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további figurális kompozíció négy kisebb 
mezôbe került volna: Szent István koro- 
názása, Nagy Lajos, Mátyás és Mária Te- 
rézia vagy 1848 ábrázolása. A tervezettel 
kapcsolatban megkeresték a Vallás- és 
Közoktatási Minisztériumot és kikérték 
a Képzômûvészeti Tanács véleményét is.

A falképek, a történelmi képegyüt- 
tes végleges programjának kialakításá-
ban végül Székely Bertalannak lett meg-
határozó szerepe. A város által javasolt 
témákat saját elképzeléséhez igazította: 
„A pusztaszeri gyûlés nem bírván sem-
mi alakilag markáns jelleggel (éppen 
olyan, mint másféle egykori gyûlés), he- 
lyettesítendô volna a Vérszerzôdés által, 
mely szembeötlôbben jellemzô és ünne- 
pélyesebb lévén, inkább leend egyenér-
tékû a vele szemben lévô koronázás áb- 
rázolásával.” Székely Bertalan Vérszerzô- 
dése Johann Nepomuk Geigernek, Szé- 
kely bécsi mesterének A hét vezér hûsé-
get esküszik Árpádnak címû rajza kom-
pozíciós formáival részletekbe menôen 
azonos. Székely természetesen átlénye-
gítette az alakokat, rá jellemzô módon 
áthangolta a jelenetet, miközben mes-
tere kompozíciós sémáját szinte szó sze-
rint átvette. A másik nagyméretû mû, a 
Koronázás jeleneténél talán még egyér-
értelmûbb a kompozíció-átvétel. Ezt Szé- 
kely a Koronázási Albumból kölcsönözte. 
Természetesen nem szolgai másolatot 
készített Kollarz Ferenc rajzáról sem, de 
a vele való rokonság meghatározó. A 
program szerint a falképeken a nemzet 
ezeréves történetét fontos csomópont-
jaiban megragadva és a folyamatot is 
megsejtetve kellett Székelynek megörö-
kítenie. A két végpontot, a két nagy 
kompozíciót nemzeti történelmünk nagy- 
jainak (Szent István, Szent László, Köny- 
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ves Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás, Zrínyi Mik- 
lós, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc) megjelenítésével igyekezett 
összekötni és áthidalni egyúttal.

[…] A végül 615 994 forinton megépített s berendezett 
épület 174 helyiséget foglal magába. A közgyûlési terem üveg- 
ablakait Kratzmann Ede (Róth Miksa-, Forgó és társa-tervek 
is fönnmaradtak), a dekoratív falfestést Götz Adolf, a sárga- 
réz csillárt Árkay Sándor készítette. Ugyanô volt az ablakrá-
csok és a fôbejárati vaskapu mestere.

(Sümegi György: A kecskeméti városháza)

A kecskeméti városháza Lechner életmûvében a historizáló 
eklektika és a nemzeti formanyelv mezsgyéjén áll. Mi azonban 
az épület más tulajdonságait emeljük ki: városképi jelen- 
tôségét és kiváló tömegkompozícióját. […] A mindössze 
egyemeletes épület párkánymagasságát magas lábazat segít- 
ségével megnövelte, az épületsarkokat a fôhomlokzaton 
sarokrizalitokkal, a hátsó homlokzaton zárt körerkélyekkel 
hangsúlyozta. Különösen érdekes és jellemzô az épület-
sarkok díszítése: a kis védôtetôt utánzó kôplasztika azt a 
motívumot vetíti elôre, melyet másfél évtizeddel késôbb 
a pozsonyi templom szószékén még tisztább formában lá-
tunk viszont.

Szemben a középrizalit terve, lent metszetek a nagytermen át (BKL)
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[…] Ha a kecskeméti városházát Lechner 
életmûvébe illesztve elemezzük, akkor a szegedi 
városházához képest szembetûnô fejlôdést 
mutat a világos és derûs lépcsôcsarnok. A szegedi 
városházánál még nehéz fakapu takarja az elô-
teret, itt mélyen üvegezett vasvázas ajtó nyílik. 
Lehet, hogy Lechner ezt a megoldást francia 
példákból merítette. Még nagyobb fejlôdést mu- 
tat a szegedivel szemben a kecskeméti városháza 
díszterme. A terem arányai tökéletesek, a tér egy- 
séges. Az inkább csak díszítô jellegû, karcsú 
oszlopok és ívek nagy sík felületeket kereteznek. 
[…] Lechner ezzel az épülettel megindul azon 
az úton, hogy megvalósítsa dédelgetett álmát, 
a nemzeti jellegû s a felfogása szerint egyben kor- 
szerû építészetet.

(Bakonyi Tibor–Kubinszky Mihály: Lechner Ödön)
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A közgyûlési 
terem falnézetei 
jobbra a 
Vérszerzôdés-
jelenet vázla-
tával (BKL) 
és egy Lechner 
rajza alapján 
készült szék 
a díszterem 
elnöki emelvé-
nyérôl (Barka 
Gábor felvétele)
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A kecskeméti városháza nemcsak stilisztikai értelemben 
mérföldkô Lechner pályáján, hanem téralkotó mûvészetének 
is jelentôs állomása. Míg épületeinek tömegformái egyre 
egyszerûsödnek, és egyre meghatározóbbak a sík felületekkel 
határolt kubusok, az épületbelsôk bonyolult térszövevények-
ké válnak, olyan, már-már biomorfnak tekinthetô barlang- 
rendszerré, amelyben az elôrehaladás váratlan térélményeket 
kínál, egyszersmind meglepô át- és visszatekintéseket az egyes 
terek között. A városháza elôcsarnokából induló íves lépcsô-

pár, az abból elágazó oldallépcsôkkel és megnyitással az elô- 
csarnok és a másik lépcsôkar felé; a felérkezés az emeleti elô- 
csarnokba a szirtként a lépcsô fölé kiugró pihenôk közé; a 
szintek közötti átlátást biztosító födémáttörés (amely az Ipar-
mûvészeti Múzeumnál nyeri el majd igazi jelentôségét), az épü- 
letet építészeti mûélvezet forrásává teszik, hogy elôkészítsék 
a belépést a nagyterembe. Lechner formanyelvének érettségét 
jelzi, hogy ezt a rá jellemzô játékos és bravúros térstruktúrát 
immár vele adekvát építészeti formák, fényviszonyok, színek 
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eszközrendszerével oldja meg. Kivételes képessége van arra, 
hogy az anyagot öltött, szilárd térbeli szerkezetek és az általuk 
közrezárt üres terek világát azonos jellegûvé és értékûvé avassa.

A részletformák a közgyûlési teremben távolodnak el 
leginkább az épületben egyébként még uralkodó historizáló 
motívumoktól, itt is elsôsorban a téralkotó formák esetén, 
amilyen a kagylós mennyezet-kialakítás, amelyet a Lechner- 

követôk középületeiben még két évtizeden át nyomon követ- 
hetünk. Székely Bertalan a Vérszerzôdést ábrázoló falképén 
jelenik meg elôször Lechner-mûvel kapcsolatban a nagyszent- 
miklósi aranykincs bikafejes csanakja, amely késôbb több épü- 
letének szimbolikus alkotóeleme lesz. 

Szemben Kecskemét fôtere az új városházával Mirkovszky Géza vízfest-
ményén (BKL) és a kész épület az épülô Népbank állványzatáról (MNM TK)
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