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Kilátás a Dóm térre... A fogadalmi templom 1930-ban 
(Auer Lajos felvétele) 

A Dóm tér kialakulása 2. 

A „ félbemaradt" tér 
A Dóm tér kialakulásáról szóló krónikánk ott maradt 

el, hogy Rerrich Béla (1881-1932) építész és 
kertművész pályamunkája nyerte meg a tér kiépítésére 

kiirt pályázatot. Rerrich maradandót alkotott, ám 
tervei mégsem teljesedhettek ki a valóságban. 

A Dóm tér csak félig olyan, ahogyan ő elképzelte. Déli 
felének monumentális és egységes épületegyüttese 
után nem készülhetett el ugyanez a kompozíció tér 

északi felén is. 

A Dóm tér terve Rerrich Béla pályamunkájából 

Emlékszünk: a Dóm téren 
már épül t a fogada lmi 
templom, mel le t te, meg-
bontott szentéllyel még állt 
a régi belvárosi templom, és 
a Templom tér, meg a Pa-
lánk házai is épek voltak 
még, amikor a sors úgy 
hozta, hogy a trianoni ha-
tárok miatt a húszas évek 
elején Szegeden egyetem 
alakult és a városba költö-
zött a csanádi püspökség. 
Mindkét intézménynek hely 
ke l le t t , lehető leg az új 
fogadalmi templom mellett. 
Klebelsberg Kunó vallási-
és kultuszminiszter volt, aki 
1927 májusában a mai Dóm 
tér területére kiírta az épí-
tészeti tervpályázatot, el-
indítva ezzel Szeged legré-
gibb fennmaradt városké-
pének átalakítását. 

„Az eszmei terypályázat 
cél ja - szólt a kiírás - a 
háború utáni Magyarország 
egyik legnagyobb szabású 
építészeti alkotásának - a 
Szegedi Fogadalmi Temp-
lomnak - méltó környezetbe 
való helyezése, és a temp-
lom előt t egy művész i , 
bennsőséges és ünnepé-
lyes tér kialakítása. A tér há-
rom oldalon azonos pár-
kánymagassággal bíró, a 
földszinten árkádokkal ellá-
tott kétemeletes épületekkel 
övezendő. A tér keleti ol-
dalát három, zárt sorban 
emelendő egyetemi épület, 
nyugati oldalát a püspöki 
palota, déli oldalát a gim-
názium udvarának takarása 
céljából egy keskeny köz-
épület foglalnák el, amelyek 
egymással és a templom 
épí tészet i k iképzéséve l 
összhangban, belső rendel-
tetésüknek megfelelő diszk-
rét elhatárolódással képe-
zendők ki. A tér közepén és 
eset leg a temp lommal 
szemben emelendő köz-
épület homlokzatán díszes 
kút vagy emlékmű - pl. 
hősök szobra - ta lá lna 
mél tó helyet . A püspöki 
palota déli homlokzatára a 
Boldogasszony sugárút ten-
gelyében szintén alkalmas 
emlékmű kínálkozik. A bol-
dogasszony sugárútról és 
az Árpád utcáról jövű for-
galom lebonyolítása céljából 
a dél i o ldal t lezáró épü-
letnek az egyetemi épület-
hez és a püspöki palotához 
való csatlakozásánál a ko-
csiút az épület alatt át-
vezetendő. A tér elején lévő 
kis kápolna szükség esetén 
lebontandó". 

A tervk i í rás tehát a 
fogadalmi templom épületét, 
annak tömegét és arányait 
szabta meg, mint az új tér 
kialakításának elsődleges 
szempontjait, s a tér teljes 
egészére, vagyis a temp-
lomtól északra eső részre is 
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vonatkozot t . Ha Rerr ich 
Béla pá lyanyer tes terve 
teljesen megvalósulhatott 
volna, akkor ma a templom 
mögött és két o ldalán, a 
homlokzattól délre eső tég-
laépítésű együtteshez ha-
sonlóan kiképzett épülete-
ket lá tnánk. A tér te l jes 
Rerrich-féle beépítését úgy 
képzeljük el, mintha a dóm 
előt t ma látható U alakú 
monumentális épületegyüt-
tes a templom mögött 
tükörképszerűen megis-
métlődne, és így, hosszú 
téglalapként teljesen körül-
zárná a dómot . Mielőt t 
azonban a pá lyanyer tes 
tervre és részleges meg-
valósulására kitérnénk, ér-
dekes elgondolkodni, milyen 
lehetett volna a tér, a pá-
lyázat második és harmadik 
díjas terve szerint. Rerrich 
mögött a pályázaton Wálder 
Gyula terve kapta a má-
sodik dijat. Elképzelése sze-
rint a fogadalmi templomot 
kétemeletes, barokk díszí-
téssel tagolt, részben man-
dzárdtetős, változatos kör-
vonalú épü le tek vet ték 
volna körül. A mostani tér 
helyén tulajdonképpen há-
rom tér a lakul t vo lna ki: 
egyik a dóm előtt i , közel 
négyzetes, enyhe íveléssel 
lezárt terü le t , amelynek 
árkádos előépítményei szin-
te a templom két tornyához 
csatlakoztak volna; másik, 
amelyet Wálder a Somogyi 
és Eötvös utcák közé ter-
vezett , és egy harmadik, 
amely mintegy foglalata lett 
volna az általa megőrzésre 
javasolt görögkeleti barokk 
templomnak. Wálder ter-
vével szemben a harmadik 
dí jas Háry Géza elkép-
zelése nyomán a Somogyi 
utcától délre építészetileg 
egységes, a mai Aradi vér-
tanúk tere felé nyíló tér 
valósult volna meg. Háry 
úgy vélte, meg kell tartani a 
tér egykori építészeti szel-
lemét, s ennek megfelelően 
klasszicizáló, fegyelmezett 
homlokzatú, földszinti ár-
kádsoros épületekkel övez-
te volna a templomot. Terve 
szerint a Piar ista gimná-
z iumra (ma a tudomány-
egyetem te rmészet tudo-
mányi karának épülete) 

nyíló teret és az Aradi 
vér tanúk terét egy fo rma 
stílusú, monumentális ha-
tású épületegyüttes hatá-
rolta volna. 

Mi szólt Rerr ich Béla 
téglahomlokzatú, középkori 
formákra utaló, de modern 
összefoglalásé épületegyüt-
tese mellett? Mindenekelőtt 
az, ami a tér déli felét szem-
lélő számára jól érzékelhető 
ma is: épületeinek burkoló-
anyaga, a rozsdabarna 
klinkertégla színhatásában 
igen hangsúlyozott keretet 
ad a nagy tömegű dómnak; 
épü le tegyü t tese méltó-
ságteljes, a díszítés taka-
rékos, de jól hangsúlyozott; 
épü le t fo rmái nyuga lmat , 
enyhet adnak a téren álló 
embernek, szemben a dóm 
nyugtalan, zsúfolt, kiismer-
hetetlen és hatalmas töme-
gével. Rerrich terve kétség-
kívül igazi művész i ma-
gasságról, artisztikus elő-
kelőségről, az anyag és a 
formák iránti alkotói alá-
zatról tanúskodik. Elkép-
zeléseit, amelyek alapve-
tően a svéd és német tégla-
épí tészet formai hatását 
tükrözik, főként a stockholmi 
városháza épülete befolyá-

solta - ezt az épületet a 
helyszínen is megismer-
hette. Wálder Gyula barokk 
vétetésű, vagy Háry Géza 
klasszicizáló stílusú épít-
kezésével a hatalmas dóm 
nem tel jesen kiérlelt for-
mavilága bizonyára idege-
nül hatott vo lna a téren. 
Érzékeltetésül, hogy Rerrich 
milyen nehéz építészi fel-
adatot oldott meg, amikor a 
fogadalmi templomhoz iga-
zított teret megtervez te , 
álljon itt egy későbbi szem-
lélő, a „legszögedibb", Bálint 
Sándor véleménye a dóm 
épületéről: 

„A templom történeti 
stílusa már az építkezés 
idejében korszerűtlen volt. 
Ma már sajnálhatjuk, hogy 
nem építették föl még az 
eklektika klasszicizáló sza-
kaszában, amikor az új 
városképbe jobban bele-
simult volna. Ha pedig már 
késlekedtek a fogadalom 
valóra váltásával, az új 
egyházművészet eszmé-
nyeihez kellett volna folya-
modniok. 

A templom külseje egy-
szer majd radikális egy-
szerűsítésre szorul, hogy 
így az épületben kétség-

telenül benne lappangó 
architektonikus értékek job-
ban érvényesüljenek, más-
részt, hogy az egész temp-
lom készségesebben han-
golódjék Rerrich Béla alko-
tásának monumentális egy-
szerűségéhez, keresetlen 
előkelőségéhez, magasabb 
művészi színvonalához." 

Rerrich Béla tervét 1928 
februárjában fogadták el, és 
még abban az évben meg-
kezdődött az építkezés. A 
tervező, mint a pályázat i 
k i í rásból is lát juk, szinte 
e l térés nélkül követ te a 
megadot t te rü le t fe lhasz-
nálási rajzot. Megvalósította 
a tér déli felének ma látható 
épületegyüttesét, az egye-
temi épület és a püspöki 
palota alatti átjáróval. A régi 
Templom tér, az amelyet 
egykor a Dömötör templom, 
a piarista gimnázium és a 
Rozália kápolna határolt, 
ezzel végérvényesen átvál-
tozott. A Rozália kápolnát 
1929-ben lebontot ták és 
átalakítva a Lechner téren 
építették fel újra. Ugyancsak 
lebonto t ták régi p iar is ta 
gimnázium kora klasszicista 
stílusú épületét és mindezek 
után a hajdani Palánk pa-
tinás házai sem kerülhették 
el a pusztulást. Megmaradt 
v iszont a Templom tér 
közepén álló Szenthárom-
ság emlékmű (Köllő Miklós 
alkotása 1896-ból), amely 
átkerült a Dóm keleti tornya 
elé, és megmaradt, mintegy 
hírvivőként a régi templom-
ból előkerült Dömötör torony 
is. Rerr ich Béla térkom-
pozíciójának nagy érdeme, 
hogy a kis torony a nagy 
székesegyház mellett sem 
vész el benne. Ugyancsak 
Rerrichnek köszönhetjük, 
hogy az épí tményt ma 
olyannak lát juk, amilyen. 
Úgy is mondhat juk , ő 
illesztette be a térbe, úgy 
hogy - Varga József vé-
lekedése szerint - az olasz 
székesegyházak mellett álló 
keresztelő kápolnák min-
tá jára a lakí tot ta ki belső 
terét, s külsején keveset 
változtatva a tér szintjén 
kaput vágott a falba és fölé 
helyeztette-Szeged legré-
gibb szobrászati emlékét, a 
Kőbárányt (a dombormű a 
középkori vár bontásakor 
került elő). A torony res-

taurálása 1931-ben fejező-
dött be, ekkor a belső bol-
tozat (ugyancsak Rerrich 
megoldása) és az oldalfalak 
megfestésére zártkörű pá-
lyázatot írtak ki - nyertese 
Aba Nóvák Vi lmos lett, 
akinek falfestményei a to-
rony belsejében ma is lát-
hatóak. 

Rerrich Béla elképzelései 
azonban, ami a té rkom-
pozíció egészét illeti, nem 
vál tak te l jesen valóra. A 
húszas évek v^gi gazdasági 
vá lság 1930-ban meg-
akaszto t ta a k iv i te lezés i 
munkákat. Az épületegyüt-
tes csak a templom vo-
naláig készülhetet t el. A 
dóm nyugati oldalánál egé-
szen a hetvenes évek vé-
géig megmaradtak a föld-
szintes házak, ezek helyére 
épült fel a Somogyi-könyv-
tár épülete. A munkák ab-
bamaradásáva l megme-
nekül t a volt Hungár ia 
Szálló, és megmenekült a 
görögke le t i t emp lom is, 
amelyeket a Rerr ich-fé le 
terv egyébként bontásra 
ítélt. 

Ha a mai Dóm téren 
kalandozunk már, érdemes 
megemlékezni az árkádsor 
mögötti folyosón kialakított 
Nemzeti Emlékcsarnokról 
is. A szegedi pantheorf tör-
ténete még az árkádsor 
megépülte előtt elkezdődött: 
amikor Stróbl Alajos szob-
rászművész (1865-1926) a 
századforduló környékén 
megkezdte a nemzet nagy-
jait megörökítő portrésoro-
zatát. A művész halálával a 
terv bevégzetlen maradt, de 
egy évre rá, a hagyaték i 
kiállítás láttán Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszterben 
már megfogalmazdott a -
régebbről, gróf Széchenyi 
Istvántól származó - gon-
dolat fe le levení tése. A 
kultuszminiszter 1929-ben 
tizenkét mellszobrot vásá-
rolt meg a szobrász öz-
vegyétő l , és ugyanakkor 
köte lezte Rerr ich Bélát , 
hogy egy leendő nemzeti 
pantheon első darabjaiként 
a tér árkádjai alatt helyezze 
el őket. Rerrich megbízást 
kapott arra is, hogy az em-
lékcsarnok anyagát bővítse, 
s így - Varga József adata 
szerint - 1930-ban már 45 
alkotás sorakozott az ár-
kádfolyosóban. A pantheon 
1930-as alapítólevele után, 
leszámítva az 1945 utáni 
„tisztogatást", amikor eltá-
volí tot ták például a Wer-
bőczi, Mária Terézia és Fe-
renc József szobrát, a so-
rozat folyamatosan bűvült. 
Legutóbb, tavaly Bál int 
Sándor portréját helyezte itt 
el a város. 

Tavaly. Tavaly még állt 
az ö tvenes évek végén 
felépített szabadtéri nézőtér, 
ami tulajdonképpen meg-
akadályozta, hogy a szem-
lélődő körbepillantva elme-
rüljön a Dóm tér igazi látvá-
nyában. Most megteheti. S 
ha körü lnézet t , é rdemes 
belegondolnia a tér törté-
netébe, amint azzal a kró-
nikás is megpróbálkozott. 

Panek Sándor 


