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Az eklektika nagy építésze 
Az 1879. évi nagy árvizet követő 

újjáépítés egyik nagy építésze Baclw 
Viktor 100 éve, 1888. januárban halt 
meg Budapesten- A szomorú ese-
ményről a Szegedi Napló 1888. jan. 
4-i száma így ír: „ E g y őrült szegedi 
műépítész halála. Sokan ismerték és 
tisztelték Baclw Viktor műépítészt 
Szegeden, aki a rekonstrukció idején 
a város lakója volt, s több impozáns 
épület tervével tűnt fel nemcsak a 
közönség, hanem a szakférfiak előtt 
iy. Az ő terve után s a vezetése alatt 
épült a szegedi főgymnáziumi palota 
is, mely egyik legszebb építkezése vá-
rosunknak. A geniális fiatal műépí-
tész azonban nem fejezhette be telje-
sen a gymnázium építését, mert 
munka közben elmezavarba esett, 
amely betegség 1886 év nyarán any-
nyira erőt vett rajta, hogy egyik bu-
dapesti tébolydába kellett szállítani. 
S most a tébolydából az a szomorú 
értesítés jött a szegedi hatósághoz, 
hogy Baclw Viktor szegedi illetőségű 
építészmérnök a napokban ott meg-
halt. A szegedi közönség körében bi-
zonyára mély részvétet kelt a férfi-
kor legszebb éveiben elhunyt férfiú 
halála." 

Bachó Viktor a Tisza Lajos (ma 
Lenin) krt. 66. szám alatt volt terve-
zőirodájában több középületet és 
magánházat tervezett Szegednek. 
Ezek sorában a jelentősebbek, idő-
rendben a következők. 

A Jerney-ház (Széchenyi tér 8.), 
amelyet Jerney Mihály dorozsmai la-
kos építtetett 1882-ben, és a kivitele-
zési munkálatokat Erdélyi Mihály 
végezte. Érdemes említésre, hogy az 
árvízkor Élésházi épületek álltak e. 
területen. A kétemeletes sarokház 
földszintjén kezdettől fogva üzletek 
állnak. Homlokzata nyugodt, timpa-
nonos és íves párkányú ablakai jól 
díszítik a főhomlokzatot. A lépcső-
ház mennyezete festett. A lépcsőház 
és a függőfolyosók vasremekei Nig-
rényi Pá! munkái. Az udvar platán-
fái a Széchenyi tériekkel testvérek. 

Balogh János háza (Széchenyi tér 
6.), amelyet 1882-ben építettek fel 
Bachó Viktor tervei szerint, Erdélyi 
Mihály kivitelezésében. Az épület je-
lentős kereskedelemtörténctű. A 
Széchenyi kávéház 1882-ben, Bein 
Mór kezelésében itt nyilt meg, s az-
óta is üzletek uralják a földszintet. 

Prosznitz Mihály háza (Széchenyi 
tér 14.) szintén Bachó Viktor tervei 
alapján készült, Erdélyi Mihály kivi-
telezésében, 1882-ben. 

Következő szép háza 1883-ból va-
ló, s Burger Gusztáv könyvnyomtató 
és kereskedő építtette. Az övé lett tu-
lajdonképpen az első szegedi nyom-
da, Grünn Orbáné, annak fián, 
Grünn Jánoson, majd Burger Zsig-
mondon, édesapján keresztül. Ezt a 
nyomdát vásárolta meg Engel Adolf, 
akinek Szegedről történt távozását 
követően azt egyesítették Traub és 
Társa nyomdájával, rokoni alapon, 
ugyanis Traubnak Engel lány volt a 
felesége. Erdélyi Mihály kivitelezésé-
ben épült ház (Kelemen u. 7.) egy-
emeletes eklektikus, csapott sarkán 
keresztül az Oroszlán utcába is átve-
zet. Párkányai, ikerablakai finom 
megjelenést adnak a hangsúlyozot-
tan kvaderezett homlokzatnak. 

A Honvéd téri egykori 5. honvéd 
gyalogezred laktanyája egyik leg-
szebb alkotása Bachó Viktornak, és 
1883-ban épült fel. Az időközben la-
kóházzá átalakított épület egyemele-
tes, négy utcára néz és minden abla-
ka íves záródású. Két kapuja és ka-
pualja míves kiképzésű, és az emelet-
re vezető lépcsőházak árkádos, bolt-
íves nyitott folyosóra vezetnek. (A 
laktanyát az ötvenes években Dózsa 
Györgyről nevezték el.) Az egész 
épület szinte a klasszicizmus nyugal-
mát sugározza. 

Az új pénzügyi palota (flnáncia) 
terveit Bachó Viktor 1881-ben készí-
tette, s ezeket Lechner Lajos az új-
jáépítési biztosság műszaki osztályá-
nak vezetője ugyanazon év szeptem-
ber 23-án terjesztette a hatóságok-
hoz jóváhagyás végett. A részterve-
ket készítő Heszlényi Józseffel 
együtt igen díszes, impozáns kéteme-
letes épületet terveztek, három hom-
lokzattal. Az alapokat 1882-ben rak-
ták le, a kivitelezést fővállalkozó-
ként a Jiraszek és Krausz cég végez-
te. Az itteni kovácsoltvas munkák is 
Nigrényi Pál Margit (ma Gutenberg) 
utcai műhelyéből kerüllek ki. A pa-
lotáról a Szegedi Híradó (1882. júl. 
4.) többek között ezeket í r ja : „A Ti-

sza Lajos körút felsőrészén épülő 
pénzügyigazgatósági palota kőmű-
ves munkái befejezettek. A kéteme-
letes épület Szeged egyik legkiválóbb 
középülete lesz, nagysága, belső be-
rendezés — és külcsínre is." (Az épü-
let ma a városi pártbizottságnak és 
több tömegszervezetnek ad otthont.) 

Á volt piarista gimnázium épülete 
1886-ra ugyancsak Bachó Viktor ter-
vei szerint épült fel, a Gizella (ma 
Aradi vértanúk) téren, hatezer négy-
zetméternyi területen.) Az épület ma 
a Bolyai Intézetnek és több más 
egyetemi intézmény otthona.) Az 
építkezést 1885 júniusában kezdték, 
és olyan jól haladtak, hogy ugyan-
azon év decemberére az egész épület 
tető alá került. Az alapozási, a kő-
műves, a kőfaragó, valamint a vas-és 
kútmunkálatokat Erdélyi Mihály 
vállalkozása végezte, de a többi főbb 
ipari munkák is rendre szegedi iparo-
soktól valók. Az épület külső mun-
kálataival 1886. márciusára elkészül-
tek, és ekkor 160 ember dolgozott az 
építkezésen. A művezetési munkála-
tokat is irányító Bachó Viktor 1886 
júliusában megbetegedett, és ekkor 
az építkezés irányítási munkáját i f j . 
Heszlényi József szegedi műépítész 
vette át. Az épület nagyvárosias jel-
legű, és magányos méltóságú hangu-
latot ad a térnek. Félköríves és egye-
nes záródású ablaksorai, féloszlopai, 
erősen kvaderezett felületei igazi 
megjelenései az eklektikának. 

A hatalmas épületkolosszus körúti 
homlokzata 151, és a tér felőli mel-
lékhomlokzata 49 méter hosszú. A 
gimnázium bejárata a tér, a rendhá-
zé a körút felől volt. Udvarát annak 
idején szépen parkosították. Bachó 
Viktor eredetileg egy konviktus épü-
letszárnyat is tervezett, de ez költség-
kímélés miatt nem valósult meg. A 
nemrégiben múlt 100 éves épületről a 
Szegedi Híradó 1886. szeptember 15-i 
száma így ír: „A Gizella téri fényes 
palota, amelyet Szeged város nagy 
áldozatok árán létesített az oktatás-
ügynek, nem csak külsőleg díszes, az 
egyik legremekebb középiskolai épü-
let az országban, hanem a belső be-
rendezése és fölszerelése tekinteté-
ben is ritkítja párját: Díszterme oly 
gyönyörű, hogy akármelyik balkáni 
fejedelem elfogadhatná trónterem-
nek; az iskolahelyiségben pedig 
egyesítve van mindaz, amit csak a 
pedagógiai tapasztalatokkal karöltve 
járó építészeti technika előállíthat. " 

Erdélyi Mihály számos köz- és ma-
gánépületnek volt kivitelezője Szege-
den. Egy időben a szintén Szegeden 
született Kopasz Istvánnal (1869— 
1913) közös vállalkozásban. Saját 
tervezésű háza a Deák Ferenc u. 2. 
sz. alatt áll, amelyet 1985-ben jó ér-
zékkel és kellő figyelemmel újítottak 
fel, Sebők József tervei szerint. Ez a 
cég építette fel a Deák Ferenc u. 2. és 
4. szám alatti házakat, valamint a 
Dózsa, a Kazinczy, a Tanácsköztár-
saság útja, továbbá az Arany János 
utca által határolt háztömb épüle-
teit. 

Bachó Viktor, az eklektika szegedi 
nagy építésze kiemelkedő tudását és 
felkészültségét épületei ma is híven 
igazolják városunkban, amelyről az 
egyik későbbi épitészutód, Granasz-
tói Pál így vallott: „Szegedhez fog-
ható, ily egységes, formás város e 
korszakból Európában nincsen, s 
noha a maga kora nemzetközi mód-
ján épült újjá, lényegében mégis sa-
játságosan alföldi magyar város ma-
radt... Úgy hat e határtalan, gyors-
vonatból olykor lakatlannak tűnő 
tájon, mint valami oázis. " 

BÁTYAI JENŐ 

Nincs semmiféle évfordulója, 
mégis szükségét látom, hogy 
fölelevenítsem emlékét: róla 

is megfeledkezett az új megyei mun-
kásmozgalmi életrajzi lexikon. Pedig 
még inas korában bekapcsolódott a 
nyomdász szakegylet (igy hívták 
szakszervezetüket) munkájába. 

A munkásmozgalomban 

Már az 1901. március 15-i ünnepé-
lyükön Petőfi-verssel szerepelt. A 
Typographia című szaklap 1903. 
március 27-i számában mint a szak-
egylet jegyzője ő számolt be az évi 
közgyűlésről az országos szakmai 
közvéleménynek. 1904-ben a legna-
gyobb szavazattal választmányi tag-
gá választották. A munkásmozga-
lomban kivívott tekintélyét azonban 
legjobban az 1919. évi forradalom-
ban játszott szerepe tanúsítja. A 
proletárdiktatúra kikiáltása után őt 
választották meg a szociáldemokrata 
és a kommunista párt egyesüléséből 
létrejött Magyarországi Szocialista 
Párt szegedi szervezetének elnökévé. 
A városi direktórium végrehajtó 
szervének, a forradalmvintézőbizott-
ságnak is tagja lett, mégpedig a saj-
tóbizottságnak. Dettre Ján©s április 
elején kinevezte a forradalmi tör-
vényszék tagjának, valamint Lencz 
Géza, Sípos Iván és Ligeti Jenő tár-
saságában megbízta a helyi nyomdák 
(„újságüzemek") államosításával. A 
szocializált lapok és nyomdák irányí-
tására létesített „üzemi központnak" 
Ligeti Jenővel és Engel Vilmossal 
szintén tagja lett. Április 14-én őt is a 
munkástanács tagjává választották. 

A megtorlás sem maradt cl. Az ellen-
forradalom fölülkerekedése ulán be-
börtönözték. Csak gazdájának, a neves 
ügyvédnek, Balassa Árminnak ügyes-
kedése szabadította ki a Csillagból. 

A pálya 

De tartsunk rendet. Ablaka 
György a móravárosi Gólya u. 9. 
számú, vályogfalú öreg házban szü-
letett 1880. április 22-én. Ötéves 
volt, amikor super (hajóács) édesap-
ja meghalt. Négy árva maradt utána. 
György volt a legfiatalabb: legidő-
sebb bátyja éppen húsz esztendővel 
volt nála öregebb. Többi testvére is a 
maga lábán állt már ekkor; őt öz-
vegy édesanyja nevelte, taníttatta. A 
p.égy polgári iskolai osztály elvégzése 
után a Traub-nyomdában újabb 
négy esztendeig a nyomdászmester-
séget tanulta. A segédlevél megszer-
zése után 1898/1900-ban vakolni 
ment: Ausztria és Németország kü-
lönféle városainak nyomdáiban tö-
kéletesítette tudását. 

Mint láttuk, 1901-ben már újra 
szülővárosában dolgozott. A nyom-
dászok szakegylete — korabeli szo-
kás szerint — vendéglőben tartotta 
gyűléseit, nevezetesen Kocsis Ferenc-
nek az Iskola u. 31. sz. alatti kocs-
májában. Ez jeles emlékhely, mert 
itt volt az Irodalmi Tető, Tömör-
kény, Cserzy, Balassa Ármin, Kiste-
leki Ede és más tollforgatók, újság-
csinálók bohém tanyája. A fölszaba-
dulás után Kisteleki Ede Károly fia, 
akkor valami minisztériumi poten-
tát, emléktáblát is tétetett a lebon-
tott vendéglő helyét körülfogó telek 
téglakerítésére. De ezt pár nappal 
később — állítólag személyes botz-
szúból — vandál kezek összetörték, 
s le kellett venni. Ma ezen a helyen a 
Somogyi-könyvtár új épülete áll, 
pontosabban az a sarka, amely a 
Dóm tér és az Eötvös (legújabban 
Apáthy István) utca szögére esik. 

Nos, az egylet otthona Ablaka 
György egész életét befolyásolta: ad-
dig járt oda, mígnem 1904-ben fele-
ségül vette Kocsis Ferenc lányát . . . 

TARJANI IMRE 

Mezítláb futottam 
A Imahéjat és macskát vitt a víz. 
Felpuffadt testén káposztalevél. 
Az aszfalt felolvadt, forró volt a nyár, 
s én mezítláb futottam a szekerek után. 

Erős emberek hordták a kazlakat. 
Epret loptam, vizet vittem nekik, 
— egy egész kannával ittak. 

Különös volt, mintha lángolt vulna minden, 
— talár, el is égtek. 
Csak én maradiam élve: a vízhordó gyerek. 

Amikor Balassa Ármin, a Szeged 
és Vidéke tulajdonosa és főszerkesz-
tője 1906-ban megalapította a Dugo-
nics Nyomdát, Ablaka Györgyöt al-
kalmazta múvezetőnek. Ok adták ki 
1907 szeptemberében Juhász Gyula 
első verseskötetéi. Amikor a költő, 
öngyilkossági kísérlete után, meglát-
ta szürke födelú, de ezüst címbetúk-
kel ékes könyvét, elragadtatással ki-
áltott föl: „Hamupipőke bársony-
ban és ezüstben!" Ablaka Györgynek 
pedig igy dedikálta könyvét: „Első 
könyvem szülőapjának szeretettel..." 

Ablaka-nyomda 

A Szeged és Vidékét a fehérterror 
nyomása és a háború utáni nyomo-
rúság tönkretette. Balassa Ármin a 
Dugonics Nyomdát is kénytelen volt 
fölszámolni. Ablaka György munka 
nélkül maradt volna, de a végkielégí-
tésből meg egy telek árából megvásá-
rolta a nyomda lábbal hajtható 
„amerikai tégelysajtóját" s néhány 
szekrény betűkészletét. Kibérelte 
Dómján Jenő ügyvéd Kálvária utca 
(most Tolbuhin sugárút) 14. sz. sa-
rokházának pincéjét, és berendezte 
nyomdáját . Petróleumlámpa világá-
nál dolgozott reggel 6-tól este 8-ig. 
Később bankkölcsönnel gyorssajtót 
és vágógépet szerzett be, majd lépés-
ről lépésre, megfeszített munkával, 
utóbb két fiának, az 1915-ben szüle-
tett Györgynek és az idén hetvenéves 
Istvánnak segítségével magas színvo-
nalra fejlesztette. A harmincas-ncgy-
venes években számos értékes kiad-
vány került ki műhelyéből. így pl. 
Juhász László és Szentiványi Róbert 
tudományos munkái, Juhász Gyulá-
nak a Dugonics Társaság kiadásában 
posztumusz megjelent Tömörkény-
életrajza, az Alföldi Tudományos 
Intézetnek Bartucz Lajos szerkesz-
tette két vaskos évkönyve. Számos 
időszaki kiadvány is itt készült, mint 
a Jog c. folyóirat, a felsőipariskolá-
sok Acéltoll és a Szegedi Egyetemi If-
júság Szegedi Hid c. lapja. A fölsza-
badulás utáni első szegedi folyóirat, 
az Időnk is innen került ki. S megír-
tam már, hogy 1946-ban a mi diákla-
punkat, a Szegedi Egyetem első és 
egyetlen számát is hitelben! — Ablaka 
bácsi állította elő. István fia szedte. 

A Délmagyarország nyomdásza 

Ablaka Györgynek inastársa volt 
Gyürey Rudolf (1874—1945) gép-
mester, a század elején a szegedi 
nyomdász szakegylet elnöke, a 
Horthy-korszakban a nyomdász-
szakszervezet központi titkára, a 
szociáldemokrata párt országos ve-
zetőségének és a fővárosi törvényha-
tósági bizottságnak is tagja. (Német 
koncentrációs táborban pusztult el.) 
Ő kereste meg 1939 elején Ablaka 
Györgyöt, és rábeszélte, hogy a zsi-
dótörvények miatt megszüntetett 
Délmagyarország Hírlap- és Nyom-
davállalat Rt. helyett vállalja el az el-
lenzéki, demokratikus napilap előál-
lítását. A munkásság, minthogy 
1921 óta saját szegedi lapja nem 
volt, a Délmagyarországot támogat-
ta. Gyürey azt javasolta Ablakának, 
vegyen föl bankkölcsönt, vásárolja 
meg a megszűnt nyomda gépeit. A 
szociáldemokrata párt — ígérte — 
segít. „Nem engedhetjük meg — 
úgymond —, hogy a három megyére 
szóló baloldali napilapot egy tollvo-
nással megszüntessék." 

Berey Géza írta Hitler-allee (1979) 
c. könyvében: „De hol volt a Horty-
Magyarországon olyan vidéki napi-
lap, amelyik ezt a hivatalos hajszát 
anyagilag kibírta? A Délmagyaror-
szág Rt. sem bírta volna, ha a nyom-
da a segítségére nem siet. A nyomda: 
Ablaka György Kálvária úti könyv-
nyomtató üzeme volt." 

A Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
bank 30000 pengő kölcsönét Ablaka 
Györgynek hetenként (!) 110 pengő-
vel kellett törlesztenie. Az utolsó 
részletet a német megszállás előtti 
napokban fizette ki. Ablaka István 
jelképes fizetésért, heti 1 pengőért 
volt a lap gépszedője és művezetője. 

A Délmagyarország betiltásáról ő 
jegyezte föl emlékeit: 1944. április 
16-án éjjel az MTI-anyagot hozó 
munkatárs, Halál Béla azzal jött a 
nyomdába, hogy Ablaka István sies-
sen a Kálvária u. 6. sz. házhoz, mert 
Schwartz Mariskát és Boriskát, a ki-
adóhivatal dolgozóit viszi a Gestapo. 

A kapualjban búcsúztak el. Mariska 
sírva súgta Ablaka Istvánnak, hogy 
közölje Róna Istvánnal, a kiadóhi-
vatal főnökével: a Vörös Segély pén-
ze a rotációs gép kirakó alján van el-
rejtve. Ablaka György tudott a Vö-
rös Segélyről. Egyszer a fia „tetten 
érte", amikor pénzt adott Schwartz 
Máriának. Mentegetőzve mondta 
Istvánnak: „Fiam, én földes szobá-
ban láttam meg a napvilágot, és nem 
tudok elszakadni a szegényektől, a 
szenvedőktől. A Vörös Segélyt tá-
mogatom, és Mariska ezt a pénzt tet-
te e l . . . " 

Hadd idézzem még egyszer Berey 
Gézát: 

„A Délmagyarországot 1940 de-
cemberében nyolc napra betiltották. 
Miért? Az ma már történelem. Ma-
ron Ferenc újságíró ugyanis megírta, 
hogy Pallavicini őrgróf átvágatta a 
sándorfalvi töltést, és az észak felöl 
lezúduló vadviz a szegedi földbérlők 
földjeit elöntötte. Nyomában kivi-
rágzott a szik. 

Ezért a cikkért a szegedi jobboldal 
követelte, hogy az Ablaka-nyomda 
bontsa fel velünk a szerződést. Abla-
ka György felhívott telefonon, és 
egyszerű szavakkal közölte: a nyolc-
napi nyomdaszámlát ráérünk fizetni 
karácsony u tán . . . Tisztesség és bá-
torság kellett ehhez!" 

A fölszabadulás után 

Át kell kissé írnunk a Szikra Kiadó 
történetét is. Eddig úgy tudtuk, ma-
gam is ezt írtam, hogy a fölszabadu-
lás utáni első könyvek a Szegedi Vá-
rosi Nyomdában készültek. Ablaka 
István hiteles tanúsága szerint jó né-
hány kiadványt az Ablaka-nyomda 
állította elö. Mivel nem mindegyik 
Szikra-könyv tünteti föl a nyomdái, 
csak alaposabb tipográfiai vizsgálat 
mutathatná ki, melyik készült a Vá-
rosi Nyomdában (a mostani Szegedi 
Nyomda elődjében), s melyik Abla-
káék pincéjében. 

Az Ablaka-nyomda ezután is még 
számos kiadványt, lapot állított elő, 
többek közt a kisgazdapárt lapját, a 
Szegedi Kis Üjságot, amely később 
Délvidéki Hírlap néven élt megszű-
néséig. 

Ablaka György az államosításkor, 
1949-ben, 3000 Ft kártalanítást kapott. 
Ő maga hetvenévesen a Szegedi 
Nyomdában korrektorként dolgozott, 
amíg látása megengedte. Nyolcvanéve-
sen, 1960. március 24-én egy nap alatt 
végzett vele a tüdőgyulladás. 

Örökösei 

Elsőszülött, így nevét is viselő fia a 
nyomdászmesterségből pártmunkára 
tért át, majd a honvédséghez irányí-
tották, s alezredesként ment nyug-
díjba. Négy gyermeke nem folytatja 
a nyomdászságot. De Ablaka István 
megmaradt a szakmában. Az álla-
mosítás után a Délmagyarország 
Nyomda Nemzeti Vállalat gépszedő-
je, majd kalkulátora lett. 1950-ben 
megalakult a Délmagyarország 
Nyomdaipari Egyesülés, ennek lett 
osztályvezetője. 1961-ben a Helyi-
ipari Minisztérium a fővárosba he-
lyezte az anyagellátási ügyek intézé-
sére. Innen a Papírellátó Vállalathoz 
került. 1954-ben megbízták a Nyom-
daipari Grafikai Vállalat megszerve-
zésével; ennek lett igazgatóhelyette-
se. .Közben technikumi érettségit és 
üzemgazdász-oklevelet szerzett. 
1961-ben bízták meg a kecskeméti 
Petőfi Nyomda igazgatásával. Több 
mint negyedszázados működése után 
1986-ban innen ment nyugdíjba. Tá-
vozásakor — minden állami támoga-
tás nélkül — milliárdos évi termelést 
produkáló, legkorszerűbb gépekkel 
(fényszedőkkel, ofszet színes rotáci-
ós gépekkel, ugyanilyen siknyomó-
gépekkel, legmodernebb színbontó-
val, nyolcszines mélynyomógéppel 
stb.) fölszerelt vállalatot hagyott ma-
ga után. Ám most is dolgozik: a Pal-
las Lap- és Könyvkiadó Vállalat ta-
nácsadójaként ú j nyomdát szervez, 
amelynek föladata a hivatalos közlö-
nyöknek az eddiginél pontosabb és 
gyorsabb előállítása lesz. Legfris-
sebb, időszerű teendője: az új adó-
rendszerhez szükséges valamennyi 
nyomtatvány „legyártatása". 

Három gyermeke közül egyik fia 
nyomdai fotós, lánya a Pallas fény-
szedő üzemében korrektor. Leg-
utóbbi levelében is csak ezt pana-
szolta: „Mindig az a bánatom volt, 
hogy szegény édesapám ezt nem ér-
hette meg." 

PÉTER LÁSZLÓ 


