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Bizonyára a fundáló, Politzer Salamon aranymûveS 

megelégedve Szemlélné az 1858-59-Ben feléPült 

egyemeleteS, romantikuS Stílû lakóházának legújaBB 

kori reneSzánSzát (az éPítéSz kiléte Bizonytalan, egyeS 

forráSok a régi Szegedi zSinagóga tervezõit, liPovSzky 

henriket éS liPovSzky józSefet nevezik meg, de felmerült 

már hoffer károly neve iS). 

Az ArAnym ves házA

Tiszavirág szeged – 
hotel egy m emlékházban

Szöveg: 
Martinkó 
József
Fotó: 
Zsitva 
Tibor
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Ez az épület Szeged egyik legrégebbi, a nagy  
árvíz után is fennmaradt házai közé tarto-
zik. Története zegzugos. Mûködött benne 
ügyvédi iroda, bérelt itt lakást Löw Immánuel 
fõrabbi, késõbb pedig Gerner Róza rendez-
te be kalapszalonját. A korabeli dokumentu-
mok szerint Vörös Malom néven mulató is volt  
az épületben, illetve sokáig a késõbbi név-
adó Tiszavirág Zónázó elnevezésû vendég-
látóhely, aminek emlékét a kávézó terének 
falán látható felirat örökítette meg. Szívós, 
makacs ház. Olyan tökéletes építészeti DNS-
sel rendelkeznek sejtjei, amik szinte predesz-
tinálják a túlélésre. Mostani állapotában úgy 
hat, mint valamiféle elpusztíthatatlan szépség. 
Sajnos mára nagyon kevés polgárház marad 
az Alföld városaiban, ami túlélt és látott ezt-
azt. Éppen ezért a mûemlékes munkatársak 
a 2008-2012 közötti tervezési és kivitelezési  
szakaszokban mindvégig óvó figyelemmel 
kísérték a projekt alakulását.

Az utóbbi évekre elaggott, az államosí-
tást követõen kislakásokra felszabdalt ház-
ban mostantól új épületrészekkel kiegészült, 
kifinomult ízléssel és láthatóan nagy szeretet-
tel tervezett/kivitelezett butikhotel mûködik.  
Az utcakapcsolatos egykori kalapszalon, 
utóbb cipészmûhely helyén kávézó/regge-

lizõt alakítottak ki. Már itt megtapasztalható 
az az otthoni, privát terekre jellemzõ egyé-
ni – valóban párja-nincs – atmoszféra, ami  
a ház minden szegletén érzõdik, köztük  
a kulináris remekeirõl már most nevezetes ét-
teremben. Az udvaron látványkonyha, a pin-
ceszinten finn szauna, gõzkabin, sószoba és 
tengeri klímás szoba, tepidárium mûködik.

A végeredményen látszódik az a folyamat, 
amit alkotói egyfajta „programozott design 
stratégiának” neveznek. Úgy vélem ez az el- 
járás képes különféle rétegeket létrehozni 
úgy az idõben, mint a stílusok, funkcióhatá-
rok, üzemeltetõi elvárások között. Minden-
nek is köszönhetõ, hogy a végeredmény sok-
szólamúvá, sokrétegûvé vált. Minden szoba, 
de az épület legtöbb szeglete külön történetet 
mesél, külön életanyag lüktet benne. Minden-
féle uniformizálástól mentes válaszok születtek 
itt, ami egy 12 szobás hotel esetében, ahol  
a gasztronómiai funkció is priori, nem kis 
eredmény. Sémák és sablonok nélkül, a kre-
atív erõ kimeríthetetlenségét sugározzák a 
falak. A házban található 12 szoba mindegyi-
ke eltérõ méretû, más-más enteriõrt mutat, ahol  
a könyvespolccá alakított art déco szekrény 
és az antikolt nyílászárók és visszabontott 
vakolatú falfelületek társaságában ott találjuk  

Az udvari szárnyak belsõ részét üvegsíkok  
határolják. Innen is betekintést nyernek  

a vendégek a látványkonyha életébe
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a luxuskényeztetést nyújtó szanitereket, egy-
egy klasszikussá vált kortárs design bútort 
vagy éppen világszínvonalú világítóteste-
ket. Már nem is lep meg, amikor kiderül, 

hogy a nagyon kedves hotelszemélyzet sora-
iban fiatal geográfus, régész, jogász, frissen-
végzett nyelvszakos is található. Színes és 
vendégszeretõ társaság, pont olyan sokszínû, 
mint a ház maga. 

Különös állat a tiszavirágnak nevezett ké- 
rész. Hiperintenzív, egyetlen napba sûrített 
élete, virágzásnak mondott, hatalmas tömegû 
rajzása az elmúlás és a természet öröklét-
ének metaforájként hat. Életek, szerelmek, 
utódlás, táplálkozás, újjászületés, álom, törté-
nelem, az örökké, a pillanatnyi, a történelmi 
és átmeneti egyetlen napba, egyetlen szálló-
épületbe sûrítve.   

Építészeti és design koncepció: 
Z. Halmágyi Judit, Fónagy Dóra, 
Bakos Orsolya (tulajdonos) 
Vezetõ tervezõ: 
Sárai Róbert 
Építész munkatárs: 
Kurusa Gergely
Belsõépítészet: 
Fónagy Dóra, Mészáros András – D24
Design és trend:  
Dávidházy Panni, Bakos Orsolya 

A rendkívüli szépségû visszabontott régi faltextúrák, a szobák mérete és térbeli osztásai, valamit a bútorozás és a világítás igényessége valóban világszínvonalú


