
Makovecz Imre munkái másfél évtized alatt teljesen megváltoztatták Makó arculatát. Olyan épülete-
ket adott a városnak, amelyek egy egységként és külön-külön is igen nagy turisztikai vonzerõt jelente-
nek. Organikus építészete a funkcióktól függetlenül alkalmazható, hiszen oktatási, kulturális, sport és
egyéb intézményeket is tervezett. Makó feladatának tekinti a Makovecz-örökség gondozását és bõvíté-
sét. A világhírû építész még életében elkészítette a városi könyvtár és a Hagymatikum gyógyfürdõ új
szárnyának terveit, amelyek a következõ években épülnek meg. Makó a XXI. század elejére már nem-
csak a hagyma városaként ismert, hanem Makovecz városává is formálódott.

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

Kurca-parti séta
Szentes múltja, látnivalói, mûemlékei

Szentes Magyarország alföldi részén, Csongrád megyében, a Tisza bal partján, a Körösbõl eredõ
Kurca folyó két oldalán terül el, amely 15 kilométer hosszúságban szeli át a települést. A régészeti lele-
tek tanúsága szerint az újkõkorszaktól lakott hely. A honfoglaláskor Ond vezér törzse szállta meg a te-
rületet. A kis halászfalu a török idõkben többször elpusztult, lakóinak száma ingadozott. Egy 1715-ben
készült összeírás szerint a településen 230 család élt, kb. 1400 fõs lélekszámmal. Errõl az alapról indul-
va vált néhány évtized alatt virágzó mezõvárossá. Gyors fejlõdését új földesurának, báró Harruckern
János Györgynek köszönhette, aki jelentõs kedvezményeket adott a Szentesre települõknek. 1730-ban
vásártartási privilégiumot eszközölt ki az uralkodótól, amely egyben a városi rang elnyerését is jelentet-
te. A kedvezõ feltételek következtében a lakosság létszáma folyamatosan növekedett. Az 1759. évi
összeírás már 794 családot tüntetett fel, vagyis a település népessége ekkorra megközelítette az 5000
fõt. A XVIII. század végén a város házasság révén a gróf Károlyi nemzetség birtokába került. Az új bir-
tokosok alatt a viszonyok némileg szigorodtak, de a fejlõdés lendülete nem tört meg. 1828-ban a lakos-
ság létszáma már meghaladta 16 000 fõt. A város 1836-ban örökváltsági szerzõdést kötött földesurai-
val, s – a feudális kötelékektõl megszabadulva – megindult a polgári fejlõdés útján. 1848-ban elnyerte a
rendezett tanácsú városi jogállást, amely biztosította a szakszerûbb helyi közigazgatás megvalósítását.
A település vonzereje tovább nõtt; lakóinak száma 1869-ben 27 658 fõ, 1900-ban 31 308 fõ. Városiaso-
dását jelentõsen elõsegítette az a fontos körülmény, hogy 1878-ban kijelölték Csongrád vármegye szék-
helyévé, mely státusát 1950-ig megõrizte.
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A régi Szentes
Négy évtizedes helytörténeti kutatásaim során többször elmerengtem azon, hogy milyen lehetett a

régi Szentes a korai századokban. Hogyan éltek, dolgoztak, közlekedtek, öltözködtek elõdeink, milyen
kunyhókban, házakban laktak, merre húzódtak az elsõ utcák, hol voltak a legkorábbi középületek
(templomok, iskolák, városházák), s egyáltalán, milyen lehetett a település külsõ arculata?! A honfogla-
lást követõ idõszakra csupán a régészeti leletek és néhány oklevél adnak némi eligazítást; a török hó-
doltság idõszakára a fennmaradt defterek (adókönyvek) és dézsmajegyzékek adataiból következtethe-
tünk. A XVIII. századtól azonban megszaporodnak az írásbeli források (hivatali és uradalmi iratok,
egyháztörténeti feljegyzések, anyakönyvek, kéziratos krónikák), és a városról elkészül az elsõ térkép
1752-ben, amelybõl megismerhetjük a korabeli település topográfiai elhelyezkedését.

A távoli múltba visszatekintve elmondható, hogy az egykori halászfalu pontos elhelyezkedésére
nézve nem maradtak fenn források, arra csak következtetni lehet. Egy 1075-ben kelt oklevél ugyan
megörökítette a Kurca nevét Curicea alakban, de lakott településrõl nem tett említést. Csupán egy
kurcai révrõl szólt, ahol az átkelõktõl vámot szedtek. A régészeti leletek azonban azt tanúsítják, hogy az
elsõ lakott helyek a Kurca-part magasabb fekvésû részénél lehettek, a régi sóház (a mai Gyógyfürdõ)
környékén. Egy 1332-bõl való oklevél azt is elárulja, hogy Szentes ekkor már templomos hely; s kõbõl
épült templomát Szent András apostol tiszteletére szentelték fel. A torony nélküli kis építmény a mai
katolikus templom közelében állhatott.

A XVIII. század elejétõl már megbízhatóbbak az adatok. Ekkor alakultak ki az elsõ házsorok (ut-
cák), szintén a Kurca partján, azzal párhuzamosan. A levéltári források szerint a városi adószedõ
1731-ben a Kurcától számolva már négy házsorban szedte az adót: a mai Tóth József, Kiss Bálint, Ady
Endre és Horváth Mihály utcák környékén. A házsorokhoz 330 ház tartozott. Néhány évvel késõbb kez-
dett benépesülni a városmagtól délre esõ terület is: 1745-ben már 52 házból állt a Kis-ér mellett a Kis-ér
sor (ma Sáfrán Mihály utca). Említést érdemel, hogy a legrégebbinek számító Kurcaparti utca e korai
idõkben magában foglalta a mai Boros Sámuel utcától a Vásárhelyi útig tartó útszakaszt, ezért a nép
Nagy utcának is nevezte.

A régi házakról, építkezési szokásokról Sima László várostörténeti monográfiájában olvashatunk.
Eszerint: a házak ekkoriban vályogból épültek, s a tetejük náddal vagy gyékénnyel volt fedve. Zsin-
delytetejû ház kevés volt, cseréppel födött pedig 1800 elõtt csak egyetlenegy volt. A kémények fából
voltak, és sárral tapasztották meg õket. Az udvarok vályogból, deszkából vagy nádból készült kerítéssel
voltak elkerítve. Maga a lakóház az udvar közepén épült, távol az utcától, s az utcára háttal az istállókat
és sertésólakat helyezték el, amelyekbõl a trágyát az utcára hányták. Ilyenek voltak a házak a XVIII.
század végén és a XIX. század elején. 1810-tõl már csinosabb házak épültek. Ekkor már a házakat az
utcára építették, kinyitható ablakokkal és ajtókkal. A házak alá pincét raktak, a kéményeket és kapufél-
fákat kõbõl építették. Fokozatosan elterjedt a cserépfedél alkalmazása.

A Ruttkai Imre uradalmi mérnök által 1752-ben készített elsõ térkép a város északi felében már hét
házsort mutat, a déli részen, a mai Kisérben pedig négy új sort ábrázol. A házak és utcák szaporodásával
ekkoriban alakultak ki a közigazgatási helyjelölések. A város területe négy tizedre (kerületre) oszlott,
ezek közül az északra esõ, magasabb fekvésû 1. és 2. tized alkotta a Felsõ Részt (késõbb Felsõpárt; a la-
tin pars = rész szóból), a délre esõ, alacsonyabb fekvésû 3. és 4. tized pedig az Alsó Részt (késõbb
Alsópárt). A két városrészt a mai fõtéren és fõutcán húzódott mocsár választotta el, amelynek kiszárítá-
sára és feltöltésére a XVIII–XIX. század fordulója táján került sor.

A Kurca
Amint jeleztük, a korai idõkben a település fõ folyója a Kurca, amely eredetileg a Körösbõl szakadt

ki, és Mindszentnél ömlött a Tiszába. Késõbb változott a jellege, és sokan állították, hogy a Kurca tulaj-
donképpen nem is folyó, hanem csatorna; amelyet különbözõ írásokban neveznek kanálisnak, patak-
nak, medernek, a Körös holtágának, tónak, s ki tudja még minek. Hogy melyik a helyes meghatározás?
A válaszért vissza kell mennünk a múltba 170 évet. Tudjuk, hogy gróf Széchenyi István felkérésére Vá-
sárhelyi Pál mérnök 1845-ben elkészítette a Tisza szabályozásának tervét. Még ugyanez év októberé-
ben a nevezett urak Szentesen idõztek, s a Tisza-szabályozás elõkészítése ügyében tárgyalásokat foly-
tattak Boros Sámuel szentesi fõbíróval. 1846 nyarán újabb tanácskozást tartottak Debrecenben, ame-
lyen a szentesi fõbíró vállalta, hogy még abban az évben készek elkezdeni az ármentesítési munkákat,
amennyiben a mérnökök kitûzik a munkaterületet. Boros Sámuel 1846. augusztus végén népgyûlést hí-
vott össze Szentesen, amelyen elmondta, hogy a mérnökök által tervezett gátak védelmet nyújtanának a
Körös áradásától is, de az építendõ töltések kereszteznék a Kurca torkolatát, vagyis elzárnák az élõ fo-
lyótól. Az alternatívák közt szerepelt ugyan egy zsiliprendszer kiépítése, de az igen sokba került volna.
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A Kurca-zsilip építését az egybegyûltek anyagi megfontolásból nem támogatták, vagyis elfogadták a
folyótorkolat eltorlaszolását az élõ víztõl. Tehát kimondható, hogy ez a népgyûlési határozat pecsételte
meg a Kurca sorsát! A torkolatot elzáró védõgátak ugyanis hamarosan elkészültek, ezáltal a Kurca köz-
vetlen kapcsolata megszûnt a Körössel és a Tiszával; magyarán megszûnt folyóvíz lenni, és korlátozta a
hajózhatóságot is. E téren 1885-ben történt komolyabb változás, amikor elkészültek a torkolati zsilipek,
amelyek lehetõvé tették az idõnkénti vízcserét és a vízszint szabályozását.

Látnivalók a Kurca közelében

A Kurca melletti terület kiemelkedõ építménye a Szent Anna tiszteletére felszentelt római katolikus
templom, amelyet 1747-ig a reformátusok használtak. 1767-ben a templom szentélyét kiszélesítették,
1768-ban pedig megépült a ma is álló barokk toronytest három szintje a templom keleti végén. A közel-
ben állt a plébánia omladozó épülete, amelynek helyére Sáfrán Mihály plébános 1809-ben új plébániát
építtetett. (A mai emeletes plébániaépület 1937-ben készült.) E mellett egy utca vezetett a Kurcához. A
XVIII. század végétõl itt állt a régi iskola, Nepomuki Szent János szobra és az uraság tömlöcháza.
1790-ben a régi iskola helyett új iskolát építettek nagyjából a mai iskola telkén, mégpedig külön a fiúk-
nak és külön a leányoknak. Említést érdemel, hogy 1844-ben a torony kivételével a régi templomot el-
bontották. Az új templom jelenlegi klasszicizáló formáját 1847-ben nyerte el. Az 1910-es felújításkor
Rudnay Gyula és Endre Béla festõmûvészek új mennyezeti freskókat készítettek.

A templom szomszédságában található az Erzsébet tér, amely Erzsébet királynéról kapta a nevét. Te-
rületén korábban a régi városháza gazdasági épületei álltak, kõfallal körbevéve. A közepén látható az I.
világháborús emlékmû, amelyet 1926-ban állítottak fel (Pásztor János vásárhelyi szobrászmûvész alko-
tása). A katolikus templom felõli szélesebb részét eredetileg Processió térnek nevezték (1866), mivel itt
tartották a körmeneteket. 1886-ban felállították a Szentháromság szobrot (Jablonszky Vince budapesti
szobrász alkotását); ezt követõen a területet Szentháromság térként emlegették. Itt látható a Járásbíró-
ság emeletes, villa-kastélyszerû, magyaros szecessziós stílusú épülete, amely 1911/12-ben készült
Dobovszky József István helybeli építész tervei alapján. (2013-ban az épületet gyönyörûen felújítot-
ták.) Az Erzsébet tér déli részén épült – szintén 1911/12-ben – az új katolikus népiskola emeletes, két-
traktusú saroképülete; Erzsébet téri homlokzatán díszerkéllyel és mutatós huszártoronnyal. A magyaros
szecessziós stílusú épületet ugyancsak Dobovszky József István tervezte. Az iskola 1948–1991 között
állami tanintézetként mûködött. 1993-ban visszakerült az egyház kezelésébe; azóta Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola néven mûködik.

A város fõtere

A város központi magja eredetileg a mai Tóth József utca (régen Kurcaparti u.) és Hajdú Lajos utca
(régen Iskola u.) keresztezõdése körül lehetett. Itt volt az egykori városháza, a városi sütõház és több
uradalmi épület is. 1747-ben ezek szomszédságában épült fel fából az új református templom, az iskola
helyét pedig a régi városháza udvarán jelölték ki. Az 1760. évi nagy tûzvész során ezek az épületek –
211 lakóházzal együtt – hamuvá váltak. A leégett templom helyére 1761-ben újat építettek, amelynek
az alapja már téglából készült.

Az 1800-as évek elején – összefüggésben a népesség növekedésével – a régi városháza elõtti tér
(amely kezdettõl fogva piactérként is szolgált) már szûknek bizonyult, ezért folyamatosan terjeszke-
dett. A Seress László városi mérnök által 1840-ben készített térképen a fõtér (1861: Fõ tér, 1866: Piac
tér, 1892: Kossuth tér) már a mai helyén található, de késõbbi méreteinél jelentõsen kisebb kiterjedés-
sel. Nyugati oldalán 1804-re elkészült az új Központi Református Népiskola (a város elsõ emeletes épü-
lete), északról pedig a ma is látható református nagytemplom határolta. Az 1808–1826 között készült új
építményt Fischer Ágoston kecskeméti építész tervezte; a legnagyobb magyarországi református temp-
lomok sorába tartozik. A 40 métert meghaladó tornya klasszicista jegyeket hordoz, míg az épület többi
része késõ barokk (copf) stílusú. A mai orgona 1908-ban készült, Angster József és fia pécsi mesterek
munkája.

A fõtér (Kossuth tér) az 1880/90-es évek folyamán nyerte el valódi, városiasnak mondható arculatát.
A kezdõ lépést a neoreneszánsz stílusú vármegyeháza felépítése jelentette 1883-ban, Makay Endre ter-
vei alapján. A 48 méteres fõtéri homlokzat középrizalitja a masszív oszlopokkal háromhajósra osztott
fõbejáratával és az emeleti közgyûlési terem jón oszlopokkal közrezárt óriás ablakaival tiszteletet pa-
rancsoló. A rizalit attikáján a megye ovális címere, két oldalán Themis és Ceres ülõ szobraival alkotnak
zászlótartó-alapzatként timpanonszerû kompozíciót. A nagy ablakok fölötti boltívek fészkeiben a mes-
terségek allegorikus nõalakjai láthatók: az egyikben a földmûvelés és állattenyésztés, a másikban a ke-
reskedelem és ipar, a harmadikban a hajózás és halászat attribútumaival. A 81 méteres déli homlokzat
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síkszerûbb, erkélyek és plasztikai elemek nélküli. Szentes máig egyik legszebb fõtéri középülete 67
éven át megyeházaként funkcionált. 1950-tõl a Szentes Járási Tanácsnak és a Járási-Városi Földhivatal-
nak adott helyet. Falai között maradt a régi megyei levéltár, mely ma is az 1883-ban kialakított eredeti
helyén õrzi a történeti Csongrád vármegye értékes iratait. A 2005. évi felújítás után a levéltár mellett a
Koszta József Múzeum, valamint a Megyeháza Kulturális- és Konferencia Központ nyert elhelyezést
az emeleti részeken.

A vármegyeháza (Kossuth tér 1.) fõtéri homlokzata elõtt 1885/86-ban elkészült a város elsõ ártézi
kútja, többszintes, öt szoboralakos, díszes felépítménnyel. A jelentõsen megnövelt fõtér északi oldalán
1888-ban felépült a ma is álló ún. református bérház (ma idõsek otthona), a keleti oldalon 1892-ben a
Haris-féle üzletház sarki tömbje, majd a szomszédságában a Központi Takarékpénztár palotája (1899).
A déli oldalon a XVIII. század elején épült Zöldkoszorú Nagyvendéglõ, a Szentesi Takarékpénztár épü-
lete és a városházának használt ún. Jurenák-ház határolta. A nagyvendéglõ helyén 1898/99-ben felépült
a Komor Marcell által tervezett Petõfi Szálló és Színház magyaros szecessziós stílusú épülete (Petõfi u.
2.). A Jurenák-ház telkén 1911-re Bohn Alajos tervei alapján elkészült a késõ barokk stílusjegyeket hor-
dozó új, saroktornyos városháza (Kossuth tér 6.), amelyhez 1929-ben hozzáépült az eklektikus stílusú
bankpalota (Petõfi u. 1.), a város elsõ vasbeton szerkezetû épülete, amelynek tervezõje Kozma Lajos
Kossuth-díjas építész.

Az elmúlt 130 év alatt a Kossuth tér számos változáson esett át. 1887-ben határozat született a Piac
tér kikövezésérõl, egyszersmind a piactól a vasútig vezetõ mûút és járda kiépítésérõl. Ugyanekkor új
petróleumlámpákat helyeztek el, s fákkal parkosították a díszkút és a református népiskola elõtti térsé-
get. 1892. szeptember 15-én – Kossuth Lajos 90. születésnapja tiszteletére – a városi közgyûlés határo-
zatilag kimondta, hogy a Piac teret Kossuth térnek, a vasúthoz vezetõ Fõ utcát pedig Kossuth utcának
nevezi el. 1898-ban – az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulóján – a Kossuth tér
délkeleti részén felállították a névadó mellszobrát; a hagyomány szerint azon a helyen, ahol a nagy ha-
zafi 1848. október 1-jén lelkesítõ beszédet tartott a szentesi népnek. (A mellszobor ma a városháza eme-
leti folyosóján látható.)

Újabb jelentõs változásokra 1934/35 folyamán került sor. 1934-ben kimondták a város elsõ artézi
kútjának elbontását, és még ugyanez év õszén – 1934. október 21-én – ünnepélyesen leleplezték Kos-
suth Lajos és Horváth Mihály egészalakos szobrát (Tóth István és Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása-
it). A fõtér jelenlegi formáját 2002-ben nyerte el. (Az egykori díszkút szoborkompozíciója 1998-tól a
Luther téren látható.)
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Végezetül említést kell tenni a fõtér szomszédságában található, Szent Miklós tiszteletére felszentelt
magyar ortodox templomról, amelyet a Szentesen letelepült görög családok építtettek 1786-ban. A késõ
barokk stílusú kisméretû templom eredetileg torony nélküli volt, majd csak az 1900-as évek elején egé-
szült ki egy tetõbõl kinövõ favázas harangtoronnyal. A ma látható 22 méteres kõtorony 1927-ben épült
a templomhoz. Az építmény alaprajza téglalap, bazilikás, apsziszáródású, egyhajós szerkezettel. A
szakrális elõírások szerint a belseje három részre tagolódik: elõcsarnokra, templomhajóra és oltárra. A
belsõ térben látható ikonosztázion héttengelyes, háromszintes, favázrendszerû, copf stílusú építmény,
39 festett táblával. A mûemlék jellegû templomot és tartozékait 2014-ben szakszerû igényességgel fel-
újították.

A Szentesre látogatóknak a fentieknél jóval több kulturális és építészeti élményt ajánlhatunk a fi-
gyelmébe, de ezek bemutatására e helyen – terjedelmi okok miatt – már nincs tér.

Labádi Lajos

A szegvári kastély, avagy a szegvári
vármegyeház története

Napjainkban már tisztázott, hogy a falu közepén lévõ barokk épületet – még kastélynak nevezik a
szegváriak – egy teljesen új vármegyeháznak építették a XVIII. század második felében. Ezt a telkén
1992-ben végzett régészeti feltárás bizonyítja. Mielõtt azonban részletesebben rátérnénk érveik bemu-
tatására, feltétlenül szükséges Szegvár korábbi történetét is felvázolni. A község területén és környékén
végzett régészeti ásatások és a földmûvelés során felszínre került leletek – edények, kerámiadarabok,
fegyverek, használati eszközök – bizonysága szerint Szegváron és környékén 7–8000 évre visszamenõ-
leg minden korszak emberének emlékei megtalálhatók.1 A vidéken legkorábban a Körös-kultúra délrõl,
a mediterrán vidékekrõl északra vándorolt állattenyésztõ és földmûvelõ népe telepedett le. Ugyancsak
mediterrán vidékrõl származó kultúra alakult ki Szegvár–Tûzkövesen a neolitikum második felében. A
Tiszai-kultúra telepe i. e. 4450–4035 között élt ezen a területen. Ebbõl a korból származik a Sarlós Isten
világhírû szobra. Hírnevét azzal szerezte, hogy ebbõl a korból szinte az egyedüli férfialakban ábrázolt
istenség a korabeli istennõ szobrok között.2 A réz- és bronzkorból kevés emlék maradt, ezzel szemben a
vaskorszak e területen élõ népeit jobban ismerjük. Jelentõsebb ideig a szkíták, kelták és dákok éltek a
környéken. Késõbb a gótok, hunok és 454-ben a gepidák is feltûntek a területen. Az 567 után megjelenõ
avarok talán a magyar honfoglalást is megélték. A Kórógy-ér környékének magyarok által való elfogla-
lását Anonymus is említi Gestájában, amit bizonyít a feltárt honfoglalás kori temetõ. A község határát
három közösség foglalta el.

A XI–XIV. századi írott források és a régészeti kutatások alapján megismerhetõk az Árpád-korban
ezen a területen meglévõ falvak. (Sáp falu, Leng falu, Sajt falu, Szentgyörgy falu).3 Szegvár elõdje
Zeegh falu volt, ami a XIV–XV. századra megerõsödött. A magyarok letelepedését követõen a fejedel-
mi család, a Bor-Kalán nemzetség és a vele rokon Szeri Pósafiak birtokolták Szegvárt. Késõbb Guti
Országh Mihály, majd Nádasdi Ongor János voltak tulajdonosai. A XV–XVI. század fordulójától a
Dóczi család a birtokos. Fénykorukat – ezzel Szegvár fejlõdésének, szépülésének idejét – Dóczi János
éveire (1506–34) tehetjük, mivel a nemes úr – ekkor királyi fõkamarás – 1527-tõl Szapolyai János
kincstartója volt. A Kurca kanyarulata által alkotott szegen, a magas folyóparton épített castellumot,
várkastélyt az elõbbi Dóczi János királyi kamarás. Közvetlenül a Kurca folyó partjára. Az 1988–91 kö-
zött végzett ásatások során a castellum területén elõkerült leletek a rézkorból származnak. A késõbbi
idõszakokból a szarmaták és az Árpád-kori falu nyomai bukkantak fel a Kurca-parti leletek a várkastély
romjai között. Igazán komoly építkezésre, az ásatást végzõ régészek szerint a Dócziak idején került sor
elõször ezen a területen és Szegvár területén is. A gazdagon díszített reneszánsz udvarház meglétét egy
téglából falazott pincébõl kiemelt gazdag leletanyag – fazekak, tálak, budai márgából faragott rene-
szánsz faragványtöredékek – bizonyítja. A pince keskeny alapozását figyelembe véve az csak egy része
lehetett a középkori épületegyüttesnek, melynek központi része bizonyosan emeletes volt, egy csiga-
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