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Kecskeméti városfejlődés hatszáz éve 
 
Minden jel szerint, Kecskemét városfejlődésében három szakasz, jól elkülöníthe-
tő egymásra épülő, úgynevezett lépcsőfok mutatható ki. Amíg a város 14–15. 
századi első fejlődési lépcsőfoka a 16–17. századi következő, második továbblé-
pés alapjait jelentette, addig a 17. század utolsó harmadára elért szint a Horthy-
kori város tekintetében utolsó, már a 19. századi látványos fejlődést vetette meg. 
A török kori alföldi „városhálózatban” elfoglalt illusztris pozíció megszilárdulá-
sa – nem magyarázható a város középkori kiemelkedő fejlődése nélkül. Ugyan-
akkor eme magasabb, egymásra épülő első két lépcsőfok, amelyről Kecskemét 
előbb a 16. majd a 18. század elején továbblépett, önmagában kevésnek bizo-
nyult volna más, helyi és külső tényezők együttes jelenléte, hatása nélkül. Külö-
nösen áll ez a 18. századra, amelyet országos viszonylatban – minden pusztulás 
és veszteség ellenére – mégiscsak meglepő demográfiai előnnyel nyitott a város. 
Kérdés, hogy melyek voltak, lehettek azok a tényezők, körülmények, amelyek az 
említett folyamat irányát és volumenét döntően befolyásolták, meghatározták? 

Az említett szakaszok mindegyike közvetlen-közvetett fejleménye volt a ter-
mészetföldrajzi, a geopolitikai, a politikai, a közigazgatási, a gazdasági s mind-
ezek függvényében a helyi társadalmi környezetnek. Vagyis ezek együttes hatá-
saként előállt lokális lehetőségek kihasználásában, a kialakuló – előbb felsorolt, 
széles értelemben vett – környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban, tehát a 
„kihasználás” és az „alkalmazkodás” kölcsönös, finom összjátékában s ezek 
formálódó mechanizmusában születtek meg a kecskeméti városfejlődés egymás-
ra épülő lépcsőfokai. Az 1. ábra mintegy rövid összegzése a hatszáz éves város-
fejlődés folyamatának, a környezeti tényezők kölcsönkapcsolatának, amely csu-
pán a legfontosabbnak ítélt néhány elemet veszi számba. 
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1. ábra A kecskeméti városfejlődés három lépcsőfoka a középkortól a modernkorig 

 
Kiemelkedését Kecskemét a középkori környező falvak sorából kezdetben a 

szárazabb viszonyokhoz is kiválóan alkalmazkodott helyi állattartásnak köszön-
hette, melynek vélhetően honfoglalás kori hagyománya élt tovább. E gazdasági 
tevékenység a táji adottságokat kihasználva a város egyik meghatározó fejlődési 
alapja lehetett. A 14. századtól markánsabbá váló éghajlatváltozás (a kisjégkor-
szak) hűvösebb és egyben csapadékosabb klímát hozott.1 Környezet-átalakító 
hatása, úgy tűnik, kedvezően befolyásolta a táji állattartás kondícióit, lehetővé 
téve a nagytestű állatok elterjedését. E funkciót erősítette tovább a 14–15. szá-
zadban felélénkülő tranzit-kereskedelem, amely a város területén haladt keresz-

                                                 
1 A kisjégkorszak alapvetően négy periódusból állt: egy 1300–1450 közötti erőteljesebb lehűlés-
ből, egy 1450–1600 közötti enyhébb, de a középkori éghajlati optimumtól még lényegesen hűvö-
sebb etapból, majd 1600–1700 között egy ismételt, ám ezúttal még erőteljesebb hőmérséklet-
süllyedésből, végül pedig egy nagyjából 1700-tól kezdődő – kisebb megtorpanásokkal leírható – 
folyamatos felmelegedési fázisból. Ugyanakkor a legújabb kutatások azt is igazolni látszanak, 
hogy Európa többi térségéhez képest a Kárpátok vonulataiban a kisjégkorszak egészen a 19–20. 
század fordulójáig fennállt. – SZEGEDI Sándor: Félezer év fagyoskodás. A kisjégkorszak jelleme. A 
Földgömb (Új sorozat) 12, 2010, 3. 26–37., 37. A legfrissebb tudományos eredmények a kisjég-
korszak kezdetét korábbra, az 1200-as évek második felére helyezik, lásd: MILLER, Gifford H.–
GEIRSDÓTTIR, Áslaug–ZHONG, Yafang–LARSEN, Darren J.–OTTO-BLIESNER, Bette L.–HOLLAND , 
Marika M.–BAILEY , David A.–REFSNIDER, Kurt A.–LEHMAN, Scott J.–SOUTHON, John R.–
ANDERSON, Chance–BJÖRNSSON, Helgi–THORDARSON, Thorvaldur: Abrupt onset of the Little Ice 
Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks. Geophysical Research 
Letters 39, (January 2012) 1–5. (elektronikus kiadás: DOI:10.1029/2011GL050168). 
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tül összekötve a transzferfolyosó két végpontjában virágzó Pestet(–Budát) és 
Szegedet.2 A korszakban e két (illetve három) központ fejlődése, gazdasági 
prosperitása kedvező hatással volt – a köztük folyó kereskedelem révén – Kecs-
kemét városára is. A Zsigmond-korban nyert, majd továbbörökített vámjogát 
Kecskemét alighanem éppen ennek köszönhette mint királynéi birtok.3 E kivált-
ságok és szerepkörök birtokában a város – alföldi viszonylatban – jelentős piac-
központtá lett,4 mely hatással volt – jobbára bevándorlás formájában – a helyi 
lakosság gyarapodására.5 Minden ránk maradt, igaz többnyire csak közvetett 
forrás abba az irányba mutat, hogy Kecskemét a városfejlődés eme első lépcső-
fokán, a középkor végéig kiemelkedő mezővárosa (oppiduma), lélekszámát te-
kintve átlagon felüli nagyságú centruma volt az országnak.6 E karakter megjele-

                                                 
2 DRASKÓCZY István: A honfoglalástól a 16. századig. In: Magyarország gazdaságtörténete a 
honfoglalástól a 20. század közepéig. Szerk. HONVÁRI János. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 7–78., 
60. 
3 LIPÓTZY Sándor: Kecskemét th. város birtokszerzése és a szabad királyi városság kérdése. (Ko-
lozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 30.) Szeged, 1935. 3. vö. 
HORNYIK János: Kecskemét város története, oklevéltárral. I. köt. Nyomatott Szilády Károlynál, 
Kecskemét, 1860. 169. és BÁCSKAI Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Osiris 
Kiadó, Budapest, 2002. 39. 
4 Kubinyi András közelmúltban publikált „központi hely” vizsgálata a 15–16. század fordulóján az 
Alföldön és peremvidékén, mintegy 245 olyan mezővárost talált, amelyet a források legalább 
egyszer oppidumként említettek. Kecskemét ekkor, ama kevés 18 város egyike volt, amely a széles 
értelemben vett alföldi mezővárosok – funkcionális szerepköre alapján – felső, 37 tagú (15 száza-
léknyi) állományába tartozott. KUBINYI  András: Városfejlődés és városhálózat a középkori Alföld-
ön és az Alföld szélén. (Dél-alföldi évszázadok 14.) Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2000. 50. 
– saját számítás. 
5 Ennek egyik kézzelfogható bizonysága a 15. század első felében a templom (később ferences-
templom) befogadóképességének jelentős bővítése. – BICZÓ Piroska: Jelentés a Kecskemét-
Kossuth téren végzett ásatásról. In: Cumania (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, 
Archeologia) 4. köt. Szerk. HORVÁTH Attila–H. TÓTH Elvira. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Kecskemét, 1976. 329–360., 350. 
6 Kecskemét lélekszáma (1500 fő) – alföldi viszonylatban – a 16. század elejére kiemelkedőnek 
számított, kétszer akkora volt, mint egy átlagos „fejlettebb” mezőváros, de csupán félannyi, mint 
egy hasonlóan átlagos szabadkirályi város. Kubinyi András – Csánki Dezsővel szemben – a kö-
zépkor végére, mintegy 500-ra teszi a tényleges mezővárosok számát a Kárpát-medencében. 
(CSÁNKI Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. V. kötet. Magyar Tu-
dományos Akadémia, Budapest, 1913. oldalszám nélkül – Összegzés című táblázat; KUBINYI  
András: Gazdasági élet és társadalmi átalakulás a középkor végén. In: ENGEL Pál–KRISTÓ Gyula–
KUBINYI  András: Magyarország története 1301–1526. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 275–324. 
280. (A továbbiakban: KUBINYI  A.: Gazdasági élet.) vö. KUBINYI  András: Városfejlődés és város-
hálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. (Dél-alföldi évszázadok 14.) Csongrád Megyei 
Levéltár, Szeged, 2000. 50.) E városállomány felső harmadának (mintegy 150 városnak) az össz-
lakosságát nagyjából 130 ezer főre becsülte. Eszerint a nagyobb, jelentősebb mezővárosok átlagos 
méretét, közel 870 főben határozhatjuk meg. Kecskemét lélekszáma a 16. század elejére elérhette 
az 1500 főt. (BÁCSKAI V.: Városok. 71. – Bácskai Vera a becslést, 2010. május 22–23-ai levélvál-
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nésében illetve e népességkoncentráció méretének alakulásában, ismereteink 
szerint már ekkor, a közeli falvak elnéptelenedése is komoly szerepet 
játsz(hat)ott.7 

A város érvényesülési lehetőségei a 16. századtól a geopolitikai tér átrende-
ződésével alapvetően megváltoztak. A török hódítás új politikai, közigazgatási, 
gazdasági és új társadalmi viszonyokat is teremtett. Az új feltételek szorításában 
a város (súlyos adók fejében, évről-évre) megvásárolta a khász rangot, mely 
kiváltság egyben a továbbfejlődés alapjául is szolgált. Kétségtelen, hogy e 
„rang” előnyösen hatott a helyi – mindenekelőtt nagyállattartó – gazdálkodásra 
és a főleg erre épülő kereskedelemre. A város növekvő gazdasági-kereskedelmi 
szerepkörét ezen felül hasonlóan, nagyban elősegítették az atlanti Európában 16. 
században lejátszódó árukeresleti, áruforgalmi változások.8 E Közép-Európában 
is kibontakozó keresleti növekedés eredménye volt az alföldi állattartás volume-
nének erőteljes emelkedése. Ehhez az átrendeződő struktúrához alkalmazkodott 
Kecskemét városa is. A folyamat egyik fő motorja a 14. századi, Európa szerte 
komoly áldozatokat követelő pestis utáni ismételt népességnövekedés volt, 
amelyben a kontinens lélekszáma másfélszáz év alatt mintegy harmadával, a 16. 

                                                                                                                         
tásunk alapján, Zimányi Vera munkájában megjelölt adózó háztartásfők száma nyomán végezte. 
Vö. ZIMÁNYI  Vera: Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a 16. század végéig. In: Magyar-
ország története tíz kötetben. 3/1. köt. Szerk. PACH Zsigmond Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1985. 285–391., 381. és 383.) A szabad királyi városok átlagos lélekszáma 3670 fő volt (KUBINYI  
A.: Gazdasági élet. 279. – saját számítás). 
7 A falvak átlagos mérete a 11–15. század között 180-ról alig 90, talán a Duna–Tisza közén csak 
110 főre csökkent, miközben számuk néhány ezerről, megközelítőleg 15 ezerre emelkedett. – 
BÁCSKAI Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. (Értekezések a történeti tudományok köré-
ből, új sorozat 37.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 29. A születő új falvak mellett régiek nép-
telenedetek el, váltak enyészetté, amelynek számos oka, úgymint az árvíz, a tűzvész vagy éppen 
egy-egy visszatérő járvány lehetett, – hogy a politikai-hatalmi tényezőket ne is említsük. – KRISTÓ 
Gyula: Gazdaság és társadalom a XIV. században. In: ENGEL Pál–KRISTÓ Gyula–KUBINYI  András: 
Magyarország története 1301–1526. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 25–37., 35–36. (A továbbiak-
ban: KRISTÓ Gy.: Gazdaság és társadalom.) vö. DRASKÓCZY I.: A honfoglalástól. 34–35. Ilyenkor 
a legtöbb esetben, bizonyára nem a település teljes lakossága „pusztult” el, hanem az életben ma-
radók – az európai hasonló folyamatokhoz „illeszkedően” – a környezetük nagyobb, olykor jobban 
prosperálóbb központjaiba költöztek. Ez pedig idővel, egyes régiókban a települések koncentráció-
jához vezetett (NAGY Balázs: A „XIV. századi válság” és a gazdasági erővonalak átrendeződése. 
In: Európa ezer éve. A középkor. II. köt. Szerk. KLANICZAY  Gábor. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
199–207., 202). Kérdés, hogy a Duna–Tisza köze ilyen régiónak számított-e a 14–15. századi 
Kárpát-medencében. Alighanem igen, hiszen az említett időszakban az Alföld településeinek 20–
36 százaléka pusztult el. – :KRISTÓ Gy.: Gazdaság és társadalom. 25. 
8 BELUSZKY Pál–GYŐRI Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest–Pécs, 2005. 34. 
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század elejére 50-60 millióról 70-80 millióra gyarapodott.9 A növekvő lakosság 
élelmezésében ilyenformán kiemelt szerep jutott a Kárpát-medence alföldi terü-
letein működő gazdaságoknak, melyek terményeit és főleg állatállományait az 
ekkorra környezetükből kiemelkedő központok – mint amilyen Kecskemét is 
volt – gyűjtötték össze s továbbították piacközponti szerepkörük révén; biztosít-
va ezzel maguknak a fejlődést.10 Mindehhez az éghajlati feltételeket továbbra is 
a kisjégkorszak, a település- és népességföldrajzi (e szempontból előnyös) kö-
rülményeket pedig a török korban felerősödő pusztásodás nyújtotta. 

Kecskemét – Szegedet nem számítva – a Duna–Tisza közi táj messze ki-
emelkedő népességkoncentrációs „gócpontja” lett. Területén az 1580-as években 
6 ezer léleknél is többen,11 köztük főleg menekültek, bevándorlók laktak.12 Két-
ség sem fér hozzá, hogy Kecskemét az említett táj meghatározó, (nem mai érte-
lemben vett) multikulturális központjaként funkcionált, mely arculatot a későbbi 
századok nagyarányú újabb bevándorlásai is megtartották, továbberősítették. A 
helyiek és bevándorlók között elkerülhetetlen interakciók egészen bizonyosan 
nagyban formálták a helyi társadalom karakterét, mentalitását. Aligha találhat-
nánk egyértelműbb jelét a békés egymás mellett élésnek, minthogy a 19. század-
ra a meghatározó vallásfelekezetek templomai, szent helyei mind a főtéren, vagy 
annak közvetlen szomszédságában kaptak helyet.13 

Mindezt jól szemlélteti az a kecskeméti látkép, amely egy helyi születésű fes-
tő, Szokolay Hártó János rajza alapján készült 1829-ben (1. kép).14 Bár sokat 

                                                 
9 KATUS László: A középkor története. Egyetemi tankönyv. Pannonica–Rubicon Kiadó, Budapest, 
2000. 181–182. 
10 Kecskemét 1563 és 1564 fordulóján egy bő negyedév alatt az összesen kilenc Duna–Tisza közi 
mezőváros területéről Vácnál elvámolt 17 ezres szarvasmarha-állomány 20 százalékát egymaga 
adta. – MÉSZÁROS László: Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén. In: Bács-
Kiskun megye múltjából. A késői feudalizmus kora. 2. köt. Szerk. IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor. Bács-
Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1979. 58–286., 134. 46. táblázata alapján saját számítás. 
Ezzel szemben mások közel kétéves „teljes” – nemcsak az említett tájról származó – forgalom 
tükrében egyharmados arányról beszélnek. Lásd: ENTZ Géza–GENTHON István–SZAPPANOS Jenő: 
Kecskemét. (Városképek–műemlékek, Kecskemét.) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961. 30. (A 
továbbiakban: ENTZ G.–GENTHON I.–SZAPPANOS J.: Kecskemét.) 
11 KÁLDY -NAGY Gyula: A Budai szandzsák 1546–1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaság-
történetei adatok. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1985. 347. vö. BELUSZKY Pál: A Nagyalföld 
történeti földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2001. 136. 
12 MÉSZÁROS L.: Kecskemét. 202. 
13 Igaz az is, hogy akadtak, főleg egy-egy helyi járvány okozta félelem, éhínség alkalmával olyan 
nézeteltérések, melyekben protestánsok és katolikusok tűztek össze egymással. – HORNYIK János: 
Kecskemét város története, oklevéltárral. II. köt. Nyomatott Szilády Károlynál, Kecskemét, 1861. 
130–131. 
14 ENTZ G.–GENTHON I.–SZAPPANOS J.: Kecskemét. 53. vö. PÉTERNÉ FEHÉR Mária–SZABÓ Tamás–
SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon. (Kecskeméti füzetek 4.) Kecskemét Mo-
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levon a kép forrásértékéből, hogy azt végül olyas valaki metszette, aki – ismere-
teink alapján – nem kötődött a városhoz, jóllehet Karacs Ferenc, korának egyik 
legismertebb kartográfusa, rézmetszője s kötetek, újságok egész sorának illuszt-
rátora volt.15 Mind Szokolay Hártó, mind Karacs egyformán megfordultak Bécs-
ben tanulmányaik során, ami arra enged következtetni, hogy ismer(hett)ék a 
korabeli, főleg német városábrázolási technikákat, melynek egyébként számos 
jegye világosan látható is az elkészült metszeten. Ezek közül legszembeötlőbb, 
hogy a település méretéhez képest a templomok aránytalanul nagyok; látványo-
san kiemelkednek a környezetükből. E szándékos túlzás mögött, általában, ezen 
épületek (intézmények) fontosságának, méltóságának a kihangsúlyozása húzó-
dott meg.16 Kecskemét esetében – az előbbi gyakorlat mellett – azonban felmerül 
egy, a háttérben meghúzódó (eddig ki nem mondott) másik motívum is: a látkép 
délnyugati irányból mutatja a várost, s ha ezt a képet egyszerűen összevetjük egy 
hiteles térképpel (vö. 2. ábra), amit a látképnek megfelelően tájolunk, akkor 
egyértelművé válik, hogy a valóság és az ábrázolás között jelentős különbség áll 
fenn. A látkép templomai mintha szorosan egymás mellé épültek volna, mintha 
összenőttek vagy még inkább egybenőttek volna; lényeg, hogy semmi esetre sem 
különülnek el látványosan egymástól. Azt persze nem lehet megállapítani, hogy 
mindez a történészi koncepció múltba való visszavetítése-e s az előbbiek túl-
hangsúlyozása, netán a kortársakban is ilyesféle gondolatok fogalmazódtak meg 
a kép láttán, vagy ami még fontosabb, maguknak a készítőknek valóban ez lett 
volna-e a szándékuk; tudniillik, hogy érzékeltessék: a helyi egyházak egymással 
(szoros) egységben élnek és működnek. Ezt biztosan nem tudhatjuk, mégis kü-
lönös, hogy a kép elkészülte után egy bő évszázaddal később (e sorok írásához 
mérve fél évszázaddal korábban), a látkép első elemzőjének, Entz Gézának, ha 
nem is ilyen kontextusban, de hasonlóan az a gondolata támadt, hogy a „tenge-
lyében tornyokkal jellemezhető különben szélesen elnyújtott városkép ezen az 
ábrázoláson természetesen nem látszik, hiszen az egész rendelkezésre álló teret a 
városmag összevont képe tölti ki”.17 Tény, hogy ezek a látképek a saját korukban 
olyan kommunikációs eszköznek számítottak, amelyek – még ha csak áttételesen 
is, de – többé-kevésbé tükrözték a település lakóinak (polgárainak), különösen a 

                                                                                                                         
nográfia Szerkesztősége, Kecskeméti Lapok Kft., Kecskemét, 1992. (Szokolay Hártó János cím-
szó.) 
15 FOGHTŰY Krisztina: Karacs Ferenc rézmetsző tevékenysége a korabeli sajtó tükrében. Magyar 
Könyvszemle 116, 2000, 1., 94–99. 
16 STRACKE, Daniel: A premodern városi tér kutatása. Módszertani megjegyzések a városképek és 
városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán. Korall 
45, 2011, 3., 176–193., 179. 
17 ENTZ G.–GENTHON I.–SZAPPANOS J.: Kecskemét. 54. (Kiemelés Sz. Zs.) 
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metszet megrendelőjének18 az elképzelését a városi tér megjelenítésével kapcso-
latban, s amelynek kétségtelenül üzenete, hatása is volt.19 

 

 
1. kép Kecskemét látképe az 1820-as évek végén20 

 
Visszatérve: a város gazdasági prosperitása, a hódoltsági környezet vonzó tápta-
laja lett a 16. századi protestáns nézeteknek. E kulturális sokszínűség egyik al-
földi, kiemelkedő központjaiként értelmezzük tehát a várost abban a formában, 
amiben a török kor alatt működött. Annál is inkább tehetjük ezt, mert a „példát-
lan” geopolitikai helyzetben Kecskemét valóságos sziget formájában a hódoltság 
határaitól 100–150 kilométerre, mélyen az elpusztult falvak „ölelésében” (Ceg-
léd és Nagykőrös „szomszédságában”) feküdt, mely attribútum csakugyan to-
vább erősítette a város említett szerepkörei mellett, a környezetéhez mérve való-
ban multikulturális, meghatározó jellemvonását. 

A lakosságszám a fennálló viszonyokhoz képest kedvező körülmények elle-
nére is a gyakori háborúskodások és járványok miatt – amelyek sűrű ismétlődé-
sében bizonyosan nagy szerepet játszott a város kereskedelmi funkciója – to-
vábbra is erősen ingadozott. E korábbi időkhöz képest szokatlan méretű fluktuá-
ció állandó velejárója lett – a környező, hatalmas puszták miatt, ahonnan az 
utánpótlás már eleve lehetetlen volt – a távolabbi területekről való folyamatos 
bevándorlás, ami óhatatlanul is a város sokszínűségét és ebből eredően feltehe-
tően a gyakoribb problémák iránti érzékenységét, problémamegoldó képességét 
formálta, fejlesztette. Megítélésünk szerint e képesség, amelyre a „város” foko-
zatosan a török kor alatt egyre inkább szert tett, döntően meghatározta a későbbi 
városfejlődés néhány karakterisztikus vonását; ami érzékletesen megnyilvánult a 

                                                 
18 Ez esetben a helyi molnár céh. 
19 Vö. STRACKE, D.: A premodern városi tér. 180. 
20 Karacs Ferenc rézmetszete Szokolay Hártó János rajza alapján. Készült Budán, 1829-ben. For-
rás: ENTZ G.–GENTHON I.–SZAPPANOS J.: Kecskemét. 53. 
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település 19–20. századi földbirtok-politikájában, vagy az 1920 utáni újabb gaz-
dasági szerkezetváltásban, de abban is, ahogyan a két világháború közötti idő-
szak szociális problémáit kezelte. 

Bizonyítani ma már közvetlen módon nemigen lehet a város eme „sajátos” 
mentalitásának eredeti gyökereit. A 16–18. századi viszonyokra vonatkozó 
„multikulturális” koncepciónk – amíg azt újabb, mélyebb kutatások nem halvá-
nyítják – talán elfogadható módon segít értelmezni egy újabb dimenzión keresz-
tül Kecskemét városfejlődésének folyamatát, valamelyest közelebb is kerülve a 
sajátos, egyedi vonások megértéséhez – s nem megmagyarázásához.21 

A város történetében a „hosszú 18. század” hozzávetőlegesen a török kor vé-
gével indult s a reformkor kezdetével végződött. Ez a nagyjából 130–140 év 
egészen gyökeres, mélyen ható és csak jóval később kiteljesedő folyamatokat 
indított el. E (ki)útkeresésben a város nemcsak elvesztette a khász rangot, hanem 
emellett a Rákóczi-féle harcok, és más megpróbáltatások, komoly nyomot hagy-
tak rajta, mégis a település reálisan alig felmérhető gazdasági, vitalitási potenci-
álját igazolja, hogy 1720 után alig két évtized alatt négy-ötszörösére, nagyjából 
18 ezerre emelkedett a helyi lélekszám.22 E látványos gyarapodás, pontosabban 

                                                 
21 Az, hogy valóban meghatározó tényező lehet a multikulturális vonás egy település „fejlődése” 
során, jól igazolja az utóbbi idők brit történeti földrajzának kiemelkedő művelője John Langton 
által írt egyik tanulmány is. Az alapos levéltári kutatásokra épülő munka az angol ipari forradalom 
bölcsőjének számító, 16–19. századi Lancashire regionális szerkezetét vette szemügyre, és azzal a 
megállapítással zárult, hogy a környezetéhez képest itt jelentős számban élő katolikusok meghatá-
rozó szerepet játszottak a helyben kibontakozó iparosodási folyamatban, noha az említett terület 
közel sem volt „katolikus régió”. A gyors és látványos gazdasági átalakulás mozgatórugója – 
Langton szerint – az volt, hogy Lancashire multikulturális régiónak számított. – LANGTON, John: 
The Continuity of Regional Culture: Lancashire Catholicism from the Late Sixteenth to the Early 
Nineteenth Century. In: Issues of Regional Identity. (In Honour of John Marshall.) Ed. ROYLE, 
Edward. Manchester University Press, Manchester and New York, 1998. 82–101. vö. TIMÁR  La-
jos: Történeti földrajz és társadalomtörténet. In: Bevezetés a társadalom történetébe. Hagyomá-
nyok, irányzatok, módszerek. Szerk. BÓDY Zsombor–Ö. KOVÁCS József. Osiris Kiadó, Budapest, 
2003. 341–370., 354. 
22 1785 táján a város népessége meghaladta a 22 ezer főt. – Az első magyarországi népszámlálás 
(1784–1787). Szerk. DANYI  Dezső–DÁVID  Zoltán. Központi Statisztikai Hivatal, Művelődésügyi 
Minisztérium Levéltári Osztálya, Budapest, 1960. 120–121. Az adózó háztartásfők száma 1720-
ban 728 fő volt. A becsléshez 5,0 koefficienst és +20 százalékos korrekciót használva, Kecskemét 
lélekszámát ekkor, 4300-4400 fő körül állapíthatjuk meg. Módszertanilag és kritikailag lásd: 
Szakály Ferenc a 16–17. századi hódoltsági területen elfogadhatónak tartja a háztartásonként 
számított 5 fős méretet, jóllehet a 16. század első felében – Szeged esetében – inkább 4,2-es szor-
zószámot használt, míg  Káldy-Nagy Gyula nyomán az így kapott nyers adatokat 20 százalékos 
többlettel korrigálta, amelyet az adóösszeírásokból kimaradt népesség indokolt. – SZAKÁLY  Fe-
renc: Török megszállás alatt (1543–1868). In: Szeged története. 1. köt. (A kezdetektől 1686-ig). 
Szerk. KRISTÓ Gyula. Somogyi-Könyvtár, Szeged, 1983. 535–738., 548., 675–677. Az 5-ös koef-
ficiens, a vizsgált területen, a 18. századvégi források alapján is tartható. Az 1784–1787. évi nép-
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az ezzel járó növekvő forgalom okozhatta részben – újabb pestis formájában – a 
városra boruló, hosszan elnyúló, szűkös évtizedeket. Mégis, Kecskemét lakossá-
ga – korábban soha nem tapasztalt méretet ölve – az 1780-as években már a 22 
ezer főt is meghaladta. Ez pedig bizonyára egyet jelentett azzal, hogy a lakosság 
túlnőtte a város mindenféle tekintetben vett kereteit. Nemcsak a korabeli viszo-
nyokhoz mért „túlzsúfoltság” az,23 amit könnyen magunk elé képzelhetünk, ha-

                                                                                                                         
számlálási eredmények alapján Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Őri Péter az átlagos háztar-
tásméretet 5,15 főben állapította meg, amely 1785 és 1890 közötti időszakban (4,5 főre) csökkenő 
tendenciát mutatott. – ŐRI Péter: Család és házasodás a 18–19. századi Magyarországon. Pest–
Pilis–Solt–(Kiskun) megye, 1774–1900. Korall 30, 2007, December, 61–98., 75. (5. táblázat). A 
kérdés, egyelőre nyitott: vajon a 18. századot megelőző török korban – a későbbi tendencia alapján 
– is feltételezhetünk valamelyes háztartásméret-csökkenést? Amennyiben igen, akkor ez egyben 
azt is jelentené, hogy a 5,0-ös koefficiens értékét magasabbra kell kalibrálnunk, amelyre választ 
majd a további kutatások hozhatnak. Addig is többre, mint a koefficiens értékének lehetséges 
módosulására felhívni a figyelmet, nem vállalkozhatunk, ellenben hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 
II. József-kori népszámlálás adatai arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az alföldi nagyvárosok 
(népességméretük szerinti csökkenő sorrendben: Debrecen, Kecskemét, Szeged és Hódmezővásár-
hely) esetében apró, ám mégis jelentős különbségek is rögzíthetők. Debrecenben és Szegeden az 
átlagos családméret ekkor 4,91 és 4,98 fő volt, míg Kecskeméten ez az érték 5,04 főben állapítható 
meg, ám Hódmezővásárhelyen lényegesen magasabb: 5,31 fő volt. – Az első magyarországi nép-
számlálás. 120–121., 368–369. (Saját számítás.) Eszerint e népességkoncentrációk kimutathatóan 
többnyire alacsonyabb átlagos családmérettel jellemezhetőek környezetükkel szemben. Ami amel-
lett szól, hogy a 18. századot megelőző családméretek becsléséhez alkalmazott 5,0-ös koefficiens 
talán nem is eredményez akkora alábecslést, mint ami az Őri-féle adatok alapján feltételezhető 
volna, – amennyiben továbbra is arra gyanakszunk, hogy a török korban is csökkent a családok 
átlagos mérete. E ponton túl aligha léphetünk, ugyanis – ahogy arra Ágoston Gábor és Oborni 
Teréz könyve utal – még az sem tisztázott, hogy mit is értünk háztartáson az adott korszakban. 
Álláspontjuk alapján a szóban forgó koefficiens 5, ám helyenként akár 15–20 fős érték körül is 
alakulhat. – ÁGOSTON Gábor–OBORNI Teréz: A tizenhetedik század története. (Magyar századok.) 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. 94. Hasonlóan eme nagyfokú bizonytalanságnak – ami az 
adójegyzékek alapján végzett népességbecsléseket illeti – ad hangot Szakály Ferenc egyik újabb 
írásában is, amikor azt hangsúlyozza: „Pillanatnyilag nagy nézeteltérés mutatkozik abban a kér-
désben, hogy hány személy húzódik meg a magyar porta-, a török háztartásfő-, illetve családfő-
számok (a kettő nem azonos!) mögött.” Sőt, „bizonyosra vesszük [írja Szalály], hogy nem re-
ménykedhetünk olyan »varázsszám« kikalkulálhatóságában, amely minden időszakra, minden 
területre és minden forrástípusra egyaránt érvényes”. – SZAKÁLY  Ferenc: Pest–Pilis–Solt megye 
XVI–XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 1.) Pest 
Megye Monográfia Alapítvány, Budapest, 1995. 11–12., vö. KUBINYI  A.: Gazdasági élet. 279. 
23 Számításunk szerint az 1780-as években a város belterülete pontosan 2 négyzetkilométer, azaz 
346 kat. hold volt. (Az első katonai felmérés vonatkozó térképlapjainak digitális újraszerkesztését 
követően a SmartSketch 4.0 szoftver segítségével számoltuk ki a méretarányos földrajzi város 
alapterületét. Az eredeti térképen a távolság lépésben (schritten) került feltüntetésre. S mivel pon-
tosan ismerjük azt is, hogy az alkalmazott esetben 1 lépés 75,9 centiméterrel volt egyenértékű, így 
az is kiszámítható lett, hogy 1 kilométernyi távolság az általunk szerkesztett térképen 12,9 milli-
méternek felel meg. – Az első katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfel-
bontású színes térképszelvényen 1782–1785. (8GB térkép, német nyelvű országleírás, tanulmá-
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nem a folyamattal együtt járó, felszaporodó napi társadalmi konfliktusok száma 
is az. A feszültséget az éghajlatváltozás, vagyis a melegebbé és szárazabbá váló 
klíma (s más egyéb tényezők) miatt futásnak induló homok is tetézte. A gyorsan 
terjedő homokkal szemben erdő- és szőlőtelepítésekkel igyekeztek fellépni, 
mellyel párhuzamosan a földek parcellázása is kezdetét vette a századfordulón 
túl. Ezeknek a válaszlépéseknek pedig egyenes következménye lett a külterüle-
tei, tanyai lakosság felszaporodása, mint ahogy idővel a helyi paraszti társada-
lom átstrukturálódása is az lett. 

A tanyás termelési forma újabb eredőjeként jelentkezett a helyi gazdaság-
szerkezeti átalakulás, miközben az állattartás az 1740-es évektől – de könnyen 
lehet, hogy már jóval előtte is – folyamatosan veszített súlyából. Ehhez nagyban 
hozzájárult a város által korábban bérelt kun puszták többségének az elvesztése, 
vagyis a külterjes gazdálkodáshoz szükséges tér zsugorodása, és a nyugati keres-
let visszaesése is. Az utóbbi hatás összefüggésben állt a Nyugat-Európában 18. 
század első harmadában épphogy csak elkezdődő mezőgazdasági forradalom-
mal, mely a század végére az említett területen már jelentősen átformálta a ke-
reslet-kínálat viszonyrendszert, ami kihatással volt a közép- és kelet-európai 
agrikultúrára is.24 

A helyi gazdasági prosperitás visszaesésével és a folyamatban lévő mondott 
egyéb változások közepette a városvezetés egyszerre több megoldással is pró-
bálkozott. Az 1740-es évektől lehetővé tette a zsidók számára a korlátozott lete-
lepedést,25 amelytől vélhetően a város a tranzitkereskedelmi funkciók megerősö-
dését várta. (Az 1780-as években már 80, ötven évvel később, már 800 zsidó élt 
Kecskeméten.)26 A 18. század derekától a város pedig komolyan gondolt a meg-
váltakozás lehetőségével is. Egy földesúri befolyás alóli felszabadulás kétségte-
lenül kedvezően hatott a helyi kereskedelem alakulására. Hosszútávon ettől is 
gazdasági fellendülés volt remélhető, azonban e módszer igen lassú és meglehe-
tősen költséges iránynak bizonyult. Ugyanakkor e cél elérése egyben meglehetős 
kovásza is volt a tanyásodás felerősödésének és az ehhez kötődő társadalom-
szerkezeti átalakulásnak. 

                                                                                                                         
nyok, településnevek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, Arcanum, DVD ROM, 
C16:S25, C16:S26, C17:S25, C17:S26., A lélekszám ekkor 22 270 fő volt. – Az első magyaror-
szági népszámlálás. 120–121. Így a népsűrűség 11 168 fő/km2 körül alakult. 
24 OROSZ István: A mezőgazdasági termelés. In: Európa az újkorban (16–18. század). Szerk. 
OROSZ István–ifj. BARTA János–ANGI János. Multiplex Media – Debrecen University Press, Deb-
recen, 2006. 35–47., 47. 
25 Ö. KOVÁCS József: Zsidók a Duna–Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII–
XIX. század. (Kecskeméti Füzetek 6.) Kecskeméti lapok Kft. – Kecskemét Monográfia Szerkesztő-
sége, Kecskemét, 1996. 38–39. (A továbbiakban: Ö. KOVÁCS J.: Zsidók a Duna–Tisza közén. 
26 Ö. KOVÁCS J.: Zsidók a Duna–Tisza közén. 59. (3. táblázat) 
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A városiasodási folyamatban inkább megtorpanásnak nevezhető hosszú 18. 
század mégis számos téren változást, fejlődést is hozott. A növekvő népesség a 
helyi iparosok számát a század második felében duplájára emelte,27 miközben új, 
magasabb városhierarchiai szinthez inkább kötődő iparosmesterségek is megje-
lentek.28 Ezek egyúttal a városiasodás folyamatára utaltak, ám az „ugráshoz”, a 
városfejlődés újabb lépcsőfokához egyelőre kevésnek bizonyultak. Hogy Kecs-
kemét mégsem maradt le annyira környezetének „urbanizációs” folyamatától, 
egészen bizonyosan annak is köszönhető, hogy a területén még mindig működő 
transzferfolyosó két végpontjában Pest(–Buda) és Szeged a közvetlen folyóvízi 
szállításnak köszönhetően dinamikusan fejlődött a 18. században is. Rájuk hatás-
sal volt a 18–19. századfordulós gabonakonjunktúra, mely ellenben Kecskemétet 
elkerülte, sőt az említett városokhoz képest – e szempontból kedvezőtlen for-
galmi fekvéséből eredően – egyre inkább lemaradt. Ama előny, amelyet velük 
szemben a városnak a török kor jelentett, a 18. század második felére „elolvadt”, 
s az említett központok tényleges földrajzi, gazdasági fölénye a reformkorra 
látványosan kiütközve helyreállt. Kecskemét tehát velük nem tarthatott lépést, 
mégis fejlődésük kedvezően hatott a városra. A gyorsan és dinamikusan átalaku-
ló Pest–Buda „örvénylő” gazdasági gravitációs mezeje Kecskemétet is elérte, s 
„befogta”.  

A 19. század derekán a vasút29 révén a fejlődés új dimenziója nyílt meg 
Kecskemét előtt. A továbbra is folyamatban lévő helyi gazdasági transzformáci-
óban a szőlészet-borászat és a különböző zöldség- és gyümölcstermesztés új 
jelentőséget nyert. A gyors szállítási lehetőség alkalmat teremtett arra, hogy – túl 
a helyi szükségleteken – nagyobb méretekben foglalkozzanak növénytermesz-
téssel a város lakói, melyet leginkább a főváros egyre növekvő kereslete segített 
elő, s tartott életben. Előbb az 1850-es és 60-as években zajló, majd a 80-as és 
90-es években ismét fellépő agrárkonjunktúra lehetővé tette a város gazdasági 
fellendülését, amely magával hozta, s beindította a modernizációt. Az országo-
san jelentkező gazdasági válság ellenére az 1870-es években a város tovább-

                                                 
27 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Kecskemét gazdasági fejlődése 1700–1850. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltárának kiadványa, Kecskemét, 1994. 156–167. – alapján végzett saját számí-
tások. A jelzett két évtizedben az iparosok száma 242 főről 433 főre duplázódott. 
28 Az 1760-as és az 1770-es években 8 új – a városi (iparos) alapfunkción túlnyúló, magasabb 
szolgáltatási szintre mutató – mesterség (mint például az ötvös, a patikus vagy éppen a puskamű-
ves) telepedett meg a városban. – IVÁNYOSI-SZABÓ T.: Kecskemét gazdasági fejlődése. 156–167. 
alapján végzett saját számítások. 
29 JUHÁSZ István: Kecskemét város építéstörténete. (Kecskeméti füzetek 8.) Kecskemét Monográ-
fia Szerkesztősége és a Tiberias Bt., Kecskemét, 1998. 311. és BELUSZKY P.–GYŐRI R.: Magyar 
városhálózat. 60. 
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prosperált, részben a monarchia belső védett piaca és részben a törvényhatósági 
jog elnyerése miatt.30 

A 19. század utolsó harmadában Kecskemét rendkívül dinamikusan fejlődött. 
Kiépült a polgári közigazgatás, amely egy sor egyéb szolgáltatás megtelepedését 
segítette, miközben az utcák képe egyre városiasabb külsőt öltött. Az újonnan 
épülő középületek, a parkosítások, a közvilágítás vagy éppen a városközpont 
sártól való megszabadítása mind-mind új alapokra helyzete a város működését. 
A századfordulóra Kecskemét megtalálta a térszervezői szerepkörét is. A város 
és a tanyák között új kapcsolat formálódott. A klasszikus tanyamodell felbomló-
ban volt, helyette a tanyára való kiköltözés került előtérbe. E folyamat visszafor-
díthatatlannak s „véglegesnek” bizonyult, mely egy átformálódó „gazdasági 
szimbiózisrelációt” takart a háttérben.31 A századfordulóra úgymond készen állt 
a város az 1920 utáni teljes gazdaságszerkezet-váltásra, a belterjes gyümölcs-
termesztő kisüzemek kialakítására, mindenekelőtt az export útján értékesített, 
ipari méretű baracktermesztésre illetve a helyi mezőgazdasági feldolgozóipar 
befogadására. Ehhez az utolsó három fontosabb lökést az országos filoxérapusz-
títás okán előtérbe kerülő homoki szőlők lokális húzóágazattá válása, a helyi 
hitelintézetek kiépülése, amelyek a gazdaságszerkezeti-átalakuláshoz a tőkét 
biztosították (nem kis haszonnal) és végül az elvesztett háborút követő, újraraj-
zolt államhatár, s az így szétszabdalt gazdasági kapcsolatok után maradt űr adta, 
amelyben a városnak újra kellett gondolnia a Duna–Tisza közi tájban betöltött 
gazdasági szerepét, hiszen valódi vetélytársát, Szabadkát, elcsatolták.  

A feltárt folyamatok többnyire mind arra utalnak, hogy a város a kezdetben 
kedvezőtlennek tűnő változásokat (mint a török hódítást, vagy mint a futóhomo-
kot, később Trianont) idővel képes volt előnyére fordítani. Ebben – megítélé-
sünk szerint – kiemelt szerepet játszott a városon áthaladó kereskedelmi-
forgalmi transzferfolyosó „rendszertelen” lüktetése, pulzálása és az 
elpusztásodás eredményeként előállt „sziget-szerepkör”. Ezek együttesen lehe-
tővé tették a nem lokális, tájon túli, távolabbi kultúrák vizsgált városban történő 
megjelenését, megtapadását, végső soron a városon belüli hosszú távú együttélé-
sét. Az erős kereskedelmi szerepkör, az egykorvolt „multikulturális” vonás kö-
vetkezményei és a parcellázások révén lassan átalakuló – alföldi viszonylatban 

                                                 
30 KÖVÉR György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: 19. századi magyar történelem 1790–1918. 
Szerk. GERGELY András. Korona Kiadó, Budapest, 1998. 343–374., 349–350., BELUSZKY Pál: 
Magyarország településállománya, településhálózata. In: Magyarország történeti földrajza. II. 
kötet. Szerk. BELUSZKY Pál. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008. 147–324., 170, vö. 
BELUSZKY P.–GYŐRI R.: Magyar városhálózat. 53. 
31 Erre lásd: SZILÁGYI  Zsolt: Város–tanya-kapcsolat a Horthy-kori Kecskeméten. Tér és Társada-
lom 25, 2011, 2., 29–47. 
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egyedülálló – helyi (agrár)társadalomszerkezet, illetve a köréjük fonódó számos 
egyedi vonás, mint a város agrárgazdasági szerkezetéből eredő, éves szinten 
magasabb foglalkoztatási arány együttesen jelentette azt a várost, mely az alábbi 
vizsgálatunk igazi tárgyát: a 19–20. századfordulós Kecskemétet alkotta.  
 
 

A város főtere(i) 
 
Kecskemét, egyedülálló módon olyan város volt a 19. században, ahol a közpon-
ti teret szorosan körbeölelték a római katolikus, a református, az evangélikus, a 
görögkeleti (ortodox) egyház templomai és a neológ izraelita hitközség zsinagó-
gája. A város főterét a hét templom tereként is emlegették. A református temp-
lom még a 17. században, közvetlenül a török kiűzése előtti években, a római 
katolikus Nagytemplom, a piaristák és a ferencesek (Barátok) temploma a 18. 
század második felében, a görögkeleti templom és a zsinagóga a 19. század első 
felében, az evangélikus templom és az új zsinagóga (a régi szomszédságában) 
pedig a század második felében épült fel (2. ábra és 3. kép). 

A település központi képének32 látványos átalakítása azonban, csak a dualiz-
mus éveiben indul(hatot)t meg. Ahogy az a 2. képen is kivehető, a későbbi Sza-
badság és Széchenyi tér 1880 körül még beépített terület volt. A leendő Szabad-
ság téren 14, a Széchenyi téren pedig 6 telek sorakozott, rajtuk lakóépületekkel, 
bolthelyiségekkel.33 A városrendezési terv értelmében e házak az 1890-es évek 
első felében elbontásra kerültek,34 mellyel kialakult a belváros meghatározó 
arculata; ezzel tágas terek nyíltak a városközpontban. Ekkor azonban már állt az 
evangélikus templomot takarásba hozó Takarékpénztár, s a református templo-
mot az északi és a nyugati fal mentén körbeölelő bazár (üzletház) épülete. 

Az 1890-es években (filoxéra hatására) fellendülő helyi szőlő- és borkultúra 
gazdasági prosperitást hozott a városnak, miközben a millennium közeledtével 
olyan fontos intézmények kaptak új épületet, mint a városháza vagy éppen a 
színház. A gazdaságszerkezeti átalakulás olyan piaci szempontokat helyezett 
előtérbe a városvezetés körében, hogy felmerült egy tágas, kereskedelmi célokra 
is jól használható, központi tér kialakításának az igénye. Ahol a helyi termelők 
kényelmesen értékesíthetik nemcsak a belföldre, hanem az exportra szánt áruikat 

                                                 
32 Vö. SÁROSI Edit: A kecskeméti piactér és vásártér történeti helyrajza. Történelmi Szemle 53, 
2011, 4., 615–632. 
33 Lásd a Szilády-féle térképet. Részletét közli: ERDÉLYI Erzsébet: Kecskeméti utcanevek története. 
(Kecskeméti füzetek 14.) Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, Kecskemét, 2004. 46. (A továb-
biakban: ERDÉLYI E.: Kecskeméti utcanevek.) 
34 JUHÁSZ I.: Kecskemét. 218. 
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is. Így született meg a századfordulón, a lényegében három térből álló „főtér”, 
amelyet egy több mint 40 méter széles sugárút, a Rákóczi út kötött össze a vas-
útállomással (4. kép). 
 

 
2. ábra Templomok, középületek a főtér körül Kecskeméten (1933)35 

                                                 
35 Felhasznált alaptérkép: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára XV. 1.a – Kecskemét, 
1933/1. (Kecskemét th. város átnézeti térképe 1933, M=1:5000, készült: Hlatky József és Freud 
Imre okl. mérnök felmérése alapján, Magyar Királyi Állami Nyomda, Budapest, é. n.) – Saját 
szerkesztés. Az épületekre vonatkozó adatokat lásd: BOROSSAY Katalin: Magyarország műemlék-
jegyzéke. Bács-Kiskun megye. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, 2006. 60–82., SÜ-

MEGI György: Építészeti törekvések Kecskeméten a századfordulón (1890–1919). In: Bács-Kiskun 
megye múltjából IX. Közművelődés. Szerk. IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor. A Bács-Kiskun Megyei Le-
véltár kiadványa, Kecskemét, 1987. 357–422., NOVÁK László: A Három Város építészete. (Az 
Arany János Múzeum Kismonográfiái 8.) Arany János Múzeum, Nagykőrös, 1989. 
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2. kép Városközpont 1870-80 körül Morelli fametszetén (1: Nagytemplom, 2: Piacztér,  

3: Református Kollégium, 4: Evangélikus templom és zsinagóga)36 
 

 
2. kép Panoráma-felvétel a kecskeméti Nagytemplomból északkelet–délkeleti tájolással, 1903 

(1: kegyesrendi templom, 2: evangélikus templom, 3: zsinagóga, 4: református templom, 

5: szt. ferencrendi templom)37 
 

                                                 
36 Forrás: ERDÉLYI E.: Kecskeméti utcanevek. 24. vö. NOVÁK L.: A Három Város. 120. (12. képalá-
írás) 
37 Forrás: LOVAS Dániel: Élet a régi Kecskeméten. Hétköznapok és ünnepek a 20. század első 
felében, magángyűjteményekben található régi fotókon és képeslapokon. Kecskeméti Lapok Kft., 
Kecskemét, 2006. 8–9. 
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4. kép A Szabadság tér és a Rákóczi (sugár)út a századelőn38  

 
E nagyszabású városrendezés mögött azonban nemcsak a gazdasági prosperitás 
állt, hanem az attól (ez esetben) elválaszthatatlan, s legalább akkora súllyal sze-
repet játszó polgári közigazgatás kiépítésének a gyakorlata is. A törvényhatósági 
jogú városi rangra emelkedés (1870) magával hozta a helyi társadalom szerkeze-
tének az átalakulását. A felgyorsuló tercializálódás, a számos, új szolgáltatás 
megjelenése, és a hivatalnoki réteg látványos földuzzadása tette szükségessé a 
városháza felépítését, a bérházak megjelenését és a református kollégium bővíté-
sét. A római katolikus bérházat, az épülő városházával átellenben, a Kossuth tér 
déli szegletében, már 1894-ben átadták. Röviddel később az izraelita bérház 
(1897) és a városi bérház (1903) is elkészült; az előbbi a Nagykőrösi utca elején, 
az utóbbi a Szabadság tér és a Rákóczi út torkolatában, a zsinagógával „szem-
ben”, az út túloldalán. A görögkeleti templom oldalában, a Széchenyi téren, 
1907-re felépült az Iparos Otthon, majd mellé a második zsidó bérház 1910-ben. 
Az építkezések lázát az 1911 nyarán bekövetkezett földrengés hamar lehűtötte. 
Az épületek többségében jelentős kár keletkezett. Ennek ellenére a következő 
évben átadták a Református Újkollégiumot (a Takarékpénztárral szemben, a 
Szabadság tér túloldalán), az egymással összeépült Népbankot és a második 
római katolikus bérházat a Szabadság és a Széchenyi tér sarkán. A rákövetkező 
évben pedig elkészült a Takarékpénztárral egybeépülve az evangélikus bérház 
impozáns épülete is (5. és 6. kép). 
 

                                                 
38 Forrás: LOVAS D.: Élet a régi Kecskeméten. 8. 



„Barackváros főterei”, 1880-1940 

 139 

 

 
1. kép Református Újkollégium az 1910-es években (Református Főgimnázium és Jogakadémia)39 

 
 

 
6. kép A Szabadságtér északi (Újkollégiummal szembeni) oldala 1915-ben Balról jobbra: 

Nagytemplom, Népbank, Takarékpénztár, evangélikus bérház40 
 

                                                 
39 Forrás: [http://www.kre.hu/ajk/index.php/toerteneti-kitekintes (Letöltve: 2012. február 9.)] 
40 Forrás: [http://www.vatera.hu (Letöltve: 2010. július 11.)] 
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A századfordulós lokális gazdasági konjunktúra látványos épületeket emelt a 
központban. E folyamatból a helyi egyházak, felekezetek sem kívántak kima-
radni. Sőt, nagyon is meghatározó szerepet vállaltak magukra. A konjunktú-
rának, nyilvánvalóan, nemcsak részesei, hanem haszonélvezői is akartak len-
ni. Túl azon, hogy az elkészült épületek reprezentatív jellegüknél fogva az 
építtető presztízsét is hivatva voltak sugallni, nem is beszélve arról, hogy 
bizonyos értelemben a helyi társadalom felekezeteinek „nagyságát” (nagy-
szerűségét), a „hatalmukat” testesítették meg, kihasználták az átalakuló tár-
sadalom újonnan születő igényeinek kiszolgálásában rejlő, főleg anyagi lehe-
tőségeket – amikor üzletsorokat nyitottak és üzemeltettek, vagy, amikor a 
felduzzadó hivatalnoki réteg számára bérházaikban kiadó lakásokat kínáltak 
(vonzó környezetben). Tény, hogy a gazdasági érdekektől és a „hatalmi” 
ambícióktól vezérelt 19–20. századfordulós főtéri, egyházi építkezés hátteré-
ben, az előbbi érdekek mellett olyan, mélyben munkálkodó „erők” biztosítot-
ták e mentalitás manifesztációit, mint a helyi társadalom (talán) korábbi 
időkre visszanyúló „multikulturális” eredetű lelkülete; ahol a legkülönfélébb 
vallások jól megfértek egymással még a hétköznapiság szintjén is. Ahol iga-
zolhatóan létezett egy endemikus, szerves kifejlésű, helyi értékmérő a „kecs-
kemétiség” foka. 

A kecskemétiségnek már eltérő szintjei jelenültek meg a századfordulóra. 
Ez volt az, ami igazán számított e város belső univerzumában. A kecskeméti-
ségnek számos összetevője volt, de talán legtisztábban, legérzékelhetőbben a 
földhöz való erős lelki kötődésben, a gazdastátus meglétében vagy hiányában 
nyilvánult meg leginkább. Közelebbről: a kecskemétiség fő komponense a 
földtulajdon, a gazdálkodás, az öntudatban munkáló multikulturális lelkület, 
a befogadni tudás képessége s a rendkívül erős történelmi tudat. Noha úgy 
tűnik, e vonások széles körben kimutathatók a helyi társadalomban, mégsem 
lehet azt egyetemesen általánosítani mindenkire.  

Ebbe a képbe illeszkedett bele a századforduló légkörében a helyi egyhá-
zak – említett – törekvése. A város főtere tavasztól őszig, de különösen nyá-
ron legendásan híres volt a piacáról.41 Ebben persze nem kis szerepe volt a 

                                                 
41 De ugyanez a piac szolgált arra is, ha valaki informálódni akart, vagy ha valami információt el 
akart terjeszteni a városban. Kovács Bálint református lelkész visszaemlékezésében megjegyezte, 
hogy amikor fiatalon az 1940-es évek elején Kecskemétre került, az egyik helyi lakos azt tanácsol-
ta, „hogy nekem két réteggel kell Kecskeméten jóban lennem. A kofákkal és a konfliskocsisokkal. 
Kérdeztem: »Miért?« Azt mondta: »Nézd, a kofák – akkor a templom előtt volt a gyümölcs- és 
zöldségpiac –, azok nem csak zöldséget és gyümölcsöt cserélnek.« »Hanem?« – kérdeztem. »In-
formációt is« – válaszolta. A konfliskocsis [pedig] hajnaltól hozza a vendégeket az állomásról. 
Beszélgetnek, és mire beérnek a központba, kicserélik a gondolataikat.” Egy másik történetben azt 
is elmondta, hogy „Kecskemétnek rendkívül népszerű lelkésze volt Muraközy Gyula […, akinek] 
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Móricz Zsigmond által publikált, népszerűsítő írásoknak, vagy annak, aho-
gyan Erdei Ferenc beszélt a jelenségről. Hogy mi ragadhatta meg őket? – azt 
ma már pontosan nem lehet megmondani. Az viszont kétségtelen, hogy olyat 
tapasztaltak Kecskeméten jártukban, amit máshol nem; ami ismeretlen és 
szokatlan volt számukra – valamit, ami rendezettnek és harmonikusnak tűnt a 
maga idejében. „A hajnali sötétség lélegzetelállító jelenéssel fogadja az érke-
zőt. A tornyok közti térségre végeláthatatlan sorokban ömlenek a kocsik szá-
zai és ezrei […], olyan az egész, mint a varázslat. Mire a nép fölkel, a város 
is kibontja színeit. Tornyok és paloták hivalkodnak a város közepén, ame-
lyekről nem tudja a néző, hogy szépnek vagy torznak tartsa-e őket, csak azt 
érzi, hogy ilyeneket még nem látott és ámul fölöttük. Nem hasonlók a nyuga-
ti, sem a keleti tájak képeihez” – írta Erdei az 1930-as években.42 
 
 
Zsolt Szilágyi 

The Main Squares of „Peach Town” between 1880–1940 
 
Although Kecskemét used to be a municipal town at the turn of the century, 
it was still regarded to be a market town. The economic life of Kecskemét 
saw profound growths during the second phase of 19th century due to the 
appearance of railway system. Animal husbandry became less significant 
while the intensified horticulture gained primary importance. The vegetables 
and fruits produced by field growing on the surrounding farmlands were 
transported for selling to the main square and to the local market of the town. 
A part of the goods were forwarded to the capital city, some were transported 
abroad. The booming economy life and extending public administration ser-
vice established a kind of situation in Kecskemét which led to a whole range 
of large-scale construction activities; which the local religious entities also 
wished to take part in. Prior to World War I, the local churches had 
contructed several tenement houses on the main square or near the main 
square, as the different religions had always been on good terms during the 

                                                                                                                         
volt Szikrában egy kis nyaralója, a nyarat általában ott töltötte. Amikor Kecskeméten voltam és 
Muraközy lejött a szikrai birtokra, két vonat indulása közben mondtam neki: »Gyula bácsi, este 
tessék a templomban prédikálni!« Kimentem a kofákhoz és a konfliskocsisokhoz, és estére tele 
volt a templom, mert ők elterjesztették a hírt. Az információ átadásának akkor ez volt az egyik 
leginkább járható útja. Ez nem volt eredménytelen. Ez hozzátartozott az ottani élethez.”– RIGÓ 
Róbert: A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten. Interjú 
Kovács Bálint református lelkésszel. Forrás 41, 2009:6, 22–37., 24. 
42 ERDEI Ferenc: Futóhomok. A Duna–Tiszaköz földje és népe. Athenaeum, Budapest, 1937. 77–
78. 
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previous centuries. This kind of peaceful interrelation were legendary and 
widely well-known. Hence it is not a coincidence, that the main square was 
lined by the temples of 5 local religions symbolizing the mentality or the 
local community. 
 




