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VIKTORIJA ALADZIC

KÉT SZABADKAI POLGÁRMESTER
A SZÁZADFORDULÓN

Szabadka az 1884-tõl 1914-ig terjedõ idõszakban két polgár-
mester hivatali ideje alatt épült ki. Mindketten nagy hatást
gyakoroltak a város építésére. Közülük az elsõ, Lazar Ma-
muzic (Mamusich Lázár), aki bunyevác nemzetiségû volt,
1847-ben született, jogot Grazban, Bécsben és Budapesten
tanult. Tanulmányainak befejeztével ügyvédi irodát nyitott
Szabadkán. 1882-ben megválasztották a Magyar Ország-
gyûlés képviselõjévé, 1884-ben pedig Szabadka polgármes-
terévé. Az a pillanat volt ez, amikor a tôkés gazdaság hirtelen
virágzásnak indult a térségben, s ennek következményeként
a városban gyors ütemû építkezések kezdõdtek. A legtehetõ-
sebb szabadkai földbirtokosok a 19. század hetvenes évei-
nek végétõl egyre több bérház és magánpalota építésébe
fogtak a városközpontban. Késõbb követte õket a polgári
osztály újdonsült képviselõinek rétege, és a város képe rövid
idõ alatt igencsak megváltozott. A roskatag falusias házak
helyén mindenfelé díszes paloták nõttek ki a földbõl. Lazar
Mamuzic hivatalba lépésével egyidõben egy új építész-
nemzedék is szárnyat bontott Szabadkán. Közülük Titus
Mackovic (Macskovits Títusz), Raichl J. Ferenc (11869-1960),
Koczka Géza és Gáli Adolf volt a legjelentõsebb.

A városban Lajco Poljakovic egyemeletes háza nyitotta
meg 1878-ban az intenzíven épülõ emeletes házak sorát.
Tervezõje Tóth Mihály akkori szabadkai városi fõmérnök
volt, aki késõbb Szegedre települt át. Egyben ez volt a város-
ban az elsõ neoreneszánsz épület. Ezt követõen épül fel
1879-ben Stevan Milinovic és Kunecz Mór egyemeletes bér-
háza, a nyolcvanas évek elején pedig Linczer András, Po-
povits Simon emeletes háza, Sanko Manojlovic, Petar Radisic
emeletes bérháza, valamint Róth Józset, Weinhút Adolf és
Jovan Radic egyemeletes bérháza. A házak dekoratív hom-
lokzatát általában a reneszánsz ihlette.

Ekkor, 1884-ben szélcsend áll be. Nem tudni, hogy en-
nek a szélcsendnek volt-e valami köze az új polgármester
hivatalba lépéséhez, az azonban bizonyos, hogy a polgár-
mester érkezését jelentõs politikai változások tették lehetõvé.
Szabadkán a Liberális Párt került hatalomra, amelyet Lazar
és Ago Mamuzic, illetve Mate Antunovic ügyvédek vezettek,
az addig uralkodó baloldali párt pedig szétesett, és lassan le
is tûnt a politikai színtérrôl. Ebben az évben veszi kezdetét
az a tizennyolc éves idõszak, amely alatt Lazar Mamuzic
polgármester irányította a várost. Ugyanebben az évben meg
is nõsült, és fiatal felesége, Jelisaveta Jakopcic gazdag hozo-
mánya révén megháromszorozta a vagyonát. Szabadkának
ekkor 65.000 lakosa volt, s a század végére már 81.464.

Két évnyi kihagyás után ismét intenzív építkezés kez-
dõdött, s Prokesch Mihály földbirtokos, aki a szabadkai vál-
lalkozások élvonalába küzdötte fel magát, ekkor két egyeme-
letes bérházat emeltetett a katonaság részére. Mindkettõt
Koczka Géza tervezte, amint minden további házat, amelyek-
hez Prokesch Mihály tervet rendelt. Valamennyi háza neo-
reneszánsz jellegû volt. Prokesch ez idõ tájt városi tisztviselõ-
ként teljesített szolgálatot, õ volt a felelõse a katonaság
beszállásolásának és szállításának, így a pozícióját kihasz-

nálva úgy döntött, hogy vagyona egy részét ennek a két
háznak a fölépítésére fordítja, amibõl azután nem is csekély
biztos jövedelme származott. Az udvarba két istállót is
építtetett, amelyekben 106 ló számára volt hely.

Prokesch Mihály már 1887-ben belekezd egy újabb,
ezúttal kétemeletes bérház építésébe. Mindaddig az volt a
legnagyobb bérház, U alaprajzával három utcai oldalról
szegélyezte a telket. Prokesch Mihály 1894-ben benyújtotta
utolsó egyemeletes bérházának építéséhez a kérvényt.

Három évvel azután, hogy Koczka Géza elkészítette
Prokesch Mihály számára a mai Boris Kidric u. 15. sz. alatti
bérház tervét, Lévay Simon kérte fel, hogy készítsen számára

Raichl J. Ferenc: Szabadka, saját palotája  (fent), és bérháza (lent)
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hasonló tervet egy kétemeletes bérpalotára a szomszédos
telken, amely a mai Dura Dakovic és Engels utca között
húzódott. Az épület zárt tömböt alkotott volna, téglalap alakú
belsõ udvarral. A palota azonban sohasem épült meg. Lévay
Simon az elõzõ polgármester, Mukits János idején a városi
közigazgatás fõszámvevõje volt, s egészen 1889-ig pénzügyi
tanácsos. Az 1890. évi újraválasztás alkalmával egyetlen
szavazatot sem kapott. Az újságokban olyan mendemon-
dáknak vált célpontjává például, hogy palicsi villáját városi
tulajdonban levõ faanyaggal kerítette be. Összeütközésbe
került Lazar Mamuzic polgármesterrel is, akit saját lapjában
(Szabadkai Hírlap) bunyevác orientációja miatt támadott.
Végül teljes vagyonával csõdbe ment, s 1900-ban öngyil-
kosságot követett el: vonat alá feküdt. A polgármesterrel
való viszályának bizonyosan szerepe volt a bukásában.

A Prokesch-palotával a városban elkezdõdött az egykori
Roga-tó környékének beépítése. A tó helyén ekkor már csak
a száraz meder volt látható, amelyet vasúti pálya szelt át, s itt
állt a vasútállomás is. Az itt elterülõ építési telkek ugyan
mind elkeltek már, de az ingoványos talajon a tulajdonosok
nem kockáztatták az építkezést. Ekkor a polgármester úgy
döntött, hogy másoknak példát mutatva õ épít ott elsõnek
palotát. Lazar Mamuzic palotája Titus Mackovic terve alapján
1891-ben készült el. A tervezõ azt megelõzõen, 1884 és 1890
között városi fõmérnökként mûködött, minek folytán
ezekben az években kevesebbet tervezett. 1891-ben visszatér
a tervezõasztalhoz, s a polgármesterrel való barátságát ez a
terv koronázza meg.

A polgármester háza két utca találkozásánál a sarki telket
foglalta el. A ház földszintjén két bérlakás kapott helyet, ame-
lyeket száraz kapubejárat választott el egymástól, az emeletet
pedig cssupán egy lakás töltötte be, a polgármesteré és csa-
ládjáé. Az építész Raichl Ferenc, Lazar Mamuzic barátja lévén,
a polgármester palotájának kibérelt lakásában lakott mind-
addig, amíg föl nem építette saját otthonát, a ma is nevezetes
Raichl-palotát.

A vasútállomás elõtt újonnan kialakított sétány két
oldalán igen gyorsan újabb palotákat emeltek: Vermes Lajos-
ét 1892-ben a budapesti Jedlicska János tervei alapján,
Leovics Simonét Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint,
és Sümegi Ferencét. A városban másfelé is folytatódott az
emeletes házak építése; ilyen volt Dominus Simon ügyvédé,
nemes Vojnich Máté (Mato Vojnic) nagybirtokosé,  Joó Dezsõ
kereskedõé, 1894-ben Kunecz Ignác kétemeletes bérpalotája
Jakab Dezsõ terve alapján,s Josip Antunovic orvos bérháza,

majd Marija Zaric egyemeletes bérháza (1898), Fazekas Lajos
kétemeletes bérpalotája (1899) stb.

Jakab Dezsõ, a híres Komor-Jakab építészpáros (Komor
Marcell tagja a 19. sz. kilencvenes éveinek közepén tûnt föl
Szabadkán. Jakabot mint tartalékos tisztet katonai szolgálata
során Nagyváradról Szabadkára helyezték át, s itt megismer-
kedett leendõ feleségével, Irénnel, Tauszig Vilmos szabadkai
kereskedõ lányával. Az elsõ terv azonban, amelyet Komor
és Jakab Szabadkán megvalósított, nem ide készült. Ezt a
zsinagógatervet az 1899-ben Szegeden meghirdetett pályá-
zatra dolgozták ki. A pályázat elsõ díját Baumhorn Lipót nyer-
te el, Komor és Jakab munkáját viszont megvásárolták.

A szabadkai zsidó közösség úgy döntött, hogy Komor
és Jakab terve alapján építteti meg zsinagógáját. Az építés
már 1901-ben elkezdõdött, és a következõ évben fejezõdött
be, s minden tekintetben egyedülálló alkotás született. Az
akkoriban Közép-Európa-szerte épülõ zsinagógák többségé-
nél alkalmazott hosszanti térszervezés helyett ez központi
szervezéssel készült, nyolc acéloszlop körül, amelyek fölé
egy kivételes rabic-kupolaszerkezet került, azt pedig faku-
pola fedte. A kettõs kupola tetõhéjazata horganyzott lemez-
bõl és Zsolnay-cserépbõl készült. A zsinagóga sarokrészeit,
amelyekben a galériákra vezetõ lépcsõk kaptak helyet, négy
kisebb kupolával fedték be. A zsinagóga azonban nem csu-
pán konstrukciója és belsõ térszervezése miatt tekinthetõ
különleges allcotásnak, hanem dekoratív díszítése miatt is:
falain a magyar népmûvészet ihlette stilizált motívumok
láthatók.

A zsinagógát 1902-ben fejezték be, ugyanabban az év-
ben, amikor új polgármester, Bíró Károly váltotta fel Lazar
Mamuzicot. A magyar nemzetiségû Bíró Károly Szabadkán
járta ki az elemi és a középiskolát, majd Budapesten jogot
végzett.1887-ben jogi doktorrá avatták.1889-ben ügyvédi
vizsgát tett, majd ügyvédi irodát nyitott Szabadkán. A
századfordulón a város ellenzéki színterén megjelent a Bíró
Károly vezette Nemzeti Párt. Mamuzic és a posztjára pályázó
új jelöltek között az elsõ erõpróba 1901-ben következett be.
Két évtizedes liberális dominancia után elõször oszlottak
meg fele-fele arányban a szavazatok, a következõ évben
pedig Bíró hívei adósikkasztás ürügyén kieszközölték La-
zar Mamuzic leváltását. A megüresedett polgármesteri poszt-
ra 1902 decemberében Bíró Károlyt választották.

Az építõiparban bekövetkezett válság ellenére a város
építése alig lankadó intenzitással folytatódott. Raichl Ferenc
építész 1903-ban elkészítette saját két palotájának (egy lakó-

Szabadka központja a harmincas években, a Városházával A Vadász Pál tervezte lakóház, és a Kaszinó Szabadka központjában
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és egy bérpalota) tervét. A házak a vasútállomástól a város-
központba vezetõ újonnan kialakított sétányra kerültek. A
városszépítõ bizottság elõször elvetette a tervet azzal az
indoklással, hogy nem illik a helyhez, s talán ezzel késztette arra
az építõt, hogy a legsikerültebb alkotását hozza létre. Raichl a
saját ízlése és kívánságai szerint a legapróbb részletekig
kidolgozta elképzeléseit, a szívet használva feI épületéhez
alapmotívumul. Raichl Ferenc sajnos nem sokáig élvezhette új
otthonát: 1908-ban tönkrement, alig három és fél évvel azután,
hogy beköltözött palotájába. Az épületet lefoglalták, s a teljes
bútorzatot és a ház felszerelését árverésen értékesítették. Raichl
ekkor Szegedre költözött, 1922-ben pedig Budapestre települt
családjával.

A zsinagóga mellett a legjelentõsebb építmény, amelyet
Szabadkán a két építész, Komor és Jakab alkotott, a városháza.
Ezt megelõzõen azonban 1907 ben elkészítették egy két-
emeletes banképület tervét (Szabadka Vidéki és Kereskedel-
mi Bank Rt.); az épület a mai Boris Kidric utcában található, a 4.
számú ház. A bank épületén is szembetûnik a Komor és Jakab
által az idõk során kifejlesztett stílus jellegzetessége: az erdélyi
mûvészet szimbólumainak és folklórmotívumainak bõséges
alkalmazása. Már Lazar Mamuzic polgármester is hangot adott
annak a kívánságának, hogy Szabadkán új városháza épüljön az
1826-1828-ban készült, azóta elavult barokk épület helyett. A
szabadkai városháza elsõ tervét Lechner Ödön készítette el
1896-ban, a terv azonban nem valósult meg. Mamuzic álmát
utódjának, Bíró Károlynak sikerült valóra váltania. Az új városháza
építéséhez hiányzott a pénz. A polgármester úgy döntött, hogy
a város környékén elad mintegy kétezer holdnyi területet, s így
nagyon gyorsan összegyûlt félmillió korona, amibõl már tervbe
lehetett venni a városháza építésének megkezdését.

A városi tanács pályázatot hirdetett az új városháza tervére,
amelyet barokk stílusban Mária Terézia királynõ dicsõségére
szándékoztak fölépíteni. A pályázaton csak magyar
állampolgárok vehettek részt. Az 1907. január elsejéig érvé-
nyes pályázatra tíz pályamunka érkezett, s közülük az elsõ díjat
Komor és Jakab munkája nyerte el, mely barokk épületet kívánt
megvalósítani. Ugyanezen év végén a városháza építésével
megbízott tanács ülésén Jakab Dezsõ közölte, hogy az új
városháza mégsem barokk, hanem szecessziós stílusban épül
meg. A fordulatot megindokoló Jakab egyik nyomós érve az
volt, hogy így csökkenthetõk az építés költségei. A városi építési
tanács s maga Bíró Károly polgármester is elfogadta a
változtatásokat, majd a városi képviselõtestület is jóváhagyta
õket 1907. december 31-én. A bonyodalmak akkor kezdõd-

tek, amikor 1908. március 28-án a budapesti belügyminisztérium
levélben tudatta, hogy a tervet nem fogadja el. Az Országos
Középítési Tanács több kifogást emelt, és sok változtatást kívánt.

Mivel Marosvásárhelyen ekkoriban fejezték be – szintén
Komor és Jakab tervei alapján – a városházát, Bíró Károly
ellátogatott Bernády György marosvásárhelyi polgármester-
hez, majd elutazott Budapestre, és mégis megszerezte a
jóváhagyást, hogy Szabadkán szecessziós stílusban épülhes-
sen meg a városháza, amely 1908-tól 1910-ig épült, majd
még két év kellett a belsõ munkálatok befejezésére.

A városházával egyidóben építették az üdülõtelepet a
Palicsi-tó mellett, amely már korábbról ismert volt gyógyfür-
dõként. A tervpályázatot 1904-ben írták ki, a kész munkák
benyújtásának határideje 1906. február 1. volt. Az elsõ díjas
pályamunkát a Vágó-fivérek készítették, Vágó László és Vágó
József, a második díjat Komor és Jakab munkája nyerte el,
mivel azonban Szabadka vezetõi nem tudtak egyetértésre
jutni Palicsfürdõ kiépítése kérdésében, a pályázati megoldá-
sokat végül nem fogadták el. Így Komor és Jakab 1908 de-
cemberében új tervet készített a nõi fürdõre. 1909-ben kidol-
gozták a nagyterasz tervét. A zenepavilon terve 1910-ben
készült el, a víztornyot pedig befejezték. A döntés alkalmával
valószínûleg itt is a polgármester barátsága nyomott legtöb-
bet a latban. A városházát és a palicsi fürdôegyüttest 1912.
szeptember 15-én avatta fel ünnepélyesen Bíró Károly.

Túri Gábor fordítása
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RAMASSETTER VINCE (1806-1878)
SZEREPE SÜMEG 19-IK SZÁZADVÉGI FEJLÕDÉSÉBEN

Az alig hétezer lakost számláló dunántúli település építé-
szettörténeti jelentõségét elsõsorban a különbözõ mûvé-
szettörténeti stílusok máig kitapintható „rétegei” adják meg.
Kisváros lévén, történeti belvárosát jobbára elkerülte a mo-
dernizálás jegyében országszerte meghirdetett bulldózerpo-
litika, ami azt jelenti, hogy az „újítani” vágyók alig produ-
káltak helyrehozhatatlan beépítéseket. Ellentmondásokkal
tûzdelt története – fõleg ami a kiegyezés és az elsõ világhá-
ború közötti idõszakot jelenti – egy olyan fejlôdés és ha-
nyatlás folyamatát mutatja, amely a Ramassetter család fellé-
pésével igencsak ígéretesnek indult, csakhogy ez a lendület
rövid ideig tartott. A század utolsó évtizedeiben az ellenzéki
politizálás, s jobbára az ebbõl adódó gazdasági körülmé-
nyek alakulása, ami egy elhibázott várospolitikával társulva
végül a település fejlôdésének látványos megtorpanásához
vezetett. Talán Sümeg az egyetlen olyan település, amely
nem tudott élni a történeti Magyarország millenáris éveinek
elõnyeivel, s a századfordulót követôen városi rangját
elvesztve (1907), nagyközséggé minõsítették vissza. (Csak
1984-ben lett újra város.) Ennek a folyamatnak a hátterét
és okait próbálom az alábbiakban röviden bemutatni.

Sümeg igen jelentõs építészeti örökséggel bír. A belvá-
ros egész területe törvény áltat védett, a hivatalos jegyzék-
ben szereplõ mûemléképületeinek száma eléri a 60-at. A
település felett magasodó püspökvár a gótika és a reneszánsz
építészet hagyományait õrzi. A török végnapjai egyben a bécsi

Komor Marcell és Jakab Dezsô: Szabadka, Városháza


