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BRUNNER ATTILA
Művészettörténet MA, II. évfolyam

Az építészeti rendszabályozás kezdetei 
Kiskunfélegyházán
Kiskunfélegyháza városfejlődésének (a városodásnak és városiasodásnak egyaránt) lendületes 
korszaka egybeesik a Magyarország gazdasági és kulturális virágkorával (1867–1918). A refor-
mkori mezőváros városképe majdnem minden nyom nélkül, egy-két emléket hátrahagyva tűnt 
el, helyébe emeletes, városias beépítésű házak, monumentális középületek, rendezett, egyenes, 
kövezett és kivilágított utcák kerültek. E fejlődés rendészeti és közigazgatási kereteit az építési 
szabályrendeletek, egyben a város építészetének kutatásában elsőrendű és nélkülözhetetlen for-
rások adják.

Az építkezéseket a város története során mindig engedélyhez kötötte a város tanácsa. A 
telkek méretéről 1776-ban, majd 1827-ben rendelkeztek. A telkek vonalát mérnök jelölte ki, 
a telkeket „sorban” osztották, azaz a hosszúkás telkek két utcára szóltak. Egy telekre csak egy 
házat volt szabad építeni, de már 1794-ben már előfordult, hogy mindkét telekvégen házat 
építettek,1 ahogy az is, hogy utcarendezés céljából házat sajátított ki a város.2 Már 1775-ben 
igyekeztek az utcavonalakat egyenesen tartani, ezért az építkezés előtt a tanács jelölte ki az 
építési vonalat.3 1811-ben a négy országút (Szegedi, Kecskeméti, Csongrádi, Vasúti utcák) 
meghatározta négy tizedhez egy-egy felügyelőt neveztek ki azzal a feladattal, hogy az engedély 
nélküli építkezéseket megakadályozzák. Az engedély nélkül építő büntetése 12 forint vagy 24 
pálca volt.4

Az 1850-es évektől (a Bach-korszakban) kezdve számos olyan rendelkezést találunk, ame-
lyek a település rendezésére irányultak az egyértelműbb adminisztráció végett. 1850-ben 
összeírták az utcákat (ez az első hivatalos utcanévjegyzék),5 szintén 1850-ben rendelték el a 
házak tizedenkénti számozását, bár erről a tanács 1870-ben újra rendelkezett.6 Az építkezések 
szabályozására irányuló hatósági rendelkezések a 19. században elsősorban a gyakori tűzesetek 
megelőzését szolgálták. A városban életbe lépő első építési rendszabályzatot, amelyet a járási 
kapitány küldött,7 1857. július 11-én tárgyalta a képviselőgyűlés. „E rendszabály világosan ki-
mutatja az ujonnan felállítandó épületeknek modorát, és egymástóli távolságát, valamint azt is, 
hogy a sárfal és nádból készült kéményeknek ideje lejárt, s hogy a még fen[n]állóknak lebontására 

1  FEKETE 1974, 33.
2  FEKETE 1974, 34.
3  FEKETE 1974, 34.
4  BÁNKINÉ MOLNÁR 1995, 75.
5  FEKETE 1974, 38.
6  „A jórend már úgy hozza magával, hogy a város területén fenálló házak mind számozva legyenek […].” - 

BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1870. máj. 20. 210. jkv-i sz. Mivel azonban a házszámokat a meszelések során a 
háztulajdonosok eltüntették, a tanács fa házszámtáblák készítéséről döntött 1871-ben. BKML V. 143/a. Tan. 
Jkv. 1871.júl. 21. 235. jkv-i sz.

7  A Bach-korszakban a Jászkun kerület mezővárosait községgé nyilvánították és járásokba osztották őket. Bach 
menesztése után visszakapták eredeti ragjukat. A Jászkun kerület közigazgatásáról részletesen lásd BÁNKINÉ 
MOLNÁR 1995. 



-T[˟�;bnbIL ������VanZ

I I I  2 1 8  I I I

hat holnapi [havi] határidő tűzetett ki.”8 A ház kinézetére (modorára) vonatkozó rendelkezést 
nem ismerjük, a deszkakéményekre vonatkozó passzusnak azonban sem ekkor, sem később 
nem sikerült érvényt szerezni. A tűzveszélyes kéményeket még 1865-ben is összeírták.9

Kiskunfélegyházán a tűzvédelemről és telekszabályozásról csak korlátozott intézkedések 
történtek. A tanács a gyúlékony anyagokat nem engedte a város területén belül felhalmozni, 
hanem a városon kívül jelölt ki három kertet a „fűtelék” (fűtőanyag), termény és takarmány 
tárolására.10 A városnak saját rendelete ugyan nem volt, de nem engedték az építkezések „zsú-
folódását”.

A Jászkun kerület 1864. szeptember 13-án tartott gyűlésén tűzvédelmi rendelkezéseket fo-
galmaztak meg. A tűzvészek „által az ingó és ingatlan vagyon és egyesek ipara, szorgalma tönkre 
tétetik, sőt nem ritkán ember élet is esik áldozatul.”11 (Kitetszik ebből a gazdasági érdek is.) Ekkor 
elrendelték, hogy „az ujonnan tervezett s mindenkor bejelentendő építkezéseknél, valamint régibb 
épületek helyre állításánál és kiigazításánál az építési rendszabályok szem előtt tartattván, minden 
e tekintetben tapasztalandó áthágások érzékenyen megfenyíttessenek.” A gyúlékony anyagokból 
való építkezéseket korlátozni igyekeztek, de azt is, hogy terményt, takarmányt a padlásokon 
tárolják a lakosok.

Ugyanez év november 17-én Baky József körlevélben közölte a Helytartótanács építési ren-
deletét, amelyben meghagyták, hogy az egyes városok is készítsék el építési rendszabályaikat 
december 5-ig. A szabályok kidolgozását Molnár Ferenc rendőrbíróra, Seres László és Var-
ga Mihály tanácsnokokra, valamint Szabó János tiszteletbeli jegyzőre és Endre Andor városi 
mérnökre bízták.12 Bár eddig is voltak a városnak rendelkezései, ezúttal egy új, összevont és 
általános érvényű szabályzatban foglalták össze az előírásokat, előtérbe helyezve a tűzvédelemre 
vonatkozó passzusokat. Megszületett tehát a város első építési szabályzata, jobban mondva 
szabályzattervezete, amelyet 1864. december 10-én mutatták be, és amely a következőképp 
kezdődik: „A tűz elleni biztonságnak egyik legfőbb tényezője a tűzellenes anyaggali építkezés lévén, 
ámbár e város lakossága anyagi állapotánál fogva teljesen szilárd építkezésre nem szoríttathatik, 
még is a cserép tetőzetnek a városbani szaporítása igen kívánatos; sőt egyes esetkben az építtető arra 
kötelezhető is lévén, intézkedés fog arra tétetni, hogy a cserép égetés az eddiginél nagyobb mérv-
ben gyakoroltassék.” A tervezet második rendelkezése az egymás melletti épületek távolságára 
vonatkozik, és a „fecskendő kocsik”, azaz tűzoltókészülékek közlekedésére alkalmas távolságot 
ír elő. Szomszédok építkezésénél, amennyiben soros beépítés jön létre („a két szomszéd épülete 
összeragasztatik”), téglából emelt tűzfal emelendő. Akkor is, ha a házat kettéosztják, s így két 
lakás jön létre. A tűzzel dolgozó iparosokat, kovácsokat és lakatosokat (de a pálinkafőzőket 
is) cseréptető és téglakémény alkalmazására kötelezték.13 A tanács, elfogadva a szabályzatot, 
kijelölte a rendelkezések betartására ügyelő bizottságot, a mindenkori rendőrbíró elnökletével 
és két tanácstaggal. Ezt a bizottságot 1865-ben a Jászkun kerület újabb, immár speciálisan 
építészeti rendszabálya értelmében öt taggal újjáalakították. Ez lett a város szépítő bizottmán-
ya, amelyről a későbbiekben részletesen lesz szó.

A Jászkun kerület 1865. május 1-jén megalkotott építési szabályrendelete, amely ren-
delkezik az építési engedélyről, építési anyagról, a épület elrendezéséről, az építési felügye-

8  BKML V. 142/a. Kgy. jkv. 1857. júl. 11. 303. jkv-i sz.
9  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1865. jún. 9. 351. jkv-i sz.
10  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1864. dec. 10. 648 jkv-i sz.
11  BKML V. 143/b. L 35 f 1 cs 7 sz 90.
12  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1864. nov. 17. 610. jkv-i sz.
13  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1864. dec. 10. 648. jkv-i sz.
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letről, a tűzrendészetről és a kihágások büntetéséről, sokkal korszerűbb volt, mint az 1857-es. 
Korszerűsége már abban is megmutatkozik, hogy csak az építészetre vonatkozik. Az építési 
engedélyt „nagyobbszerű” és középítkezéseknél (templom, paplak, községház, iskola, magtár, 
pálinkagyár, malom) minden esetben előzetes tervrajzhoz kötötték, amelyet a jászberényi 
kerületi gyűlés előtt kellett bemutatni. A kisebb lakóházak esetén a tervrajzot viszont nem 
követelték meg. Ami az építési anyagokat illeti, a Jászkun kerület így rendelkezett „Semmiféle 
lakháznak falat nyers földből verni többé meg nem engedtetik”, ellenben a vályog, a tégla és a kő, 
valamint a zsindely és égetett cserép használatát javasolták. Megtiltották a szalma- és zsúpfed-
ést. Előírták azt is, hogy a lakóépület és gazdasági épület az udvarban lehetőleg különüljön el, 
a lakószoba belmagassága 9 láb, az ablak magassága 3 láb, szélessége 2,5 láb legyen. Az utcasz-
intnél magasabb padló szintén előírás volt. A Jászkun kerület térképek készítését ugyanebben 
a végzésben írta elő, annak érdekében, hogy a város „beltelkének individualis és mentől nagyobb 
mértékben felvett” térképe legyen, amely az utcaszabályozások során nagy segítséget nyújt.

A Jászkun kerület újabb építési szabályrendeletét, amelyet 1873-ban foglaltak írásba, és 
1874-ben lépett érvénybe, a városnak 1873. október 31-én küldték meg.14 Ugyanúgy ren-
delkezik az építési engedélyekről, mint elődje, azzal az újdonsággal, hogy a szépítő bizott-
mányt békéltető testületként kötelezi fellépésre akkor, ha az építkezés ellen a szomszéd kifogást 
emel. (Erre volt is példa.) Újdonság benne az is, hogy már rendelkezik a gyárak létesítéséről 
is. Érvényt szerezni azonban ennek is nehezen lehetett. A szépítő bizottmány elnöke, Molnár 
Imre 1875-ben tett jelentést arról, hogy bár építkezni csak a kerületek által előírt anyagokból 
lehetne, az előző évi rossz termés, az uralkodó pénzhiány miatt az emberek önerőből nem 
képesek a szabályrendeletnek eleget tenni, ezért kénytelen volt a szabálytalanságokat elnézni.15 
A tanács ezért ideiglenesen megengedte a házak náddal való fedését.16

Az építési és rendezési szabályrendeletek a város építészettörténetének elsőrendű forrásai. 
Nem lett volna azonban értelmük a városi mérnök és a szépítő bizottmányi tagok munkája 
nélkül.

Az építészekéhez hasonló, a városban megszerezhetetlen szaktudással rendelkező mérnökök 
az építészeknél is fontosabb szerepet játszottak a dualizmuskori városfejlődésben. Az 1850-
es években működött Lépési János és Török Ferenc nevű megbízottja17 után Endre Andor 
nevét ki kell emelnünk. Endre 1855-től kezdve teljesített Félegyháza határában vízlecsapolá-
si és felmérési munkákat, sőt, magánmegbízásokat is.18 Városi mérnökké 1866-ban válasz-
tották meg. Majdnem első feladata volt a Vasút utca (a leendő Kossuth utca) helyszínrajzának 
elkészítése. 1871-ben Kiskun kerületi mérnökké léptették elő és Jászberénybe költözött. A 
várostól jó ajánlólevél birtokában búcsúzott.19 Helyére 1871. május 14-én az orosházi Tóth 
(Ludrovai) István pályázott, akit szintén ismertek már a városban, ezért őt választották városi 
mérnöknek.20 Bocsor Péter enyingi mérnök is pályázott az állásra, levelében kérdezve, pontosan 
mik a mérnök teendői. Endre Mihály főszolgabíró szép szavakkal válaszolt: „a városban olykor 

14  BKML V. 174/b. L 36 f2 cs 19 sz 7 – BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1874. febr. 18. 66. jkv-i sz.
15  BKML V. 174/b. L 36 f 2 cs 28 sz 18.
16  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1875. máj. 4. 172. jkv-i sz.
17  BKML V. 143/a. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1855. jún. 26. 238. jkv-i sz.
18  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1871. febr. 10. 78. jkv-i sz.
19  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1871. febr. 10. 78. jkv-i sz.
20  BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1871. máj. 14. 39. jkv-i sz.
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felmerülő háztelkek s egyébb szépészeti czélból teendő mérések s tervkészítésekért, úgy esetlegesen a 
város érdekében előfordulható kisebbszerű külső mérnöki munkákért” 300 forint évi fizetést tudott 
ajánlani. A mázas szavak arról is tájékoztatnak, hogy a határban egyedüli mérnökként nem lesz 
vetélytársa, s a városi feladatokon kívül magánfelkéréseket is vállalhat, amiből szép jövedelemre 
tehet szert.21 A csalogatás mögött azonban valójában inkább ijesztő az a tény, hogy egyetlen 
mérnöknek a város 50 ezer holdas határban minden feladatot egyedül kellett megoldania. Tóth 
István nem is maradt sokáig a városban. Mivel az általa kért évi 500 forintos fizetést a város 
nem volt hajlandó megadni, már 1871. augusztus 6-án üres volt az állás.22 Feladatait 1874-től 
Beretvás Sándor látta el.

Kiskunfélegyháza belterületén a mérnök feladata volt a telkek felmérése, amely egyben 
rendezési céllal is készült. Ilyen céllal mérték fel még 1866-ban a Vásár (ma Kossuth) utcán 
Zámbó Imre telkét. Zámbó az utcából a telkéhez csatolt öt és negyed négyszögöl területért 28 
forint 19 krajcárt tartozott fizetni.23

A város jól együttműködött a felsőbb mérnöki szervekkel, így a duna-tiszai hajózható 
csatorna tervét készítő Boros Frigyes királyi osztálymérnökkel is, aki 1867-ben Endre Andor 
közreműködését kérte,24 majd a tervezés végeztével, 1868-ban a költségvetés összeállításánál 
kérte Endre Mihály főszolgabíró tanácsát a csatornához kisajátítandó földek egységárának 
megállapításához.25 A jó kapcsolat ápolása annál is inkább érdekében állt a városnak, mert 
a Duna–Tisza csatorna „örök időkre kiható áldásából” részesedni szeretett volna: 1867-ben 
a város kérte a Közmunka- és Közlekedési Minisztériumot, hogy a csatorna a város mellett 
haladjon el, e célra ingyen földterületet is hajlandó volt biztosítani.26 A Csongrád és Pest 
között létesítendő csatornából Kiskunmajsa és Kiskunhalas is szeretett volna részesedni, 
ezért megindult a lobbizás. Endre Andor és Fejes Márton tanácsnok többször jártak Pesten 
kiküldetésben. Bár Boros Frigyes jóindulattal volt Félegyháza iránt, csak arra kapott miniszteri 
utasítást, hogy a csatornát Kecskemét felé térítse el.27 A Duna–Tisza csatorna azonban nem 
valósult meg, így a város minden igyekezete hiábavalónak bizonyult. 

A személyes kapcsolatok másik példája, hogy a Jászkun kerületi mérnököt, Horkai 
Pétert 1873-ban a városfejlődés szempontjából legjelentősebb építkezés, Heinrich György 
magánmegbízása hozta Kiskunfélegyházára.

A városi mérnök egyik legfontosabb feladatát a szépítő bizottmány tagjaként végezte. 
A szépítő bizottmány a város önálló jogkörrel nem rendelkező tanácsadó testülete volt 
(tulajdonképp a képviselőgyűlés egy bizottsága), amely közvetlenül a városi tanácsnak tett 
javaslatokat a városfejlesztést és telekrendezést illetően. A tanács, ha szükség volt rá, a városi 
képviselő-testület elé vitte a vitás ügyeket, de erre ritkán volt szükség, elegendő volt a tanács 
saját hatáskörben való intézkedése. A bizottmány jelentéseit a tanács szinte minden esetben 
szó szerint foglalta be határozatába, ritkán fordult elő, hogy a bizottmányon belüli ellentétes 
vélemények miatt a tanács harmadikutas megoldást javasolt.

A város első szépítő bizottmánya Bartsik Márton kiskun kapitány javaslatára alakult 1857-

21  BKML V. 143/b. L 36 f 1 cs 6 sz 9.
22  BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1871. aug. 6. 69. jkv-i sz.
23  BKML V. 143/b. L 35 f 1 cs 10 sz 72.
24  BKML V. 143/b. L 35 f 1 cs 13 sz 99.
25  BKML V. 143/b. L 36 f 1 cs 1 sz 37.
26  BKML V. 147/b. L 35 f 1 cs 13 sz 62.
27  BKML V. 143/a. Tanácsülési jegyzőkönyv 1867. okóber 30. 562. jkv-i sz, 1867. nov. 5. 564. jkv-i sz., 1867. 

nov. 28. 611–612. jkv-i sz., 1867. dec. 10. 649-652. jkv-i sz.
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ben „az utcák rendezése és a’ város csinosodása” ügyében. A közgyűlés elé került indítvány hatására 
a 1857. június 2-án a város azonnal megalakította a bizottmányt, amelynek elnöke Seres László, 
másik két tagja Molnár László és Makai László lett.28 A bizottság üléseiről jegyzőkönyveket 
vezetett, amelyeket negyedévenként köteles volt a tanácsnak bemutatni. Ezek szerencsére 
fennmaradtak,29 ám nem túl sok mindenre következtethetünk belőlük. Mindössze négy év 
(1857, 1858, 1859, 1860) építkezéseiről kapunk képet, s mivel jegyzőkönyvet csak a bejelentett 
építkezésekről vettek fel, s mert időközben bővítették a bejelentésre köteles építőtevékenység 
körét, ez a kép sem tükrözi a valóságot. Az első jegyzőkönyvet a bizottmány magalakulásának 
napján vették fel, az utolsó bejegyzés 1860. május 18-án kelt.30 Ez idő alatt mindössze hét új 
ház épült, hatot építettek át. Nagyjából ennyi volt a házvégek kitoldása az utcára (hét ilyen 
esetről tudunk) és a házak utcavonalra való „meggörbítése”, azaz a ház L-alaprajzúvá tétele. 
1859-től találkozunk kerítésfalak felhúzásával. A bizottmány az utcavonal rendezése érdekében 
felügyelte ezeket. Bizonyára nem volt új jelenség a városban az utcavonalra eső fal húzása, de 
a jegyzőkönyvek csak ettől az évtől rögzítették ezt a fajta tevékenységet. Telekmegosztásra a 
négy év alatt egyszer került sor, ahogyan udvarbekerítésre is. A négy év alatt egy műhely, egy 
bolt, három istálló készült. 1858-ban három új ház épült, 1860-ban legalább kettő. Ebből 
fellendülő építőtevékenységre lehet következtetni, hiszen 1860 májusából származik az utolsó 
adat, s ekkorra kétszer annyi fal épült, mint előző évben összesen. Éppen ezért furcsa, hogy a 
bizottmány megszűnt. Munkájára bizonyára a továbbiakban is szükség lett volna. A háttérben 
valószínűleg politikai változások álltak.

A lakosság immár köteles volt bejelenteni, ha házat akart építeni. Az egyik ilyen eset a 
kerületi orvosé, aki a Kecskeméti úti telkén épített új házat. Az építési vonalat Juhász Nándor 
ügyvéd háza a nagyvendégfogadó kapuinak északi oszlopa egyenes vonalában határozták meg.31 
A háromtagú bizottság minden esetben helyszíni szemlét tartott, és az építtetőnek 1 forint 
illetéket számolt fel.32 Szigorúan léptek fel. 1859-ben „helybeli lakos Kiss Imre a vásár útczára 
[ma Kossuth utca] szolgáló ház telkén minden bejelentés nélkül történt figyelmeztetés után is új 
épületet tévén, alig 1 magasságú falra”: 1 pengőforintra büntették, amit a szegényápoló intézet 
javára volt köteles befizetni.33 A közgyűlés a büntetésből befolyt összeget szabadon kezelhette.

Ez a bizottmány azonban csak 1860-ig működött.34 Fekete János szerint a Jászkun kerület 

28 BKML V. 142/a. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1857. jún. 2. 228. jkv-i sz.
29  Fekete János minden bizonnyal forgatta a jegyzőkönyveket, mint arra 1974-es könyvének néhány, más forrásból 

ki nem derülő adata utal, az iratcsomó jelzetét azonban nem adta meg. Az iratcsomó ladulás jelzete nem 
szerepel a levéltár ladulás jelzeteiről kiadott repertóriumában. Ezúton is köszönöm Kőfalviné Ónodi Márta 
levéltárosnak, aki a ladulás jelzetű iratanyagok újrarendezését végezte, hogy felhívta a forrásra a figyelmem.

30  BKML V. 143/b. L 73 cs 9 sz 4, 368/c. A szépítő bizottmány jegyzőkönyvei alapján az alábbi adatok 
rendszerezhetők: 

év építési, 
rendezési 

ügyek

új 
épület

házvég 
kitoldása

görbítés istálló kamra kerítés-
falhúzás

műhely egyéb 
kérelem

1857 12 2 4 3 3
1858 21 3 3 1 2 5 1 6
1859 6 1 4 1
1860 17 2 1 1 9 4

31  BKML V. 143/b. L 73 cs. 9. sz. 4. 368/c, 1859. máj. 21-i jegyzőkönyvi bejegyzés.
32 BKML V. 142/a. Kgy. jkv. 1857. jún. 2. 228. jkv-i sz.
33 BKML V. 142/a. Kgy. jkv. 1859. ápr. 1. 98. jkv-i sz.
34  FEKETE 1974, 35. Fekete János kitért a szépítő bizottmány szerepére a városfejlődésben, nem részletezte azonban 
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végzésére 1865-ben öt taggal újjáalakították, azonban már 1864-ben alakított a közgyűlés oly-
an bizottságot, amelynek feladata az építési, rendezési és tűzvédelmi szabályrendelet kidolgo-
zása volt.35 Ezt a bizottságot az 1865. május 1-jén elkészült Jászkun kerületi végzés hatására 
június 9-én újjáalakították Molnár Imre rendőrbíró elnökletével, Varga Mihály telekkönyvi 
tanácsnok, Endre Andor mérnök, Almási György földbirtokos és Szabó János tiszteletbe-
li jegyző tagságával.36 A kerületi rendszabály előírta szépítési bizottságok működését minden 
településen. A bizottmány feladata mindenekelőtt az építési szabályok betartatása volt, emel-
lett a kihágások büntetése. A bizottmány elnöke Molnár Imre rendőrkapitány után 1870. 
március 28-án történt lemondásáig Vereb Antal rendőrkapitány volt, aki egészségi állapotára 
hivatkozva távozott rendőri hivatalából, s ezzel leköszönt a bizottmány elnöki tisztjéről is.37 Az 
elnökségi feladatot Tóth Endre rendőrtanácsnok vette át. Állandó tagja volt a bizottmánynak 
a városi mérnök. A többi tag a városi tanácsból került ki, mint Kocsis Sándor, aki 1872-ben 
az elnöki tisztet is betöltötte. 1873-ban az elnök a tisztet korábban már betöltő Molnár Imre 
rendőrkapitány volt.

A kiskunfélegyházi szépítő bizottmány működése, feladatköre és jelentősége a tanácsülési 
jegyzőkönyvek és iratok segítségével jól megrajzolható.38 A kerületi rendelkezés értelmében a 
bizottmány feladata a „szépítés” volt, azaz az utcaképek rendezetté tétele az utcák kiegyenesítése 
és rendezése által. Magától értetődő, hogy ezeket a szempontokat csak új építkezéseknél le-
hetett érvényesíteni. Ezért a szépítő bizottmány építési hatóságként a város valamennyi épít-
kezésénél igyekezett jelen lenni. A bizotmány elsődleges feladata tehát főként a rendezés volt, 
amire nemcsak a korszerűség és a haladás szempontjai késztették, hanem olykor közrendészeti 
vagy közegészségügyi okok is. Volt, hogy a kerítést azért nem húzták ki az utcavonalra, „mivel 
a ház vége nem szolgálván ki az utcára, az itt képzett sarok az arra járók által rondaság fészkévé 
tétetett.”39

A bizottmány arra törekedett, hogy a reformkori mezőváros településképét ha nem is megvál-
toztassa, de előkészítse a változásra, megteremtse a modernizáció alapjait. A reformkori Ki-
skunfélegyháza ugyanis a központ néhány épületét (a késő barokk Sarlós Boldogasszony-tem-
plom,az 1823-ban épült klasszicista városháza, az 1820-ban épült Hattyúház, az 1809-ben 
épült kisgimnázium, az 1777-ben emeletesre épített Görögház, az 1793-ban emeletet kapó 
Kiskun kerületi székház) leszámítva nem sokban különbözött a nála kevesebb lakossal bíró fal-
vaktól. Még a városközpont is rendezetlen volt: a főtéren a rendezetlen telkű városháza mellett, 
az észak–déli irányú országút fekvésében keresztirányban feküdt a nagyvendégfogadó, istállók 
álltak a városháza telkén. A 19. század első felében a házak általában földszintesek, háromo-
sztatúak (szoba – konyha – kamra) voltak, vályog- vagy vertfallal és nádtetővel épültek (a 
módosabbak házai zsindellyel), az utcára fésűs beépítéssel álltak. Előfordult, hogy pincéjük is 
volt, de ez ritka volt. A házhoz tartozó telken a ház hosszabbik tengelyének folytatásában ólak 
álltak, s a telkeken a módosabb polgároknál istállók is álltak. Az egymástól (és nem egy esetben 
az utcától is) legtöbbször fallal elválasztott telkek egymáshoz képest kuszán csatlakoztak, ami 
az utcaképet zilálttá tette, az utcákat pedig olykor beláthatatlanul görbévé. (Máig is majdnem 

a bizottmány működését és jogi kereteit. 
35 BKML V. 143/a. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1864. nov. 17. 610. jkv-i sz., 1864. dec. 10. 648. jkv-i sz.
36 BKML V. 143/a. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1865. jún. 9. 350. jkv-i sz.
37  BKML V. 142/b. L 36 f 1 cs 1 sz. nélk.
38  A szépítő bizottmánynak külön iratanyaga vagy tervtára nem maradt fenn, mint más városok, például Pest vagy 

Buda esetében, így ilyen jellegű forrásanyagra nem támaszkodhatunk.
39  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1874. márc. 23. 166. jkv-i sz.
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eredeti görbeségét őrzi a Mártírok útja, a Könyök utca, a Klapka, Jókai, Dobó utca, amely 
utcák egyidősek a várossal.) Újonnan tervezett építkezések esetén ezért a bizottmány tagjai a 
helyszínen szemlét tartottak és megállapották az új építkezés fővonalát, amelyet lehetőség szer-
int a majdani egyenes utcavonalhoz igyekeztek hangolni.40 Mivel a házak rövidebb vége mindig 
az utcára nézett és szorosan az utcavonalhoz épült (déli oldalán tornáccal vagy anélkül), s mel-
lette kapu nyílt, a soros beépítés csak akkor vált lehetővé (s a bizottság munkája jelentékennyé), 
amikor a házat L-alakban az utcára meggörbítve húzták fel. Így a soros beépítéssel zártabb, 
városiasabb utcakép jöhetett létre. (Ennek előzménye az egyenes utcakép szempontjából, hogy 
az 1850-es években még számos ház előtt fal állt az utcavonalon, a szájhagyomány szerint 
azért, hogy – a vészterhes Bach-korszakban – ne lehessen az ablak alól hallgatózni. Ilyen volt 
az egykori Bánhidi-ház és a mellette lévő, szintén lebontott Móczár-ház a Petőfi utcában.41) Az 
L alakú házak már a reformkorban meghonosodtak a városban, (Tarjányi- és Szabó-féle kúriák 
a Szent János téren), de akkor még csak tehetősebb redemptusok és kisnemesek tehették meg, 
hogy ekkora házat építsenek.

1870-ben aktuálissá váltak a tűzrendészeti szempontok. „Köztudomású és sajnos dolog, 
miszerént városunkban egy idő csaknem naponta tűzesetek fordulnak elő.” - valószínűleg szándékos 
gyújtogatás következtében.42 Nem véletlenül kérték Cserényi Ferenc és társai az első tizedben 
egy közkút felállítását 1870. április 3-án. Ugyanis nem volt elég baj, hogy tűz ütött ki, de „A 
legutóbbi időben felmerült szerencsétlen tűzeseteknél mindenki által tapasztaltatott, hogy a vízért 
szaladozó embertömeg míg az egyik háznál kútostort, a másiknál kútágast sem talált, s így igen 
nagy erőfeszítésbe került a tűzoltásnál szükségeltetett vizet előteremteni.”43 A város méltányosnak 
találta a kérdést, s 1870. április 22-én egy kút ásását rendelte el.

A szépítő bizottmány külön ügyelt a tűzrendészetre, nevezetesen arra, hogy soros beépítésű 
házak tűzfallal épüljenek. Így Forgó Jánost kötelezték arra 1873-ban, hogy mindkét szomszéd-
ja felé tűzfalat köteles építeni, s Forgó hiába nyújtott be óvást (fellebbezést).44 Előfordult az 
is, hogy a bizottmány által egyszer már megállapított vonalat felül kellett vizsgálni, mint az 
előfordult Fábián László Homok (ma Dobó) utcai építkezése esetén. Az egykor kijelölt építési 
vonalat másodjára is helybenhagyták.45

A bizottmány tekintélye az 1870-es években annyira emelkedett, hogy az emberek panasszal 
egyenesen a tagokhoz fordultak. Dósai Pál kérte 1874-ben, hogy a közte és Kocsis László 
közti vitás ügyben a bizottmány összes tagját rendelje ki a tanács.46 Tarjányi Mihály is köz-
vetlenül a szépítő bizotmányhoz fordult, vizsgálják ki Czettler János Iskola (ma Oskola) ut-
cai építkezését. Az istállót ugyanis a szomszéd falhoz kezdte építeni. A tanács nem adott az 
építkezéshez engedélyt,47 mert fontosnak tartotta, hogy féltető helyett egésztetőre épüljenek 
a házak, ami kétségkívül az utcakép rendezetté tételét szolgálta. Különösen a városközpont-
ban. 1872-ben Kelemen László a Zsibáros utcában (ma Gorkij utca) üres telken jelentett be 
építkezést vörös téglából és egész tetőre, tehát fogas beépítésben. Az építkezés ellen Mihálovits 

40  Sajnos egykorú térképek, felmérési rajzok hiányában a rendezési folyamat nem követhető nyomon.
41  FEKETE 1996, 6.
42  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1870. márc. 24. 161. jkv-i sz. - Vereb Antal rendőrbíró intézkedett a megtalált 

fáklyák ügyében.
43  BKML V. 171/b. L 36 f 1 cs 1 sz. nélk.
44  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1873. márc. 20. 152. jkv-i sz.
45  BKML V. 171/b. L 36 f 2 cs 12 sz 36 – BKML V. 174. a. tan. Jkv. 1873. márc. 13. 136. jkv-i sz.
46  Kérvénye 1874. máj. 17-én érkezett. - BKML V. 142–143–171/b. L 36 f 2 cs 20 sz 40/a.
47  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1872. okt. 25. 327. jkv-i sz.
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János panaszt adott be, mert a bejelentés ellenére nem egész, hanem féltetőre épült a ház, és a 
szomszéd házától nem hagyott egy ölnyi területet, hanem szorosan az ő istállófalához emelte a 
téglaházat.48 A szépítő bizottmány jelentése alapján a tanács még idejekorán eltiltotta az épít-
kezéstől Kelement, ami ellen Kelemen 1873 januárjában fellebbezett. A feljebbviteli fórum, a 
Jászkun kerület azonban az eltiltást megerősítette.49

Egyes esetekhez, a frekventáltabb helyeken a városi mérnök helyszínrajzot készített. 1868-
ban a Vásárkút és Vasút utcák (ma Batthány és Kossuth u.) találkozásánál álló házhelyet jelölték 
ki a térkép segítségével.50 1869-ben a rendezendő Korona utca helyszínrajza készült el: „a város 
közepén ily dísztelen görbület az utcát ne éktelenítse”.51 (Ekkor azonban a Korona utca rendezésére 
nem került sor.) Sajnos ezek közül a térképek, helyszínrajzok közül egyet sem ismerünk.

A bizottmány kijelölte, az építkezéshez rendelkezésre bocsátott utcaterületek nagysága ál-
talában nem volt nagyobb 40 négyszögölnél. Dunai András Bárány (ma Zrínyi) utcai házához 
csak 7 négyszögölet csatoltak.52 Urbán Antal Kis kaszárnya (ma Kazinczy) utcai házhelyét 35 
négyszögöllel bővítették.53 Makai István Szegedi úti házalapjánál azonban 100 négyszögöl 
terület került a telekhez 1873-ban.54

A rendezésből tehát esetenként a városnak jelentős bevételei voltak. Amikor Makai a telkéhez 
került 100 forintot nem tudta kifizetni, a képviselőgyűlésnek kellett őt fizetésre köteleznie.55 
Nem minden esetben sikerült azonban a rendezési összeget behajtani. Fekete Imre Virág (ma 
Arany János) utcára néző házát például a szépítő bizottmány által kimért vonalnál beljebb 
építette, kevesebbet foglalva ezáltal az utcából, s kevesebb összeget is fizetett be a városi pénz-
tárba.56

Igazságtalanok lennénk azonban, ha csak a bevételszerzést észrevételeznénk. Természetesen 
előfordult az is, hogy város volt kénytelen a telekből kisajátítani. Fekete Imre 32 négyszögölet 
engedett át a városnak ölenként 2 forintért.57

A bizottmány feladata volt a telekváltság négyszögölenkénti árának megszabása is. Ezt a 
1871. február 1-jén tartott tanácsülésen Endre Andor állapította meg.58 Telekosztásra azonban 
nagyon ritkán került sor. Még 1852-ben a második tizedben volt telekosztás, ezen telkek egy 
része még 1871-ben is beépítetlen volt. Az is kétségkívül megnehezítette a dolgot, hogy az ig-
azságügyi miniszter 1871-ben elvette a várostól a telekkönyvvezetést (s vele a törvényszéket).59 
(A törvényszék helyben tartására irányuló törekvés mutat rá arra, hogy a városi irányítás ek-

48  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1872. dec. 24. 392. jkv-i sz.
49  BKML V. 143/b. L 36 f 2 cs 11 sz 43 – BKML V. 174. a tan. Jkv. 1873. jan. 30. 72. jkv-i sz.
50  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1869. márc. 27. 131. jkv-i sz.
51  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1896. dec. 23. 611. jkv-i sz.
52  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1874. márc. 23. 166. jkv-i sz.
53  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1874. máj. 29. 300. jkv-i sz.
54  BKML V. 143/b. L 36 f 2 cs 12 sz 38 – BKML V. 174. a. tan. Jkv. 1873. márc. 13. 138. jkv-i sz.
55  BKML V. 143/b. L 36 f 2 cs 12 sz 38 – BKML V. 174. a. tan. Jkv. 1873. márc. 13. 138. jkv-i sz.
56  BKML V. 143/b. L 36 f 2 cs 14 sz 83.
57  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1873. aug. 1. 400. jkv-i sz.
58  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1871. febr. 1. 48. jkv-i sz.
59  „Váratlan meglepetést okozott Félegyáza város tanácsának ama miniszteri rendelet, mely szerint a járásbíróság itt 

egyelőre telekkönyv nélkül állapíttatik meg, s minthogy a telekkönyvnek itt maradása a város közönségére nézv, 
tekintve a város határa nagy kiterjedését, a lkosság élénkségét, s a közforgalmat, valódi életkérdés, e város lakosainak 
tehát jól felfogott érdekében a tanács kötelességének ismeri a telekkönyv meghagyása iránt minden lépést megtenni 
[…].” - BKML V. 174/a. tan. Jkv. 1871. júl. 16. 230. jkv-i sz.
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kor még nem volt olyan megosztott, mint a későbbiekben, amikor a pártok egymás elleni 
küzdelmei szinte megbénítottak minden építészeti kezdeményezést.)60 E telkekkel más gond 
is akadt. 1871-ben a térképről az derült ki, hogy nem használható. A „város lánczával” végzett 
újbóli mérésnél kitűnt ugyanis, hogy a Prohászka-ház 2,5 lábbal kintebb áll, mint Szólya La-
jos szomszéd telke. Endre Imrénét érhette a legnagyobb meglepetés, mert az elcsúszva kimért 
telkek nála már komoly veszteséget okoztak. Újraparcellázni már nem lehetett, mert némelyik 
telken állt ház, némelyiken azonban nem. A tanács akkor a telkek közötti utcahelyet, azaz a 
térképet minősítette tévesnek.61 A mai gyakorlattal ellentétben tehát nem a terv volt az elsőd-
leges.

Nem minden telekrendezési ügy tartozott a bizottmány alá. Nem járt el a bizottmány 
Kremzer Imre ügyében, aki a városi tornatér mellett lakott. Míg a teret körbe nem kerítették, 
Kremzer a város telkén keresztül járt házába, ezután azonban arra kötelezték, hogy a tornatér 
felé néző ajtót és ablakokat 15 napon belül falaztassa be.62 Lajos László 1868-ban adott be 
folyamodványt a tanácshoz, amelyben a vele egy udvarban lakó Schweiger Salamonra panasz-
kodott, aki a közös bejárást nehezítette. A tanács 1867. december 6-án rendelte úgy, hogy a 
két félnek 1869-ben közös kaput kell nyitnia a Vasút (ma Kossuth) utcára, azaz közös kaput 
kell használnia a vásárkút melletti sarokházba való bejutáshoz (ma a Kossuth és Attila u. sarkán 
álló, 1910-ben épült Bányai Mór-féle ház van a helyén). Bár a folyamodó határozottan az 
utca szabályozásra hivatkozik, a szépítő bizottmány ebben az esetben nem járt el, mert sem 
telekmegosztásra, sem telekrendezésre nem került sor, az utcaképre pedig a kapu használatának 
módja nem volt kihatással.63 Az ezzel az épülettel szemben lévő, Vásárkút (ma Batthányi) utca 
sarkán álló ház építési vonalának kimutatását 1868 árciusában végezték el. E célra Vereb Antal, 
a bizottmány elnöke és Endre Andor külön térképet készített. Javaslatot tettek a tanácsnak az 
utca további rendezésére, mert az egy helyen szűkült.64

A Kossuth utca egyenessé tétele így megkezdődött a lakóházak által. De rendezésre okot adó 
üres telek volt még elég. Goldstein Herman kereskedő 1871 februárjában jelentette be, hogy 
házat akar építeni Vasút (ma Kossuth) utcai üres telkén. A szépítő bizottmány az építési von-
alat ebben az esetben is már régebben megállapította, de a szomszéd Gazdik László miatt újra 
karókkal kellett kijelölni a szabályozási vonalat, s ekkor kitűnt, hogy az utca területéből csak fél 
ölet vesz el az építkezés. Az utcavonal beépítettségére ebből az ügyből következtethetünk, mert 
Goldstein a házat elöl-hátul „csurgóra” akarta építtetni, azaz nem szándékozott tűzfalalat emel-
ni, hanem elöl és hátul kontyolt tetővel képzelte el a házat. Ehhez azonban a szomszéd, Gazdik 
László nem járult hozzá, mert azon a területen, ahová a tetőről a csapadékvíz lefolyik, még 
szeretett volna építkezni. A bizottmány nem adott helyt a kifogásnak, mert Goldstein beépítési 
módja tűzrendészeti szempontból nem esett kifogás alá. Ugyanakkor a bizottmány kérte a 
tanácsot, állapítsa meg, hogy az esetből legyen-e precedens, szabad legyen-e hátulsó csurgóval 
(eresszel) építkezni.65 Az ügyben csak később született végleges döntés, mivel a két telek között 
elválasztó vertfal állt. A falról kiderítették, hogy azt még Gazdik és a Goldstein-telek előző 
tulajdonosa, Szelepcsényi János közös költségen verették fel. Gazdik elmondta azt is, hogy ka-
pujának vállfala félig ebbe a falba van helyezve. A szépítő bizottmány nem adott engedélyt arra, 

60  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1870. júl. 5. 281. jkv-i sz.
61  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1871. ápr. 13. 156. jkv-i sz.
62  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1873. júl. 18. 377. jkv-i sz.
63  BKML V. 143/b. L 36 f 1 cs 1 sz 20.
64  BKML V. 143/b. L 36 f 1 cs 1 sz 41.
65  BKML V. 174/a. Tanácsi jkv. 1871. febr. 1. 47. jkv-i sz.
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hogy Goldstein ehhez a vitás falhoz féltetőre építkezzen (bizonyára melléképület, istálló vagy 
ól építéséről volt szó).66 Az ügy tanácsi jegyzőkönyvi bejegyzéseiből tehát világossá válik, hogy a 
Vasút utca soros beépítéséről még szó sincs, a bizottmány feladata ebben az esetben csupán az 
utcavonal egyenesítésére terjedt ki. Ugyanakkor az, hogy nem engedték, hogy istálló és kapu-
bejáró épüljön egymás mellé a szomszédos utcában, arra mutat, hogy a rendezett utcaképben 
már az istállók és kapuk rendezését is fontosnak tartották.

A bizottmány szerepét a városfejlődésben négy építkezési ügy mutatja legélesebben. Hein-
rich György éveken át húzódó építkezési ügye, Zámbó Imre, Szarvas András illetve Kocsis 
Sándor emeletes házainak az ügye. Ebből három, a Zámbó-, a Szarvas- és a Heinrich-féle ház a 
Kossuth utcán épült, a Kocsis-féle ház a város északi irányú főutcáján, a városháza vonalában.

Zámbó Imre 1866-ban kért engedélyt Deák Ferenc és Kossuth utca sarkán álló házának 
felépítésére. A városhoz írt kérvényében „tudvalevő nagyobb építkezéséhez” hatezer darab má-
sodosztályú téglát kért hitelbe a Szent István-templom felépítésére félretett alapítványi téglából. 
A tanács három hónapra adta ki a téglát,67 Zámbó újabb, ezúttal készpénzbeli 200 forintos 
kölcsönével együtt.68 Ebben az épületben a város első emeletes magánházát kell üdvözölnünk. 
Zámbó háza a magyar romantikus építészet szép emléke volt, amíg 1909 körül későbbi tulaj-
donosa, Szabó Imre át nem építette szecessziós stílusban.

Heinrich György építési szándéka, miután a Szent János térre, Kossuth és Céhház utcára 
(ma Mártírok útja) szóló telket Spiller Mórictól megvette,69 már 1873 tavaszán megfogal-
mazódhatott. A szépítő bizottmány március 18-án már az építési vonalat is kijelölte úgy, hogy 
a Céhház utcára eső fal vonalát a kaszárnya Céhház utcai falának vonalához igazította. (A 
kaszárnya később a Szent János téri leányiskola volt, amely két utcára szóló telken feküdt a 
Heinrich-ház mellett.) A telek másik építési vonala a Vasút (ma Kossuth) utcára szólt, s erről 
a második vonalról a bizottmány tagjai nem tudtak egyezségre jutni, a tanács elé két javaslatot 
terjesztettek.70 Az ügy ezért a közgyűlés elé került, végül a város egyik javaslatot sem fogadta 
el.71 Heinrich fél évvel később, 1873 novemberében ismét kérte az építési vonal kimutatását, 
mert egy, a város díszéül szolgáló épületet szeretett volna emeltetni. Ekkor éppen ideiglenesen 
nem volt a városnak mérnöke, ezért Heinrich a Jászkun kerületi mérnököt, Horkai Pétert kérte 
meg a helyszínrajz készítésére. Mivel a Horkai által kimutatott vonal megfelelt a közgyűlés 
korábbi határozatának, a tanács hozzájárult és ez alapján engedélyezte az építkezést.72 1874. 
április 30-án Molnár Imre bizottmányi elnök jelentette, hogy az időközben kinevezett új városi 
mérnökkel, Beretvás Sándorral kimutatták a végleges építési vonalat.73 Az építkezéshez nem-
sokára hozzá is fogtak. Szeptemberben Heinrich már épülő háza előtti járda magasságát kérte 
megállapítani.74 Az építési munkálatokat 1874 őszén be is fejezhették.

Szintén 1873-ig vezethető vissza Szarvas András építési ügye. 1873. március 11-én jelölte 
ki a bizottság a leendő épület Mezei (ma Deák Ferenc) utcára és Vasút utcára néző építési 

66  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1871. febr. 23. 89. jkv-i sz.
67  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1866. jún. 16. 213. jkv-i sz.
68  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1866. nov. 24. 453. jkv-i sz.
69  CSILLAG 1934, 30.
70  BKML V. 143/b. L 36 f 2 cs 17 sz 24
71  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. márc. 18. 45. jkv-i sz.
72  BKML V. 174/a. tan. Jkv. 1873. nov. 13. 478. jkv-i sz.
73  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1874. ápr. 30. 248. jkv-i sz.
74  Az előírtnál hat hüvelykkel magasabbra tervezte, a tanács külön engedélye kellett ezért hozzá. BKML V. 174/a. 

Tan. Jkv. 1874. szept. 4. 483. jkv-i sz.
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vonalát. A Mezei utcai vonalat Steiner Ignác házvonalához, a Vasút utcait Szarvas régi (leb-
ontandó) házsarkától Szólya Alajos keleti házsarkához húzott vonalhoz mérték. (Szólya tehát 
Szarvas nyugati szomszédja volt.) A telek ugyanakkor nem állt a Vasút utca egyenes vonalában, 
ezért rendezni kellett. Szarvas András kérte, hogy a telekből ne vágjanak le a kijelölt vonallal 
8,5 négyszögölet.75 Szarvas már csak azért sem szerette volna, ha levágnak a telkéből, mert így 
Augner Ignác és Zámbó Imre házai sokkal kintebb esnének, s eltakarnák az ő házát. Az java-
solta ezért, hogy a telek keleti sarkához adjon hozzá a város két láb hosszú területet. A város 
beleegyezett, mert így nem kellett fizetnie a kisajátításért, és Szarvas ötlete a rendezési elveknek 
is megfelelt.76 Az építkezést nem sokkal ezután megkezdték, ám rögtön májusban panaszt adtak 
be. A bizottmány intézkedett, s ekkor úgy találták, hogy az épület udvari részén, a szivattyús 
kút melletti földszinti ablak boltívének „kőéke” (záróköve) kihullófélben, a fal megrepedt, és az 
udvari nyugati sarok Tímár Mihály háza felé dől. (Tímár háza Szólya háza mögött, a Korond 
utcából nyílhatott.) Bár az épületet négy sorban rakott vörös téglából építették, kötővasakat 
nem alkalmaztak. A jelek arra mutattak, hogy az alapozással van a baj.77 A bizottság ezért 
a további munkálatokat megtiltotta, s a tanáccsal életveszélyesnek nyilváníttatta az épületet. 
Egyúttal szakértői vizsgálatot rendeltek el.78 Móczár polgármester személyesen írt május 9-én 
a Jászkun kerületek mérnökének, Horkay Péternek, hogy utazzon Félegyházára, mivel a város-
nak ebben az időszakban nem volt mérnöke.79 S mintha ez még nem lett volna elég, a bizottság 
júniusban azt is kénytelen volt megállapítani, hogy Szarvas András nem tartotta be az építési 
vonalat. Ezen már nem lehetett segíteni, a ház nagyobb része már állt. A szépítési bizottmány 
büntetést akart kiróni Szarvasra, de a vizsgálat kimutatta, hogy a vonal kijelölésénél annak 
idején a mérnök vétett hibát, így Szarvasnak csak a hibát megállapító kecskeméti mérnök, 
Gyenes András munkadíját kellett megtérítenie.80 1874-ben a tömbszerű, egyemeletes épület 
már készen állhatott.

Labranics Ferenc és Kocsis Sándor 1873. január 21-én kérték a Kiskaszárnya (ma Korona) 
utca szabályozását, mert építkezni akartak.81 A képviselőgyűlés bizottságot küldött ki. A bi-
zottság, amely munkáját párhuzamosan folytatta a szépítő bizottmányéval (Kocsis szépítő bi-
zottmányi tag volt, így a szépítő bizottmány valószínűleg összeférhetetlenség miatt nem szere-
pelt az ügyben), 13,75 négyszögöl területet véleményezett Kocsisnak átadni az utca területéből, 
a Labranics–féle és Tamasi Károly-féle telkekből egyúttal majdnem ugyanennyit elvágni. Koc-
sis hajlandó volt a kimért területet megvenni a várostól, de csak akkor, ha Labranics háza 
három éven belül bontásra kerül. Labranics ugyanis időközben elhunyt, és özvegye valamint 
három gyermeke megfelelő kárpótlást szeretett volna a levágott telekrészért cserébe kapni.82 
Köztudomású volt, hogy a mai Korona utcát akkor már 50 éve szabályoztatni szerették volna, 
de pénzügyi okokból erre soha nem került sor. (Legutóbb 1869-ben merült fel a szabályozás 
iránti igény, de ekkor konkrét intézkedés nem történt, csak a szabályozandó utca helyszínrajza 

75  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. márc. 11. 38. jkv-i sz.
76  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. márc. 18. 44. jkv-i sz. - Nem áll tehát az, amit Urbán Miklósné ír, miszerint 

a város elutasította Szarvas fellebbezését, aki Mayer Károllyal igazíttatta ki a tervet. - URBÁNNÉ 2005, 40-41. 
Mayer Károly nevével levéltári kutatásaim során nem találkoztam.

77  BKML V. 142–143–171/b. L 36 f 2 cs 13 sz 1
78  BKML V. 174/a. Tan. Jkv. 1873. máj. 9. 233. jkv-i sz.
79  BKML V. 142–143–171/b. L 36 f 2 cs 13 sz 1
80  BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1873. jún. 24. 103. jkv-i sz.
81  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. jan. 21. 18. jkv-i sz.
82  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. márc. 7. 35. jkv-i sz.
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készült el.)83 A Kocsis-ház építési ügye kapcsán azonban, mivel maguk az illetékes háztulaj-
donosok kérték a szabályozást, a város elrendelte, „hogy Kocsis Sándor régi házának a vendéglő 
kapujával átellenben levő sarkától 7,5 lábra tétetheti le az új épület sarkát, s e ponttól Kocsis 
Sándor udvarfala és Labranics Ferenc háza által képzett sarokhoz egyenesen folytattassék az új 
épület külső falának alapja, s ezen 13,75 négyszögöl területért fizetni fog Kocsis Sándor a városi 
pénztárba 400 forintot.” Azt is határozatba foglalták, hogy Labranics köteles tűzfalat emeltetni. 
(Ebből következtethető ki, hogy a Kocsis-ház mai kapujától nyugatra, az utcavonalon állt a 
Labranics-ház.) Az ügy arra is rávilágít, hogy a nagyvendégfogadó bontásának szándéka már 
ekkor felmerült, de csak 1887-ben került rá sor, miután a Korona Szálló felépült, amelyet a 
városháza és Kocsis Sándor háza vonalához mértek.84 Többen fellebeztek a döntés ellen, de a 
közgyűlés a fellebbezést visszautasította.85 Az építkezést 1874 őszére befejezték, szeptember 
4-én a tanács bizonyítványt adott ki arról, hogy Kocsis Sándor emeletes háza felépült.86

Az 1870-es évek közigazgatásai változásai miatt, amelyek a várost érzékenyen érintették, hiszen 
a Kiskun kerület megszüntetésével rangjavesztettnek érezhette magát, a szépítő bizottmányt 
megszüntették. Az 1880-as évek elején a városok sorra adták ki új, saját építési és rendezési 
szabályrendeleteiket. (A törvényhatósági jogú városokban külön volt városszabályozási és épí-
tési szabályrendelet.) Kecskemété 1875-ben, Nagykőrösé 1883-ban készült,87 Ceglédé 1885-
ben,88 Pécsé89 és Makóé 1888-ban készült,90 s ezeket rendszerint többször újraalkották még 
1914 előtt. Kiskunfélegyházáét 1884-ben foglalták írásba.91 1884. május 23-án mutatták be 
a képviselőgyűlés előtt,92 de csak 1886-ban jelent meg nyomtatásban Szegeden, Bába Sándor 
könyvnyomdájában.93

A szabályrendeletek különbséget tesznek kisebb lakóház (hagyományos, vertfalas, vályog 
stb. ház) és nagyobb, olykor emeletes ház (bérház, palota) között, utóbbiak között is kiemelve 
azokat, amelyek a városközpontban, a mai Móra téren, Kossuth utcán, dr. Holló Lajos utcán, 
Szegedi úton, Bajcsy-Zsilinszky Endre utcán, azaz a város központjában állnak. Aki tehette, itt 
vásárolt telket, itt építkezett már az 1870-es évek óta. A szabályrendelet tehát a városfejlődés 
egykorú koncepciójának elsődleges forrása.

83  BKML V. 143/a. Tan. Jkv. 1896. dec. 23. 611. jkv-i sz.
84  BKML V. 175/b. I. 516/1885
85  BKML V. 171/a. kgy. jkv. 1873. ápr. 18. 56. jkv-i sz.
86  BKML V. 174/a. tan. Jkv. 1874. szept. 4. 473. jkv-i sz. - Urbánné feltételezte, hogy a házat két részletben 

építették fel, mivel a Kocsis-házat már 1871-ben említik. - URBÁNNÉ 2005, 27. Az 1871-es említés azonban a 
régi, az új építésekor lebontott házra vonatkozik, (amelyet látunk az 1861-es városképen is: MÉSZÁROS szerk. 
2009, 197, 345. sz. kép) ezért a feltevés nem helytálló.

87  NOVÁK 1989, 294.
88  NOVÁK 1989, 297.
89  PILKHOFFER 2004.
90  TÓTH 1974.
91  Molnár István polgármester 1884 május 23-án mutatta be szabályrendelet tervezetét a városi közgyűlés előtt. 

Ekkor határozat született arról, hogy 250 példányban nyomtatásban is megjelentetik és a képviselőgyűlés tagjai 
között kiosztják – BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1884. máj. 23. 85. jkv-i sz.

92  BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1884. máj. 23. 85 jkv-i sz.
93  Fekete János a város településfejlődését írva hivatkozott az építési és rendezési szabályrendeletekre, főleg az 

1887-es kiemelve – FEKETE 1974, 34-35. A rendeletet magát lásd: Ép. szabályrend. 1887.
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Mint Novák László Ferenc is megjegyezte, az építési és rendezési szabályrendeletek alapvető 
célja a hagyományos építési technikák korszerűsítése és az egészségesebb lakásviszonyok kial-
akítása volt.94 Kiskunfélegyháza szabályrendeletei is erre törekedtek, megszabták a legkisebb 
szobaméretet, az ablakok számát, az ablakméreteket, hogy elég fény érjen a szobába, a falned-
vesség ellen rendelkeznek, tűzvédelemről stb. A rendeletek a következő passzusokat jelölik ki: 
a hatósági illetékesség,95 a belsőségek rendezése,96 általános építési szabályok,97 az utcák és köz-
terek rendben tartása,98 a rendezési pénzalap99 és a pénzbüntetések.100 A legtöbb paragrafus a 
házakra és az építésre vonatkozik, ezen belül sok szó esik a tűzvédelemről.

Az 1884-es, és nyomában a többi rendelet, a lakóházakat hangsúlyosan két részre osztja. (A 
Jászkun kerület korábbi elválasztása nagyobb és kisebb épület között nem volt ilyen merev.) Az 
első az ún. „kisebbszerű” lakóházak (1884 §10; 1887 §10; 1899 §15), ide valószínűleg azok az 
épületek tartoznak, amelyeket Novák László Ferenc hagyományos jellegű építészetként említ 
és tárgyal.101 (Kiskunfélegyházán nagyon kevés hagyományos jellegű – „népi” – épület maradt 
meg, még kevesebb eredeti formájában.)

A második csoportba102 az ebbe a csoportba nem eső összes többi épület tartozik: kettős 
épületek, utcai homlokzattal rendelkező épületek, olyan házak, amelyek fő utcákon (ma: Kos-
suth u., Szegedi út, dr. Holló Lajos u., Halasi és Szentesi út) állnak, a tűzzel dolgozó műhelyek, 
és – meglepő, mert Kiskunfélegyházán mai napig nincs ilyen épület – színházak.

A rendeletekben az építkezések adminisztrációjának rendjét is rögzítették. Az 1899-es ren-
delet103 például így fogalmaz: „Mindenki, a ki ezen szabályrendelet kihirdetése után uj építést akar 
eszközölni, vagy épületét akként átalakíttatni, mely annak eredeti rendeltetését megváltoztatja, vagy 
annak szilárdságára, külső alakjára, tűzbiztonságára befolyással van” köteles a tanácshoz építési 
engedélyhez folyamodni, a kérvényhez tervajzot csatolni, amelyen kitüntetendő az építkezés 
helye, az építkezés színhelyén esetleg fennálló régebbi épületek, a szomszéd telkek azok tulaj-
donosai nevével, az utca neve, a mérnöki hivataltól nyert építkezési hely vonala, az emelendő 
épület padlómagassága, az épület alaprajza minden szintről, beleértve a pincét is, keresztmetszet 
a tetőszerkezettel, az épület homlokzatrajza minden homlokzatról; feltüntetendő továbbá, ha 
az építkezésben vasszerkezet kívánnak alkalmazni. Mindezen terveket és rajzokat az építtető 
két példányban volt köteles beszolgáltatni már 1884-től kezdve, az egyik példányt az építtető 
visszakapta, a másik példány az elbírálás után levéltárba került. A szabályrendelet úgy ren-
delkezik továbbá, hogy a beköltözés használatbavételi engedélyhez van kötve, az építkezéshez 
csak jó minőségű, tartós építési anyag használható. Emeletes épület minden falazata téglából 
építendő, a főfal külszínének minden esetben az utcai vonalra kell jönnie. Erkély építéséről 
1899-ban rendelkeztek először, biztos gyámkövek alkalmazásához kötve azt. Az utcai főfalon 
megengedték a rizalitszerű kiszökelléseket, ezek nagyságát 16 cm-ben maximalizálták. Épület-
be vezető lépcső nem volt a ház utcai vonalára helyezhető, és a már létezőket is elbontásra 

94  NOVÁK 1989(a), 638.
95  Ép. szabályrend. 1887 §1–3.
96  Ép. szabályrend. 1887 §4–8.
97  Ép. szabályrend. 1887 §9–33.
98  Ép. szabályrend. 1887 §34–39.
99  Ép. szabályrend. 1887 §40–45.
100  Ép. szabályrend. 1887 §46–50.
101  NOVÁK 1989(a), 638–690.
102  Ép. szabályrend. 1884 §11; 1887 §11; 1899 §16.
103  Lásd Ép. szabályrend. 1899.
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kötelezték. A legkisebb kapuszélességet 2,5 méterben írták elő. Nyitott folyosó (tornác) 0,95 
méternél, zárt folyosó 1,58 méternél keskenyebb nem lehetett. Az ablak könyöklőjének ma-
gasságát 1,58 m-ben írták elő, a lakószobák méretét 17,98 m2-ben. Végül, ami a tetőfedést ille-
ti: új épületet csak zsindellyel, palával vagy cseréppel lehetett fedni. A rendelet a régi nádfedeles 
házak javítását megengedte, újabb nádfedelek ácsolását azonban már nem.104

Természetesen még ebben az időszakban is sok esetben előfordult, hogy a szabályrendelet 
előírásait nem tartották be, nemcsak a rendelet megalkotásának idejében, jóval később sem. Az 
1907-ben épült Táby József-féle ház középrizalitja 16 cm-nél jóval nagyobb mértékben ugrik 
elő. 1910-ben Bányai Mór ügyvéd házának emelete vályogból épült, csak a földszinti falazatok 
készültek téglából. Ez az építkezés nem tartotta ba az utcára szóló lépcsőkre vonatkozó ren-
delkezést sem, s az utcára ugró lépcsőket utólag a tanács hagyta jóvá azzal a kitétellel, hogy az 
eset precedensül nem szolgálhat.105 1912-ben az Első Kiskunfélegyházi Kenyérgyár a tűzvédel-
mi rendelkezésnek ellentmondva falépcsőt épített. (1927-ben le is égett.)

Miután az építtetni szándékozó felkért egy építőmestert vagy ritkábban építészt a ház ter-
veinek elkészítésére, a tanácshoz érkezett építési kérelmet a városi mérnök vizsgálta fölül. Ezután 
következett a helyszíni szemle, amikor a szomszédos telkek tulajdonosai kifogást tehettek az 
építkezés ellen. Ha nem érkezett észrevétel, a tanács megadta az építési engedélyt, ami egy évig 
volt érvényes. Amennyiben a szomszédok részéről még az engedély megadása előtt kifogás 
tétetett, a tanács az építési engedélybe foglalta a feltételt, ha jogos volt. (Például a szomszéd 
telekvonalára néző eresz építésére kötelezték az építtetőt.) A szomszédok az építési engedély el-
len nyolc napon belül élhettek a fellebbezés jogával. Az ügy ez esetben a várostól Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye alispánjához került, aki módosíthatta a tanács határozatát vagy elutasíthatta 
a fellebbezést. A további feljebbviteli fórum a belügyminisztérium volt, a miniszteri határozat 
ellen már nem lehetett fellebbezni. (Az egyes építési ügyekben ezekből a fellebbezésekből derül 
ki a legtöbb az építendő házra vonatkozólag, a panaszokat ugyanis részletesen rögzítették.) 
A ház felépülte után a tanács a város rendőrfőkapitányát szólította fel, hogy tegyen jelentést 
arról, az épület beköltözhető-e. Ha a rendőrkapitány „véleményezte” az engedély kiadását, a 
városi tisztiorvos és a városi mérnök megvizsgálták az épületet, meggyőződtek annak tökéletes 
kiszáradásáról és a terveknek megfelelő kivitelezésről, majd jelentést tettek a tanácsnak, végül a 
bekötözési vagy használatbavételi engedélyt kiadták.

Néhány esetben az építési engedélyezési eljárást nehezítette, hogy a városnak nem volt 
szabályozási és városrendezési terve. Erre tervpályázatot 1907-ben írtak ki, amire öt ideális 
városterv érkezett be, ennek azonban csak a pályaművekből 1908-ban rendezett szép kiállítás 
lett az eredménye.106

1904-ben gond adódott az építési szabályrendelettel is. (Éppen azért, mert nem volt város-
rendezési terv.) A képviselőtestület 1904. szeptember 6-án tárgyalta az ügyet.107 A tervezetet 
decemberben küldték Budapestre miniszteri jóváhagyás végett, késve,108 ezért a rendelet felül-
bírálást végzó Államépítészeti Hivatal csak január végén jelezhette, hogy a műszaki részekre 
vonatkozó paragrafusok már nem korszerűek. A város ekkor Budafok község szabályrende-
letéről vett példát.109 1905 februárjában Dóczy Pál városi mérnök írt Budafokra,110 és más váro-

104  Ép. szabályrend. 1899 §16.
105  BKML V. 175/b. I. 3752/1908.
106  BKML V. 175/b. I. 316/1901.
107  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 7142/ki. 133/kgy. 1904. sz.
108  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 10024/ki. 1904. sz.
109  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 4094/kig. 1905. sz.
110  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 1803/ki. 1905. sz.
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sok rendeleteit is figyelembe vették.111 Az Államépítészeti Hivatal 1905. július 11-ére készült el 
a felülvizsgálattal.112 Érvénybe azonban ekkor sem léphetett el, mert a kérdést 1905. október 
19-én levették a napirendről,113 s a rendelet szövegében még 1909-ben és 1911-ben is apróbb 
változtatásokat tettek.114 Végül 1911. november 26-án fogadta el a képviselőtesület,115 és 1912-
ben a vármegye is jóváhagyta.116 A rendelet egyik része (23. § 15. pont) ellen Molnár Dezső 
városi főügyész adott be fellebbezést. E pont ugyanis elrendelte, hogy a szomszéd vonalára csak 
féltetőre és tűzfallal lehet építkezni. Ez Molnár szerint megtöri a hagyományt, mert a félegyházi 
„csinos” parasztházak a telekvonalra nyeregtetővel épültek. Molnár felhívta arra is a figyelmet, 
hogy ez a szabály véglegesen és visszavonhatatlanül megváltoztatja a város képét.117

Városképről szólva, s az építési szabályrendelet érvénybeléptetésének sikertelensége a he-
lyi sajtóban is komoly visszhangot váltott ki. 1893-ban a Félegyházi Ujság névtelen cikkírója 
panaszkodott arról, hogy az 1886-os építési szabályrendelet, bár hét éve érvényben van, csekély 
eredményeket mutathat fel, mert nemcsak nem tartják be, de az akkor elrendelt rendezési terv 
még az előkészületi fázisig sem jutott el. A szabályrendelettől a városiak modern városképet 
vártak, azt akarták elérni, hogy az építkezés s vele a város „bizonyos határozottságot, stylszerűséget 
nyerjen.”118 „E tervezés nélkül lehet a rendezés a legjobb ideájú, lehet minden, csak következetes, 
csak maradandó nem […].”119 Bár a szöveg magánvélemény, s ezért kritikával kell kezelnünk, 
a városban uralkodó állapotokat kétségkívül jól festi le. Az építkezések nem egy esetben vál-
tak peres ügyekké az utcákban előálló következetlenségek miatt. A cikkíró kérte a közgyűlést, 
hogy lépjen végre, vagyis saját modern szemlélete érvényesítését kérte számon. A stylszerűség, 
határozottság, amely jelzők a sövegben a városképre vonatkoznak, a modernizációra utalnak, 
amely Budapest követését jelenti. A városkép azonban a városnak alárendelt fogalom. Azaz 
építeni nem elsősorban művészi alkotótevékenységet jelent, hanem történelmi léptékben el-
gondolt gyarapítást: várost építeni.

Ugyanez az újság panaszkodott a városi mérnöki tisztet 1879-től betöltő Mihálovits Jenőre, 
aki 1903-as nyugdíjazásáig volt a város egyetlen mérnöke, egyben egyik gazdasági tanácsno-
ka. (A pozíciók halmozása már önmagában figyelemfelkeltő.) Bár 24 évig töltötte be tiszt-
jét, munkájával folyamatosan elégedetlenek voltak. Már állásba kerülésekor többen vitatták 
képesítését, mire a közgyűlés előtt kellett bemutatnia mérnöki bizonyítványát.120 1893-ban 
például így írnak: „A mérnöki hivatalban abnormális tünetek tapasztalhatók. Nem szólunk a niv-
ellálásról, hisz arra a mi mérnöki hivatalunk mai rendszerében szörnyen szegény, hisz még rendesen 
mérőasztala sincs, talán szögtükre se. Más irányban szól a nóta most. Középületeink rendbentartása 

111  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 1803/ki. 1905. sz.
112  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 24049/kig. 1905. sz. alisp. Irat.
113  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 9887/ki. 1905. sz.
114  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 5007/ki. 1909. sz. – BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 10214/ki. 1910. sz., 

11. kgy. 1911. sz.
115  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 15764/ki. 202/kgy. 1911. sz.
116  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 1260/kig. 658/kgy. 1912. sz. A megyei jóváhagyást azonban a város magára 

nézve sérelmesnek találta (az elrendelt ültetendő fák tárgyában), az ügy így a minisztériumig ment. – BKML 
V. 175/b. I. 3418/1904. 5772/ki. 1912. sz.

117  BKML V. 175/b. I. 3418/1904. 3184/ki. 1911. sz.
118  „Építkezési ügyünk”: Félegyházi ujság 1. évf. 3. sz. 1893. jan. 15. 2.
119  „Építkezési ügyünk”: Félegyházi ujság 1. évf. 3. sz. 1893. jan. 15. 2.
120  BKML V. 171/a. Kgy. jkv. 1879. szept. 9. 115. jkv-i sz.; Kgy jkv. 1880. jan. 23. 3. jkv-i sz.
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ugyanis mérnöki hivatalunk egyik fontos ellenőrző tiszte és halljuk a panaszt mindenfelől.”121 Ma-
jdnem tíz évvel később pedig egy másik lapban – nem kevés iróniával – így: „Városunk nagyra-
becsült tanácsa pénteken és szombaton testületileg kivonult a város keleti részén épült új házaknak 
és utcák rendezésének megtekintésére. A szemle arról győzte meg a tanácsot, hogy a kiosztás ismét 
nem sikerült. Nem pedig azért, mert városunk egyik díszére, a nagytudományú mérnökre lett bízva 
a dolog, kinek segítségére volt a kedves gazdasági tanácsnok ur is. Ezen legutóbbi baklövésükkel 
elárulták, hogy egy csepp aeszthetikai érzelmük sincs. Hát hova gondolt a kedves mérnök derék 
ur társával együtt akkor, midőn megengedték az építkezést olyanformán, hogy egyik ház dombon, 
a másik ismét völgyben fekszik. A szemlélő azt hiszi, hogy az egész házsor be van rugva és hol 
feláll, hol leesik.”122 Ha el is tekintünk a minden bizonnyal nem pártatlan szerzők személyes 
véleményétől, a cikkekből kiderül, hogy a mérnöki hivatal nem volt hiánytalanul felszerelve. S 
már 1893-ban a városiak számára az is nyilvánvaló válhatott, hogy Mihálovits nem áll tudásának 
magaslatán. Mihálovits helyett a bonyolultabb feladatokra szakképzettebb személyeket kellett 
felkérni. Amikor az 1880-as években komoly, statikai okokra visszavezethető repedések kelet-
keztek a Szent István-templomon, a városházán, a gimnázium és tanítóképző épületén, a város 
előbb Nagy Virgilhez, majd Czigler Győzőhöz és Sigray Jakabhoz fordult. A Kossuth utca 
sugárirányú, végleges, mai vonalát Bodola Lajos műegyetemi tanár készítette el – más városok-
ban ez a városi mérnök feladata lett volna.

A mérnök munkálkodása az 1880-as és 1890-es években adminisztratív és gyakorlati fela-
datokban merült ki: földmérés, építési engedélyezés, helyszíni szemle, középületek állagának 
felügyelete. A polgármesteri hivatalhoz érkezett építési kérelmekhez csatolt tervrajzokat Mi-
hálovits vetette össze az építési szabályrendelettel, s ha annak megfelelt, az engedély megadását 
javasolta a tanácsnak. (Látható ebből, hogy a szépítő bizottmány munkája annak idején 
hatékonyabb volt, igaz, nem terhelte annyi adminisztráció sem.) Mint a Korona Szálló, a 
leányiskola és húsárucsarnok ügyei mutatják, a mérnök feladata volt az elhatározott városi 
építkezések előzetes tervének elkészítése is.

E feladatokat 1903-tól Dóczy Pál látta el. Pályáját még Szerelemhegyi Károly polgárm-
estersége idején kezdte, de működésének akkortól kezdve lett igazán nagy jelentősége, amikor 
Szerelemhegyit 1905-ben fegyelmi vizsgálat miatt felmentették tisztsége alól, és a polgármesteri 
teendőket a fiatal, agilis Molnár Béla látta el, akit az 1909-es tisztújításon meg is választottak 
polgármesternek. Molnár erős kézzel fogta össze a városvezetést, és a kedvező országos poltikai 
helyzetet kihasználva számos építkezés korábban elhalasztott ügye került újra napirendre. A 
közgyűlési jóváhagyásra beterjesztett ügyek előadója Dóczy volt. Egyik első feladata volt az 
állás elnyerése után, hogy összeállítsa az építeni szándékozott új városháza tervezési programját. 
(A tervezési program alapján készítették el a pályázaton résztvevő építészek az első terveket.) 
Ő volt húsz év óta az első, aki leírta Lechner Ödön nevét a városban. Bár valószínűleg nem 
az ő ötlete volt az építész felkérése a városháza tervpályázatának bírálatára, Budapesttel való 
kapcsolattartó szerepe működése alapján nyilvánvaló. Így levelezett a városháza terveinek 
elkészítésével 1905-ben megbízott Vas Józseffel, aki 1907-ben a Constantinum leánynevelő-
intézet terveit is elkészítette. Nemcsak a középítkezéseknél játszott kulcsfontosságú szerepet. 
A város egyetlen mérnökeként rá hárult valamennyi földmérési, parcellázási, telekhatár-
kimutatási feladat. Magánmegbízást emellett nem vállalhatott volna. Nem meglepő, hogy 
1911-ben felmerült egy második mérnöki állás szervezésének igénye. (A másik oka ennek 
az volt, hogy a városvezetés nem bízott meg a városházát építő fővállalkozóban.123) A városi 

121  „Közügyek”: Félegyházi Ujság 1. évf. 1. sz. 1893. jan. 1. [5.]
122  „A mérnök úr működött”: Félegyházi friss ujság, 1. évf. 29. sz. 1902. szept. 21. 1.
123  BKMÖL V. 175/b. I. 1897/1911, 751/ki. 1912. sz.
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mérnöki hivatal átalakítása azonban tárgyalt korszakunkban nem következett be. Dóczy 1914 
utáni katonai, 1920 utáni főmérnöki, illetve helyettes polgármesteri tevékenységének, 1923-tól 
1930-ig betöltött iparhatósági biztosi munkásságának124 feltárása nem jelen tanulmány feladata. 
Dóczy az engedélyezésre benyújtott tervekre – elődjével ellentétben – rendszeresen rávezette az 
engedélyezés dátumát, így az ő hivatali ideje alatt keletkezett házak építéstörténete pontosabban 
tisztázható. Érdemét azonban inkább abban látjuk, hogy Molnár Béla – a város történetének 
rövid hivatali ideje ellenére is legjelentősebb polgármestere – koncepciózus városvezetésének 
szolgálatában föltette mindazon kezdeményezésekre és eredményekre a koronát, amelyekről 
ebben a tanulmányban beszámoltunk. 
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