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– Célunk fölrázni az alvó
erõket, munkára serkente-
ni, aki elmaradt, s váro-
sunk ügyei iránt általá-
nossá tenni az érdeklõ-
dést – a Kecskeméti La-
pok elsõ fõszerkesztõje,
Madarassy László több
mint 130 esztendeje vetet-
te papírra ezeket a soro-
kat.

Az ország egyik legna-
gyobb múltú – hosszabb,
kényszerû szünetekkel
ugyan, de ma is mûködõ –
helyi újságja az 1868-ban
alapított Kecskeméti Lapok.

A hetilap története kalan-
dos: nyolc évtizedes mûkö-
dés után 1950-ben államosí-
tással megszüntették, 1956-
ban bátor újságírók néhány
napra feltámasztották, 1989-
ben pedig a rendszerváltás
forgatagában újraalapítot-
ták. 

Kecskemét, mint Katona
József és Kodály Zoltán váro-
sa, a magyar kultúra egyik
hagyományos fellegvára. Itt
tanult Jókai és Petõfi, az itte-
ni életrõl számoltak be lelkes
riportokban a népi írók. Né-
meth László egyenesen az ál-
tala elképzelt „Kertmagyar-
ország” mintaképének tekin-
tette a várost. A 20. század
elején kiváló festõk alapítot-
tak itt Iványi-Grünwald Béla
vezetésével mûvésztelepet.
Elsõk között itt bontakozott
ki a Kodály kezdeményezte
kórusmozgalom is.

A szabadelvû (Deák-párti)
szellemben indult lap szer-
kesztõi az elsõ évtizedekben
ismert helyi tanáremberek
voltak, mint a néprajzi gyûj-
tõ Dékány Rafael, vagy a ter-
mészettudós Hanusz István.
Ebben az idõben sok isme-
retterjesztõ tanulmány is
megjelent az újságban. Egy
korabeli, fõvárosi elemzõ
szóvá is tette, hogy a Kecs-
keméti Lapok „a magyar or-
szággyûlések történetével
fél évig kínozta olvasóit.”    

Az olvasók azonban a
„kínzások” ellenére is kitar-
tottak, sõt megszaporodtak.
A két világháború között
Kecskemét a magyar folyó-

irat- és
k ö n y v k i -
adás egyik
fontos köz-
p o n t j á v á
vált, Tóth
L á s z l ó
n y o m d a -
i g a z g a t ó
révén. A

népi írók tisztelõ barátja
volt, aki szeretett volna az
íróknak alkotótelepet létre-
hozni a város határában. Mó-
ricz Zsigmond, Németh Lász-
ló és Sárközi György vett itt
telket 1935 táján. A kecske-
méti szellemi közegben az
elsõ pillanattól kezdve ott-
honosan érezték magukat az
írók, költõk. Írásaik a helyi
lapban is megjelentek. Mó-
ricz Zsigmond a lap fennállá-
sának 70. évfordulójára kül-
dött üzenetében, 1938-ban
így fogalmazott: „…a ma-
gyarnak ebben a tíz évben
kell mindent megcsinálni.
Kecskemét mutatja az utat.”

A város vezetõ újságját, a
Kecskeméti Lapokat kiadó
Tóth László önköltségi áron
állította elõ Németh László
egyszemélyes folyóiratát, a
Tanút éppúgy, mint a Sárközi
György által szerkesztett Vá-
laszt. De hiába lett Tóth
László 1945 után a város el-
ismert polgármestere, 1950-
ben a nyomdát és az újságot

ALAPÍTVA AZ ELSÕK KÖZÖTT, 1868-BAN

Többször megújult a Kecskeméti Lapok

Az 1930−as években vasárnap reggel jelent meg a város újságja

Az emlékezetes 1956−os lap−
számokat sok olvasó évtizedekig
rejtegette
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is államosították. A Kecske-
méti Lapok helyébe egyik
napról a másikra a megyei
pártlap lépett.

Ezért is lett 1956-ban a
sajtószabadság jelképe a vá-
rosban, hogy újraindult a Rá-
kosi-rezsim által felszámolt
Kecskeméti Lapok. A mind-
össze két lapszámot megért
újság egyik legendássá vált
riportja a rettegett fõtéri
ÁVH-épületet mutatta be,
Tíz perc a pokolban címmel.
A lap harmadik száma már
nem jelenhetett meg, a ki-
szedett formákat orosz ka-
tonák verték szét a nyomdá-
ban november 4-én.  

A Kádár-rendszer alatt
újabb kényszerû szünet kö-
vetkezett. Hosszú évtizedek
után 1989 tavaszán nyílt

törvényes lehetõség „civi-
lek” számára is újságindítás-
ra. Három héttel a szabad
újságalapítást lehetõvé tevõ
miniszterelnöki rendeletet
követõen az egyik rovatve-
zetõ, dr. Lovas Dániel má-
sodmagával felmondott a
megyei lapnál és elindította
a Kecskeméti Lapok új folya-
mát a függetlenség és a ha-
gyományos értelemben vett
polgári mentalitás jegyében.

Az elmúlt két évtizedben
– többször megújulva – fon-
tos szerepet töltött be a
Kecskeméti Lapok a város-
ban és térségében élõ mint-
egy 250 ezer ember tájékoz-
tatásában. Legutóbb 2007-
ben kapott új formátumot
és arculatot. A legutóbbi át-
alakítás során kitûzött cé-

lokról így írt a lap 2007 au-
gusztusában:

– A Kecskeméti Lapok
munkatársainak feltett szán-
déka, hogy az újság betöltse
azt az ûrt, amely az elmúlt
néhány évben a város lappia-
cán keletkezett. Célunk,
hogy az olvasó tájékozódjon,
szórakozzon, gondolkodóba
essen. Vagy egyszerûen csak
jól essen belelapoznia a
megújult köntösben megje-
lenõ, polgári hetilapba. Ná-
lunk nem lesz tabutéma:
mindenrõl írunk, amirõl az
emberek beszélnek a bu-
szon, a piacon, a sportpályán
vagy a lépcsõházban. Kérjük
és várjuk olvasóink megkere-
sését, problémafölvetését,
témajavaslatát. Célunk, hogy

megfeleljünk a kecskemétiek
elvárásainak.

A napjainkban 24-48 olda-
lon megjelenõ, képes hetilap
változatos tartalommal je-
lentkezik, a helyi események
mellett figyelemmel kíséri az
országos közéletet is. Min-
den számában kétoldalas
portréinterjút közöl ismert
személyiségekkel. Állandó
rovatai – Hír-háttér, Tájoló,
Köz-érzet, Köz-szolgálat –
felölelik a város életének
minden fontos területét. Ha-
vonta Magyar Múzsa címmel
kulturális melléklettel jelent-
kezik az újság, s az elmúlt
két évtizedben a legtöbb he-
lyi kiadású könyv is a Kecske-
méti Lapok gondozásában
látott napvilágot. 

Az 1989−ben újrainduló Kecskeméti Lapok bemutatkozó száma

A legutóbbi, 2007−es átalakítás óta ebben a formában jelenik meg a lap
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