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Bevezető
Ahányszor Szatmárról írok, minden alkalommal ott motoszkálnak
bennem Páskándi Géza Városom emléke című versének sorai:
„Ez hát a város, stílusteremtő stílustalanság
Lapos, de rangos alföldi porból hordta a hantját.
Temetőjében nyögtek a gótok: barokk a kripta,
S csak Bidermeier mosolyog,
Tudva, hogy mi a titka.
Céhes legények nyeltek pofont, szót s majszoltak kolbászt.
Latin társaság civisek ellen hegyezett plajbászt.
Szűrösök csíptek farba s becsíptek nyakalva óbort,
B Tiszteletes jött, templomba mentek: tisztulni jó volt.”
Mitől olyan kifejező, mitől jellemző ez a vers-részlet? Attól, hogy
kegyetlenül őszinte és mégis sugárzik belőle a megértés és a szeretet.
Páskándi is pontosan tudta, hogy az „alföldi por” bármilyen rangos, stílust
teremthet ugyan, de építészete, kinézete stílustalan marad.
Meghatározható Szatmárnémeti az épületei, a városkép alapján?
Aligha, hiszen ezeréves település, de legrégebbi épületei alig több, mint
kétszáz évesek.
Ez a felismerés győzőtt meg engem arról a kilencvenes évek elején,
hogy Szatmárnémeti arculatát elsősorban ne az épületein, hanem az itt élő,
innen származó személyiségeken keresztül mutassam be. Így született a
Szatmári arcképek sorozatom, amely több mint 200 személyiség portréját
tartalmazza.
Szatmár építészeti stílusairól az utóbbi években készítettem egy
kisebb összeállítást abból a meggondolásból, hogy eloszlassak néhány,
elsősorban a sajtóban és különböző helyi kiadványokban megjelenő téves
megállapítást, tévhitet. Tanulmányomat 2005-ben és 2006-ban az Informaţia
Zilei és Szatmári Magyar Hírlap hetetente megjelenő mellékleteiben1
közöltem folytatásokban.
_____________________________________________________________
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Az Informaţia de Duminică és a Szamos című mellékletekről van szó.
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Publikáltam még néhány, ebbe a témakörbe sorolható leírást a
városismertetőmben2, valamint a Szatmárnémeti római katolikus templomait
bemutató albumban3. Ide vonatkozó adatok jelentek meg a Szatmári Magyar
Hírlapban a 2007-ben, Híres alkotók a Szatmári Római Katolikus
Egyházmegyében cím alatt közölt cikk-sorozatomban is. Így alakult, bővült
az évek során ez a kis stílustörténet, amelyet hiánypótló munkának szántam,
hiszen ezek a leírások, adatok, képek egy helyen, áttekinthető formában
eddig még sehol sem jelentek meg, hasonló témakört feldolgozó kiadványról
nincs tudomásom.
Mindig fontosnak éreztem ezt a területet, hiszen ha valaki a helyünket,
szerepünket, kulturális hozzájárulásunkat szeretné meghatározni a századok
során Európában, annak elkerülhetetlen, hogy itt is tisztán lásson.
Természetesen tudom, hogy nincs olyan tanulmány, könyv,
összeállítás, amely ne hordozná magában a tévedések lehetőségét és ez
különösen érvényes akkor, amikor a szatmári építészetről, képzőművészetről
szólunk.
_____________________________________________________________
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Muhi Sándor: Városismertető. Szatmár, 2003. (második, bővített kiadás)
Muhi Sándor, ( Murvai György fotóival): Szatmárnémeti római katolikus templomai. Szatmárnémeti,
2000.
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Miért van ez? Városunk sohasem volt számottevő kulturális,
művészeti központ, távol esett a nagy, meghatározó stílusirányzatok
születési helyeitől, a művészképzés jelentős, ismert fellegváraitól. A
stílusirányzatok így szinte kivétel nélkül mindig megkésve, jelentős
módosulásokkal, áttételekkel és áthatásokkal, a helyi elvárásokhoz,
lehetőségekhez,
hagyományokhoz
igazodva
jelentkeztek.
Ezért
Szatmárnémetiben például nem barokk építészetről, hanem a barokk
leegyszerűsített, késői, alföldi változatáról beszélünk, ugyanúgy ahogyan
leginkább az újklasszicista, neogótikus vagy neoreneszánsz stílus klasszikus
példákat idéző, de szegényes, átformált, átalakított irányzataival
találkozhatunk.
Térségünkre a nemzetiségek, kultúrák, vallások sokszínűsége a
jellemző, tehát ezek egymásra hatása, egymásra utaltsága, összefonódása
elkerülhetetlen. Ez a tény is tovább homályosítja a város építészeti arculatát.
Gyakran a szatmári épületek nem eredeti alkotások, hanem már más
városokban megvalósított és kisebb átalakításokkal, módosításokkal a helyi
elvárásokhoz, igényekhez igazított másolatok. Ide sorolható többek között a
Várdomb utcai zsinagóga4 vagy a Kis Szent Teréz templom5 épülete.
_________________________________________________________
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Ezt az épületet Bach Nándor tervezte és szinte azonos a nagyváradi, Zárda utcai zsinagógával.
A keszthelyi neoromán stílusú karmelita templomhoz hasonlít.
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Szatmár alföldi város, amelyben még a XIX. század második felében
is jobbára vályogból, fából építettek, a lakóházak többségét zsúptetővel,
zsindellyel fedték. Nem csoda, hogy így alig maradtak régi épületek,
épülettöredékek és ez a tény is gátja lehet a különböző stílusok
meghonosodásának, kikristályosodásának, valamint a jól elkülöníthető,
felismerhető változatok kialakulásának. A fentiek miatt sem egyszerű e
területen a rendteremtés, de nincs olyan helység, kis- vagy nagyváros, a
központban vagy a periférián, ahol ez könnyű feladat lenne.
Egyértelmű, hogy Szatmárnémetiben nem beszélhetünk romanikáról
(román stílusról), nincsenek gótikus, reneszánsz épületek, még a barokk
stílusra emlékeztető homlokzatok elemzésénél sem árt nagyon óvatosan,
körültekintően fogalmazni. A fentiekkel szemben viszont beszélhetünk
historizmusról, szecesszióról, eklektikáról stb.
Minden beilleszkedésnek, az európai integrálódásnak is alapvető
feltétele, hogy lépjünk ki a provincializmus szűk, elsősorban ránk veszélyes,
belteljes béklyóiból és úgy ismerjük, ismertessük meg építészeti, művészeti,
irodalmi, kulturális értékeinket, hogy közben egy pillanatig sem hagyjuk
figyelmen kívül az európai konjunktúrát, divathullámokat, hiszen helyünk,
szerepünk súlya, jelentősége a kontinensen csak ezek függvényében, ezekkel
összevetve határozható meg.
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A fentiek miatt úgy gondolom, hogy nem felesleges kísérlet ebben a
meglehetősen heterogén és összekuszált anyagban a rendteremtési kísérlet.
A kiadásért köszönettel tartozom Szilágyi Ferenc igazgató úrnak, aki
bőkezűen támogatja a szatmári értékek megismerését és megőrzését,
valamint Veres István főszerkesztő úrnak, aki kiadásra javasolta ezt a
munkát.
Népszerűsítő jellegű ez a kiadvány, de szakterületről lévén szó,
ugyanakkor nem nélkülözhet bizonyos tudományos jelleget sem. Ezt
enyhítendő, könyvemet idegen szavak és szakkifejezések szótárával láttam
el, hogy ezzel is segítsem az olvasót.
Válasz többek között ez a kis könyv mindazoknak, akik miközben
képtelenek feismerni a helyi „stílusteremtő” értékeket, naponta olyan
dolgokat kérnek számon Szatmáron és a szatmáriakon, amelyekkel az adott
körülmények természetéből adódóan eleve nem rendelkezhetünk.
Szatmárnémeti, 2008.

A bevezető rész képanyaga a Janitzky-gyűjetményből származik.
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1. Barokk
A barokk stílus jellemzője a látványosságra való törekedés, a
hullámzó vonalak és körök alkalmazása. Legfontosabb díszítményei a voluta
és a kagylódísz, ezek a késői, puritánabb változatnál (ilyen a szatmári barokk
is) általában elmaradnak és csak az eklektikus homlokzatokon jelentkeznek
újra.
Szatmáron nincs olyan épület, amely egyértelműen és kizárólagosan
magán viselné a barokk építészet stílusjegyeit. A barokk művészet a XVI.
század végétől körülbelül a XVIII. század közepéig virágzó művészeti,
építészeti stílus volt, Szatmár ma is látható legrégebbi épületei,
épülettöredékei pedig a XVIII. század végéről valók.
A fenntiek ellenére vannak városunkban olyan épületek, amelyek a
barokk egyszerűbb, késői, alföldi változatával rokoníthatóak. Közülük ma
már többet lebontottak, átépítettek, illetve olyan is akad, amelyből
napjainkban csak épülettöredék maradt.
A „tornyos ház” 1772-ben épült és a múlt századforduló táján
bontották le, helyére került a Pannónia (Dacia) Szálló. Ablaknyílásai,
toronysüvege és a tornyot a homlokzattal összekötő ívelt épületelemei (ezek
nem voluták) árulkodnak arról, hogy ez az épület a barokk építészet késői
utódja. Ilyen homlokzatú épületek még a XVIII. század végén, a XIX. sz.
elején is születtek városunkban, ebben az időszakban épült Szatmáron a régi
plébániatemplom, a mai székesegyház magja, valamint a régi, azóta
lebontott görög katolikus templom (1803) a püspöki palota mellett.
A püspökség megalapítása után radikális átalakításra ítélt régi
plébániatemplomról nem készült fotó, ismerjük viszont a templom
Bittheuser József6 által készített homlokzati tervét és alaprajzát, valamint a
székesegyház építésének első tervrajzát. Ha az utóbbit megvalósítják, akkor
ma barokk stílusú szatmári Székesegyházról értekezhetnénk.
A régi görög katolikus templom a XIX. század első éveiben épült,
nagyjából egyidőben a Láncos- és Németi templomokkal. Érdekes,
szokatlan jelenség egy barokk stílusú román templom, amelynek
toronysüvege, díszei nagyon hasonlítanak a Preinlich Zsigmond építőmester
által Szatmáron tervezett református templomokra.
________________________________________________________
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A Károlyi grófok uradalmi építőmestere volt, Würzburgból került vármegyénkbe.
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A „tornyos ház”

Így nézett ki a székesegyház helyén álló kis
plébániatemplom.

A régi román görög katolikus templom

Ilyen barokk stílusú székesegyházat tervezett
Bittheuser József.
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Az újklasszicista stílusú püspöki palota díszterme a jubileumi
ünnepségek kapcsán a közelmúltban barokkos hangulatú ornamentikát
kapott. Díszítményét fehér alapon arany színű, gazdagon burjánzó
motívumvilág jellemzi. Ilyen hangulatot áraszt a terem bútorzata, a csillárok
valamint a mennyezet aranyozott stukkó dekorációi is.

A püspöki palota díszterme

A XIX. század elején épített Láncos-templom (1807-ben szentelték
fel) a késő alföldi barokk építészet, reformátusoktól is elfogadott
változatának egy jellemző példája. A régi, paticsfalú templom helyére épült,
a város legmagasabb pontján, nagyjából azon a helyen ahol a szatmáriak
évszázadok óta építettek református templomot, iskolát, kórházat. A
templom terveit Preinlich Zsigmond építőmester készítette, az ő tervei
alapján épült a néhány évvel hamarabb, 1801-ben felszentelt Németi
templom is.
Túlzás lenne azt állítani róluk, hogy barokk stílusú épületek, hiszen a
két templom homlokzatának stílusjegyei korántsem olyan egyértelműek,
mint a nagyváradi Szent László vagy a nagybányai Szentháromság templom
esetében. Megcáfolhatatlan tény viszont, hogy ehhez a stílushoz állnak
korban, formavilágban a legközelebb.
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A Láncos-templom és a Németi templom két évszázada álló, reprezentatív épületei

Barokk stílusú egyházi épület kevés, magánház, palota, középület még
kevesebb maradt fenn Szatmáron. Volt egy nagyon szép, paraszt-barokk
lakóház az Ady Endre utcában, ezt néhány évtizede sajnos lebontották.
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A XVIII. századi, régi, földszintes, barokk stílusú Vécsey-ház
épülettöredékei ma is láthatóak a Művészeti Múzeum udvarán.

A fejezetben közölt reprodukciók a Janitzky-gyűjteményből és az Egyházmegyei Levéltárból valók, illetve
Fazekas József és a szerző felvételei.
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A historizmus
A historizmus hozzávetőlegesen 1850-től 1900-ig terjedő
stílusirányzat, amelyen belül (néha egymással párhuzamosan) több felújított,
régi művészeti stílus jelentkezett az építészetben. Ilyen a neogótikus stílus, a
neoromán stílus stb.
Ezek a stílusirányzatok az európai kultúra peremvidékén elhelyezkedő
Szatmárnémetiben általában megkésve és módosulva (a helyi elvárásokhoz,
körülményekhez igazítva) jelentkeztek. Nem szabad összetéveszteni az
eklektikával, amely nem stílusirányzat, hanem vegyes formanyelv.
A felsorolt stílusok közül városunkban először a neoklasszicizmus
(újklasszicizmus) terjedt el széles körben, de találhatunk itt neoromán vagy
neogótikus épületeket is. Ami a kézikönyvek időintervallumait illeti, azt nem
kell minden esetben nagyon komolyan venni, mereven értelmezni, hiszen
olykor lényeges eltolódások is jelentkezhetnek. Jó példa erre a szatmári
historizmus is. A neogótikus Vécsey-palota a megadott időköz előtt, 1842ben épült. A neoromán stílusú Kis Szent Teréz templom jóval 1900 után,
1935-ben készült el. Ez a jelentős késés abból is adódhat, hogy nem eredeti
tervről, hanem másolatról van szó.

A szatmári Szent János templom (Hildegárda) főbejárata
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2. Klasszicizmus, későklasszicizmus, újklasszicizmus
Lényegében mindhárom kifejezés helyes és nagyjából mindegyik
ugyanazt a fogalomkört jelöli. A kézikönyvek szerint ez minden olyan
művészeti irányzat neve, amely a korábban legnagyobbnak tartott,
elsősorban antik (görög-római) művészet alkotásait, szabályait tekinti
követendő példának.
A XVIII. század végén, Franciaországból indult és néhány évtized
alatt, a XIX. század közepéig egész Európában elterjedt művészeti stílusról
van szó. A mozgalmas, olykor túldíszített, pompázatos barokk és a rokokó
ellenhatásaként alakult ki, és az antik elemek szabad alkalmazásával
nyugodt, monumentális hatású, egységes, ünnepélyes homlokzatokat
alakított ki az építészetben.
Szatmárnémetiben nagyon sok újklasszicista formavilágú, hangulatú
épület van. Azért fogalmaztam ilyen óvatosan, mert a többi stílushoz
hasonlóan ez is megkésve és sok helyi módosítással terjedt el térségünkben.
Van néhány olyan újklasszicista épület városunkban, amely alig néhány
évvel, évtizeddel idősebb a stílus kialakulásánál és nyugat-európai
elterjedésénél. Ilyen a püspöki palota, a székesegyház épülete. A
székesegyház tervezője Hild József, európai hírű és jelentőségű építész, aki
természetesen tisztában volt a szakmájában legújabb irányzatokkal,
alkatilag, ízlésvilágában is az újklasszicista stílus elkötelezett híve.
Meggyőződésem, hogy a palota stílusa a székesegyházhoz igazodott, hiszen
a plébániatemplom első átalakítási terveit Bittheuser József barokk stílusúra
tervezte, ilyen terveket készíthetett a palota számára is, ám ezek nem
kerültek eddig elő. Az utóbbit Hild tervei hatására változtathatta meg.
Tény, hogy a két reprezentatív épület, amelyek kialakítása a
püspökség megalakulása utáni években, 1804 után kezdődött el7, divatot
teremtett Szatmáron. A XIX. század második felében és a múlt
századfordulón több állami, egyházi és magánépület követte ezt az építési,
díszítési módot, ezek bemutatásával külön alfejezetekben foglalkozom.
Egy stílus, ízlésvilág elterjedésének a folyamata rendkívül összetett és
nagyon nehezen nyomon követhető, különösen akkor, ha nincsenek
megfelelő dokumentumok, támpontok hozzá.

7

A székesegyház 1836 körül nyerte el mai formáját, a püspöki palota főépületrésze 1851 körül lett készen.
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a. Újklasszicista stílusú egyházi épületek

Többen vitatják annak a valószínűségét, hogy a szatmári
székesegyház terveit Hild József (1789-1867) készítette, de a Budapesten
1966-ban kiadott Művészeti Lexikon második kötete a szatmári
Székesegyházat Hild alkotásai közé sorolja. Miből eredhet a bizonytalanság?
Többek között abból, hogy az építészt, aki ezidőtájt Egerben dolgozott, nem
egy új templom tervezésével, hanem a régi plébániatemplom átalakításával
bízták meg. Valószínű, hogy ezért nem vállalta a szerzőséget, nem tartotta
ezt a munkáját elég kiemelkedőnek ahhoz, hogy életműve jelentősebb
alkotásai közé sorolja.
A teljes átalakítás Hám János püspöksége idején (1827-1857)
fejeződött be, Hild a templomot főkupolával, két mellékhajóval, portáléval
és két monumentális toronnyal látta el. Az átalakításoknak köszönhetően –
amelyekhez mintául az egri székesegyház szolgálhatott – az épület
klasszicista stílusú lett. Többen állítják azt is, hogy az egri székesegyház
nem hasonlít igazán a szatmárira. Tény, hogy a fentiek nem úgy
hasonlítanak egymásra, mint az ikerépületek, a párhuzamok a
gondolkodásmódban, a tömegek játékában, az arányokban rejlenek. Hild
szatmári tevékenységével kapcsolatban meggyőző bizonyítékokkal e sorok
írója sem rendelkezik. Az épület formavilága, díszítményei, a ceglédi,
esztergomi, egri párhuzamok, néhány kézikönyv azonban megerősíti ezt a
feltételezést.
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Szép ez a templom ma is. A maga korában, a hozzávetőlegesen 20000
lakosú, falusias jellegét makacsul őrző alföldi kisvárosban monumentális
homlokzatával,
gyönyörű
szobraival,
kiváló
oltárképeivel,
8
kupolafestményével valóságos csodának számíthatott nem csak Szatmáron,
hanem az egész térségben.
Nyilvánvaló, hogy a klasszicista székesegyház közvetlen közelében
nem lehetett barokk stílusú püspöki palotát építeni. Bittheuser József későbarokk alkotásai közé így került egy újklasszicista épület, amely szépen
tagolt homlokzatával, hatalmas falpilléreivel, monumentális főbejáratával,
füzérdíszes ablakaival a város egyik legszebb épülete. Lényegében ez az
egyetlen igazi palota, amely az elmúlt hónapokban teljes külső és belső
felújításának köszönhetően történetének fénykorát éli.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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A templom homlokzatát öt nagyméretű szobor (Szent Péter, Szent Pál, Krisztus, Szent István, Szent
László) díszíti, ezek közül a Krisztus-szobor a két világháború között került mai helyére. Az eredeti
oltárképeket Pesky József és nagy valószínűséggel Mezey József készítette, a kupolafestmény Reidler
János alkotása.
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A szatmári püspöki palota monumentális épülettömbje és a napjainkban felújított homlokzat
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Mint említettem, a székesegyház és a püspöki palota stílusa, homlokzata
divatot teremtett városunkban, újklasszicista stílusú lett a székesegyház régi
és új plébániaépülete is, ilyenre tervezték a Zárda templomot és kolostort is,
a mizerikordiánusok kórházát és rendházát, a temetőkápolnát, hogy csak a
kor legjelentősebb egyházi megvalósításait említsem.

A szatmári Székesegyház új és régi plébániaépülete

Hosszasan lehetne vitázni azon, hol ér véget a klasszicizmus és honnan
beszélhetünk eklektikáról? Vitánk kiindulópontja akár a fenti két épület is
lehetne, hiszen nyilvánvaló, hogy az új plébániaépület (balra) nyugodt
monumentalitását számos olyan díszítőelem, felület bonyolítja, amelytől a
homlokzat egésze kicsit „fárasztóvá” válik, a kelleténél cifrábbnak tűnik. A
stílusok behatóbb ismerete megtanít arra, hogy ezen a területen is kerüljük a
leegyszerűsítéseket,
besorolásokat
és
megtanít
az
óvatosabb
megfogalmazásokra is. Mondhatjuk például, hogy a régi plébániaépület
stílusa újklasszicista, az új plébániaépület pedig olyan eklektikus
homlokzattal van ellátva, amelyen dominálnak a klasszicista stílusjegyek.
Ugyanez a gondolat, ugyanezek az áthatások természetesen tucatnyi más
módon is megfogalmazhatóak. Ezen a területen minden szakmailag
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megalapozott véleményenk van létjogosultsága, hitele akkor, ha kellő
óvatossággal, körültekintéssel fogalmazunk.

Amikor 1842 körül létrehozták Szatmáron a Zárda templom és
kolostor monumentális épületegyüttesét9, sem a megrendelőnek, sem a
kivitelezőknek nem az volt a legfontosabb célkitűzése, hogy ezzel
építészetileg egy európai divathullámhoz csatlakozzanak. Egy egyházi
intézmény számára szerettek volna megfelelő, méltó keretet biztosítani,
messzemenően alkalmazkodva az adott anyagi keretekhez, körülményekhez.
A templom és a kolostor a régi Szamos-meder helyére épült, ez
alaposan megnövelte a kiadásokat. Ilyen módon, elsősorban az anyagiak
miatt vált a hatalmas épülettömb az újklasszicizmus leegyszerűsített,
szegényes példájává, amelyen a templom hasábszerű, egyszerű fejezetű
falpillérein, a torony tagolásán és a hengeres, ívsor-frízzel díszített
toronysüvegen kívül alig találunk említésre méltó díszítőelemeket.
9

Scultéty Zoltán tervei alapján épült.
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Klasszicista stílusjegyeket fedezhetünk fel a mizerikordiánusok
kórházának és rendházának épületén, ugyanaz a hármas tagolású homlokzat
van itt is, mint amilyet a Zárda
templom, a püspöki palota vagy a
régi plébániaépület bemutatásánál
láthattunk. A központi részt itt is
egyszerű
profilú
falpillérek
tagolják, a felső részt oromzatos
dísz
(timpanon)
zárja.
Az
épületnek eredetileg tornya is volt,
amit a kommunizmus éveiben
lebontottak.
Aki figyelmesen körbejárja a
szatmári temetőkápolnát, annak
azonnal feltűnnek a hasonlóságok
a római Pantheonnal. Ez nem
véletlen, hiszen a klasszikus
épületek példaértékűsége ennek a
stílusnak a lényege.
Az épület hengeres formája,
az
oszlopsoros,
timpanonos
bejárat, a kupola mind erre
utalnak. A kápolnánál a belső tér
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megvilágítását, szellőzését ezúttal nem a felül nyitott mennyezet, hanem a
kupola kis tornyocskájának ablakai biztosítják. Mint minden klasszicista
épületre, erre is a szimmetria, az épületelemek kiegyensúlyozottsága,
harmóniája a jellemző. Ha oldalról szemléljük, akkor azt tapasztaljuk, hogy
a hátánál kialakított Meszlényi Mauzóleum kicsit megbontja ezt az
egyensúlyt, amin nem lehet csodálkozni, hiszen a díszes, oromzatos bejárat
toldalék és több mint ötven évvel a kápolna létrejötte után építették hozzá.

A fejezetben bemutatott képek a szerző felvételei.

20

b. Klasszicista stílusú iskolák, paloták, középületek
Hild Pesten több száz klasszicista épületet tervezett és ezzel
megváltoztatta az egész várost. Ezek a megvalósítások kihatottak a kisebb
települések arculatára is. A fővárosi, reformkori nagy átalakulások a
periférián, tehát Szatmárnémetiben is több évtizedes késéssel jelentkeztek,
elvétve akadtak azonban korábbi példák is.

A székesegyház és a régi plébániaépület mellett, talán kicsit ezek
hatására épült fel a Korona Szálló Szatmárnémeti főterén, amelynek a
közelmúltban felújított homlokzatán szintén a klasszicista elemek
dominálnak. Klasszicista stílusban épült a főtéri Ormos-ház is a XIX. század
első felében, ennek a háznak volt több alkalommal a vendége Petőfi Sándor.
Kis empátiával ilyen stílusjegyeket fedezhetünk fel a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium kaszárnyaszerű homlokzatán is. Egy szegény, de a kultúrára
áldozni kész közösség építette fel ezt a szinte dísztelen iskolát, amelyen
csupán a vakolatból kialakított
„kváder-köveknek”, valamint az
ablakkereteknek szántak némi díszítő szerepet.
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A Kölcsey Ferenc Főgimnázium és az Ormos-ház épülete
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Erőteljes városiasodásról, iparosodásról Szatmáron a múlt
századfordulótól beszélhetünk. Ezekben az években számos reprezentatív,
ma is használatban lévő középületet emeltek. Ezeket a különböző
minisztériumok mellett működő tervezőintézetek olyan tapasztalt építészei
készítették, akik messzemenően figyeltek a kordivatra és a funkcionalitásra
egyaránt. Épületeiket jó arányérzék, monumentalitás és a helyi
sajátosságokhoz való igazodás igénye jellemzi. Ezek a munkacsoportok
olykor egyidőben több erdélyi, magyarországi stb. városnak is terveztek
törvényszéket, bankot, városházát, postát, iskolát, állomásépületet stb. és
emiatt gyakran tapasztalható formai hasonlóság ezek között az épületek
között.

Újklasszicista stílusjegyeket ismerhetünk fel az 1898-ban épült
állomásépületen, amelyet Pfaff Ferenc tervezett. Hasonló korú, kinézetű
állomásépületet többet is láthatunk térségünkben, ezek az épületek máig
használatban vannak és a megsokszorozódott forgalomban is helytállnak.
A Kossuth-kertben látható gőzfürdő a XIX. század végén épült
újklasszicista stílusban. Homlokzatát falpillérek, rusztikás felületek díszítik.
Oszlopain ión oszlopfőket láthatunk, a főbejárat feletti timpanont
városcímerrel díszítették. Ez az épület hosszú időn keresztül volt a város
közismert, szép és sokak által látogatott intézménye. Az utóbbi években, a
közművesítésnek köszönhetően elvesztette a szerepét, jelentőségét,
elhanyagolttá, romossá vált.
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Ilyen volt a fénykorában a klasszicista homlokzatú gőzfürdő a Kossuth-kertben.
A lenti felvételen a Rákóczi utcai Általános Iskolát láthatjuk.
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Klasszicista stílusjegyek jellemzőek azokra az állami népiskolákra,
amelyeket a XX. század elején építettek Szatmáron és amelyek a
közelmúltban ünnepelték fennállásuk százéves évfordulóját. Ezek a
következőek: Kinizsi utcai Általános Iskola (Liceul Sportiv), Halász Ferenc
utcai Általános Iskola (Şc. Gen. C. Brâncoveanu), Rákóczi utcai Általános
Iskola (Şc. Gen. G. Moisil), Wesselényi utcai Általános Iskola (Şc. Gen. Nr.
5). Nagyon hasonlítanak ezek az épületek egymásra és az ebben az
időszakban épült magyarországi állami népiskolákra. Díszítésük minimális,
a falpillérek, az ablakkeretek díszei, a homlokzat timpanonjához hasonlóan
inkább jelzésszerű, kiegészítő szereppel bír. Az iskolák belseje jól
összehangolt, racionális, máig használható, a maguk korában pedig
rendkívűl modern és praktikus épületek voltak.

A Kinizsi utcai Általános Iskola épülete

Természetesen ebben a rövid stílustörténetben nem foglalkozhatunk
részletesen minden épülettel, annak jellemző, kinagyított részleteivel, de
talán nem felesleges megemlíteni, hogy amikor ezek az iskolák, az
állomásépület, a törvényszék, színház épülete, az ismert, régi banképületek,
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a Pannónia (Dacia) Szálló, a Tűzoltótorony, templomok, magánházak stb.
készültek, tulajdonképpen akkor körvonalazódott a város jellegzetes, más
településekkel össze nem téveszthető karaktere.

1897-ben épült fel a szatmárnémeti törvényszék és a börtön monumentális,
kettős épülettömbje. A főépület díszes bejáratát négy dór oszlop fogja közre,
ezek fölött látható a fogsor-frízzel, báboskorláttal díszített nagyméretű
erkély. A falpillérekkel szépen tagolt homlokzaton gazdagon díszített keretű,
oromzatos ablakok sora teszi még ünnepélyesebbé ezt a hatalmas palotát. A
gyönyörű ikerépület10 nemcsak a szatmári igazságügy nagykorúsodásáról,
hanem a város intenzív polgárosodásáról is tudósítja a ma emberét.

10

A Rákóczi (Mihai Vitezul) utcán, Szatmárnémeti régi főutcáján van a törvényszék épülete, a Werbőczy
(Mileniului) utcán a börtönépület látható.
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Így nézett ki a XX. század elején ez az épület, amely a város akkori macskaköves
főutcájának legszebb palotája volt.
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1910-ben építették az Osztrák-Magyar Bank tekintélyt parancsoló
székházát, amelyet jelenleg a szatmári rendőrség használ. Változatos ennek
az épületnek is a homlokzata, klasszicista elemek úgyszintén felfedezhetőek
rajta, bár nyilvánvaló, hogy itt több stílus, ízlés keveredik.

Klasszicista homlokzatú az ún. Muhi-palota11 épülete
is. Ez a példa is szemléletesen bizonyítja, hogy az új
stílus
lassan,
de
biztosan
kihatott
a
magánépítkezésekre is.
A püspöki palota mellett épült 1891-ben az a
városháza, amelyet a XX. század hetvenes éveiben
bontottak le. A helye máig üresen áll. Ezt az épületet,
amelyet egybeépítettek a régi városi színház és
kaszinó12 épülettömbjével, Makay Endre tervezte
klasszicista stílusban.
1891-ben épült Voyta Adolf Károly tervei alapján a
szatmári színház második, ma is használatban lévő
újklasszicista stílusú épülete.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
11

A XX. század elején építtette dr. Muhy Zsigmond.
A XIX. század negyvenes éveiben, 1845-ben tervezte Friedl János és a régi városháza épületével
egyidőben bontották le.

12
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Kis operett-színházépület
a
szatmári, amelynek tatarozása már
réges-régen esedékes lenne. Jól
átgondolt, pragmatikus külseje,
belseje egyaránt, a maga korában
még a technikai berendezések
tekintetében is rendkívül modern
lehetett.
Építészeti szempontból a város
reprezentatív
épületei
közé
tartozott és igen jól érvényesült
mindaddig, amíg a Tivoli vendéglő
épülete állott mellette. Ezt néhány
évtizede, a hetvenes években lebontották és helyére került a Divatház
hengeres alakú, csúnyácska és a patinás főtér hangulatához cseppet sem illő
épülettömbje, amely eltakarja a színház homlokzatát, falpilléreit, oromzatos
ablakait.
Ezzel kapcsolatban született egy tipikusan szatmári vicc. Ki tudja, hol
található a szatmári színház? A szabóság háta mögött, abban a kis, kopott
épületben van.
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Nagyon sok jóindulattal klasszicistának nevezhető a nemrég felújított szatmári
kaszárnyaépület is, amelyben jelenleg több intézmény működik.

Csupán néhány jellemző példát mutattam be, amely természetesen
folytatható lenne, hiszen nem esett szó a Megyei Könyvtár, a Vasúti
Igazgatóság, stb. épületeiről.
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A Ioan Slavici Kollégium XIX. század végén épült része szintén újklasszicista stílusú.

A kaszárnyát, gőzfürdőt és törvényszéket ábrázoló felvételek a Janitzky-gyűjteményből valók, a többit a
szerző készítette.
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c. Klasszicista stílusú magánházak
Az újklasszicista stílus térhódítása hatással volt a bérpaloták,
magánkezdeményezésből épült szállodák, bankok, magánházak építésére is.
Szatmárnémeti számtalan olyan épülettel büszkélkedik, amelyeken
klasszicista elemek, falpillérek, oromzatos ajtók, ablakok figyelhetőek meg,
amelyek homlokzatára a nyugodtság, kiegyensúlyozottság, szimmetria a
jellemző.

A korzó kinézete a XIX század vége óta sokat változott, a fenti képen
látható, szemben álló házakat lebontották, a helyükön megnyílt a Sugárút
(B-dul I. C. Brătianu).13 Az itt látható épületekből ma egy áll, ez a korzó
sarkán (középtájt) az Ormos-ház. Az épületeken megfigyelhetjük, hogy a
központban és környékén ebben az időszakban jórészt klasszicista
homlokzatokat lehetett látni.
A XX. század elején épült újklasszicista stílusban a Szent István-tér (P-ţa
Eroii Revoluţiei) egyik sarokháza, amelyben ma élelmiszerüzlet, bankfiók,
étterem, fodrászat stb. működik.
13

A főtér ebben az időszakban még csupasz piactér volt, a járdák mellett néhány csenevész fa emlékeztetett
„a fák ezredesének”, Kiss Gedeonnak a fásítási tevékenységére.

32

A Szent István-tér (P-ţa Eroii Revoluţiei) egyik sarokháza

A város egyik legszebb klasszicista ablaksora a régi központ közelében, az Aurora
Szálloda hátánál, a Károlyi-házon látható.
A Deák-térről készült képeslap a Janitzky-gyűjteményből való, a többi a szerző felvétele
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Neoromán és neogótikus stílus
Szatmáron ebben a korban a legjellemzőbb a neoklasszicizmus, de
láthatunk itt neoromán és neogótikus stílusú épületeket is. Ezek olykor
nagyon sok rokonvonást mutatnak az eklektikus épületekkel, hiszen a
neogótika, neoromán vagy neoreneszánsz stíluselemek nem minden esetben
jól elkülönülve, hanem olykor vegyesen, keveredve jelentkeznek.
Művészettörténész legyen a talpán, aki pontosan el tudja határolni, külön
tudja választani ezeket.
a. Neoromán stílus
Ez az irányzat a román stílus (romanika) elemeiből alkotott.
Szórványosan még a XX. században is jelentkezett, jellemző példája a
Schulek Frigyes14 által 1901-1902-ben tervezett Halászbástya.
Szatmárnémetiben két olyan épület is van amely ebbe a stílusirányzatba
tartozik, mindekettő a két világháború közötti időszakból való.
Az Unio gyár közelében van egy szép kis templom, amelyet Kis Szent
Teréz tiszteletére szenteltek fel, ez 1935-ben, neoromán stílusban épült.
Tervezőjével kapcsolatban több, egymásnak ellentmondó adatot ismerünk,
ezek lényegtelenek, hiszen nem eredeti tervről, hanem a keszthelyi karmelita
templom (1930) átformált, átalakított másolatáról van szó.

14

Schulek Frigyes Szatmár megyében is dolgozott. Mint a magyarországi romanika egyik szakértője, ő
vezette az ákosi román stílusú templom felújítási munkálatait a XIX. század végén.
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Mielőtt belemélyednénk a portálék, rozetták, támpillérek, ikerablakok
leírásába, nem árt tisztázni azt, hogy a romanika és neoromán stílus közötti
különbségek nem csupán az időbeli eltolódásból adódnak. A neoromán
(neogótikus, neoreneszánsz, újklasszicista stb.) stílus kölcsönzi ugyan a
romanika stíluselemeit, de sem szerkezetében, sem az építőanyagok,
technikák tekintetében nem azonos azokkal. Az újgótika egyik gyakran
használt elnevezése az álgótika (álromanika nincs), ami lényegében azt
jelenti, hogy az új stílus csupán a felületi, látszólagos elemeket veszi át,
azokat imitálja, de szerkezetében egészen más.

A Kis Szent Teréz templom mennyezetének kör alakú ablakai,
robusztus oszlopai például hatalmas falvastagságot sejtetnek, azonban
mindez látszat, hiszen egészen más anyagokból, más technikával, más céllal
építettek templomot a XX. században, mint mondjuk a XII., XIII. században.
A szatmárnémeti Rákóczi (Mihai Viteazul) utcán van egy nagyon szép
emeletes magánház, amely erődítményszerű, zárt kinézetével, tömbszerű
tömörségével azonnal felhívja magára a figyelmet. Ilie Carol Barbul román
politikus, szenátor, prefektus lakóháza talán az egyetlen neoromán stílusú
magánház a városunkban.
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Dr. Ilie Carol Barbul lakóháza, emléktáblája a Rákóczi (Mihai Viteazul) utcán.

b. Neogótikus stílus
Szatmárnémeti egyetlen neogótikus stílusban épült palotája a Vécseyház, amelyben ma a Művészeti Múzeum (a Szatmár Megyei Múzeum
művészeti részlege) működik. Ezt 1842-ben Szlanafi Dániel építette báró
Vécsey Miklós, Szatmár vármegye akkori főispánja számára.
A palota elődje szintén Vécsey tulajdon volt, báró Vécsey István,
Mária Terézia tábornoka vásárolta meg a XVIII. század végén. Előtte ezen a
telken az a földszintes barokk épület állt, amelynek maradványai máig
megtekinthetőek a múzeum udvarán. Ezekről már tettem említést
Szatmárnémeti barokk stílusú épületeinek leírásánál.
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A Vécsey-ház neogótikus homlokzata és az udvari rész

Van Szatmárnémetinek két olyan római katolikus temploma, amelynek
stílusa, kinézete leginkább a neogótikával rokonítható. A Kálvária
templomról és a Szent János (Hildegárda) templomról van szó. Mindkettő a
XX. század elején épült, bár a Kálvária templom elődje, amelyet a laza talaj
miatt le kellett bontani, már a XIX. század közepén állt.

Neogótikus stílusú volt a Kálvária templom XIX. század közepe táján tervezett épülete
(balra) és ilyen stílusban épült a helyére a ma is látható templom (jobbra).
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A szatmári neogótika talán egyik legszebb részlete izgalmas tömegjátékával a Kálvária
templom csúcsíves mennyezete.

Neogótikus stílusban épült (román stíluselemekkel keveredve) a szatmárnémeti Szent
János templom homlokzata. A templombelső ornamentikájának egyik jellemző részlete.

_____________________________________________________________
Ebben a fejezetben Fazekas József, Murvai György, valamint a szerző felvételei láthatóak.
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3. Népies építészet
Van a szatmári építészetnek egy, a szecesszióval rokon,
hozzávetőlegesen százéves vonulata, amely az erdélyi népi építészet
elemeinek a felhasználásával próbált egy új stílust teremteni. Ennek a
stílusirányzatnak a meghonosítására egy tipikusan alföldi városban alig volt
esély, bár ezek az épületek színesítik a helyi építészet nem túl változatos,
szegényes palettáját. Népies hatásokat fedezhetünk fel az 1912-ben épült és
a maga idejében rendkívül korszerű Királyi Katolikus Főgimnázium (ma
Mihai Eminescu Kollégium) épületén, amelyet a jeles budapesti műépítész,
Kotál Henrich tervezett. Neve a főbejárat melletti márványtáblán mindmáig
olvasható.

Nagy erénye ezeknek az épületeknek, hogy monumentális hatásuk,
nagy befogadóképességük, a belső tér pragmatikus beosztása ellenére
otthonosak, barátságosak, emberléptékűek. Magas tetőszerkezetükkel,
terméskövekkel burkolt felületeikkel, díszítményeikkel leginkább az erdélyi
népi építészet elemeit idézik, bár a tervezők minden alkalommal fontosnak
tartották helyi díszítőelemek (pl. városcímer) vagy motívumok
szerepeltetését is. A Királyi Katolikus Főgimnázium a fentiekkel együtt
elsősorban egyházi iskolának épült, a bejáratánál a Szűzanya szoborral,
szépen díszített római katolikus kápolnával és a főbejárat közelében a
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homlokzaton egy hatalmas Szent Imre domborművel. Eredetileg ezek voltak
az épület ornamentikájának meghatározó elemei.
Rendhagyó kinézetű, változatos formavilágú, magas tetőszerkezetű
volt az 1901-ben, a Kossuth-kertben (Grădina Romei) épült kioszk, amelyet
ma már csak képeslapokról ismerhetünk. Termeiben bálokat rendeztek, a két
világháború között két neves szatmári festőművésznek, Popp Aurelnek és
Litteczky Endrének itt volt a műterme és itt működött a Popp Aurel által
alapított DAC porcelángyár is.

40

Tömör, de ugyanakkor játékos formavilágú a XX. század elején épült
szatmári „Kenyérgyár” homlokzata, amelyben jelenleg a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium benntlakása van. Az épület falán látható Dsida Jenő, szatmári
születésű neves költő emléktáblája. Az idők során ennek is sokat változott a
homlokzata, a korabeli felvételeken látható, hogy az épület sarkán valamikor
tömpe torony volt.

A „Kenyérgyár” homlokzatának részlete a Dsida Jenő emléktáblával

A városi kórház épülete (P-ţa Eroii Revoluţiei) 1914-ben készült a
szatmári Polgári Fiúiskola számára, de néhány hónap elteltével a
hadvezetőség kisajátította és katonai kórházként használta. Így lett a később
kibővített épületegyüttesből kisebb átalakításokkal városi kórház. A
homlokzat felső sávját városcímer díszíti. 1951 után az ikerépület közé
átjáró készült, ez előtt látható dr. Lükő Béla szobra, akit a szatmári modern
egészségügy egyik megteremtőjeként, az első modern szatmári kórház
létrehozójaként tartanak számon. A kórház épületének alsó szintjét a
kenyérgyárhoz hasonlóan terméskővel burkolták, homlokzatát szimmetrikus
elrendezésű, geometrikus formák uralják, tetőszerkezete, ahogyan az a
felvételen is látható, nagyon magas.
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Impozáns, szép épülete van a szatmári városi kórháznak, mint az a
jobb oldali képen is látszik, ezt díszíti az egyik legszebb városcímer. Az
eredeti cseréptetőt bádogtetőre cserélték, ami lehet, hogy praktikus, olcsó, de
esztétikai szempontból biztosan nem a legjobb megoldás. Az épület jelenlegi
gazdái a közelmúltban végeztettek nagyobb munkálatokat az összekötő
épületrészen, ahol kialakítottak egy tágasabb bejáratot.
Ejthetnénk még néhány szót a Mátyás király (Liviu Rebreanu) utcai
Aggmenház épületéről is, amelyet csak azért nem reprodukáltam, mert az
idők során átépítették, emeletet húztak rá és eredeti kinézetének nyomait ma
már csak a talapzat terméskőből készült burkolata, valamint a bejárati rész
őrzi.
Van Szatmáron néhány kisebb-nagyobb magánház, amely még ezzel a
stílussal (városunk esetében inkább divatról beszélnék) rokonítható, ilyen az
Eminescu Kollégium szomszédságában látható családi ház vagy a
tüdőgondozó (régi zsidó kórház) környékén épült bérház, de hasonló
épületekkel találkozhatunk a szatmári Tisztviselőtelep XX. század elején
épült részeiben is.
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Ez a tornyos, zsindelyes díszítésű, magas tetőszerkezetű bérház se nevezhető
tipikusan alföldi vagy szatmári épületnek, inkább a szabályerősítő kivételek
közé sorolnám, ugyanúgy mint a lent látható családi házat.
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A népies építészet stíluselemeit használta fel a szatmári Dohánybeváltó
tervezője. Ma ez a patinás épület szerényen, szinte észrevétlenül húzódik
meg a Soarelui lakónegyed tömbházainak árnyékában. Nagyon félek, hogy
egy szép napon a lebontásáról döntenek, szegényebb lenne a városunk
nélküle.
_____________________________________________________________
A fejezetben közölt régi felvételek a kenyérgyár, valamint a kioszk épületéről a Janitzky-gyűjteményből
valók, a többit a szerző készítette.
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4. A szatmári szecesszió
A szecesszió a historizmus ellenhatásaként kialakult képzőművészeti,
iparművészeti, építészeti stílusirányzat, amely hozzávetőlegesen 1890 és
1910 között virágzott.
Mint azt az eddigi példákból is láthattuk, lényegében a legtöbb
építészeti, művészeti stílus az előző stílusirányzat ellenhatásaként alakult ki.
A gótika a klasszikus hagyományokat még sajátos és szabadelvű felfogásban
őrző romanika ellenhatásaként jött létre. A gótikus művészet építészeti és
díszítőművészeti túlburjánzásának a reneszánsz hűvös nyugalma, stabilitása,
harmóniája vetett véget. Ezt a barokk ízlésvilág, kompozíció nyugtalansága,
mozgalmassága dinamizálta, amely a rokokó túlbonyolított manierista
formavilágába fulladt. Az egyensúly a historizmus irányzatainak hatására
billent vissza. Ennek ellentéte, a szecesszió már nem csupán egy építészeti
vagy festészeti stílusként van jelen az európai kultúrában, hanem az
emberiség kultúrtörténetének talán egyik legutolsó, mindent átfogó és
mindent átformáló stílusa. Rövid időre ugyan, de jelentkezik az építészetben,
festészetben, szobrászatban, ötvösművészetben. Létezik szecessziós
díszítésű bútor, divat, jelen van a mindennapi élet tárgyainak díszítésében is.
Szecessziós
stílusú
plakátokat,
könyvborítókat,
evőeszközöket,
állólámpákat, gyufásdobozokat is terveztek és még hosszan sorolhatnám.
Általában a bécsi szecesszió stílusát nevezzük így, amely a német
Jugend-stílus kifinomultabb, érzékenyebb, olykor érzékibb változata volt.
Magyarországi vonulatát magyaros szecessziónak is szokás nevezni.
Ornamentikáját természeti, főleg növényi és állati formákból merítette.
Kirobbanó sikerének egyszerű magyarázata van. Ez a stílus elemi erővel,
talán utoljára emlékeztet minket embereket arra az egyre iparosodó,
elidegenedő világban, hogy a természet részei vagyunk, nem érezhetjük
tehát sajátunknak a nagyvárosok szűk utcáit, szürke, dísztelen és fantáziátlan
bérházait,
kormos,
rideg
gyártelepeit.
Európa
nagyvárosainak
emeletesházait, szállodáit, hivatalait ezekben az években gazdagon burjánzó,
kifinomult eleganciával rajzolt és komponált ornamentika lepi el, a
művészek a legkülönfélébb anyagokba, betonba, üvegbe, vasba stb.
álmodják azt a hajlékony, érzékeny, törékeny emberléptékű világot Bécsben,
Münchenben, Amszterdamban, Barcelonában, Budapesten stb., amely hitük
szerint megérdemelt jussuk.
Szatmárnémetiben a múlt századfordulón terjedt el a magyaros
szecesszió, számtalan szecessziós díszitésű, homlokzatú épület tanúskodik
főleg a városközpont közelében arról, hogy a színben és vonalvezetésben
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tetszetős, népszerű stílust rövid idő alatt felkarolta a város vezetősége, de a
polgárság tehetősebb rétege is.

Kiemelkedően szép példája a szecesszió magyar változatának a
Pannónia (Dacia) szálló 1902-ben emelt épülete, amelynek homlokzatát
Zsolnay-kerámiával díszítették. A díszítőmotívumok között itt is találhatunk
városcímereket, a növényi ornamentikát antropomorf elemek is gazdagítják.
Az épületet Lechner Ödön egyik tanítványa, Bálint Zoltán tervezte
(egyes források szerint Frommer Lajossal) és a régi városháza, a lebontott
„tornyos ház” helyére épült. Amikor a város vezetősége, élén Hérman
Mihály polgármesterrel elhatározta, hogy a régi városháza helyére európai
szintű és rangú szállodát, szórakozóhelyet épít, akkor szinte kínálta magát ez
a Magyarország fővárosában és nagyobb városaiban már meghonosodott
stílus. A budapesti, nagyváradi, kolozsvári, debreceni, kecskeméti stb.
példák hatását Szatmárnémeti sem tudta és nem is akarta elkerülni.
Szállodája rövid idő alatt az ízlésbeli és technikai felzárkózás egyik
szimbólumává nőtte ki magát, amelynek stílusteremtő példája, szerepe sem
elhanyagolható.
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A két felvételen a homlokzat egyik dísze, valamint a koncertterem mennyezetének
ornamentikája látható.
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A Pannónia (Dacia) épületében van a szatmári Filharmónia
koncertterme. Ennek belső díszítése egységes, ugyanakkor fantáziadús.
Rafináltan ívelt épületelemeihez magától értetődő természetességgel
kapcsolódnak a változatosan színes növényi motívumokból kialakított
terülődíszek.
A Kossuth-kert (Grădina Romei) közelében két szép szecessziós
díszítésű magánházat figyelhet meg az érdeklődő. Ezeket Princz József és
Ármin gépészmérnökök, gyárosok építtették a XX. század elején. Érdekes
módon a zsidóság Szatmáron is hamar megszerette és felkarolta ezt a
keleties ízlésvilágához közel álló stílust és nem csak lakóházaikon, de
templomaikon is megfigyelhetünk néhány elemet a szecesszió
ornamentikájából. Az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a
zsidók ebben az időszakban építettek a legtöbbet (templomot, gyárat,
magánházat, kórházat) városunkban. Ízlésviláguk, építészetük megőrizte
ugyan a hagyományokat, de azt folyamatosan az európai stílusokhoz, a
mindenkori környezethez, hagyományokhoz igazították.
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Nem tudom, hány szecessziós díszítésű magánház, középület található
városunkban, csupán néhány példával szeretném szemléltetni ennek a
stílusirányzatnak a végtelenül változatos helyi megnyilvánulásait.

Az Ady Endre utcában látható ez a kedves, barátságos, játékos vonalvezetésű, gyönyörűen
felújított homlokzat, amelynek egyik jellemző részletét reprodukáltam.

Szecessziós homlokzatokat lépten-nyomon láthatunk a színház
utcájában (str. Horea), a Várdomb (Decebal) utcában, a Sugárúton (B-dul
I.C. Brătianu, B-dul Traian), a Széchenyi (str. 1 Decembrie 1918) utcában, a
Mihai Eminescu Kollégium (Királyi Katolikus Főgimnázium) környékén és
még hosszan sorolhatnám. Ezek az épületek csak a legritkább esetben
képviselik szerkezetileg is a szecessziós stílust (ilyen a Pannónia épülete),
leggyakrabban csak a felületükön látható díszítőelemek, vasrácsok utalnak
erre az ízlésvilágra, amelynek reneszánsza napjainkban a gondosan felújított
díszítményekben nyilvánul meg.
Itt is sok az áthatás, több épületre jellemző a stílusok keveredése, az
eklektika. Sokan a szecessziós stílusú épületek közé sorolják az Iparos
Otthon, az „atlaszos ház” vagy a „fehér ház” épületét. Megítélésem szerint
ezek eklektikusak, bár a szecessziós motívumvilág jelenléte tagadhatatlan és
— mint említettem — a határvonalak nagyon nehezen húzhatóak meg,
jelölhetőek ki.
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Valahol a Sugárút (B-dul Traian) és a Hunyadi (str. Corvinilor) utca sarkán található ez a
szép, 1906-ban épült emeletesház, alatta egy Kazinczy (Ştefan cel Mare) utcai bérház
homlokzatának jellemző részlete látható.
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A figyelmes járókelő ilyen „csodákat” láthat lépten-nyomon a szatmári utcákon
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1909-ben épült a Kinizsi (Ioan Slavici) utcán ez a szép óvodaépület.
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Nagyon változatos és gazdag az a motívumvilág, amelyből a
szecessziós díszítmények készítői ihletődtek. Érdemes lenne összegyűjteni,
hogy hányféle stilizált növény, virág, antropomorf vagy zoomorf forma,
motívum látható a szatmárnémeti épületeken. Ez természetesen már egy
újabb könyv, tanulmány lenne.
Meglepődnénk a minták és a források sokféleségén is, hiszen a
számos kölcsönvett motívum mellett akadnak olyanok, amelyeket különbőző
korabeli kiadványok, könyvek, nyomtatványok alapján készítettek el a
szatmári mesterek és olyanok is, amelyek egyéni kreációk.
Mestereket írtam, hiszen ilyen mennyiségű és változatosságú
épületdíszek elkészítéséhez feltétlenül több, jól felszerelt műhelyre,
mintarajzokra, öntőformákra, szakemberekre stb. volt szükség. Ők voltak
azok, akik a régi szatmári lakások, középületek stb. belsejében látható
stukkódíszeket is készítették, de ez már egy másik témakör.

Növényi ornamentikájú díszítés a Bercsényi (Coşbuc) utca egyik épületén.

_____________________________________________________________
A koncertterem mennyezetét ábrázoló képen kívül valamennyi felvételt a szerző készítette.
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5. Eklektika
Ha szeretnénk röviden meghatározni, hogy milyen irányzat, ízlésvilág
a legjellemzőbb Szatmárnémeti építészetére, akkor az eklektika az, amelyik
elsősorban szóba jöhet. A megfogalmazásnál eleve kerültem a stílus
elnevezést, hiszen az eklektika nem stílus15, hanem több stíluselemből,
alkotóerő híján kialakított egyveleg. Nagyon nehezen körvonalazható a
karaktere, ahány épület, annyi ízlés, arányrendszer szerint alakult a
különböző elemek együttese.
Természetesen itt is vannak minőségi különbségek. Az igazán sikeres,
jó ízléssel, szakmai ismeretekkel kialakított homlokzatok a vegyes
formanyelv ellenére is egységes összhatást mutatnak. A különböző elemek,
anyagok, technikák indokolatlan halmozása, stílustöréshez, rosszabb esetben
akár elgiccsesedéshez is vezethet.
Szatmár építészeti arculata, karaktere a XIX. század végén és a XX.
század első évtizedeiben alakult olyanná, amilyennek ma is ismerjük. Az új
negyedek, az újközpont épületegyüttese olyan épületek halmazából áll,
amelyek térségünk bármelyik másik városában állhatnának anélkül, hogy
meghatározó jellegű épületeivé válnának ennek vagy annak a helységnek.
Ezért karakter nélküli minden új, mesterséges város, és ezért határozzák meg
Szatmárnémeti hangulatát a régebbi épületek, amelyek zöme a polgárság
ízlésvilágához legközelebb álló eklektika jegyében készült.
Az eklektikát a kézikönyvek régebbi korok vagy alkotók stílusai
között válogató művészetként határozzák meg. Van, aki a historizmussal
azonosítja, de ez helytelen, hiszen a historizmus több élesen elhatárolható
irányzatra (neoromán, neogótika, neoreneszánsz) különül. Az alább
bemutatott szatmári épületek homlokzatai főleg a reneszánsz, barokk,
klasszicizmus, szecesszió építészetének formanyelvéből táplálkoznak.
Ha azt hisszük, hogy a szecessziós épületdíszek készítői a
stílusváltáskor megrendelések nélkül maradtak, tévedünk, hiszen az
eklektikának is megvan a maga, a szecessziónál lényegesen változatosabb és
gazdagabb motívumvilága. Ezeket az épületeket kibővített eszköztárral,
motívumokkal ugyanazok a szatmári mesterek díszíthették, akik a
szecessziós homlokzatokat készítették.

15

Egy korszakra jellemző kifejezési mód.
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A város céhes múltját idézi a főtér és a Várdomb utca sarkán álló Csizmadiaszín
épülete. Az épület 1830 körül készült, de az eklektikus, szépen tagolt, mutatós
homlokzati résszel csak a XX. század elején egészítették ki, toldották meg. A patinás
a közelmúltban
újították fel (a lenti felvétel) a Corneliu Coposu sétánynak és
Aépületet
fenti, korabeli
felvételen
környékének kialakításával egyidőben.
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Milyen egy valódi, vérbeli, azonnal felismerhető, kispolgári
eklektikus díszítmény? Pompázatos, gazdag, elkápráztató, mint ez a régi
főtér közelében látható ablakdísz, amelyen a téglamintás alapon, változatos,
súlyos profilok és fogsor-, valamint tojásdíszítések kereteznek füzérdíszeket,
növényi és antropomorf motívumokat. Mindehhez hozzáadódik a zöldokker-téglavörös színvilág, amely felerősíti az amúgy is túlzsúfolt felület
roskadásig telített összhatását.
A Csizamdiaszín homlokzata és a fenti ablakkeret a két véglet,
közöttük
végtelen
változatossággal
sorakoznak
a
mutatósabb,
kiegyensúlyozottabb és a kevésbé sikerült változatok, megoldások.
Az 1989-es fordulat után a város polgáraiban felerősödött a régi
stílusok, díszítmények iránti vonzalom. Az államosított tulajdonok
visszaszolgáltatásával párhuzamosan beindult a régi polgári házak
felvásárlásának, felújításának és sokoldalú felhasználásának a folyamata.
Némelyekből szállodát, vendéglőt, székházat alakítottak ki és olyan is volt,
amely megmaradt lakóháznak. Ezek az épületek leggyakrabban eredeti
formájukat nyerték vissza, de sok esetben az új tulajdonos ízlésvilágának,
elképzeléseinek függvényében patinásnak tűnő, de vadonatúj, javarészt
eklektikus ornamentikát kaptak.
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Egy régebbi és egy újabb eklektikus díszítmény a Kazinczy (Ştefan cel Mare) és a Kossuth
Lajos (Mircea cel Bătrân) utcából.
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A „fehér ház” 1911-1912 között épült
Scheider Ede és Scheider Miklós tervei
alapján. Az épület eklektikus, de
túlsúlyban vannak rajta a szecessziós
elemek. A régi, 1772-ben emelt „Zöldfa
vendéglő” telkén áll, rendeltetése szerint
városi bérház volt.

A mai épület varázsát elsősorban a
homlokzat tömegeinek ritmusa adja.
Ennek felületét városcímerek, valamint
fehér csempe díszítik. Állítólag innen
ered az épület neve: „fehér ház”. Más
források szerint az épület nevét egyik
bérlőjéről kapta, akit Fehérnek hívtak.

A Kazinczy (Ştefan cel Mare) utcán van az Iparos Otthon épülete. A XX. század
elején készült, homlokzatán vegyes formanyelvű építészeti elemeket fedezhetünk fel.
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A klasszicista motívumvilág (balra) és a szecessziós hangulatot árasztó díszítések (jobbra)
egyaránt fellelhetőek az Iparos Otthon homlokzatán, vagyis ez az épület is eklektikus.

Keleties és európai építészeti elemek (szecessziós homlokzati motívumok is)
keverednek a Várdomb utcai zsinagóga két, eklektikus épületén.
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Ki tudná felsorolni hányféle stílus, motívum keveredik az eklektikus homlokzati
díszítéseken, hányféle fríz, oszlopfő, falpillér, füzérdísz látható ezeken? Ez a kis és
korántsem teljes stílustörténet csupán jelezni szeretné, hogy ezen a területen is
találhatóak figyelemre és megőrzésre méltó értékek.
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Mint minden városnak, Szatmárnémetinek is a főtér és a körülötte
elhelyezkedő jelentősebb utcák, sugárutak épületei adják meg a jellegét,
hangulatát. Ezekkel találkozik először az ide utazó turista és ezeket az
épületeket reklámozzák a különböző városismertetők, szórólapok,
promóciós anyagok, képeslapok stb. A fentiek alapján az ember hajlamos azt
hinni, hogy két-három utcán, tucatnyi épületen kívül más látnivaló nem is
akad városunkban. Ez természetesen nincs így, hiszen igazán szatmári
hangulata azoknak a patinás, régi utcácskáknak, utcáknak van, amelyek
gyakran távol esnek a városközponttól. Itt is szép számmal akadnak
eklektikus homlokzatok.

A Wesselényi (Wolfenbüttel) utca házsora

Nagyon sok érdekes és szép eklektikus homlokzat látható az alig
százéves szatmári Tisztviselőtelepen, amelynek bemutatása, leírása külön
tanulmányt érdemelne. Érdemes szétnézni ilyen szempontból is a Titulescu
téren, valamint az innen nyíló utcákban (Lükő Béla, Madách, Pelikán,
Zutphen stb. utca) hiszen valamennyi tartogat figyelemre méltó és építészeti,
díszítőművészeti szempontból sem közömbös régebbi és újabb keletű
meglepetéseket.
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A Gabriel Georgescu utca részlete

Eklektikus homlokzatok az Árpád (Vasile Lucaciu) utca közelében
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Eklektikus díszítésű ablakkeretek a Zrinyi (Retezatului) utcából

_____________________________________________________________
A Csizmadiaszínről készült régi felvétel a Janitzky-gyűjteményből való, a többi a szerző felvétele.
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6. Román építészeti iskola
Szatmárnémetiben az első, ma is álló olyan épületek, amelyek a
román építészeti iskola stílusjegyeit viselik magukon, az első világháború
után, a két világháború közötti időszakban jelentek meg. Ezidőtájt nemcsak
Szatmárnémetiben, hanem országszerte erősödött a híres műépítész, Ion
Mincu (1851-1912) által kijelölt irányzat, amely elsősorban a román népi,
nemzeti építészet hagyományaira támaszkodva próbál egy korszerű, hazai
építészeti stílust megteremteni. Tanítványai, követői középületek, bankok,
közigazgatási paloták, iskolák, törvényszékek, ipari létesítmények tucatjait
tervezték országszerte, megváltoztatva ezzel jónéhány romániai város
központjának arculatát.
A Szatmáron élő román nemzetiségű lakosságnak természetesen előbb
is voltak egyházi és világi rendeltetésű épületei, ezek a helyi építészeti
szokásokhoz, divathoz igazodtak. Munkám elején említettem, hogy például
az 1803 körül épített és az 1930-as években lebontott görög katolikus
templom formavilága az ezidőtájt épült Németi- és Láncos-templomokéval
rokonítható és késő barokk stílusjegyeket visel. Bár nincsenek pontos
információim, de a fentiek alapján azt a megállapítást is megkockáztatnám,
hogy ugyanazok az építők, mesterek dolgozhattak itt is, mint a nagyjából
egyidőben épült református templomoknál. Természetesen a régi román
görög katolikus templom nem a Láncos-templom kicsinyített mása volt,
hiszen a liturgiai követelményekhez igazodva a tervező elvégezte a
megfelelő, igényelt módosításokat, ezekből azonban nem következtethetők
ki a román nemzeti építészet nagykorúsodásának jellemzői, irányvonala.
A ma is álló szatmári, román görög katolikus templom a Széchenyi
(str. 1 Decembrie 1918) utcában, a püspöki palota tőszomszédságában 19321937 között épült, terveit Victor Smigelschi és G. P. Liteanu készítette,
Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére szentelték fel. Jellegzetes a
templom dobbal magasított kupolája, monumentális, két toronnyal övezett
bejárata. Az egységes belső tér egy fő- és két mellékhajóból áll, a karzati
rész itt is az előtér felett található. Külön figyelmet érdemelnek a gazdag,
keleties motívumvilágú oszlopfők.
Ez az épület, amely előképe az Isztambulban (Bizánc,
Konstantinápoly) a VI. században Justiniánusz császár által építtetett Hagia
Sofia templom, iskolát teremtett Szatmárnémetiben. Az utóbbi években két
templom is épült városunkban, amely ezt a formavilágot idézi, az egyik a
Batizi úton, a másik a Mikolai (Gh. Bariţiu) úton található.
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A Széchenyi (str. 1 Decembrie 1918) utcában álló, 1937-ben felszentelt görög
katolikus templom masszív épülettömbje és monumentális bejárata

A szintén 1937-ben épült ortodox templom külső párkányzattal
tagolt egyszerű monumentalitást sugalló épület. Formavilága elsősorban a
munténiai és olténiai templomokkal rokon. Előképe lehet például a Curtea
de Argeş-ben, a XVI. században épült, ún. „püspöki templom”, de
országszerte több tucat hasonló formavilágú, korábban épült templomról is
van tudomásunk.
A főbejárat árkádsora hat karcsú oszlopon nyugszik. A vízszintes
párkányok ellenére az épület homlokzatát a függőleges vonalak és formák
uralják. Ebbe az összhatásba szervesen illeszkednek a kecses tornyok
keskeny és magas ablakai.
Szépek a homlokzat mozaikképei, amelyek a hagyományos ortodox
ábrázolásmódban készültek.
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Az Árpád (Vasile Lucaciu) utcai parkban, 1937-ben épült ortodox templom
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A Megyei Múzeum (régi
prefektúra, megyei pártbizottság
stb.) épülete 1936-ban készült G.
P. Liteanu műépítész tervei
alapján.
A monumentális hatású épület
homlokzatán
hatalmas
féloszlopokat, az első emeleten
nagy, nyitott teraszt, a második
emeleten félkörös ívben záródó
ablakokat figyelhetünk meg. A maga idejében rendkívül korszerű, tekintélyt
parancsoló épület egésze a nyugalom, stabilitás hangulatát árasztja.
A két világháború közötti román építészet jellegzetes példája a Popp
család kriptája, amely a vasút melletti görög katolikus temetőben van. Ennek
a családnak a tagja volt az érkávási görög katolikus pap fia, Aurel Popp
(1879-1960), szatmári festőművész is.
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A Popp család kriptája a román építészeti iskola hagyományait követő magánépítkezés
egyedi és mutatós példája városunkban.

A két világháború között a román
nemzetiségű főtisztviselők, ügyvédek,
orvosok, politikusok, bankárok számos
szép magánházat építettek Szatmáron,
ezek
gyakran
a
historizmus
motívumvilágához közel álló, de a
román építészeti iskola irányvonalait is
követő stílusban készültek. A neoromán
stílus ismertetésénél szó esett I. C.
Barbul prefektus magánházáról. Az itt
reprodukált épületet a színház hátánál
húzódó Gh. Doja utcán láthatja az
érdeklődő. Aki kicsit is ismeri a
bukaresti elit kerületek régi villáit, az
azonnal felismeri a párhuzamokat az
ottani és az itt reprodukált épület
között.
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A hagyományos román építészet formavilágát követi az 1990 után épült új görög
katolikus és ortodox templomok egy része. Ez az impozáns templom a Batizi úton látható.

A fejezetben látható felvételeket a szerző készítette.
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7a. Szocialista építészet és ami utána következett
Szatmárnémeti építészetében a szocreál16 korai, az ötvenes évekre
jellemző, a neoklasszicizmus leegyszerűsített motívumvilágából táplálkozó,
spórolósan ünnepélyes változata nem terjedhetett el igazán. Ezt egyrészt a
háború utáni anyagi, megélhetési gondok akadályozták, másrészt Szatmár
egy időre elvesztette egykori vezető szerepét a térségben és a központi
pénzalapok legnagyobb része az akkori tartományi és bányászközpontba,
Nagybányára vándorolt. Természetesen Szatmár részére is csurrant-cseppent
egy-egy kevés.
Ekkor újították fel a bombázás során tönkrement épületek egy részét,
tették rendbe, tatarozták a szocreál elvárásaihoz igazodva az egykori
„diótörő” épületét a Kazinczy (Ştefan cel Mare) utcán, amelyet ma a
városban színészháznak is neveznek, hiszen itt kapott lakást Szatmár első
magyar társulatának néhány tagja.
A szocreál tömeges elterjedéséről a térségben a hatvanas évektől
beszélhetünk, hiszen ekkor kezdik el az új negyedek építését, elsőként a
Károlyi úton a 14-es lakónegyed tömbházai épültek fel. Csak ezek után
épültek fel a 15-ös, 16-os, 17-es lakónegyedek. Történtek arra is kísérletek,
hogy ezeket a negyedeket történelmi személyiségekről (Gelu, Horea, Cloşca,
Crişan) nevezzék el. Ezek nem honosodhattak meg, hiszen viselőik
tevékenysége nem kapcsolódik városunk történetéhez. Gyökeret vert viszont
a 14 Mai és a Solidarităţii elnevezés, hiszen ezek jórészt az 1970-es nagy
árvíz után hajléktalanná vált családok számára épültek, létrejöttük konkrét,
sokak által megélt eseményhez kapcsolódott. Közös jellemzőjük a
zsúfoltság, szürkeség, egyhangúság és – ami a legrosszabb – a
jellegtelenség. Más szóval ugyanolyan egyformák, igénytelen kinézetűek,
szegényesek mint amilyenre minket, embereket szeretett volna formálni a
szocializmus. Nagyon sokat építettek ezekben az évtizedekben, talán többet,
mint az utóbbi évszázadokban, de érdekes módon az építészetben, a
művészetekben, a városkép kialakulásában a mennyiségnek sohasem volt
különösebb jelentősége. Néhány évtized alatt háromszorosára duzzadt
Szatmár, de a jellegét mindmáig a régi épületek határozzák meg.
Azt, hogy mi is történt az utóbbi évtizedekben, milyen tendenciák,
elképzelések érvényesültek, mitől olyan a városunk, amilyen, csak úgy
érthetjük meg igazán, ha valamilyen módon csoportosítjuk ezeket a
megvalósításokat is.
_____________________________________________________________
6

A szocialista realizmus kifejezésből képzett mozaikszó, a szovjet minták alapján a népi
demokráciákban mesterségesen elterjesztett irodalom, képzőművészet, építészet elnevezése.
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Tipikus szocreál „alkotás” volt a Szovjet Hősök Emlékműve, vagy a Sugárút első
tömbházainak sora. Az emlékmű helyén ma V. Lucaciu szobra áll.

______________________________________________________________________________________
A képeslapok a Janitzky-gyűjteményből valók.
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b. Szocialista negyedek.

A szatmári 16-os lakónegyed a hetvenes, nyolcvanas években, a város határán, a
Szamos mellett elterülő répaföldekre épült, a „sokoldalúan fejlett szocializmus” egyik
szomorú, de jellemző szimbóluma, mementója.

A szocialista lakónegyedek fantáziátlansága, szegényessége hatással
van az ittlakó emberek mindennapjaira, ezzel párhuzamosan az itt élő,
jórészt falusi környezetből származó emberek alakítják a maguk módján
ezeknek a negyedeknek a hangulatát, életterét. Mindez már ebben az
olvasatban nem csupán építészeti kérdés, hanem rendkívül összetett
szociológiai probléma is. Az utóbbi majd két évtizedben sok minden
változott a negyedekben is, új szigetelő-, burkolóanyagok kerültek
forgalomba, a régi, működésképtelen hőközpontok megszűntek, a lakosok
minihőközpontokat, gáz-, vízórát szereltettek fel a lakásokban, a
lépcsőházak bejáratát kaputelefonnal látták el, elkezdődött a panelházak
szigetelése, a tetők építése. A külföldi munkából visszatért fiatalok másfajta
igényekkel és főleg jobb anyagi lehetőségekkel kezdtek hozzá közvetlen
környezetük kialakításához. Ahhoz legtöbbjük még nem elég gazdag, hogy
építkezzen, de az adott körülmények módosítására, felújítására már van
pénze. Az ilyen módszereknek köszönhetően alakul ma a volt szocialista
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lakónegyedek kinézete napról-napra. Meg lehet mosolyogni vagy kritizálni
ezt az igyekezetet, de megítélésem szerint a továbbiakban még mindez a
minőségi ugrás egyik fontos lépcsőfoka, feltétele is lehet.

Ezek a tömbházak nem Kolozsváron, Bukarestben, Temesváron, Iaşi-ban vannak, (bár
lehetnének), hanem Szatmárnémetiben a Károlyi úton, illetve (alsó kép) a Golescu híd
tőszomszédságában, a Lalelei sétányon sorakoznak.
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Tömbházak Szatmár egyik, a közelmúltban kiépített részén, a Lucian Blaga sugárúton.

A Crizantemei utca a Dariu Pop Általános Iskola négyszintes épületével.
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Az utóbbi évtizedek fokozott ütemű építkezéseinek köszönhetően
megváltoztak az arányok. A családias hangulatú utcákban, magánházakban
lakó, generációk óta itt élő szatmáriak kisebbségbe kerültek, hiszen a város
kétharmada a pár éve, évtizede ide települtekből áll, akiknek a túlnyomó
többsége tömbházakban lakik. Mindez az erőszakolt szocialista iparosítás,
városiasítás, falurombolás következménye. Kész tény, amelyet
visszafordítani, megváltoztatni már nem lehet, hanem valamilyen módon
kezelni kellene.

A kerítéseket, a házak, garázsok falát egyre nagyobb mennyiségű graffiti lepi el.

A felvételeket a szerző készítette.
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c. Újközpont
A szatmárnémeti újközpont a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek
elején épült a régi központ és a Szamos közötti területen. Ez a rész a város
egyik legelhanyagoltabb, jórészt közművesítetlen, hosszú ideig cigányok
által lakott területe volt. A két parton volt az ún. „digesztor” és „gyehenna”.
Az építkezés stílusára minden bizonnyal erőteljesen hatottak Le
Corbusier (1887–1965) svájci származású francia építész alkotásai. Ő a
legkorszerűbb anyagokból – vasbetonból, acélból, üvegből stb. – konstruálta
épületeit, és így felszabadulva a tömör szerkesztés kötöttsége alól, szellemes
és merész megoldásokat alkalmazhatott.
N. Porumbescu műépítész hasonló megoldásokat szeretett volna
Szatmárnémetiben meghonosítani, nem sok sikerrel.

Ha ez az épületegyüttes mondjuk a Szamos túlsó partján és nem
ennyire összezsúfoltan, ilyen „égretörően”, minden mást túlszárnyalóan,
eltakaróan, lehergerlően épül, akkor talán szép vagy legalább elfogadható
lehetne. Ebben a formában idegen test egy olyan alföldi városban, amelynek
egészen más a karaktere, mások a hagyományai.
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Szatmárnémeti a tornyok városa. Bármelyik úton közelítjük meg, először a templomok
tornyait, a Tűzoltótornyot látjuk. A Közigazgatási Palota kétszer akkora, mint a város
legmagasabb tornya, tehát egyértelmű, hogy az utóbbi évtizedekben ez uralja a város
távlati képét. Ennek ellenére alig van esélye arra, hogy a város jelképévé váljék, hiszen
kezdettől idegenül hatott és hat ebben a környezetben.
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Igazságtalanság lenne a tervezőkkel, építőkkel szemben, ha nem esne
szó arról, hogy vannak ennek a városrésznek szép részletei is. Minden a
nézőponton múlik, hiszen a Szamos Nagyáruházról, a Közigazgatási
Palotáról, a Szakszervezetek Művelődési Házáról is lehet olyan felvételeket
készíteni, amelyek egységes, harmonikus, jól átgondolt összképről
tudósítanak mindaddig, amíg nem járjuk körbe, nem vizsgáljuk meg
közelebbről ezeket az épületeket.

Mint az előző felvételen, itt is az újközponti Szakszervezetek Művelődési Házát látni,
csak egy egészen más nézőpontból. Ez az épület „sokoldalúan hasznosított” hátoldala.

Mi az alapvető gond a szatmárnémeti újközponttal?
1. A tervező semmibe vette a város természetes környezetét. A
Szamost, ahelyett hogy összekapcsolta volna ezzel a városrésszel,
mesterségesen elzárta attól.
2. Az újközpont túlzsúfolt, ember- és környezetidegen betonhalmaz,
amelynek szín- és formavilága egyaránt szürke, egyhangú és
nyomasztó.
3. Kultikus helynek (a kommunista diktatúra fellegvárának) készült,
de nélkülözi a kultikus helyek tiszteletet parancsoló, magasztos
hangulatát.
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4. A legtöbb épület esetében nincs összhang a külső formák és a
belső térkiképzés között. A Közigazgatási palota például olyan
hely, amelyben naponta ezrek fordulnak meg és ezrek tévednek el
a belső tér áttekinthetetlensége, túlbonyolítottsága miatt.
5. A beton térformák, díszítőelemek, lépcsők sokasága naponta ki van
téve a korróziónak, kopásnak, mállásnak és ez meg is látszik szinte
kivétel nélkül minden épületen, amelyek néhány évtizedes
használat után már több helyen, felületen renoválásra, felújításra
szorulnak.
Hosszan sorolhatnám még a hibákat, hiányosságokat. Ez a sikertelen,
erőltetett és minden szemponból túlméretezett kezdeményezés úgy rossz és
idegen környezetétől, ahogy van. A lakosok is így érzik, bár sokan közülük
aligha tudnák megindokolni, miért is barátságtalan ez a hely. Tény, hogy
Szatmár igazi városközpontja a régi központ maradt mindmáig, ez a csupasz,
sivár tér pedig, ahogy bezárnak az üzletek, hivatalok, bankok, kiürül és
birtokba veszik a lézengő vagy gördeszkás tizenévesek. Az a tény, hogy a
város lakossága nem fogadta el, nem érzi a sajátjának, a legegyértelműbb,
legsúlyosabb és legmeggyőzőbb kritikája ennek a képződménynek.
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Éveken, évtizedeken keresztül éktelenkedett az újközpont közvetlen
közelében, a Corneliu Coposu sétányon az Európa Szálloda kommunista
időkben elkezdett épülettömbje, amelyet hatalmas, reprezentatív
szállodaként képzeltek el tervezői a hármashatár közvetlen közelében.
Akkoriban még csak sejtettük, de biztosan nem tudhatta senki, hogy a
rendszer, amelynek a hangulatát, gondolkozásmódját, aránytévesztését
példázza az egész újközpont Szatmárnémetiben, rövidesen megbukik.
Közvetlenül a bukás után, néhány év alatt, gombamód szaporodtak a
szállodák szerte a városban és emiatt ez a monstrum, már ami az eredeti
rendeltetését illeti, feleslegessé vált.
Jelenlegi tulajdonosai üzletközponttá alakították, alakítják át és ez a
tény mind az újközpont felőli, mind a Várdomb (Decebal) utcai részén a
városkép szempontjából, pozitív változásokhoz vezetett.
Az újközpontot a régivel összekötő sétány megépítése jól átgondolt
tervek alapján napjainkban zajlik. A helyzet adott, nagyon nehéz, sőt
lehetetlen itt olyan megoldásokat találni, amelyek biztosítanák az
észrevétlen, vagy legalább elviselhető átmenetet a két városközpont között.
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Minden olyan törekvést, amely valamilyen módon integrálni próbálja
ezt a betonhalmazt, üdvözölnek a városukért aggódó szatmáriak, akik itt
élnek és a továbbiakban is itt szándékoznak maradni.

_____________________________________________________________
A Szakszervezetek Művelődési Házát ábrázoló fotót a világhálóról vettem át, a többi saját felvétel.
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d. Templomok
Azért foglalkozom külön alfejezetben az 1989 után épült
templomokkal, mert soha ilyen rövid idő alatt ilyen sok és ilyen különböző,
egymástól eltérő formavilágú templom nem épült a városunkban.
A kommunista rendszer vallásellenes politikája Szatmáron sem járt
következmények, ellenhatások nélkül. Rövid idő alatt tucatnyi görög
katolikus, ortodox, református, római katolikus templom épült fel, de azok a
felekezetek is építettek maguknak templomokat, imaházakat, amelyek
tevékenységét eddig nem engedélyezték.

A szatmári Bethlen Gábor-téri református templom is a közelmúltban épült.

Magától értetődő, hogy a XXI. században már nem úgy építünk,
ahogyan azt elődeink a XIX. században vagy a XX. század elején tették. A
ma építészei egészen más anyagokkal, technológiákkal dolgoznak, egészen
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másféle elvárásokhoz, ízlésvilághoz kell igazodjanak. Érthető okokból ők
sem tévedhetetlenek.

A Titulescu-téri új református templom homlokzata és hátsó bejárata

Az 1990 után épült templomok összképe meglehetősen vegyes. A
több mint fél évszázados kommunista uralom idején felnőtt egy új építész
nemzedék, amely joggal érezheti magát szakmailag képzettnek, de a
templomok építésében kevésbé jártas.
Számtalan példa bizonyítja városunkban, az egész térségben, hogy a
tervezők a fentiek miatt csak részben vették figyelembe a liturgikus
követelményeket és elsősorban az egyedi formavilágú, egyéni hangvételű,
kikísérletezetlen szerkezeteknél technikai hibák, rossz fényviszonyok,
akusztikai gondok, beázások jelentkeznek.
A papok általában tudják, milyen templomot szeretnének, de nem
értenek az építészethez. Az építész ismeri az előírásokat, szabványokat,
szakmai lehetőségeket, anyagokat, de kevésbé van tisztában a liturgikus
követelményekkel. Ha ehhez hozzáadódnak az egyéni ambíciói is, és emiatt
a feladatban rejlő lehetőségeket túlértékeli, akkor az elkerülhetetlenül
ellentmondásokhoz, a későbbiekben jelentkező problémékhoz vezet.
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Valahányszor ezekről beszélgettem a plébános urakkal, több
helyszínen néhány, a mindennapi egyházi tevékenységet zavaró tényező
merült fel, hogy az elszíneződésekről, penészedésekről, málló vakolatról,
kitisztíthatatlan sarkokról ne is beszéljünk.
A fentiek természetesen nem azt jelentik, hogy városunkban az utóbbi
években nem épültek szép és a gyakorlati követelményeknek is megfelelő, a
hívek által elfogadott, sőt megszeretett templomok. Inkább arról van szó,
hogy a kihagyott évtizedek miatt így alakul, igazodik napjaink egyházi
építészete és ezen a göröngyös, de egyre járhatóbb úton kristályosodnak ki a
legújabb formák, szerkezetek, megoldások.

A 16-os lakótelepen épült római katolikus templom és a Cloşca sugárút elején
látható görög katolikus templom épülete

Minden újabb eredmény, siker a megrendelőkkel, felhasználókkal
folytatott párbeszéd eredménye. Csak a másik fél szempontjainak
meghallgatása, indokolt esetben elfogadása, vagy a kompromisszumos
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megoldás segíthet. Nincs más út, hiszen ez olyan csapatmunka, amelynek
eredményessége, minősége a mindennapi használat során dől el.

A fenti két templom a Cloşca sugárúton (baptista) és a 16-os lakónegyedben (görög
katolikus) épült. Az utóbbit egy fűtőházból alalakítottak olyanná, amilyennek a képen
is látszik. Ha valakit komolyan érdekel, hogyan lehet egy formátlan, lerobbant
fűtőházból bazilikális típusú, elrendezésű templomot kialakítani, azt ez a felvétel
biztosan meggyőzi arról, hogy a „mutatvány” eleve esélytelen.

A felsorolt példák nagyrésze talán érzékelteti, hogy az 1989-es
változások után épült templomoknál nem panaszkodhatunk a fantázia
hiányára. Azt is megfigyelhetjük, hogy a formagazdagság olykor pejoratív
jelentésű is lehet és a fantáziának is határt kell szabni néha, amikor a
túltengésének a praktikum, az ésszerűség és az esztétikum látja a kárát.
A szatmári Székesegyház több mint 160 éves, a Németi- és Láncostemplom 200 éve áll. Mint a könyv elején láthattuk, stílusuk, formaviláguk
iskolát, építészeti hagyományt teremtett Szatmáron. Vajon mi marad a fenti
épületekből 150-200 év múlva?
Természetesen az is lehet, hogy ebben a formában téves a kérdés
felvetése. Régebben bizonyos bútordarabokat generációk használtak, a ma
embere 5-10 évente cseréli a bútorait. Felgyorsult a világ, ezért a mai
épületek sem évszázados használatra készülnek.
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Épülő templom a Golescu híd hídfőjénél

A fejezetben látható felvételeket a szerző készítette.
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e. Lendületben
Napjainkban is lankadatlan az építkezési kedv Szatmárnémetiben,
szinte hetente jelennek meg a város különböző részein újabb „csodák”,
üzletházak,
irodák,
fürdőmedencés
magánházak,
banképületek,
szépségszalonok és még hosszan sorolhatnám.
A pompa, a felzárkózási vágy különösen a banképületeknél
érvényesül, ezek is gombamód szaporodnak városunkban, csakúgy mint a
templomok, szobrok, emléktáblák vagy az új üzletek. Főleg az utóbbi
években Szatmáron is megtelepedett néhány üzletlánc, amelynek
típusépületei, emblémái európaszerte ismertek ugyan, de nálunk
újdonságoknak számítanak.
A fentiekkel párhuzamosan zajlanak a felújítások is. Ezek gyakran
radikális változtatásokkal, a kényszerű igazodások diktálta átalakításokkal,
felújításokkal is járnak.

A 14-es lakónegyed közkedvelt kocsmája a „Fényes” a felújításnak köszönhetően lett
modern pizzázó, sőt vendéglő.
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Ennek a végtelen változatosságú,
heterogén jellegű építkezési hullámnak
jelképe lehetne a szatmári Credit Bank
előtt békésen legelésző púposteve,
amely legalább annyira valószerű
jelenség, mint az eredeti ausztriai, svájci
stb.
tervek
alapján
létrehozott
különleges formájú, beosztású és
díszítésű magánházak a város meghitt
hangulatú, patinás mellékutcáin. Az
igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy
Szatmárt a „lábat földbegyökereztető”
üveg, márvány és krómozott acél
„csodák” elkerülték. Aki ilyet akar látni,
az
utazzon
Avasfelsőfaluba,
Lajosvölgyhutára és még sorolhatnám.
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A 8-10 szobás, két-háromszintes beépített tetőterű villák mellett
készült Szatmárnémetiben néhány reprezentatív épület közintézmények
számára, ilyen például a Pénzügyi- és Egészségügyi Intézet palotája,
amelyek méltó ezredfordulós utódjai a múlt századforduló olyan
reprezentatív palotáinak, mint a törvényszék, a Vasúti Igazgatóság, az
Osztrák-Magyar Bank, az állomás stb. épülete.

A Pénzügyi Igazgatóság impozáns palotája a Decebal híd hídfőjénél épült.

A kilencvenes évek elején Szatmáron
szobrásztábort rendeztek és az itt
készült alkotások a 16-os lakónegyed
parkjába kerültek. A szatmári szobrok
története külön kiadványt érdemelne,
ebben a kis könyvben csak annyit
jegyeznék meg, hogy az örvendetesen
szaporodó szatmári szobrok a néhány
félresikerült,
giccses
munka
kivételével
gazdagítják,
változatosabbá teszik a városképet és a fentiek mellett esztétikai,
kultúrtörténeti szerepük sem elhanyagolandó.
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A Szatmári Egészségügyi Igazgatóság palotája

Miért pont a fenti példákat hoztam fel? Azért mert a Pénzügyi
Igazgatóság homlokzatának érdekes tömegjátékában ritmus és arányérzék
fedezhető fel és az Egészségügyi Igazgatóság épületének legömbölyített
formái, tetőszerkezete nem idegen a város karakteres, régebbi épületeinek a
formavilágától. Amikor Domokos Lehel, szatmári származású
szobrászművész szökőkutat tervezett a főtéri parkba, abból a növényi formaés motívumvilágból indult ki, amely a Pannónia Szálloda homlokzatára
jellemző. A szökőkút anyaga, formavilága modern és mégsem idegen
mindattól, ami szatmári jellegzetesség.
Porumbescu úr, amikor a szemére vetették, hogy Szatmártól idegen
központot tervezett, ahelyett, hogy elgondolkozott volna ezen, magabiztosan
azzal érvelt, hogy majd megszokják. Tisztelettel jelentem, hogy ez évtizedek
alatt sem jött össze. Szatmárnémeti ugyanis nem Párizs, sem felfogásában,
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sem rugalmasságában, sem méretében, itt a kísérleteknek sokkal szűkebbre
szabottak a határvonalai.
Miért tartom örvendetesnek a modern szobrokat, térformákat a 16-os
lakónegyedben? Mert a vízszintesek és függőlegesek, téglalapok és
négyzetek uralta zsúfolt, racionálisnak és pragmatikusnak álmodott
kockarengetegben, minden hajlékony vonalnak, legömbölyített formának
üdítő hatása van.

Színek tekintetében olykor a lendület határtalan és parttalan (a közelmúltban felújított
homlokzat a Bercsényi - George Coşbuc utcában)

__________________________________________________________
A felvételeket a szerző készítette.
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8. Stílustalanság
Nem volna teljes ez az összeállítás a stílusokról, ha nem esne néhány
szó a stílus hiányáról, a stílustalanságról, a giccsről. Milyen egy giccses
épület, kép, szobor? Édeskés, szentimentális, hamis. Az ellenkezője
mindannak, amit a művészetben erőnek, mélységnek, lendületnek,
feszültségnek, eredetiségnek nevezünk.
Térségünk lakossága ezekben az években szoktatja magát ahhoz, hogy
a demokráciában mindennek van létjogosultsága, amire reális igény van. A
giccsre minden bizonnyal van igény, ha nem lenne, nem találkoznánk
lépten-nyomon a legkülönfélébb megnyilvánulásaival. Tény, hogy soha
annyi kerti törpét, gipszoroszlánt, báboskorlátot, bábosmellvédet nem
vásároltak felénk, mint manapság.
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A népies giccs klasszikus szatmári példája a nagypiac
tőszomszédságában álló és évtizedek óta épülő „cifra ház”. Van itt minden,
ami „szem-szájnak ingere”, népi szőtteseket, varrottasakat, bokályokat,
törölközőket imitáló mozaikképek keverednek féloszlopokkal és klasszikus
ablakkereteket utánzó formákkal. Mindez azonban csak körítés a két
kompozícióhoz, amely idilli falusi környezetben furulyázó juhászlegényt és
a csörgedező patakparton békésen fonogató menyecskét ábrázol.

Több szatmári vendéglő, pizzázó bejáratánál túlsúlyos szakács invitálja a vendégeket

A festett gipszből készült szakácsok és rácsos falú kerhelyiségek
korát éljük városunkban. Ez már nem népi, hanem igazi, kispolgári
nosztalgiák szűlte városi giccstermék. Eddig ebből a kategóriából hárommal
találkoztam (a Nagykárolyi úton, a Păstrăvului utcában és a Sugárúton), de
sejtéseim szerint több is lehet belőle. Ezek a jelenségek – a városnapi
felfújható csúszdákat, felléggömbözött bejáratokat, óriásplakátokkal
teleaggatott épületeket, mesésen színes mesterséges tavacskákat, túldíszített,
hivalkodó, szemrontó színezésű homlokzatokat is beleérve – bár kicsit
bántóak, nem elviselhetetlenek, hiszen egyrészt a városképnek nem
domináns elemei, másrészt valamennyi az, aminek látszik: kendőzés nélküli,
édeskés, szentimentális álromantika.

94

Városnapi díszlet a székesegyház előtt, 2007.

Mesterséges tavacska a Fehérgyarmati út (B-dul Unirii) melletti parkban
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Szálloda avatása a szatmári korzón és a Divatház óriásplakátjai.

_____________________________________________________________
A fejezetben látható felvételeket a szerző készítette.
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9. A jövő
Visszapörgetve a stílustörténet lapjait, szinte magától kínálkozik a
lehetősége annak, hogy néhány mondatban utaljunk arra, milyennek
képzeljük városunk arculatát a jövőben. Elképzelni természetesen
sokmindent lehet, a felhőkarcolóktól a mozgó járdákig, a központ masszív
parkosításától az egész város hőmérsékletét szabályozó klímaberendezésekig
stb. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ezeket az elképzeléseket a valóság
rendre felülírja, ugyanúgy, ahogyan Jules Verne jövőképeit is túlszárnyalta a
közelmúlt vagy a jelen.
Van egy mondás, amely szabadon idézve így hangzik: „A ma olyan
mint a tegnap, a holnap a mához hasonló.”
Hozzátenném, hogy azért a jövő sokkal több meglepetést tartogat,
összetettebb, színesebb és főleg érdekesebb, mint amilyennek a mai
eszünkkel, fantáziánkkal el tudjuk képzelni. Ezt az állítást jól illusztrálják
azok a jövőképek is, amelyeket a múlt századfordulón készítettek álmodozó,
nagyapáink, dédapáink.

Ha ez a százéves jövőkép Szatmárnémeti közlekedésével kapcsolatban beigazolódik,
akkor most a központi park helyett a technika őskorának közlekedési eszközei és
lovasrendőrök cikáznának a fák, bokrok, virágok helyén, a zeppelinekről, omnibuszokról,
motorbiciklikről, villamosokról nem is beszélve. Szegény matrózruhás kisgyerek nem is
sejti, hogy pillanatokon belül milyen sorozatos baleseteknek van kitéve minden oldalról.
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Mi mást gondolhattak volna a Szatmárnémeti korzó épületeiről
elődeink, mint azt, hogy a jövőben egyre magasabbak, impozánsabbak
lesznek és tornyaik körül a kor nagy felfedezései, a repülőgépek és
zeppelinek szálldosnak majd.
Helyette természetesen egészen más történt. Felismertük a múlt
értékeinek jelentőségét és úgy őriztük meg azokat, ahogyan elődeink
elképzelték, megépítették. A magas tömbházak, tornyok egészen más helyre,
főleg a peremrészekre kerültek, a zeppelinek és a duplaszárnyú repülők,
omnibuszok pedig ma már jórészt csak a kölekedési múzeumokban
láthatóak.

98

Rajztanárként néhány évtizede megrajzoltattam a tanítványaimmal,
hogy milyennek képzelik el városunkat 2000-ben. Az a 20-25 év számukra
akkor olyan nagy időnek tűnt, hogy a munkákon nem volt határa a várható
csodáknak. Felhőkarcolókkal, mozgójárdákkal, helikopterekkel és
hipermodern kétéltűekkel telezsúfolt világváros elvenedett meg a legtöbb
képen. Egy kicsit nagyobb, egy kicsit szebb, egy kicsit bonyolultabb, egy
kicsit meghökkentőbb, valószerűtlenebb volt minden, mint amit annak
idején hallomásból csúcstechnikának ismertünk.
Több munkán a Szamost már rég lefedték, a régi épületekből szinte
semmi sem maradt, a várost hatalmas műanyag búra fedte, amely alatt fűtött
utcákon ultramodern gépkocsik és repülők cikáztak. Ami alapvetően
hiányzott a rajzokról, azok a valódi technikai civilizációs és emberi csodák
voltak, amelyek számunkra már egyáltalán nem számítanak csodának,
hanem mindennapi életünk részei.

Miközben jövőképekről fantáziálunk, elvétve vesszük csak észre, hogy Szatmár a szemünk
láttára alakul. Készül az újközpontot a régi központtal összekötő Corneliu Coposu sugárut.
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Ma még egészen biztosan csak annyit tudunk, hogy nem ilyen jövőre vágyunk, bár
elődeinkhez hasonlóan, ha kell, montázsokat mi is készíthetünk.
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A fentiekkel együtt és azok ellenére természetesen a ma emberének is
vannak a városával kapcsolatban elképzelései, hiszen ezek nélkül alig
beszélhetnénk egy érett, felelősségteljes, realitásérzékkel kialakított polgári
magatartásmódról. Ez a jövőkép természetesen annyi féle, ahány félék
vagyunk.
Milyennek képzelem én el Szatmárnémeti jövőjét? Olyan városról
álmodozom, amely szép, amely emberközpontú és emberléptékű, amely
gondosan őrzi közös kincseinket és azokat rendre új, korszerű értékekkel
gyarapítja.

___________________________________________________________
Az első két fotó a Janitzky-gyűjteményből való, a többit a szerző készítette
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Végül
A kézirat leadásától a nyomdai munkák elkezdéséig nyolc hónap telt
el. Ez alatt az idő alatt is nagyon sokat változott Szatmárnémeti építészeti
arculata.
A legnagyobb, legmutatósabb változás kétségtelenül az, hogy
elkészült, és ami ennél is fontosabb, azóta benépesült a Corneliu Coposu
sétány.

Ebből az alkalomból a városcímer
legújabb változatával gyarapodtunk,
amelynek háromnyelvű felirata egyuttal
egy új, európai gondolkodásmód
meghonosodásáról
is
tudósít
a
térségben.
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A 2007 nyarán összedőlt Hám János utcai zsinagóga maradványait azóta
már rég eltakarították.
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Amikorára ez a könyv megjelenik, addigra már kívül és belül egyaránt
megújult a római katolikus temetőkápolna és talán elkészül a Golescu híd
lábánál évek óta épülő görög katolikus templom is.

Nagy valószínűséggel addigra elkezdődnek azok a nagyszabású építkezések,
amelyekről ez az óriásplakát tudósít a nagypiac közelében.
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Képtelenség lenne felsorolni, hogy pillanatnyilag hány helyen
zajlanak nagyszabású épíkezések városunkban, hiszen akár a kispiac, akár a
városi kórház, vagy a Sport Szálló környékén stb. járunk, épülő társas- és
irodaházak tucatjaival tanálkozhatunk.
Alakul a Gellért Sándor utca és környéke, egyik bevásárlóközpont
létesül a másik után, új szállodák, fürdőmedencék, éttermek épülnek,
felújítják a szatmári utak burkolatát is. Csupán a nagypiac, kaszárnya, a
Decebal híd lábánál és környékén épült és épül napjainkban néhány nagyon
szép, új palota.
Mindez számomra azt jelenti, hogy Szatmárnémeti az utóbbi években
egy dinamikusan fejlődő, erőteljes ütemben megújuló város lett, amelynek a
szebb, emberibb jövőjében a látottak alapján nincs okom kételkedni.

Valamennyi felvételt a szerző készítette

105

karmelita

a XII. században alapított szerzetesrend

későklasszicizmus

neoklasszicizmus, a klasszicizmus továbbélése

klaszicizmus

olyan irányzat, amely az antik művészet alkotásait
tekinti követendő példának

kioszk

kerti ház, kerti lak

kompozíció

a képzőművészeti alkotás szerkezete

kupola

központi épületrészek félgömb alakú boltozata

kváderkő

minden oldalán faragott építőkő

liturgia

egyházi szertartásrend

magyaros szecesszió

a szecesszió magyarországi változata

manierizmus

a XVI. század második felében uralkodó
művészeti irányzat, a reneszánsztól a barokkba
vezet

mellékhajó

épületek oldalhajója

mizerikordiánus rend irgalmas szerzetesrend
montázs

képzőművészetben
különböző
összeillesztése egy gondolati egésszé

monumentális

méreteivel, arányaival lenyűgöző

neogótikus

újgótikus, álgótikus

neoklasszikus

újklasszikus

neoreneszánsz

a reneszánsz stílus elemeiből alkotott

elemek
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neoromán stílus

a román stílus elemeit használó, illetve másoló
irányzat az építészetben

növényi ornamentika

növényi díszítés, a növényvilágból vett stilizált
elemeket használja díszítésre

omnibusz

lófogatú társas bérkocsi

ornamentika

a különféle díszítőelemek gyűjtőneve

oromfal

a nyeregtető oldalait lezáró falsík

oromzat

díszesen kiképzett oromfal, illetve ezt imitáló
forma

oszlopfő

fejezet

panel

előre gyártott épületelem

Pantheon

minden istenek temploma

paticsfal

vesszőből font, sárral tapasztott fal

paraszt-barokk

a barokk építészet népies változata

párkány, párkányzat

a falsíkból kiemelkedő, vízszintes tagolás

portálé

díszes főbejárat, kapuzat

provincializmus

vidékies korlátoltság

reneszánsz

újjászületés, példaképeit az antik művészetben
vélte feltalálni

romantika

regényesség, a valóság önámító megszépítése

rozetta

rózsácska, karéjos szélű, többnyire kerek, stilizált
rózsa
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rusztika

a szélein megdolgozott kváder-kő, amelynek
homloksíkja nyersen, faragatlanul ugrik elő

stilizálás

főleg növényi és állati minták leegyszerűsítése
dekoratív céllal

stílustörés

az egységes kifejezésmód rontó megváltoztatása,
megbontása

stukkó

mennyezeten gipszből mintázott díszítmény

szecesszió

azoknak a művészcsoportoknak a mozgalma,
amelyek kiválnak a már meglévő művészeti
egyesületekből, hogy saját művészi céljaikat
kövessék

szocreál

szocialista realizmus

támpillér

gótikus templomok
falmegerősítés

timpanon

antik, klasszicista templomok oromfalán, illetve
ajtó vagy ablak fölött alkalmazott háromszögű,
gyakran díszített mező

tojásdíszítés, fríz

tojás alakú elemek és az azokat elválasztó levélvagy lándzsaalakok sorából áll, alul rendszerint
gyöngysor szegélyezi

toronysüveg

toronysisak

újklasszicista

neoklasszicista

újgótika

neogótikus, álgótikus

voluta

ion oszlopfő csigavonalas része vagy csigás vonalú
díszítmény

zeppelin

szivar alakú, igen nagy léghajó

külső

falán

elhelyezett
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Zsolnay-kerámia

a Zsolnay család pécsi, budapesti kerámiagyárában
készült tárgyak gyűjtőneve

zoomorf

állati alakú

