
A millenniumi Kecskemét képeslapokon 
A magyarországi képes levelezőlap-kiadás 1896-ban, a millenniumi 

eseményekhez kapcsolódóan kezdődött. Az illusztrációkkal és informáci-
ókkal ellátott lapok rövid idő alatt óriási népszerűségre tettek szert. Az or-
szág legnagyobb városai közé tartozó Kecskemét is hamarosan követte a 
fővárosi kiadók példáját. A litográfiát a századforduló ismert kecskeméti 
könyvkereskedője, Fekete Mihály adta ki. Egy eredeti példányát a Cifrapa-
lota Pávástermében is megtekinthetik az érdeklődők., az 1900 előtt kiadott 
képes levelezőlapok sorában. A századvég néhány jellemző kecskeméti 
részlete szerepel a képen. A református templom, a Városháza, és az evan-
gélikus templomot eltakaró Takarékpénztár ma is a kecskeméti városköz-
pont fontos középületei. Az 1861-ben felállított Katona fózsef szobor a mai 
kecskemétiek, számára is őrzi a drámaíró emlékét. De a régi katolikus bér-
házat ebben a formájában már csak az egykori ábrázolások őrizték meg 
számunkra. A zsinagóga kupolája is másképpen néz ki, itt még a földren-
gés előtti állapot látható. A korabeli képes levelezőlap-divatnak megfelelően 
erről a lapról sem hiányoznak a keretek és a térkitöltő virágcsokrok. 

Kecskemétről a legkorábbi - gyűjteményekben is számontartott - képes levelezőlap 
csaknem száz esztendővel ezelőtt készült. 1898-ban és 1899-ben postára adott példá-
nyait ismerjük. A színes kőnyomatos lap - amely Steiner Mihály kiadásában jelent meg 
- a múlt század végi képes levelezőlapok jellemző darabja. A lap felső szélén Kecske-
mét tornyokban gazdag látképe a múlt századi céhlevelek ábrázolásaira emlékeztet; a 
korabeli panorámaképek rajzolói ábrázolták hasonló nézetből a várost. Csakhogy ők 
még nem láthatták a zsinagóga kupoláját, sem az 1897-ben megnyitott városi villanyte-
lep magasba nyúló kéményét. A kor divatjának megfelelően a városra jellemző épüle-
tek - különböző formájú és díszű keretekbe foglalva - különálló képeken is megjelen-
nek. Jobboldalt a Nagytemplom, a bal felső sarokban az új színház, lent az új Városhá-
za; a millenniumi Kecskemét ékességei. De van más is, amire ekkor már nagyon 
büszke a város. A lap bal oldalán Katona József szoborportréja vonja magára a tekinte-
tet. Az ovális keretet két angyalka tartja, egyikük kezében a dicsőséget jelképező 
pálmaág. Mint az szokás volt akkoriban, a képek közötti helyeket virágok, csokrocs-
kák töltik ki. A figyelmes szemlélő Kecskemét címerét is fölfedezheti a levelezőlapon, 
bár az kissé torz és hiányos, hibás a színezése, és a hármashalom is lemaradt a kecske 
lábai alól. Az üdvözlő szöveg számára mindössze a lap jobb alsó széle maradt üresen. 
(A lapok másik oldala ekkor még teljes egészében a címzés számára szolgált.) 

Az 1900 előtt kiadott kecskeméti képes levelezőlapok sorában több hasonló lapot 
találhatunk. Úgy tűnik, a helyi kiadók, könyv- és papírkereskedők is ráéreztek az 
ekkoriban már felfutóban levő képes levelezőlap-kiadás csábító lehetőségeire. Rövid 
két esztendőn belül Steiner Mihály, Gross Simon, Schwartz Soma, Metzger Béla (Gallia-
féle könyvkereskedés), valamint Fekete Mihály jegyezte képes levelezőlapjait. Utóbbi 
saját reklámjaként is felhasználta az általa kiadott lapot; széles kerettel, hangsúlyos 
helyre illesztve főtéri könyvkereskedésének hívogató ábráját. Gross Simon fénynyoma-
tos lapja a Divald K. fia cégnél, Eperjesen készült. 

Mindent megmutatnak ezeken a lapokon, amit csak megmutatni érdemes a század-
végi Kecskemétről. A lapok illusztrációja továbbra is több részletből áll. A kis képek 
mellett szinte mindegyiken megtalálható a város átnézeti képe vagy legalább egy tágas 
főtéri kép. A látképek a terjengős mezővárost, a múlt századi, falusias Kecskemétet 
idézik. Az egyenként bemutatott épületek azonban már a századforduló látványos 
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fejlődésű városát jellemzik, amely büszke történelmi emlékeire és azokra az építészeti 
csodákra, amelyek európai összehasonlítást is kiállnak. 

De rövidesen átadják helyüket az egész lapot kitöltő látképeknek és az ún. mozaik-
lapoknak. Galánthai Fekete Mihály 1905 körül kiadott színezett panorámaképei impo-
záns képet nyújtanak a városról. Két ilyen lapot ismerünk, mindkettő összehajtható, 
hosszanti mérete a szokásos levelezőlap méretének háromszorosa. Jól szemlélhetők 
rajtuk a város legfontosabb épületei és a századforduló éveiben kialakított tágas város-
központi térrendszer. Két pontról támlhat elénk hasonló kép: a zsinagóga, illetve a 
térrendszer túlsó végén, szemben álló Nagytemplom tornyából. 

A századelő képes levelezőlap-divatját követők Kecskeméten is számos mozaik la-
pot adtak ki. Ezekre 8-10, sőt gyakran 12-14 képecske is került, amelyek a város 
fontosabb látnivalóit mutatták be. 

A képes levelezőlap történetében - különösen a virágkornak számító korai idő-
szakban - a kiadók előszeretettel alkalmazták a különleges formai és technikai megol-
dásokat. A századelő kecskeméti lapjai között is található nem egy, amelyen egy-egy 
városrészlet fotóját fekete-fehér vagy színes, virágdíszes keret öleli körbe. A Kossuth-
térről nemzetiszínű keretbe foglalt és vörös-fehér-zöld lobogóval kiegészített lap is 
készült. 

Minden nagyobb városban - így Kecskeméten is - a képes levelezőlapok témáinak 
gazdag tárházát kínálták a városközpont terei, az innen nyíló főbb utcák és a tereket 
körülvevő épületegyüttesek. A belváros a századforduló idején nyerte el mai alakját. 
Ekkor teljesedett ki az 1880-as években tervszerűen megkezdett városrendezési mun-
ka. A Szabadság tér és a Széchenyi tér helyén elterülő zsúfolt, rendezetlen 
épületegyütteseket lebontották, csakúgy, mint a mai Rákóczi út helyén állott két régi 
utcasort. Tágas, négyszögletes tér kialakítására törekedtek. Csak a református templom 
állt útjában ennek az elképzelésnek, ám a patinás épület megtartásához nemcsak az 
egyház, hanem a korabeli városvezetés is ragaszkodott, hiszen a XVII. századi műem-
lék alföldszerte az egyetlen olyan templom, amely hódoltsági területen épülhetett a 
török uralom idején. A városközpont több térre tagolódott, amelyeknek elnevezései a 
mai napig élnek. A Városháza környéke a Szentháromság szoborral, a Nagytemplom-
mal és a régi katolikus bérházzal a Kossuth-tér nevet viselte. Ide tartozott a ferences 
templom is, de előfordult a Barátok tere elnevezés is. A Kossuth-téren valamennyi 
fontos épület kellő teret és rálátást kapott. A térhez kapcsolódott a Széchenyi-tér, 
amelynek jelentős épülete volt a görögkeleti templom, majd pedig a századfordulón 
épült, szecessziós stílusú Iparos otthon. A Kossuth-tér és a Nagytemplom felől, 
szembenállva a tér túlsó végén álló zsinagógával, a korabeli kecskemétiek is a Szabad-
ság teret láthatták maguk előtt: jobbról a református Újkollégiummal, balról pedig a 
Népbank, a Takarékpénztár és a Lutherpalota épületeivel. A Népbank és a Takarék-
pénztár (ma: Sajtóház és Magyar Nemzeti Bank) még a múlt században épült, míg az 
Újkollégium és a vele szemben álló Lutherpalota - Mende Valér tervei alapján - 1911 
és 1913 között. A Szabadság tér és a Nagykőrösi utca sarkán állt a Beretvás szálló. A 
Nagykőrösi utca volt a legfőbb útvonal a vasútállomás felé; mindaddig, amíg nem 
nyitották meg a Rákóczi utat. Ez utóbbi a városrendezés egyik leglátványosabb ered-
ménye volt. A századelőn az ország legszebb sugárútjaként emlegették. A később 
idelátogató Móricz Zsigmond is dicsérő szavakat mondott róla. Az út 42 méter széles és 
520 méter hosszú, közepén két fasorral szegélyezett sétányt alakítottak ki. 

Helyi és budapesti kiadók jóvoltából képeslapok tucatjai mutatták be az egyre job-
ban kiépülő, szépülő Rákóczi utat és épületeit. A Rákóczi út elején épült föl 1902-ben, 
Márkus Géza tervei alapján a Kereskedelmi Kaszinó és városi bérpalota, közismert 
nevén a Cifrapalota. (Ma: Kecskeméti Képtár). A szecessziós stílusú épület — újszerű-
ségével, csillogó külső épületdíszeivel - a mai napig is magára vonja minden ideláto-
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gató figyelmét. A képes levelezőlapok gyakori témái még a Rákóczi útról a Törvény-
szék, a Leszámítoló Bank és a Cifrapalota szomszédságában épült Kaszinó és Gazda-
sági Egyesület Székháza. 

A kecskeméti képes levelezőlapok kedvelt témája volt kezdettől fogva a városköz-
ponti piac. A belváros részleteit ábrázoló lapokon gyakran találkozunk ezzel a felirat-
tal: piactér, főpiactér, akár Szabadság téri részletet, akár a Városháza előtti térséget 
ábrázolja. Amikor a hajdani városatyák a tágasabb terek kialakításán munkálkodtak, 
nemcsak a városszépítészet motiválta őket, hanem az is, hogy minél nagyobb helyet 
készítsenek a piacnak. Piac volt itt az egész belváros, a Barátok templomának falától, 
meg a Nagytemplom bejáratától a Rákóczi út túlsó végéig. A képes levelezőlapok jól 
érzékeltetik azt a megkapó látványt, amelyet a főtéren nyüzsgő ámsok tömege nyúj-
tott. A Városháza előtt, a Kossuth-szobor tövében napernyős kofák kínálgatták porté-
káikat, a Nagytemplom előtt szekerek álltak sorba. Külön helye volt a dinnyepiacnak, 
a tejpiacnak, a baromfipiacnak. Egy 1900-ban kiadott lapon (Schwartz Soma) sátrakat, 
piaci ámsokat láthatunk a református templom előtt is. (A lapra írt üdvözlő szöveg 
minden bizonnyal a legrövidebbek közé tartozik. Mindössze ennyi: „Mögyök mán"). A 
századfordulón már nemcsak az itteni gyümölcs volt jól ismert Bécsben; képeslapokat 
is adtak ki a kecskeméti piacról. (Nachbargauer J.) A helybeli Fekete Soma 1915-ben 
kiadott piacos témájú lapján egy kis részlet utal arra, hogy háború van. A bal felső 
sarokban Vilmos császár, Ferenc József és V. Mohamed portréja látható. A „piacok 
piaca" a barackpiac \olt. Kecskemét Európa gyümölcsöskertje és a barack a világ első 
gyümölcse - hirdette egy Kecskemétről szóló prospektus. 

A Pest-Szeged vasútvonal 1853-ban épült ki Kecskemétig. A környék települései 
azonban akkor tudtak igazán bekapcsolódni a kereskedelem vérkeringésébe, amikor a 
század vége körül megépültek a vasúti szárnyvonalak is. A kecskeméti vasútállomás 
nagy forgalmat bonyolított le. A század első felében még élt az elképzelés egy új 
pályaudvarról - amelyet a Rákóczi út végénél helyeztek volna el, hogy az ideérkezők a 
legrövidebb úton, egyenesen a város szívébe jussanak - de ez csak terv maradt. A régi 
állomásépületet - amelyet gyakran az indóházi sétatérrel együtt mutatnak be a képes 
levelezőlapok - többször átalakították. 

A városképes levelezőlapok elmaradhatatlan témái a templomok. Kecskemétet úgy 
is szokták emlegetni, mint a felekezeti békesség példáját, ahol a múltban jól megfértek 
egymás mellett a város különböző vallású polgárai, és ahol a városközpontban egymás 
közelében találhatók a különböző felekezetek templomai. Nemcsak a történelemben, 
hanem a képes levelezőlapokon is így volt. A református templom és a katolikus 
Nagytemplom gyakran jelent meg egy lapon. A város legrégebbi templomépülete a 
ferences templom, más néven Barátok temploma, amelynek gótikus szerkezeti részei 
XIV. századiak. Ezt az épületet 1564-ig közösen használták a reformátusok és a katoli-
kusok. A ferences szerzetesek a XVII. század közepétől több mint egy évszázadig 
vezették a plébániát. Bejárata - a Kálváriarészlettel - mindig kedvelt témája volt a 
Kossuth-téri részleteket ábrázoló képes levelezőlapoknak. Az 1684-ben felszentelt 
református templom építéséhez a török szultán engedélyét is meg kellett szereznie 
Kecskemétnek. Többször átépítették és javították. A bazárépület a múlt század hetve-
nes éveiben került közvetlenül a templom mellé. Képeinken piacnak, embereknek, 
szekereknek ad hangulatos hátteret. Az 1770-es években kezdték építeni a Nagytemp-
lomot. A legnagyobb templomépület 73 méteres tornya a Városháza szomszédságában 
magasodik a tér fölé. A képes levelezőlapok azt is jól érzékeltetik, hogy mindig zajlik 
az élet körülötte. Nem csoda, hiszen előtte, szinte a bejáratnál kezdődik a piac. Több 
lapot ismerünk, amelyekre rányomtatták a közismert Dankó-nóta szövegét, Pósa Lajos 
versét: „Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja". A templomokról 
kiadott képeslapokon szerepel még az 1729-1736 között épült piarista templom, az 
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1820-as években épült Czollner téri Szent Erzsébet-, és a Széchenyi téren álló, 1829-
ben fölszentelt görögkeleti templom. Az izraeliták új zsinagógáját 1871-ben adták át. 
Monumentális méreteivel a városközpont egyik meghatározó épülete lett. A kiadók is 
szívesen mutatták be képes levelezőlapjaikon. Csak sajnálhatjuk, hogy a fényképezés 
és képes levelezőlap-kiadás idején az evangélikus templomot már szinte teljesen 
körbezárták többszintes épületekkel. Az Ybl Miklós által tervezett, 1863-ban átadott 
épületnek a legtöbb lapon csak a tornya látszik ki a Takarékpénztár és a Luther palota 
mögül. (Bejárati homlokzatára ma szép rálátás nyílik az Arany János utcából.) 

A Városháza - amely ma is Kecskemét egyik legszebb ékessége - a századvégtől 
kezdődően szinte kínálkozott a képes levelezőlapokra. A most 100 éves városi székhá-
zat 1893-ban kezdték építeni. A tervpályázatot a kor építészei, Lechner Ödön és Pártos 
Gyula nyerték meg. 1895-ben már beköltözhetett falai közé a város hivatali apparátu-
sa. Dísztermét - Székely Bertalan történelmi témájú, a millennium szellemében fogant 
falfestményeivel - 1897 decemberében avatták. Dekoratív belső teréről ismereteink 
szerint alig néhány képes levelezőlapot adtak ki. Annál több készült az épületről, 
magában állva vagy Kossuth-téri részletben; egész lapot kitöltő vagy keretbe helyezett 
fotó, színezett fotó, dombornyomásos lap stb. formában. 

Kétszáz éve, 1796-ban zajlottak Kecskeméten az első színielőadások. Igaz, az „első 
magyar játékszíni társulat" igazgatója, az itteni születésű Kelemen László csak a Csere-
pes vendéglő udvarán talált hajlékot kis színtársulatának. Az 1820-as években a kecs-
keméti drámaíró, Katona József már állandó színházról álmodott; elképzeléseit le is 
rajzolta. A kecskeméti színházi élet sok ideiglenes megoldás után 1896-ban kapott 
végleges helyet. A Szentháromság tér szép fekvésű telkén a híres színházépítők, 
Fellner Ferdinánd és Helmer Ármin tervei alapján kezdték meg az építkezést. 

Thália gyönyörű otthonát 100 éve, 1896 október 14-én avatták fel a Nemzeti Színház 
jeles tagjainak közreműködésével. A kecskeméti színház - akárcsak a Városháza - a 
képes levelezőlapok közkedvelt témája volt. 

A közigazgatás és a kultúra e két építészeti remekműve mellett a Kecskemétről ki-
adott lapok gyakori szereplői a törvényház és a pénzintézetek. Az igazságügyi palota a 
nem sokkal korábban kialakított Rákóczi úton a Cifrapalotát követve, 1904-en épült 
föl. A Leszámítoló Bank épülete a Rákóczi út másik oldalára került. De már ezt meg-
előzően'is voltak pénzügyi paloták a városban: a Szabadság téren a Népbank, valamint 
a Takarékpénztár önálló épülete. A régi képeslapokon a Luther-palota melletti épüle-
ten felfedezhetjük a Néptakarékpénztár feliratot. A színház közelében önálló épülete 
volt az Osztrák-Magyar Bank kecskeméti fiókjának (ma: külkereskedelmi pénzintézet). 
A volt ezredesi lak (Óbester-ház) épületét az 1920-as években bővítették a Magyar 
Királyi Pénzügyigazgatóság céljaira. 

Kecskemét hosszú időn keresztül a Duna-Tisza köze iskolavárosa volt. Református 
kollégiuma a XVI. század végétől működött. A piaristák - akiket gróf Koháry István 
földesúr telepített le Kecskeméten - 1715-ben nyitották meg iskolájukat. A piarista 
gimnázium régi épülete és az 1933-ban átadott új gimnáziumi épület egyaránt előfor-
dul a kecskeméti képes levelezőlapokon. Az alsóbb szintű iskolák számára a múlt 
század végéig nem voltak oktatási célra tervezett és városképi szempontból is jelentős 
épületek. A kerületi iskolákról ismereteink szerint nem készültek - vagy nem maradtak 
fenn - levelezőlapok. Annál többet adtak ki a századvég legnagyobb és legszebb 
iskolaépületéről, a polgári leányiskoláról. (Kevésbé tágas környezetben, de ma is 
látható, a színház mögötti sarkon.) A polgári leányiskola a múlt század közepén magán 
nőiskolaként indult, majd 1875-től a város közkedvelt intézménye volt. Az alapismere-
teken kívül mindent megtanulhattak itt a lányok, amit e korszakban elvártak a művel-
tebb családok gyermekeitől: zenét, nyelveket, kézimunkát, irodalmat, illemtant. Az új 
iskolát 1898-ban kezdték építeni. A szerényebb létesítmények közül a múlt század 
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végétől szorgalmazott földműves iskola épületeivel találkozhatunk képes levelezőla-
pokon. A tanügyhöz kapcsolódó téma az Országos Tanítói Árvaház (később Faragó 
Béla Tanítói Árvaház), amelyről belső felvétel is készült, és amelyről a helybeliek 
mellett a budapesti Divald Károly is adott ki lapot (1901 k.) Az 1917-től itt működő 
Angolkisasszonyok Intézetéről - az internátusról és a tanítónőképzőről - nemcsak külső, 
hanem belső felvételek is készültek; ezek a lapok saját kiadásukban jelentek meg. 

A század nagy iskolaépítkezése volt - a városközponttól akkor nagyon távolinak 
tűnő telken - az állami főreáliskola épülete. Az 1914-ben átadott épület ma a Katona 
József Gimnáziumnak ad otthont. A reformátusok iskolaépítkezéseiről szólva a város-
központ két jeles épületére kell felhívni a figyelmet. 1831-ben adták át a református 
ókollégium épületét, és 1911-1913-ban épült föl a Szabadság téren az Újkollégium. Az 
Újkollégiumot Mende Valér tervezte, az épület makettjéről kiadott lapot is láthatjuk a 
kiállított anyagban. A két világháború közötti lapokon „Tisza István Kollégium" felirat-
tal láthatók. A Horthy Miklós Református Tanítóképző kissé távolabb a központtól, a 
Kaszap utcában kapott helyet. 

A művészetpártoló Kada Elek polgármestersége alatt hozták létre 1910-ben a kecs-
keméti Műkertben a Művésztelepet. Sokan bírálták akkoriban, mondván, hogy más 
intézményekre sincs pénz. Az anekdoták szerint így válaszolt a polgármester: 
„Könyvtárat meg múzeumot biztosan építenek az utánam jövők, de művésztelepet 
nem". Az alkotóház és a műtermes villák terveit Jánszky Béla és Szivessy Tibor készí-
tették. A Művésztelepről kiadott lapokon láthatjuk - többek között - az egykor itt 
alkotó Olgyai Ferenc, Jánszky Béla, Ferkai Jenő és Iványi Grünwald Béla lakását és a 
közös műteremépületet. A Műkert kiépítése egyébként a múlt század közepén kezdő-
dött, amikor megnyitották a városi kertészetet és faiskolát. Megszűnése után - egészen 
a két világháború közötti évekig - a társas élet, rendezvények, bálok, nyári mulatságok 
színhelye volt. 

A Városi Múzeum hivatalosan 1898-ban jött létre. Gyűjteményét a Városháza épüle-
tében tárolták. Régészeti és néprajzi anyaga a millennium és a századelő éveiben 
jelentősen gyarapodott. 1923-ban kapta meg az indóházi sétatéren álló épületet, amely 
addig nyári kaszinóként működött. (Az 1870-es években épült, László Károly tervei 
alapján.) 1924-ben, a bővített és átalakított épületben nyílt meg a Városi Múzeum első 
állandó kiállítása. Az épületet mindkét állapotában megörökítették a képes levelezőlapok. 

A szobrokat ábrázoló lapok alig néhány szobrot tudnak felvonultatni, ez a néhány 
alkotás azonban folyamatos szereplője a kiadott képes levelezőlapoknak. A legrégebbi 
a Szentháromság-szobor, amelyet az 1739-1740 évi pusztító pestisjárvány emlékére 
állítottak. Katona Józsefről Czélküti-Züllich Rudolf készítette az első szobrot 1857-ben. 
A drámaírót és színészt egyaránt megtestesítő egészalakos szobrot a Nemzeti Színház 
kertjében állították fel, majd 1881-ben Kecskemétre került. Képes levelezőlapjainkon 
műkerti környezetben is láthatjuk; egy ideig a műkerti sétányon kapott helyet. Ma a 
Katona József Gimnázium előcsarnokában található. 186l-ben nagy ünnepségek 
keretében avatták fel Kecskeméten Dunaiszky László Katona József szobrát. Képein-
ken az „indóházi" sétatér parkjában, a múzeum közelében láthatjuk. Katona József 
síremlékét 1930-ban állították fel a Szentháromság temetőben, majd 1963-ban a Köz-
temetőbe vitték át. A síremlék szoboralakja legnagyobb művének egyik szereplőjét, 
Petur bánt mintázza. A képes levelezőlapokon minden bizonnyal a Kossuth-szobor 
szerepel a legtöbbet. Felállítására hosszú ideig készültek. A Kossuth-szoborbizottság 
elnöke a 48-as szabadságharc nagy öregje és a kecskeméti közélet jeles személyisége, 
Szappanos István volt. A szoborra való adománygyűjtés egyik formája a műkerti mulat-
ságok rendezése volt. Teles Ede alkotását 1906. július 1-én országos ünnepség kereté-
ben adták át. Nem hiányoztak a jeles vendégek - pl. Kossuth Ferenc - és a díszes 
külsőségek. A hölgykoszorú mellett ezer fehérruhás kislány fokozta a látványt. A műsor 
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keretében egyenruhába öltözött gyerekek játszották el a szabadságharc egy-egy részletét. A 
szobor kedvező fogadtatásra talált. Kivéve talán azokat a kecskeméti menyecskéket, akik -
a jelenlévők szerint - kifogásolták a szobor népfölkelőt jelképező mellékalakjának mezte-
lenségét. „Hát bizony annyi sok pénzé, már egy nadrágot csak adhatott volna a 
szégyöntelenre" - idézte visszaemlékezésében Teles Ede, az alkotó. 

A laktanyák egyetlen nagyobb város képes levelezőlap „terméséből" sem hiányoz-
nak. Kecskeméten a nagy laktanya-építkezések a múlt század második felében és e 
század elején folytak. A kiadók biztos keresletre számíthattak az itt megfordulók 
körében, hiszen - az üdvözlő szövegek is ezt tükrözik - minden katona szívesen 
küldte azt a lapot, amely az „ő épületét" ábrázolta. Készültek lapok a honvéd huszár 
laktanyáról, a gyalogsági (Ferenc József) laktanyáról, a Csapatkórházról, de talán a 
legtöbb és legszebb lapot a Rudolf laktanyáról adták ki. 

A vendéglátás köréből nem sok épületről készült képes levelezőlap. Kiemelkedő a 
Beretvás szállodáról és kávéházról kiadott képek sora. A Beretvás - bár az épületet 
1958-ban lebontották - ma is fogalom a kecskemétiek körében. A múlt század köze-
pén építtette idősebb Beretvás Pál, majd 1871-ben emeletráépítéssel nyerte el a képes 
levelezőlapokról is ismert formáját. Ifjabb Beretvás Pál nemcsak szállodatulajdonos, 
hanem neves szőlőtelepítő és borkereskedő is volt, 1895-ben megkapta a József 
főherceg udvari szállítója" címet. A Beretvás szálloda, vendéglő és kávéház is volt 
egyben. 1900-ban 11 kávéházat tartottak számon Kecskeméten, a tízes években hatról 
tudunk (Beretvás, Goldberger, Iparos-Otthon, Korona, Korzó, Royal). Az 1920-as évek 
válságát két kávéház élte túl, a háború előtti években pedig már csak a Beretvás 
működött. Nemcsak a város egyik jellegzetes épülete, hanem a helybeliek fontos 
közéleti találkozóhelye is volt. A fiatalok számára a Nagykőrösi utcai korzót is jelentet-
te; amint az egyik lap szövege is érzékelteti: „Itt az az utcza, hol Kecskemét bájos 
hölgyei legelső lépéseiket teszik a nagyvilágba..." (1902). Az 1920-as években népsze-
rű volt a felújított Royal szálloda, kávéház és sörcsarnok (az épület a Városháza mö-
götti utcában található). A kisebb vendéglátóhelyek közül gyakran került képeslapra a 
sétatéri cukrászda, amely a kellemes, parkosított környezet miatt volt vonzó. 

A régi Kecskemét szórakozását, kikapcsolódását az említett vendéglátó helyek 
mellett más létesítmények is szolgálták; köztük az Iparosotthon, a nyári kaszinó, a 
sétatér és a Műkert. A mozi - amely nagy hatású újdonság volt a század elején - 1913-
ban kapott épületet a Rákóczi úti paloták sorában. A város régi fürdőjének helyén 
1925-ben felépült az új széktói strandfürdő. Szikes vizét gyógyhatásúnak tartották már 
a múlt században is. (A Kecskeméttel folyton rivalizáló nagykőrösiek egy anekdota 
szerint a következő történetet terjesztették: Amikor a kecskemétiek ki akarták sütni, 
hogy a Széktónak gyógyvize van, felküldték Budapestre az orvosi vegyvizsgáló inté-
zetbe. Türelmetlenül várták az eredményt, s pár hét múlva ez a válasz érkezett: „Az 
illető nem cukorbeteg"). A fürdő a környék kedvelt kirándulóhelye lett, a fürdőzők 
között illusztris fővárosi vendégek is megfordultak. 

A városiasodé Kecskemét hatalmas tanyavilágot és pusztákat mondhatott magáé-
nak. A népéletet, a népi hagyományokat, a puszták világát az idelátogatók számára 
leginkább Bugacpuszta reprezentálta. A nagyszámú bugaci lap mellett néhány szeré-
nyebb képeslapot jelentettek meg a Holt-Tisza és Szikra részleteiről, a szikrai szőlőte-
lepről, a szőlőnemesítéssel foglalkozó Miklóstelepről, Mathiász János villájáról és a 
Hankovszky-ligetről. 

Kecskemétet gyakran emlegették a fény és árnyék városaként. Belvárosi paloták, 
emeletes házak, színház - a másik oldalon pedig peremkerületek, tanyavilág, szegény-
ség. A kecskeméti cigányvárossal időnként a sajtó is foglalkozott. Hálás témát jelentett 
a képes riportok számára. A Vasárnapi Újság cikkírója pedig így írt a Művésztelep 
kapcsán: „színes ruhában lebzselő, futkosó asszonynép, heverésző gyerekhad, 
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őspiszokfedte cigánynegyed, por, vásári élet, csupa festeni való." Az Erzsébetváros pere-
mén, a Zsinór utca, Zöldfa utca és a Libasor végénél, a hajdani lezárt Gödröstemető mellett 
terült el a cigányváros, amelynek a harmincas években 2000 körüli lakója volt. Itt a járvány, 
betegség, munkanélküliség, csalás, kunizslás és verekedés - mindennapos dolog volt. 

A kiadók az alkalmi lapok sorában előszeretettel jelentették meg a katasztrófákról, 
elemi csapásokról, érdekességekről szóló képes levelezőlapokat. Kecskemét szomorú 
szenzációjáról, az 1911. július 8-i földrengésről számos képes riport jelent meg, s az 
eseményt rövidesen követte a pusztítás részleteit bemutató levelezőlapok sora. Szinte 
minden fontosabb középület megrongálódott - köztük a templomok, a Városháza, az 
Újkollégium, a Beretvás, a laktanyák, a konzervgyár, és számos magánház. A lapok 
helytörténeti értékét növeli, hogy a fotókon szereplő házakat, romokat a szokásos 
felirat mellett névvel, utcanévvel is ellátták. A jeles kecskeméti fényképész, Fanto 
felvételét felhasználó képes levelezőlap a városi múzeum kiállítási vitrinjeit és az 
összetört tárgyakat is megörökítette. Számos lap jelent meg a félrebillent kupolájú 
zsinagógáról; közülük az egyik földrengés előtti, földrengés utáni és helyreállított 
állapotában is bemutatja a nevezetes épületet. 

A kecskeméti képes levelezőlapokat bemutató válogatást eseményeket megörökítő, 
valamint reklám és propaganda célú lapokkal zárjuk. 

A város életében nevezetes esemény volt az 1901. évi Kecskeméti Iparkiállítás. Az 
ipari, kézműipari és mezőgazdasági termékek nagyszabású bemutatója sikerrel zámlt 
és a fejlődő Kecskemétre irányította a figyelmet. A kiállításról készült képes levelező-
lapra Dékány Gyula kecskeméti fényképész felvétele került. Országos ünnepség 
keretében avatták fel a Kossuth-szobrot, amint arról már korábban is szóltunk. 1909 
augusztusában országos dalosünnepet rendeztek Kecskeméten. A ritka kulturális 
esemény emlékére kiadott lapon a dalcsarnok épülete látható. 

Képes levelezőlapokon is reklámozták Kecskemét híres termékeit. Az Első Kecske-
méti Konzervgyár színes reklámrajzos visszaigazolást küldött megrendelőinek. Stíluso-
san címkékkel ellátott barackpálinkás üveg került a szeszfőzde reklámlapjára. 1939-
ben a magyar bor ünnepé t rendezték meg Kecskeméten, erre az alkalomra meghívó-
ként reklámjellegű képes levelezőlap készült. 1934-ben rendezték meg Kecskeméten a 
Hírős Hetet. A rendezvény plakátjait, szórólapjait Imre Gábor kecskeméti iparművész 
készítette. Figyelemfelkeltő alkotásai képes levelezőlapokon is megjelentek. A kecs-
keméti rendezvénysorozat jellemzésére álljon itt néhány címszó a korabeli sajtóból. Az 
első Hírős Hét első napja: szenzációs siker, 1500 vendég a pesti kultúrvonattal, 6000 
idegen a városban, óriási a vendéglők forgalma - 100 hektó bor fogyott, Kodály-
kórusok bemutatója, francia vendégek Bugacon, sorbanállás és 15 ezer látogató a 
kultúrkiállításokon!... 

Végül röviden három ritka lapról, amelyeket a Kecskeméti gyermeknap rendezőbi-
zottsága, illetve a Kecskeméti Anya- és Csecsemővédő Bizottság adott ki. Különböző 
megfogalmazásban, de gyümölcs, gyermek és a város címere szerepel mindegyiken, 
azonos a feliratuk is: Kecskemét a gyermek és a gyümölcs városa. Annak a harmincas 
évekbeli mozgalomnak a jelmondata volt, amely legfőbb értéknek a jövőt jelentő 
gyermeket tartotta. A mozgalom lelke, Merétey Sándor főorvos tanulmányt is írt a helyi 
demográfiai és egészségügyi kérdésekről. Kecskeméten ekkor az országos átlagnál jóval 
magasabb volt a népszaponilat. A gyermekek száma a lakosság 30%-át tette ki. A városköz-
pontban látványos gyermeknapokat, babakocsis, pöttyösruhás felvonulásokat rendeztek. Az 
első Hírős Héten háromezer gyermek látványos seregszemléjére került sor. 

Székelyné Körösi Ilona 
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