
A szegedi várról 
Szeged a Tisza és a Maros partján fekszik, a két folyó torkolatánál. Nevét innen kapta, a 

„szög", „szeg", illetve „sziget" szóból. A Tisza áradása nagy veszélyt jelentett a város számá-
ra, s a tiszai szigeten létesült város helyét a víz fokozatosan elhordta. A város így a Tisza két 
partjára kényszerült költözni, s itt alakult ki a dél-alföldi kereskedelmi csomópont, s az erő-
dítmény, amely a várost védte. 

A vár a folyóval párhuzamosan épült fel, nagyjából négyszög alaprajzú lehetett. A XVIII. 
században 18-19 méter széles, 3-3,5 méter mély vizesárok vette körül, melynek vizét a Tisza 
táplálta. A föld-, illetve favár a tatárdúlás során valószínűleg megrongálódott. 

A XV. század körül királyi vár V. László, Mátyás király, Korvin János, és felesége, II. Ulászló 
és Báthori István tulajdonában volt. Az 1528-ban a török által lerombolt várat János király ki-
javíttatta. 1542-ben a várat a törökök elfoglalták és szandzsákszékhellyé tették. Musztafa bég 
II. Szolimán szultán kérésére a várat a kincstár költség kijavíttatta. 1688. október 23-án rövid 
ostrom után sikerült visszafoglalni. 

1714-től a várat De La Croix Paitis francia mérnök tervei alapján jelentősen felújították. Az 
újjáépítés 1740-re befejeződött, de mint később kiderült, igen felületes volt. 1768. április 19-én 
a későbbi II. József Szegedre látogatott, és hangsúlyozta a vár fontosságát, fejlesztésének mi-
hamarabbi elkezdését. II. József kísérletében Mutena Ferenc vezetésével egy német mérnök, 
Franz von Querlande is tüzetesen megvizsgálta a várat, s a vár állapotáról részletes jelentést 
írt. Querlande szerint a szegedi vár stratégiailag jó helyen van, de nagyon rossz állapotban. A 
német mérnök 1768-ban kelt beszámolójának az „Észrevételek a szegedi erődre vonatkozó-
an" címet adta. Ebből sok mindent megtudunk a szegedi vár akkori állapotáról. 

A kazamaták állapota Querlande szerint katasztrofális, annak ellenére, hogy 40 éve épül-
tek. Az egészségi követelményeket nem elégítették ki, az épületek nyirkosak, nedvesek vol-
tak. A beszivárgó víz miatt az épületbe szellőzőnyílásokat vájtak. A várfalról hiányzott az eső-
vizet elvezető csatornarendszer, s a szelló'zó'nyílásokkal lehetővé tették az esővíz befolyását, 
így a vár biztonságát is csökkentették ezzel. Az 1763-ban készült műszaki rajzon jól láthatók 
ezek a szakszerűtlenül készült nyílások. A legmegdöbbentőbb, hogy ezen a nyirkos, nedves 
helyen az erőd puskaporos raktára állott. 

A tüzérségi szertárról II. József és a német mérnök is megállapította, hogy 1,1 méter vastag 
falai erősen repedezettek. A falak vastagságából arra lehetett következtetni, hogy a tüzérségi 
szertár középkori épület lehetett. 

Querlande látogatásakor még folyt a várban létesítendő vízmű építése. A vízműről két terv 
készült, s Querlande mind a kettőt tanulmányozta, majd megállapította, hogy a rondella szi-
lárd, de az ellenség szeme előtt van. A mérnök szerint túl bonyolult szerkezet, s nem fogja ki-
elégíteni a vár vízszükségletét. A német vendég azonban elszámította magát, mert a v ízmű 
felépült, s még a vár körüli épületek vízigényét is kielégítette. 

A városparancsnok házát 1713-ban De La Croix Paitis tervei alapján hozták rendbe. 
Querlande véleménye szerint az ablaknyílások és a tető kivitelezésekor is mulasztást követtek 
el a munkások. Az épület belsejében rendkívül rossz fűtési viszonyok uralkodtak, s a főfalak-
ba szabálytalanul építettek közfalakat. A tiszti kaszárnya egy földszintes, zsindelytetős épület 
volt a parancsnoki palota mellett. Annyira rossz állapotban volt, hogy Querlande javaslata 
szerint új épületet kellene emelni. Ezt az ötletet azonban pénz hiányában elvetették. A kaszár-
nya latrináról annyit ír, hogy az akkori szabványnak megfelelően 30 ölnyi távolságban a vár-
falakban voltak elhelyezve - ez ebben a korban bevett szokás volt. A mérnök röviden így jelle-
mezte az építmény állapotát: „ez az épület már nem alkalmas nagy változtatásokra". 

Querlande beszámolójának volt egy külön pontja, melyben terveket, javaslatokat fogalma-
zott meg a vár javítására, újítására vonatkozóan. Szerinte a legfontosabb, hogy a vár környéki 
mocsarakat bekapcsolják az erődrendszer védelmi rendszerébe, ezt azonban a városatyák el-
vetették, mert az „útját állná a mocsár későbbi hasznosításának". Ez az intézkedés helyes volt, 
ugyanis ma Szeged két városrésze is ezen a mocsaras részen fekszik. Mivel az árvizek miatt 
Szeged területén a föld nagyon laza, tervei voltak a talajszínt feltöltésével kapcsolatban is. 
Szerinte a vizesárok mélyítésének földanyaga megfelelő lenne arra, hogy a talajt feltöltsék. 
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Querlande hangsúlyozta a Tisza folyó védelmi, közlekedési és kereskedelmi fontosságát is. 
Olyan tervet készített, amit a híres építész, Vedres István is hasztalan szorgalmazott: a Duna 
és a Tisza között szeretett volna csatornát létesíteni, hiszen ezzel a délvidéket is bevonhatnák 
a kereskedelembe. A romló állapotú erődöt raktárrá lehetne alakítani, az erős, Tisza felőli ol-
dalát pedig kikötővé. A haditanács pénz hiányában Querlande összes tervét elvetette. 

Az 1760-as években ismét megindították a munkálatokat, mert II. József hangsúlyozta Sze-
ged várának fontosságát, trónra lépése után azonban megváltoztatta álláspontját, s megszün-
tette a szegedi vár erődítmény jellegét. 

A szegedi vár - alig kétszáz esztendeje - véglegesen eltűnt. Lebontották, tégláit, köveit el-
hordták, sáncait betemették. A várost elpusztító 1879-es szegedi árvíz után a várat teljesen le-
bontották. A város újjáépítésekor szükség volt a régi vár területére, s az építőanyagaira is. A 
vár helyén épült fel a mai belváros, az építőanyagból épültek a belváros épületei, s a vár tör-
melékével egész Szeged területét 0,5-1 méter vastagon feltöltötték. A lebontott vár emlékét 
mindössze egy repkénnyel befuttatott erődítménymaradvány őrzi. 

Molnár József a Műemlékvédelem folyóiratban „A szegedi vár" című cikkében a következő-
ket írta: „A törökök által épített szegedi vár egyike volt azoknak a külső tornyos erősségeink-
nek, amelyeket nem ostromok, elemi csapások, dúlások következtében tüntettek el a föld fel-
színéről. A szegedi várat az ... árvíz után bontották le, városszabályozás és újjáépítés alkalmá-
val. Ezzel az elhamarkodott intézkedéssel nemcsak a várost fosztották meg egyik legerede-
tibb és legszebb építészeti emlékétől, hanem a Duna-Tisza közét is." És hozzátehetjük még -
az egész országot is. 

Hevesi Andrea 
Irodalom: Veress D. Csaba: A szegedi vár. Bp. 1986. 

A miskolci Bató család legendája 
Már 26 éve nincs meg Miskolcon az eredeti Bató-ház, helyére mára bevásárlóközpontot 

építettek. Ez is viseli az egykori háztulajdonosok nevét. 
De mi volt, ami az 1812-es születésű Bató Istvánt ennyire különlegessé tette? Talán élete, 

sorsa, viselkedése? Szigorú szabályok szerint élt és családjától is ezt várta el. N e m ivott, nem 
kártyázott és lutrin sem játszott. A legenda szerint vagyonának jelentős részét mégis szeren-
csejátékon nyerte el. Eszter lánya megálmodta a számokat és ezeket megjátszotta lutrin. Való-
jában búzával kereskedett. Amikor a gabonából többlet alakult ki, felvásárolta olcsón, és ami-
kor hiány keletkezett eladta drágán. 

A dúsgazdag kereskedő magánélete korántsem volt olyan szerencsés mint üzletei. Felesé-
ge két gyermeket szült, Esztert és Birikét. A szülők mindkét gyermeküket elvesztették. Eszter 
halálának körülményeit is legenda övezi. Beleszeretett egy szegény sorsú legénybe, de erő-
szakos apja egy gazdag férfihoz kényszerítette feleségül. Ezek után a menyasszonyjelölt meg-
szökött, de megbánva cselekedetét, visszatért az apai házhoz. A szigorú atya azonban nem 
engedte be és az egyébként is tüdőbeteg leány a téli fagyban megfázott és meg is halt. Persze 
mindez szintén csak néphiedelem. Az viszont már nem, hogy a szülőket mély gyászba borí-
totta. Eszter halálának egy éves évfordulójára egy harangot öntettek, amibe a család összes 
ékszerét beleolvasztották. Apja azt is kikötötte, hogy a harang évente háromszor szólalhat 
meg: névadója születés és névnapján, valamint halálának napján. 

Végrendelete szerint vagyona a református egyházat illette volna. A mesés hagyatékból 
azonban csak az Eszter-szoba bútorai és festményei maradtak meg. Aki járt az egykori szobá-
ban, megrendítő élményben lehetett része: mindenhol komor gyász. 

A templom mellett már épül a múzeum, ahol a közönség is megtekintheti a halotti ravatalt, 
s a megmaradt tárgyakat. Az újraépülő szoba mindenben meg fog felelni apja végrendelet-
ének. Bató István ugyanis kikötötte, hogy lánya szobáját egy évben egyszer lehet csak kinyitni 
és akkor is csak takarítás céljából. Aki ezt megszegi, azt utoléri Bató-mester átka. 

Bató-mester kegytárgyai a Deszka-templomba kerültek, ám amikor leégett a templom ezek 
is megsemmisültek. Házait lebontották és helyükre újat építettek. Az egykori vagyonból csak 
a harang és a legenda maradt . 

Kárpáti Zsófia 
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