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A  v á r o s r ó l

Hódmezővásárhely az ország második legnagyobb 
közigazgatási területével rendelkező városa, nap-
jainkban a dél-alföldi régió jelentős gazdasági,
kulturális és művészeti központja. A mintegy 
negyvennyolcezer hektáron elterülő városban 
közel ötvenezren élnek, 1873-óta törvényha-
tósági jogkörrel, 1991-óta pedig megyei jogú 
városi ranggal rendelkezik.

Hód és Vásárhely települések történelmét az 
első írásos emlékek a 13. század elejétől örö-
kítik meg, amelyek többek között feljegyezik a 
tatárdúlás pusztításait is, és azt, hogy a környe-
ző falvak gyakorlatilag teljesen elnéptelenedtek. 
1282-ben a településsel határos Hód-tó partján zajlott a 
hód-mezei csata, amely után a győztes Kun László a környé-
ken, illetve a Duna-Tisza közén telepítette le a legyőzött kunokat, 
akik ezzel földet, hazát és védelmet nyertek.

Hód és Vásárhely összeolvadása után a település a 15. század közepén föl-
desurától, Hunyadi Jánostól megkapta a mezővárosi rangot. A korszakban 
folyamatos fejlődés vette kezdetét, a Csongrádról Csanádra vezető útvo-
nal melletti fekvés segítette a kereskedelem kialakulását, a középkorban 
a lakosság fő megélhetését a földművelés, a piacok és az állatvásárok 
biztosították.

A török alóli felszabadító háborúk során a megmaradt Hód-Vásárhely 
évekre kiüresedett, népessége elköltözött. A 18. század elején folyamato-
san újratelepült Hód-Mező-Vásárhely jogi viták után 1723-tól Károlyi Sán-
dor birtoka lett. Vásárhely népe az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc idején is tanúbizonyságot tett nemzeti elkötelezettségéről: a város 
ifjai Kossuth Lajos oldalán vettek részt a délvidéki harcokban. Kossuth 
1848 őszén Hódmezővásárhelyen tartott toborzó beszédének hatására kö-
zel másfélszázzal többen jelentkeztek katonának, mint amennyit a haza a 
város létszáma alapján megkövetelt.

A szabadságharc után egyenletes fejlődés következett Vásárhely életé-
ben, amelynek köszönhetően a századfordulóra kialakult a város polgári-
asodó jellege, megépült az árvízvédelmi körgát, amelynek mintegy 3 kilo-
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méteres, a Hód-tó felől eső részét várfalszerűen helyben égetett téglával 
rakták ki. Ekkor jött létre a máig részben eredeti épületekből álló Kossuth 
tér is a városházával, a bank, a posta, valamint a bíróság épületével, a 
Zrínyi utcán az Úri Kaszinó magyar szecessziós házával. Sorra épültek a 
téglafalú parasztpolgári házak, amelyek még mindig meghatározzák egy-
egy főbb utca látképét.

A két világégés Vásárhelytől is megkövetelte az áldozatot, több ezren es-
tek el szülőföldjüktől távol a frontokon. A II. világháború után folyama-
tosan szervezni kezdték mind a mezőgazdasági, mind az ipari szövetke-
zeteket, de ezek jelentős részben csak 1950-től, akkor már erős kényszer 
hatására alakultak meg a városban. Az erőszakos szövetkezesítés és ül-
dözések hatására Vásárhelyen és a környező tanyavilágban sokan érezték 
úgy, hogy tenni akarnak az elnyomás ellen. Fiatalok száz számra léptek 
be a vörös diktatúra ellen létrehozott mozgalomba, a Fehér Gárdába. Két 
vezetőjüket 1951-ben kivégezték, sokuk több éves börtönbüntetést kapott. 
A kommunista diktatúra korszakát, a helyi polgári és földműves kultúra 
lerombolásának időszakát dolgozza fel az Emlékpont Múzeum.

A rendszerváltozás óta a város fejlődése az élhetőség jegyében körvona-
lazódik, célja megőrizni a hagyományos értékeket, helyi jellegzetessége-
ket a globalizálódó világban. Az évek során megvalósult infrastrukturális 
fejlesztések jelentősen átalakították a város arculatát, emellett a kulturá-
lis és a művészeti élet is töretlen fellendülést mutat. Hódmezővásárhely 
arra törekszik, hogy az itt élőknek és az idelátogatóknak is biztosítsa a 
kellemes és kulturált kikapcsolódás, a minőségi városi élet lehetőségét.
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A Cittaslow mozgalomhoz, az élhető városok szövetségéhez a világ 30 or-
szágának, több mint 200 városa tartozik. A mozgalom célja a helyi értékek 
védelme, olyan megoldások és technológiák alkalmazása, amelyek célja a 
környezet és a városi élet minőségének fejlesztése, a polgárok érdekeit 
szem előtt tartó életkörülmények kialakítása, és a helyre jellemző egyedi 
értékek és tradíciók megóvása. A kultúrában, a hagyományokban gyökere-
ző és a térségre jellemző tradicionális termelési formák védelme alapvető 
követelmény, melynek során törekedni kell a tudatosság társadalmi elsa-
játításának ösztönzésére. A környezetünkre történő fokozott odafigyelés-
sel az élet számos területén érhető el minőségileg javuló feltételrendszer, 
amely megteremti a városok saját identitásából eredő fejlesztéspoliti-
káját. Hódmezővásárhely 2010 óta Magyarországon egyedüliként tagja a 
Cittaslow mozgalomnak.

A város képviseli, működése során mintaként szolgálva megmutatja, 
célként maga elé tűzi a környezettudatos életmódot, legyen szó a helyi 
termékek népszerűsítéséről, energiatudatos épületüzemeltetésről vagy 
megújuló energiaforrások alkalmazásáról. A városvezetés elkötelezte ma-
gát az élhető városi környezet kialakítása mellett, és egyúttal a Cittaslow 
elveit a városfejlesztési koncepció részévé tette.

Hódmezővásárhely célja a folyamatos fejlesztés, ugyanakkor igyekszik 
megőrizni azt a helyet is, ahol nemcsak születni érdemes, hanem élni is. A 
Cittaslow tagok azokat a helyi sajátosságokat részesítik előnyben, ame-
lyek közösségükre jellemzőek. A helyi tapasztalatok nemcsak gazdagít-
hatják a nemzetközi értékeket, hanem Magyarországon is ismertté tehetik 
a minőségi életvitel újra felismert szempontjait és távlatait.
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Hódmezővásárhely az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején 
bekapcsolódott az országos eseményekbe. A város főterének nevét adó 
Kossuth Lajos 1848. október 3-án második toborzó körútja során jutott el 
a városba, amikor beszédének hatására közel másfélszázzal 
többen jelentkeztek katonának, mint amennyit a haza a 
város létszáma alapján megkövetelt.

A szabadságharc leverése után is továbbélt 
Hódmezővásárhelyen a Kossuth-kultusz. A 
kormányzó nemcsak a város első dísz- 
polgára lett 1880-ban, emlékét jelen-
leg is két kiemelkedő képzőművé-
szeti alkotás őrzi: Vastagh György 
festménye 1880-ban készült, és 
a városháza dísztermének fa-
lát díszíti. A Kossuthot ábrázoló 
festmény alá – a volt kormányzó 
kívánságának megfelelően – egy 
apró táblát helyeztek el a követ-
kező felirattal: Cursum consumma-
vit, fidem servavit (Pályáját bevé-
gezte, hűségét megőrizte).
1903. március 22-én pedig leleplezték 
a Kallós Ede által készített szobrot a 
Kossuth téren, azon a helyen, ahol a ké-
sőbbi kormányzó a toborzó körútja alkalmá-
val nagyhatású beszédét tartotta.

VÁROSHÁZA — Kossuth tér 1.

A Városháza eklektikus stílus-
ban épült 1894-ben Ybl Lajos 
tervei alapján. A városháza 
lépcsőfordulójában színes mo-
zaik ablakok láthatók, melyet 
érdemes megtekinteni.
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Díszes lépcsőházában a lépcsőforduló-
nál Pásztor János Fahonvéd szobra 

állít emléket az első világháború 
hőseinek. A Városháza díszter-
mét Kemeneczky Árpád, Tornyai 
János és Vastagh György fes-
tőművészek alkotásai díszítik, 
melyeken hazánk történelmi 
alakjait fedezhetjük fel: Kossuth 

Lajost, Deák Ferencet, Erzsébet ki-
rálynét, Ferenc Józsefet, Bercsényi 

Miklóst, II. Rákóczi Ferencet. A folyo-
sók, irodák falain vásárhelyi festőművé-

szek képei árulkodnak a város ma is pezsgő 
képzőművészeti életéről. 1970-71-ben tűzvész rongálta meg a Városháza 
tornyát, amelyben a torony régi harangja megsérült, és a Kossuth térre 
került. Az épület, ami ma is a közigazgatás helyi központja, hétköznap 
látogatható 8.00-16.00 óra között, a díszterem előzetesen egyeztetett 
időpontban tekinthető meg.
Tel.: +36 (62) 530 117

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

Az első világháború helyi és or-
szágos szinten is hatalmas meg-
próbáltatásokat, szenvedéseket 
és jelentős vérveszteséget oko-
zott. 1914 és 1918 között a város-
ból és környékéről tizenötezer 
ember indult el a hazát szolgálni. 
Nekik állít emléket Pásztor János 
alkotása a Városháza bejárata 
előtt. Az 1938-ban felállított em-
lékmű a mester késői alkotásai 
közé tartozik, a huszárt ágasko-
dó lován, harc közben ábrázolja. 
A szobortalapzaton elhelyezett 
reliefek az első világháború harci 
mozzanatait jelenítik meg.
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FEKETE SAS RENDEZVÉNYHÁZ — Kossuth tér 3.

A mai épület helyén a 19. században földszintes, 
majd egyemeletesre bővített vendégfogadó 
állt. Az akkori városi törvényhatóság 1893-
ban hozott határozatot egy új, korszerű 
szálloda felépítéséről. A pályázatot 
Pártos Gyula (1845-1916) építész 
nyerte meg, az ő tervei alapján 
készült el a szálloda, amelynek 
ünnepélyes megnyitására 1905 
karácsonyán került sor.

Az egykori szálloda helyett ma 
rendezvényház és kávéház műkö-
dik az épületben, az emeletén ma 
is elegáns bálakat, koncerteket és 
egyéb rendezvényeket tartanak. A 
Fekete Sasban található Magyar-
ország legnagyobb és legszebb 
oszlop nélküli bálterme. A bálte-
rem a kávéház nyitva tartási ide-
jében látogatható.

Az épület külső 
megjelenésében 
eklektikus, főként 
neobarokk és ro-
kokó elemekkel, a 
díszvakolások finom 
ornamentikát, növényi 
díszítéseket hordoznak. Kü-
lönös figyelmet érdemel a bel-
ső kiképzés is: az aranyozott díszva-
kolás, a bálterem nagyméretű tükrei, a gipsz 
domborművek, a szecessziós vonalvezetésű páholyok.
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A „NAGYTAKARÉK” ÉPÜLETE 
Kossuth tér 5.

A szecessziós épület Müller 
Miksa tervei alapján 1907-ben 
készült el. A kupola tetején 
Merkúr, a római mitológiában 
a kereskedők istenének szobra 
látható. Az épület homlokzata, 
az ablakok és a kapubejárat jel-
legzetesen szecessziós jegye-
ket viselnek. A bejárat fölötti 
női és férfi alak a takarékossá-
got és a mezőgazdaságot jelké-
pezi, a kaptárak pedig az épület 
rendeltetésére utalnak. Külön 
figyelmet érdemel a lépcsőház 
egyedi faragott vörösmárvány 
korlátja és a berendezés rend-
kívül igényes fafaragványai.

KASZINÓ — Zrínyi u. 1.

A Hódmezővásárhelyi Kaszinó 
Egylet 1896-ban határozta el 
székházának felépítését. A ter-
vezéssel Sándy Gyulát bízták 
meg, az építkezést 1901-ben 
fejezték be. Szecessziós stílus-
jegyekkel, szamárhátíves orom-
zattal, körlezárású ablakaival 
az egyik legkarakteresebb épü-
lete a városnak.
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ALFÖLDI GALÉRIA 
Kossuth tér 8.

Az Alföldi Galéria épülete 1820 és 
1822 között épült klasszicista stílusban 
Schreck Ferenc tervei alapján. Eredetileg a református egyház tulajdoná-
ban állt, és az Ógimnázium növendékeit fogadta be. 1882-ben kibővítették, 
1897-ben a bejárat feletti harangtornyot lebontották. 1898-ig folyt benne 
tanítás. Dömötör János korábbi múzeumigazgató munkásságának kö-
szönhető az Alföldi Galéria létrehozása, amelynek emeleti termei 1985-től, 
földszinti termei pedig 2004-től adnak otthont különböző kiállításoknak. 
2006 óta minden október első vasárnapján az országos jelentőségű Őszi 
Tárlat is az Alföldi Galériában nyitja meg kapuit, amely a maga nemében 
egyedülálló képzőművészeti seregszemle Európában, hiszen nincs még 
egy olyan kiállítás, amelyet minden esztendőben megrendeznek 1954 óta.
 A múzeum állandó kiállításán mintegy kétszázötven klasszikus műal-
kotás várja a látogatókat. A tárlat történeti termei az alföldi iskolához 
kötődő alkotókat mutatják be, köztük Tornyai János, Pásztor János, Endre 
Béla legismertebb alkotásait, valamint olyan kimagasló művészek, mint 
Mednyánszky László, Koszta József, Iványi-Grünwald Béla, Rudnay Gyula, 
Frank Frigyes, vagy Aba-Novák Vilmos festményeit. A kiállítás két külön-
leges színfoltja a Tóth Menyhért hagyaték, illetve a Wiener-gyűjtemény, 
benne Kádár Béla, Barcsay Jenő, Czimra Gyula, Bene Géza műveivel. A vá-
ros 1945 utáni művészetét feltáró szekció mintegy tisztelgés a Vásárhelyi 
Őszi Tárlatok hatvan évtizede előtt.

Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd-vasárnap: 10.00-17.00
Tel.: +36 (62) 245 499

Tornyai János: 
Gémeskút
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További információ:
Tel.: +36 (62) 241 817
E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
Weboldal: vasarhelyiotemplom.hu

REFORMÁTUS ÓTEMPLOM — Szőnyi u. 1.

Háromszáz év történelmét és művészeti 
alkotásait őrzi a belváros szívében el-
helyezkedő Református Ótemplom. 
Tornyát 1713-ban építették, így a 
város legrégebbi téglaépítménye, 
a templomhajó 1720 és 1723 között 
készült el, kivitelezését Helbing 
János budai építőmester végez-
te. Bár bútorzata és kegytárgyai 
a korábbi időkben elkerültek Vá-
sárhelyről, a 2012-es felújítás so-
rán lehetővé vált összegyűjtésük 
és eredeti állapotuknak megfelelő 
visszaállításuk. Így a 18. századi ka-
zettás, festett, fatáblás homlokzatú 
és mennyezetű karzat, a szószékkoro-
na, a papok padja, valamint 113 év után 
több kegytárgy is ismét Hódmezővásárhe-
lyen várja a híveket és a látogatókat. A Károlyi 
Sándor által a 18. század elején adományozott, az 
ország egyik legidősebb óraszerkezetének számító ko-
vácsoltvas, egymutatós toronyórát a Rákóczi-csengettyűvel 
együtt szintén helyreállították. Az épületet 1741-1742-ben lőrésekkel el-
látott fallal vették körül, melynek egy része ma is látható. Az Ótemplom 
templomtere és tornya előzetes egyeztetéssel látogatható.
A templom mellett található az Ótemplom magtára. Az 1740-ben épült, kis 
négyszögletes épület homlokzata jellegzetesen népi barokk, a lakosságtól 
egyházi adóként begyűjtött gabonát tárolták benne.
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BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM — Szőnyi u. 2.

A gimnázium a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődve 1723-ban vált 
folyamatosan működő latin iskolává. A szerény, vályogfalú épület helyén 
1822-ben épült fel a református Nagyoskola (Ógimnázium) épülete. Az in-
tézmény 1930 óta viseli Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevét. A gimnázi-
um háromszintes épülete Sándy Gyula tervei alapján préstéglából készült, 
műkő elemekkel. Stílusa eklektikus, historizáló és korai reneszánsz, de 
megfigyelhetők rajta magyar népi motívumok, díszítések is. A gimnázium 
két és fél évszázados könyvtára a város egyik büszkesége, olyan könyv-
ritkaságok találhatók benne, mint Temesvári Pelbárt 1514-ben, Lyonban 
kiadott Sermones Pomerii című műve, Bonfini 1758-ban, Bázelben kiadott 
Rerum Ungaricarum decades című könyve, Abrosius Calepinus 1598-as 11 
nyelvű szótára. A könyvtár gazdag gyűjteményének további gyarapítására
ajánlotta fel 1957-ben Németh László a Kossuth-díját. A gimnáziumban 
továbbá jeles személyekről készült portrégyűjtemény is látható.
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ÁRVÉDELMI FAL

Az 1879-es szegedi nagy árvíz után vált szükségessé a város körüli körtöl-
tés kiépítése, így észak felől földből 17,5 km, a déli részen pedig téglából 
mintegy 3 km hosszú gátfalat emeltek. Az egykori Hód-tó partvonulatát 
követő kőfalon négy kocsi és kilenc bolthajtásos gyalogos lejárót vágtak. 
A gyalogos kapukból csak a Csillag, Száraz, Királyszék és Árpád utcáknál 
lévők maradtak fenn. Az árvédelmi fal városképi jelentőségű építmény, 
ugyanis a Bocskai utcától a Tarján végéig húzódó, népies nevén „kűfal”, az 
alföldi városok között egyedülálló látványosság.

MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ — Hősök tere

Az emlékmű építészeti tervét Szemerey Márta készítette, a kivitelezés 
Lantos Györgyi munkáját dicséri. Ennek sajátos formájaként az emlékmű-
től nyugatra, földszintben elhelyezett mészkőtáblákra vésetten örökítet-
ték meg a több mint kétezer vásárhelyi II. világháborús hősi halott nevét.
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TORNYAI JÁNOS
KULTURÁLIS VÁROSNEGYED
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TORNYAI JÁNOS MÚZEUM 
Dr. Rapcsák András út 16-18.

A vásárhelyi parasztcsaládból 
származó Tornyai János szülő-
városa támogatásával Párizs-
ban Munkácsy Mihály keze alatt 
tanulhatott, majd hazaérkezése 
után nemcsak festészetével, 
hanem jelentős kulturális szer-
vező tevékenységével is támo-
gatta a vásárhelyi művészeti 
élet feltámasztását. Munkás-
ságával művészgenerációk so-
kaságának adott mértéket és 
követendő magatartásmintát.

A festőművész nevét viselő, 
2012-ben teljesen felújított mú-
zeum állandó régészeti kiállí-
tásában a látogató az újkőkor 
emberének mindennapjaiba 
nyer betekintést. A Köröskultú-
ra Tiszajenő-Szárazparton fel-
tárt ház rekonstrukciója mellett 
láthatóak a legismertebb régé-
szeti leletek, a Kökénydombi Ol-
tár és a Kökénydombi Vénuszok 
is. Emellett a múzeumban a 
dél-alföldi régióban egyedülál-
ló, a múzeum teljes gyűjtőkörét 
felölelő látványraktárban meg-
tekinthetőek a mintegy ezeröt-
száz darabból álló, kiemelkedő 
jelentőségű néprajzi, régészeti, 
helytörténeti és képzőművésze-
ti tárgyak is.

A múzeum időszaki kiállításairól bővebb 
tájékoztatást az intézmény weboldala 
(tornyaimuzeum.hu) nyújt.

Nyitvatartás: 
hétfő: zárva
kedd-vasárnap: 10.00-17.00
Tel.: +36 (62) 242 224
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BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT — Dr. Rapcsák András út 7.

Hódmezővásárhely színészóriása, Bessenyei Ferenc nevét viseli a 2012-
ben kívül-belül újjászületett művelődési központ, amely a legmodernebb 
fény- és hangtechnikai eszközökkel lett felszerelve. A kulturális folyto-
nosságot tükrözi az intézmény megjelenése is: az épület elődje idősebb 
Janáky István terveinek köszönhetően a tiszavirág-életű nemzeti moder-
nizmus építészeti mementójának számított. Az eredeti épület terveit fel-
használva álmodta újra a művelődési központot ifjabb Janáky István és 
Janáky György. A felújítás során az épület egy új, 870 négyzetméteres 
szárnnyal is bővült, ahol táncstúdió, valamint zeneiskola kapott helyet. 
Az intézményben egész évben színházi előadások, koncertek, kiállítások 
várják a szórakozni vágyó közönséget.

További információ: 
Weboldal: bfmk.hu
Tel.: +36 (62) 533 317
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SZERB ORTODOX TEMPLOM — Dr. Rapcsák András út

A 17. századi görög-török háborúk elől menekülő és a városban letelepedő 
görög családok II. József türelmi rendelete alapján emelhettek torony és 
harang nélküli templomot 1783-ban, amelynek tornya csak 1806-ban ké-
szülhetett el. A késő barokk, copf stílusú templomban gazdagon díszített 
ikonosztáz és jellegzetes Mária-trón várja a híveket.
A megrongálódott templomtornyot 1889-ben özvegy Szilárdy Jánosné 
Lotta Mária adományából átépítették, ekkor nyerte el mai formáját, és 
a bádoglemezből készült sisak is ez időben került a toronyra. Az épület 
1951 óta védett műemlék, a kupolájában található, 1848-ból származó idő-

kapszula minden korábbi felújításról egy-egy emlékokmányt rejt.
A Mária-trón, a Püspök-trón, a különösen gazdagon díszített Ki-

rálykapu, a tölgyfából készült padok a magyar copf stílusú 
bútorművesség jeles alkotásai. A templom kegytárgyai 

közül a legbecsesebb az 1700-as évek Velencéjéből 
származó görög nyelvű és az 1704-ben Moszkvában 

kiadott egyházi szláv nyelvű szertartáskönyv.
Az épületben található ikonok nagy része nem 
helyi alkotás, hanem a Balkánról származik, 
melyeket Radnóti Miklós hódmezővásárhelyi 
látogatásakor 1935. május 25-én személyesen 
is megcsodált. Látogatásának egyik célja az or-
todox templomban található Szent Naum ikon 
megtekintése volt, melyet azelőtt a Magyarok 
és délszlávok című könyvben látott. Radnóti Vizi 

Albert könyvtáros, újságíró közbenjárásával, Wie-
ner Tibor lelkész kalauzolásában csodálhatta meg a 

műalkotást, amelynek ihletésére Szent Naum alakja 
később a bori munkatáborban megírt Nyolcadik ecloga 

haragvó prófétájának képében jelenik meg a neves író köl-
tészetében.

A templom előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható.
Kontakt: Otlokán Zita
Tel.: +36 (30) 611 8090
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BELVÁROSI KATOLIKUS TEMPLOM 
(SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM) 
Andrássy út 11.

A kálvinista többségű Hód-
mezővásárhelyen a 18. szá-
zadig alapvetően elenyésző 
volt a katolikus felekezetű 
lakosok száma. A helyiek a török hódoltság utáni évtizedekben több vá-
lyogtemplomot is emeltek, azonban az évek során valamennyi építmény 
elpusztult. A Belvárosi katolikus templom téglaépülete csak 1752-1758 kö-
zött épülhetett fel barokk stílusban, majd 1860-ban a katolikus felekezetű 
lakosok újabb betelepülése után Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval 
is kibővült. Az épület főbejárata fölött a Károlyi család címere látható, de 
külön figyelmet érdemel az 1873-as bécsi világkiállításon vásárolt főoltár, 
az aranyozott keményfából készült 18. századi gyertyatartók, illetve Jo-
hannes Lieberich budai mester 1803-ban készült, korai copf díszítő eleme-
ket felhasználó ezüst navikulája is.

Tel.: +36 (62) 241 701  |  E-mail: szentharomsaghmv@invitel.hu

BELVÁROSI FAZEKASHÁZ —  Lánc u. 3.

Hódmezővásárhely az alföldi fazekasság egyik központja, virágkorát a 
múlt század második felében élte. A vásárhelyi fazekasmesterek városré-
szenként eltérő stílusjegyeket alakítottak ki, jellemzően tálakat készítet-
tek, de butella, kancsó, bögre, köcsög, bödön, tintatartó, kulacs, háztartási 
és díszedény is kikerült a kezük alól. A Belvárosi Fazekasházban Ambrus 
Sándor fazekasmester kiállítótermét, valamint műhelyét tekinthetik meg 
az érdeklődők, továbbá kipróbálhatják a korongozást is.

A fazekasház csak előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható.
Tel.: +36 (62) 233 666; +36 (70) 510 7004
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KÁROLYI HÁZ — Andrássy út 13.

A korábban uradalmi tiszttartó házként működő épületet a Károlyi család 
építtette 1802-ben, klasszicista stílusban. Története során egyházi célokat 
is szolgált, később közigazgatási és közellátási hivatal működött benne, 
ma a Katolikus Egyház közösségi háza.

EMLÉKPONT MÚZEUM — Andrássy út 34.

Az Emlékpont Múzeum Magyarország 
egyetlen vidéki múzeuma, amely állandó 
kiállítás keretében, a legkorszerűbb kiállí-
tási technológiákkal és múzeumpedagó-
giai lehetőségekkel élve teszi tapintható-
vá és mindenki számára is felfoghatóvá 
azokat a történelmi folyamatokat, amelyek 
Hódmezővásárhelyt és lakóit érték a máso-
dik világháború után a kommunista diktatúra 
alatt. A múzeum a 2006. július 7-i megnyitás óta a 
környező településeken élők sorsát is felidézve mutatja be, hogy milyen 
volt az 1945-től 1990-ig tartó „szocialista kísérlet” korszaka.

Múzeumi tárlatvezetés kérhető magyar és idegen nyelveken, valamint au-
dio-guide is igényelhető magyar, vagy angol nyelven.

Nyitvatartás:
hétfőn: zárva
kedd-vasárnap: 10.00-17.00
Tel.: +36 (62) 530 940
Weboldal: emlekpont.hu
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NÉPMŰVÉSZETI TÁJHÁZ — Árpád u. 21. 

Az Árpád utca 21. szám alatti, közvetlenül 
az árvízvédelmi fal mellett épült, egykori 
gazdaporta 1974 óta áll műemléki véde-
lem alatt. A tájház amellett, hogy múze-
umi kiállítóhelyként működik, helyet biz-
tosít az év jeles napjaihoz és ünnepeihez 
fűződő népi jellegű rendezvényeknek.

Előzetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 (62) 533 317; +36 (30) 831 6409

NÉMETH LÁSZLÓ EMLÉKSZOBA 
(a Németh László Városi Könyvtárban) — Andrássy út 44. 

Németh László író és Hódmezővásárhely kapcsolata 1940 tavaszán kezdő-
dött, amikor Móricz Zsigmond kísérőjeként meglátogatta a tanyai tehet-
ségmentés intézményét, a Tanyai Tanulók Otthonát, amelynek fejleszté-
sére 1941-ben Németh László a „Cseresnyés” című színdarabjának szerzői 
jövedelmét teljes egészében felajánlotta. Később az író tiszteletére az 
intézmény a Cseresnyés Kollégium nevet vette fel. A város és Németh 
László köteléke 1945 őszén vált még szorosabbá, miután a református 
egyház és gimnázium vezetésének meghívására elfoglalta óraadói állá-
sát az összevont fiú- és leánygimnáziumban. 1945 szeptemberétől 1948 
decemberéig a Bethlen Gábor Gimnáziumban, 1946-tól a régi helyén újra-
nyitott leánygimnáziumban is tanított. Vásárhelyi tartózkodásának első 
hónapjában elkészült A tanügy rendezése című tanulmánya, de Hódmező-
vásárhelyen fejezte be az Iszonyt, itt született a Széchenyi, a Husz János 
és az Eklézsia-megkövetés című drámája is.

Nyitvatartás:
hétfő: 13.00-18.00
kedd-péntek: 09.00-18.00
szombat: 08.00-12.00
vasárnap: zárva
Belépő nincs.
Tel.: +36 (62) 246 811
Weboldal: nlvk.hu
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Távozása után 1954-ig rendszeresen visszajárt Vásárhelyre, ahol a fordí-
tás elíziumába menekült: Tolsztoj, Shakespeare, Ibsen műveit ültette át 
magyarra, de ennek az időszaknak a terméke a regényírásának csúcsát 
jelentő Égető Eszter is.

A Németh László-emlékkiállítás tablói, illetve a sajkódi szoba bútorai, be-
rendezési tárgyai Németh László életét, életművét mutatják be, továbbá 
kiválóan érzékeltetik emberi és családi hátterét. A kiállítás a könyvtár tel-
jes nyitva tartási idejében megtekinthető, az olvasószolgálat erre felké-
szült könyvtárosai és helyismereti munkatársa szükség szerint kalauzolja 
a látogatókat, de az emlékkiállítás kiválóan alkalmas rendhagyó irodalom- 
órák megtartására is.

REFORMÁTUS ÚJTEMPLOM — Kálvin tér

II. József türelmi rendeletének kibocsá-
tása után vált lehetővé a város második 
református eklézsiájának megépítése. Az 
alapkövet 1792-ben Szőnyi Benjámin tette 
le, akinek emlékversét a torony gombjá-
ban helyezték el. A Fischer Boldizsár tervei 
alapján készült templomban az első isten-
tiszteletet 1796-ban tartották, a felszen-
telésre csak 1799-ben került sor. Az épület 
késő barokk stílusú, egyhajós, egyenes zá-
ródású, két végén kétemeletes karzattal. 
A toronysisak jellegzetesen barokk kikép-
zésű.

Kegytárgyai közül kiemelkedik egy 1761-
ben készült barokk lomb- és szalagdíszes 
ezüstkehely. Egy ismeretlen magyar mes-
ter kezéből származó empire formájú úr-
vacsora-serleget is őriznek, ugyancsak itt 
található két 1756-ból való úrasztal kendő, 
melyet virágdíszekkel hímeztek. A temp-
lom leghíresebb lelkipásztora Szeremlei 
Sámuel, a város tudós történetírója volt. 
A falon Bognár Rezső (1888-1963) kántor, 
karnagy emléktáblája látható.



ZSINAGÓGA ÉS MAGYAR TRAGÉDIA 1944. KIÁLLÍTÓHELY
Szent István tér 2.

Az 1834-ben lakóházból átalakított imaház 
helyett 1852-1857-ben Busch Miklós új temp-
lomot építtetett. A szegedi Müller Miksa 
tervei alapján 1906 és 1908 között alakítot-
ták mai formájára. A mór stíluselemeket is 
felhasználó eklektikus, impozáns térhatású 
templom jellegzetes szecessziós díszítésű. 
A bejáratot óriásivá növelő köralakú üvegab-
lak uralja a homlokzatot, a színes rózsaablak 
fölött héber nyelvű felirat olvasható: „Erősségem 
és oltalmam az Örökkévaló, benne bízom.” A temp-
lombelsőben a frigyszekrény mögött található a kórus karzata, a tóra-
szekrény feletti felirat fordítása: „Az Örökkévalót mindig magam előtt tar-
tottam.” 1974-ben a zsinagóga előterében márvány emléktáblákat és egy 
jelképes fekete síremléket helyeztek el a második világháború során de-
portáltak és mártírok emlékezetére. A zsinagóga telkének Szeremlei utcai 
oldalán áll az egykori zsidó iskola eklektikus épülete, ahol 2004 júliusában 
nyílt meg a „Magyar tragédia 1944.” állandó kiállítás emléket állítva a 
holokauszt áldozatainak, köztük az országból elhurcolt csaknem 190 000 
zsidó gyermeknek is.

Nyitvatartás: vasárnap-péntek: 09.00-13.00, szombaton és vallási ünne-
peken zárva.
E-mail: holocaust.museum@emlekpont.hu
Tel.: +36 (62) 241 968
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SZENT ISTVÁN TÉR ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM

A Szent István Király templomot Fábián Gáspár ókeresztény bazilika stí-
lusban tervezte, építését 1935 novemberében kezdték, az első szentmisét 
1937-ben celebrálhatta a jezsuita tartományfőnök. 1938-ban az épület fel-
szentelésének évében a Szent Jobb országjáró körútjának egyik állomása 
volt a templom. Az épület szépségére jellemző az egyszerű vonalvezetés 
mellett a szentély előtti széles boltíven található Korbuly Ferenc freskó, 
amely a magyar és lengyel szentek népes csoportját ábrázolja.

A templom főoltára 1961-ben 
készült el Leszkovszky György 
tervei alapján, a templom dí-
sze a Jézus szíve mellékoltár, 
amely carrarai márványból 
készült zöld és sárga már-
ványbetétekkel. A fedett 
előcsarnokban található a 
második világháborúban el-
hurcolt és hadifogságban 
elhunyt leventék emléktáb-
lája. A téren áll Máté István 
szobrászművész Szent István 
királyt ábrázoló szobra.

Tel.: +36 (62) 241 491
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UNITÁRIUS TEMPLOM — Völgy utca

Az Erdélyből származó unitáriusoknak 
már 1567-ben voltak hitvallói Hódmezővá-
sárhelyen, de csak 1877-ben alakult meg 
a helyi unitárius egyház. A régi imaház 
helyett 1910-ben épült fel a kisméretű 
eklektikus templom a Völgy utcai telken, 
Kruzslicz Károly építész tervei alapján. A 
templomot 2012-ben felújították.

Tel.: +36 (70) 576 7208
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HÍMZŐMŰHELY
Szent István u. 77.

A vásárhelyi hímzés Hódmezővásárhely öröksége, melyet más né-
ven szőrhímzésnek nevezünk. Az Alföldön a felvetett ágyak pár-
náit varrták ki szőrhímzéssel, a gyapjúval hímzett párnákat nem 
használták, hanem tiszta ágy tetején díszül tartották. A vásárhelyi 
hímzésminták elnevezései paraszti eredetre utalnak: gránátalmás, 
rózsás, félrózsás, poharas, kelyhes, rózsás-kelyhes, Kristó Erzsók 
vagy kerek-tulipános, Varga Mari minta, tulipános, pillangós stb.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 07.00-14.00. Tel.: +36 (62) 241 058

CSÚCSI FAZEKASHÁZ —  Rákóczi u. 101.

A 20. századi népi fazekasság jeles mesterének, Vékony Sándornak az 
1850-80 között épült házában rendezték be a fazekasok szegényes lakás- 
és életkörülményeit, illetve műhelyét bemutató múzeumot. A műhelyt úgy 
hagyták, ahogyan azt Vékony mester öt évtizeden át használta. A lakás 
egyik szobájában a 19-20. század fordulójára jellemző paraszti enteriőrt 
alakítottak ki, a többi helyiségben Csúcs és más városrészek kerámiái 
kaptak helyet. A 19. század közepén csaknem kétszáz fazekasmester dol-
gozott a városban. Ez volt a mesterség virágkora, és itt volt az egyik leg-
nagyobb fazekasközpont az országban. A fazekasok Csúcson, Tabánban 
és Újvárosban telepedtek le nagy számban, és a városrészekre jellemző 
önállú stílusban dolgoztak. A csúcsi fazekasok fehér alapmázas edényeket 
készítettek, kék színű írókázott díszítéssel. A tabániak és az újvárosiak 
viszont elsősorban zöld és barna mázas edényeikről voltak ismertek. 
A gyáripar a 19. századra erős versenytársukká vált, és 
a fazekasmesterséget szűkebb területre szorította. 
A Csúcsi Fazekasház 1974-ben nyitotta meg kapuit. 

Csak előzetes bejelentkezéssel 
látogatható.
Tel.: +36 (62) 533 317; 
+36 (62) 533 318
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PAPI-FÉLE SZÉLMALOM — Erzsébeti úton (Békéssámson, Tótkomlós irányá-
ban) a várostól 7 km-re

A szélmalmot 1856-ban Csánki Bálint építtette, majd 1891-ben került a 
Papi család birtokába, akik az 1940-es évekig eredeti funkciójában működ-
tették a kis dombra épült malmot a hozzá tartozó molnárházzal. 

Bejelentkezés alapján látogatható!
Tel.: +36 (62) 533 317; +36 (30) 417 3949

TÉGLAGYÁRI TANÖSVÉNY

A Téglagyári tanösvény Hódmezővásárhely északkeleti részén, közvetlenül 
a város határában található. A mintegy 20 hektár kiterjedésű természetes 
élőhelyet a látogatók 1,5-2 óra alatt járhatják be. Nevét onnan kapta, hogy 
a 19–20. században a helyén téglagyár működött. A téglagyár épületei 
felkereshetők a terület szomszédságában. A tanösvény területe mester-
ségesen, emberi beavatkozással jött létre. Sok olyan család volt, akik a 
téglagyártásból éltek, ehhez viszont szükségük volt agyagbányára is. Kez-
detben csak kisebb gödröket vájtak, ám ahogy fejlődött a technika, egyre 
mélyebbre ástak. Ezek a bányagödrök később feltöltődtek vízzel, a vizet 
kedvelő élőlények pedig megtelepedtek a környéken.
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CSOMORKÁNYI TEMPLOMROM — A templomrom Hódmezővásárhely és Kar-
doskút között vezető úttól nem messze - Hódmezővásárhelytől kb. 17 km-
re - található.

A félköríves apszisú, támpilléres, román és gótikus stílusú tég-
latemplom a 13-14. században épült, hosszú, keskeny, 
magas épület volt, gótikus hálóboltozattal, támpil-
lérekkel. Belsejét vöröshomokkő-őrleménnyel 
színezett habarccsal vakolták, freskókkal 
díszítették, padlóját égetett cserépla-
pokkal burkolták. Hossza a nyújtott 
félköríves apszissal együtt közel 
27, szélessége 8 méter volt. 
Az Árpád-korból származó 
Csomorkány település a 
14. században fejlődött 
mezővárossá, majd 1596-
ban pusztult el, és rom-
jaiból sohasem éledt 
újjá. A templomrom 
szabadon látogatható.

KOPÁNCSI TANYAMÚZEUM

Az 1890 táján épült Kovács-tanya mai képe az 1920 körüli állapotot tükrö-
zi. Ez egy szemtermelő-állattartó tanyatípus ló- és marhaistállóval, fedett 
színnel, nyári jászollal, gabonatároló hombárral, kukoricagóréval. A lakó-
ház szoba-konyha-kamra elrendezésű, szobájában búboskemence áll. Az 
istállóban és a hozzátoldott színben a paraszti gazdaság minden eszköze 
föllelhető. Az udvaron látható még a vásárhelyi gazdaságok nélkülözhe-
tetlen építménye, a különálló magtár, de ott állnak a sertés- és baromfió-
lak, a gémeskút és a kocsiszín is. Hódmezővásárhely a török hódoltság 
után nagy határú, aránylag gyorsan tanyásodó mezőváros volt. A tanya a 
XVII-XVIII. századtól az alföldi település, gazdálkodás és életmód sajátos 
formája lett, 1910-ben 24 700 ember élt 6000 tanyán, a város lakosságá-
nak 40 százaléka. Előzetes egyeztetéssel látogatható.

Tel.: +36 (62) 533 317
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A város szívében összpontosuló Tornyai János 
Kulturális Városnegyed hűen tükrözi a város el-
kötelezettségét a magas kultúra, a művészetek 
pártolása terén. Az elmúlt években megrendezett 
tárlatok, kiállítások, kulturális és művészeti se-
regszemlék ennek a tudatos törekvésnek az ered-
ményeként valósulhattak meg.

Hódmezővásárhely szellemi életének vitathatatlanul legértékesebb része 
a képzőművészet. A táj festőisége mellett az itt élő emberek hagyomá-
nyokban szervesen gyökerező kultúrája vonzotta és vonzza ide az alkotó-
kat. Ez a forrása annak, amit gyakran „vásárhelyi szellemiségnek”, vagy 
„vásárhelyi iskolának” neveznek, és amelynek alapelveihez a város és az 
itt élő művészek mindvégig hűek maradtak.

A Vásárhelyi Őszi Tárlat az országban egyedülálló módon, több mint fél 
évszázada minden esztendőben megrendezésre kerülő kiállítás. A Vásár-
helyi Őszi Tárlat kezdeményezői Galyasi Miklós múzeumigazgató, Kurucz 
D. István és Almási Gyula Béla festőművészek, valamint Szabó Iván szob-
rászművész voltak. A kiállítás egyediségét töretlen hagyománya, folyama-
tossága, magas szakmai színvonala, valamint az adja, hogy valamennyi 
képzőművészeti ág képviselteti magát az 1954 óta, minden év október 
első vasárnapján nyíló tárlaton. Ennél régebb óta megrendezésre kerülő 
kortárs seregszemle Európában csupán a Velencei Biennálé.

A tárlat a mai napig hiánypótló kiállítási le-
hetőséget nyújt a magyar kortárs viszony-
ban. Ennek eredménye érezhető a beadott 
művek számában, amely évről évre növek-
szik. A díjak magas száma is jelzi, hogy az 
eltelt hat évtized alatt sikerült a tárlat be-
ágyazottságát, megbecsültségét a legmaga-
sabb szintre emelni.

M ű v é s z e t

Gaál József: Három testvér II.
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Hódmezővásárhely a szabadidősportok rajon-
góinak kedvenc helye. Az Egészséges Vásár-
hely Programnak és az országban elsőként 
bevezetett mindennapos testnevelésnek kö-
szönhetően a legkülönfélébb sportolási lehe-
tőségek adottak a városban.
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TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ ÉS GYARMATI DEZSŐ SPORTUSZODA
Ady Endre út 1. 

A Török Sándor Strandfürdő és a Gyarmati Dezső Sportuszoda a helyi 
sportélet szerves részét képezi. A strand minősített gyógyvizével, szabad-
téri medencéivel, a fedett uszoda nemzetközi sportrendezvények megtar-
tására alkalmas versenymedencéjével és kiszolgáló egységeivel, valamint 
élményfürdővel, masszázzsal, szaunával és más, pihenést, gyógyulást elő-
segítő szolgáltatásaival biztosít kifogástalan körülményeket a vízi sportok 
szerelmeseinek.

A strandfürdő mellett 2012-ben egy rekortán futópálya épült, amely azóta 
bővítésre került, tekintettel a nagy népszerűségre. A futópálya mellé park- 
fitnesz eszközöket telepített a város annak érdekében, hogy a sportolni 
vágyók a futás mellett más módszerekkel is átmozgathassák izmaikat.

Tel.: +36 (62) 249 363, +36 (62) 245 033
Weboldal: hodstrand.hu
Nyitvatartás: 8.00-20.00



HÓDMEZŐ HÓDMEZŐ HÓDMEZŐ

Impresszum: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata


