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A kicillilóst rendezte:
Szabó Bence
A kiállítás anyagál vá/agallák:
Apró Erzsébet,
Köfalviné Ónodi Marta,
Pelö Melinda,
Péterné Fehér Maria,
Szabó Bence,
Tanczos·Szabö Ágota
A Icatal6gust öss=eÓllitoua:
Szabó Bence

es

Muvészeti nl/iszaki rendező:
Mudri Andor
Kiadja:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára
Kecskemét, Klapka utca 1)·15.

BEVEZETŐ
,.szabados Kecskemet
július 6-róf

Varas V[árosi] Közönség; Jegyz6 Könyvének Kivonata 1845.

E Város legföbb Kintsei közé számítván e V[árosi) Közönség mind azon /rományo.

kat. mel/yek részint a Varas; jogok meg szerzéséról, részint a Varas tillaJ szerzell
birtokok igazo/ásául szaJgá/nak, - a meJ/yek az úgy nevezell Secretum Archj~'Umba
tartotnaJe. és ezen iromán)'ok felelli órklkJés \'alamint
Kinevezeu Tagok á/fali
elrendezésenek
EJenchusillJílásának elhatáro=ásából
iJJyképpen eJrendezell
Secretum Archivum három KulrsokkaJ eJ/áltassék és egy Ku/ts e Város jő 8irájónak,
másik Szoszo/fojónaJc. harmadik ezt keze/fö Jó Jegyzőjének kezekbe tétele mellett,
ezenlUlra ezen archivum feletti örködésben megbizassanak.
Kiadta Gyenes Imre,
I'larosi) Közönségi Jegyző"

es

Keeskemét ..szabados" mezőváros 1845. évi jegyzőkönyvi kivonatának feni idézell
soraiban a levéltárak killdetésél és valamennyi levéltáros hivatását összefoglaló, mai
napig is érvényes summázat olvasható. A levéltár, régies nevén archivum évszázadok
óta alapvető fontosságú társadalmi feladatol lölt be: őrzi, rendszerezi mindazon írolt
forrásokat, amelyek egy adott közösség (megye, varos, község, testületek stb.) és az
egyén jogait hitelesen tanúsítjak. Az archivumok egyben identitásunk fontos letéteményesei: a levéltár sötét raktárainak polcain a sok évszázada porosodó ódon jegyz&könyvek, megsárgult iratok felfedezése, fehárása lcútffiül szolgál a történelem •.homályába" veszö múltunk feltánisahoz: a jelent megérteni vagy a jövőt tervezni a múh
ismerete nélkül nem lehet.

Évszázadok sorai
Írott emlékek a Bács-Kiskun Megyei Levéltárból

•
~....'~'~~' ,;;:.,~~_ ....
Felelös kiadó:
Dr. Gyencsei József
lcvéltár-igazg~tó

Kecskemét, 2009

A Bács-Kiskun Megyei Önkomlányzat Levéltárának 2009. évi kiállítása kapcsolódik az intézmény falai közölt hagyományszcruen megrendezett kamarakiállítások sorához, bizonyos értelemben mégis rendhagyó esemény. A rendezés alapvető koncepciója
egy, a levéltárat sokoldalúan bemutató tárlat felvonultatása volt, amely alapjaiban támaszkodik az elmúlt évek kiállításainak legemlékezetesebb forrásaira, emel1ett tartal1

maz eddig még be nem mutatott dokumentumokat is. A kiállítás rendezö elvét a be·
mutatotl dokumenrumok sorrendisége tükrözi: a levéltárba belépő látogató elsöként az
intézménnyel, annak több mint fél évszázaddal ezelőtti létrejöttével kapcsolatos dokumentumokkal, forrásidézctekkel ismerkedhet meg. Ezt a levéltárban féltve őrzölt do·
kumentum-együttes követik. Sajnos a kiállítás anyagának kronológiai sorrendjél 3. tárlatnak helyet adó folyosó adottságai némiképp háttérbe szoritották. Ugyanakkor törekedtünk a kiállítás egészében, csakúgy, mint az egyes tematikus egységeken beUlI bizonyos rendezési elveket érvényre juttatni. Kamara kiállitásunk kilenc fejezetre oszlik,
az alábbiak szerint:
Megye és levéltár születik
Városi archívumok okmánytára
Joghatóság és igazságszolgáltatás
Egyháztörténeti dokumentumok
Céhek, egyletek, Wsaságok
Forradalmi események a Duna-Tisza közén:
1848-49-es forradalom és szabadságharc és az 1956-05 forradalom
dokumentumai
VII. Kéziratos térképek
VIII. Kecskemét, a puszták metropolisza
IX. Híres emberek kéziratai

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A tárlókban, tablókon elhelyezett iratok egy többszinfÜ, szakmai és esztétikai kritériumok által meghatározott szelekció eredményeként kenlltek bemutatásra. A látogatók
elé tán források válogatása mögött sok esetben nehéz döntések, polémiák húz6dnak
meg, a tárlat sokszinüsége, müfaji változatossága, a kiállitható dokumentumok számbeli végessége ugyanakkor szigoni "önfegyelmet", kQmpromisszumokat követelt a
rendezötől. Célunk - mint már arra utaltunk - nem is lehetett valamennyi őrizetünkben
lévő szép és értékes dokumentum bemutatása, hiszen az már bőven túlhaladta volna
egy kiállítás kereteit; rendezvényOnk koncepciója az, hogy mind többen érdeklódöként
megismerjék levéllárunkat, betekinthessenek az itt őrzött gazdag forrásanyagba, majd
kutatóként visszatérjenek intézményünkbe.

A KIÁLLíTÁS DOKUMENTUMAI
I.

Megye és levéltár születik

Ol.

A kiállítás bevezetője. Háttérben Pest-Pilis-Solt vármegye (1796) és Bács
vánnegye (1793) térképének kOlönleges montázsa valamint ezen, az 1950-ben
alakult Bács-Kiskun megye határa látható.
(BKMOL XV. I. a. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár térk:épgYÜjteménye. 2.
Pest 14. és 2. Bács-Bodrog 10.

02.

A levéltár Historia Domusának 3. oldala a kezdetekről: ..A Bács-Kislcún megJ'ei
J95J.jonllár J-vel alakult meg Bács-Bodrog megye, Dél-Pestmegye
es Kecskemét város levéltárából KecsJcemét székheJJyel..." LejegyeZIe: Dr.
Leidecker Jenő levéltár-igazgató.
~özlevéltár

03.

A teruletátszervezés által érintett megyei levéltirak kezelése tárgyában 1950.
március 21-én kelt alispáni leirat: "Pest meg}'e levéltOrának az újonnan alakult
Bács-Kiskun megyét érintő részét mielőbb át JceJJ adni Bács-Kiskun megyenek."
(BKMOL XXXIV. M·5153-4/1950 UI.)

04.

Kiskunfélegyháza polgármesterenek utasítása: ,,A közgyiilési határozot értelmé·
ben ulasiUatik a gazd tanácsnok, hogy a 'Bazár' épiiletek épitésének kiodásánál egy a levéltár részére allealmos helyiséget készítessen és azt vas spalettákkal
láuasso el. "
(BKMOL V. 175/b 1.1972/19(0)

05.

Jegyzókönyvi bejegyzés arról. hogy 1761-ben Archivumot alakitottak ki a
városháza épületében Kiskunhalason.
(BKMOL V. 201/a Protocollum politicum I. k., 9. p.)

06.

Kecskeméten a titkos levéltár kialakitására vonatkozó jegyzákönyvi kivonat,
1845. július 6.
(BKMOL IV. 1504/, 1845.9.67. sz.)

07.

Leltár Kecskemét szabad királyi város levéltárának hivatali helyiségeiben levő
bútorok és fölszerelési tárgyakról, 1884-001.
(BKMÖL XV. 36 138. sz.)

08.

A Levéltárak Országos Központjának utasítása a Bács-Kiskun megyei levéltára
számára az elhagyott egyházi és magán épOletekben lévő iratanyag védelme érdekében. Kelt: 1950. augusztus 23.
(BKMÖL XXXIV. j·5153-411950)

Kecskemét, 2009. április 9.
Szabó Bence
levéltáros, a BKMÖL igazgatóhelyenese
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3

09.

10.

II.

12.

13.

Jelentés a Levéltárak Országos Közponljának a megyei levéllárban
anyag mennyiségéről. Kelt: 1951. március 21.
(BKMÖL XXXIV. 8611951)

őrzött

irat-

A ••Bács Kiskun Megyei Közlevéltár" jelentése 1950. évi munkájának eredményeiről. Kecskemét, 1951. február 12.
(BKMÖL XXXIV. 48/1951.)
A levéltár 5 éves munkalerve 1950-1954. Keh: 1950.julius 14.
(BKMÖL XXXIV. M-5153-8/1950)
Leidecker Jenő levéltár-igazgalói megbízólevele a Levéltárak Ors7.ágos
KÖzp<>n1jálól. Budapest, 1950. november 17.
(BKMÖL XXXIV. L-5153-1411950)
..Élelleírás". A Bács-Kiskun Megye levéltárának elsó igazgatója, Leidccker
Jenő önéletrajza. 1950.junius 12.
(BKMÖL XXXIV. Ö·5153-211950)

14.

A városi ésjárási tanácsok irattári anyagainak felmérése. 1950. október 4.
(BKMÖL XXXIV. T-5153-511950)

IS.

,.Lajstrom a levéltárban elhelyezett iratokról" Levéltári alapleltár. Felfektetve:
1950. március 14-én.
(BKMOL levéltári nyilvántartások. Sz. nélkül.)

16.

..Kutatók könyve". Kutatónapló 1929-1955.
(BKMOL levéllári nyilvántartások. Sz. nélkül)

17.

Folók a levéllar dolgowiról. 1958.
(BKMÖL levéltári fotógyüjtemény. Sz. nélkül)

18.

Részletek a Napos Oldal-ból. Rajzolta dr. Balanyi Béla.

•

ll. Városi archívumok okmánytára

oI.

Kecskemél Város Tanácsának jegyzőkönyve 1690-001
(BKMÖL IV. 1504/. I. k. 1690-1699)

02.

Koháry István, Kecskemét legtekintélyesebb mIdesurának levele. Kelt 1722.
szeptember 9.
(BKMÖL IV. 1504/g 252. p.)

03.

Kecskemét fOldesurai, a Koháry család címere.
(BKMÖL XV. 4. 3. sorozat 16. sz.)

04.

Dunapataj

mezőváros

és a város földesurai egyessége a magisztráIUs alá rendelt

ítélkezésről.

(BKMÖL V. 320/. I. d. I. t. 10. p.)

05.

1636.június 7-én kelt oklevél, amikor Tegzös Janos halasi ffibíró Egerben, a 16rök basánál járt. A Kiskunság lelepOléseinek adóztatási jogát az uralkodó 1548tól az egri várnak aelia. Halas 1561-1691.ig a Paksy család maganföldcsúri
uralma alá tanozon.
(BKMÖL V. 2011b. I. sz. oklevél)

06.

Baja Varos Községtanácsának és Tanácsának jegyzőkönyve 1724-001.
(BKMÖL IV. 1001 I. k. 7. p.; 9. p.)

07.

Kunszenlmiklós 1774--1809 között vezetett városkönyve. 1774-ben a
Rajkó Istvan volt.
(BKMÖL V. 355/a 3. k. I. p. és másolat egy I667-es oklevélr6l)

08.

Kecskemét részére Maria Terézia által 1746. július 4-én kiadolt országos vasáttartási privilégium levél.
(BKMOL 1504. d. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Királyi és vanncgyci
rendeletek. 2. sz.)

09.

VI. Károly császár 1733-ban kiadott oklevele, mel1ye1 Soll mez6városnak
vásártartási jogot adomanyozotl.
(BKMÖL V. 372. 7. d.)

10.

Oklevél, mellyel Baja I830-ban I. Ferenc császártól uti és parti vámszedési jogot kap.
(BKMÖL IV. 14357088. k".)

jegyző

,

ll.

Kiskunfélegyháza város levéltárában őrzött legkorábbi eredeti irat, kelt Kecskeméten, 1735. febr. 27-én.
A félegyházi Posta házhoz tartozó fóldeknek hollétéről bizonyítvány levél, melyet Menszáros János saját keze írásával és pecsétjével erősített meg. (" ... Néhai Aczél János Úr őkegyelme, az minémű Kemye lévén Kun Fel egy Házi
Praediumban, melly is annak Halálával Dallos Ádám Uramra, úgy mint Vejére
Condescendált, azonban az én Postaházamhoz, minemű Darab Szántó föld vagyon, az két ó és új Szegedi utak között azon fóldett ... esztendőktül sZlintottam ... ")
(BKMÖL V. 101/1) L. 27. Cs. 2. Sz. 2.)

05.

A kecskeméti föbíróval együtt ítélkező kőrösi, ceglédi, szentkirályi, szentesi,
szent-lőrinci convocatus bírók előtt 1691. április 6-án lefolytatott per jegyző
könyve. A perben kecskeméti nemes Péter János azzal vádolta Szabó
Mihálynét, hogy a Kamarás familiát illető pénzt - 1000 tallért - magánál tartona.
(Dúl Mihály, Koháry István jószágainak felügyelője, a tOldesúr nevében helyben hagyta a bírák itéletét.)
(BKMOL IV. 1504/y 1696-18484.1.)

06.

A Jaszkun fökapitány engedélyezi Jászfényszaruból abeköltözést Félegyháza
területére. Az irat kelte: 1743. március 24.
(BKMOL V. 1011b L. 25. F. J. Cs. J. N. 1.)

Hós Anna, a Koháry család Kecskemét városi úriszéke előtt boszorkánysággal
megvádolt személy tetteiTŐl készült tanú kihallgatási jegyzőkönyv részlete. A
jegyzőkönyv kelte: 1746. november 24.
(BKMOL IV. 15171b 2. d.)

07.

Kiskunfélegyháza város lakóinak e1sö összeírása 1744-001.
(BKMOL V. 101IbN.7. C.J. F.J. N.J.)

Baja város tanácsának iratai. Úrbéri perek 1772-1775.
(BKMOL IV. 1002/1 5. k. 2.p.; 4·5. p.)

08.

A föbírói eskü szövege 1818-ból.
(BKMOL IV. 1504/y 4. l.)

ifi.

Joghatóság és igazságszolgáltatás

09.

Ol.

III. Mohamed szultán rendelete a budai beglerbéghez, ottani defierdárhoz es
kádihoz, melynél fogva Kecskemét város évi adójából 75.000 oszporát elenged.
Az oklevél kelte: 1598. október 5. (Felül a szultáni névjegy, a tugra.)
(BKMÖL IV. 1525 5. sz. Közölte: Homyik János: Kecskemét város tMénete
oklevéltálT3ll1. k. 62. sz. oklevél)

Részlet "Szabados Kecskeméth Várossának Rendszabásai"-ból, a polgári
vétkekr6l, III. rész. A rendszabás kelte: 1824.
(BKMÖL IV. 15041h I. d. 8. sz. irat)

10.

A budai vezérbasa rendelete az ottani kádihoz, amelyben a három város
(Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd) fenyítő hatóságát meghatározza. Az oklevél
kelte: 1628. március 24.
(BKMÖL IV. 1525 6. sz. oklevél. Közölte: Homyik János: Kecskemét város
története oklevéltálT3l II. k. 66. sz. oklevél)

Nagy János kunszentmártoni föbíró levele a kecskeméti vice fiscalishoz, Szilágyi Istvánhoz, Gress6 Mátyás kunszentmártoni lakosnak a kecskeméti vásárban kapott hamis bankója tárgyában. Mellékelve a hamis 10 forintos bankó. A
levél kelte: 1815. április 10.
(BKMOLJV. 1512 1815. No 33. J. d.)

II.

1866. február 21-én, Ladányi Gáspár számadó csikós meggyilkolását a kecskeméti fenyítő törvényszék előtt tárgyaló rögU~nítélő bíróság jegyz:őkönyvének
részlete, és a gyilkos eszköz - a balta - rajza.
(BKMOL IV. I6271b 29711868.)

12.

A bajai szóbeli bíróság elött Elesztity(cs) Imre adósai ellen benyíljtott keresete
és az adósokról felveti lajstrom l840-böl.
(BKMÚLIV.1113I.d.)

13.

Kecskemét város (nevében Bagi László polgánnester), valamint Gáll Ferenc, a
Kecskeméti Királyi Törvényszék elnöke és Madarassy László királyi ügyész
között létrejött szerződés a Kecskeméten felállítandó törvényszék, járásbíróság
és ügyészség céljait szolgáló törvényszéki épület - az ún. "Cserepes" - kibőví
tése tárgyában. Kelt: Kecskemét, 1873. október 8.
(BKMÖL IV. 19432253. sz. szerződés)

12.

13.

02.

03.

04.

•

IV. Murad szultán rendelete a budai kádihoz, a három városban e[öforduló
paráznaság bűnében vétkesek feletti fenyítő eljárás módjáról. Az oklevél kelte:
1629. október 27.
(BKMÖL IV. 15257. számu oklevél. Közölte: Homyik János: Kecskemét város
története oklevéltárral II. k. 67. sz. oklevél)
ANagykőrösről,

CeglédTÖI, SzentlőrincTÖ1, Szentesröl való "convokált at'biter"
birák előtt folyt Zakri Miklósné perének jegyzőkönyve, mely szerint Zakriné a
tűz által le-rontott háza árát kérte a yárostól. A jegyzőkönyv kelte: 1690. május
29.
(BKMOL IV. 1504/0 1690·1699. 1·2. p.)
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IV.

Egyháztörténeti dokumentumok

oI.

Kecskemét kiváltságos mezőváros bíminak és esküdtjeinek a katolikus és a
refonnátus vallású lakosság közti egyensúly érdekében hozon határozatai. A iatin nyelvü irat 1722-ben Derecskei Sámuel refonnátus hitü, Gyula mezővárosi
lakos kívánságára készült.
(BKMOL IV. 1528. 6.d.)

02.

A kecs~eméti evangélikus vallásúak összeírása 1782-001.
(BKMOL IV. 1528. Ld.)

03.

A Római Katolikus Ferences Szent Antal Plébánia íratai. A plébánia .,ajtatos
alapitványos" pénztárkönyve 1846-1847.
(BKMOL XII. 23. I. d.)

04.

Zsidó társaság tagjainak összeirása 1812-001.
(BKMOL IV. 1528.3. d.)

05.

A kecskeméti görög .,kereskedÖ-COmpania" bimjának és társainak 1765. július
27-én kelt panaszlevele a kalocsai érsekhez, templomuk használata tárgyában.
Az irat szerint a váci püspök parancsára a görog valláson lévöknek nem volt
szabad tovább templomot és papot a ,.,rési szabály szerint" tartani, templomukat
be kellen zámi.
(BKMOL IV. 1528. I. d. 200, 202 p.)

i

02.

8

A Kecskeméti ,.Deák-Czéh" artikulusait (szabályait) és az 1651-1760 között
választon "ffidékányok" (egyesületi elnökök) neveít tartalmaz6 kötet. Az egye·
sületet a Boldogságos Szúz Mária tiszteletére alapították kecskeméti, római katolikus lakosok. Az artikulusok keletkezésének éve: 1651. (Közli Homyik János: Kecskemét története, oklevéltárraL II. kötet, 236-243. oldal) A Kecskeméti
"Oeák-Czéh" artikulusainak hannadik pontja.
(BKMOL X. 288 I. k.)
A Kecskeméti Szent Antal Céh szabályait tartalmazó kötet. Az egyesi1letet
Páduai Szent Antal tiszteletére és beteg társaík segítésére hozták létre kecskeméti, római katolikus lakosok. A szabályok keletkezésének éve: 1712. A Kecskeméti Szent Antal Céh szabályainak első három pontja. A 3. pont szerint az
egylet egyik Unncpnapja, Páduai Szent Antal napja: Szent Iván hava (június) 13.
(BKMOL X. 286 I. d. I. 1.)

A Kecskeméti Szent József Társaság szabályait tartalmazó kötet. A kecskeméti
Szent Mikl6s templomban 1723-ban, Szent J6zsef tiszteletére emelt oltár ,.gyarapítására, felmagasztalására és gondviselésére" tömörültek e társaságba kecskeméti, római katolikus hívók. A szabályok keletkezési ideje: 1727. A Kecskeméti Szent J6zsef Társaság szabályzatának első oldala, melyen olvasható, hogy
a társaság Szent József tisztelói somba lép.
(BKMÖL X. 287 I. dosszié l. 1.)

04.

A Kalocsai Jó Halál Társulat törzskönyve. 1906-1944. Az egyesület nevében
szereplö ,jó halál" nem a szenvedésektól mentes halált, hanem az élet tökéletes
befejezését. a halál tudatos, érett fogadását, a halálra való felkészülést jelentette.
A társulat céljának azt tekintene, hogy megkönnyítse tagjainak a világból való
,.kiköltözést". A kötet az egyesület tagjainak nevét tartalmazza. A Kalocsai Jó
Halai Társulattörzskönyvében szerepló 1906-ban, 1907-ben felven tagok névsom.
(BKMOL X. 296 l. k.)

05.

A Bajai 1848-49 Honvédegylet igazolványa. Kelt: 1888. március 15-én.
(BKMOL IV. 1435 I.d.)

06.

A Kecskeméti Honvédegylet 1867. augusztus 7-én tarton választmányi ölése
jegyzökönyvének részlete. Az filésen határoztak a már igazolt 99 egykori honvéden kívül a még életben volt honvédek Osszeínisáról és Ország Imre - a SZ3badságharcban sebesülést szenveden honvéd - segélyezéséröl.
(BKMOLX. 110 2.d. 2.t.)

07.

A Kecskeméti Kaszinó fenntartására egyénenként fizeten 15 váltóforintnyi öszszeg aláírási íve. (Tulajdonképpen a kaszín6 tagjainak névsora.) [1830] július
16. A vidéken elsók között alakult Kecskeméti Kaszin6 tagjai a város vagyonos
gazdái, a városi elöljáróság prominens alakjai, a Kecskeméten állomásoz6 katonaság tisztjei és egyházi vezetök voltak.
(BKMOL X. 232 Ld. 3.1.)

08.

A Kalocsai Önkéntes Tüzoltó Egylet alapszabályai I873-ból, a szabályok 1-12.
§-a. A 4. §·ban fogalmazták meg, hogy mik képezik az egylet jövedelmét:
gyüjtés úlján beszedett összegek, önkéntes adományok, mulasztási birságok, a
város által e célra megszavazott összeg, alapító és pártol6 tagok tagdíjai, az
egylet javára rendezett mulatságok jövedelmei.
(BKMÖL X. 201 Ld. 4.1.)

J

V. Céhek, egyletek, társaságok
Ol.

03.

i

I
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09.

A kecskeméti ötvös céh latin nyelvü szabályzata 1557-ból. Felül: a városi
vezetőség megerősítése. Beftiggeszteu pecsét volt rajta, melynek nyoma látható
az oklevél alsó részén. Alul: Ali Subasa latin nyelvü megerősítő záradék;ival és
pecsétjével.
(BKMOL IV. 1525.)

10.

A szűes céh eskütételi szövegét tartalmazó kötet. Kelt:1830.
(BKMOL lX. 6. I. d. 52. l. 4-5. p.)

11.

A kovács, lakatos, molnár és tímár céhek pecséblyomatai.
(BKMOL IX. 6.)

12.

A kecskeméti molnár céh mesterlevele. Kelt: 1848. április (szent György hava)
27-én.
(BKMOL lX. 6. I. d. 40. t.)

VI.

Forradalmi események a Duna-Tisza közén: 1848-49-es forradalom és szabadságharc és az 1956-0s forradalom dokumentumai

Ol.

Kossuth Lajosnak, az országos honvédeimi bizottJruiny elnökének Kecskeméten, 1848. szeptember 25-én tartott toborzóbeszéde utáni éjjelen írt rendelke.
zése, melyben a népfelkelés polgari biztosaivá KecskeméIrÓl Hajagos Ilh..~ pol_
gánnesten és Fejes Jánost nevezte ki.
(BKMOL IV. 1604m.l. 97.sz.)

02.

Az 1848. julius 17-én önként táborba menő kecskeméti nemzetörök névsora
betürendben.
(BKMÖL IV. 1604/x.1.2I1a Sz.)

03.

Balajthy Vendel Kiskun kerületi konnánybiztos Kiskunhalason lovas
szabadcsapat kiállításáról, valamint honárulók, lázitók, a közbátorság veszélyeztetői ellen rögtönitélő biróság szervezéséről rendelkezik. Kelt 1849. február
8-án.
(BKMÖL v. 242Jb. No 138.)

04.

Tarkányi Ágoston elnök bejelenti, hogy a régi tanács lemondása után
Kiskunfélegyházán az ujonnan megalakult Ideiglenes Munkás-Paraszt-Éttelmí.
ségi-Katona Tanács átvette a hatalmat. 1956. október 27. (Röplap.)
(BKMOL XXXV. I. I. f. 2777. d. 1. dosszié.)
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05.

A kecskeméti repülőtér Forradalmi Katonai Tanácsa kíáltványban közli, hogya
légierő és a légvédelem a forradalom mellé állt. Dátum nélkül. (Röplap.)
(BKMÖL XXXV. I. I. f. 2777. d. 2. dosszié.)

06.

A Kalocsai Vadászezred tudatja a szabadságharcosokkal, hogya forradalom
mellé állt. Dátum nélkül. (Röplap.)
(PIL978. f. 22.ö. e. 21.)

07.

Szentiványi György vallomásában felvázolja az általa tervezcn diákcsoponosulas felépítését. Dátum nélkül.
(BKMÖL XXV. 30Jb. B. 43211958.)

08.

Baja Város szovjet katonai parancsnokának parancsa a fegyverek beszolgáltatásáról és a rend helyreállításáról. 1956. november 11. (plakát.)
(BKMOL XXXV. I. I. f. 2777. d. I. dosszié)

09.

Kimutatás Bács-Kiskun megyében a forradalmi események következtében elhaltakróI.1957.január7.
(BKMOL XXIII. I3Jb 38 933/1957.)

VII. Kéziratos térképek
Ol.

Eredeti cim: Idealis Mappa Terreni és Kets Keméth
Rövid leírása: Kecskemét környéki szöJők térképe
Keletkezés éve: 1747.
Készítők: Anyaga: vászonra huzou papír
Eredeti méretarány: Eredeti méret (cm): 57X43
(BKMOL XV. lIa I. Kecskemét 5.)

02.

Eredeti cím: Planum Geometricum Intravillanum Oppidi Baja exhibens
Rövid leírása: Baja mezőváros belső telki állományát mutató mértani térkép
Keletkezés éve: kb. 1800.
Készítők Anyaga: papír
Eredeti méretarány: 400 bécsi öl = 210 mm
Eredeti méret (cm): 97X61
(BKMÖL XV. lIa I. Baja 8.)
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03.

Eredeti cím: Szabados Kecskemét Városának az 1819·dik Esztendőben .Április
2-dik napján történt gyulladás alkalmatosságával megégett részét elő terjesztő
eredeti Mappa.
Rövid leírása: A agytemplom és környéke
Kelelkezéséve: 1819.
Készilők: Battáry Pál hites lbldmérő
Anyaga: vászonra húzott papír; részben színezett
Eredeti méretarány: 1"= IOOO
Eredeti méret (cm): 32,5X115
(BKMOL. XV. I/a I. Kecskemét 355.)

04.

Eredeti cím: Pinó, Reketye
Rövid leírása: Keletkezés éve: 1793.
Készítők: Dabasi Ferenc
Anyaga: vászonra húzolt papír, részben színezett
Eredeti méretarány: 100 bécsi öl :: 13 mm
Eredeti méret (cm): 60X58
(BKMÖL xv. lia I. Pirtó l.)

07.

Eredeti eim: Hajós városa térképe
Rövid leírása: Község belterülete
Keletkezés éve: 1864.
Készitők: Mészöly Miklós hites mérnök
Anyaga: vászonra huzon papír
Eredeti méretarány: Eredeti méret (cm): 150X92
(BKMÖL XV. I/a I. Hajós 4.)

VIrI. Kecskemét, a puszták metJ"opolisza

05.

06.
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Eredeti eim: Mappa partis terrcni Halas, Felső Szállás dicto
Rövíd leírása: Keletkezés éve: 1796.
Készítők: Dabasi Ferenc
Anyaga: vászonra huzott papír
Eredeti méretarány: l OOO bécsi ol :: 125 mm
Eredeti méret (cm): 68X49
(BKMOL XV. I/a I. Kiskunhalas 3.)
Eredeti cím: Mappa praedii Mátéháza inclyto Comitatui Bacsiensi ingremiati
sereníssimi Principis Gras(s)alkovics Dominium Bajense
Rovid leírása: Mátéháza puszta térképe
Keletkezés éve: 1795.
Készítők: Balla Zsigmond, Szalay István hites mérnökok
Anyaga: vászonra huzoU papír, részben színezen
Eredeti méretarány: 12 OOO bécsi öl:: 152 mm
Eredeti méret (cm): 94,5X54,5
(BKMÖL XV. I/a I. Baja 2.)

ol.

Viztorony és Rákóczi emlék Kecskeméten, • homlokzat
T.: Lechner Ödön 1910 körül
A Rákóczi út vasútállomás felőli végéhez tervezett építmény nem valósult meg.
akvarell
(BKMÖL XV.15)

02.

Kecskemét th. város székháza - fóhomlokzat
Kmét, 19l2.1V. Rajzolta: Lantos István építész
Az eredeti, Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezetthez képest kisebb
változtatást tartalmaz az 1911. évi lbldrengés okozta károk miatt.
vászonpausz
(BKMÖLXV.15 Ke. 18611.)

03.

Kecskemét th. város székháza - A-B metszet
T.: Pártos Gyula - Lechner Ödön múépítészek Kmét, 1893.1V.8.
színezett karton
(BKMÖLXV.15Ke.18513.)

04.

Városháza - Kecskemét. Képeslap a 20. sz. elejéről.
(BKMÖL XV.5 524m.)

OS.

Városi színház - képeslap a 20.
(BKMÖL XV.5 524123.)

06.

Kecskemét Városi Színház - föhomlokzat
T.: Hennann Helmer és Ferdinand Fellner bécsi múépítészek (1895)
karton, fénymásolat, akvarell
(BKMÖL XV.15)

sz. elejéről
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07.

Kecskemét Városi Színház - földszinti alaprajz
T.: Hermann Helmer és Ferdinand Fellner bécsi müépítészek (1895.)
akvarell
(BKMÖL XV.15)

08.

Kecskeméti iZL templom

külső

Katona József drámaíró, kecskeméti
a városnak, 1820. novemberében.
(BKMÖL XIV. 15. 5/a.)

05.

Szilády Károly (1865-1934) városi levéltárnok, múzeum- és könyvtárigazgató,
Kecskemét országos viszonylatban is jelentős könyvtárának létrehozója: Ön.
életrajz. 1885.július 5.
(BKMÖL XIII. 14.)

06.

Türr István, az 1849-es magyar légió
magánlevcle.
(BKMÖL XIII. 15.)

07.

Mészáros Lázár 1848-as honvédaltábornagy levele Mészáros Antalhoz. Kelt
1853.január 14-én.
(BKMÖL Xlii. 9.44-47. p.)

átalakílási rajza - oldalhomlokzat (a Rákóczi u.

felől)

T.: Baumhom Lipót müépítész Bp. 1913. I.
akvarell
(BKMÖL XV. IS)
09.

Zsinagóga - Kecskeméten, az 1911 július 8-i földrengést követőcn. Képe:slap
(BKMÖL. XV.5 524/89.)

10.

Bene-féle háztelken fdépítendő városi bérház terve - Vásári Nagy u..
homlokzat, Hosszú utca felőli homlokzat, A-B metszet egy rajzon
T.: ifj. Gyulyás János és Héjjas István vállalkozók Kecskemét, 1905.V.22.
Az I960-as években kocsmaként funkcionált az ún. "Don-kanyarban".
festett, vászonpausz
(BKMÖL. XV. l S)

ll.

A Magyar Kir. Törvényszék épülete Kecskeméten Biróság, Rákóczi út 7.)
T.: Wagner Gyula müépítész 1903.
sokszorosított karton
(BKMÖL. XV.15 Ke. 68/1.)

főhomlokzat

felőli

(Ma: Megyei

főügyész

04.

felajánlja Bánk Bán címü müvét

megszervezője

1872. február 2-án kelt

...

(a következő oldalon a kiállításon is szereplő Pest-Pilis-Solt vármegye (1796) és
Bács vármegye (1793) térképének különleges montázsa valamint ezen, az 1950ben alakult Bács-Kiskun megye halára látható.)

IX. Híres emberek kéziratai
Ol.

II. Rákóczi Ferenc levele 1706. február 24.
(BKMÖL 1V.1525. 6. k., 46. sz.)

02.

Petőfi Sándor levele a ftllöpszállási Bacsó Jánoshoz, melyben leírja a becsületében kárt tevő Nagy Károly újságíró párbajra hívását.
(BKMÖLXV.ll.l06.1.)

03.

Homyik János (1812-1885) városí fójegyző. levéltárnok, történész, a Magyar
történelmi Társulat és az MTA tagja, a Kecskeméti Lapok szerkesztője: Kecskemét város tönéncle oklevéltárral címü, 1860-1866 között írt müvénelk kézirata.
(BKMÖL XIV. 66.)
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