
valóban a kisbirtokosság alkotta. A Kisgazdakör a harmincas évek végére politikai tartalom-
mal telitödött, és a Független Kisgazdapárt erős szervezetévé vált. A demokratikus érzelmű 
és józanul gondolkodó birtokos gazdákat maga mögött felsorakoztató Kisgazdakör feladata a 
nemzeti szocialista, majd a nyilaskeresztes pártok befolyásának ellensúlyozása lett, amelyek-
nek demagóg Ígéretei az agrárproletariatus körében is terjedtek. 

Ugyanez a meggondolás vezette az uralkodó köröket, amikor beleegyeztek, hogy az építő-
munkások Dunapentelén szakszervezeti csoportot alakítsanak. A Magyarországi Építőipari 
Munkások Országos Szövetsége budapesti központjának bejelentését, amely szerint Dunapen-
telén Szentgáli József kőműves vezetésével befizetöhelyet létesít, az 1937. július 7-én kelt 
alispáni határozat jóváhagyta. 

Mat uss Lászlóné 

„Zala Egerszeg mezőváros 
Szépítő Bizottmánya"1 

1858. szeptember 5-én kelt az a 11056. számú megyehatósági leirat, amely a Szépítő Bizott-
mány működését meghatározta és kinevezte tagjait . Az első — alakuló — ülést 1858. szeptem-
ber 16-án tartották. Az alapító tagok: Koppányi Ferenc elnök, dr. Smalkovits Mihály és Isoó 
Ferenc közbirtokosok. Du zár István polgármester, Kossina Károly főmérnök mint tagok és 
Donászy Ferenc tollnok, azaz jegyzőkönyvvezető.2 Különösen az első ülések jegyzökönyvei 
érdekesek, mert itt találjuk az alapszabályzatban leírt feladatokat, célokat, az első városi szem-
leút tapasztalatait és az erről készült tervezetet. 

Meglepő, hogy megalakulhatott a bizottmány és leírhatták a látottakat. Sopronban például 
— a Bach-korszak elnyomása miatt — csak 1864-ben alakult városszépítő bizottság, alapsza-
bályzat és jegyzőkönyv nélkül, és csak mint asztaltársaság működhetett 1869-ig.3 Pedig Sopron 
sokkal fejlettebb, kulturáltabb város volt, és később országosan is híressé vált városszépítő 
egyesülete. Meg kell említeni, hogy Budapesten már 1805-ben javasolták és 1808-ban megala-
kult a Szépítő Bizottmány.4 

A Zalaegerszegi Szépítő Bizottmány feladata az volt, hogy a város szépítése és csinosítása 
érdekében megfelelő intézkedéseket és határozatokat hozzon azután, hogy a város utcáit, há-
zait megszemlélte és a hiányosságokat jegyzékbe foglalta. Űj ház építéséről és a régiek bőví-
téséről építési tervet kellett készíteni, és ezt a bizottmány véleményezte. Eddig ugyanis min-
denki a saját tetszése szerint építkezett. 

A szeptember 18-án tartott városi szemle tapasztalatait október 6-án tárgyalták meg. Elha-
tározták a legsürgősebb teendőket is. A szemle leírásából megtudhatjuk, hogy milyen is volt 
Zalaegerszeg 1858-ban? Bizony a mai szemmel nagyon lehangoló, viszont a korabeli viszonyo-
kat tekintve nagyon is becsülendőek és nagyra értékelhetőek a bizottmány erőfeszítései a vá-
ros szépítése érdekében. Észrevették a hibákat, és úgy látszik felébredt az igény a szebb, kul-
turáltabb városkép iránt. Érdemes bővebben kitérni munkájukra . 

A városban sokszor volt pusztító tűzvész, az ellene való védekezés már régebbi keletű. Az 
1858-ban tartott szemlén is megállapították, hogy még mindig sok £ szalma és zsúptetős ház, 
továbbá elhagyott, romos épületek vannak, amelyek igen tűzveszélyesek. A dűlőfélben levő 
épületek balesetveszélyesek és a „város dísztelenségére is szolgál"-nak. 

Igen meggyőzően írnak a szennyező anyagokról: „Miután tapasztaltatott, hogy a városban 
némely házakból a mosadék. szemét, ganéjlé, s kút-víz összegyűlése, valamint az ipar üzlet 

'Ezt az írást abból az alkalomból közöljük, hogy Zalaegerszeg száz esztendeje lett ren-
dezett tanácsú város. (Szerk.) 
2Zala megyei Levéltár. V. 1601. 71 doboz 769. (Zalaegerszeg város Levéltára). A további 
idézetek is innen valók. 
3Soproni Szemle, 1983. 1—2. szám. 
'Budapest Lexikon, 1104—1105. old. 
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használata utáni folyadék által nem csak az egészségre ártalmas, hanem a város dísztelenségére 
szolgáló rondaság az utcára kieresztetik, ugyanezért szorosan megtiltatik, hogy jövőre senki 
az istálló, ólak, úgy árnyékszékekből szivárgó rondaságot, úgy ipari üzlete után összeszaporo-
dó folyadékot az utcára kiereszteni ne merészeljen." Kötelezik az Arany Bárány Szálloda tulaj-
donosát, hogy az onnét kifolyó „egészségre ártalmas" szennyvizet ,.födött canális alatt vezesse 
ki az utcán levő vízárokba". Még kilenc háztulajdonost hasonló okokból , ,feljelöltek" (felír-
tak), és figyelmeztettek, hogy a mulasztókat megbüntetik. Javasolják, hogy az udvarokba göd-
röt ássanak és ide hord ják a szemetet, ha pedig ez megtelt, hordják ki a városból! 

A házak előtti á rkok tisztogatását is elrendelik, mert időnként elteltek, és nem folyt el ben-
nük a víz. A város ú j árkokat is készíttetett. A városi kanász és csordás reggel a városon ke-
resztül hajtotta végig a marhákat és „sertvéseket" és a „legnagyobb botrányra a szentegyház 
előtt meg állapodni, s azok össze jöttét bevárni szokták". Ezentúl a városon kívül kellett be-
várni az állatokat. Tapasztalták még, hogy ..többen a városi lakosok közül sertvéseiket honn 
(otthonn) tartva, azokat az utcára kieresztik, és egész napokon át zalámbolni hagyják, s ez által 
az itt zalámboló sertvések az utcákon nem csak rondaságot hagynak, hanem a víz árkokat is 
bet iporják s fel túrják . . ." Ezt is megtil t ják. 

Az országos vásárok alkalmával, esős időben, igen nagy sár lehetett, mert amikor már nem 
lehetett járni a sátrak előtt, egyszerűen összetolták kupacokba a sarat. Ez aztán ott éktelenke-
dett, s időnként el kellett hordani. A gyalogjárdák is sárosak voltak esős időben, ezért elren-
delték, hogy a háza előtt mindenki ..megkövecseztesse, s ezt tisztán tartsa". Az utcákon és 
járdákon a forgalmat akadályozó köveket, kereskedésre kirakot t fákat kérik elrakni. Felszólí-
tották a háztulajdonosokat, hogy a házuk előtti gyomot és gazt sarabolják le. Tapasztalták, 
hogy gyakran még a vagyonosabb háztulajdonosok kerítései és kapui is „rossz és düledezett 
állapotban vannak s ez által nem csak a tolvaj lás véghezvitele mozdíttatik elő, hanem a város 
dísztelenségére is szolgál . . ." Javasolják a kőhíd megszélesítését és megállapították, hogy az 
eddigi útjavítások jól sikerültek, és ezért nem kell a szekereknek a járdára felhajtani. Ahol 
karfákat és cövekeket találnak a házak előtt, ott elrendelik, hogy „házaik előtt lámpát is felál-
lítani, s azt minden nem hold világos este meggyújtani" kell. 

Sok, alacsony kávával ellátott kutat találtak, melyek ,,életbiztonsági szempontból" veszélye-
sek, ezért a magasításukat határozták el. A Kanisai (mai Kossuth Lajos) utcában lévő két szal-
mátetős ház állapotát nemcsak tűzveszélyes volta miatt bírálták, hanem ,,más részről a meg-
lehetősen csinosan épült utcának ezen két ház dísztelenségére is szolgál". Javasol ják is a két 
ház szalmatetejének kicserélését. Többször intézkedtek a házak egyenes vonalba való építé-
séért, amit a helyszínen ellenőriztek. Ezek már egyértelmű városképjavító intézkedések! A ké-
sőbbi években inkább építészeti ügyekben véleményeztek, hoztak határozatokat, de felléptek 
a szennyezések ellen is. 

Inkább közlekedésbiztonsági szempontból foglalkoztak az utak melletti fákkal, fasorokkal, 
így 1860-ban a Csácsi út járhatatlansága miatt megvizsgálták az út két oldalán ültetett nyárfá-
kat, és javasolták minden második kivágását. A Pesti (mai Batthyány Lajos) utcától nyugatra 
a gyepüben nyárfákat említenek és „bús fenyő ágakkal fűzött kerítést" készített egy lakos. 
Tehát fenyőfák voltak a városban, vagy a város határában. 

A Kiscsapó (mai Munkácsy Mihály) utcában akarta megépíteni 1884-ben rituális fürdőjét az 
izraelita közösség, ahol hetente egyszer fr iss forrásvíz volt biztosítható. Terveit a bizottmány 
véleményezte. 

A Szépítő Bizottmány úttörő munkája — amely itt az első környezetvédelmi és városszépítő 
tevékenység — bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy Zalaegerszeg 1885-ben rendezett tanácsú 
várossá váljon. 1885-től ú j fejezet kezdődött: a 27 éve működő Szépítő Bizottmány Szépítészeti 
Bizottsággá, majd 1902-ben Szépítő Egyesületté alakult át. 
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