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Félegyháza anno… 

Képeslapok és fényképek idézik meg a száz évvel ezelőtti város 

miliőjét. Helyi fényképészek, nyomdatulajdonosok és képeslap-kiadók által 

megörökített pillanatfelvételek teszik lehetővé az utókor számára, hogy 



bepillantást nyerjenek egy letűnt kor ünnepeibe és mindennapjaiba. Minden 

felvétel, amely megmaradt egy-egy pici láncszem a város múltjában, de 

éppen ez a sok apró emlék színesíti, adja a többletet és mutatja be a 

sokoldalúságát is. 

Az olvasó eme album segítségével bepillantást nyer Kiskunfélegyháza 

egyik legszebb korszakába. A könyv első részében bemutatjuk Félegyháza 

– Kunfélegyháza – Kiskunfélegyháza képeslapjait. A kezdetektől követjük 

nyomon a képes levelezőlapok kiadását, amely tükrözi a város alakuló, 

szépülő arculatát. Az első korszak képei 1910-ig mutatják be várost, a régi 

városháza klasszicista épületével. A második időszak képein már az új, 

szecessziós városháza monumentális szépsége látható, valamint az 1911 - 

20 között épült új középületek, magánházak, és a régi szélmalmok, mint a 

város jelképei. A harmadik időszak az 1920-as évek lüktető „nagyvárosát” 

tárja az érdeklődő elé, ódon szépségeivel és modern világával. 

A képeslapokon bemutatott város épületei, nevezetességei mellett 

szeretnénk bemutatni az itt élő embereket is. Azokat, akik nap, mint nap 

koptatták a képeken látható utcák macskaköveit, azokat is akik szomorúan 

vették tudomásul, hogy le kell bontani a régi városházát, de látták felépülni 

az új palotát. A könyv második része félegyházi ünnepek és mindennapok 

embereit mutatja be, többek között Szalay Gyula múzeumőr fényképein 

keresztül. A hivatásos fényképészek által készített műtermi felvételeken 

Félegyháza vezetői, neves emberei néznek ránk, valamint az ünneplőbe 

öltözött családok. A megőrződött családi albumok közül kiemeljük a Holló-, 

a Szerelemhegyi-, a Móra-, a Szabó-, a Tarjányi- és a Szalay-család képeit 

is. Emellett számos csoportkép, egyesületek vidám eseményei és az 

iskolák tablóképei mutatják be a régmúlt örömteli pillanatait. 

A Félegyháza anno kötet létrejötte és megvalósulása szép példája 

az összefogásnak. A bemutatásra került archívum alapját a Kiskun 

Múzeumban őrzött képeslap- és fényképgyűjtemény adta. A képeslapok 

eddig ismert és megmaradt típusainak teljes körű bemutatásához a Bács-

Kiskun megyei Levéltár, valamint számos magángyűjtő is hozzájárult. 

A félegyháziak örömeit, ünnepeit és hétköznapjait megörökítő családi 

fényképeket a gyűjtőmunka idején, felhívásunkra több helyi család is 

gyarapította. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden intézménynek és 

munkatársának, magángyűjtőnek és fényképeket rendelkezésre bocsátó 



családnak, hogy az album létrejöttéhez ezáltal hozzájárult, annak 

megvalósulását segítette. 

Szeretettel ajánljuk e szép albumot minden Kiskunfélegyházán élő, 

városát tisztelő, emlékeit őrző lakosának, valamint azoknak, akiket az élet 

elvitt az ország más vidékére, de új otthona mellett szülővárosát sem 

felejtette el, és azoknak, akik határainkon túl is félegyházinak vallják 

magukat.  Ajánljuk e könyvet mindenkinek, akik többet szeretnének tudni 

Kiskunfélegyházáról. 

 


