
 

Egy kevéssé ismert, alig méltatott termékeny szegedi építész munkássága: 
 
Sebestyén Endre 1888-1966  
szegedi munkái: 
a városi mérnöki hivatal építésze volt 
 
eredeti neve: Spitzer Endre, Szegeden született Spitzer Dávid pipakészítő és Götzl Róza ötödik 
gyermekeként. Nevét 1904-ben magyarosította,  elvégezte a Piarista Gimnáziumot. 
 
egyetemi hallgatóként nyaranta Magyar Ede tervezői munkaközösségében dolgozott,  
építészmérnöki diplomát 1911-ben kapott. 
 
tanított  épület-szerkezettant a fém- és faipari szakiskolában, s építőmesteri jogosítványt is szerzett. 
 
1912-ben pályázat útján került a Szeged Városi Mérnöki Hivatalba 
 
1919-ben feleségül vette Kőrösy Rózsát. 
 
Tervei- munkássága időrendben 
 
1907-ben közreműködött  Magyar Ede tervezőirodájában  Soós Aladárral a  Reök-palota  kivitelezésének 
művezetésében, a kiemelkedő szecessziós épület országos műemlék ma 
 
1910-ben tervezett első önálló munkája volt  bátyja  lakóházának  szecessziós terve  
a Rigó u.- 30. Pál u. 1a. sarkán- nem áll helyi védelem alatt sem 
 
1911-  József A. sgt. 8. Landesberg-ház,  Magyar Ede tervezőirodájában-Sebestyén Endre  saját háza 
ma helyi  védelem alatt áll 
 
1914-ben tervet készített az Aradi v.,tere 1. alatti - akkor Piarista Gimnázium és Rendház bővítésére 
nem valósult meg, jött a Nagy Háború, az épület ma az SZTE TTIK főépülete 
 
1920-ban készült el a  Belvárosi Mozi  Art Deco- premodern épülete 
eredetileg Szivessy Tíbor terve alapján, s Müller Miksa építési vállalkozó kivitelezésében épült,  
az átdolgozott végleges tervet Sebestyén E. fejezte be. Az első vetítés már 1920 szeptemberében 
megtörtént, de a használati engedélyt csak 1924-ben kapták meg az üzemeltetők. 
 
1920-ban Lakó- és üzemépületeket tervezett Back Bernát malomtulajdonos felesége (Back Katalin) 
számára az Arany J. u. 6.- ma Dózsa u.- sarkán áll. Ebben a lakóházban volt elhelyezve Back-féle  
képzőművészeti magángyűjtemény. 
 
1920-ban tervezte Pick Jenő szalámigyáros részére a Fölső Tisza-parti lakóházát 
 
1923-ban megvásárolta a ma József A sgt. 10. szám alatti tüzelőanyag-telept, majd két évre rá az első,  
s 1929-ben a második saját tulajdonú villa-bérházát tervezte és építette föl itt 
 
1926-ban épült terve szerint a Kárász u. 7. alatti Rossmann István szűcsmester és szörmeárugyáros bér- 
és üzletháza 
 
1927-ben tervezték a premodern bérházat a Kálvária sor -ma Kálvária  tér 21. és a Mertz Tíbor utca sarka 
- a tervet először Mészáros László készítette, majd Kövér Tíbor vezetésével a Mérnöki Hivatal fejezte be 
Sebestyén Endre segítségével. 1930-ra épült föl Szolcsányi István és Takács János építési vállalkozók 
munkájával. 



1927 - ben a rókusi Öthalom u. 1/b. alatt a köztisztasági telep melletti kétemeletes munkásbérházat 
tervezte, az eredetileg Polczner Ernő féle terveket végül S. E. fejezte be neoeklektikus stílusban 
 
1928 –Szentháromság u. 20. alatt  terve szerint  épült Dr. Vidákovits Kamilló orvosprofesszor háza 
 
1929-30 –ban a Zrinyi és Eötvös u sarkán fölépült Kövér Tíbor és Sebestyén E. tervei alapján az alagsoros, 
magasföldszintes, háromemeletes új Ipartostanonc iskola. Ez az épület ma az SZTE Gyógyszerészeti kar 
főépülete. 
 
1929 –Temesvári krt 42. – Katolikus népház, ma Bálint Sándor Művelődési Ház tervét készítette el 
 
1930- Tisza Lajos krt. 44.- Dr. Singer István ügyvéd bérházát tervezte 
 
1933-ban tiszteletbeli városi főmérnök címet kapott, tagja volt a Szegedi Mérnök Egyletnek, a Dugonics 
Társaságnak, s alapítója a hódmezővásárhelyi Tornyai János Társaságnak. 
 
ez időben építész szakértőként és tervezőként dolgozott a csanádi püspökségnél 
 
1934-ben S. E. rajzokkal illusztrálta Szeged város rekonstrukciójával kapcsolatos vízióit. 
s elgondolásairól előadást is tartott.  
 
1934-ban az Újszegedi Ligetben a teniszpálya és klubház S. E tervezésében épült, egyike volt az első 
konstruktivista épületeknek Szegeden vasbeton vázszerkezettel. Itt volt elhelyezve az emléktábla evvel a 
szöveggel: 
EZ A SPORTTELEP ÉPÜLT Ő FŐ MÉLTÓSÁGA 
NAGYBÁNYAI  HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGA, 
NGAYMÉLTÓSÁGÚ GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ DR. 
VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTERSÉGE IDEJÉN 
 
1936-ban épül föl a  Horváth Mihály utca 5.  alatt a volt Iparcsarnok az Ő tervei alapján, 
modernista-funkcionalista-Bauhaus-os háromemeletes vasbeton szerkezetű épület 
itt (is) tartották korábban az Ipai Vásár kiállításait, majd volt múzeum-képtár, ma magánklinika 
 
1937- ben az akkor Szukováthy tér – ma Ady térre- Ő tervezte  a Szegedi Korcsolyázó Egylet klubháza és 
öltözőjét, amely késöbb egyetemi sporttelep lett, majd a TIK építése előtt a 2000-es évek elején 
elbontották 
 
1938-ban írta a városrendezési törvény előkészítő munkái vidéki városaink szempontjából című 
tanulmányát 
 
1939-40 ben  az  Ő terve alapján modernizálták a Tápai róm. kat. műemlék templomot 
 
1941- József A. sgt. 24.- Osztrovszky u. sarkán a  négyszintes  lakóépület (fszt-en a Z. Nagy cukrászda) 
 
1941- Belvárosi temetőben- az első világháború hősi halottainak kereszt-emlékművét tervezte 
 
1944-ben részt vett az ideiglenes közúti híd tervezési és művezetési munkálatiban 
 
1947-ben tervei szerint épült a Petőfi S. sgt. 65. és a Faragó u sarki munkásbérház, elkészült 1948-ra 
 
1948-ban elkészítette az újszegedi partfürdő tervét, de csak a látványterv maradt meg. 
 
1949-ben a Postaigazgatóság fölkérésére ideiglenes színt tervezett  
 



1950-54 között a Hódmezővásárhelyi Tanács Műszaki Osztályán beosztottként dolgozott, 
a méltatlan eljárások miatt 1954.ben nyugdíjaztatta magát,  
s ezután még 10 évig földmérői magángyakorlatot folytatott. 
 
Összességében mintegy negyven terve valósult meg (nem csak Szegeden)  
 
1988- születésének centenáriuma óta tábla őrzi emlékét a J. A. sgt. 10. alatti egykor saját háza falán. 
 
 
Összeállította:   
 
Firbás  Zoltán Imre 
    urbanista 
 
Szeged, 2018. december 


