/'
-~-.

,.

,.,
I

d.-.

,

,~

,

III

.,-

"

•

~

S

I

,I

.I

I
II

=

,-

~

Megleklnlhe16: Kecskemét, Klapka u. 13-15.;

2003.01.20-2003.12.15.
Munkanapokon 8-15 óráig.
Csoportokat eIOre bejelentett időpontban fogadunk.
Telefon: 7615Q8.950; 76/495-951

E--mail: 1eYeltat@bacs-kiskurHevellar.hu;_.bacs-ltiskun-leveltar.hu

-

!

.'

ol

•

.

~-

,

!

-

~""a

}~~~
"

.,

<

BEVEZETO

"A puszták metropolisza"
Kecskemét város képének alakulása a 19. század végén, a 20. század elején
a tervrajzok tükrében.
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A 19. sz. végén, 20. sz. elején (1880-1913) Kecskemét látványos fejlődés
szintere voll. A fejlődést 3tényezö alapozta meg:
- a város politikai és gazdasági önátlóságra jutása,
- az út- és vasúthálózat kiépülése (ezzel a kereskedelem fellen
dülése) és
- nagy egyéniségek jelenléte a város élén.
Az 1870: 42. tC.-kel Kecskemét önálló törvényhatósági jogú (thj.) város
lett, kiszabadult a megyei függőség keretei közül, elnyerte a teljes önállóságot ügyeinek intézéséhez. A városvezetés tudatos gazdaságpolitikával elő
segítelle a városnak és lakóinak vagyonosodását. A gazdaságpolitika egyik
meghatározó eleme volt az 1911-ig megszakítások nélküli birtokszerzés,
melynek következtében a 169 ezer holdas Szabadka és a 166 ezer holdas
Debrecen után Kecskemét a harmadik legnagyobb területű városa lelt az országnak a maga 163.241 katasztrális holdjával. A megszerzeIt területeket
parcellázással (bérbeadással, vagy eladással) hasznosították, többnyire a
város lakóit jullatták földhöz. Ez biztosította a fejlesztés egyik anyagi hátte·
rét. A korábbi nagyarányú állattenyésztést az 1880-as évektöl a szőlő· és
gyümölcstermesztés és sertéstenyésztés váltolIa fel. Nagy szőlö- és gyümölcsültetvényeket létesítell itt az állam, a város, sívó homokba fektették
pénzüket tőkések, jómódú polgárok. A város gazdasági fejlödését segítette a
vasuthálózat is, A még 1854-ben átadott Cegléd-Kecskemét-Szeged fővo
nalhoz a 19. sz. végén, 20. sz. elején egyes pusztákat a várossal összekön
szárnyvonalak épültek (Fülőpszállás, Tiszaug, Lajosmizse felé), melyek lehetövé tették a fokozatosan növekvő termékmennyiség gyors be· és átáramlását, a piaci forgaimat. A város vezetöi exportlehetőségeketteremtet
tek a megtermell áruknak. (Az 1890-es évektől egészen az I. világháborúig
Kecskemét területéről származott az ország gyümölcskivitelének kb. 25 %-a.)
A polgári fejtődés útján megindult Kecskemét városias jellegének erősödése
a lakosság foglalkozás szerinti megoszlásában ís megmutatkozolI. Az addig
jellemző kézmúípart a 19. sz. végére erősödő gyáripar - elsődlegesen
mezőgazdasági jellegú feldolgozóipar - váltotta fel. A kedvező adottságok
és lehetőségek felismeréséhez, a fejlődés érdekében való felhasználásához
koncepciózus városi előljárókra, hatékony testületekre is szűkség volt. A vá·
ros két kiemelkedő poJgármestere - Lestár Péter (1880-1896) és Kada Elek
(1896-1913) - tudatosan látolt hozzá a városfejlesztéshez. Míg lestár gazdasági és kulturális téren megalapozta, Kada folytatta és kiteljesílelte a fejlesztést.
Kecskemét a Katona József korából, a 19. sz. első harmadából hozott
nagy-falu jellegét igyekezett levetkőzni a század második felétöl gazdasági
megerősödésével szinkronban. A településfejlesztési munkához tervszenJen
láttak hozzá a város vezetöi. A városrendezési terv kidolgozását egy széleskörü városfelmérés (1869) alapozta meg. l88t-ben építkezési szabályren·
delet készült, mely lehetővé telte az építkezések egységes szempontok szerinti ellenőrzését, majd városszabályozási terv készült. Legelöször a város-

központ rendezéséhez látlak hozzá, lebontottak a régi, elavult, az elképzelt
térbe ékelődő épületeket, egy központi piactér kialakítása érdekében. Ez a
tér - a Szabadság lér - lett a 20. sz. elején a város legfontosabb gazdasági
központja. A piacteret azután gyűrüszerűen vették körül az egymás után
épülő közigazgatási, egyházi, kulturális jellegO épületek, utcákat nyitottak
(RákÓCZi Úl). új tereket alakítottak ki (Széchenyi lér, Kossuth lér) a iStérhez
kapcsolódóan.
Az l890-es évek elejére elodázhataUanná vált az öreg, szűkös, toldottfoldott városháza helyett egy új építése. A pesti építészek - Lechner OdOn
és Pártos Gyula - átlal tervezett városháza az 1893. május l1-ei alapköle·
téle Itől számítva 27 hónap alatt épült fel. A városháza a mezőváros öntudatra ébredését tükrözte. Ez az öntudatra ébredés els5sorban a v:trosi vezetöséget jellemezte, de jelentkezelt a memvárosi polg:trok körében is. Az
épület új formanyelvével szinte évtizedekre meghatározta a város építészeti
arculatának fejlödését. Kada Elek maga is törekedeIt arra, hogy a városban
~ ... a ,:,agyar épitOmüv.észet legujabb irányai jellegzetes kifejezést nyerjee
nek. (Irta a Vasárnapi Ujságban 1912. jul. 7-én megjelent cikkében.) A koncepció megval6sitásához pénzt szerzett és jeles épitészeket nyert meg. A
már emlitett Lechner Ödön, PMos Gyula és köveDi: Már1::us Géza, Komor
Marcell. Jakab Dezső szecessziós stilusú épGletekkel (Cifrapalota, !Paros
Otthon - ma Ifjusági OmlOn) gaZdagitolták Kecskemét városképét. (Ok országos viszonylatban is a magyar nemzeti építészet megteremtésén fáradoztak.) Az 1909 után tervező pesti épitészek az ún. Fiatalok (J:tnszky Béla,
Szivessy Tibor, Mende Valér) pedig az ország különbOm, néprajzilag értékes terOleteir61 hozolt elemeket felhasználva építettek Kecskeméten jelentős
épületeket: a Kaszinó épülete (Rákóczi u. 3.), a Gazdasági Egyesület (Rákóczi ut 5.), a Ref. Jogakadémia és Gimnázium (Szabadság tér 7.) és az
evangélikus bérház (Szabadsag tér 3.) épOletei. Kecskemét elsOsorban a
19-20. század fordulóján keletkezett épületekkel írta be nevét a magyarországi épitészellörténetbe.
Kecskemét pusztába rajzolódó polgárosult városképe a 19. sz. végén, 20.
sz. elején alakult ki. A karcsú torny(r templomok és' a földszintes polgár- és
parasztházak közé főleg 2-3 szintes bérházak. egyesűleti és városi épűletek
kerültek. A templomok mellett ezek az épületek adták a település városias
jellegét. Szinte minden közület építkezett. Az egyházak renováftatták templomaikat, bazárokba (ref. és gőrög egyház), bérházakba (evangélikus, r. kat.,
izraelila)fektették pénzűket. A városi sugárOt (Rákóczi út) két oldalán pénzintézeti és egyesületi .paloták~ emelkedtek. Az első látványos eredmények
láttán az országos sajtó biztatta Kecskemét épilleDit. Az elkészült műveket
példává emelték és ettöl már csak egészséges hiúságból is folytatták Kecskeméten az újabb szellemű épltkezésekel.
.
A kialakuló új városképi együttes épületei a kőzpontban alkalmazkodtak a
megmaradt régi épületekhez. Ezek az új épületek magasságuk és tömegük
szerint léptékbeli középarányt jelentettek a magas templomok és földszintes
polgárházak és főleg a külső városrészekben elhelyezkedett nagytömegű
parasztházak között. A középítkezések lendületet adtak a városi lakosság főleg a polgárosodottabb. anyagiakban gyarapodó réteg - építkezéseinek.

Polgári házak épültek a főtérről kivezető utcákon, terek mentén. Nem minden esetben épült új épűlet, gyakran a 18. sZ.-i alapra készitettek emeletet,
vagy alakítottak ki új homlokzata!. Ezek a városközpontban. ha magasságuk
különoozöll is, egységes utcaképet alkottak. A városmagtól északra esö
homokos területen villanegyed kezdett kibontakozni. A polgárházakat. villá.
kat építő társadalmi réteg ízlésben. épltésze1ben egyaránt a leglanulékonyabb volt, alkalmazták az új épitészeti elemeket.
A tárgyalt korszak robbanásszetú változást hozolt Kecskemét városképében, a városias karaktervonások ekkor alakultak ki arculatán. Etöl kezdve
~ecskemét már nem egy parasztváros, nem egy földszintes halmaztelepüles, hanem egy modern igények szerint gyarapodó al/öldi nagyváros képét
mutatta. ~ ... Egy új várost látok magam előtt - mondta már a 19. sz. végén a
Kecskemétre látogató Jókai Mór -, egy európai városI. Valljuk meg az igazat, egy fél század elót! tökéletes ázsiai véros volt... Nem csak az újonnan
emelkedett paloták tanuskodnak a város emelkedésér61. hanem tanúskodik
az egész szabad szellem, mondhatni, amely átgyUrta az itteni szokásokat.~
Ezért nevezte Jókai Kecskemétet ..a puszták melropolitszá e -nak.
A 20. sz. tízes éveinek elején azonban sulyos természeti katasztrófa bénította meg egy időre az épltészet és a város fejlödését, az 1911. julius B-ai
földrengés. Hatalmas károk keletkeztek, a helyreállítási munka évekig eltar.
tott. Kecskemét építészete már nem újulhatolI meg ismét, mert a károk föl.
számolása, az épOlö házak befejezése után az I. világháborU akadályozta
meg a fejlődés továbbí menetél
Az 1880 és 1913 között keletkezett épületek. az akkor kiatakitott 6tér.
máig meghatározzák Kecskemét városképét.
A levéltárunk által rendezett kamara·kiállitással ezt a várostörténeti jelentöségü fejlődést szerettük vofna bemutatni egy olyan forrástipus - épületek tervrajzai - segitségével, amelyek ritkán kapnak helyet kiállításokon. A
tervrajzok mérelUknél fogva nagy helyigényOek, ezért nagy kíállitótermekben
hatásosabbak lennének. Mivel intézményünk kiállító- teremmel nem rendelkezik, a folyosó-galérián a levéltárunkban órzöll eredeti tervrajzok kicsi'lyitett
másolataíl állítottuk ki. Azért választottuk a kicsinyitellformát, hogya jelentös építészek által tervezell rajzokból minél többet tudjunk bemutatni. Amelyik ~,:,ü1elről van gyOjteményünkben közvetlenül a megvalósulás, megépítés
utám időszakban készült fénykép. képeslap, azt is kiállitolluk a tervrajz mellett. Ugyanakkor igyekeztünk bemutatni azokat a neves építészeket ís, akik a
terveket készítették. (Ez föleg a középOleteknél valósulhatott meg, mert a
magánépületeket, polgári lakóházakal, villákat egy-két kívételtöl eltekintve
ísmeretlen helyi mérnökök, esetleg kömüves mesterek készítették.)
A kiállítás rendszere nem a kronológia, nem a tervrajzok elkészültének
időpontja. vagy amegépülés ídeje. Nem is az építészeti stilusirányokat, vagy
a neves építészek egyes munkáit bemutató rendszerezési elvet tartottuk
szemelőtl. Inkább arra kívántunk rámutatni, hogy kik építkeztek. a város milyen rétege volt az épilletö. milyenek voltak az igényeik, kik alkalmazták az
új építészeti formákat. A bemutatásra kerOlő épületek tervrajzai mind a városvezetés, mind a lakosság polgárias szépérzékének, igényességének bi.
zonyítékai.

Minden egyes kiállitolI dokumentumot sorszámmal lállunk el. A sorszámozott dokumentumok leírása a tablók mellell ls szerepel, és a kiállítás-vezetö is tartalmazza a levéltári jelzetekkel együt!. A kiálitási kalauzban né·
hány tervrajz képét, illusztrációként bemutatjuk, az ill látható tervrajzok nem
láthatók a kiállitáson, de szintén intézményünk őrizetében vannak és a terv·
rajzgyűjtemény darabjai.
Reméljűk a kiilllítoll dokumentumok elnyerik látogatóink és talán a szakemberek érdeklődését is, segitenek megerősíteni az épitészeti hagyományok iránti tiszteletet
Kecskemét, 2003. január

KÖZÉPÜLETEK

A város épületei
1. Viztorony és Rákóczi emlék Kecskeméten - homlokzat (akvarell )
Tervező (továbbiakban T.).: Lechner Ödön 1910 körül.
A Rákóczi út vasútállomás felőli végéhez tervezell épitmény nem vaósul!

meg.

Péterné Fehér Mária
f6/evé/fáres

BKMOL. XV.1S Tervrajzok gyűjteménye 58/1.

2.

Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város térképe 1915.
(nyomtatott, színes)
BKMOL K6nyvtára, LI. sz. 118.
főhomlokzat. (vászonpausz)
Kecskemét, 1912. IV. Rajzolta: Lantos István építész.
Az eredeti. Lechner Ödön és Pártos Gyula áltaJ tervezetthez képest kisebb
változtatástlartalmaz az 1911. évi földrengés okozta károk miatt.
(Ma a Kossuth tér 1. szám alatt áll az épület)
BKMOL. XV. 15 Tervrajzok gyüjleménye Ke. 186/1.

3. Kecskemétthj. város székháza -

4. Kecskemét Városi Színház - főhomlokzat. (karton, fénymásolat, akvarell)
T.: Hermann Helmer és Ferdinand Fellner bécsi niiépítészek (1895).
(Ma Katona József tér 5. szám alall áll az épület)
BKMOL. XV.1S 49. léka
5.

Városház tér, Kecskemél1872. (fotó)

A Szentháromság szobor és az "öreg" városháza.
BKMOL. XV.5 Fotók és képeslapok gyujleménye 421152.

6.

Főtér,

Kecskemét 1872. (fot6)

A Református templom és a Barátok temploma kőrüli boltokkal.
BKMOL. XV. 5 Fotók és képeslapok gyüjteménye 421/10.
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7. Fötér, Kecskemét 1872. (fot6)
Az. Evangelikus templom és Izraelita templom

előtti

rész.

BKMOL. XV.5 Fotók és képeslapok gyujteménye 421/13-

8.

Az. 1746-ban épül! régi városháza képe (az épületeI 18Q6-ban bővítették).
(fotó)
BKMOL. XV.5 Fotók és képeslapok gyűjteménye 39511.

A Lechner Ödön és Pártos Gyula állal tervezett kecskeméti városháza közgyülési termének hosszmetszete.
vászonpausz
BKMQL. XV. 15 27. léka

9. Lestár Péter (Kecskemét, 18t9. jan. 18. - Kecskemét, 1896. máj. 31.)
Kecskemét polgármeslere 1880-1896 között
(arckép)
ln.: Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1890. 84. o.
10. Kada Elek (Kecskemét, 1852. máj. 2. - Kecskemét, 1913. jún. 24.)

8
Kecskemét polgármestere 1897-1913 között. (arckép)
ln.: Kecskeméti Nagy Képes Nap/ár 1914, 233. o.
11. Kecskemét thj. város székháza - oldalhomlokzat (a Lestár tér felöl).
T.: lechner Ödön és Pártos Gyula rrílépitészek, Kecskemét. 1893. ápr. 8.

lkarton)
BKMÖL. XV. 15 Ke. 185/2.
12. Kecskemét thj. város székháza - A·B metszet. (színezett karton)
T.: Lechner ödön és Pártos Gyula múépítészek. Kecskemét, 1893. ápr. 8.
BKMÖL. XV. tS Ke. 185/3.

13. Lechner ödön (Pest, 1845. aug. 17. - Budapest, 1914. jún. 10.) épitész,
a kecskeméti városMza tefVeZl3je. (arckép)
ln,: Gerle János - Kovács Anita - Makcwecz Imre: A századforduló magyar
éprtészete. Békéscsaba, 1990. Il,. o.

14. Pártos (PuntzmaM) Gyula (Apatin, 1845. ? - Budapest. 1916. dec. 22.)
épltész, a kecskeméti városháza tervem;e. (arckép)
ln.: Gerle J. - Kovács A - Makovecz f.: A századfOlduló magyar épi,észete.
Békescsaba. 1990. ,". o.

15.. Lestár Péter 1893. nov. 1s.ei jelentése a tanácsnak a városháza alapló-

IelételekOf (1893. máj. l1-én) elhetyezett iratokról, tárgyakról.
BKMŐL. IV.I9Q8.-t) Kecskemét Város Tanácsának iratai. K6zigazgatásj iratok
37/1893.

16. Városháza, Kecskemét - Képeslap a 20. sz. elejéről.
BKMOL.

xv. Fotók ás képes/apol< gyűjteménye 524113.

17. Kecskemét thj. város székháza - UVegabIak terve. (festett karton)
Készűlt Kratzmann Ede EIs6 Magyar Ovegfestészeti és Ovegedzési
Mülerem, Budapest Kivitelező: R6th Miksa.
BKMÓL.. xv. 15 Ke. 23012.
18. Kecskemét th;. város székháza - a díszterem elnöki emetvénye. (karton)
(A nyomott motívumos, b6rbevonatú bUtorokat lechner és Pártos terveí
alapján Rainer Károly szegedi asztalos készítette.)
T.: lechner ödön és Pártos Gyula rríJépitészek, Kecskemét, 1897. jan. 23.
BKMOL. XV.1S Ke. 191.

22. Városi színház - Képeslap a 20. sz. elejérOI.
BKMOL. XV.S Fo/ók és képes/apok gyűjteménye 524123.
23. Kecskemét Városi Színház -földszinti alaprajz. (akvarell)
T.: H~rmann Helmer és Ferdinand Feliner bécsi rrúépítészek (1895).
BKMOL. XV. 15 49. léka
24. Kecskemét Városi Színház - nézőtéri keresztmetszet CD, F-E. (akvareU)
T.: Hermann Helmer és Ferdinand Fellner bécsi ITŰépitészek (1895).
BKMOL. XV. lS 49. téka
25. A Kecskemét Városi Mozg6fényképszínház tervrajza (ma Városi Mozi) _
elölnézet. (kartonra húzott papír,fénymásolat)
T.: Ecker József, Temesvár, t913.VI. 30.
BKMÓL. xv. IS 48. telca

26. A Kecskemét Városi Mozgófényképszínház tervrajza (ma Városi Mozl) oIdaJnézet (kartonra húzott papír, fénymásolat)

T.: Ecker József, Temesvár, 1913. VI. 30.
BKM(jC XV. 15 48. teka

27. Mátyás király téri elemi népiskola építési terve - föhomlokzat, alaptajz,
metszet egy rajzon. (akvarelQ
(Ma Mátyás Király Általános Iskola, Mátyás király krt. 46.)
T.: lantos István építész, é.n.
BKMCN.. XV. 15 56. téka

28. Kecskemét thj. város lll. ker\ileli községí néPiSkOIája - homlokzat, A-B
metszet, helyzelrajz egy rajzon. (akvarell)
(Ma Magyar Ilona Általános Iskola, HofflTlélM János u. 8.)
BKM6L. XV. IS 56. téka
(később Polgári leányiskola) lervrajza _
(akvarell)
(Ma Zrínyi Ilona ÁltaJános Iskola, Katona József tér 14.)
T.: Papp Sándor épfll5mester é.n.
(A középső egységtöl bajra levő épOlettész épOlt csak meg, a középső rész
ma a Katona József Színház kelJéktára és itt ITÍlködik az ún. Ozemszinház.)
BKM(jL. xv. 15 59. léka

29. A Kecskeméti Központi Népískola
főhomlokzat.

19. Kecskemét Városi Színház - nézőtéri keresztmetszet. (akvarell)
T.: Hermann Helmer és Ferdinand Fellner bécsi rrúépitészek (1895).
BKM(jL. XV.1S 49. téka

30. A polgári leányiskola - foló
ln.: Kecskemét anno ... Képek a régi Kecskemétr61. (Irta és szerkesztette:
SzékeJyné K6röslllona) Kecskeme/, 1998.26. o.

20. Ferdinand FeUner (Bécs, 1647. ápr. 19. - Bécs, 1916. márc. 22.) építész,
a kecskeméti városi színház tervezöje. (arckép)
ln.: Del Architee/en der Illusion Thea/etbau und Bűhnenbild ln Europa.Graz,
1999. 17. o.

31. Kecskemét város bérháza (Cifrapalota) - főhomlokzat. (vászonra húzott
papír, hátlapján ragasztással)
T.: Márkus Géza 1902.
(Nem ez a változat valósult meg.)
BKM6L. xv. IS 46. téka

21. Hermann Helmer (Hamburg, 1649. júl. 13. - Bécs, 1919. ápr. 2.) építész,
a kecskeméti városi szfnház lervezöje. (arckép)
ln.: Die Archilee/en der i//us/on Theaterbau und Bűhnenbild ln Europa. Graz,
1999.17. old.

32. Kecskemét, Rákóczi út - Képeslap a 20. sz. elejéről a Cifrapalotaval.
BKMÓL. XV. 15 Fo/6k és kápes/apokgYűjteménye524/14.
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Állami épületek

33. Márkus Géza (Budapest. 1872. ápr. 6. - Budapest, 1912. dec. 5.) épitész,
aCifrapalota tervez6jének arcképe.

36. A Magyar Királyi Törvényszék ép(Jlete Kecskeméten - főhomlokzat.
(Ma Megyei Biróság, Rákóczi út 7.)
T.: Wagner Gyula múépftész, 1903.
(sokszorosított karton)

ln.: Gerle J. - Kovi1cs S. - Makovecz I.: A szúadfordu/ó magyar épllészete.
Békéscsaba, 1990. 134. o.

34. A Ben&féle háztelken felépltendö városi bérMz terve - Vásári Nagy u. felöli
homlokzat, Hosszú utca felöli homlokzat, A-B metszet egy rajzorl.

BKMCJL. XV. 15 Ke. 6811.

T.: ifj. Gyulyás János és HéÜas István vállalkozók, Kecskemét, 1905. V. 22.
(Az épület az 1960-as években kocsmaként funkcionált az ún. ~Don·
kanyarban-, a Petőfi SAndOr utca kialakitásakOl' lebontották.)

37. Törvényszéki palota Kecskemél- Képeslap a 20. sz. elejéröl.
BKMÖI.. XV.5 Falók és képes/apok gyOj/eménye 524162.

(festett, vászonpausz)
BKMOL. XV. tS 54. léka

35. Katona Józsel gyógyszertára, (a 8ene-féle lelkem épített városi bérházban)
Kecskemét - Képeslap a 20. sz. elejéről.
BKMCH... XIIf.6Ib A Katona család iratai 17. d. 28. sz.

•

I

,

•
nl

...

Egyházak épületei
39. A Kecskeméti izraelita templom kOIs/5 atatakitási rajza - fóhomIokzal
T.: Baumhom lipót mOépitész, Budapest, 1913. I.
(Az 187o-ben épUn zsinagóga kupoIá.já.t at kellett alakítani az 1911. évi
földrengés után, és a Rák6czi üt fek:lli oldalát kiegészitették.)
(akvarell)
BKMÓl.. XV. 15 50. téka

.

,.......

38. A Magyar Királyi Á11amí Gyermel<rneMely Kecskeméten - főhomlokzat.
T.: ismeretlen
(karton)
BKMÓl.. xv. 15 52. téka

"b

risrsH

'_*"" , ..; •

40. A Kecskeméti izraelita templom kOlső atalakitási rajza - oldalhomlokzal a
Rák6czi u. felől. (akvareUl
T.: Baumhom lipót múépitész, Budapesl1913. I.
BKMÓL. XV. 15 SO. téka
41. Zsinagóga - Kecskeméten. az 1911. július 8-i földrengést kövelöen.
Képeslap
BKMÓL. XV.5 Fotók és képes/apok gyOjfemilnye 524189.

•

l

J
A Royal-szálló átépítési terve (pausz).
T.: Zaboretzky Ferenc, 1904.
Az épOlel később szanatóriumkénl, majd tisztiklubként müködött, ma a Magyar

Honvédség Kulturális Szolgáltató KhI. -nek ad otthonI.
BKMCJL. IV 19081b. 224511906.

42. Baumhom lipót (Kisbér, 1860. dec. 28. - Budapest, 1932. júl. 8.) épilész
(a<ekép)
ln.: Gerle J. - Kovács A. - Makovecz I.: A századfordul6 magyar épífészete
Békéscsaba, 1990.33. o.

43. A Kecskeméti Izraelita Hitközség bérM.za - föhomlokzal. (vaszorrpausz)
(Ma a Centrum Áruházzal szemben a Nagykőrösi utcán.)
1.: Weiss István mérnök, 1897.
BKMCJL. XV. 15 54. léka
44. A Róm. Kath. Egyház által épltenclö bérház terve - Kossuth téri homlokzat
(a Városháza épületével szemben). (vászonpausz)
T.: labotetzky Ferenc épitész, Kecskemét, 1894. ápr. 20.

12
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(A II. világháborúban helyrehozhatatlanul károsodott, az el95 emeletig
maradt meg épen, majd lapos letöl kapott, csak az 199O-es években
emeltek rá sátortelllt. Ma itt müködik az Érseki Helynökség.)
BKMŐL. XV. IS 54. réka

45. Kecskemét, a Kath. egyház bérháza • Képeslap a 20. század elejéről.
BKMOL. XV.5 Fotók és képesJapok gyujteménye 5241104.

46. Kecskeméti Róm. Kath. Egyházközség bazára és bérháza - homlokzat.
(Ma az Arany János utcában áll az épOlet.)
T.: laboretzky Ferenc építész 1901.
(vászonpausz)
BKMOL. XV. 15 54. léka

47. ZaborelZky Ferenc (Pest. 1857. 7 - Kecskemét, 1935. júl. 3.) építész

(a""'ép)
ln: Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1906. 307. o.

i.

l
O

O

48. A Kecskeméti Róm. Kath. Egyház bérháza - Széchenyi léri homlokzat.
T.: Jánszky Béla és Szivessy Tibor okleveles építészek,
Budapest, 1910. V. 10.
(Az épGlet a Róm. Kal. plébánia Hivatallal szemben 196&ig állt. ekkO(
lebontották és helyére épült az ún. .,lordok háza-,)
(pap"~

BK";6L xv. 15 54. téka

49. Kecskemét, Kossuth tér (Háttérben a Kath. Egyház bérháza és a
Kereskedelmi lparhitelintézel és Népbank palotája.) - Képeslap a 20.

század e!e;érol.
BKMOL XV.5 Fot61f és képesJapol< gyüjleménye 52413ö.

50. A Kecskeméti ág. ev. Egyház bérház épitkezése - homk>kzat (papír)
(Az ún. ,.luther palota- épülete a Szabadság téren.)
T.: Mende Valér okleveles épilész, Budapest, 1910. jún. 1.
BKMCH... XV. 15 54. téka
51. Szabadság lér, Kecskemél- Képeslap a 20. sz. elejérOI.
A kép jobb oldalán az evangélikus bérház, melletle a Takarékpénztár (ma
Magyar Nemzeti Bank) épülete.
BKMÖL XV. 15 Fotók és képesJapol< gyüj/eménye 524129.
52. A Kecskeméti ev. Ref. egyház állal épitend3 egyemeletes bérház tervezete
- Kálvin tér felöli homlokzat. (pausz)
T.: Bagi József és Mészáros János építészek, Kecskemét, 1892. febr. 21.
(Ma is az egyház tulajdonaban van, iti rTÍlkOdik a földszinten a Fekete Sas
Gy6gyszertár.)
BKMOL. XV.15 54. téka

-"
A Róm. Kat. Egyház bérMzának terve. a Katona József tér fel Oli nomk>kzat.
T.: labofetzky Ferenc építész, Kecskemét, 1894. ápr. 20.
vászonpausz
BKMOL. XV. 1554. téka

53. A Kecskeméti Ref. FOgimnazium és Jogakadémia távlati képe. (papír)
Rajzolta: Mende Valér, é.n.
BKMOL. XV.15 59. téka
54. Mende Valér (Pinkóc, 1886. szept. 4. - Bécs, 1918. jan. 7.) épitész, a
Jogakadémia tervezöjének arcképe.
ln.: Gerle J.• Kovács A.. Makovecz I.: A századforduló magyar építészete
Békéscsaba, 1990. 145. O.

55. A Kecskeméti Ref. Egyház Jogakadémia és Fögimnázium építkezése főhomlokzat. (Ma a Református Gimnázium és Általános Iskola rriiködik az
éptjletben, Szabadság tér 7. sz. aJatt.)
T.: Mende Valér építész, Budapest, 191 Q. dec. 23.
(papír, sokszorosított)
BKMOL. XV. 15 59. téka

56. Kecskemét, Refoonátus fögimnálium és jogakadémia - Képeslap a 20.

század elejéröl.

Épült 1912-OOn.
(vászonra húzolI papir)
BKMOL. XV. IS Ke. 62/f.
64. Korb Flóris (Kecskemét, 1860. apr. 7. - Budapest, 1930. szepl. 16.) építész
arcképe.
ln.: Gerle J. - Kovács A. - Makovecz I.: A századforduló magyar építésze/e.
Békéscsaba, 1990.91. o.

65. Népballk palota, Kecskemét- Képeslap a 20. sz. elejérOl.

BKMOL. XV.5 Fotók és képesJapok gyDjteménye 524194.

BKMOL. XV.5 Fotók és kfJpesJapok gyűjteménye S24fl4.

57. A Kecskeméti GÖf. keL Egyház által építendő béfMZ: vázlallerve - hossz
homlokzat. (Ma is meglévő épület a Görög templom utcában.)
T.: laboretzky Ferenc építész, 1894. II. 5.
(vászonpausz)
BKMtX. XV. IS 54. téka

58. A Kecskeméti Gö.... kel. Egyház által épílendS bérház vázlatterve - udvari
homlokzat. (vászonpausz)
T.: laboretzky Ferenc építész, 1894. II. 5.

Egyesületek épületei és laktanyák
66. A Kecskeméti Városi KaSti"IÓ terve (Rákóczi U1- KJaPka u. sarok) homlokzat (Ma az éptjletben székel az MTA Regionális Kutatások
Központja.)

T.: Jánszky Béla és Szivessy TtbcH" építészek. 1910. VI. 18.
(papi')

BKMOt.. XV. 15S4. téka

BKMÓL. XV. IS 46. téka

67. Jánszky Béla (Ózd, 1684. júl. 19. - Budapest, 1945. jan. 16.) építész

Pénzintézetek épületei
59. Az Osztrák-Magyar Bank palotája Kecskeméten - homlokzat.
(Ma a Magyar Külkereskedelmi Bank épUlele a Katona József tér 1. sz.
alatt.)
T.: 2aboretzky Ferenc építész. Épült 1902-000.
(vászonpausz)
BKMOL. XV. IS Ko. 63/2.
60. A Kecskeméti leszámítoló- és Pénzváltó Bank Rt. építkezése - G-O

metszet. (A ZSinagóga mellett a Rákóczi út és Wesselényi utca sar1<án áji az
épület.) (T.:1902.)
(papír)
BKM6L. IV.19O&'b Kecskemet Város Tanácsának iratai Közigazgatási iratok

/.17621/1903.

arcképe.
ln.: Gerle J. - Kovács A. - Makovecz I.: A századfotduló magyar építészete.
Békéscsaba, 1990. 68. o.

68. Szivessy TIbor (Szeged, 1884. szepl. 29. - Budapest, 1963. nov. 22.)
építész arcképe.
ln.: Gerle J. - Kovács A. - MaJcovecz I.: A századforduló magyar építésze/a.
Békéscsaba, 1990. 69.

69. Kecskemét, Rákóczi

o.

út és KJaPI<a u. sar1<a - Képeslap a 20. sz. elejér61.

BKMOL XV.5 Fotók és képes/apol( gyDj/eménye 524135.

70. Kecskemét Sz. Kir. Város altal újonnan építend3 lovassági Iaktanya
tervezete -IOrzsépület, udvar felőli homlokzat. (kartoo)
T.: Hauszmann Sándor építész, Budapest, 1885. márc. 15.
(Ez a terv nem valósult meg, nem Igy épOlt fel a ké95bbi Rudolf laktanya.)
BKMOL. XV.1S 40. téka

61 .•Építési engedély" a Kecskeméti
építéséhez.
BKMÓL. IV. 19OM:l/. 17621/1903.

leszámítol6-

és

Pénzváltó

Bank

62. A Kecskeméti leszámítoló- és Pénzváltó Bank épülete. (fOlÓ)
ln.: Kecskemét anno ... Képek a régi Kecskemétr6/. (Irta és szerkesztette:
Széke/yné K6rösi Ilona) Kecskemét, 1998. 31. o.
63. A Kecskeméti Kereskedelmi lpar·hitelintézet és Népbank palotája homlOkzat.{Ma Sajtóház a Szabadság tér 1/A szám alaII.)
T.: Korb Flóris építész, Budapest, 1909. okt. 25.

71. Kecskeméti lovassá9i laktanya terve· törzsépulet, homlokzat, vázlat.
(Ez alapján épült meg a Rudolllaktanya.)
T.: lechner Ödön és Pártos Gyula építészek. 1887.
(karton, ceruzarajz)
BKMOL. XV.1S41. teka

72. Kecskemét thj. város által egy zászlóalj számára újonnan épitencB
gyalogsági laktanya tervezete - főhomlokzat. (pausz)
T.: Pártos Gyula mGépltész Bp, 1890. okt.

(Az épűlet egykor a Ferenc József laktanya nevet viselte, a ll. világháború
után szovjet katonák használtáJ<. 1995'ben a Kodály Zoltán Ének-Zenei
Általános Iskola és Gimnázium számára alakították át.)
BKMOL. XV. IS 38. téka

73. A gyalogsági laktanya udvari homlokzata és metszet a
Kecskemét, 1892. (akvarell)

fölépcsőn

keresztül.

BKMOl. XV. 15 38. téka

74. Kecskeméti Iparos Otthon terve - főhomlokzat. (papir)
T.: KOlTlOf Marcell és Jakab Dezső épitészek, Budapest, 1906. I. 9.
(A IL vilá!1láború után a Kecskeméten állomásozott szovjet csapatok

Polgári házak
Nagykőrösi u. és Koháry u. sarkán homlok2at. (pausz)
T.: Bagi József és Mészáros János, Kecskemét, 1893. febr. 11.
(Az épület egykor az ev. egyház bérháza - Luther palota - mellett állt, ma
már nincs meg. Helyén a Takarékszövetkezeti Banknak is helyt adó épület
áll.)
BKMÖL.IV. I90Btb t.7224/1893.

78. Király József tanító házának terve a

79. Kecskemét, Körösi úl- Képeslap a 20. sz.
József háza.)

kultúrháza lett, ma az IfJÚSági otthonnak ad helyet.)
BKMÖL. XV. 15 46. téka
75. Komor MarceD (Pest, 1868. nov 7. - Sopronkeresztúr, 1944. nov. 29.)
építész arcképe.
ln.: Gerle J. - Kovács A. - MaJcovecz t.: A századfOfduló magyar épftészele

Békéscsaba, 1990.84. o.
Dezső (Rév, 1864. nov. 4. - Budapest, 1932. aug. 5.) építész
arcképe.
ln.: Gerle J. - Kovács A. - Makovecz t.: A századfOfduIó magyar épftészete.

76.. Jakab

Békéscsaba, 1990.84. o.

n.

MAGÁNÉPOLETEK

elejéről.

(A kép bal oldalán Király

BKMÖL. XV.5 Fotók és képes/apol( gyújteménye 524/32.

80. Koritsánszky János (az Állami .Miklós· Szölötelep igazgat6;a) házának terve
a Nagykőrösi u. 27. sz. alatt - homlokzat (Ma lakóház ugyanitt.
Emeletráépítéssel eltüntettek a középrész és a kapu feletti oromzatot.)
T.: Zaboretzky Ferenc építész, Kecskemét, 1894.
(vászonpausz)
BKMQL IV.19O&tl/.307G'1S94.

81. Az épület metszeti rajza. (vászOfl)élusz)

Kecskeméti Iparos Otthon terve - oldalhomlokzat. (papír)
T.: Komor Marcell és Jakab Dezső épitészek, Budapest, 1906. I. 9.
BKMőf... XV. IS 46. léka
.... r->.,~
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T.: Zabotetzky Ferenc építész, Kecskemét, 1894.
BKMŐl... IV, 19Q&'b 1.30lG'I894.
82. Sdliffer Adolf (kereskedő, majd cipögyá:ros) MzAnak terve az I. tized
Kisvásári utcábarl- homlokzat. (Ma lakóház a Kisfaludy u. 2. szám alatt.)
T.: Danis Kálmán és Szabó Sándor, Kecskemét, 1898, (vászonpausz)
BKMÓL. IV. I90Btb t.I492/1898.
83. laboretzky Ferenc épílész házának terve a Nyereg u. és Folyóka u. sarkán.
(Ma László Károly u. - Erkel u. sar1<a) - a László Károly utcai homlokzat, az
Erkel utcai homlokzat és a Czollner tér felőli homlokzat egy rajzon.
T.: Zaboretzky Ferenc, Kecskemél. 1899, (vászonpausz)
(Jelenleg óvoda működik az épületben.)
BKMOL. IV. 190B/b I. 103511899.
84. Kovács SárlÓOr úr (földbinokos) házának terve az Ó-Temető u. sarkán homlokzat. (vászonpausz)
(Ma is az Ó-Temető utca és CzoUner tér sarkán áll az eplilet.)
T.: Zaboretzky Ferenc, Kecskemét, 1901. jún. 25.
BKM6L IV, 190BIb 1.421 111901.

,
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özv. Fishpán M6mé lak6házának teNe - homlokzat.
Készult, Kecskeméten, 1912. (vászonpausz)
(Ma lakóház a Klapka u.12. szám alatt)
BKMOL. IV. 190aIb 12.675/1912.

..

.t;•• : .

85. Kovács Sándor úr házának alaprajza. (vászonpausz)
T.: Zaborelzky Ferenc, Kecskemét, 1901. jún. 25.
BKMDL IV, I90BIb 1.421 1/1901.

Polgári villák
86. Sándor István főjegyző (1913-1920 között Kecskemét város polgánnestere)
lak6házának terve a Mária hegyben, a Tanítói Árvaházzal szemben homlokzat. (vászonpausz)
T.: Faragó Sándor és Sár1<őzy László, 1904.
(Az épület megvalósulására vonatkozóan nincsenek adatok.)
BKM()L IV.1908Ib 10864/1904.
87. SaJó Endre királyi adótiszt Iak6házának teNe a Külső Széchenyi u. sarkán a
Tanitói Árvaházzal szemben - homlokzat. (vászonpausz)
T.: Halpauer István, 1909.
(Ma lakóház a Faragó Béla fasor 18. szám alatt.)
BKMÖL. IV. 1908Ib 490011909.
88. Múszaki vélemény BaI6 Endre Iak6házának tervéhez.
Kiadta Varga th.-j mérnök, Kecskemét, 1909. II. 210
BKMÖL.IV 1908Ib49OCV1909.
89. Szalay Zsigmond lakóházának terve a II. tized Mária hegyben, az Árvaház
mellett - homlokzat és metszet. (vászonpausz)
(Ma lak6ház az Irinyi u.-ban.)
T.: Szabó Jeoö, Budapest, 1909. IX. 12.
BKMÖL IV. 190M:! 19862/1910,
90. Szlankay lajos tanár építkezése a Kulső-Széchenyi utcában - homlokzat
és hetyszínraJZ. (vászonpausz)
T.: Papp József, Kecskemét, 1909.
(Ma lakóház a Faragó Béla félSQ( 4. szám alatt.)
BKMÖL. IV. 1908Ib /9868/1910.
91. Faragó Béla (a Tanítói Árvaház igazgatója) lakóházának terve az új KUlső
Széchenyi utcában - homlokzat. (vászoora húzott papír)
T.: Mende Valér müépítész, Budapest, 1911. dec.·13.
(Ma lakóház a Faragó Béla fasoroo.)
BKMÖL IV. 19081b 38451/1913.
92. Joó Gyula (a Református Jogakadémia igazgatója) lakóházának terve a
Kápolna u. folytatásában - homlokzat. (papír)
Ma lakóház az Acry Endre utca és Irinyi utca sarkán.).
T.: Mende Valér müépítész, Budapest., 1912. okt. 10.
BKMÖL. IV.19081b 15361/1913.
93. Tek. Haidu József úr lakóházának terve Kecskeméten - homlokzat.
T,: Mende Valér múépilész, 1909, VII. 7. (festett, papír)
(Ma lakóház az Irinyi u. 10. sz. alatt.)
BKMÖL. XV. /5 Ke. /9/1.
94. Tek. Hajdú József ur lakóházának terve Kecskeméten - metszet.
T.: Mende Valér müépítész. 1909. VII. 7, (festell, papír)
BKMÖL. XV. 15 Ko. IM.

Támogatók:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata
Adria-Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.

