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A kiskunfélegyházi városháza építésének, 
stílusának és recepciójának néhány kérdése

Az 1909-től 1911-ig épített kiskunfélegyházi városháza (1. kép) építészettörténetírásunk sokat 
említett, jellegzetes Lechner-követő épülete, amely azonban még nem volt alaposabb kutatás 
tárgya.1 A következőkben eddig publikálatlan adatok tükrében megkíséreljük felvázolni azokat 
az értelmezési kereteket, amelyek a magyar építészet e láncszemét segítenek tisztábban látni. 
Ezt a láncszemet ugyanis illeszthetjük az Alföldön épült városházák sorába, pártpolitikák vitá-
jának kereszttüzébe, Kiskunfélegyháza büszkeségei és nevezetességei közé, a város szövetébe, a 
félegyháziak életébe; Vas József és Morbitzer Nándor életművébe, Huszka József motívumgyűj-
teményébe, vagy ahogyan Szántó Piroska: önéletrajzi ihletésű regénybe.2 Az épület jelentését, 
jelentéseit ezért igen nehéz felvázolni, ám remélhetőleg az erre irányuló kísérletnek nem csak 
erre az épületre vonatkozóan lesz tanulsága.

Építéstörténet

A dualizmus korának gazdasági, társadalmi és politikai változásainak helyi tükre alapozza 
meg az épület értelmezési lehetőségeinek döntő részét. A várost inkább jellemezték a meddő 
politikai csatározások – amelyek az építéstörténetben is nyomot hagytak –, mint a megfontolt 
előrelátás; a pénzhiány, számtalan tervbe vett épület (köztük közkórház, vágóhíd, kultúrpalota, 
leányiskola) ötletének elvetése, a konzervativizmus. Mindennek ellenére a kiskun öntudatú 
emberek jövőképe pozitív volt, s ezt éppen a városháza hét éven keresztül húzódó ügye világít-
hatja meg.

Az 1823-ban épült, egyemeletes, egykor zöldre festett klasszicista városházában már nem 
fértek el a polgári közigazgatás hivatalai és szervei. (A legmeglepőbb, hogy 1902-ben éppen a 
jogfolytonosságot biztosító városi levéltárat költöztették ki az épületből). A bővítés ötlete már 
1883-ban felbukkant, Pártos Gyula (1845–1916) el is készítette a terveket, a bővítés még-
sem valósult meg, mert 1886-ban a városháza északi részéhez csatlakozó beépítésben a Ko-
rona Szálloda épült fel. Az bővítés ötlete legközelebb 1902-ben vetődött föl a helyi sajtóban, 
s a közvélemény feltehető hatására 1903-ban a városi tanács is foglalkozni kezdett az üggyel. 
1903. november 13-án a értekezletet tartott, ahol minden városi hivatal vezetője előadhatta, 

1 Merényi 1970, 54.; Korbonits 1971, 21.; CVIJIN 1980, 207; Németh (szerk.) 1981, 63., 340.; Iványosi-
Szabó (szerk.) 1985, 50.; Fekete 1986, 8.; Gerle–Kovács–Makovecz 1990, 36.; 148., kat. sz. 489–492., 
188., 254.; Császár (szerk.) 1995, 12.; Déry 1995, 128.; Bánkiné Molnár 1996, 21., 31.; Petravich 
1997, 161.; Bánkiné Molnár (szerk.) 1999, 249–250., 370., 381.; Fekete 2001, 44–45.; Gábor 2002, 
210., 303.; Gellér 2004, 129.; Urbánné 2005, 44–45.; Keserü 2007, 248.; Bagyinszky–Gerle 2008, 
104–105. 

2 Szántó Piroska: Bálám szamara, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1982. – Szántó Piroska: Bálám szamara és a 
többiek, Európa Könyvkiadó, Bp. 1997.
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melyik hivatalnak mennyi és milyen helyiségre van szüksége.3 Az előadottak alapján Dóczy 
Pál, a frissen kinevezett városi mérnök elkezdte összeállítani a tervezési programot, amelynek 
alapján november 26-án a tanács kiírta a pályázati hirdetményt.4 (A tervezési program azon-
ban csak december 10-ére készült el.) Eszerint „[a]z új városháza a régi városháza […] telkén a 
régi városháza egy emeletes épületéhez való kapcsolással és annak két emeletre való felemelésével és 
átalakításával tervezendő.”5

A pályázati határidő 1904. március 1-én járt le. Tizenkét pályamű érkezett be: Benes Imre, 
Fejér Lajos–Ritter Ignác, Komor Marcell–Jakab Dezső–Gesztesi Mihály, Morbitzer Nándor, 
Sebestyén Artúr, Tóásó Pál, Vas József–Takách Béla, Ybl Lajos, Ziegler Géza (mind Budapest), 
Adorján Károly (Miskolc), Ujszászy János–Mailáth József, Lantos István (Kiskunfélegyháza).6 
Dóczy a tervek elbírálására összehívandó bizottság tagjait Szerelemhegyi Károly polgármester, 
Holló Lajos országgyűlési képviselő, Ulrich István főjegyző7 és saját személyében kérte ösz-
szeállítani. Két külső szakértő, nevezetesen két budapesti építész meghívását is javasolta, Pecz 
Samuét (1854–1922) és Lechner Ödönét (1854–1914).

A részletes bírálati jegyzőkönyvben olvasható bírálatok többségében kifogásokat fogalmaz-
nak meg a pályatervekről. Komor Marcell és Jakab Dezső Gesztesi Mihállyal közösen jegyzett 
pályaterve a tornyot például helyismeret hiányában nem a Piac téri sarokra, hanem a Kazinczy 
utcaira helyezte, Benes Imre és Morbitzer Nándor tervei nem fejezték ki egy városi középület 
jellegét. (Morbitzer terve sokkal inkább színházra hasonlít, Benesé pedig bírósági épületekre.) 
Dicsérték Sebestyén Artúr, Ybl Lajos, Fejér és Ritter, Komor és Jakab, Vas és Takách, és Ziegler 
Géza homlokzatait; az alaprajzok közül Morbitzer Nándorét találták jónak. A bíráló bizottság 
végül a következőképp határozott: „minthogy a pályaművek között egy sincs olyan, mely úgy alap-
rajzi beosztás, mint alakilag a kívánalmat teljesen kielégíteni, a bizottság egyhangú megállapodása 
az volt, hogy a kitűzött 1000 K első, 600 K második és 300 K harmadik díj egyesíttessék, s osztassék 
meg egyenlő arányban Ybl Lajos, Vas és Takách, Fejér és Ritter, Morbitzer Nándor és Sebestyén 
Artúr tervrajzai között, tekintettel arra, hogy Vas és Takách tervének legmegfelelőbb a homlokzata, 
habár az alaprajza sok kívánni valót hagy fenn; Fejér és Ritter tervrajzában a homlokzat kiképzése 
jó arányú, s az alaprajznak is több jó oldala van; Morbitzer Nándornak az alaprajza legsikerül-
tebb; Sebestyén Artúr pályatervének úgy külső alakja, mint alaprajzi elrendezése szakavatottságra 
vall; Ybl Lajos terve pedig építészeti szempontból sok előnnyel bír.”8

Az 1904. április 17-én tartott közgyűlésen mutatták be a bírálati jegyzőkönyvet.9 A közgyű-
lés elfogadta a bírálatokat, és a legjobbnak ítélt öt tervezőt a bírálatok figyelembevételével újabb 

3 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 11297/ki. 1903. sz.
4 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 11297/ki. 1903. sz.; „A városháza építése”: FHeFH 1903. nov. 29. 3. 1903. 

nov. 29. A Hírlap beszámol közgyűlési terem karzatáról is. December 2-án érkezett egy meglehetősen nehezen 
értelmezhető fiktív, az építkezést tulajdonképpen ellenző „pályaterv”, amit minden jel szerint gúnyból írtak. 
Magát Hamar Gáborként megnevező szerzője ellenezte a karzat építését (mert a karzaton helyet foglaló nők 
helye otthon van, nem a politikában), és hogy az épületben bolthelyiségek legyenek. – BKMÖL V. 175/b. 
648/1903, 11582/ki. 1903. sz. A forrásszöveget közli és értelmezi Brunner 2011.

5 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903
6 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903. A pályázókat hiányosan sorolja fel a Hírlap: „Új épületeink”: FHeFH 1904. 

márc. 6. 1–2.
7 Ulrich István (Ceglédbercel, 1851. szeptember 18. – Kiskunfélegyháza, 1905. október 14.) főjegyző. – „Meghalt 

Ulrich István főjegyző”: FHeFH 1905. okt. 22. 2.
8 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, ki. sz. nélküli hitelesített másolat; „A városháza s központi iskola tervei”: 

FHeFH 1904. ápr. 3. 7-8.; „Vass és Takách”: Vállalkozók Lapja 25. évf. 1904. ápr. 6. 7.
9 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3941/ki. 59/kgy. 1904. sz. kivonat közgyűlési jegyzőkönyvből
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pályamű készítésére hívta fel. A közgyűlés a bíráló bizottság javaslatával szemben azonban sen-
kinek sem ítélte oda a pályadíjakat, hanem visszatartotta azokat; továbbá úgy határozott, hogy a 
„beadott tervek a városé lesznek, hogy esetleg praktikus megoldási részletét a város felhasználhassa.”10

Ez ellen az eljárás ellen, mihelyt értesült róla, Ybl Lajos (1855–1934) fellebbezést adott be.11 
Arra ugyanis, hogy a pályadíjakat egyesítsék és a legjobb ötöt új pályázatra hívják fel, szerinte 
még nem volt példa, ahogy arra sem, hogy a közgyűlés visszatartsa a pályadíjakat csak azért, 
mert a pályaművek nem eléggé megfelelőek. Ybl kérte a három pályadíjat három szerzőnek 
kiutalni: Vas és Takáchnak, Fejér és Ritternek, végül neki magának. (Világos tehát, a maga 
részéről melyik terveket tartotta legjobbaknak.) Sérelmezte azt a szándékot is, hogy a sikertelen 
pályázatból okulva az elhatározott második fordulóra jobb tervek készüljenek: „Azon általáno-
san tudott körülményre, hogy a közgyűlési határozat egy pályázónak első helyekre nem jutott tervei 
érdekében hozatott, hogy az illetőnek alkalma nyíljék a jó tervek előnyeit tanulmányozva, azokat a 
kitűzendő új pályázaton saját előnyére értékesíteni, nem reflektálok.” Ybl által előre sejtett átvétel 
később valóban történt: Morbitzer az első pályaterv neobarokk homlokzatkiképzése helyett a 
második fordulóban a lechneri magyaros stílushoz igazodott, tervén Vas és Takách pályater-
vének erőteljes hatása fedezhető fel. Hogy azonban az Ybl által sejtetett intenció (Morbitzer 
előnyhöz juttatása) valós volt-e vagy sem, nem mondható meg.12

Yblnek sikerült elérnie, hogy az egyesített helyezések egyenlő arányban elosztott pályadíjait 
kiutalják. A második tervpályázat felhívási tervezete azonban (Ybl fellebbezésének figyelmen 
kívül hagyásával) már június 16-ra elkészült.13 Június 29-én a közgyűlés módosította április 
17-én hozott határozatát, és kimondta a pályadíjak kifizetését. Ugyanakkor azt is elrendelték, 
elvetve a már megfogalmazott újabb kiírást, hogy a tanács a második tervpályázatot a legjobb 
öt tervező számára hirdesse ki.14 Ezen azonban Ybl már nem vett részt.

A városháza tervpályázati anyaga töredékesen maradt fenn. A nem díjazott tervek vissza-
kerültek a pályázóhoz. Így egyáltalán nem ismerjük Komor–Jakab–Gesztesi, Ziegler, Tósáó, 
Adorján, Ujszászy–Mailáth és Lantos pályaműveit. Némelyik építész (Adorján)15 esetén még 
körülbelüli analógiákra sem támaszkodhatunk, amelyek alapján az elveszett pályatervről hoz-
závetőleges képet alkothatnánk. Tóásó Pál (1870–1927) 1899-ben a munkácsi városháza ter-
vpályázatán indult, félegyházi pályatervén ennek tapasztalatait használhatta fel.16 Historizáló 
(neobarokk) tervvel indulhatott Ziegler Géza, aki Kiskunfélegyházán 1898-ban Hoffer Imre 

10 „A pályamunkák sorsa”: FHeFH 1904. ápr. 17. 4.; „A városháza és központi iskola”: FHeFH 1904. ápr. 24. 2-3.
11 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 6031/ki. 1904. sz. (18804/kig. 1904. alisp. sz.) Ybl tulajdonképp egy akkoriban 

bevettnek látszó szokás ellen szólalhatott fel. Amikor a zentai városházára kiírt tervpályázaton Kovács Frigyes 
tervét fogadta el a városvezetés, a pályázat másik két díjazottja, Reiss Zoltán és Tóásó Pál fellebbezést adtak 
be. A város válasza a fellebbezésre meglehetősen sommás: „Kovács is részt vett a pályázaton, és a városnak joga 
van olyan döntéseket hozni, amilyet jónak lát.” – Valkay 2002, 346.

12 A 19. század végén általános tapasztalatnak látszik budapesti építészek részéről a következők. Egy vidéki 
tervpályázatra sok építésztől érkeznek pályaművek, ezek közül a laikusok kiválasztják a tetszetős részeket, egy 
a város által alkalmazott „vidéki kontár” ezeket elsajátítja és új tervet készít ingyen, ezzel az építészek elesnek 
a pályadíjaktól. Ybl sorait megerősítik Tárkányi Antal sorai is, aki egy alkalommal pert is nyert, miután 
ráismert saját tervére, amit az általa meg nem nevezett város más neve alatt épített fel. – Tárkányi Antal: „Az 
építőmester joggyakorlat kérdéséhez”: Építő Ipar 20. évf. 13. sz. 1896. márc. 25. 109.

13 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 6249/ki. 1904. sz.; „Az új városháza építése”: FHeFH 1904. jún. 19. 3.
14 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 6643=ki. 101/kgy. 1904. sz. kivonat kgy-i jkv-ből
15 Adorján (Adler) Károly (1849–1905), építész, 1880-tól Miskolc főmérnöke. Sírja Miskolcon, a Mindszenti 

evangélikus temetőben található.
16 Tóásó Pálról lásd: Gerle–Kovács–Makovecz 1990, 191.; Valkay 2002, 475.
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Petőfi téri, 1907-ben Hoffer József Pázmány utcai házát tervezte. Szecessziósnak képzelhető el 
Komor Marcell – Jakab Dezső – Gesztesi Mihály pályaterve, mégpedig a második díjat nyert 
központi iskola tervük alapján. Az Ujszászy–Mailáth cég és Lantos István 1904 körül a histo-
rizáló stílusok kelléktárát felvonultatva terveztek lakóházakat. Az általuk elképzelt alaprajzok 
– a központi iskola bírált alaprajzához hasonlóan – szervetlenek lehettek, mivel az építőmes-
tereknek nem lehetett sok gyakorlata középület tervezésében – egészen más típusú feladatokat 
teljesítettek ugyanis. Ki nem mondott elvárás lehetett azonban velük szemben, hogy mint a 
félegyházi építőipar szereplői, induljanak a tervpályázaton.

Az első fordulóból a következő tervek ismertek. Benes Imre földszinti és első emeleti alap-
rajzát, valamint távlati képét a Magyar Pályázatokból ismerjük. A levéltárban fennmaradt Se-
bestyén Artúr pince- és földszinti alaprajza; Vas és Takách homlokzatrajza, pince-, földszinti, 
első és második emeleti alaprajza; Morbitzer Piac téri homlokzatrajza, keresztmetszete, pince-, 
földszinti, első és második emeleti alaprajza, valamint alternatív alaprajzi részletei; Fejér és 
Ritter keresztmetszete, pince-, földszinti, első és második emeleti alaprajza (utóbbi kettőt a 
homlokzat vázlatával és távlati kép részletével közölték a Magyar Pályázatokban); Ybl homlok-
zatrajza és keresztmetszete.

Nem tudjuk pontosan, mikor értesítették az építészeket arról, hogy a szűkebb körű tervpá-
lyázatra várják műveiket. 1904. október 1-én látta el kézjegyével Vas József (immár önállóan, az 
Egyesült Államokba visszatért Takách Béla nélkül) és Morbitzer is második pályaterveket. Se-
bestyén szeptember 29-én írta alá az ő terveit, de ekkortájt adhatta be művét Fejér és Ritter is.

Morbitzer tervleírást is mellékelt a tervhez.17 Az építész, a neobarokktól eltávolodva, saját 
bevallása szerint igyekezett a kecskeméti és aradi városházához igazodni, de észrevehető hatás-
sal volt rá Vas és Takách első pályaterve is. Kecskeméti igazodásában nemcsak Lechner Ödön 
tekintélye és épületének jó alaprajzi, tehát követésre méltó megoldásai motiválták, hanem a 
félegyházi közönség óhaja is: „Az épület külső megjelenésében igyekeztem Félegyházán tapasztalt 
közóhajnak megfelelőleg magyar stylű kivitelben megoldani s a bíráló bizottság által is javasolt 
városházi karaktert lehetőleg kifejezésre juttatni.” – írta a tervleírásban. Vas és Takách hatása 
leginkább e városházi karakter kialakításában érhető tetten. A historizmustól azonban nem 
szakadt el teljesen, csak a barokk helyett inkább a gótikus stílusra támaszkodott: a középrizalit 
kőcsipkés attikája és a torony négy fiálés kialakítása is erre utal. Emellett azonban Lechner-épü-
letek egyes elemeinek átvétele érhető tetten.

A második tervpályázati fordulót ismét Lechner és Pecz meghívásával tartották meg 1904. 
november 27-én. Jóllehet ők éppen Vas József immár Takách nélkül beadott pályatervét talál-
ták legrosszabbnak, a város ezt a tervet és Morbitzerét egyaránt 500-500 koronával jutalmazta, 
és Vasét választották ki kivitelezésre.18

Vas József 1905 októberére készült el az első tervsorozattal. „Sokkal több munkát ad az egész 
dolog elkészítése, mint gondoltam.” – írta,19 valószínűleg azért, mert a tanács néhány változta-
tást kívánt.20 Vas folyamatosan tartotta a polgármesterrel kapcsolatot, s többször személyesen 
is Félegyházára utazott.21 1905. december 12-re elkészítette az árlejtési hirdetményt, amely 

17 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 10187/ki. 1906. sz.
18 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 1. doboz, 3955/ki. 46/kgy. 1905. sz. kivonat közgyűlési jegyzőkönyvből; 

„Városi közgyűlés”: FHeFH 1905. ápr. 30. 2–3.
19 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 9990/ki. 1905. sz.
20 „Az új városháza építése”: FHeFH 1906. jan. 7. 4.
21 Pl.: „A munka kiírását illetőleg több megbeszélni valóm volna, s legcélszerűbbnek találom, ha hétfőn 

lemennék Félegyházára, hogy személyesen szóval beszélhetnénk meg a dolgokat. Ezért kérném 
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nemsokára meg is jelent a Vállalkozók Lapjában.22 A határidő 1906. január 20. volt. A beér-
kezett ajánlatokat Vas bírálta el, jelentését Dóczy Pál mutatta be február 7-én.23 A kivitelezést 
tehát 1906 tavaszán szándékoztak megkezdeni, azonban a közgyűlés Holló Lajos indítványára 
1906. február 18-án az építkezés ügyét levette a napirendről.24 Az építkezést támogató, de az e 
szándékot rendre keresztülhúzó fellebbezések története ekkor kezdődött meg. Mire az utolsót 
is részletesen megvizsgálta a feljebbviteli fórum, a vármegye, az építkezés elhalasztásában döntő 
szerepet játszó közjogi válságnak vége lett. Az 1906-os választásokat a 48-as Függetleségi Párt 
nyerte meg, ezzel az egyértelműen 48-as város elvfeladás nélkül állami támogatást élvezővé 
vált.25 1907. január 8-án, az első új évi közgyűlésen mindjárt három, korábban szóba került, de 
akkor még meg nem valósult középítkezés ügyét tárgyalta a közgyűlés. Az ekkor született hatá-
rozatok értelmében Vas József tervei szerint 1907 novemberében elkezdődtek a már 1890 óta 
esedékes Constantinum leánynevelő-intézet építési munkálatai.26 Vast tehát a városháza helyett 
egyelőre egy kisebb léptékű épület tervezésével bízták meg. A városházához is készített azonban 
terveket, amelyek – ezeket csak a róluk szóló iratokból tudjuk – több változtatással éltek. A még 
1905 őszén elkészült részletes terveket már 1906 őszén átdolgozta, mezzanint és minden szár-
nyban két szobasorral toldotta meg őket. Ugyanezen az őszön egy mezzanin nélküli változatot 
is elkészített. 1907-ben a mezzanint a tanács kérésére feltehető újabb átdolgozások kíséretében 
visszahelyezte. (Ezt a változatot nem ismerjük.) 1908-ban az építést újabb átdolgozott, dupla 
traktusos, de a régi városházát megtartó tervek alapján mondták ki. A tervek a sok átdolgozás 
következtében egyre finomodhattak, de inkább csak alaprajzilag; a homlokzat 1905-höz képest 
egyáltalán nem változott. (Egy homlokzati terv 1908-as dátummal bizonyítja ezt.) 

Az építést a fellebbezések belügyminiszteri elutasítása után 1908. november 20-án mondták 
ki.27 Úgy azonban, hogy a régi városházát nem bontották volna le, hanem csak Vas terveinek 
azon részét építenék fel, amely elhelyezhető a régi épület mellé. Vasnak tehát le kellett monda-
nia az épület teljes Piac téri szárnyáról és a délkeleti sarokra állított toronyról. Vas az építkezés 

postafordultával ha kegyeskednék engem értesíteni, hogy hétfőn nem-e volnék alkalmatlan, vagy 
jöhetek-e?” – BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903, 11488/ki. 1905. sz.

22 BKMÖL V. 175/b. I. 648/1903 11821/ki. 1905. sz. A hirdetmény megjelent: Vállalkozók Lapja 26. évf. 51. 
sz. (1905. dec. 20.), 25.

23 Az ajánlattevők között találunk szegedieket, budapestieket, kecskemétieket, és természetesen félegyháziakat 
(Ujszászy–Mailáth, Csillag János, Szántó Gusztáv, Gampel János) is. – BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 
1. doboz, 531-532-649-654-650-623-651-652-662-660-661/ki. 1906. sz.

24 BKMÖL V. 171/a. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1906. febr. 18. 1715/ki. 26/kgy. 1906. sz. A városháza mellett 
álló 40 városi képviselő a következő volt: Almássy Nándor, Bakos Nándor, Bakos Sándor, Borbényi Pál, 
Braun Mór, Dobák István, Eyszrich György, Fazekas Kálmán főügyész, Holló József, Jenovay Dezső, 
Kádár János, Katona Imre, Kis József, Kovács Ferenc, ifj Kocsis György, Kolozsváry Mihály, Kovács 
Lajos, Kristóf Ferenc, Kurucz József, Lengyel Imre, Markgráf Vilmos, Mihálovits Alajos, Móczár 
Imre, dr Molnár József, Pallagi Ferenc, Peregi István, Puky József, Szabó Imre, Szalay Gyula, Szikszai 
László, Tapodi József, id. Vidéky Károly, Dobák Ferenc, dr Fazekas Kálmán, Keserű Antal, dr Molnár 
Béla, Dóczy Pál, Csák Kálmán, Cserényi Géza.

25 IványosI-szabó (szerk.) 1985, 313.
26 BKML V. 175/b. II. 513/1890
27 BKMÖL V. 171/a. Közgyűlési jegyzőkönyv 1908. nov. 20. 13517/ki. 198/kgy. 1908. sz.; BKMÖL V. 175/b. I. 

193/1906, 1. doboz, 13517/ki. 198/kgy. 1908. sz. kivonat közgyűlési jegyzőkönyvből.
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337 000 korona költséggel előirányzott kiviteli terveit 1909. január 24-én adta át Molnár Béla 
helyettes polgármesternek.28 Ez alapján hirdettek a kivitelezésre pályázatot, amelyen a legelő-
nyösebb ajánlatot a temesvári Merbl Arnold tette, aki helyi alvállalkozók bevonását ígérte.29 
Ismét sorozatos fellebbezések elutasításával az építési munkálatok végül 1909 augusztusában 
kezdődtek meg.

Építési naplók és bővebb tervanyag hiányában30 a kiviteli folyamatot csak a helyi sajtó be-
számolóiból rekonstruálhatjuk. A város nem a teljes épületet szándékozta felépíteni, hanem 
a régi városháza megtartásával Vas épületének délnyugati sarkát a közgyűlési teremmel. 1909 
őszén azonban, amikor a középrizalit monumentális falai kibontakoztak, világossá vált, hogy 
a két épület nem kapcsolható össze. Vas már 1908 végén elkészítette az elbontásra szánt régi 
városháza helyére a Piac téri szárny terveit, ehhez azonban a közgyűlés bontást elrendelő hatá-
rozatára volt szükség. Az új építése ellen tiltakozók tábora ugyan ekkorra megapadt, Szolnoky 
Lajos azonban továbbra is fellebbezéseket adott be,31 akkor is, amikor már az egész városból 
egyedül csak ő tiltakozott az építkezés ellen.32 A belügyminisztérium elutasította a fellebbezést, 
így a régi városházát 1910 augusztusában egy hónap alatt eltüntették.

Ekkorra azonban az épület tervezési munkálataiban jelentős változás állt be. 1910. janu-
ár 28-án Vas hirtelen elhunyt, a művezetést ideiglenesen, majd a kiviteli szerződés ismételt 
aláírásával építésztársára, Morbitzer Nándorra bízták. Morbitzer több változtatást eszközölt, 
megmagasította és megváltoztatta a torony formáját, kidobatta a már elkészült díszlépcsőházi 
korlátmellvédeket, és változtatott az épületbelső ornamentikáján is. Az építkezés gyorsan ha-
ladt előre.

Az épület ünnepélyes avatását 1911. október 16-án tartották, de javítási és kisebb kiviteli 
munkálatok még ezután is folytak.

A városháza az építészek életművében

Mind Vas József (1866–1910), mind Morbitzer Nándor (1875–1950) életműve fehér foltja a 
művészettörténeti kutatásnak. Életműveik hosszas kutatás után is csak töredékben sorolható 
fel, ezért a városházát bármelyikük műveihez képest is csak részlegesen lehet viszonyítani.

Morbitzer Nándor 1874. február 5-én született Budapesten. Nagyapja, Morbitzer Mátyás 
(1816–1868) a Józsefváros köztiszteletben álló bírája volt. Édesapja Morbitzer Mátyás (1831–
1906), édesanyja Taronne Ilona (1856–?).33 1899-ben vette feleségül a kiskunfélegyházi 

28 „A városi székház tervezete”: FKözl 1909. jan. 24. 4.
29 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 2. doboz, 3360/ki. 1909. sz.; „A váro[s]ház építése”: FKözl. 1909. febr. 28. 5. Merbl 

Arnoldról nem sok adat áll rendelkezésre. Kivitelezőként elsősorban Temesváron működött, de ide köti egy datálatlan 
építészeti terve is, amely őt Lechner Ödön követőjének mutatja: temesvári postapalota pályaterve, tus, akvarell, 
jelezve jobbra lent „Merbl Arnold / Könistein [olvashatatlan]” – a Postamúzeum állandó kiállításán. Két további 
művét (bér- és üzletház, Weisz-palota, mindkettő Temesváron) közli Gerle–Kovács–Makovecz 1990, 272–273.

30 A városháza tervanyaga csak töredékesen maradt fenn, beleértve a tervpályázati anyagot, az engedélyezési- és 
látványterveket, valamint a pallérterveket, összesen 77 db tervrajz maradt fenn (különböző intézményeknél: 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata), de ennek java 
részét a tervpályázati anyag teszi ki.

31 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3. doboz, 14030/ki. 1909. sz.
32 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3. doboz, 362/ki. 1910. sz.
33 Rupprich Péter családfakutatása és szíves közlése (2011), valamint a budapesti Józsefvárosi Plébánia keresztelési 

anyakönyvében található adatok nyomán: Budapest Főváros Levéltára XV. 20.2. A272, 1874. évi. 326. 
folyószám.



2013. tavasz Első Század

I I I  1 0 9  I I I

származású Udvardy Máriát (1877–?).34 Fiuk, Andor (1900–1973) Budapest későbbi fő-
mérnöke. Morbitzer előbb, 1895-ben építőmesteri oklevelet szerzett,35 majd Czigler Győző 
irodájában helyezkedett el, ahol építési rajzolóként dolgozott, majd fokozatosan bekapcsoló-
dott az iroda tervezési munkálataiba is. Feltehetően ebből az irodából szerzett először értesü-
lést Kiskunfélegyházáról, ahová Czigler még 1891-ben egy leányiskola terveit készítette.36 Az 
irodában tapasztalatot szerezhetett az újfajta mérnöki építmények tervezésében is (Czigler több 
vasszerkezetű vásárcsarnokot tervezett), ez szolgáltatta első ismert megbízásához, a meg nem 
valósult félegyházi húsárucsarnokhoz szükséges tudás alapját. A csarnokot a Hattyúház mögöt-
ti területen képzelte el a város. Morbitzer elkészítette a terveket, de a város 1903-ban elállt az 
építkezéstől.37

Czigler 1905-ben bekövetkezett halála után Morbitzer, immár építészként önálló irodát 
nyitott. Több tervpályázaton indult. 1904-ben ő kapta a megbízást a kiskunfélegyházi Sar-
lós Boldogasszony-templom átépítésére: Mária Terézia korabeli stílusban új, díszesebb hom-
lokzatot és új sekrestyéket tervezett. 1904-ben indult a központi elemi iskola és a városháza 
tervpályázatán, előbbin elnyerve a megbízást a végleges tervek elkészítésére. 1905-ben a város 
ennek az iskolának a felépítésétől is elállt. Nem maradt azonban megbízás nélkül, igaz, ezt már 
magánházra kapta: 1907-ben Táby József tisztiorvos házát tervezte meg (Móra tér 4.).38 1908-
ban bekapcsolódott a Vas József tervei szerint épülő Constantinum építési munkálataiba: a 
betegeskedő építészt helyettesítette.

Vas József Kleineisel József néven látta meg a napvilágot 1866. február 18-án id. Kleinei-
sel József (1842–1896) és Morbitzer Magdolna (1844–1911) gyermekeként.39 Életútjáról 
nem sokat tudunk. 1887-ben változtatta nevét Kleineiselről Vasra.40 Az 1890-es évek végén 
Jablonszky Ferenccel vezetett közös irodát.41 Vele Thék Endre megbízásából mutatták be egy 
Orosházán létesítendő iparcsarnok terveit.42 A Jablonszkyval közös iroda 1900–1902 körül 
szűnt meg, mivel ekkor Vas az Egyesült Államokba utazott, ahol New Yorkban Takách Bélá-
val alapított közös irodát.43 Kétévi kint lét után 1904-ben mindketten hazatértek, februárban 
beadták pályaművüket a kiskunfélegyházi városházára, Takách azonban néhány hónap múlva 
visszautazott, és a közös iroda megszűnt. 1905-ben közölték Vas második díjat nyert pályater-
vét, amelyet a Vízaknában (Ocna Sibiului, Románia) építendő fürdőhöz készített.44 Ezt még 
elegáns neobarokk stílusban tervezte, de 1904-es első, még Takách Bélával közösen jegyzett 
pályatervén már Lechner Ödön követőjének mutatkozik. Mint arról szó volt, második pá-
lyatervével nyerte el a megbízást. Mivel azonban a város egy időre elállt a városház-építéstől, 
34 Budapest Főváros Levéltára XV. 20.1. A 761, VIII. kerületi házassági anyakönyv 1899. évi 1135. folyószám.
35 Kiss – V. Szinnyai 1997, 136.
36 Bács-Kiskun Megyei Levéltár (a továbbiakban BKML) XV. 15. Kiskunfélegyházi tervrajzok gyűjteménye, 

Czigler Győző: leányiskola tervei (három változat vázlattervei és leszámolási tervek), 1891. Vonatkozó 
iratanyag: BKML V. 175/b. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok 
(a továbbiakban V. 175/b.) I. 1456/1889. A meg nem valósult iskoláról lásd: Kőfalviné Ónodi 2009, 65.

37 BKML V. 175/b. I. 3688/1902
38 BKML V. 175/b. I. 2580/1907
39 A budapesti Józsefvárosi Plébánia keresztelési anyakönyvének bejegyzése alapján – Budapest Főváros Levéltára 

XV. 20.2. A278, 1866. évi 294. folyószám
40 Budapest Főváros Levéltára XV. 20.2. A278, 1866. évi 294. folyószám. (az anyakönyv utólagos bejegyzése)
41 Budapesti czím- és lakásjegyzék, 11. évf. 1899, Franklin Társulat, Budapest 1899, 472.
42 Verasztó 2008, 96.
43 Almási Balogh 1907, 213.
44 „A vízaknai fürdő pályatervei”: Magyar Pályázatok 3. évf. 5. sz. (1905. március), 1–27.
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más megbízást teljesített. 1907-ben készítette (több, nem ismert változatban) a Constantinum 
terveit. A zárdaiskolát 1907 novemberében kezdtek el építeni. Betegsége többször megakadá-
lyozta a művezetésben, ezért maga helyett Morbitzert küldte a városba, akivel bélyegzőik tanú-
sága szerint 1908-ban közös irodát is nyitott. Önálló művei közül tudunk Thék Endre 1905-
1906-ban épített és 1937 körül lebontott bérházáról (egykor Üllői út 66/b).45 Vas ugyanekkor 
a szomszédos saroktelek (Üllői út 66/c.) szintén Thék nevéhez köthető építkezésében is közre-
működött.46 Ismert továbbá egy, a budapesti Baross utcába tervezett bérház alaprajza is, amely 
Bárczy István (1866–1943), Budapest főpolgármesterének beruházási programjában készült 
volna 1909-1910-ben.47 Ez az épület azonban nem valósult meg.

Vast és Morbitzert nem csak a közös iroda kapcsolta össze. Egymással rokonságban is álltak. 
Közös rokonuk volt Thék Endre, akinek első felesége, Morbitzer Antónia (1850–1892), Nán-
dor nagynénje volt. Thék második felesége, Kleineisel Ilona (1871–1950) Vas József húga volt. 
A Kleineisel és Morbitzer családok is házasság révén rokonok voltak: Kleineisel Ilona és Vas 
József édesanyja Morbitzer Magdolna, Antónia testvére volt.

Vas és Morbitzer közös irodája 1908-ban a lévai (ma Levice, Szlovákia) szálló, kaszinó és 
színház épületére kapott megbízást.48 Ugyanekkor készült a félegyházi Bányai Mór ügyvéd há-
zának (Kossuth u. 12.) első tervváltozata. Mindkét épület már eltávolodik a mázas kerámia és a 
magyaros motívumok alkalmazásától. A Bányai-házat némi módosítással 1910-ben emeletesre 
húzták fel, Vas azonban már sem ennek az épületnek a befejezését nem érte meg, sem az 1909 
augusztusa óta épülő városházáét. 1910. január 28-án érte a halál, sírja a Rákoskeresztúri Új 
köztemetőben található a Thék család sírboltjában.

A közös iroda ügyeit, így a félegyházi városházát Morbitzer vitte tovább, aki 1910-ben egy 
fővárosi kislakásos bérházra (XIII. ker. Hegedűs Gyula u. 90.) is kapott megbízást.49 Önálló 
művei közül kiemelendő az 1911-ben tervezett Első Kiskunfélegyházi Kenyérgyár épülete 
(kivitel: 1912; 1927-ben elpusztult).50 1914 előtt több meg nem valósult terve készült Kis-
kunfélegyházára: Szent István Plébánia épülete (1912), városi park épületei (korcsolyapálya, 
vendéglő, 1913), vágóhíd (1914-1915).51 A vágóhíd az 1920-as években épülhetett fel kül-
földi kölcsönnek köszönhetően. 1912-ben Morbitzer – eddig ismeretlen felkérésre – a Cons-
tantinum átépítését és bővítését fontolgatta. Ezt, akárcsak a városházát, saját elképzeléseinek 
rendelte volna alá, neogótikus tornyot csatolt a kétszeresére bővített Vas-féle épülethez.52 
A Constantinum bővítésére 1913-tól került sor, Morbitzer tervei szerint 1913-ban a Pe-
tőfi utcán, 1914-1917 között az Oskola utcán csatoltak toldalékszárnyat Vas épületéhez.53 

45 Déry 2007, 462.
46 Budapest Főváros Levéltára XV. 17. f. 401/104. Az ehhez az épülethez tartozó terveken Vas József bélyegzője 

szerepel, ez azonban még csak arra utal, hogy kivitelezőként, esetleg művezetőként jelen volt az építkezésnél. Az 
épületet, amely kissé átalakított formában ma is áll, más tervezőhöz (Grioni Antalhoz) kötik. – Déry 2007, 462.

47 „A főváros építkezései. II. közlemény”: Magyar Építőművészet 7. évf. 8-9. sz. (1909), 25. Az épület azonosítása 
– ha egyáltalán megépült – egyelőre várat magára. Bárczy programjáról részletesen lásd Erdei Gy. 1991.

48 „Versenytárgyalási hirdetmény”: Vállalkozók Lapja 30. évf. 1. sz. (1909. jan. 6.) 26.; „Léva”,: Vállalkozók Lapja 30. évf. 
36. sz. (1909. szept. 8.), 14.; „Versenytárgyalási hirdetmény”, Vállalkozók Lapja 30. évf. 36. sz. (1909. szept. 8.), 25.

49 Kabdebó 1913, 6., 8.; Erdei Gy. 1991, 64.
50 BKML V. 175/b. I. 6769/1911
51 BKML V. 175/b. I. 337/1912; BKML V. 175/b. I. 6152/1911; BKML V. 175/b. I. 293/1911
52 BKML XV. 15. Morbitzer Nándor: homlokzati terv a zárda és leányiskola épületéhez, 1912. július 10., tus, 

akvarell, paszpartuzott karton, j. j. l. „Morbitzer Nándor ép. / 1912. VII. 10.”, 41,5 x 64,5 cm.
53 BKMÖL V. 175/b. I. 997/1911
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1917-ben készítette a József fiúárvaház pályatervét Budapestre.54 1926-tól épült a félegyházi 
városi bérház (Kazinczy u. 1.), konzervatívabb neobarokk stílusban, eltávolodva mind az 1914 
előtti, mind az 1926 körüli progresszívebb irányzatoktól.55 1929-ben az építeni tervezett kór-
ház szülészeti osztályának vázlatterveit ajánlotta fel a városnak.56 (Nem valósult meg.) 1915 és 
1921 között a Pénzügyminisztérium építési osztályát vezette.57 Az 1930-as években a fővárosi 
bíróság építész-szakértője58 és a Thék-gyár igazgatója, amely 1937-ben végül bezárt. Utolsó 
ismert műve egy fővárosi villa melléképülete (Pállffy–Muthner–Fridvalszky-villa napozója, 
1939). 1950. június 1-én Budapesten hunyt el. Sírja a Kerepesi úti sírkertben található.

Ebből a kevés tervből is világossá válik, hogy egyikük sem könyvelhető el pusztán Lech-
ner-követőként. A lechneri elemek csak a városházán és a Constantinum épületén mutathatók 
ki, egyfelől továbbdíszített, másfelől redukált formában. Mivel kettőjük közül a kutatás csak 
Morbitzer nevét ismerte (Vas nevét már az épület 1929-es ismertetése sem említi),59 különös 
súllyal kell felhívnunk arra a figyelmet, hogy az Morbitzer Vas Józsefen keresztül lett Lech-
ner-követő, s akkor is csak rövid időre. Mivel azonban minden kétséget kizáróan ezek fő mű-
veik, mérlegelnünk kell őket Lechner-követőként.

A Lechnert külsődlegesen követő építészek megítélése szinte a kezdetektől fogva negatív.60 
Vas és Morbitzer is azok közé a Lechner-követők közé tartozik, akik előképüket külsődlegesen, 
s nem elveiben követik. Ám hogy mit jelenthetett Lechnert követni Vas és a tőle kezdetben 
külön dolgozó Morbitzer számára, azt nem az épületre applikált motívumok eredetében és cél-
jában lehet megragadni, (a későbbiekben kitérünk erre is), hanem sokkal inkább az 1903-ban 
kiírt tervpályázatra beadott pályaműveikben. Más épületeiknél a városháza építésekor ugyanis 
már sem mázas kerámiát, sem magyaros motívumokat nem alkalmaztak, a városháza épülete 
eddig ismert műveik között igencsak elszigetelt jelenség.

Morbitzer Czigler irodájában a historiáló építészet elveit sajátította el, s kamatoztatta mind 
a Sarlós Boldogasszony-átépítésénél (1904-1905),61 mind a városháza első tervpályázatánál. Az 
első pályamű homlokzatának neobarokk stílusa a templomhoz viszonyítva adekvátnak tűnik 
(s vele a város Mária Terézia tiszteletéhez is, hiszen ő adományozott mezővárosi rangot Fé-
legyházának 1774-ben); a tervnek leginkább alaprajzát dicsérték a bírálók, az épület karaktere 
azonban egyáltalán nem utal a funkcióra. 

Morbitzer a második pályaterven radikálisan változtatott. (4. kép) A pályatervhez mellé-
kelt leírásából kitűnik, hogy elsősorban Lechner kecskeméti városházához kívánt igazodni. 

54 Magyar Építőművészet 15. évf. 7–9. sz. (1917), 23.
55 BKMÖL V. 175/b. I. 4603/1932
56 BKMÖL XXII. 103. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai, 7937/1945
57 Gerle–Kovács–Makovecz 1990, 148.
58 Magyarország tiszti cím- és névtára 41 (1931), Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 1931, 367.
59 Magyar Építőművészet 29. évf. 6. sz. (1929. június), 30–31.
60 Eleinte azoknak az építészeknek a részéről, akik magukat Lechner szellemi követőjének tartották. Komor 

Marcell például így írt: „A Lechner-stílus nem vonalak grammatikája alapján adódott. Rossz tanítvány az, 
aki fog egy ’Lechner-vonalat’ és azt variálja. Jónéhány ilyen epigon-variációt kellett elszenvednünk […]” – 
Ezrey (Komor Marcell): „A magyar formanyelv építészetünkben”: Vállalkozók Lapja 1929. január 30. Idézi 
Várallyay 2006, 24 és 214. A szakirodalom álláspontja is hasonló: építészettörténet-írásunk inkább azokat 
emeli ki, akik a lechneri eszmét éltették (Lajta Béla, Vágó József, Medgyaszay István) azok ellenében, akik 
Lechner kevésbé ihletett követőinek tűnnek. (Paradox módon Komor és Jakab is ez utóbbiak közé került). 
Lásd Gerle–Kovács–Makovecz 1990, 7–15. – Gerle 1998, 258. – Déry–Merényi 2000, 90–92. –. 
Nemzetközi összefüggésben lásd Keserü 1993, 127–142.

61 A templom történetét lásd: Kállainé Vereb (szerk.) 2011.
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A homlokzat tekintetében azonban szembeötlő Vas József és Takách Béla közösen jegyzett első 
pályatervének közvetlen hatása. (Elsősorban a városházi karakter kialakításában, ezt sarokto-
rony hozzáadásával érte el.) Morbitzer igen eklektikus épületet képzelt el: úgy Lechner-követő, 
hogy közben romantikus kastélytornyokra és gótikus formákra is épít. A középrizalit kőcsipkés 
attikája és a torony négy fiálés kialakítása szervetlen egységbe kerül a címert tartó oromzat ala-
kításával, amely a kecskeméti városháza oromzatának szamárhátív nélküli változata. Ugyanúgy 
a kecskeméti városházára vezethető vissza a második emeleti ablakok lóhereíves záródása. A 
toronyforma önmagában is érdekes: a faszerkezetből elképzelt toronysisak szabálytalan nyolc-
szög alapú, a sisak alatti faszerkezetű kilátó sarkain az Iparművészeti Múzeum kupolájára utaló 
fiatornyok ülnek. Meglepő az a szinte szó szerinti egyezés, amit ez a torony egy Csontváry 
Kosztka Tivadar (1853–1919) által megörökített karlsruhei építmény tornyával mutat.62

Vas és Takách pályaterve 1904 februárjából sokkal egységesebb, bár alaprajzilag kevéssé át-
gondolt terv volt. Miután Takách visszatért az Egyesült Államokba, Vas önálló tervet nyújtott 
be 1904 októberében. (A két pályaterv apró részletekben különbözik, mint a középrizalit há-
rom ablak elé kihúzott erkélye, az oromzatot díszítő figura.) Bár a bírálók ezt tartották legke-
vésbé sikerültnek, a város közönségének tetszését ez a terv nyerte meg, és ez alapján készültek 
a következő év részletesebb tervei. A mai épület alapkoncepcióját ez a pályamű rejti. A tető 
zöld-vörös cserépből kialakított geometrikus mintázata, a középrizalitra koronaszerűen ráülő, 
majolikával díszített oromzat, a szintén majolikával díszített, pártákkal tagolt attika, az abla-
kok téglaszalagos keretelése, mind Lechnerre vezethető vissza. Egyedül a torony kivétel ez alól: 
egyszerű gúlatetős formája az alaprajz ismeretében szabálytalan négyszögön nyugodott volna. 
Ha Vas Józsefen múlik, a városháza épülete ma is így nézne ki. (2-3. kép)

A Vas-féle pályatervek ornamentikája csekély módosulásokon ment át, mire elkészültek az 
1905-ös, akkor véglegesnek tekintett tervek. Vas kalotaszegi kályhacsempék motívumaihoz 
igazodott. Az épületre felkerült ornamentika végül mégsem ilyen lett. A világosan tagolt, cso-
korszerű virágegyüttesek helyére egymást sűrűn átmetsző szárú, bonyolult virágminta került. 
A bonyolultabb díszítések Morbitzer nevéhez köthetők, míg Vas az egyszerűséget kereste, mint 
ezt a Constantinum liliomos betétei és a korábbi pályatervek alapján sejthetjük.

A városházát szemlélhetjük Vas és Morbitzer közös alkotásaként, de a kettejük nézetei közöt-
ti feszültségek is kimutathatók, kiváltképp, mert Morbitzer Vas halála után kezdett a módosítá-
sokba. Leglényegesebb változtatása a torony megmagasítása volt. Először 1910 augusztusában 
állt elő az ötlettel, majd októberben újabb két méterrel magasított a tornyon, így az végül 47 m 
magas lett. Nemcsak megmagasította és templomtornyokhoz hasonló módon reprezentatívvá 
tette, (formai analógiája például a diósgyőri evangélikus templom tornya)63 vele az egész épület 
jellegét és ikonológiáját megváltoztatta. A kettős ívű, nyolc héjból álló toronysisak előképeit 
barokk és neobarokk tetőidomokban jelölhetjük meg. Ilyen sisakja van az apatini városházának 
(tervezte Raichle J. Ferenc, 1907) és a Lang Adolf (1848–1913) tervezte pécsinek (1907). Ezek 
azonban bádoggal s nem díszcseréppel fedettek. A Morbitzer-torony pártái ugyanakkor erősen 
emlékeztetnek gótikus és neogótikus templomtornyok vimpergáira is. (5. kép)

A torony által meghatározott épület formai rokonságát nemcsak részletekben kereshetjük, 
hanem az elrendezésben is. Feltűnő például, hogy a torony nem tengelyben helyezkedik el, 

62 Csontváry Kosztka Tivadar: Karlsuhei emlék, 1894, magántulajdon, papír, ceruza, 8,3 x 12,5 cm. Közölve: 
Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból, szerk. 
Németh Lajos, Corvina, Budapest 1976, képmelléklet. Hogy az épület valós-e vagy áll-e még, illetve 
tervezőjének kiléte további kutatásokat igényel. Fontos azonban megjegyezni azt, hogy Karlsuhében építészeti 
iskola működött. Így ha a két torony egyezése nem véletlen, fel kell tételeznünk, hogy Morbitzer járt itt.

63 Miskolc, Vár u. 7. A templomot 1902-ben szenteltek fel.
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még csak nem is a középrizalit mellett, mint Szabadkán, hanem aszimmetrikusan a sarkon, 
mint Marosvásárhelyen vagy Zentán. A Kovács Frigyes (1875–?)64 által tervezett zentai vá-
rosháza (1912–1914) rokonítható leginkább a kiskunfélegyházival: a torony itt is két főút 
metszéspontjában helyezkedik el. A félegyházi városháza Morbitzer-tornya az épület többi ré-
széhez képest szinte különálló életet él. Olyan formák láthatók itt, amelyek az épületen másutt 
nem. A tégla erkélyekkel, az efölött nyolcszögűvé váló hasáb minden második falát órával és 
afölötti pártázattal ékítő, ívelt tetővonalú, s az Iparművészeti Múzeum kupolájához hasonlóan 
lanternával koronázott építményen különösen elütnek az épület többi részétől az órák fölötti 
párták: ezeknek a préselt téglából emelt íveknek a belső logikája különbözik a Vas által tervezett 
Kossuth utcai oromzat íveinek logikájától. Míg utóbbiban növényutánzó formát fedezhetünk 
fel, amely alulról kiinduló, elágazó s lehajló indákra emlékeztet, de mindvégig gráfszerűen 
követhető marad, addig a tornyon az órát keretező, az óra felett egymásba hurkolódó vonalak 
kapcsolata szervetlen a harmadik, magasabbra kerülő hurokkal. Éppen a torony alapján lehet-
ne legjobban Morbitzert a Lechnert utánzók közé sorolni, méghozzá azok közé, akik immár a 
„mester” által alkalmazott formaelemeket alkotó módon tették magukévá, de a torony önma-
gában való értékelése helyett célszerű azt inkább Vas terveihez és környezetéhez képest vizsgál-
ni. Míg Vas egyértelműen a közgyűlési teremre, a város mintegy szívére helyezte a hangsúlyt, 
Morbitzer a toronyra. Vas a Kossuth utcára komponálta épületének fő nézetét, az épület képét 
elsődlegesen, mint a kecskeméti városházáét, a középrizalit határozza meg. Vas épületének is 
fontos része a torony, amely ha megépült volna, az Ótemplom és Újtemplom tornyai mögött 
a szerény harmadik helyet foglalta volna el. Vasnál azonban az alacsonyabb torony konzekvens 
eleme egy kisvárosba elgondolt ideális középületnek,65 amely mintegy arra volt hivatva, hogy az 
épülethez észak felől közeledve ráirányítsa a figyelmet a középrizalitra, majd a város főutcája, a 
Kossuth utca, rajta a város legmagasabb épülete, a Szent István-templom felé.66 Ezt a bejárási 
irányt kijelöli a díszterem alatti átjáró is.67 A torony megépítését egyfelől a városházi karakter 
indokolta, (alig találni 1900–1914 között épült torony nélküli városházát), másrészt az, hogy 
két forgalmas út kereszteződését jelzi.

Egészen más képet fest e történet praktikus oldalról nézve. A torony fala egy 2008-ban 
készült statikai szakvélemény68 szerint a legfölső szinttől lefelé egészen az első emeletig 

64 Valkay 2002, 469.
65 Érdemes összehasonlítani valóban ideáltervnek szánt középülettervekkel, mint Jánszky Béla és Szivessy Tibor 

vidéki városházaterve. – Magyar Építőművészet 29. évf. 6. sz. 1929, 26–27. A torony itt is középre került, 
magassága azonban nem egészen indokolt, sőt – az alaprajz változtatásával – akár el is hagyható anélkül, 
hogy a középületjelleg elveszne. V. ö. pl. a poroszlói községházával, de leginkább a Paulovits Pál tervei alapján 
épült balmazújvárosi városháza (épült 1911) kívánkozik összevetésre Vas épületével: Paulovits a kisváros 
léptékének megfelelően kicsinyítette le a városháza-épületet. – Bagyinszky–Gerle 2008, 150–151. Hogy a 
közvélemény átvette Morbitzer álláspontját, miszerint szükség van a magasabb toronyra, a sajtó 1911. januári 
megnyilvánulása mutatja: ti. „idomtalanabb” lesz az épület, ha alacsony marad a torony. – „Víztorony”: 
Félegyházi Közlöny 1911. jan. 15. 4. Vas tornya, ha hiszünk Morbitzernek, előnytelenebb lehetett. De Vast 
semmi esetre sem lehet helyismeret hiányával megvádolni, többször a városban járván nyilván tisztában 
lehetett emelendő épületének nézeteivel, ezért feltehetően nem véletlenül tervezte alacsonyabbra.

66 Ezzel Vas tornya nagyon jól beillett volna a historizáló városépítészet koncepciójába. Morbitzer tornya is beillik, 
csupán az épület stílusa nem – szigorú értelemben véve – historizáló. – Winkler 1993, 47, 48. (A városháza 
építési ideje itt tévesen 1912, a Szent István-templom tévesen Szent László-templomként szerepel.)

67 Hogy Morbitzer tornyai hogyan fejlődtek tovább, azt az 1912-ben, a Constantinumhoz készült bővítési terv 
mutatja, amellyel úgy tűnik, ismét az erdélyies formákhoz került közel.

68 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Tervtára, készítette a szegedi Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda Bt.
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folyamatosan vastagodik, a földszinti alaprajzban azonban egyáltalán nincs nyoma: a földszinti 
üzlethelyiségek számára hely kellett. Morbitzer vasbetonnal tervezte kiváltani a terhelést, elkép-
zelése azonban csak 50 évig volt szavatolható. 1965-re a torony látványosan megdőlt az udvar 
irányába, legutóbb pedig 2008-2009-ben kellett statikailag helyreállítani.

Morbitzert további pályáján sem mondhatjuk innovatív építésznek, ellenben feltűnik jó al-
kalmazkodókészsége a neobarokktól az 1910 körüli finn hatáson át a világháború utáni inerci-
kus építészetig.69 Ennek tükrében a városházát lechneriánus intermezzónak tekinthetjük Mor-
bitzer életművében. Vas egyetlen ismert, önállóan készített terve (vízaknai fürdő pályaterve) 
nem ad lehetőséget hasonló következtetés levonására. 

A stílus kérdése

Az épület magyaros jelzővel leírt stílusához az építészek felől kevéssé közelíthetünk, mivel az 
életművükben párját ritkítja. (Rupprich Péter visszaemlékezése szerint azt a családban cifrapa-
lotának emlegették.) Ezért ezen a ponton az építtető felől érdemes közelítenünk.

Kiskunfélegyháza az 1880-as évektől kezdve egyértelműen 48-as párti város volt, felettébb 
büszke arra, hogy 1886-ban történt díszpolgárrá választását Kossuth egyedül neki köszönte 
meg levélben.70 Ellenzékiségének köszönhetően azonban az állami támogatások nemigen érkez-
tek a városba. A város helyzete 1906-ban vett fordulatot,71 s a korábban tervbe vett és elvetett 
épületek megvalósítását elrendelő határozatok sorozata született 1907 januárjában (mint arról 
volt szó, köztük éppen a városházáé). Megindult a közművesítés az agilis polgármesterhelyettes 
Molnár Bélának köszönhetően. (Elődje, Szerelemhegyi Károly korántsem bizonyult tevékeny 
polgármesternek.) Az a fejlődés, ami például Kecskeméten már 1896 előtt megindult, Félegy-
házán most kezdődött el, ennek a fejlődési ívnek vált zárókövévé a városháza épülete, holott ah-
hoz az 1910-es évekre áttolt fejlesztések első mérföldkövének képzetét társították a kortársak.

Sem az 1902-től 1908-ig tartó, sem az ezután következő vitákban nem találkozunk olyan 
vélekedéssel, amely szerint az új épület „magyaros” stílusa nem megfelelő, pedig az épületről 
szóló vita tetemes mennyiségű olvasmányt tesz ki a félegyházi sajtóanyagban. Még az építkezést 
legjobban ellenző Szolnoky Lajos (aki arról ismert, hogy sorozatos, politikai okokból beadott 
fellebbezéseivel bénította az építkezést) sem emelt kifogást a majolikák motívumai ellen, csu-
pán drágállotta őket. Mindössze két olyan véleményt ismerünk, amelyek az épület stílusát 
teszik szóvá (az épület „jászos-gyászos”), és ezek egyike sem vehető komolyan. (Az egyiket bizo-
nyosan nem beszámítható ember írta, a másik az építési ügyre nézve lényegében tárgytalan.)72

Bár hivatalos előírásként sohasem fogalmazták meg, Morbitzer 1904-es második pályatervé-
hez mellékelt tervleírásából tudjuk, hogy a magyaros stílus közkívánat volt. Ez Lechner Ödön 
műveinek követését, utánzását elvileg éppúgy jelenthette, mint a Wlassics Gyula (1852–1937) 
által 1902-ben éppen Lechner mélységes elítélésével együtt említett, de körül nem vonalazott, 
támogatandó „igazi magyar” stílust.73 Ha a város által díjazott pályaterveket nézzük, egyértel-
művé válik azonban, hogy a két lehetőség közül a félegyháziak az előbbit preferálták. A városi 
48-as párti ellenzékiség megnyilvánulása is lehet tehát az, hogy a hivatalos kultúrpolitikával 
69 A Fiatalok közvetítette finn hatásra példa az Első Kiskunfélegyházi Kenyérgyár épülete 1912-ből (1927-ben 

elpusztult) és az 1910-ben épült budapesti 13. ker. Hegedűs Gyula u. 90. sz. bérház. 1926-ban épült a 
redukált barokk stílusú félegyházi városi bérház (Kazinczy u. 1.)

70 A kiskunfélegyházi Kossuth-kultuszról lásd Fekete (szerk.) 1987.
71 Iványosi-Szabó (szerk.) 1985, 313.
72 Utóbbi forrást közli és elemzi Brunner 2011.
73 Wlassics Gyula: „Parlamenti beszéd”: Budapesti Közlöny 1902. ápr. 18. Idézi Lyka 1902, 164.; Gerle (szerk.) 2003, 29.
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szemben Lechner követését támogatták, amit alátámasztani látszik, hogy az épületben egyál-
talán nem kapott szerepet egyetlen uralkodó képmása sem, mint számos más, hasonló méretű 
városházában (Marosvásárhely, Szabadka). Egyik magyar királynak sincs portréja, az akkor tró-
non lévő I. Ferenc József pedig végképp nem jelent meg. A magyar államot az épületben egye-
dül a díszlépcsőház üvegablakából mára eltávolított Szent Korona jelképezte. (Ennek helyén 
ma a mai címer látható.) Ellenben a helyben született díszpolgároknak (Holló Lajos országy-
gyűlési képviselő, Fazekas Ágoston alispán) reprezentatív portrékat rendeltek a díszterembe.74

Holló Lajos, a város országgyűlési képviselője volt az, akinek látszólag háttérben meghúzódó 
szerepére csak kerülőutak megtételével figyelhetünk föl. Igaz, nem volt jelen a tervpályázatok 
elbírálásánál, pedig a bíráló bizottság tagja volt, sőt, éppen ő volt az, aki 1906-ban az építke-
zés „boldogabb időkre” való halasztását javasolta a közjogi válságra való tekintettel, személye 
azonban meghatározó tényező, amire nemcsak abból lehet következtetni, hogy a város második 
nyilvános helyre kifüggesztett portréja (Kossuthé után) az övé volt. (A reprezentatív portrék 
kifüggesztésének szokása feltűnően későn, éppen az ő jóvoltából honosodott meg a városban.) 
Holló – az országgyűlés közigazgatási bizottságának tagjaként – 1890 körül többször felszólalt 
az országgyűlésben a közigazgatási reformtervezet ügyében.75 A 48-as párti politikus vélemé-
nyében az önkormányzatok autonómiája mellett foglalt állást, angol mintára hivatkozva az erős 
önkormányzatot tartotta a közigazgatás egyik alapegységének, amit azonban a kormányzat sze-
rinte hiteltelenné tett.76 (A városi közbeszéd egyik leglényegesebb eleme éppen a hitelesség kér-
dése volt.) Megfigyeléseit és javaslatait 1891-ben könyv formájában is nyilvánosságra hozta.77 
Az autonómiára való törekvés igénye Holló politikai szövegeiben, és a város azon törekvése, 
amely a még nagyobb autonómiát biztosító törvényhatósági jog elnyerésére irányult, összhang-
ba hozható a korszak nemzeti kultúráról szóló politikai diskurzusaival. Holló szerint a nemzeti 
eszme (az önálló magyar államiság) a közigazgatás alapkövetelménye. Egy magyar közintéz-
ménynek tehát úgy kell berendezkednie, hogy az mindenekelőtt a magyar államiság eszméjét 
szolgálja, és ne a perszonálunión alapuló Osztrák–Magyar Monarchia érdekeit. (Amellett, hogy 
a különböző nemzetiségek magyarosítása is burkolt cél.) A függetlenségi politika szemszögéből 
a közigazgatást befogadó, és általában véve bármilyen magyar középület és annak stílusa csak 
másodlagos kérdés.78 Holló maga ugyan nem téri ki erre, a magyar kultúra elsődlegességét 
mindazonáltal kiemelten fontosnak tartotta, hiszen könyvének záró sorai a következők: „Ha 
akár a szláv, akár a német kultúra karjaiba dobjuk magunkat, lassankint és észrevétlenül elveszünk 
a nagy szláv vagy germán áramlatban. / Azért gondoljuk meg még egyszer jól, hogy mit teszünk!”79 
A későbbiekben is rendre felszólalt a nemzeti kultúra ügyében.80 A nemzeti kultúra, azon belül 

74 A középületek reprezentatív portréiról lásd Bicskei 2007.
75 Holló 1888; Holló 1890.
76 Holló 1888.
77 Holló 1891.
78 A 48-as párti kultúrafelfogásról, amennyiben ilyenről valóban beszélhetünk, érdemes idézni Lesznai Anna 

monumentális regényéből Berkovics István szavait: „Szép, szép a művészet, díszmagyar a nemzet testén, de a 
csont, a hús, az izom mégiscsak a politika!” – Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp. 1966, II. köt. 299.

79 Holló 1891, 240.
80 Holló az országgyűlésben többször felszólalt a kulturális haladás ügyében. (1889. jún. 8., 1896. márc. 11. 

1898. nov. 21., 1902. febr. 3., 1903. jan. 27. – Holló szerk. 1997, I–II.) Többször kifejtette, hogy „Az 
anyagi és szellemi culturának emelését azért tartom és tartja fontosnak mindenki, mert ha mi nem haladunk 
nemcsak abban az arányban, melyben minden modern állam halad […], akkor a világversenyben mi egyszerűen 
el fogunk bukni […].” (1889. jún. 8.) Felszólalásaiból kiderül, hogy a német-osztrák kultúra befolyását tartja 
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is a nemzeti építészet kérdése másoknál is előtérbe került ekkoriban (például Huszka József-
nél). Lechner Ödön, akinek 1890-től felépült épületei (kecskeméti városháza, Iparművészeti 
Múzeum és Iskola, Földtani Intézet, Postatakarékpénztár) világos állásfoglalásnak tűnhettek a 
magyar nemzeti építészeti stílus léte mellett, kivívta a konzervatív Tisza-párti hivatalos politika 
(Wlassics) ellenszenvét. Bár az akkor kormányon lévő Szabadelvű Párt nem tekinthető egységes 
kultúrpolitikát képviselő szervezetnek (és ez igaz a 48-as Függetlenségi Pártra is), a nemzeti 
művészet létéről vagy nemlétéről szóló egyre élesebb viták a 20. század elején meghatározták 
a kultúráról való gondolkodás módját és mikéntjét. Az 1890-es végén ráadásul a kulturális és 
művészeti függetlenség gondolata érzelmekkel telítődött, ami az 1904-1906-os közjogi válság-
ban éleződött ki.81

1904-ben is el lehetett mondani, hogy a városi önkormányzatok (a törvényhatósági jogú 
városokat kivéve) nem rendelkeznek olyan erős jogokkal, mint amilyeneket Holló korábban 
elképzelt. Ennyi autonómia is elég volt azonban arra, hogy a Lechner követői által országszerte 
hamar elterjesztett magyaros stílus reprezentatív városi középületek szinte kizárólagos stílusává 
vált a 20. század első évtizedében. Az tehát, hogy a lechneri stílus „közkívánat” volt Kiskun-
félegyházán, amennyiben ezt az építészeti stílust a város önkifejezési eszközének tekintjük, 
minden kétséget kizáróan a város függetlenségi párti húzásával hozható kapcsolatba. Ennek 
hátterében a város elöljárói (Molnár Béla helyettes polgármester, Holló Lajos országgyűlési 
képviselő, Dóczy Pál városi mérnök) sejthetők, hiszen az építészek elsősorban velük álltak kap-
csolatban. A források alapján Dóczy Pál volt, aki először leírta Lechner nevét az új városháza 
kapcsán, az iratok alapján ugyanakkor nem lehet eldönteni, vajon az ő ötlete volt-e az építészt 
felkérni. Molnár Béla mind Vassal, mind Morbitzerrel baráti kapcsolatokat ápolt. Holló Lajos 
a városi középítkezések terveit szintén első kézből ismerte.

Kiskunfélegyházán nem a stílusról folyt a vita, hanem inkább a pénzről. Jellemző, hogy 
a majolikadíszítést nem másért, mint 12 000 koronát kitevő költségei miatt akarták többen 
elvetni. Régi és új vitája itt nem szecesszió és magyar stílus vitája (amelyekről 1902-ben Lyka 
Károly már bizonyította, hogy egy és ugyanaz),82 hanem a Függetlenségi Párt és ellenzéke helyi 
vitája. A 48-as párt orgánuma, a Holló által alapított Félegyházi Hírlap (amely 1903-tól Félegy-
házi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó néven futott tovább), és a Szabadelvű Párt, majd később 
a Munkapárt orgánuma, a Félegyházi Közlöny városházát illető vitája is bizonyítja, hogy a helyi 
érdekellentétek fontosabbak voltak.83 A Félegyházi Közlönyben sorozatban jelentek meg az épít-
kezést anyagi okokból ellenző cikkek, míg a Hírlap a haladásba vetett hitet hirdette és egyér-
telműen az építkezés mellett foglalt állást. Az építészeti stílus tekintetében azonban mindkét 
lap közömbösnek mutatkozott. A stílus azonban csak látszólag volt az építészre bízva. Aligha 
képzelhető el, hogy a városi tanács – különösen a Constantinum felépítése után – ne ragasz-
kodott volna a lechneri stílushoz. A leányiskola 1908-as átadását megelőzően még elfogadtak 

mindvégig károsnak. Ezért ellenezte a Hentzi-szobor felállítását. Holló Széll Kálmán miniszterelnökkel 
folytatott vitájában hiányolta a nemzeti kultúrpolitikát is. 1909-ben a városok autonómiáját erősítő 
intézkedéseket üdvözölte. Holló gondolatait a Róka Enikő által elemzett 19. század végi – 20. század eleji 
kultúrpolitikai diskurzusok tükrében érthetjük meg igazán. A nemzeti kultúra külföldi hatásokkal szembeni 
nyitottsága vagy zártsága létkérdésként jelent meg. – Róka 2010. Róka Enikő hangsúlyozottan felhívta rá 
a figyelmet, hogy a politikai, ideológiai és esztétikai állásfoglalásokat csak igen nagy körültekintéssel lehet 
egymásra vonatkoztatni.

81 Róka 2010, 208–209.
82 Lyka 1902.
83 Fekete János is (Kiskunfélegyháza sajtótörténetéről szólva) kiemelte a két párt állandó vitáját a 20. század első 

évtizedében. – Fekete 1987, 223–230.
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volna historizáló stílusban fogant tervet (Morbitzer központi elemi iskoláját, 1905), ennek el-
vetésével úgy látszik, a historizáló stílusokhoz képest modernebb irányzatok és a városkép mo-
dernizálása mellett döntött a város. (Ez egyúttal a Sarlós Boldogaszony-templom neobarokk 
stílusától való eltávolodást jelentette.) Ugyanez játszódott le a magánépítkezések terén is. 1907 
után a historizáló homlokzati elemek az újonnan elkezdett építkezésekben visszaszorultak. A 
haladó szellemű városi képviselők kihasználták, hogy fővárosi építészek vannak a városban, s 
megterveztették velük saját polgárházaikat, igaz, nem közvetlenül Lechnerre utaló stílusban, de 
olyan épületképet sugallva, amely a korábbi épületekhez képest mindenképpen modernebbnek 
számított. Táby József tisztiorvos 1907-ben Morbitzert kérte fel Móra téri háza megtervezésére, 
amely ház Morbitzer első városháza-pályaterve elemeinek felhasználásával készült.

Ha mindezek mellé figyelembe vesszük a korszak szigorú vélekedését, miszerint a közönség 
ízlése csak közönséges lehet, az semmi esetre sem vet jó fényt az épületre, főleg azonban Mor-
bitzer Nándorra, akinek a nevéhez az épület mai, stilárisan egyáltalán nem egységes ornamen-
tikája is köthető.

Az épület ornamentikája

Az építkezés első szakaszában már elkészültek az épületkülső ornamentikatervei, ezek azonban 
nem maradtak ránk. 1910. január 5-én Merbl kérte a majolikák többletköltségeinek engedé-
lyezését.84 A Ragusába utazott, gyógyulást kereső nagybeteg Vas helyettese, Morbitzer vizsgálta 
meg a kérést, aki január 14-én értesítést kapott a pécsi Zsolnay gyárból. A pécsi gyár köszö-
nettel vette a megbízást és a terveket, hamarosan megkezdte a 7 cm vastagságú kerámialapok 
gyártását. Ez a vastagság az eredetileg tervezettnél ugyan vékonyabb volt, de a Zsolnay gyár 
garanciát vállalt arra nézve, hogy ebben a vastagságban sem fognak a lapok vetemedni vagy 
megrepedni.85 A Zsolnay gyár február 4-én küldte meg a főhomlokzatra és az oldalhomlokzatra 
vonatkozó költségvetést, amelyet rövidesen jóvá is hagytak.86

Arra nézve nem árulnak az iratok semmit, hogy ki tervezte a majolikákat. Vas korábbi pá-
lyatervein és tervein más ornamentikát látunk, mint amilyen az építkezéskor az épületre ke-
rült. A pályaterveken még tulipánok láthatók, az 1905-ös terveken pedig erdélyi, pontosabban 
kalotaszegi kályhacsempékre utaló motívumok.87 Azonban ma az Alföldről származó suba- és 
szűrmotívumok dominálnak, mint a szegfű, rózsa, gránátalma és a Huszka József motívum-
gyűjtéseiben kiemelt szerepet kapó pávaszem. Bár feltehető, hogy az 1906-1908 között készült 
tervváltozatokon a majolika mintázata a közgyűlési terem belsejéhez hasonlóan gazdagodott, 
azt kevéssé lehet elképzelni, hogy Vas, aki mindig jól elkülöníthető, egymás mellé rendelt vona-
lak szimmetriájában gondolkodott, hirtelen egymást metsző vonalú, semelyik korábbi ismert 
tervváltozathoz nem hasonlító mintákra változtatott volna. (Különösen, mert az 1909-es árlej-
tés költségvetési formanyomtatványán látható vázlatok az 1905-ös tervek alapján készültek.) 
Tény, hogy Vas helyett Morbitzer látta el aláírásával a helyettesítést is jelezve már 1909. decem-
ber 15-én a Vas egyéni bélyegzőjével ellátott asztalosmunka megrendelési rajzát (a készítendő 
ablakok terveit). Jogosultsága azonban Vas életében még nem lehetett a tervek megváltoztatá-
sára, hacsak erre Vas külön engedélyt nem adott neki.

84 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3. doboz, 280/ki. 1910. sz.
85 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3. doboz, ki. sz. nélk.
86 BKMÖL V. 175/b. I. 193/1906, 3. doboz, 280/ki. 1910. sz. 
87 Malonyai 1909, 205 (erdélyi kályhacsempe rajza, fölső sor, középső rajz); Czakó–Györgyi 1930, 65 

(kalotaszegi kályhacsempe reprodukciója); Vécsey 2010, 70
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Pécsen Vas életében még nem dolgoztak a kerámiabetéteken, és nem tudjuk azt sem, hogy 
milyen terveket küldtek oda. A Zsolnay-gyár gyakorlata az volt, hogy miután az előállítandó 
épületkerámia terveit megkapta, bekérte az építész vázlatait, és többnyire a tervező építésszel 
történő személyes egyeztetés után elkészítette a részletterveket.88 Ilyen részletterveket sajnos 
nem ismerünk. A minták színvázlatait 1910. február 12. és 14. között, tehát Vas halála után 
készítette Nikelszky Géza (1877–1966), több változatban NG szignóval. A fennmaradt öt 
díszítési terv89 a mai mintákkal arra utal, hogy a majolika ornamenseit Morbitzernek kell tu-
lajdonítanunk feltételezve, hogy Vas, romló egészségi állapota következtében is nagyobb be-
folyást engedett építésztársának és rokonának. A majolikák a biztosan Morbitzerhez köthető 
közgyűlési terem mai kialakításával inkább mutatnak rokonságot, mint Vas bármelyik ismert 
művével. A Zsolnay-gyár Terracotta nevű mintakönyveinek 1910. február 14-én kelt bejegy-
zése a tervező műépítészt Morbitzer Nándorként nevezi meg.90 Nikelszky – nyilván ismerve 
a Terracotta-könyvek bejegyzéseit – szintén csak Morbitzer Nándorra emlékezett 1959-ben 
megjelent könyvében.91

Az első pécsi tervek csak a sokszorosított betétekről készültek, az egyedi formákról (Kossuth 
utcai oromzat díszei, mint a címer) nem maradtak fenn rajzok, és a sokszorosításhoz szükséges 
munkaformákat is két évvel később megsemmisítették. Nikelszky a növényminták színezését 
illetően több változatot készített. A növényszárak zöld színe adott volt, a hátteret és a szirmok 
színeit Nikelszky több kísérlettel véglegesítette. A háttér eleinte sárga, majd alternatív válto-
zatokon halványkék volt, és a virágok (gránátalmák és pávaszem) színezésében is hangsúlyos 
volt a kék.92 Még teljesen kék változat is készült, sötétkék-világoskék-fehér színösszeállítású vi-
rágokkal,93 ez az önmagában nagyon finom terv azonban a Vas tervezte vörös téglafelületekkel 
nem lett volna összhangban. Vas József 1905-ös látványterve éppen kék majolikákkal készült. 
Ennek a látványtervnek az ismeretében kap különös jelentőséget a III. számú színvázlat, amely 
a kék-vörös és a sárga-vörös alternatívát egy lapon mutatja be. Az A-változat a mai színösszeállí-
tást mutatja, amelyet egyértelműen Morbitzerhez köthetünk, míg a kék-vörös színösszeállítású 
gránátalmás, kevésbé harmonikus B-változat nyilván Vashoz köthető.94 Morbitzer és Nikelszky 
minden bizonnyal ellenőrizték a Vas-féle tervek színösszeállítását. Nem tudni, hogy pontosan 
kinek az ötlete volt a kék teljes elhagyása, mindenesetre a negyedik színvázlat még kék alapon 
kék gránátalmát mutat. A főhomlokzati háromkaréjos betétek alsó elemeinek színei a harma-
dik színvázlat A-változatán váltak véglegessé. Eltűnt róluk az összes kék szín, és a virágbokrokat 

88 Mattyasovszky Zsolnay – Vécsey – Vízy 2005, 11
89 Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay-adattár, ltsz. 61.228.1-5.
90 Terracotta 12, 3688 szám, Terracotta 13, 3689-3690 szám. (A Zsolnay Manufaktúra Zrt. Tulajdonában lévő 

Terracotta könyvek másolatai a Janus Pannonius Múzeum Zsolnay-adattárában)
91 Nikelszky 1959, 40
92 A városháza díszítési terve, 43 x 245 cm, papír, ceruza, akvarell, felirat középen fent: „KISKUNFÉLEGYHÁZAI 

VÁROSHÁZ. SZÍNVÁZLAT I / M=1:10”, j. j. l. a Zsolnay-gyár körbélyegzőjével és ceruzával: „Pécs 1910. 
II/12. NG”. Zsolnay-adattár ltsz. 61.228.1.

93 A városháza díszítési terve, 30 x 18 cm, papír, ceruza, akvarell, felirat középen fent: „KISKUNFÉLEGYHÁZAI 
VÁROSHÁZ / M=1:10 / Fc=3688”, j. j. l. a Zsolnay-gyár körbélyegzőjével, ceruzával: „Pécs 1910. II./12. 
NG”. Zsolnay-adattár ltsz. 61.228.2. A kék szín és Huszka motívumainak összekapcsolása az iparművészetben 
már bevett volt. V. ö. a zay-ugróci üveggyárból kikerült üvegkancsóval és pohárral, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz. 1989.21.1-3. (a jelenlegi állandó kiállításon)

94 A városháza díszítési terve, A-B változat együtt ábrázolva (a B-változaton még kék színnel), 37 x 24 cm, pausz, 
ceruza, akvarell, felirat középen fent: „KISKUNFÉLEGYHÁZAI VÁROSHÁZ SZÍNVÁZLAT III.”, j. j. l. a 
Zsolnay-gyár körbélyegzőjével és ceruzával: „Pécs 1910. II./14. NG”. Zsolnay-adattár ltsz. 61.228.4.
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összekötő szalagok sárga, a virágok sárga-piros-fehér színösszeállítást nyertek.
A kerámiabetétek májusra elkészülhettek. A majolikamunka megrendelési tervét (a felhelye-

zés közvetlen előzményét) Morbitzer látta el kézjegyével és egyéni bélyegzőjével 1910. május 
17-én. Érdemes megjegyezni, hogy ugyanitt és ugyanebben az időben készültek a szabadkai 
(Subotica, Szerbia) városháza kerámiadíszei is. Érdemes megjegyezni azt is, hogy bár a források 
majolikát emlegettek, a kerámiabetétek anyaga voltaképpen – mint ezt a jelenleg felújításra 
szoruló, megkopott mázú betétek maguk elárulják – a Zsolnay-gyár találmánya, a fagyálló 
pirogránit. Ez az anyag legfőképp abban különbözik a terrakottából készült mázas kerámiától, 
hogy erősen samottos, kiégetve színe szürkés-sárga. Mivel ugyanúgy lehet mázzal bevonni (ma-
jolizálni), mint a hagyományos terrakottát, majolika alatt az építészek voltaképpen pirográni-
tot értettek, amely Lechner Ödön 1901-ben felépült Postatakarékpénztára után lett kedvelt 
anyag az építészeti kerámiában.95

A századfordulón nem volt ritka, hogy egyazon épület építészeti és berendezési terveit egy 
személy készítette, az építészek sokszor bútortervezőként is működtek. Kiskunfélegyházán 
Morbitzer került ilyen szerepbe, aki a közgyűlési terem padsorait, az elnöki emelvényt, a csil-
lárokat, kandelábereket, falikarokat, az épület homlokzatán látható két zászlótartót, az anya-
könyvi hirdetőtáblát, a hivatali bútorok (szekrények, asztalok) terveit készítette. Egyedül a 
polgármesteri fogadószoba és dolgozó bútortervei nem tőle kerültek ki. Ez utóbbiakra Thék 
Endre (1842–1919) tett ajánlatot, amit a tanács magas ára miatt nem fogadott el, és a jóval 
olcsóbb szegedi Seifmann bútorgyárnak adta a megbízást.96 A bútorok kivitelezői a világító-
testek és zászlótartók kivételével helyi iparosok munkái. Az egyes bútordarabok nem vallanak 
szakavatott bútortervezőre: Morbitzer kérte is a költségvetések összeállításánál Thék segítségét. 
A Morbitzer tervezte berendezési tárgyakon felbukkannak a Huszka kötetei nyomán széles 
körben ismertté vált magyaros motívumok.97 A rokoni szálak miatt felvethető a gyár köz-
vetítő szerepe, különösen a mára elpusztult anyakönyvi hirdetőtábla terveinél. Ennek terveit 
1912. január végén, február elején készítette Morbitzer. Előképként a Lechner által tervezett, a 
Thék-gyárban kivitelezett, az Iparművészeti Múzeumba készült hirdetőtábla jöhet számításba. 
A tábla pávatollakra emlékeztető növényi díszei a közgyűlési terem bejárati ajtajának üveg-
ablakain látható motívumokkal cseng össze. Magyaros motívumokkal díszítettek a díszterem 
sárga-fehér színezésű vitrázsai is, ezek készítőjére utaló forrás nem maradt fenn.98

Az ornamentika a bútorokon másodlagos elem. Elsődleges azonban magán az 
épületen, amelyet emellett színessége kapcsol a 20. század eleji magyarországi épí-
tészet domináns irányzatához. Az ornamentika stilárisan nem képez ugyan egy-
séget (jól elkülöníthetők a Vas, illetve a Morbitzer által tervezett részek), jelentő-
sége az épületre nézve azonban meghatározó. Megléte miatt áll oly egyedül ez az 
épület a város szövetében.99 Az ornamentika itt nem pusztán az épületről eltávolítható 

95 Nikelszky 1959, 73–76. Általánosabb értelemben majolikának nevezhető a nem átlátható mázas terrakotta, 
anyagától függetlenül. – Mattyasovszky Zsolnay – Vécsey – Vízy 2005, 29.

96 BKMÖL V. 175/b. I. 4934/1910.
97 Huszka munkásságáról lásd Kat. Budapest 2006.
98 A városban korábban Kratzmann Ede (1847–1922) és Palka József (1859–1952) nevei bukkantak fel a Szent 

István-templom és a Sarlós Boldogasszony-templom üvegablakai kapcsán. Leginkább Palka műhelye 
sejthető a városháza kapcsán, az ő neve a torony ablakai kapcsán később előbukkant. – BKMÖL V. 175/b. 
Közigazgatási mutató 1911 (az erről szóló iratok nem maradtak fenn).

99 Ez volt a benyomása például már Erdei Ferencnek (1910–1971) is az 1930-as években: „A városháza ékes, díszes 
és ragyogó. Ugyanaz a fantázia szülte, amely a kecskemétit, de több a szín, több a hivalkodás, és nagyobb az 
ellentét környezetével. Iskolákban erről az épületről tanítják a »magyaros« építészetet: mázos cserép, magyaros 
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díszítőelemek összessége, amely nem tartozik az épület lényegéhez. Éppen ellenkezőleg.100  
Az előkép, Lechner gazdag motívumkincse101 mind az egyes ornamentumokat, mind a térszer-
vezést tekintve kimutatható. A földszinti előcsarnok és emeleti vesztibül hullámos záródású 
átjárói és ajtói az 1901-re már készen álló Földtani Intézet belsejének megoldásáig megy vissza. 
A városháza belső terei közül azonban csakis a reprezentatívak kaptak díszítést: a földszinti 
előcsarnok, a díszlépcsőház, az első emeleti vesztibül és természetesen a díszterem. Az épület-
ben másutt Lechnerre utaló plasztikus formákat máshol hiába keresnénk, a díszítés nem vonul 
végig az következetes rendszerben. Ezért a térszervezés sajátosságaira is csak a reprezentatív 
helyiségekben lehet felhívni a figyelmet: a hullámos, indiai eredetű hevederkiképzés a belső tér 
megmozgatására szolgál, térelem-összekötő szerepben jelenik meg.102 Más tekintetben e belső 
terek a korszakban szokásos elrendezéstől nem különböznek (az első emeleti díszteremhez az 
alatta lévő előcsarnokon és udvarra néző lépcsőházon keresztül vezet az út). (6. kép)

A lépcsőház szürke, műkőből készült mellvédei dombormű értékűek. A fordulók pilléreit 
heraldikus jelleggel is bíró ragadozómadarak őrzik. (V. ö. a marosvásárhelyi városháza hom-
lokzatával.) A stilizált madarak tollai növényi indákká változnak, lábuk pedig már nincsen, 
nem-ábrázoló jellegük ennél fogva nyilvánvaló. Heraldikus állatmotívum az előcsarnok és eme-
let valamennyi pillérén és félpillérén előfordul: egy-egy pillérfőn két-két oroszlán és két-két sas-
fej látható, mindkettő erősen stilizálva, főképp az oroszlánfejek szűrmotívummá váló sörényei.

A díszterem egyes falszakaszai hullámosan kiemelkednek a falsíkból, az egyes vakablakok és 
ablakok keretelését szolgáló hengeres féloszlopok lábazatát szolgáltatva. A félköríves ablakok 
felett szamárhátívben záródó, teljesen kitöltött stukkók láthatók, amelyekben a legkülönfélébb 
növényi díszítőelemek láthatók együtt. Legmeghatározóbb eleme ennek a csokornak a grá-
nátalma, s annak tucatnyi változata, variánsa, amelyeket egymásba hurkolódó indák fonnak 
össze. Jellegzetes a vese alakú felületdíszek közötti stilizált, már inkább levélzetre emlékeztető 
toll, amelyhez hasonló számos más Lechner-követő épületen bukkan fel (pl. Raichle J. Fe-
renc szabadkai és szegedi művein). A vasbeton szerkezetű síkmennyezet applikált díszítményei, 
amelyek különböző szabálytalan alakú, ívekkel határolt mezőkre osztják a felületet, valamint 
az ezen ívek metszéspontjait megjelölő virágdíszek a csillárok mennyezettel érintkező részével 
együtt monumentális hatást keltenek. A gránátalmák burkoló levelei a lámpatestek talpain 
önálló, térbeli tárgyakká válnak.

Az első emeleti vesztibül mennyezetét oldottabb, összetettebb, szabadabban megformált 
motívumok díszítik, a lépcsőház mennyezetének szűrmotívumai viszont Vas kezére utalnak.

A belső díszítéseknél jóval több hangsúly esik a külső díszítésre. (7-8. kép) Az épület képét 
elsődlegesen a piros – fehér – zöld színek határozzák meg. Hogy a színekkel (is) sejtetett inden-
titás tervezői intenció volt-e vagy sem, nehezen lehetne megmondani, mindenesetre a műkő 
épületelemek szürke színe is hozzáadódik az összképhez, amit emellett a sárga alapszínű Zsol-

díszítés, hármasívű ablaknyílások, tornyocskák, keleti fantázia és körülötte is keleti nyugalom: a piactér.” – 
Erdei 1937, 156. Idézi Iványosi-Szabó (szerk.) 1985, 390.

100 Az ornamentika (s így az építészeti ornamentika) témakörében a szakirodalom álláspontja a mai napig nem jutott 
nyugvópontra. Egyes vélemények szerint applikált, a lényeghez már hozzáadott dolgot jelent, mások éppen az 
építészet lényegi jellegzetességének tartják. Az Ernst Múzeumban 2006-ban rendezett konferencia előadásai a 
két véglet között számos értelmezési lehetőséget vázoltak fel. – Szikra (szerk.) 2006. A modernizmusra nem 
elsősorban az ornamentika felől kérdez rá a 19-20. század fordulóján alkotó építészek által írt szövegekből 
összeállított szöveggyűjtemény, de erre is szolgál tanulságokkal. – Keserü–Haba (szerk.) 2005.

101 Lechner Ödön funkció és ornamens egységében alkotott, ami megjelenik úgy a térszervezésben, mint a 
funkcionális elemek (lépcsőkorlát) plasztikusságában és a díszítmények egyértelmű szimbólumjellegében. – 
Keserü 2007, 203–209.

102 Lechnerre vonatkozóan lásd Keserü 2010, 237.
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nay pirogránit elemek uralnak. Ez a majolikaornametika akkor sem pusztán dekoratív, ha azt 
az építtető város anyagi kicsinyességei felől nézzük. Mint korábban szóba került, az épületen 
felbukkannak a Huszka által népszerűvé tett népi virágmotívumok is, a pávaszem (valójában 
oldalnézetből stilizált rózsa)103 és a szegfű.104 Ez utóbbit Huszka éppen Félegyházáról származó-
nak tünteti fel. Alkalmazása az épületen minden bizonnyal a város iránti tisztelet és – mint ezt 
Vas József levelei sejtetik105 – lojalitás jele. Kérdéses, mennyiben akartak ezzel a tervező építé-
szek a helyi hagyományokra utalni, mindenesetre összességében elmondható, hogy az építészek 
a külső majolikadíszeknél kunsági szűrök és subák motívumaiból indultak ki.106

Ebből az ornamentikából ki kell emelnünk, mert annak nem része, a város zöld indákkal 
körbevett kék címerét a Kossuth utcai és Petőfi téri oromzatokon. A címer a városi székházakon 
évszázadok óta szokásos elem, látható volt a régi városháza timpanonjában is. Kiskunfélegyházi 
középületen nem is bukkan fel másutt, csupán a szintén a várost reprezentáló Sarlós Boldogasz-
szony-templomon és az 1873-tól 1877-ig épített, Dötzer Ferenc és Pártos Gyula tervezte Szent 
István-templomon.

Mindezek a díszítőelemek, bár technikai szempontból funkcióval valóban nem bírnak, és 
applikációnak tekinthetők, az épület ikonológiájának lényegi részei. Ebből kifolyólag az orna-
mensek határozott jelentéssel bírnak – magyar tájat festenek magyar ecsettel, azaz, a díszítés 
által meghatározhatóvá válik az építtető város identitása. (Az építészé azonban, mint azt láttuk, 
kevésbé határozható meg a stílusból.) 

Az ornamentikáéhoz hasonló, jelvényszerepe107 van a toronynak, amelynek megmagasítá-
sára nem véletlenül került sor. (A 19. században a városiasodást egyébként mintha a tornyok 
számával mérték volna.)108 Morbitzer remekül érzett rá a városatyák reprezentációs igényeire, 
s a torony saját fő művének is bizonyul. Nem magától értetődő ugyanis, hogy egy toronysisak 
lanternát kapjon, a városháza tornyát mégis koronázza, mintha az kupola volna. Bádoggal be-
vont szerkezetén a díszítmények a díszterem kiképzéseihez hasonlók. Nem ezeken van azonban 
a hangsúly, hanem a tornyon magán, amelynek hétköznapi értelemben vett funkciója nem sok 
volt.109 Sokkal fontosabb a torony külső tere, ami nem más, mint maga a város. S bár a torony 
az első világháború kitörése előtti időkben csak a város harmadik legmagasabb építménye volt, 
a városhoz közelítve ma is messziről feltűnik. Akárcsak a marosvásárhelyi, zentai, szabadkai, 

103 Györffy 1930, 100–101.
104 Huszka 1898, VIII. tábla, 22. sz. ábra.
105 Például: Vas 1908. szept. 2-án személyesen megjelent a városban, és elmondta, hogy továbbra is összeköttetésben 

szeretne maradni a várossal. – BKML V. 175/b. I. 193/1906, 1. doboz, 10530/ki. 1908. sz. A Vas által 
Félegyházára írt összesen 43 levél forrásközlő tanulmány formájában jelenleg sajtó alatt van.

106 A szakirodalom feltételezi, hogy a lechneri magyaros stílus éppen azért lett népszerű a mezővárosokban, mert 
az épületre kerülő motívumok hasonlítottak az akkor még élő paraszti művészethez. – Keserü 1993, 138.

107 Abban az értelemben, ahogy Mojzer Miklós írja: „A jelvény több, mint jel, amely csak mutat valamire. A 
jelvény képlet, sőt mint forma, be is mutat valamit. A jelvény képlet, amelyben meglátjuk vagy fölismerjük 
azt, akire vagy amire vonatkozik. A jelvény – azaz szimbólum – eleve csak művészi mivoltú lehet. Művészi 
gondolat, idea nélkül nincs szimbólum.” – Mojzer 1971, 66.

108 [U. P.]: „A kis-kun-félegyházi róm. kath. uj templom”: Az Építési Ipar 1. évf. 33. sz. 1877. aug. 19. 696–698. 
A cikkíró – némi iróniától sem mentesen – üdvözli a Szent István-templom kettős tornyát, s az immár 
háromtornyos várost. Érdemes összehasonlítani az 1914-re soktornyossá vált Kecskemét példájával is. – Kat. 
Kecskemét 2003.

109 Tűztoronyként a századfordulón a Sarlós Boldogasszony-templom tornya szolgált. A városháza tornyába csak 
az épület vízellátását biztosító tartály került, vagyis víztoronyként szolgált. Az erre szolgáló berendezés ma 
már nincs meg.
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kiskunhalasi városházáé: ezen épületek (s velük együtt más középületek) virágos stílusa kirajzol 
egy jól körülírható régiót, amely a nemzetközi figyelem érdeklődésére is számot tarthat.110

Exkurzus a városháza recepciójáról egy idézet tükrében

A kiskunfélegyházi városháza recepciótörténetét itt nem célunk feldolgozni. Az épület fentebbi 
értelmezését viszont szeretnénk egy analógiával is érzékeltetni.

Az épülethez a helyismereti irodalomban egy idézet kapcsolódik: „Tornyosan áll s cifrán, 
mint a puszta virága.” A szöveget ebben a formában Somogyvári Zoltán idézte először,111 s tőle 
vette át a későbbi helyismereti irodalom mint olyan szöveget, amely a nép száján terjedt.112 Ez 
azonban ma már egyáltalán nem adatolható. Ráadásul az idézet ebben a formájában pontatlan. 
Arany János Buda halála (1863) című művében így szerepel: „Tornyosan áll s cifrán: a puszta 
virága”. Hogy a cifra szó valóban az épülethez tapadt, az a tervező építészek családjából is 
adatolható, ahol az épületet cifrapalotának nevezték.113 Az Arany-idézet és az épület kapcsolata 
azonban nem bizonyítható.

Érdekes fényt vet rá azonban az, hogy Arany sorait először Fülep Lajos (1885–1970) mű-
vészettörténész, filozófus idézte építészettel kapcsolatban, akkor, amikor Lechner Ödön építé-
szetéről írt 1918-ban.114 Az idézet abban a kontextusban magára Lechnerre vonatkozik, akinek 
életműve olyan egyedülálló a magyar építészet történetében, mint Buda képzeletbeli palotája.

Szántó Piroska (1913–1998) önéletrajzi ihletésű regényében, a Bálám szamara és a többiek-
ben írt Fülep Lajosról, mégpedig Fülepnek éppen erre a művére célozva: „Gondolom azt kereste 
és azt érezte Izsóban, amit olyan gyönyörűen írt meg Lechner építészetéről szóló munkájában. Hogy 
nekünk van alkati, adott, magyar hangunk, ami csak a miénk, s ezt kell beléágyaznunk a művésze-
tünkbe, nem zárva ki a kor vívmányait és technikai fejlődésének előnyeit. Méltán idézhette Aranyt 
a Lechner építette művekre: »Tornyosan áll s cifrán a puszta virága« – nekem is örökké ez merül 
fel, ha a félegyházi cifra tornyos, tulipános városháza jut eszembe, amit olyan nagy gyönyörűséggel 
néztem én is gyerekkoromban. A piactéren laktunk, s a torony a kerítésünk fölött benézett az udva-
runkba.”115 Szántó Piroskánál az idézet funkciója változik: itt nem Lechnerre, hanem Lechner 
műveire vonatkozik, mint a néphagyománynak tulajdonított idézet. Ez vagy arra utal, hogy a 
gyermekkorát Félegyházán töltő festőnő esetleg hallotta és emlékezetében megőrizte az idéze-
tet, vagy arra, hogy a történet írásakor Szántó Piroska nem emlékezett pontosan Fülep soraira. 
(Ez utóbbit valószínűsíti, hogy a városháza Szántó emlékezetében Lechner alkotásaként maradt 
meg.)

Mindenesetre úgy látszik, maga az idézet is, akárcsak az épület, amelyre vonatkozik – Lech-
ner-követővé vált, mégpedig ugyanazon a módon. Felismerhető az előkép, de a forma maga 
megváltozott.

110 Keserü 1989.; Keserü 1993.
111 Somogyvári 1980, 67.
112 Urbánné 2005, 45; valamint így szerepel a városháza felavatásának százéves évfordulójára rendezett ünnepség 

meghívóján is.
113 Rupprich Péter szíves közlése, 2011.
114 Fülep Lajos: „Magyar építészet (Magyar művészet I.)”, in: Nyugat 11. évf. 8. sz. (1918. ápr. 16.), 682–694.; 

újraközölve: Fülep 1988, 106.
115 Szántó Piroska: Bálám szamara és a többiek, Európa Kiadó, Budapest 1997, 203.
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Képek

A fotókat és reprodukciókat a szerző készítette

1. kép: A kiskunfélegyházi városháza (2011)

2. kép: Vas József – Takách Béla: a kiskunfélegyházi városháza első pályaterve, 1904. 
február (BKML)
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3. kép: Vas József: a kiskunfélegyházi városháza második pályaterve, 1904. október 
(BKML) 

4. kép: Morbitzer Nándor: a kiskunfélegyházi városháza második pályaterve, 1904. 
október (Magyar Pályázatok, 1906/4)
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5. kép: a kiskunfélegyházi városháza tornya (2011)

6–8. kép: az épületbelső részletei: a lépcsőház, a lépcsőházi forduló, a díszterem (2011)
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9–10. kép: az épületkülső Zsolnay majolikái a Kossuth utcai oromzaton és részlete 
(2011)
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11. kép: az épület alaprajza (Magyar Építőművészet, 1929/6)

12. kép: a Morbitzer Nándor tervezte elnöki emelvény elnöki széke (2011)
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13. kép: Vas József látványterve, 1905 (Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
tulajdona)

14. kép: Vas József arcképe Thék Endre családi albumából (Szántó Kovács János Területi 
Múzeum tulajdona)
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15. kép: Morbitzer Nándor és családja 1908 körül (Gerle János gyűjteménye)

Források:

Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML)

V. 171/a. Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek 
(1872–1943)

V. 175/b. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok 
(1872–1944)

XV. 5. 527. Kiskunfélegyházi fotók és képeslapok gyűjteménye
XV. 15. Kiskunfélegyházi tervrajzok gyűjteménye
XXII. 103. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai (1945–1949)
XXIII. 609. Kiskunfélegyháza Város Tanácsa VB Műszaki (Építési és Közlekedési) Osztályának 

iratai (1950–1979)

Budapest Főváros Levéltára (BFL)
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XV. 17.f. 401.a. Havel Lipót cég tervei (1887–1948)
XV. 20.1. Polgári anyakönyvek (1895– )
XV. 20.2. Egyházi anyakönyvek (1687–1895)

Kiskun Múzeum

Adattár, Helytörténeti gyűjtemény, Történelmi dokumentumok gyűjteménye,  
Képzőművészeti gyűjtemény

Janus Pannonius Múzeum Zsolnay adattára

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

Plakát- és Kisnyomtatványtár

Egyházi tulajdonban lévő forrás

A Sarlós Boldogasszony-templom Historia Domusa: Historia Ecclesiae et Parochiae Privilegiati 
Oppidi Félegyháza Cumaniae Minoris Anno 1743 impopuluri coepti suum in ordinem reda-
cta Librove huic inserta opera Michaelis Müller Anno 1838. Sarlós Boldogasszony Plébánia  
irattára.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Irattára és Tervtára

Irattári dokumentumok (1982–2000)
Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei (2007–2009)
Tervtári dokumentumok (2004–2008)
Előzetes szakértői vélemény a Kiskunfélegyháza, városháza torony állapotáról, Szeged, 2007. no-

vember. TSZ: 07-325/1. Készítette: Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda (Körmöczi Ernő 
okl. építőmérnök, Szolga András okl. mérnök).

Kiskunfélegyháza, városháza torony statikai szakvélemény. Szeged 2008. február, TSZ: 07-325/1. 
Készítette: Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda (Körmöczi Ernő, Szolga András, Bodor 
Dezső vizsgálómérnök, Libor László felmérő).

Kiskunfélegyháza, torony felújításának építési engedélyezési terve, Szeged, 2008. május 5. TSZ: 
08-334/1. Készítette: Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda (Darvas Imre okl. építészmérnök, 
Nagy Ödön okl. építészmérnök, Körmöczi Ernő, Szolga András).

Kiskunfélegyháza, városháza épülete tetőszerkezet és attikaelemek statikai szakvélemény, Szeged, 
2008. július. TSZ: 08-334/1. Készítette: Funkció és Forma Mérnöki Iroda (Körmöczi Ernő, 
Szolga András, Bodor Dezső, Libor László).
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A kiskunfélegyházi városháza tetőszerkezete, fedése és utcai homlokzatai felújításának építési enge-
délyezési terve, Szeged, 2008. október. TSZ: 08-334/1. Készítette Funkció és Szerkezet Mér-
nöki Iroda (Darvas Imre okl. építészmérnök, Nagy Ödön okl. építészmérnök, Körmöczi 
Ernő okl. építőmérnök, Szolga András okl. mérnök).

Feldolgozott folyóiratok

Félegyházi Friss Ujság (1902–1907; 1902-től Félegyházi Ujság, 1906-tól Az Alföld címmel)
Félegyházi Hírlap (1886–1903), (1995–2004)
Félegyházi Híradó (1895–1903)
Félegyházi Híradó egyesült Félegyházi Hírlap (FheFH) 1903-1918.
Félegyházi keresztény újság (1919–1920)
Félegyházi Közlöny (FKözl) 1902–1938, 1958–1989, 1992–napjainkig
Félegyházi Lapok (1913–1919)
Félegyházi Magyar Ujság (1912)
Vállalkozók Lapja (1879–1919)
Városok Lapja (1906–1948)
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