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In de ‘stad van de zon’ in het zuidoosten van Hongarije, lag de overstroming van de rivier Tisza in de
negentiende eeuw aan de basis van een nooit geziene stadsvernieuwing met Europese allures. Elk jaar doen
30.000 studenten er de stad opleven en het bevolkingsaantal toenemen. Het festivalaanbod swingt er dan ook
de pan uit. Tegelijkertijd staat deze paprikastad tevens garant voor heerlijk eten.

Szeged
De onbekende dynamiek vaN

V

oor de sportievelingen onder de universiteitsstudenten en met
2000 zonuren per jaar zijn de oevers langs de rivier de Tisza
een geliefkoosd terrein. De promenade is in feite een dam die
de stad bouwde na de overstroming in 1879. De watervloed,
veroorzaakt door te overdreven kanaliseringen van de rivier, was
toen een tsunami avant la lettre. 17.000 mensen werden dakloos, slechts
260 huizen waaronder ‘Fekette Ház - het Zwarte Huis,’ zo genoemd naar
de donkergrijze wandbepleistering, bleef overeind. Op de talrijke zwart/
wit foto’s in dit stadsmuseum wordt de omvang van die overstromingsramp duidelijk. Een week na de ramp bezocht zelfs de Oostenrijkse keizer Frans Jozef de stad die toen tot zijn dynastie behoorde.
Stad van BV’s

De overstroming had echter ook een positief effect. De heropbouw van
de stad, die slechts drie jaar in beslag nam, geldt nog steeds als school-

voorbeeld van hoogstaande engineering, doordachte urbanisatie en Europese solidariteit. Steden zoals Parijs, Brussel, Berlijn, Moskou kregen
voor eeuwig straatnamen toebedeeld. ‘Tisza Lajos,’ die de stadsplanning leidde, kreeg naast een straatnaam en een standbeeld, zelfs de titel
van graaf. In 2004, 125 jaar na de overstroming, kreeg de stad voor de
wederopbouw, de Europa Nostra prijs toegekend. Het stratenplan van
Szeged, een weerspiegeling van de Parijse brede boulevards, brengt in
de talloze parken met meer dan honderd standbeelden hulde aan haar
BV’s, ingenieurs, kunstenaars en intellectuele geesten. Zo brengt het
standbeeld van ‘Attila József’ een minder fraai hoofdstuk van de universiteit van Szeged in herinnering. Naar aanleiding van het gedicht ‘Tiszta
szívvel, Met een zuiver hart,’ dreigde één van de hoogleraren dat hij met
alle middelen zou voorkomen dat iemand die over zoiets schreef ooit
ergens leraar werd.
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Talloze parken met meer dan honderd standbeelden brengen hulde aan haar ingenieurs, kunstenaars en intellectuele geesten

Gekwetst verliet József die internationaal bekend en veel vertaald werd
Hongarije en ging hij met wat geld van poëzieliefhebbers in Wenen
studeren. Het prachtige standbeeld van de ‘Vrijheidsstrijders 1956’ van
de beeldhouwer Melocco Miklòs brengt de Hongaarse opstand tegen
de Russen in herinnering. Het park ‘Stefánia,’ vlak aan het National Theater van Szeged, is het enige park in Europa met een standbeeld van
een zigeuner. Niet ver uit de buurt staat het standbeeld van Keizerin
Sissi in witte Carrara marmer. Zeer apart is het standbeeld van ‘Kunó
Klebelsberg’ de eerste Hongaarse Minister van Onderwijs, die 5000
scholen in Hongarije oprichtte. Dit beeld staat aan het Széchenyi plein
vlak voor het stadhuis. De Minister was tevens verantwoordelijk voor
de Nationale Herdenkingsgalerij onder de arcade rond het Domplein
waarvan elke zuil anders is. De gebouwen rond het plein huisvesten de
faculteiten van de universiteit. De Dom in een mix van neo-Romaanse,
Byzantijnse, Noord-Italiaanse Romaanse stijl behoort tot één van de
zeven architecturale wonderen in Hongarije. Ze kwam er als belofte
van de staatshoofden na de overstroming. Met 9040 pijpen is het orgel na Passau en Milaan het derde grootste in Europa en biedt plaats
aan 5000 bezoekers. Merkwaardig werkstuk is het standbeeld van de
‘Christus aan het kruis,’ een sculptuur van de hand van de János Fadrusz. De kunstenaar die zo waarheidsgetrouw wou werken, vond geen
enkel model bereid om uren aan het kruis te hangen. Uiteindelijk maakte hij zichzelf aan het kruis vast en liet zich uitgebreid fotograferen. Het
werk bleef niet onopgemerkt en won zelfs in 1900 op de Wereldtentoonstelling in Parijs de hoofdprijs. Heel wat kunstverzamelaars wilden
best wel wat geld spenderen voor de aankoop. Uiteindelijk schonk de

Boven: Fekette Ház of het Zwarte Huis.
Onder: Socialising onder de studenten gebeurt in de Jate Klub.

kunstenaar het beeld aan de Dom als eerbetoon aan de solidariteit in
de stad voor de heropbouw na de overstroming.
Festivaldecors

Op het Domplein, dat qua grootte en concept de vergelijking met
het San Marco plein in Venetië doorstaat, vindt er jaarlijks het zomerse ‘Szeged open-air theater festival’ plaats. Dit jaar is het aan zijn
77ste editie toe. Opera, theater, ballet, operette en musical zijn er de
ingrediënten. Wil men bij één van de 4000 toeschouwers horen, eist
men al best in januari zijn zitje op. Naast de Hongaren, zijn het vooral
de Serviërs, de Roemenen en Oostenrijkers die het publiek uitmaken
(www.szegediszabadteri.hu). Szeged ligt op 20 km van de Servische
en op 50 km van de Roemeense grens. Voor nog meer operamuziek,
drama en ballet beschikt de stad over een ‘Nationaal Theater’ in ecclectische neo-barokstijl. De twee Weense architecten Hellmer en Fellner,
die zo’n 75 gebouwen van die aard in Europa op hun naam hebben
staan, waren in 1883 de bouwheren. Nadat een brand het theater anderhalf jaar later in de as legde, verrees het in 1886 als een fenix uit
zijn as. Rode fluwelen zetels garanderen er 700 heerlijke zitplaatsen in
een met bladgoud versierd interieur. Grote namen uit de Hongaarse en
Europese opera- en balletwereld doen er de bühne aan. Trouwens niet
alleen het hedendaagse Ballet van Szeged heeft internationale uitstraling. Szeged is na Boedapest de tweede grootste operastad in Hongarije. Het Symfonisch orkest dat in het Nationaal Theater zijn thuishaven
heeft, treedt zelfs op tot in Taiwan, Singapore en Brazilië. In november

Het Nationaal Theater was dit jaar de draaischijf in de Internationale Opera competitie.

van dit jaar was Szeged zelfs twee weken lang centrale uitvalsbasis voor een ‘Internationale Opera Wedstrijd’ die via
de cultuurzender Mezzo TV rechtstreeks te volgen was in
39 landen. Naast het ontdekken van nieuw en jong talent,
wil het concept van deze wedstrijd de opera in een nieuw,
jong en dynamisch kleedje steken. Zelfs het publiek kon
meestemmen voor de beste productie. De voorzitter van
de jury die onder andere de stemkwaliteiten beoordeelde,
werd door niemand minder dan de Russische theatermaker Anatoly Vasiliev voorgezeten. Dit jaar namen Duitsland,
Polen, USA, Hongarije en Frankrijk aan de wedstrijd deel.
Volgend jaar herhaalt dit concept zich opnieuw met de Tsjechische Republiek, Hongarije, USA, Polen en Zwitserland
als kanshebbers (www.operacompetition.hu).
Vis in de hoofdrol

De rivier Tisza ligt de inwoners van Szeged nauw aan het
hart. In de middeleeuwen leverde de rivier de stad een
enorme vesting op. Wat later zette de rivier de stad als belangrijk handelscentrum op de kaart. Tisza zorgde er ook
voor dat de ‘Pick salamifabriek’ vanuit het centrum zich aan
haar oevers nestelde. De aangename temperatuur dat het
water aanvoerde bleek belangrijk in het droogproces van
de worst die wereldwijd verspreid wordt. Over de fabricatie kan men het museum bezoeken. De geschiedenis van

Boven: Interieur van de Domkerk met het op drie na grootste orgel in Europa.
Onder: Het Vrijheidsbeeld 1965 herdenkt de opstand tegen de Russen.

de familie Pick, die de fabriek stichtte, is naast het verhaal
van de Joden in Hongarije tevens een interessant verhaal
over de nationalisering van de economie die het land onder het communistisch bewind kende. Naast de productie
van de salami, huisvest het museum tevens het bijzondere
verhaal over de paprikaproductie in de stad. Een familiale
bezigheid zo bleek. Eerst als medicijn vond de paprika al
snel zijn weg in de keuken en de vissoep van Szeged, de
‘Szegedi Halászlé.’ Goed voor het jaarlijkse visfestival in mei
dat 36.100 liter karpervissoep doet vloeien in een typische
Hongaarse ontspannen sfeer vol muziek. De paprika deed
de stad ook in het Guiness Book of Records belanden met
de langste ketting gedroogde paprika’s ooit.
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Wij vlogen naar Boedapest vanuit Brussel (www.malev.com)
en namen van daaruit voor twee uurtjes de trein naar Szeged.
Voor een verblijf zijn er het ‘Novotel’ (www.novotel.com) en
het sfeervolle ‘Tisza hotel,’ (www.tiszahotel.hu).
Voor meer informatie over Hongarije: Toeristische Dienst van
Hongarije, Louizalaan 365/17, Brussel, tel.: 02/346 86 30,
www.visithongarije.be
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