
A „Hírös Város” Szecessziós Építészete 
 

Városnézés tematikus túra keretében, szakavatott 
idegenvezetéssel a nagy építészek remekeinek felfedezéséhez 

33 év  

1880-1913 

Két fantasztikus polgármester  

Lestár Péter és Kada Elek  

és a magyar szecessziós építészet korszakának szinte minden 
jeles építőművészének egy vagy több alkotása  

 

 

 



A gyalogos városnézés tervezett útvonala (a megrendelő kívánságának megfelelően a 
lehetőségek függvényében változhat):  
Városháza – Népbank - Református Főgimnázium és Jogakadémia – Cifrapalota – Rákóczi 
út – Luther Palota – Iparos Otthon 

Találkozás a csoporttal: Városháza (Kossuth tér 1.) 
 
Nehézségi foka:   
A városközpont (óváros) minimális szintkülönbséggel könnyedén bejárható, minden 
korosztály számára ajánlható. 
 
Időtartama:  
A tervezett időtartam 2,5-3 óra a csoport érdeklődésétől függően változó.  
 
Rövid várostörténet: 

Kecskemét, a Duna-Tisza közének települése az Árpád-korban királyi, később királynői 
birtok volt. A tatárjárás során elpusztult.  

Első írásos említése az 1353-ban Nagy Lajos király udvarában íródott oklevélben történik, 
ekkor még possesio-ként, azaz faluként. 15 évvel később, 1368-ban egy újabb királyi 
oklevélben már oppidumként említik Kecskemétet, azaz mezőváros, vásározó helyként. 
Később gyakran került földesurakhoz zálogbirtokként, közülük is a legjelentősebb 
Hunyadi János. A török 1526-os győzelme után kifosztják, felégetik. Majd az 1541-ben 
visszatérő és mintegy másfél évszázadra berendezkedő török hódoltsági terület része 
lett. Amikor kiderült, hogy korábban királyi birtok volt, birtokjogilag a szultáni kincstárhoz 
került, ún. khasz város lett, amely viszonylagos védelmet jelentett Kecskemét számár. Ez 
ahhoz vezetett, hogy a többi védtelen Duna-Tisza közi település lakói közül, de 
távolabbról is sokan a „védett falak” közé költöztek. Ebből az időből származik a „Beszélő 
Köntös” legendája. 
A török dúlást követően Kecskemét a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc egy aktív 
résztvevője volt. Vak Bottyán generális Kecskemétről indult seregével az ún. nyugati 
hadjáratba. 
A két szabadságharc közötti majd másfél évszázadban a hatalmas kiterjedésű 
homokpuszták, vándorló homokdűnék megkötésével, termővé tételével foglalkozik 
Kecskemét népe. Szőlőt, a szőlősorok közé gyümölcsfákat ültettek, továbbá akácfákat, 
akácligeteket ültettek. Az akác és a szőlő gyökerei elég mélyre hatolnak, hogy a talajvizet 
fel tudják szívni, így a korábban a kisebb településeket betemetéssel fenyegető kiterjedt 



vándorló homoktól, homokviharoktól menteni tudták. És ez a mintegy kétmillió 
gyümölcsfa és az ennél sokszor több szőlőtőke a hatalmas munkát gazdag terméssel 
hálálta meg. 
1715-ben a város földesura, gróf Koháry István alapítványa által a városba hívott, itt 
megtelepülő piarista oktató rend elindítja iskoláját, amely a mai napig a város egyik 
legrangosabb oktatási intézménye. Az évszázadok során olyan tanulók fordultak meg a 
neves iskola falai között, mint Katona József, Táncsics Mihály, Klapka György. 
1791-ben Kecskeméten született Katona József, aki később az első európai rangú magyar 
drámát, a Bánk Bánt írta. Életében színpadon nem láthatta saját művének előadását, 
mert a cenzúra tiltotta színpadra állítását.  

1828-30 között az itteni kis evangélikus iskolában, annak is az egyetlen, boglyakemencés 
tantermében tanulja a kis Petrovics/Petőfi Sándor Schifferdecker Dániel „rektor” úrtól 
írás olvasás tudományát. 
Legközelebb 1843.január 15 – április 7. között tartózkodik Petőfi Kecskeméten 
vándorszínészként, a Szabó József vezette színpadi társulat tagjaként. Találkozik Pápáról, 
az ottani iskolából ismert barátjával, Jókai Mórral, akivel felolvasásokat tartanak. 

1842-44 között a Református Ókollégium falai között a „Lyceumban” joghallgató Jókai 
Mór, aki sok évtizeddel később írta a visszaemlékezéseiben kecskeméti éveiről: 

„Nem ok nélkül nevezem Kecskemét városát második szülővárosomnak, mert valóban 
szellemi énemet e város szülte.” 

„Itt lett belőlem igaz magyar író.” 
 
1848-ban, szeptember 25-én Kecskeméten tartotta Kossuth Lajos toborzó beszédét, 
amelynek hatására szinte valamennyi kecskeméti fiatal és idős férfi, aki már és aki még 
elbírta a fegyvert, bevonult a szabadságharc seregébe.  

Már az 1840-es években felmerül egy új városháza építésének terve a régi, csúnya, 
Kecskeméthez méltatlan régi városháza helyén. De a szabadságharc leverése utáni 
időszakban szó sem lehetett az építkezés megvalósításáról. Meg kellett várni a kiegyezés 
utáni nyugodtabb, szabadabb politikai légkört, a gazdasági fejlődésre alkalmasabb időt és 
a megfelelő személyt. 
Közben a filoxéra járvány tönkre tette a történelmi borvidékeket az akkori 
Magyarországon. Az alföldi kvarchomokon termő szőlőt nem tudta az ún. gyökértetű 
megfertőzni, mert a homokon nem tudott a fertőzés sorról sorra terjedni.  



Így a város körüli nagy szőlő (és köztes gyümölcsfa) ültetvényekről szállították éveken át a 
hazai is külföldi kereskedők legnagyobb mennyiségben. 

1870-től törvényhatósági jogú város lett Kecskemét 
 
1880-tól polgármester Lestár Péter. 

Juhász Istvánnak, a város egykori főmérnökének szavai Kecskemét Város Építéstörténete 
című könyvéből:  

„Az 1800-as évek közepéig, nemcsak Európa fejlettebb országaiban, hanem 
Magyarországon is jelentős városképző erő halmozódott fel, amely még ebben a 
században a magyar városok fejlődésének virágkorát eredményezte.” 

„Ebben a korszakban városalakító erőt jelentett a technika minden vívmánya, utak, 
csatornák, vasutak építése, folyók szabályozása, az iparosítás előretörése.” 

Nagyon komoly szerepe volt a gazdaság fejlődésében a kiegyezés biztosította 
viszonylagos önrendelkezésnek is.  

Ugyanakkor ezen kedvező feltételek mit sem értek volna Kecskeméten, ha nincs az a két 
nagyformátumú, a jövőt tervezni alakítani igyekvő, az addig itt ismeretlen városrendezési 
tevékenységet európai színvonalon bevezetni és működtetni képes városvezető, mint 
Lestár Péter és a polgármester tisztségében őt követő Kada Elek. 

Lestár Péter ügyvéd, az 1848-49-es szabadságharc honvéd századosa volt, a pákozdi csata 
után léptették elő századossá.  
„A szabadságharc végén, mint a kormány futára, álruhában nagyobb pénzösszeget vitt az 
ostromzáron keresztül a komáromi várba.” 

Kecskemét polgárai 1880-ban választották meg az akkor 61 éves Lestár Pétert, a 
Kecskeméti Takarékpénztári Egylet köztiszteletnek örvendő elnök-igazgatóját 
polgármesterüknek. 

Ez egy korszakos döntés volt a város polgárai részéről. Lestár Péter 16 évvel később 
bekövetkezett haláláig vezette a várost.   
Heltai Nándort, a Kecskemét Útikönyv szerzőjét idézve: „Elődei csak arra vigyáztak, hogy 
a nap lehetőleg úgy keljen föl a város fölött, mint az előző hajnalon. Ezer koronákat fiadzó 
lehetőségeket szalasztottak el filléres „megtakarítások” reményében. A kiváló 
közgazdasági érzékű (új) polgármester a közjövedelmek növelését szorgalmazta. A város 



cselekvő vagyonát 16 év alatt több mint kétszeresére, 1,55 millió koronáról 3,47 millió 
koronára emelte. Szinte minden közület építkezett.”  

Ma is modernnek mondható eszközökkel (pl. adókedvezménnyel) hívott 
mesterembereket az ország más tájaikról, a város támogatta letelepedésüket, s lettek így 
a Hírös Város (adófizető) hű polgárai, elősegítve a város gyors fejlődését. 

Lestár Péter idején kezdődött a tudatos várostervezés. Szanáltak a belvárosban régi, oda 
már nem illő lakóépületeket, így biztosítva a nagy, egymáshoz kapcsolódó terekhez és új 
pazar építkezésekhez a kellő tágas területet. 
 

Igényességre nevelte a város erre fogékony vezetőit és polgárait. Az ő nevéhez fűződnek 
az olyan remekbeszabott középületek építtetése, mint pl. Lechner Ödön és Pártos Gyula 
által tervezett Városháza, a Fellner és Helmer Európa szerte ismert és elismert osztrák 
építésziroda által tervezett, a mai nevén Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és 
még további belvárosi épületek, valamint a fülöpszállási és tiszaugi vasúti szárnyvonal 
létrehozása. 

 
Lestár Pétert a kiváló városvezetőt (egykori szabadságharcost) a város felvirágoztatásáért 
a király 1885-ben királyi tanácsos címmel, 10 évvel később Vaskorona renddel tüntette ki. 
 
1882. december 16-án születik a „vasúti indóházban” Kodály Frigyes és felesége 
Jaloveczky Paulina gyermeke, Kodály Zoltán. A kis Kodály Zoltán még csak fél éves, amikor 
édesapját, aki vasúti tiszt volt, áthelyezik Szobra, ahol rövid ideig állomásfőnök, majd 
Galántán és végül Nagyszombaton ugyancsak állomásfőnök. 
Kodály Zoltánt később Kecskemét díszpolgárává választotta. Ebben a városban indult el 
Kodály koncepcióját követve az első ének-zenei általános iskola. 

1897-től 1913-ig Lestár Pétert egy hasonlóan nagy formátumú polgármester, Kada Elek 
követte hivatalában. Folytatta a nagy előd által elkezdett és megalapozott városfejlesztési 
munkákat, újabb neves építőművészek csodás szecessziós épületeivel, köztük a messze 
földön ismertté lett Cifrapalotával, Iparosotthonnal, Református Újkollégiummal 
gazdagodott a város. Művésztelepet építtetett a Nagybányai Festőiskolából Iványi 
Grünwald Béla vezetésével Kecskemétre költöző képzőművészeknek. Kialakították a város 
legszebb sétaútját, promenádját, a Rákóczi utat, amely a vasútparktól vezet a 
városközpontig. 
Két nagy tragédia fékezte, majd állította le a három évtizede töretlen városfejlődést. Az 



egyik az 1911. július 8-ra virradó éjszakán bekövetkezett pusztító földrengés volt.  Két 
évig tartottak a helyreállítási munkálatok, amikor elkezdődött az első világháború, amely 
hosszú évtizedekre lefékezte a város modernizálását, gazdagodását.  

A két világháború között Kecskemét város vezetői az idők szavát meghallva, a turizmus 
fejlesztése érdekében bemutató túrát szerveztek újságírók számára Kecskemétre és az 
akkor még a városhoz tartozó Bugacra. 
1934-ben szervezték meg az első Hírös Hét Fesztivált, amely a Hírös Város és térségének 
bemutatkozását szolgálta mezőgazdasági kiállítással, országos ipari kiállítással, kulturális 
rendezvényekkel. „Kultúrvonattal” érkeztek a látogatók Budapestről. Ahogy erről az 
akkori Kecskeméti Közlöny beszámolt „A Hírös Hét bombasikere, 6.000 idegen a 
városban, 15.000 látogató a kiállításokon, fővárosi méretű forgalom..”. 
József főherceg is meglátogatta a rendezvénysorozatot. 

Kecskemét egyik újabb aranykora az 1970-es évekre esett. Sorra épültek az új 
közintézmények, új közgyűjtemények, új kulturális intézmények, alkotóműhelyek sorát 
hozták létre, sorra nyíltak az új múzeumok, mint pl. a Szórakaténusz Játékműhely és 
Múzeum, Naív Művészek Múzeuma, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Nemzetközi 
Kerámia Stúdió, az Erdei Ferencről elnevezett vadonatúj Művelődési Központ, a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának székháza. 
És ez a fejlődés, gazdagodás azóta is töretlenül folytatódik . 
 
2008-ban döntött úgy a Mercedes autókat gyártó Daimler-Benz AG, hogy Kecskeméten 
hozza létre új gyártóüzemét. Addig is jellemző volt a Hírös Városra, hogy a rendszerváltást 
követően sorra települtek meg gyártóüzemek Németországból, Ausztriából, Svájcból, 
Finnországból. A Mercedes gyár megjelenése, gazdasági ereje, a várossal kialakított kiváló 
kapcsolata nagy hatással van a Hírös Város gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésére. 
 
________________ 

 

A szecesszió: A szó latin eredetű (secedo, secedere: kivonulni), egy művészeti irányzat 
volt a XIX. század végén, illetve a XX. század elején. A korábbi historizmusból (neogótikus, 
neoreneszánsz, neobarokk stb.) kiábrándult, valami újat teremteni akaró művészek 
művészeti irányzata. Számos ága alakult ki az építészet mellett, így pl. a 
bútorművességben, festészetben, üvegművességben, kerámiában, az ékszerkészítésben, 
a divatban, az ezüst- és fémművességben, dísztárgyak készítésben, a szobrászatban 
alkottak a kor művészei. 



 
A szecessziós formaelemeket, díszítő motívumokat is felmutató Városháza építésére 
pályázatot írtak ki. Azért, hogy a bíráló bizottság szakértelmét és a döntés pártatlanságát 
kifogás ne érhesse, a héttagú bírálóbizottságba a Kecskemétet a bizottságban képviselő 
városi vezetőkön kívül két országos építőművész szaktekintélyt is felkértek, Steindl Imrét 
és Schulek Frigyest.  
A bíráló bizottság döntése értelmében a „Sem magasság, sem mélység nem rettent” 
jeligéjű pályázat lett a győztes. Ez a bibliai eredetű idézet 1809 óta a város jeligéje. 
A tervezők: Lechner Ödön és Pártos Gyula. Ők ketten közös építészirodát működtettek, a 
korabeli vélemények szerint Lechner volt a művész, Pártos pedig a „menedzser”. 
Lechner Ödön a korábbi historizáló munkák után egy új, magyar formanyelv 
megteremtésére törekedett. „Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. Mert kell lennie. 
Ez a meggyőződés vezet az életpályámon, amelynek egyetlen célja, utat vágni a magyar 
formanyelv megalakítása felé” írta a Művészet című folyóiratban néhány évvel később. 
Iskolát teremtett ezzel a törekvésével.  
 

A városnézés során megtekintett, megismert (kívülről) szecessziós épületek:  
 
Kecskeméti Városháza  
Épült 1893-1897 között – tervezői Lechner Ödön és Pártos Gyula  

Cifrapalota 
Épült 1902-ben – tervezője Márkus Géza 

Református Főgimnázium és Jogakadémia (Újkollégium) 

Épült 1911-1912 években – Tervezője Mende Valér 

Kecskeméti Városi Kaszinó 

Épült 1911-ben – tervezők Jánszky Béla és Szivessy Tibor 

Luther Palota 

Épült 1913-ban – tervező Mende Valér 

Népbank-Palota 

Épült 1912-ben – tervezői Korb Flóris és Giergl Kálmán 

Iparos Otthon  



Épült 1906-ban tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső 

 
Számos szecessziós több emeletes lakóépület díszíti, gazdagítja az 1900-as évek 
legelején kialakított Rákóczi út két oldalát. 
 
Nem része a városnézésnek, de feltétlenül megemlítendő a Művésztelep 
épületegyüttese, melyeket 1910-1912 között Kada Elek polgármestersége idején 
építtetett a város.  6 db műterem villa és egy közös egyemeletes műteremház alkotta 
az egységes tervek alapján Kecskemét Műkertváros városrészében megépített 
művésztelepet, amelynek tervezői Jánszky Béla és Szivessy Tibor voltak. 
Első lakó között találjuk Iványi Grünwald Bélát és Jánszky Béla építészt. 

 

És még számos (több tucatnyi) szecessziós lakóépület, villa Kecskemét régi polgári 
kerületeiben. Részben eredeti stílusukban felújítottak, de nagyobb részben felújításra 
szoruló házak. 
Látványuk, pontos elhelyezkedésük fotókkal, pontos címekkel (utca, esetenként 
házszámmal) az alábbi, PDF formában elérhető dolgozatban tekinthetők meg: 
http://mek.oszk.hu/11400/11485/11485.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kecskeméti Városháza  
Épült 1893-1897 között – tervezői Lechner Ödön és Pártos Gyula 

A már sok évtizede tervezett új Városháza építésére pályázatot írt ki a város, amelyre öt 
pályamű érkezett be. Az ötből három felelt meg a kiírásnak, ezek közül kellett dönteni. A 
bíráló bizottságban a város polgármestere töltötte be az elnöki tisztet. Rajta kívül további 
négy városház vezető és két meghívott budapesti, nagy szaktekintéllyel bíró építőművész, 
Steindl Imre és Schulek Frigyes képezte a bíráló bizottságot. 
A nyertes pályázat jeligéje a „sem magasság, sem mélység nem rettent” volt, a lezárt 
boríték felbontásakor Lechner Ödön és Pártos Gyula neve vált tervezőként ismertté. 
Az építkezés 1893. május 2-i alapkő letétellel kezdődött és az 1897-es avatással 
fejeződött be. A bokrétaünnepséget már 1893.november elsején megtarthatták. Az 5534 
négyzetméteres alapterületű, 174 helyiségből álló épület 28 hónap alatt elkészült, így a 
Városháza hivatalai 1895-ben már be is költözhettek. Csak a rendkívül magas művészi 
színvonalat képviselő Díszterem (tanácsterem, közgyűlési terem) munkálatai igényeltek 
lényegesen hosszabb időtartamot. A Díszterem secco technikával készítendő történelmi 
faliképeinek megfestésére Székely Bertalant kérték fel. A hat festményből álló képsor a 
Millenium tiszteletére az ezeréves magyar történelem két kiemelkedő eseményét és 
legfontosabb szereplőit ábrázolja. 
A Díszterem bútorzata, a kovácsoltvas aranyozott bronzcsillár, a festett üvegablakok mind 
mind kézműves remekek a legkiválóbb hazai mesterektől. A csillárt Árkay Sándor császári 
és királyi udvari lakatosmester készítette. A 63 izzó az akkori Magyarország vármegyéinek 
számát szimbolizálta. 
Az festett művészi üvegablakok Róth Miksa műhelyében készültek. 
A legenda szerint, amikor megkérdezték a mindenki által tisztelt idős polgármestert, hogy 
miért a legdrágább mesterekkel dolgoztat a város, azt felelte: 

„Mert mögtöhetjük fiam.” 

A díszes homlokzat ormán egy szoboralak Árpád vezért ábrázolja azt is szimbolizálva, 
hogy ezt a területet a honfoglalást követően Árpád törzse kapta. 

A harangjáték a városháza 2019-ben kezdődött felújítása miatt egyenlőre üzemen kívül 
van, de a rekonstrukció végén egy megújult, gazdagabb programmal és látványelemekkel 
bővült harangjáték várja az érdeklődőket. 
 
Lechner Ödön, aki jó barátságot ápolt Zsolnay Vilmossal, ezen az épületen alkalmazott 
először kerámia épültdíszítő elemeket. 



 

A kecskeméti Városháza (fotó: Varjú Zoltán) 

 

Aranyozott bronz csillár a Díszteremben 

(fotó: Varjú Zoltán) 



Cifrapalota 
Épült 1902-ben – tervezője Márkus Géza 

A XX. század legelején Kada Elek polgármestersége idején épült Kereskedelmi kaszinó 
földszintjén bérelhető üzletek voltak, az első emelet a pazar Pávateremmel a 
Kereskedelmi Kaszinó, azaz a kereskedők rendezvényeire szolgált, míg a második 
emeleten bérelhető lakások voltak. Itt bérelt lakást Móricz Zsigmond is egy időben. 
Az akkor újonnan kialakított Rákóczi út első palotaépülete Márkus Géza tervei alapján 
épült. A kiváló fiatal építész Lechner Ödön követője volt, fő műve, a Cifrapalota 
tervezésekor 31 éves.  
A szecessziós épület külső díszítésénél a növényi ornamentika és a magyar népművészet 
motívumai dominálnak, gazdagon alkalmazza a Zsolnay gyár színes kerámia, majolika, 
fagy-és időálló pirogránit anyagait. 
Az épület kettős funkcióját (Kereskedelmi Kaszinó, illetve városi bérház) úgy igyekezett a 
tervező elválasztani, hogy két lépcsőházat építettek, így az ott lakók, illetve a 
Kereskedelmi Kaszinó programjainak látogatói nem zavarták egymást. 
A belső díszítés visszafogottabb, elsősorban a Hattyúteremre koncentrál. Eredetileg 
eosinos kerámiából tervezett pávák, nagy dísztükrök, meggypiros és kék kerámiadíszek, 
eosinos csempék díszítették. A kétségtelenül ma is szép Pávateremből több is hiányzik a 
dísztőelemekből. 
Zsolnay Vilmos kiváló újító (eosin, pirogranit, Zsolnay porcelán), nagy kísérletező volt, új 
találmányai , kiváló művészi képességei, kereskedelmi érzéke a legnagyobb magyar 
keramikussá emelték. 
Termékeit szívesen alkalmazták a kor szecessziós építőművészei Kecskeméten is. 
A Cifrapalota az 1980-as évek elejétől múzeumként, festménygalériaként funkciónál, 
aktív és magas színvonalú időszakos kiállításai, rendezvényei egész évben nagy 
érdeklődésre számíthatnak. 
A koronavírus járvány miatti korlátozások 2020-ban sajnos nem tették lehetővé a 
Múzeumok Éjszakája rendezvény megtartását.  
Kecskeméten nagyon népszerű a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat, országosan 
kiemelkedő programokkal, mintegy 40 rendezvényhelyszínnel. Ezek egyik legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó intézménye a Katona József Múzeum részét képező 
Cifrapalota. 
Márkus Géza tervező tragikusan korán, 41 évesen hunyt el. 



 

A Cifrapalota a Múzeumok Éjszakáján Kecskeméten (fotó: Varjú Zoltán) 

 

Kecskeméti Református Gimnázium eredeti nevén 
Református Főgimnázium és Jogakadémia (Újkollégium) 

Épült 1911-1912 években – Tervezője Mende Valér 

A Kecskeméti Református Gimnázium, eredeti nevén Református Főgimnázium és 
Jogakadémia működését dokumentumokkal igazoltan, 1564-ig vezeti vissza. 
A reformáció az akkor már török uralom alatt szenvedő Kecskemétre 1546-ban érkezik 
meg. Az akkor egyetlen kőtemplomot a „pápisták” és az „újkörösztyének” egymást váltva 
használták, amíg a reformátusok fel nem építették első templomukat. 
A városban pusztító 1678-as nagy tűzvész áldozata lett a fatemplomuk és az iskola nagy 
része. A templomot az egyház, a király, a földesúr és végül a tényleges főhatalmat 
gyakorló szultán engedélyével 1680-83 között már kőtemplomként építették újjá. Az 
iskola építése a XVIII. század közepéig húzódott el. 1830-ban rakták le a ma 
Ókollégiumként ismert iskola alapjait. Ez volt a minden tekintetben alföldi település 
Kecskemét első kétemeletes épülete. Ebben végezte jogi tanulmányait, akkor még Jókay 
Móricz-ként a későbbi irófejedelem, immáron Jókai Mór néven. 



A XX. század elejére ez az iskolaépület már kevésnek, szűkösnek bizonyult, ezért új épület 
tervezéséhez fogtak. Az ekkor gyorsan fejlődő „Hírös Város” biztosította a nagy, központi 
fekvésű építési területet. Korábban ide Kultúrpalotát terveztek, de az nem valósult meg. 

A tervezésre a fiatal (ekkor mindössze 24 éves) Mende Valér építészt kérték fel, aki a Kós 
Károly erdélyi építész és író által teremtett szecessziós iskola követője volt. Már 
elkészültek az alapok, amikor bekövetkezett a városban nagy pusztítást végző földrengés, 
amely a közelben fekvő zsinagóga kupoláját is lerombolta. Újratervezés és az alapok 
megerősítése után, rekordidő alatt készült el az iskolaépület, amellyel befejeződött – 
legalábbis egy időre – várostervezés és városrendezés során kialakított Szabadság tér 
körbeépítése. 

A díszes nagyterem színes üvegablakai, amelyek az iskola kötődéseit fejezik ki, Róth Miksa 
üvegműhelyében készültek. A díszterem több Bartók koncertnek is helyet adott.  
A Református Gimnáziumot 1948-ban az akkori hatalom államosította, az épületét más 
kecskeméti iskolák használták. Csak a rendszerváltást követően, 1990-ben indult el a 
gimnázium újjászervezése. 
1993-ban ebben az épületben működött a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és 
Gimnázium. A május 6-án kecskeméti látogatásra érkező II. Erzsébet brit uralkodónőt és 
férjét Fülöp Edinburgh herceget első programként itt fogadta az iskola leánykarának 
éneke és több ezer ember éljenzése.  
A Református Gimnázium 1997-ben kezdhette meg ismét oktatási tevékenységét a régi 
épületében. 

 

Az egykori Református Főgimnázium és Jogakadémia épülete korabeli képeslapon  
 



 
Kecskeméti Városi Kaszinó 

Épült 1911-ben – tervezők Jánszky Béla és Szivessy Tibor 

A neves építőművészek több meghatározó szecessziós épülettel gazdagították 
Kecskemétet. A Kecskeméti Városi (Úri) Kaszinó és a Gazdasági Egyesület Székháza 
épületeket 1910 szeptembere és 1911 decembere között építették fel. 
Az épületek külső, belső díszítését olyan nevek fémjelezték, mint Iványi Grünwald Béla, 
Falus Elek, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Herman Lipót. 

Jánszky Béla az 1911-es földrengés után részt vett a város újjáépítésnek irányításában. 
További általuk tervezett épületek: 

A katolikus egyház bérháza a Nagytemplommal szemben, amelyet sajnos az 1960-as 
években biztonsági okokra hivatkozva (bauxitbeton) lebontottak. Ennek az épületnek a 
helyén épült fel a kor „szellemét” szimbolizáló, a városképbe nem illeszkedő, a korábbi 
épület méretein túlterjeszkedő, a kecskeméti népnyelvben csak Lordok Házaként ismert 
lakóépület, földszinten üzletekkel. 
 
A tervező páros további alkotásai a Műkert városrészben felépített Művésztelep, 6 db 
műterem villa és egy közös emeletes alkotóház (műterembérház). 

 

A Városi Kaszinó épületegyüttes homlokzati terve 

 



Luther Palota 

Épült 1913-ban – tervező Mende Valér 

Mende Valér két gyönyörű épülettel gazdagította Kecskemétet. 

Az Újkollégiummal szemben épült meg tervei szerint az egykor püspöki palotának 
tervezett épület, amely ma is az Evangélikus Egyház tulajdonában. 
Az építkezés mindössze másfél évig tartott, 1912 szeptemberére készült el. Az 
épületegyütteshez tartozik az evangélikus templom is, amelynek tervezésére Ybl Miklóst 
kérték fel. Két emléktábla jelzi azt a helyet, ahol korábban az az iskolaépület állott, 
amelyben a kis Petrovics Sándor 1828-1831 között betűvetést tanulta Schifferdecker 
Dániel „rektor” úr tanítványaként. 
Mende Valér (1886-1918) az ún. „fiatalokhoz” tartozott a szecessziós tervező körben. 
Tragikusan fiatalon halt meg a kiemelkedő tehetségű építész, aki így is nagy életművet 
hagyott maga után, főleg kecskeméti, nagyváradi és budapesti épületekkel. 
Az első világháborúban szerzett sebesülésébe halt bele Bécsben 31 évesen. 

 

A Luther Palota korabeli képeslapon  
háttérben az Ybl Miklós által tervezett Evangélikus templom 



Népbank-Palota 

Épült 1912-ben – tervezői Korb Flóris és Giergl Kálmán 

Az eredeti név szerint Kereskedelmi és Iparhitelintézet és Népbank Palotája. 

A sikeres tervezőpáros egyike, Korb Flóris kecskeméti születésű volt. Kecskeméten itt 
alkalmazták először lakóépület céljára is szolgáló épületnél a vasbeton technológiát. A 
Népbank Palota 1912-ben készült el, rövid ideig itt lakott a város akkori polgármestere, 
Kada Elek. 
Az épület stílusa eklektikus, historizáló és szecessziós elemeket egyaránt mutat. 

A két építész talán legismertebb alkotása a Zeneakadémia épülete. 

 

 

 

Az egykori Népbank Palota napjainkban (fotó Varjú Zoltán) 

 



Iparos Otthon  

Épült 1906-ban tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső 

Az 1884-ben alapított Ipartestület és az 1861-ben alakult Iparegyesület építette, a ma a 
Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon és Otthon Mozi kulturális intézményként jelent nagy 
vonzerőt a fiatalabb korosztályok számára. 

Az 1904-ben kiírt tervpályázatot a már jó ideje nagy elismertségnek örvendő Komor 
Marcell – Jakab Dezső páros nyerte, akik a Városházát és a Kultúrpalotát tervezték 
Marosvásárhelynek, Városházát Szabadkának, Nagyváradnak a Fekete Sas szállodát. A 
Kecskeméti Iparos Otthon is a legsikerültebb alkotásaik közé tartozik. 
Komor Marcell és Jakab Dezső a szecessziós építészetben Lechner követői közé tartozott. 

A díszes kerámia, külső majolika díszek, a kovácsoltvas erkélyek, hullámzó oromzat, a 
külső és belső üvegmozaik teszik különlegessé az épülete. Az üvegmozaikok Róth Miksa 
és Róth Manó alkotásai. 

Az Otthon mozit a korább első emeleti táncterem helyén alakították ki, míg a földszinten 
jónevű kávéház és vendéglő gazdagították az Iparos Otthon vonzerejét. 

Egy időben az „ideiglenesen” Kecskeméten állomásozó szovjet hadsereg egységeinek 
kultúrházaként funkcionált és csak az 1982-től lett Úttörő és Ifjúsági Otthon- 

 

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon és Otthon Mozi a kép jobb oldalán  

(fotó Varjú Zoltán) 



Írta és szerkesztette: 
 
Varjú Zoltán idegenvezető Kecskemét 

www.idegenvezeto.net  


