. 154-156.1. (180G.) - Oltrányi Pál i. m. 123.1. 
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fl töhh llC'lyütt düledező épület teljes renclbehozatalát ,sem lehetett 
ton1hh hala~ztani. yégre 1807 -ben ehhez is hozzáláttak. A tal1áC';::
üléseken ettől kezch-~- három éWl1 á t gyakoriak az érülettömb emf' 
részére Hlnatküzó jelentések és rendelkezések. Az lE07. éy eléj{:n 
a tanáe~ múr az elöző hben kiküldött bizottsá,g jelentését hal12"atta 
meg. s tárgyalta a bel1y~ljtott ,.Hajzolat .. -üt. A bizottság tagjai 
Zombol'Y Pál és Szluha _-'-dám tanácsbeliek és Yedres István 2"eo
metra ,:oltak.21 -\ köwtkező évekből származó adatok azt m~iat
ják, hogy a na2"yobh helYreállítá"i munkálatok. melYeknek véll
zésére Sc:hwörtz'-.J ános más I11Psterckkel egyetemben 'kapott szr::;'
ződésbeli l1lPghh-ást. tulajdonképpen ('sak 1809-ben indultak meg
s 1812-1)pn fejezőc!tek be. 22 

Az első munka a rendháznak a templom szentélye fölé benyúló 
könyvtártermének helYreállítá,sa volt. "\ rendház rektorának eré
lyes' fellépésére. miutái1 12 éve ismétlődő, de meg nem hallgatott 

, könyörgéseikre hh-atkozott, a tanáes végre kiküldött egy újahb 
bizottságot. melvben Yech'es és Schwartz mester is részt vettek. 
:Megállai)Ít~tták, 'hogya könyvtárba befolyó esővíz már nemesak a 
könvyeket yeszélyezteti. dc a sekrestyét is beomlással fenyegeti. 
Ezu·i:cí.n ennek a 'résznek a kijavítása' gyorsan meg is történt és 
ezzel a, munkálatok ,megindultak; n:~gpedifS nagyobb erőY,el ~81O 
tayaszan, mert .,az aesmester egesz osszel es tavasszal akorhazon 
-dolgozott." A kolostor újabb, ele már megrongált részeinek kija
yítása mellett végre is sor került a tE'mplomtéITe néző, régi kollé
gium lebontására. Augusztus lO-én oh-an nagy esőzés volt, hOllY 
éz az 1732-hen épült, hat szohából álló', s "H~t'rongyos"-nak ne,~~
zett épület annyira beázott, hogy teljesen használhatatlanná vált. 
A rE'ktor a bizottság egyik tagja. Dugonics szenátor előtt hang
súlyozta, hogy ennek a háznak a helyére emelendő épületnek a 
tE'n-e már 1807-hen elkészült. s azt a kamara jóyá is hagyta.23 

A rektor által hiyatkozott ternkről. miként láttuk is. a tanácsi 
jegyzőkön~-nk is megemlékeznek. cle maguk a tervek nyomtalanul 
.E'1tűntek. Ránk maradt azonban t'llY ~dl'\yi:irtz .J ánost ól. I810-hől 
származó ten-rajz.24 "\ Dt'meter-t;'J~1plom bonÜl'a során készült 
egyik fényképen még látható is ennek az épületnek egy kicsiny, 
a Révai utca másik szemközti sarokházá,tól é, fából eltakart 
része. .T ól szemlélhetjük ezen a fotón azt j:::, hogy annak foly-

21 Szegedi AUa;ni Laéitár. 1807. 11·1. ~z. tan. jQyzk 180tj: 667. sz. 
tan. jgyzl{. , 

22 Szer;edi Ailami Led/tár: l~().S: 2%~."z. és 1R09: 1390. sz. tan. 
jgyzk - .-\nnules ... :2. 1'1. l. 

~3 A.nnales .... :20S-210. l. 
24 Szegedi ,Al/ami L€/'éltár. l 'ion. 13);.n. '.2. in1t illC'lléklc·te. 



tatása földszintes épület maradt, ahogyan korább,m Yedres és Dobi 
tervei alapján elkészült. A rendi krónikás feljegyzéseiből megtud
juk azonban, hogy az 180i-ben elfogadott templom-téri homlokzat
ten- csák földszintes volt, s a rektor és a tanárok kérték annak 
emeletesre való felhúzását. Xagyon érdekes az c körül lezajlott 
viták ismertetése. ), rektor haÍHlsúh-ozza: .. nem az ő dolguk. hogy 
a szimmetria és a .,,-áros ékesít6se ;zerepet játsszon él l~érdésb~;;. 
Ellenben az Ő gondjuk és kh-ánságuk, hogy mÍlltán a szükséges 
helyiségek egy traktusban nem férnek el, s így az épület túl hosszú 
lenne, tehát az épületeket emelni kell. "25 A szimmetria és a város 
ékesítés e szempont ján bizonyára azt kell érteni, hogya .,,-árosi terv, 
ami kétségtelenül csak Yedresé lehetett. azt a célt tüzte maga 
elé, hog:- ~-Demeter-templom körüli területet szabályozza, s m1ll~k 
megfelelően az egész területtömböt beépítse. Ez meg is történt, 
de csak a templomtéri főhomlokzat, valamint annak a Révai 
utcába benyúló részét építették emeletesre. 

Az új épület alapkőletétele 1810. november 2-án volt, de a tél 
miatt már csak a következő évben indult meg teljes erővel a munka, 
amelynek menetét a tanácsi jegyzőkönyvekben pontosan nyomon 
kísérhetjük. Xemcsak ennek az új háznak az építése folyt ez évben, 
de a réginek a teljes renoválása is megtörtént. Az új épület föJd
szinti része már 1811-ben lakható lett, az emeleti traktus befe
jezésére azonban csak 1812-ben került sor.26 

Ezzel tehát a hosszú, közel két évtizedes építkezés, amelynek 
végrehajtása nemcsak a rendnek, de a város tanácsának és Yedres
nek, valamint az egész lakosságnak sok küzdelmébe került, mégis 
meg valósult. 

A Demetcr-templom körüli épületek felemelésének épl)en két 
évtizedes időszakában az építészeti stílusfejlődés jelentős átala
kulásával van dolgunk. Az építkezések egymásutánját a szükség
letek sorrendje határozta meg. Az egyes épületek, sőt épülehészek 
tervezésében többen i'i ré'3zt vettek. Ezek a körülmények érthe
tővé teszik, ha a három, más-más rendeltetéssel emelt épület kö
zött - ami a hiányosan ránk maradt szemléltető anyagból is 
kitiinik 'stílusbeli eltérések mutatkoztak. Ugyanakko;' a~onban 
megállapíthatjuk azt is amire már egy-két"izben felfigyelhet
tünk --, hogy az egész épülettömb létrejöttében átfogó, összefüggő 
elgondolás érvényesült. 

'5 Annales ... 211-212. L , 
26 Annales ... 217. 1. - Reimer II. 13. 1. S::egcdi Allami Levéltál' 

1811 : 115. sz. 817. sz., 855. SZ., 1208. f!Z. 22i2. sz. és 23!11. sz. tan. jgyzk -
Pap János: i. m. 190. J. . 
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Az iiikOlák építését a templomtól tá '-ol eső helyen kE'zdték, 
holott látszólag az lett volna a természetes, ha az új építkezést 
a régihez csatlakozya indítják meg. Ez a.- körülmény arra vall. 
hogy az összes épületek helyét előre, már 1793-ban kijelölték, 
alaprajzi méreteit pontosan megállapították. Hogy ez valóban így 
volt. arra Illvés Agoston szolgáltat meggyőző bizonvítékot. amidőn 
a pÍébániabJz belejezéséwl,- s a rajzi~l~oláYal kapC'solatosan .. az 
össze.:; palánkbeli iskolára szóló alapvető tervről" ír. ~7 _-\ rendház 
építé;;;éről és javíhí.sairólmondottak során már láttuk, hogya város, 
illetőleg Vedres a telek teljes beépítés ével s a szimmetria hang
súlyozás á val korszerű vúrosszépítő elwt akart köwtni és meg
valósítani. Xyih-ánvaló, hogy ebbe az "alapvető ten-be" cl 

templom másik oldalának a kiépítése, tehát fl rendház is bek
tartozott. Számos, iöntebb már megismert, s az alábhiakban még 
túrgyalandó okunk van annak feltevésére, hogya telTek egy részét 
ma~~t Y edres készítette el, de nem férhet két~'3ég ahhoz S~I~1, hogy 
az 'egész épülettömb elképzelése. mérnöki elgondolása, amel)
viszont eg,- nagvobb városrendezési tervnek is része. csakis az ő 
átfogó el~{;éjéh~l~ születhetett meg. ' 

''rudj uk, hog~- ez az egész épÜletcsoport a szegedi dóm építé'ie 
előtt és alatt teljesen eltűnt a város képéből. A Demeter-templom
ból is csak annak tornya maradt meg. hogv hírmonclóia legven 
Szeged középkori éDítől~1űvészetének. Szám~s kiyáló emher és' az 
ald~ori Yáro~ egész >lakosságának húsz éves munkája és áldozata 
tünt el ezekkel az épületek kel , amelyek egy nagyratörő, humani-;;üt 
nemzedék diesőségét hirdették. Az ismertetett építéstörténeti ada
lékok vajmi keveset árulnak el maguknak az épületeknek a külse
jéről, belső beosztásáról, felszereléséről és berendezéséről. "'\ fenn
maradt, s eddig kutatásaink során előkerült, gyér számú ábrázo
lá~ok, nevezetesen ternajzok metszetek, fényképek alapján ösz
szeállíthatjuk az egész épülettömh pontos külső képét, s megis
merhetjük az egyes épületek építészeti stílusát, valamint egy-egy 
részül;;nek alaprajzi elrendezését is. _ 

Az egykQri templomtéri homlokzatot Illyés AgOStOn ismert 
rajza (15, kép) őrizte meg. amely Yedres: "A szegedi múzsák 
százados ünnepe'; c, könyYf~hen 1820-ban Karats metszetében je
lent meg először. 

A 'Jobb oldalon le,-ő rendház homlokzatáról fennmaradt 
Scln','örtz János 1810. éí'i teI'Yrajza (18, kép), nialllint egy, 
ugyanennek az épületnek teljesen azonos kiképzésű. RéYai utcai 
oldalnézetét 1)ell1utató fénykép, amely a Demeter-templom hon-

~7 Illyés: i. Ill. 4/1, l, 



tásakor készült. Ezen a fotográfián a csatlakozó földszintes épü
let. tehát a rendház folytatása is látható. Xincsen ábrázolásunk 
pnl1ek a földszintes épiÚetnek a templom szentélye mögé befor
duló hát'Só szárnyáró1. )\érni fogalmat alkothatunk azonban ma
gunknak a Czim~r Károlytól az'-1796-os építkezéssel kapcsolatban 
közölt, s fentebb már idézett adalékokból. 

A hal oldali Plébániáról jó fényképfelvétel ismeretes. _\z Iskola 
utcai homlokzat képét, melynek hitelességét az Illyés-féle rajzzal 
\"aló összeyetésünk fogja igazolni, az 1786-ból yaló, s Papp Jáno" 
többször idézett könyyében megőrzött kőn:iE'tszet szemlélteti (l6. b. 
kép). Ismeretes ezenkh"ül egy fényképfeh"étel is, amely azonban 
csak egy kicsiny ré'Ozt mutat be az iskolaépületnek a templom
hoz csatlakozó, tehát a rajziskolát magában foglaló yégéről. 

Az épülettömb elhelyezéséről leginkább cl "Balla-Dobi-féle 
helyszínrajz alapján tájékozódhatunk. A Palánk E' részének fej
lődése szempontjából is igen értékes ez a rajz. 

"\ Hendháznak és tartozékainak legalább földszinti alaprajzi 
elrenclezéséről jó képet kapunk Yech'es 1787. éyi alaprajzából, a 
Barla-Dobi-féle ternajzból, niamint 8clmörtz .Jánosnak 1810. 
é,-i, már hinltkozott rajzából. A Balla-Dohi tery megjelöli a 
kályhák helyeit. míg Sclnyörtz teryrajzún azoknak formúit és 
kémény járatait is tanulmányozhat juk. 

)\em 'mg~-unk ilyen szerencsés helyzetben a pléh~U1iaházat' 
és az iskolaépületeket illetően. Erről a részről eddig egyetlen alap
rajzunk sem került elő. A Balla-Dobi ten-- és helyszínrajz csu
pán a gimnázium és a líceum téglány formájú területét mutatja 
meg. Az egyes i,kolák elhelyezését. a rendi feljegyzéseken kh-üL 
(. s al, az lliyés Agoston raj'ún le~-ő betiijelek" é~ jelmagyarázat 
érzékeltetik. )\éhán~- korábban múr idézett sor sejteti a rajziskola 
teremheoszt{l sá t. 

Ha Illyés rajzát összeyetjük az említett rajzokkaL iilet,"e nwt
;;;zetpkkel és fényképekkel, akkor azt látjuk. hogyarajziskolának 
ez az építészeti rajz g:"akorlatban és elméletben júrtas tanítója 
alig egyszerüsítw adja yissza az épületeket .. ~ nemcsak egészében 
és lén~"egéhen, de részleteiben is ragaszkodik cl yalósághoz. E,gysze
riisítései ét stílusfejlődés, Yélg:"is cl ldas,c:zi(·izmuo.: kor,.:zf'l'ü hatásc1Yal 
magyarázhatók. 

A Hendház fő homlokzatát yiz'igáhaco.:ak cl két le&:fontosahb 
szemléltető emlék, ti. az Illyés-féle 'í'ajz és él Sclm-ört;{-féle telT
rajz együttes segít<:égéwl jutunk megfelelő eredményre. Illyés raj
zának szélső része elY:lgott, a Sclllyörtz-rajz azonhan nlPggyőz 
arról. hogy a főkaputól jobhra már c'iak egy tengely '"olt. "\ kapu
tól a templom felé eső részen né:;>:y tpngelyt találunk. Ez a h0111-
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10kzat tehát 6 tengelyű yolt. ~\ két rajz között'ésupán a kapun 
észlelhetünk lénYeges különbséget. Sehwörtz ten-ének záródása 
egyenes, míg az' Illyés rajzolta ~ képen félkörös záródást látunk, 
benne sugárdísszel. Ez a különbség két okból jöhetett létre. Az 
egyik, hogy az építés során a szin~Illetria kedyéért módosították 
a kapuzúróclúst, s ez cl klasszicizmus nak is megfelelt. \-alószínü, 
hog,- él kettő eg,-üttesen éryém-esült, de bizon\-os. hog,- a yaló
ságot Ill~-és raj~c~ tükrözi. Az c{blakközöket széles,' feje~~t nélküli 
lizénák, tc\goqák.: "\z ablakok kere:ez~s,e ,~l ternc;jzon egyszerl~,b~~, 
az Ilh-es-abrazolason gazdagabb dlszltesu. ~\ tetozeten a szellozo
nyílás'ok árulják el a i~orszc·~·k stílusát. Ezeken ugyanazokat a for
mákat ismerjük fel, mint a Tanácsháza tetőzetén. ~\ homlokzat 
egész megjelenéséhen már az erősen a klasszicizmusba hajló copf
jelleget yiseli magán. Az épület belső beosztása megfelel a kolos
tori szabní.ilyoknak és igénvelmek. Tanul~ágos számunkra a káh-
hák elhelwzé"e és ábrázZlás~, yalamint a kél~ények belső metszet". 
Cs. Sebes1xén Károlynak a :XYIII. századi szeg~di káh-ha- és iütő
berenclezé~ekről szólÓ tanulmányára támaszkoch-a itt i~ arra a meg
állapításra juthatunk, hogy ezen a téren az itteni metszetek a kor
szerü eInket és gyakorlatot kÖYették. Másik megállapítás unk pedig 
az tehát. hogy a hel~-i fazeka;;;ipar. melynek gyökerei a középkorba 
l1~-úlnak Yissza,~s ebben a korszakban müyészi szempontból is 

. kiplégítette cl kor fejlettebb igényeit és szempontjait. X oha azok 
ten-e nem i'i a kályhásiparosoktól, hanem a jól képzett építőmes
tertől származik, azok megntlósÍtás úl1úl már a mesterek képességei
re is gondolni kellett . 

. -\. plébániaház héttengelyes épület yolt, középső. szélesebb 
tengelyéhen a földszinten cl kosáríves főkapu, s az emeleten két, 
szorosan egnnás mellett elhelyezkedő ablak nyílik. A földszint
nek a templomhoz csatlakozó tengelyében egy k'eskcny ajtónyílás 
yolt, s ez valószínüleg a templomfolyosóra vezetett. 1Iyen ajtókat 
általában a renclházal;:nál szoktak alkalmazni. 

Illyés j'ajza és a fénykép között ez esetben is mutatkoznak 
eltérések. 1Ilyé" rajza félkörösnek mutatja cl főkaput és az abla
kokat, holott ez utóhbiak a yaló"á9.han körszeletí\'üekvoltak. 
}íegegyeznek azonban a képek abha~l, hogy ~z ablakok felett cl 
copf legjellegzetesebl) stílusjegyét. a füzérdíszt láthatjuk. s ez 
beleoh-ad cl szemölclökpárkúnyba. ~\z ablakközöket itt is, mint a 
rendházon. szélr,~ és lapos lizénák tagolják. Ezeken girlandos 

~8 ('s. Sebestyén Eárolu: SzegcHi tüzelő és fűtőberelldezésck a X\'IlI: 
században. Szeged, 1932. - Saolj Zoltáll: A Szc!lrcl-aJsÓ"\"t1J'Osi [('reneT:'; 
t('mplom fpítéstörténete. Kézirat'.' (':)zegp<1. H)4fj.) . . 
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fejezetek yannak. amelyek az Illyés-féle rajzon b -- hál' .;;,emati-
kusan, leegyszerűsítve de meQ:találhatók. 

A rendház és a plébániaház~ homlokzatát yiz"gáha azt lát
juk. hogy azokon még a copCstílus jegyei én-ényes~ülnek. A plé
bániaházon részletdúsabb, gazdagahh elemekben jelentkezik, míg 
a rendházon már egyszerűbb ki,-itelhen ... A két épület felépítése 
közötti 6 --8 éy ezt teljesen megmagyarázza. 

Az iskolák homlokzatát megőrzö 1886. hi kőmebzeten yaló
ban nagyméretü, 29 tengelyű éí;ület jelE'nik meg. ~\. homlokzatot 
két hárOlll'iZögű timpanonnal lezárt rizalit dominálja. Ezeknek a 
rizalitoknak három-három tengelyébC'n a iölcLszinten egy-egy kapu 
helyezkedik el. Az ahlakközöket fejE'zetc's páro" oszlopok. illet '-e 
féloszlopok tagolják. Az emeletközöket \-égigfutó, s csak cl rizalit ok 
széleinél megtört púrkúnyzat níJasztja el. Bár cl rajz nlinden ízében 
pontos, müszaki rajz hatását kelti, a kicsiny reprodukción nehéz 
az apróbb részleteket megállapítani. egy látszik, n1Íntha az osz
lopokat egészen egy"zerű dór fejezetek díszítenék. Ezek azonhan 
nem oszlopok hanem széles, "ima lábazatú, s fejezet nélküli li zé ná l;:, 
Ez megállapítható a már említett részletfényképről (16. a. és l •. h. 
kép). A tetőzet nyergén elhelyezett harangtornyocska, és az ennek a 
si'lakja fölé elhelyezett "kőhárány" pontosan megfelel a továbhiak 
során már i;;;mertetett leírás nak. Az Illyés-féle rajzon ennek a 
helye thesell a plébániához közelebbi timpanon tengelye felett van. 

Azt látjuk tehát, hogy ez a homlokzat csaknem teljesen orna
mentikamentes. A tagoló és díszítő elemek. mint maga az ~gész 
homlokzat is az érett klasszicizmus jE'gyeit viselik magukon. Ossz
hatá'lukban és részleteikhen eltérnek mind él plébániaház, mind 
pedig a rendház homloKzatától. A kiegyensúlyozott, 111Índen barok
kos yagy copfos clísztől mente;; homlokzat, amelyen a dór oszlopok 
nyugodt, egyöntetű ritmusa kíséri a két rizalit domináló szerepét. 
már a tiszta, érett kla'iszicizmust kéln-iseli. Számos adat alTa vall, 
hogy ez a homlokzat cl különhöző időben épült részek egybehan
golása ré,-én, 1810 ll-hen jijU létre. FelmerülhetnE' az a f!.'onclolat 
is, hogy talún egy későbbi {ttépíté'il'öl yan szó, ..\liután él yáro'ii 
építkezések él késöbhiek során erre semmi adalékot nem szolgál
tatnak, már maga ez a negatí,cum i~ megcáfolja aggályunkat. 
De döntő módon hárítja el ezt maga a Szegedi Oskolák képe c. 
rajz. Ha az Iskola utcai homlokzat rajzát· megnézzük. látjuk,. 
hogy sematikusan bár, de a homlokzat minden, a kés{)bhi képen 
ré'lzletesen ábrúzolt eleme két timpanonos rizalit ja. az o:szlopok 
vertikális tagozó szerepe, a tetőn elhelyezett bál' az Illyés-rajzon 
téyes hE'lyrE' tett - tornyocska. megtalálható. Illyés rajza 1820-
ban készült, az építkeú<:ek pedig l.312-hen az e:;ré<:z épülettümböll 
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befejeződtek. Az 1886-ból való metszet tehát kétségtelenül az ere
deti állapotot őrZÍ és szemlélteti. 

A három fő épületcsoport közötti stílusbeli különbségek nem
csak az időbeli egymá;;;utánra mutatnak, de utalnak az építők 
személyére és azok művésZÍ álláspontjára, maradibb vagy hala
dottabb voltára i;;; . .:\.z iskolák épületének ten-ezője Vedres yolt, 
de, noha, a t?bbi é'pü~et elg~ndolfl~ál?an, :'aló~zínűleg a t~n,ek egé
szenek es re'lzletemek a balalntasaban IS reszt yett. ketsegtelen. 
hogy azok rajza részbé'n Schwörtz ,JánostóL illetőleg még' Balh~ 
Antaltól való. 

VI. 

A X\'III. század elején nemcsak Szeged régi váro~ré~zei. Al.;ó
és Fe1sőváro". valamint a várral összefüggő Palánk indultak cl a 
megújulás és gyors fejlődés útján. hane1;í.'- a budai út mentén, a 
régi katonai gyakorlótér és vásártér környékén is új városré"z kez
dett kialakulni. A megszaporodott népe~ég a pestis jánún:;ok 
e:leni oltalmul Szen~ Rókus, t,~szt:let~re 173~-ben k,is b~polnát ~ét:
sItett. Ez az esemenv a kesobblek folyaman a yarosre"z nevet IS 

meghatározta. A század yégére, amikor a tanúcsháza és az iskolák 
építési programjához hozzcÜátnak, már Rókus is gazdag, jómórlú 
földműwlők és kereskedők otthona, s ezek igen teyékenyen vesz
nek részt Szeged gazdasági életében s a közigazgatásban is. 

VáromnÍc hcw:;zú évtizedeken keres~tiÜ' valóságos áhonuló 
helve volt azoknak a tömegeknek. ameh-ek a török alóli fehzaha
duiás után a nyugati és déli területek l~özQtt hullámzottak. Ez a 
körülmém- kedwző hatá'Ssal volt Szeged gazdasági életének II fej
lődésére. ~le ugyanekkor a közegész;;;égügy 'fejlődését nem egy tekir~
tetben károsan befolyásolta. A század folyamán nem egyszer üti 
fel fejét a pestis, és n~á'i járván:,-ok is gyak~'an burjánzan~ii:. c\ ~ní.r
nak és a katonaságnak külön kórháza volt. A városnak magának 
már a középkor Óta volt ki'iebb. a ferencesek által alapít~tt és 
vezetett i;;;potálya az ahó"ároson. A korszak és a város sajáto,; 
körülményei magyarázzák. hog,- cl XVIII. században Szegeden 
járványkÓrház is-'keletkez~tt, X~ árvíz mellett talán a betegségek 
elleni küzdelem volt a város vezetőinek egyik legsúlvosabh fel
adata éytizedeken kere'lztül. ~fiként a kÖ-~igazg~Üs' területein. 
ú,gy a közegészségügy szolgálatában is nagyon ~zép fejlődést mutat 
fel városunk a század folyamán.1 

1 Csajká!3 Bódog: Szeged egé,z~égügyének története a XYIII. szúzad
b,m. Szege:l, é. n. (194.t) 
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. _-1. ,-áros fejlődési yonala ekkor a nagy terjeszkedési lehetősé-
geket szolgáltató yárosrész, a "Rólm<;" felé irányult. Érthető tehát, 
hogy amikor a yáros Yezetőiben felmcrült a kórház építésének 
gondolata, akkor a heh' ki,-ála'Sztásában mindenki egyformán a 
Róku'ira gondolt. Ezt Üt juk az első tudomásunkra jut~1:t kórház
építési elgondolással és ten'.-el kapc;:;olatban is, amely 1785-ből 
maradt ránk, s annak készítője Schwörtz .János .-olt. .A kórház 
építésének a gondolatát Knic Márton yáro;;i UrH)S yetette fel 
és szorgalmazta. .\. kórhúz beosztá"ának elgondolá,a is tőle 
yaló, így az alaprajz kialakításáhan i,; részt kell neki tulajdoní
tanunk. .'\. kórház építé,ének tenébe befoglalták az 1739-ből súr
mazó Róku,; kápolnát is. c\. nlintegy 15 öles homlokzat ettől két
oldalt helyezkedett ,"olDa el. ugyancsak 1;3 ölnYire benyuló U alak
ban E'lheiyezkeclő súrny épül~ttel. .:\. homlokzat egész egyszerü 
kialakításába Schwörtz mester beillesztette a régi kis kápolnát ic;. 
ValószÍnü, hogy ennek rajzát hozzáhangolta a maga E'lgundolásá
hoz, mégis me,gőrizte annak a pesti Rókus (eredetileg Rozália-) 
kápolnára emlékeztető képét. c\.ttól ez főképpen tornyának iker
ablakos kiképzésében mutat lényeges eltérést. ~\. kórház alaprajú
ból megfigyelhetjük. hogya kályhákat a korabeli szokásoknak meg
felelően folyosóról füthetőre. két-két szohára ten-ezte. ~\. kOl1yha
tüzhelyek i'ajzúh'an a népies :-izabacltüzhelyes rendszert kö;'eti. 
Ez a metszeten látható kéményrajzon is megfigyelhető. Az uelnn 
közepén lE'YŐ kör a kút helyét jE'löli. Az egé;:;z épületet egyéhként 
mindössze m-ole szohára tel'yezték. tehát arúnylag kisméretü kór
ház lett Y01{la belőle. Erre yall cl költségwtés· aránylag alacsony. 
5000 forintnyi összege is. ~\ taná..cs a 'tenet magáé~á tette,· s 
megküldötte Teleki Sámuelnek. él naQynlracli kamarai aclminiszt- . 
ráeió akkori YezetőjénE'k, aki azzal büche yissza, hogy cl kórház 
építését maga is szükségesnek tartja, ele annak engedélyezését az 
uralkodótól ~ kell kérni.3~ A huza yona alatt újból kitört a török 
háhorú. Szelleclre nehezehb idé5k köwtkeztek. Xagyobb kórház is 
kellett yoln~, amire néne Schraud Ferenc, az új Yá~'~"i on'os, a pe~
ti egyetem késóhbi professzora javaslatot is tet( ele sem ebl1f.í1, 
sem az előbbihől nem lett semmi. hanem inkább mús. főként '-Úl'-
beli épületeket hasznúltak fel a sebesült és beteg kat~nák elhelye
zésére.3 A 90-es énkhen napirenden yan a tanúcs ülésein a kórház 
ügye, ele a tanácsháza és az iskolák építésének nagy költségei 
lehetetlenné teszik. hogy annak léte.sité'iére goncloljanak. Hogy erre . 

2 Szegedi Al/ami LecélliÍr. 1iSC: 5(j-5. sz. tan. jL!yzk és imtok -
3 Csajkd8 i. m. 17S. 1. C8. SebC8tyén E. Szegedi tüzelő, és fütőbel'fTI' 

dezéspl;: a XYIII. században. - Sz"S'C'c! l,özéplw!'i ,-ám. 1 P:2S. - ReizIlPI' 
i. m. III. 1 0, -17!). 1. 



megls múr 1800-ban komoly elhatúrozásokat, sőt előkészületeket 
tesznek, az Pozsonyi Ignác. nagylelkű adományának köszönhető, 
Poz'3onyi amolyan 'hanlügylet~l~kel, hitelek nY{ljtá"hal foglalkozó 
polgár yoU .. JÖ,-eclelmének jó részét túrsadalmi é~ Yallá'Si alapít
yányokra fordította. Egyik legjelentősebb az általa tett alapít
ní.nyok között az. amellyel 1800 1810 között megyetette a kór
húz: ü)\'ábbá a rókusi iskola és templom építke~ésének anyagi 
alapjait. Az 1800. é,' decemherében :300 forinttal me$tinclítoU 
kórhúzépítési alapot 1805-től 181O-ig 27 OOO lorintra emelte. 
Komolyabh összeget, -az ehő 5000 forintot azonban f) is csak 1805-
ben adta a kórlláz építésérE>: Ez ebben az éYben már ja yáhan 
folyi. de az építkezéshez már 1808-han hozzáfogtak. amikor a 
tanácsháza építése. legalább is annak kőmün's- és ácsmunkálatai 
teljesen készen yoltak.·! 

A kórház ten'ezésére a yál'oS tanácsa már 1800-han külön 
hizot~~ágot létesített. Tagjai \' olforcl .T ózsef polgármester, Dugo
nics Adám, \' ékes .T ános szenátorok, a ffj, és másodjegyző, cl Szó
szólló és \-edres Ist,'án. Pár hét múlv-a már elrendeli a tanács, 
hogy \' edres Ist,'án iöldmérf), \'irág Péter aljegyző és Schwörtz 
János kömíll'esmestel' utazzanak Pestre és Budára. hOQS CL terv-ek 
elkészít ése yégett az ottani kórbázakat tanultl1ányozzúl~:·5 A köyet
kezf) esztenc16 Bőj telőha'-él 28-án tartot t tan'ácsülésell ,,\' irá g 
Péter és \' edres István a múlt é\'i 2u6·!' sz., rencle!kezé, alapján 
bel1~'új 1 júk azon l H clarabokból álló rész szerént Epületi llajzo
latokat. rész szerén1. utmutató s tanító é, rendet szabó ír~lSOl\.at, 
meh'eket Pesten s 13uclán szerzettek (J' \'égre. miként kelle.';sen, s 
leh~t"en eg'\' nünclen tekintetben szükséges,'~akúI' Pesti. akár Budai. 
vagy ~op~:;nyi formára nem csak épít'éni, hanem kül"ő és bel,,6 
képpen is jól ell- is intézni ezen Rajzolatok, s- Íl'ások a tcn'ali 2028. 
sz. alatt kirendelt nevezetesebb Depuiáeiónak, aho\'a még ct Y<:ll'OS 

Ol'\'osa ;-';ohay György úr is kaptsoltatik. oH:' utasítással által 
adattatik. hOi!\' azokb ul e \'árosnak mind környül állásaihoz ÓS fl 

H.ókm idlPoln'ú'ja mellett kinézet t hely rekl'éséhe~, mind cl szükséges 
és \' árosi TáhI' Tehel ségéhez képest egy új- EpületiRajzolatot 
készí ttsen és költ'lég- jeclzéket. azon fölül mind kül-;ő. mind 1JPlsf) 
Ispotálhéli Intézetei és rencltart{ht clolgozzon ki ... ,j 

~,\ tanác"i jegyzőkiinyyekhő1 nyih'':tÍl\'aló, hogy az építészeti 
teI'wk. cl költségvetés, I'alamint a rendtartás kidolgozását egy 
széleskürü bizottság ...-égezte. c\ pe;;ti és budéÜ kúrbúzak tanulmc1' 

4 Reiznei' i. m. III. 18H. L 
5 Szegedi Allami Le~'éltá/': 1"00: :2ü:2:l. ~7. - :20ü:3. S7. :20Ij.1. sz. tan. 
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nyozasara kiküldött "zükebb hizottsághan Yedre:,. \'irág Péter 
é~ Schwörtz vett részt. Az utóbb id{zett jegyzőkönyv szerint a 
bizottság a pesti é" budai kórházakon ld "ül a sopronit is tanul, 
mányozta. Xem derül ki, hogy ott is júrtak yolna. Kórhá
zunk mintá~án...:'1k elsősorban a budai Erz'Sébet-apácák kórházát. 
valamint a péSh Hókus-kórházat kell tekintenünk. Ezek építése 
az 1780-as évek közepén kezdődött. ,~ azokat Thallher ,j ózsef 
kamarai másodépíté:,z. illetőleg a Hókusnál az ő munkatársa, 
.] ~lllg J óz~el: J~en'e,zte é" iI:á~lyí~otta: 7 Az. udnui kamara" ill~
toleg az Eplteszeh 19azgatosag altalaban es rendszeresen modosI
totta a Yidéki yárosok építészeti ten'eit. Itt azonban már eleYe fel 
kell tételeznünk az igazgatósúgnak, sőt ma2:Únak Thallhernak 
a k~zremükö;lé;'lé~, ha ~gyéhben ~nem; Ú~~~ l:lÍnt~k és ten'e~ rendel,~ 
kezesre hocsatasaban, A ten'ek elkeszIteseben a fontos es yezeto 
szerep minden bizonnyal ez esetben i'i Yedresre hárult. }lellette, 
tekintettel az épület különleges rendeltetésére, legaláhb is ami az 
alaprajzi elrendezést illeti, számolnunk kell a ,:)oba~' (~yörgy meg' 
szabta elhelyezési és úpolási igényekkel i", 

Teljesen érthetetlen a fentiek utún Heizner .j ánosnak az cl 

közlése, hogya kórház építészeti ten-eit Budai Mihál;: készítette 
eP Egyébként is Buda,' csak t81O,ben szerezte meg a méruöki 
okleYel~t,9 Csupán azt gondolhatjuk. hogy Buday }lihály cl. ké
sőbbi építkezések Ó" renoyálúsok sorún ké~zíthetett tern'ajzokaL 
Erre azonban eddig semmi hizonyíték nincs. 

A kórház alaplüin)t 180~. ohóberéhen letették. A kőmü,'e,.. 
munkákra Sclnyörtz ,l únossal kötöttek szerződé~t. míg az ác,.;mun
kák yégzésél'e Spitz .1 únüs, a lakatos munkákra ~chmidt ,l ám)" ka
pott megbízást. Ezek azonhan múr 1803. ta ,'aszán lemondtak ci 

munkák yégzésérí::íPo Ennek uk át a fokozódó pénzromlúsban, az 
általános ár- és munkabéremelkedéshen kell keresnünk, l'gyan, 
azzal az esettel állunk szemben. mint aminő"el a tanúcshú;" épí
tésénél már találkoztunk, amiclí::ín él mesterek abbahagyták él mun
kát, s a kőműyc"legények egy,szerűen el.;;zöktek a yúroshól, mert 
az órabél'ek jó'ml alcí.es(~nyabhak yoltak, mint Pe:iten é.~ Budún,yag)' 
más Yidéki helyeken. ;\. Yiszonyok II kÜYetkező é,'ek során még csak 
romlottak. .A yáros az építkezést kénytelen yoh teljesen a mag"_ 
hatáskörében folytatni. Ez pedig ismét és ehí::ísorban Yedresnek 
jelentett sok fárads{lggal járó munkati',hhletet. }lüller Sebestyér. 

7 Zádor-Rados : A klas:3zici=U': épité"zetc :-Iügyal'ol'"zázon. ::'I)(}. L 
H Reizner i. ID. III. 190. 
9 Fodor F: Institutum GeOID6uicUD,l. 

10 Reizner i. ID. III. 191.1. - Já·nai: ASzezed Szent Róku"hoz l'imz'ctt 
r, kat. plébánia 100 éyes története, 4~7. L ,~ 
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társaságában :::;zornokra é,; p'oroszlóra küldte ki őt a tanács 1807-
hen, h~gy a kórház- és iskolaépítkezésekhez, yalamint az utak 
és hidak munkálataihoz 3000 db szálfát szerezzenek be. A kórház 
építkezés mégis annyira előrehaladt. hogy az alsóvárosi kórházból 
(>z esztendőben már átszállították él betegeket az ekkorra elkészült 
földszinti részbe. Az épület teljes felemelése s az ácsmunka beyég
zése csak 1813-ra ké,zült el, ele a padozat és a vakolás még ekkor 
,~em volt készen. Az 1820-as években már komolyabb javíi.á'3okra 
is szükség volt. A homlokzat ot csak 1829-ben yakolták he Hessler 
:JIihály é~ Gebhc~rclt .Jakab vállalkozók. Ezeket a munkákat azon
han l~lár nem Yedre". hanem utódai. Buday }Iiháh' és jlaróth,' 
=üátyás ir<Í.nyították. . '.. . 

"\z eredeti tenrajzok nem maradtak ránk. Az épületet 1875 
77-ben új szárnnyal bővítették, é'i részben átalakították. _-1.Z árvíz 
1879-ben erősen megrongálta. ele miután nem dőlt össze, restau
rálták. Időközben, 'nlég: '-a 60-as hek végén, az eredetileg igen 
kicsiny. 70-1 ö1!1\-i uch-a{.t a kórház mögött ~lterülő 3500 nég~~szÓgöl 
,-ármi' terület 'iclecsa toIásá val megn;t'g~-ob bí tották. Y égÚ( pe~lig 
1898 -99-hen pa ,-ilonrendszer szerint teljesen újjáépítették, s új 
(;pületekkel bővítették. Arélli kórházépület ből tehát, egyes ül1-
részeinek felhasznúlú"ún kivül semmi sem maradt ránk. Hogy 
mégis némi fogalmat alkothat unk magunknak eredeti állapotáról, 'a'z 
Spitz .J ózsef ácsmester eg:-- kései kö,-etelésóyel kapcsolatban a 
:'Iaróthy ::\Iátyá'i geometraált·tl 1'eh-ett müszaki rajznak köszönhető 
120. kép). }Iaróthy rajza 1821-ben készült, de felirata szerint a kór
háznak lS07-ben elkészült állapotát mutatja. }Iint már előbb lát
tuk a kórház akkor móf(' épülőben ,'olt. Ez azonban nem érinti a 
dolog lényegét. }laróthy csak az é,-számban téwcl, ott is csak ,l 

t.elje~ ber~je'~ést. illetően~ A fontos az, hogy müszaki feh-étele alap
ján mef('ismerhetjük a kórház fő homlokzatát, szárnyépületónek 
uclnui llomlokzatát és keresztmetszetét. yalamint ennek fl szúrny
résznek az alaprajzát. }[inclenekelőtt n{eg kell állapítanunk. hogy 
a kórháznak }Iaróthy által felntt állapotában semmi olyan elemet 
nem találunk. ameh- a Schwörtz-féle régebhi tern-el ntló ij,sze
függését mutatná. \ ::\Iaróthy-féle müsiaki feh-ételen az épület. 
hal oldali yógében hármas tagolású rizalit, s attól johbra hosszan 
elnyúlt. magas szellőzőm-ílásokkal tagolt nyeregtetös homlokzat 
ÚU "előttüllk'~ amit négy 'lábazatos, cl~ fejez~t ll'élküli sima pillér 
hangsúlyoz. Az olclalrizalit középső tengel~-éllek fölclszintjén lépcső
feljáró", magas körszelet-záródúsú, pálcakeretes kapuzatot talá
lunk. A mellett e leyő tengel:-'eket egy-egy, az emeleti fahíkot pedig 
összesen három, körszelet-záródá"ú, keretezés nélküli ablak töri át. 
A homlokzat széle, .-íkja 16 tengelyü, telj0'Oen sima. egyene, zúró-
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dású, keretezés nélkiUi ablakokkal. A föld'izint és az emelet közötti 
síkon egyszerű, sima párkány fut végig. Az oldalrizalittól számított 
kilencedik tengelvben ugvancsak körszeletíws. szalag keretezésü 
sima ajtó. A pinc'esoron ~~éles és alacsony nyílások, anlilyenekkel 
a tanácsháza épületein is találkozturik. Ez a hOlulokza.t ehő lJP
nyomá'Sra az Iskola utcai két oldalrizalito"i homlokzatot juttatjc1 
eszünkbe. Könnyen lehet"éges, hogy cl tenezők clgonclolá'ia az volt. 
hogya ké"őbbiek folyamán majd itt is megépítik az épület másik 

_ yégében a baloldalihoz hasonló hármas rajzolású előugrást, s ennek 
folvtatá-sában CQT befelé nyúló szárnvat. A gimnáziumi homlok
zatnál egvszerü1;l) a tagolás'a. Hiányzik róla ll~illelen díszítés. ele ez 
a tény .~, copf-elemeb;ek az eltünését is jelenti. Ezt feltel~etően. 
sőt bizonyosan, pénzügyi okok is magyarázzák, de egészen még
sem inelokolják. A klasszicizmus "tílusa ér\-ényesül itten cl maga 
sajátos szabályah-al. Ez a körülmény is arra nlll, hogy ennek a 
homlokzatnak a kialakításában i" Yeclresnek kell tulajdonítanunk 
a vezető szerepct. Az építkezések nemcsak anyagilag wtték 
igénybe a várost, ele a munkálatok yégzéséhez is alig tudott meg
felelő és elegendő szakmunkéí5t találni. _-\ sokféle munkával meg
terheltTech:és sem igen szorgalmazta az újabb építkezéseket, hisz;ú 
a folyamatban levők i'i sok gondot. sőt bajt okoztak neki. A 1t'r
vek, költségyetések, jelentések ol;:kor késedelmes headásáért l1em 
egyszer szüwrú intésben részesült. Xem egYszer őt terhelték fl, 

vá:rbeli kat~nai épületek é'i a sókamarai ház~lk és pajták ja dtá'-'i 
és átalakítá'ii munkálataimi is. . 

A rókusiak már az 1790-es éwk óta hiába kérték a váro~i 
tanácsot, hogy részükre új, s a réginél nagyobb, s díszesebh temp
lomot, gyermekeik számára pedig iskolát építsen. Ezeknek a kívá
nalmaknak a város már azért sem tudott eleget tenni, mert a maga 
építkezéseinek súlyos terhei mellett a KanIara azt kÖ\'E'telte tőle, 
hogya Kamarától bérelt szőregi uradalomban is a maga költségén 
te;;:{plomot és iskolát építsen': Szőreg nem tartozott '~Szeged lZöz
igazgatása alá. ezért a yáros yonakoclott is a: Kamara kÖ\'E'telésé
~-ek ~ elerret tel~ni, ele hosszú éyekig tartó huza yona után mégis 
Tákénys'zerült. A csanádi püspök iS állandóan "ürgeti a yárosL 
hogy ezt a kClyetelést teljesítse. 

:\. kamara 180-!. július ll-én kelt rendeletében egyenesen azt ki
yánja, hogy "a Szőregi Templomnak felépítésérül a yárosi Ingenieur 
által planum és a ki-níntató köHségrül jedzék készíttessen és azok 
megtekintés yégett a Temesi Adminisztrációhoz küldettessellck. 
Ez~n rendelés ~;;erint - olyassuk toyább a tanácsülési jegyző
köny-\'l)en meghagyatott Vedres Ish-án Ingenieur úrnak, hogy 
alkalmatos plal1lullot és költségjeclzéket készítsen ... " Vedres rövi-
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de~en be is nyújtja a ternajzot és ét költségvetést. Tudjuk, hogy ez 
az a terület. melynek szomsz~dságában pár év múlva az általa 
alapított Yedresháza létesült. Erthető tehát, hogy ennek a feladat
nak az eh'égzé"ére maga is szín'sen yállalkozott. A város az eredeti 
költségwté~t és trrYet 'élküldte a temesi adminisztrációhoz, ahonnan 
azok Frank Antal kamarai földmérő yéleménvé\"el egvütt felkerül
tek az Ardilis Directióhoz. A tenrajzok ~em m~~adtak fenn, 
de a Szegedi Le,-éltár megőrizte \-ecIr'es eredeti és saját kézírású 
összefoglaló költségjegyzékét és jelentését. Ebből megállapítható, 
hogy itt i'i van egy régebbi kápolna, de olyan rossz állapotban. 
hogy annak helYreállítására gondolni sem lehet. hanem okyetlenül 
új~t kell építen'Pl Hosszú é~-ekig tartó küldö~getés köyétkezett, 

amit má" esetekben is megszoktunk a halogató fél azonban 
most nem a Kamara, hanem Szeged yárosa yolt . ..'\.~ építkezést még 
1811-hen sem kezdték el. A tanúcs ekkor ugyanis azt jelenti, hogy 
az eredeti tervek eh-esztek. s most újak készülnek. Úgy látszik, 
hogy saját kasszájára való tekintettel szerényebb templom-teryet 
ákart csináltatni, mert Kőszeghy püspök ekkor arra kérte a yárost, 
hogya templomot ne a kisebbített, henem az eredeti tervek alap
ján építse feJ.12 A következő évben olvassuk a tanácsi jegyzőkönyv
ben, hogy az eredeti te1";ek megkerültek. Xe feledjük, hogya kór
ház és az iskolák építése éppen ez időben fejeződött be. A ter ,-ek 
előkerülése azt is 11mtatja talán, hogy Yedres nagyon a szívén 
viselte Szőregnek az ügvét. ahová az időközben általa létesített 
Vedresháza i~ odatartoz'óÚ, 'mint .az egyházközség filiáléja. l\Iinden
esetre a kamara gyorsan ráparancsol Szegedre, hogy a templom 
építéséhez a régi terv szerint azonnal lá'JSon hozzá,13 A további 
jegyzőkönywk azonhan még arra yallanak, hogy az eredeti terve
ken mégis végeztek némi módosításokat. természetesen egyszerű
.~ítéseket a kijit"égkimélé~ céljáhól. .\z építés yozqtője, illet\:e' vállal
kozója ei esetben is Sehwürtz .J ános kőmüwsmester volt. l\Iaga az 
építés 1812-hen megindult, dp \"Cllltatottan haladt, s csak 1815-ben 
kapjuk az érte"ítést annak teljes elkészültéről.14 

A templom eredeti állapotában ránk maradt (21a. és h .. kép). 
Küh6 megjelenésében, tömeghatásúban. arányaiban, zömök, széles 
1.ornyáyal. yalamint alaprajzi plrpl1clezé-ében. bel"ő, széles pillérekre 

II S:;egedi AZZami Lcuéltrí,. 18(\-1: 1~01i. ,z. - 180.') :726. sz. - 1808: 
:2177. ="z. tan. jg:vzk. 

'" S:cgedi AZZami Ledltár lSll : :2030 :';Z. - 32:!1. sz. 323:3. :-'z. tan. 
jgvzk 
0_' 13 Szegedi Allami Let'él/ár 1812. 14:20. tan. jgyzk. 

14 S:;egedi Allami T_eréltár 1814. 142;). sz. 21:32. sz. 3üIO. sz. 1815. 
389. sz. 72L sz. 1:3::,'). SL taD. jgY7.k. 
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támaszkodó, nyomott h-ű bolthajtásos szerkezetéyel él falusi temp-
10mépítészet éyszázados hagyományait őrzi. Hiányzik róla nemcsak 
a baroldmak, de még a copfnak i~ minden részletező, díszítő eleme_ 
..:\. falusi templomok esetében még a barokk korszakban is gyakran 
találkozunk a szűkös am-agi keretek szabta szegényes ki,;itellel, 
az olykor puritánul egy;ze~ű megjelenéssel. Ez '~setben azonban 
nem, legalábbis nem egészen erről yan szó. Azok a díszítő elemek, 
amelyek a templomon mégis megjelennek, már semmi kapcsolatot 
sem mutatnak a barokkal. A homlokzat erőteljes, rusztikás tagozá;;;ú 
rizalit ja előremutat a kialakuló klasszicizmusra . ..:-\. toronyfalakat 
él templomhomlokzat fel"ő síkjáyal ferdén összekötő üllrészpk, 
él szokott barokk yoluták helyett. kis háromszögeket alkotnak. 
Ha ezek felső yonalait összehú~nánk, múr három~~ögű timpanon 
állana előttünk. Az enyhén kiugró, inkább csak a rusztika .által 
hangsúlyozott rizalit alsó részében egyenes záródású, sima, lapos 
keretezésű kapu yan, felette klasszikus egyszerüségü szemöldök
párkány. A rizalit felső részében elegánsan keskeny és maga,:; kör
szeletíyyel lezárt, igen egyszerüen keretezett ablak. .. A templom 
falait egyébként széIBsebb, nehézkesebb, még barokkosabb ,-ágású, 
ugyancsak körszeletín'í. ablakok törik át. Tornyának félkörös, 
n~a'gas, egyszerü. illetőleg a felső traktusban r-;:nnános szalag
ker~tezésí( ablak~i, az ón~ feletti, félkörösen megtört párkány~, 
éppen úgy, mint a homlokzat koronázó párkánya, alábazatokkal 
és fejezetekkel enyhén hangsúlyozott, a toronyfalak keretéül szolgáló 
lizénák, általános moth-umai a barokkból és copfbn kiyetkőzött 
korai ldasszicizmusnak. Belső díszítésében, a pillérek, ct holtívek, 
a párkányok finom metszés ü profiljaiban is a század elején általá
nosan használt, sőt olykor még az érett klasszicizmmban is előfor
duló elemeit alkalmazza. A főoltár antik, illetőleg reneszámz elő
képekre emlékeztető timpanonja s pillérj ei nek- füzérdísz-szenl 
fejezete empire hatást keltenek. Efféle, bár díszesebb oltárokat 
láthatott Yedres Szegeden a XVIII. század közepén épült, de 
már a század végén felszerelt minorita-templomban is. A főoltár 
kerete és a szószék formájában és díszítő elemeiben is empire
jellegü. Ezzel szemben nemcsak a kisebb fah-ak, de nem egy 
esetben a nagyobb yárosok e korban, sőt még később épült 
templomaiban is általában l)arokk \"agy rokokó szószékeket állíta
nak. Szentélykorlátjának nyúlánk, görögö" amforákra emlékeztető 
orsós bábjain pedig immár az érett klasszicizmus ígéretét 
érezzük. 

~-\z él nagy lendület, amely a "áros Yezeté5it az 1790-es éYek 
elejétől kez(1\-e áthatotta, 1810 körül már lohadozni kpzclett. A 
gazdasági helyzet megromlott. A legfonto~al)b épület ek plkp~zi.ilt ek. 



\{é';;zben éi niros H'zetősége j" meg,'áltuzott. Az 1816-05 án-íz 
sdyos heh'zetet teremtett. ~És még 'iolvtatni lehetne azoknak az 
okoknak a felsorolását. ameh'ek ér:-thet6..-é teszik. hogy az immár 
két'éytizede megígért, ele még mindig halogatott róktl.~i templöm
építéstől Szeged yárosának tanácsa egyre húzódozott. Ennek köyet
keztében a csanúdi piispi',!;: 1819-1:en a kamaráhnz fordult. s azt 
kérte, hegy a yárosa kis templomocska helyett más, nagyobb, 3000 
lélek befogadására alkalmas templom és iskola építésére szoríttassék. " 
A kamara jelenté;;;re szólítja fel cl "[lI'ost. _\ tanúes bizottságot küld 
ki, melynek tagjai Ki;;;:,; .] óz'Sef polgárme'itpr. ,-ech'es Istnín föld
mérő és Piller Hpnrik szószóló. Feladatuk a költ"égyetés és a lerY
rajzok plkész'ítése. }Iiután a tanács 1820-ban aÍJolgármes'terhez 
kérdést intézett azok henyújtásának elmaradása miatt. az a?zal 
yédekezett, hogy "Vedres Ist,-án, kinek pedig az ily munkák 
elkészítése szoros kötelessége, többszöri felszólításra ",em ügyeh-én, 
hiyatalúnak egyáltalán nem akar megfelelni ... " A tanács elren
deli, hogy Ved~es a ten'éket 15 llap(~'n belül nyújtsa he. Közben 
azonban azt látjuk, hogya tanács maga is bizonytalaI?-koelil~ a temp
lom nagyságát és helyét illetően. V égre az 1821. május 2:3-án tartott 
tanácsülésen bemutatják Yedres ten-rajzait, s ismertetik az ezzel 
kapcsolato,> jelentését. Ő a templomot 1500 személ~Te,18 öl hosszúra. 
a kórházzal ö%zel'üggéshell a régi kápolna helyére terwzte. c\ temp
lomnak a kórházhoz csatlakozó emeleti részén. yalószínúleg a sek
restye felett. széle" kórust és nagy ablakokat akart készíte~li. hogy 
ily ~l1óclon a' L:.órházi ápoltak is 'í:észt whessenek a templomi sz;:r:
tartásokon. A búcsúnapi szabadtéri prédikáció tartására pedig II 
templom homlokzatára erkélyt akart emelni. A kamara az éyekig 
magánál tartott teryeket nem hagyta jóyá. miwl a falakat é:> 
oszlopokat igen ya'3tagolmak, nehézkesnek é~ költségesnek, a 
kórust és a nagy ablakokat feleslegesnek tartotta. A saját terTeit 
küldte le. s meQ·hagvta. hOQY a tanács azoknak me2:'felelő költség
,-dést ké~zítsen~ :\'81;1 ,-'alós~inü, hogya kamara egés'zen új teryek~t 
készített yoIna. Feltehető, hogy a homlokzati erkéh'. a kórház ielé 
ten-ezett kórus és a nag,' a'Elakok. ,'alamint eg,:éh részek elha
gyása. a falak YékonYít~~a miaH YeclrE'Snek a t~n'ét lém'egesen 
{ltclolgozták, amire m~lr azért is szükség yolt. mert El ten~piól1lot 
nem is a kórházhoz kapcsoh'a, hanem az azzal szemben leyő téren 
építették fel. :\z építkezést 1829-hen kezelték, s 1832-ben iejezték 
he.15 Az építés irányítását és ellenőrzését ekkor múr Buday }lihály 
látta el. Yedre,,: aki éppen nyugdíjazása előtt állott amikor II 

15 .J á.szal: i. m. l'észlctescn k0zli tiZ építés történetére YOlultkozó ula, 
toldzal. 



teryek elkészítésére "szorították", a későbbiek során már nem 
igen törődött sem terveinek sorsá yal, sem az építés menetével. 

A XX. század elején ennek a helyére épült a mostani Szent 
Rókus-templom. A ten-rajzok nem kerültek elő, az épületet magát 
lebontották. :Uinclössze egv külső, homlokzati és egy, a főoltár 
felé néző belső fénykép m~~adt fenn róla.16 ~, 

Bizonyosra vehető, hogy a kamara által készített ten- alapját 
a Vedres-féle elgondolások és tenrajzok alkották. Azt, hogya ka
mara ten-én Buda,- }Iiháh- további módosításokat végzett. a 
tanácsi jegyzőköny;-ek pontosan megírják. ~ , 

Hogy Yedres Ishán ten-ei milYenek voltak, azokhól mi került 
át a ka~;ara által készített teI'Yhe, 'annak megvÍzsgálása és feldol-
gozása a további kutatások feladata. ~,~ 

Vedres építő munkásságának bizonyára nem kis részét alkották 
a polgári magánépítkezések. _-\ le\-éltári iratok e tekintetben alig 
nyújtanak támpontot. Az án-íz, az újjáépítés, valamint az 1920-
30-as é...-ek nagy dóm- és egyetemi építkezései során az egykori 
palánk, korszakunk fejlődésének legfőbb színtere, s azon belül is 
főleg a polgári építészet szem-edett legtöbbet. d, szórványosan 
fennmaradt emlékek, a rendelkezésre álló metszetek, fényképek 
és egyéb szemléltető anyag alapján még ma is eléggé részletdús 
képet rajzolhatnánk a XIX. század elejének országos viszonylat
ban is számottevő copf- és klasszicizáló szegedi polgári építészet
ről és azon belül Vedres e téren végzett munká'3ságáról. 

Saját házának építése az 1800-as évek elejére esik. :JIár az 
1790-es évek végén értesülünk arról, hogv Vedres házat vásárolt. 
Ezt pár év múh::-a eladta és másikat vett' helyette. A tanács 1800-
ban iktatja be őt a Kárász-ház melletti, a Klauzál-tér és Korona 
(Kígyó) utca sarkán levő ekkor vásárolt házának birtokába. Az 
épület újjáépítésére rövidesen sor került. A régi Széchenyi teret 
ábrázoló, egyik án-íz előtti metszetről megállapítható, hogy ez a 
ház magas, de földszintes épület \-olt.li Homlokzatát háromszögű 
timpanonnallezárt rizalit, s azon belül kosárÍ\-es kapn hangsúlyozta. 
A kapu nyílása igen magasra emelkedett. ami a mezőgazdasági 
szempontoknak megfelelt. Czimer Károly családi hagyományok 
alapján szintén feljegyezte, hogy az "empire stílusban épült, iöld
szintes ház" volt. "Kapu fölötti háromszögű oromialában nemesi 
címere volt elhelyezve. .. lakosztálya barokk és biedermeier gar-

16 J ászai i. m. 206. l. és :212. 1. 
17 Szegedi Képe.s Naptár. Szeged, Burger Zsigmond kiadása, 1875. Dann

heimer rajza, GrÜlln János kőrajza. 
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niturákkal yolt clíszesen berenclezye, s fejlett müízlésről 
tanúskodott .. '18 Yedres csak az 1820-as éwk közepén kapott neme 'i
séget. A kor általános szokása szerint azonban a maga mérnöki 
foglalkozá'iára jellemző, körzővel, folyóval, hódállatÚti és daru
madárral díszített címerét hihetőleg már pályafutása elején ki
alakíthatta. Lehetséges, sőt yalószínü, hogy ezt a polgári erecletü 
címert már az építéskor elhelyezte házának timpanonjában. ~\z 
1879. éYi árvíz után unokájának, Yedres Klementinának a férje, 
Ströbl OT ózsef emeletes épületet állított helyére, s abban helyezte 
el az "Oroszlán kávéházat." A kávéház elnewzése azt a feltevé5t 
kelti bennünk, hogy abban talán, egy, Yedres Ish-án egykori házán 
yolt oroszlánfej vagy dombormű emléke húzoclott meg. :\Iár itt 
rámutathatunk arra is. hogv ez összefüggőben állónak látszik a 
Káh-{u'ia utca 2. szám{l ug3,i-lewzett Dár;-i'::házzal, amelyről alább 
még szó esik. 

'- .,Yedresház"-nak nevezi a szeQ'edi hagyománv a Roosvelt tér 9. 
szán{ú egyemeletes épületet (22. kép). sclitiJfer ~rdám, elzász-Iotha
ringiai eredetű, de Szegedre már Tolna megyéből be\'ándorolt gazdag 
vaskereskedő építtette 1809 -ll-ben. Az 1811. évi tanácsi iratok ból 
megtudjuk, hogy Dugonics Adám ekkor iktatta be őt "újonnan 
épült házába. "19 Ezen a házon már csak a körszeletíves kapu őrzi 
a copf,jelleget. Homlokzatát a háromtengelyű középső rizalit 
hangsúlyozza. Ennek fölcl<szintjén nyílik a sárgaréz yeretes, igen 
finom rajzolatú kapu .. -\ körszeletív közepén emberarcú zárókő. 
Fölötte a rizalit teljes szélességében kovácsolt \"aS erkély négy vas
kOl1Zolon ( .. kép). A rizalitot fehU a koronázó párkány alatt tagoló, 
a három ablakot összekapcsoló fogazatos szemöldökpárkány, a két 
oldalszárny négy-négy ablakának egyenes záródása, finom met
szésű, rendkh-ül egyszerű szemöldökpárkánya és keretei olyan 
elemel;:. amelyek már az érett ldasszicizmusra i'l jellemzőek. E 
tekintetben az iskolaéptUet kétrizalitos homlokzatáyal áll közelebbi 
rokonságban. :\"vih-ám-aló. hogy ennek cl homlokzatnak a !dala
kításáb;n, mint" nem egy má"-ten'én é" épület én is. főként büdai 
és pesti példák állottak előtte. Elsősorban az egykori tmdai hely· 
tartótanácsi, s a primási palotára gondolhatunk. Czimer Károly 
részletes ismertetést n~-újt a Schiifferék házának franciás társadalmi 
és szellemi életéről. s annak igen gazdag művészi igénvü berend.e
zéséről és képgyűjteményéről.~ Ha" ez es'etben is sz~m~lnunk kell 
CzÍmer ismert lelkesedéséből fakadó túlzá'iainl .. közlé"ét lényegé-

lE ezimer 1i.ároly: i. m. 13-H. iL 
19 S:egedi .4ZZami Laéltár. 1802: Il·U. és 1811: 1908. számú tan. 

jei5Yzk. - Szeged, városjejle.sztésl terve. Szeged 194 i. (sokszorosítás. 29. bp. -
Szeged ó'árosképi vizsgálata. Budapest, 9.51. 2. b. 8. lap. 
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ben mégis yalóságnak kell tekinteni. Alátámasztja ezt ehősorban 
a kapualjat, cl lépcsőtől elzúró, rClldkh-ül gazdag elíszítésü lw,-ácsolt 
yas ajtó. (23. kép.) Díszíté'ie csak némileg hozható összefüggésbe 
pesti, és budai elllló~~~eld;:~l. LU1}(~tt~-ki~;:éP7ésé~. tel~ir~tYe t~n-ol~ ~.~
konsagot mutat cl DISZ ter 13. szanm haz lepcsoelzaro Ya'lracsa]toe
nlI. Hasonló lunettarács sémáját találjuk Pogúny és Horler müelll
léki nyild.ntarttí-"i útmutatójúban is.~o ::\linclháromban az ekkor 
országszerte elterjedt napsugara::; díszítő motíYUlll jellegzetes pél
dáit ismerhetjük id. A szegeeli emlék mÚJ' ebben a részében is gaz
dagabh amazokénúl, s napsugár jellege ic.; bang:3úlyozottabb. Ennek 
a díszítő motínlllll1ak különben hazúnkban Szestecl ('~Yik le!mazcla
gabb területe. ~\. két ajtószárnyat függőleges üúnyh~lil a kÖ~épyo
naltól fel- és lefdé irányuló háromszögek és azok kijzepén egy-egy 
körben elhelyezett, ugyanesak napsugárdísz hangsúlyozza. _-l fenn
maradó mezőket elegáns, könnYed yonal wzetésü inclaclíszek töltik 
ki. A geometrikus, 12örös-, illet~-e félkörös sugaras díszek harmoni
kU'lall ol n1Clnak egybe a poétikusan, finomall hajladozó indáld~al. 
Teryezője bizonyára Yedres volt. Ezt cl felteyést indokolja már az 
is, hogy a házat is ő teryezte. Alátámaszt ják ezt az említett pest
hudai összefüggé"ek éppen úg:v, mint a helyi hagyományba yakl 
heilleszkedése i". Feltehető. ho~y Yedre,:, előttünk ismeretlen. talún 
kül1ölcli mintákat is felha';~núÚ:Xel1l yalószÍnúllen az sem. l~oQT cl 

kapu rajzának balakításában esetleg maga SclúHer ACl{llll is kö;'n'
mÜködÖtt. 

A Yec1res;;el ö-ssze1i.ü::·gésbe hozható számos. tijbbm'üe már 
elpmztult, ele részben 1l1~ Is meilleyő pulgál'i épületek kÜzül első
sorban il Dáni-házat kell me~el11líteni. Ezt az emeletes. két uteára 
szóló, emeletéll félkörös kiugÍ'ó szobá nt! hangsúlyozott, palotának 
is beillő házat Yeclres Istnlrl yeje, Korda.J únos táhlabíró építtetl c 
az 1820-a'3 é..-ekben. Félkörös emeleti sal'okkiképzésébenbuclai és 
székesfehérní.ri mintákat kö..-et. cl félkörö, homlokza t alatt el
helyezett oro.szlánfej, mint említettük. yalószínüleg Yeclres saját 
házán is előfordult, feltehetöel1 a kapu kijrszeleth-ówk zúrókö,'én. 
A Yeclre-;-ház emberarcú zúl'óköye azt sej tet i, hogy \' echcs kech-di c 
az ilye;;féle, figurális mü,-észi clíszítéseket. 

20 Pogán'J FJig'Jes és FlOilcr JIik168: ,-1. mücmkkek Jlyih-ún1.[ll'tá~<l. 
Budapest, 1953. 37. lap. 7. úbm. 
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The artistic acthity Ol Stephen Yedrl's 

Stephen YEDHES was a city enginecr of Szeged from 178G 
to 1821, but e,-en after hadng retirecl, up to his death in 1830 he 
contillllCd to serw the cultural de,-elopment of his nati w city. 

Hi., achieyements as ci \'il engineer and economist are known. 
but eyen pr:ofessional circle., kno~v little ahout his acti,-ities C011-

cerning art, literature and especially architecture. Beside his 
ufficial fUl1ctium he found time to stuch- economics and agricultUI'C' 
and his essa'n on economics are rem~~rkahle aho for th~ir style : 
his literarT ~Yorks count among the dcserYimr achiewment~ of 
his time. ile has serious meríts i~l the cOllSciou~~ cultivation of the 
language and in supporting Hungarian theatrical art in it'i early 
heroic strugirles. The outstanding point:s of his actiH' life are tho~(' 
archítectural plans and buildimrs made mainl)' on lJehalf of the city 
of Szeged, of the state and abo uf pril-ate perSOllS. But in COI1-
.~cquence of noods, of the city's natural development and other 
circumstances a great part of his arehiteetural achien'l1lcnt:s 'wen' 
destl'Oyed and thm in the COUI'se of the pa.,:t -century his name 
as planner and huilrler fell into ohli,-ion. This c'isa:,- ('ontrin', 
10 re,-eal the almu<t forgottcn arC'hitectural ClC'ti\-itil''' (Ii YEn
il ES. 

The I'P-huilclinsr of Szeged allll(y;t e(JmpIeipl:- (lp,tmyed 
during the Tur];:j,h 'Oceupatlun reac!led its sumnút at the l um 
ur 111('- 18. and 19. centUI';'- and \-EDnI~S was it" eLiel pIOlll<ILCI'. 

In the Piarist College he obtained ct dassic. humani-t edU(·ation. 
_\1 the Engineering ImÜtution of Budapest Cniwrsity (kno\\"n al! 
11\'('1' the world as Institutum Gf'ometricum. tlw iir"t ,'ngineer
training institution of Cniyer"ity :'tatdS. louncled in 178:21 
he bec 1~~ll1e acquaintecl in acL!ition tr~ engineering knO\ylccl!re Pl'OI~cr 
abo \yith t IH> la tC'~t Üench in ecollomiC'..; and l he na turaI scienc('''. 
At the same time he aho fell under the spell of the icleals of enlight
l'nment. During: his DI'ohatiolUu'\" \"ears he studic'cl the most up to 
date technique;- of agriculture UI{ l~udal, partly already capitaÜ.;;tie 
p"tates. His attention then already turned to the principles and 
re-mIt, of modern eco!lomic produC'tiun in Euglancl and HullaneL 
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e'ipeeially to the works of Adam Smith and to the agricultural and 
commercial importance of naYigable canak 

One of his first official acti"dties ,yas to dmw a plan a Yerting 
the perpetual danger of devastating floods continually threatening 
Szegeel. He ,rorked for years on the realization of his dali-system. 
\Yi~1lÍng to promote the agrieultural and commerciai deyelolnnent 
not only of his nath-e city, but of the whole country, he planned 
a canal connecting the DaIlUbe and the Tisza. Ile also had other 
plans for C!onnecÚ~lg the riwrs aH o,-er the country and connect 
t hcm with the international network of watenmys. In a book 
l\Titten about the realization of these plans he was the first to 
announce the idea of a ::\ational Bank and of share-companies. It 
lia'5 in cOllnection \\Oith these l)lam that he rc\Oealed the most 
monumental of alI his architectural conceptions: the building of 
CL warehouse, to store a part of the grain g:ro\\On in the H ungarian 
Plain, This ,yas to be built at the mouth of the Danube-Tisza 
Canal. along the \\Oalls of the Szegeel fortre;;s. In his book about 
canals he s{Wgt>sts the buillinQo '-of ct ,mrycs similar to those 
, .on the Sh~I'-eS of the Tham~s". This plan - o\\Oing to the 
('conomic state ot the cOlllltry as weIl as to ib inferior position 
under Amtria - ,yas considered as reyolutionarv and could not 
he realizecl, though it \yould ha ye been the chief ec~nomic emporiulll 
not only of HUngalT but of the whole Danubian area, and in the 
meanti;ne the n~ost outstanding Hungarian architectural achiey
ement. "\.t the tum of the century, in its first h\"O decades, tlu·ee 
major huilding prohlems \\"Cre tlll~mt mainl:- upon his sboulclers : 
planning and superyi~il1g the building 01 the Cit ~- Council H all, cl 

:,ehool anel ccde~iast ical buildings, ami the Rókus H ospitaL _ \ 
ma"on. ,101m SCH\YÖRTZ. cl clrawimr teacher Augustin ILL"1'fs 
~lml :come others helped him to complete the }JlmF. ,~ 

The Council Hall (1709 o-lSOJ) pertaim to the cla'i~ici,tic late 
Laroque. in our coul1try chieil~- to be found in Transdanubia . 
. \.mong it;;; ornamental element';, hesides classicistic form'3, e,-en 
~{)me late Empire style traccs can be cletectceL It is one of the most 
eharacteristic and monumental Hun:;>:arian examples of the 
tO\rered City Hall t~-pe of this era .. After the ~Teat Hood of 1879 cl 

perlectly ne,\" building '\"cb ereC'ted upon it" ,\"aH". Only a few tech
nical plam and photos left giw us an kea of \\Ohat it ,ms like. To 
promote the Hungarian language and culture YEDRES placed a 
theater- and dcll1cing hall in the upper stor~- of the City Hall, he 
designed ils interior deeoration 11im"el1. The school- and eccle:,iasti
eal 'buildinrrs surroundinrr the St Demeter Churc·h \\"('1'e eree·ted 
°with sOl1leclela~- beti';eel;-17~)3 and 181:2. Their plam had heen 



drawn bv VEDHES at the beginning of the 1700's. The carefulh
planned ~llcl proportioned building v;ith its design characteristic of 
the classical and the late Empire style had considerable influencC' 
upon the classicistic architectural evolution of Szeged. Today only 
some plans, engravings and photos exist. . 

The Rókus HO"ipital also represent'i early classici,>m with 
some late Empire style reminiscences. ln consequence of iurther 
extensions and reconstructions there is scarcely anything leit of 
it., original form. A technical desürn made by :JJaróthv in 1821 
gives l~S some idea of it. In plannin'g one-story' school-bl~ildil1gs hr' 
intended to promote the cíty's architecture. Among the printte 
houses he cle'iigned the so-called Vedres-House (1809) 'which still 
eXÍ:,ts, and it represents a more lllature form of the early classicistic 
resiclence tn)e. 

The Roman Catholic church of Szőreg (1805 -1814) is in 
accorclance with ccnturies-olcl countrv chureh building traditions 
of this country, but is also a pure ex~mpleof classicistic building 
and decora hon. 

The greatest personal aehieWlllent of his life 'íms Yeclres-háza. 
created by him, through reclaiming 3600 acre Hood-area on the 
left bank of the Tisza. This estate was one of the earliest H Ul1-

garian pre-capitalistic agrarian enterprises, based on ~etherlanc1;.; 
l1l0.Iek Among its buildings mention may Le made of its grain
storing pits, which go baek to Hungarian popular building tra d
itions reachcd the most modern standards of agricultural buildin!Is. 

VEDHES \I-as among the most prominent progressive a~;cl 
humanistic-millded men of his time and country. ln his literar.'
and eCOllOlllic \I-01'ks, al'chitectural, engineering an d tedlllical 
activities, as \I-ell as in his personal enterprises, he ,yas always 
guide d by the' thought of the general welfare of the people. Cn 
an economic plane he represents pre-ca pitalism, in his artistic 
achieyements pre-elassicism. Today \I-e might cOl1sider him as alle 
of the most important H ungal'ian architec-ts of his time. 
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