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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Horváth Balázs István 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 

Név:   Horváth Balázs István 
Levelezési cím: 6080 Szabadszállás, Mátyás király tér 3/1. 
Telefonszám:  +36-30/68-79-782 
E-mail cím:  horvath.balazsistvan@gmail.com  

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

Szabadszállás Városháza 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása1 

□ agrár- és 
élelmiszergazdaság 

□ egészség és életmód X épített környezet 

□ ipari és műszaki 
megoldások 

□  kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása:  

Az építmény elsődlegesen a közösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja. A 195 esztendővel ezelőtt épült Városháza az ország első ilyen 
célra felhúzott épülete. Klasszicista stílusjegyeit megtartotta. 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

□ igen, amely nemzetiség:2  

X nem   

  
                                                             
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 

mailto:horvath.balazsistvan@gmail.com
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4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. 
 

5. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

X települési □ tájegységi □ ágazati 

amely értéktár neve: Szabadszállás Települési Értéktár 

 

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez 
kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés 
bemutatása): 

 

A XVIII. század közepéig a református templom mögött (a mai tűzoltósági épület 
helyén) állt a Helység Ház. Mivel szűkössé vált, ezért a Fő Kapitány 
hozzájárulásával – 1781-82-ben – a mostani Városháza udvarának nyugati részén 
álló Quarterialis Házba (katonai vezetők háza) költözött a Tanács. A régi helyiségből 
jegyzői lakás lett, s új Quartely Ház is épült. Néhány évtized alatt ezt a helyet is 
kinőtték, s magának az épületnek az állaga is leromlott, így 1825-ben új Városháza 
építésére kapott engedélyt a Tanács. 

Az épülethez a téglát és a cserepet a kecskeméti Farkas Mihály égette. A kőműves 
munkát Fischer Ágoston, az ácsmunkát Novák Gergely kecskeméti mesterek, az 
üvegezést Vantsa Sámuel kiskunfélegyházi asztalos végezték. A velük kötött 
szerződés dátuma 1826. március 6., de már októberben az olvasható a 
jegyzőkönyvben, hogy a legelső ülését tartja az Új Város Házában a Tanács. 

„Így készült Kis Kun Szabadszállásán az ország első emeletes Városházája.”3 

A szabadszállási Városháza műemléki védelem alatt álló közigazgatási épület. 
Műemléki azonosítója 2350, törzsszáma 638. 

A klasszicista városháza a József Attila utca vonalában csatlakozó beépítéssel 
épült, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes épület, cseréppel fedett 
kontyolt, haránt irányú nyeregtetővel. 

Az épület északi véghomlokzatához nyaktaggal új épület csatlakozik, földszintjén 
egykor gyógyszertár, ma Helytörténeti Gyűjtemény, az emeleten a városháza 
szobái vannak. 

Keleti főhomlokzata pilaszterekkel (faloszlopokkal) tagolt, timpanonos (orommezős) 
középrizalit (a homlokzat síkjából kiemelkedő rész) kialakítású, földszintje11 
tengelyes: 4+3+4.  

  

                                                             
3 Tóth Sándor Szabadszállás múltjából, Szabadszállás 2001 153. o. 



4 

Középső 3 tengelye a rizalitban van, ebből a középső tengely egy félköríves 
záródású nagykapu (az épület bejárata), mellette két téglalap alakú osztott ablak. 

 

Jelmagyarázat: I pilaszter, Δ timpanon, ∏ középrizalit, I tengely, – öv/ osztópárkány, 
□ vakablak 

 

A rizalit szélén, valamint a két szélső tengely után egyszerű pilaszterek fogják át a 
két emeletet. 

A földszinti jobb és bal szélső 4-4 tengelyből a két legszélsőben vakablak van, s az 
ablakok helyén 1-1 emléktábla: 1956. szabadszállási áldozatai és Petőfi Sándor 
emlékére. A többi tengelyben téglalap alakú osztott ablak helyezkedik el a 
félköríves záródású tükrökben. 

A földszint felett öv-/osztópárkány (a két szintet elválasztó, az épület homlokzatán 
végigfutó, a fal síkjából kiemelkedő vízszintes tagoló elem) látható. 

Az emeleten 13 tengely: 4+5+4. A szélső 4 tengelyben téglalap alakú osztott 
ablakok, a következő 5 tengely a középrizalit, benne 1+3+1 kiosztásban téglalap 
alakú osztott ablakok.  

A timpanonban a város címere és az építés évszáma: 1826. 

A nyugati, kerti/udvari homlokzat földszinti felét tönkretette a kaputól jobbra 
csatlakozó beépítésben felhúzott új épület (szolgáltatóházi épület), így a kerti 
homlokzatnak csak a baloldala maradt meg. A félhomlokzat földszintjén 6 tengely: 
5+1. Az öt tengely ablaknyílás, ebből a bal szélső vakablak, a többi téglalap alakú 
osztott, az egy tengely a félköríves kerti kapu. 

Az emeleten a teljes hosszában megmaradt a 11 tengelyes (1+9+1) homlokzat. A 
bal szélső tengely itt is vakablak, egyébként minden tengelyben téglalap alakú 
osztott ablak van. A két szélső tengely enyhe kiülésű sarokrizalit.   
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A kapualj szegmentíves, dongaboltozatos. Az épület kéttraktusos, középfolyosós 
elrendezésű. A földszinten dongaboltozatos folyosó és helyiségek, az emeleten 
tükörboltozatos folyosó, és jellemzően síkmennyezetes helyiségek.  

Az újabb szárnyak az 1970-es években épültek. 

Az emeleti „zsibongóban” a lépcső melletti falon a Kun Miatyánk bronztáblája, a 
lépcsővel szembeni főfalon Kis-Tóth László festőművész, a magyar 
Képzőművészeti Egyetem művésztanára Kun Lászlóról készült képe létható. A kép 
2009-ben készült a kunok I. Világtalálkozójára és a művész a városnak 
adományozta. 
 

Az épített környezeti szakterületi besorolás indoka, hogy az építmény 
elsődlegesen a közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. A 195 
esztendővel ezelőtt épült Városháza az ország első ilyen célra felhúzott emeletes 
épülete, amely eddigi léte alatt a klasszicista stílusjegyeit megtartotta. 

 

7. Indoklás az értéktárba felvétel mellett: 

 

A 195 esztendővel ezelőtt épült Városháza az ország első emeletes Városházája.  

Bár gépészetileg korszerűsítésre került, egyebekben a főépület változatlan maradt. 
A megnövekedett helyigényeket jól elkülöníthető hozzáépítéssel oldották meg. 

Nemcsak építészeti emlék, de jellegénél fogva, közel két évszázad emlékeinek, 
szellemiségének az őrzője is. 
 

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

Tóth Sándor Szabadszállás múltjából, Szabadszállás 2001 

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

www.szabadszallas.hu/ertektar 

 

III. MELLÉKLETEK 
 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

 

 

 

 

http://www.szabadszallas.hu/
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A Városháza fő (keleti) homlokzata 

 

 

 

Az északi oldal toldása a Helytörténeti Gyűjteménnyel 
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A déli oldal toldása a Szolgáltató Házhoz 

 

 

 

A faragott főkapu 
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A kapualjat a keresztfolyosónál kettéosztó belső ajtó 
 

    

 

Földszinti dongaboltozatos és az emeleti síkmennyezetes keresztfolyosók 
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Lépcső a földszintről a félemeleti lépcsőfordulóba, onnan az emeleti galériába 

 

 

 

A hátsó (nyugati) homlokzat baloldali része. 
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A hátsó (nyugati) homlokzat jobboldali része (és a szolgáltató házhoz kötődő 
épülettoldat) 

 

 

 

  

 

 

A hátsó (nyugati) egyszerűbb (kerti/udvari) kapu 
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A Kun Miatyánk táblája a galéria oldalfalán 
 

 

 

Az emeleti galéria Kun László festménye 
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Az emeleti keresztfolyosón lévő portréképek egy része 

 

 

 

 
 

 

A kert/udvar egy része 
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Az új Városháza építési terve 
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