KECSKEMÉT SZECESSZIÓS
BELVÁROSA
Örömmel üdvözöljük Kecskeméten és
élményekkel teli időtöltést kívánunk Önnek városunkban!
Tegyen egy sétát a meseszép belvárosban,
és ismerje meg a „hírös város” nevezetes épületeit
és kihagyhatatlan látnivalóit!

A zsinagóga eredeti kupolája az 1911-es kecskeméti földrengésben félrebillent, ezért le kellett bontani: a hagyma alakú helyett lótuszbimbó formájúval helyettesítették 1913–14-ben.

Kecskemét főtéri építészeti együttesének másik fontos eleme,
hogy azt alapvetően a szecessziós irányzatok határozzák meg,
melynek köszönhetően a Trianon utáni Magyarországon
egyedülállónak számít, hiszen legközelebbi rokonai (pl. Szabadka, Marosvásárhely, Nagyvárad) ma már határainkon túl
találhatóak. A magyar szecessziós építészet ilyen léptékű városképformáló hatása még az említett városok között is unikumnak tekinthető.
Ehhez mindenképpen kellett egy nagyformátumú polgármester, Kada Elek (1897–1913), aki Lechner Ödön tanácsait
rendszeresen megfogadva a korszak legtehetségesebb fiatal
építészeinek adott munkát.
Kecskemét szecessziós városmagja, különös tekintettel a
Cifrapalota épületére, 2020 óta a Magyar Értéktár kiemelt
nemzeti értékei közé tartozik.

A népszerű dalocskában is megénekelt Cifrapalota a magyar
szecesszió egyik legszebb épülete. A Lechner Ödön által képviselt „modern és magyaros” stílust Márkus Géza, az épület
tervezője az Art Nouveau nemzetközi törekvéseivel ötvözte.
A homlokzaton található majolikamázas kerámiabetétek, a
tetőzet cserepei, pirogránit plasztikái és díszes kéményei mind a
pécsi Zsolnay-gyárban készültek.

Az 1850-es években a megnövekedett létszámú kecskeméti zsidó közösség egy sok férőhellyel rendelkező zsinagóga
építését tűzte ki célul. A moreszk-romantikus stílusú épület
1864–71 között épült fel.

Az épület 1902–03-ban eredetileg bérháznak épült, üzletek,
raktárak és kaszinó is volt benne. 1983 óta része a Kecskeméti
Katona József Múzeumnak, állandó képzőművészeti és
régészeti, valamint nagyszabású időszaki kiállításoknak ad
otthont. Itt tekinthető meg a híres, 155 darab aranytárgyból álló
kunbábonyi avar kincslelet. Az I. emeleten található Pávás terme
konferenciák, előadások helyszíne lehet.
Információ: www.kkjm.hu, +36-76/480-776

AZ EGYKORI KECSKEMÉTI VÁROSI KASZINÓ
A Cifrapalota mellett, a Rákóczi úton található az 1911-ben
épült kaszinó, amely hajdanán a város egyik kulturális fellegvára volt, a közösségi élet meghatározó tere egészen 1945-ig.
Különleges szecessziós alkotás, amelyet Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervezett. Az épület belső terének kialakítását Falus Elek álmodta meg, a házasságkötő teremként is funkcionáló nagyterem is az ő ízlését tükrözi.

Roth

Kecskemét egyik legkülönlegesebb kiállítása Bozsó János
festőművész gyűjteménye, amely mintegy 1.200 négyzetméterentekinthető meg. Bozsó János munkásságát a festészet
iránti szenvedélye, illetve a műgyűjtés határozta meg. Gyűjteményét évtizedeken át gyarapította, mellyel létrehozta a régió
legnagyobb látogatható magángyűjteményét. A kiállítás tárgyi
emlékei a 15. századtól a 20. század elejéig tartó időszakból
származnak.

Az épületben található református könyvtár 56.000 kötete
között olyan különlegességek is találhatóak, mint egy 1503ból származó Euripidész kötet, vagy egy 1541-ben megjelent
Újtestamentum.
Információ: www.krg.hu, +36-76/500-380
REFORMÁTUS TEMPLOM
A kecskeméti református felekezet fatemploma 1678-ban
porrá égett a nagy kecskeméti tűzvészben, ennek helyére terveztek egy új templomot építtetni. Mivel a török hó-

doltság idején jellemzően nem épülhettek keresztény temp-

Az intézmény a Kodály-koncepcióra épülő felsőfokú zenepe-

KODÁLY-EMLÉKMŰ (PSALMUS HUNGARICUS)

legismertebb műve.

Az alkotás a zenemű alapjául szolgáló Magyar Zsoltár
szerzője, Kecskeméti Végh Mihály előtt is tiszteleg. A vörös
márvány alapra helyezett középső bronztábla a fohászkodó
prófétát, a két oldalszárny pedig a népet és a kórust egyaránt
szimbolizáló tömeget ábrázolja.
A Szent Miklós-templomhoz a ferencesek 1700–1736 között
1975-ben átépítették, azóta az épület a Liszt Ferenc Zenemű-

SZENT MIKLÓS-TEMPLOM
Kecskemét legrégebbi fennmaradt építészeti emléke a 14. század
második felében épült. A város patrónusának, Szent Miklósnak

szentelt templomot a 16. század derekán – szokatlan módon
A 17. században került a ferences rend gondozásába, in-

Tisztítőtűz-domborművel.

NAPRENDSZER TÚRA
Kecskeméten űrhajós felszerelés nélkül is bejárhatjuk a Naprendszer bolygóit! A világon egyedülálló a Kecskeméti Planetárium munkatársainak az a merész álma, amelyet Lakatos
Pál Sándor szobrászművésszel közösen valósítottak meg:
bronzból készült el a bolygók méret- és távolságarányos modellje, 3,3 milliárdszoros kicsinyítésben. A valóságban mintegy
6 milliárd km-es távolság így egy 3 km-es sétával teljesíthető.
A gyerekek és felnőttek által igen kedvelt bolygótúra központi szereplője a Nap a Városháza előtt található. A Városházától nem kell messzire vándorolni a Merkúr, a Vénusz, a Föld
és a Mars felfedezéséhez sem. Arányosan messzebb, éppen a
Planetárium épülete előtt található a 2006-ban kisbolygóvá
minősített Plútó.
Info: www. kecskemet.hu/turizmus/varosi-setak/naprendszertura

lan készítette. A terem oldalfalain a pusztaszeri Vérszerződés
és Ferenc József 1867. évi koronázási jelenetét festette meg. A

Az épület homlokzatát harangjáték díszíti, melynek gyö-

a Kiskunság legnagyobb klasszicizáló, barokk (copf) stílusban
épült temploma. Az úgynevezett „alföldi nagytemplom” iskolateremtő példája, melyet számos település választott követendő mintaként saját templomának felépítésekor. Az úgynevezett öregtemplom Kecskemét egyik legmagasabb, 75 méter
magas épülete.
A főhajó falaira Kecskemét városának címere mellett a város egykori földesurainak, az Anjou, a

Hunyadi és a Koháry családok címerei kerültek.
Óraszerkezete még 1889-ben készült, az ország egyik legrégebbi ma is működő órája, egyben Magyarország egyik legnagyobb számlapú toronyórája: a nagymutató 242 centiméter.
el. Stílusát a késő historizmus és a bécsi, illetve a német késői
szecesszió határozta meg. Jelenleg lakóépület.

A kecskeméti iparosok 1903-ban határozták el egy új
székház építését. Az 1904-ben kiírt tervpályázat nyertese
a Komor Marcell–Jakab Dezső építészpáros lett. Az 1907ben átadott épülettel Kecskemét egyik legszebb szeces�sziós palotája jött létre. Változatos tömegképzéssel, íves,
hullámvonalas homlokzati elemekkel és nyílászárókkal, kerámiadíszekkel, kovácsoltvas erkély- és ablakrácsokkal hívja fel magára a figyelmet. Napjainkban az ország egyik legszebb art mozija és a Hírös Agóra Ifjúsági
Otthon működik a falai között, mely a városi gyermek- és ifjúsági programok egyik fő szervezője.
Információ: www.hirosagora.hu, +36-76/481-686

LUTHER-PALOTA
Kecskemét központjában a Szabadság téren, az Újkollégiummal szemben található a Mende Valér tervei alapján 1911–
1913 között épült Luther-palota. Stílusában az észak-német
Jugendstil és a székelyföldi népi építészet elemeit ötvözi.
Az evangélikus egyház megbízásából készült el az épület,
amely azóta is bérházként működik.
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A KECSKEMÉTI TOURINFORM IRODA
NYITVATARTÁSA:
Május 15 - szeptember 15. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 15:00
Vasárnap: 9:00 - 14:00
Szeptember 16 - május 14. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 14:00
Vasárnap: ZÁRVA

Kiadja: Hírös Sport Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: dr. Patay Balázs

