
Zalaegerszeg város 
száz éve 

Zala megye székhelyét írásos dokumentum 1247-ben említi először (Legkorábbi 
történetéről a Honismeret 1983. évi 3. számában olvashattunk.) Am a helység életében 
sokkal nevezetesebb dá tum 1885. m á j u s 13-a, amikor az első tisztújítással (vagy talán 
inkább tisztviselő-választással) Zalaegerszeg rendezett tanácsú — tehát modern érte-
lemben véve is — város lett. Ennek a jelentős eseménynek centenáriumát ünnepli 
Zalaegerszeg, s . a történész ilyenkor visszapillant az elmúlt évszázadra, melyben 
kialakult , formálódott a város arculata, de végérvényesen napja inkra nyerve el az 
igazgatási, gazdasági és kulturális központ szerepét. 

Zalaegerszeg polgári kori történetében három urbanizálódó időszakot kell kiemel-
nünk. Az egyik a várossá nyilvánítással kezdődően századunk tízes éveiig, a másik, 
századunk húszas éveitől a gazdasági világválság jelentkezéséig ter jedt , míg a har-
madik, a legintenzívebb szakasz a szocialista kori fe j lődés korszaka, mely napjaink-
ban is formálja, a lak í t j a a városképet, szolgálja lakói boldogulását. 

Miután ez utóbbi korszak korántsem befejezett, e c ikkben a két polgári kori perió-
dussal szeretnék foglalkozni, elsősorban a várossá a lakulás és várossá fejlődés moz-
zanatainak felidézésével. 

Az 1871. évi közigazgatási törvény u tán Zalaegerszeg nagyközségként szerveződött, 
azon r i tka helyzet állt elő, hogy a várossal is rendelkező megye székhelye nagyközség 
lett. Zalaegerszeg azonban a korszerű közlekedés hiánya miatt eléggé elszigetelt volt: 
ugyanis a XIX. század második felében megépített Sopron—Szombathely—Nagykani-
zsa vasúti fővonal Zalaegerszeg mellett hét kilométerrel haladt el. így Zalaegerszeg 
a környék igazgatási és gazdasági központ funkciójá t egyre csökkenő mértékben 
tudta ellátni. Megmaradt kereskedő-hivatalnok megyeszékhelynek, a polgári fejlődés 
igen mérsékelt csíráival. Ugyanekkor a sokkal polgárosultabb, már 1872 óta város 
Nagykanizsa mindinkább magának követelte a vezető szerepet. A múl t század máso-
dik felében több beadványban kérte, hogy a megyeszékhelyet helyezzék át Nagy-
kanizsára, amit minden bizonnyal csak a költözködés óriási költségei miatt nem 
tett meg a kormányzat (uj épületek emelése, hivatalok létesítése, hivatalnokok le-
telepítése stb.). 

1884. augusztus 10-i tanácsülésen vetette fel egy helybeli ügyvéd, Kovács Károly, 
hogy a megyeszékhelyet rendezett tanácsú várossá kellene alakítani, a közigazgatást 
szakképzett emberek kezébe kell adni, ezáltal egyúttal kikerülnének a szolgabíró 
nemegyszer nehezen elviselhető „gyámkodása" alól is. 

Kovács Károly teljesen vagyontalan, de sikeres zalaegerszegi ügyvéd volt, néhány 
büntetőperben tette ismertté nevét, továbbá rendkívül jó szervező és tettrekész ember 
hírében állt. Népszerűségét fokozta, hogy az 1869-ben alakult Torna Egyletből 1874-
ben önállóvá vált önkéntes tűzoltóság parancsnokaként 18Ö2 augusztusában országos 



tűzoltókongresszust rendezett Zalaegerszegen, ahová az ország valamennyi várme-
gyéjéből érkező delegátusok nem kis hasznot hoztak a város főként kereskedelemből 
és vendéglátásból élő lakosságának. Egyben ismertté tet te Zalaegerszeget, amire nagy 
szükség is volt, mer t eléggé különös, hogy egy polgárosultabb város mellett egy 
meglehetősen középszerű nagyközség a megyeszékhely. 

Zalaegerszeg nagyközség várossá alakulásának terve tehát 1884 augusztusától a 
megvalósulás ú t j á ra lépett, s majd háromnegyed év múl tán erőfeszítésüket siker 
koronázta: 1885. március 24-én megjelent az alispán rendelete a képviselő-testület 
tagjainak megválasztásáról, ami egy hónappal később meg is történt. Ezt követően 
má jus 13-án megválasztották az első tisztikart, és az első polgármestert Kovács 
Károly személyében. 

Kovács Károly polgármester városunk élén egészen ú j , addig soha nem tapasztalt 
fejlődési ütemet diktá l t Zalaegerszegnek. Majd egy hónappal hivatalba lépése után 
már 60 000 forintot jegyeztetett a várossal vasútépítésre, továbbá elhatározták egy 
lovasszázad letelepítését is, ezért laktanyát építettek lovardával együtt. Az állandó 
katonaság léte ismét fellendítette a termény- és élelmiszer-kereskedelmet, továbbá 
a lovasság karhatalmi célokra is igénybe vehető volt. Még a várossá alakulás évében 
megalakították a város iparosai az ipartestületet is. 

Régi vágya volt a városnak egy középfokú oktatási intézmény. A meglévő polgári 
fiúiskolához rövidesen felsőkereskedelmi iskolát is szerveztek, de egyre égetőbbé vált 
a gimnázium hiánya. 1895-ben aztán (fél évszázados küzdelem után) megnyitotta 
kapuit a város gimnáziuma, amely később felvette Deák Ferenc nevét, napja inkban 
pedig a költő és hadvezér Zrínyi Miklós nevét viseli. 

Időközben a város másik vágya is tel jesült : megépült a Boba—Zalaegerszeg—Lenti 
—Csáktornya vasútvonal, a város korszerű közlekedést kapott , ez lehetővé tette Zala-
egerszegnek a gazdasági felvevőterületével való összeköttetést. Az első mozdony 
— nem kis ünneplés közepette — 1890. október 19-én haladt végig az ú j vaspályán. 

Időközben bővítették a huszárlaktanyát is, mert a honvédség egy önálló lovas-
egységet (teljes osztály huszárt) szeretett volna itt elhelyezni, ezt a bővítést is vállalta 
a város, pedig anyagi ere je már nagyon kimerülőben volt, sőt évek óta kölcsönökből 
fedezte a középítkezéseket. Már a vasútépítés kezdeteinél, 1886-ban 300 000 forint 
felvételére kényszerült, s az építkezések előrehaladtával a felvett összegek egyre nö-
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vekedtek. A város m a j d n e m elsüllyedt az adósságban. Az 1885-ös 30%-os városi pót-
adó tíz év alatt m a j d n e m megháromszorozódott, a város pénzügyei már szinte követ-
hetetlenek voltak, úgyhogy ennek rendezésére a megye külön bizottságot kényszerült 
kiküldeni. A nagy városfejlesztőt, Kovács Károlyt — elsősorban a város pénzügyi 
helyzete miatt — az 1895-ös polgármester-választáson megbuktatták, ám az őt követő 
polgármestereknek — bár szigorú takarékosságot hirdet tek — a középítkezéseket 
folytatniuk kellett. Emeletet húztak a városi tanács épületére, a század elején vil-
lanytelepet létesítettek, felépítették a polgári leányiskolát, a legfontosabb utcákat 
közvilágítással látták el, rendbe hozták a város esők u tán sártengerré változó utcáit, 
fasorokat ültettek és nagy összegekkel járul tak hozzá a város második vasút jának, az 
1913-ban megnyitott Zalaegerszeg—Zalalövő—Bajánsenye vasútvonal építéséhez. 

A város most már egyre jobban ellátta megyeszékhely-funkcióját, a vármegyei 
hivatalok (főispáni, alispáni hivatal, államépítészeti hivatal , tanfelügyelőség stb.) léte 
és a tisztviselők letelepedése jelentékeny magánépítkezést is elindított. Ezért a város 
iparosai, kereskedői mindnyájan támogatták az építkezéseket, a vasúti, városrende-
zési beruházásokat, mellyel gyakorlatilag mindenki számára munkaalkalmat terem-
tettek Zalaegerszegen és környékén. Az 1910-es évekre kirajzolódik a város hivatal-
nok—kisiparos—kereskedő jellege, mely a szocialista ipar kifejlődéséig változatlan 
meghatározója volt Zalaegerszeg gazdasági arculatának. 

A fejlődés a lakosság és az épületek számában is kifejeződik: 1880-ban mindössze 
624 ház volt a városban. 1910-re ez a szám 1353-ra nőtt, és a városnak 10 844 lakója 
volt. A város, történetének első negyedszázadában felnőtt a vidéki varosok színvona-
lára, már több újság jelent meg és egyre gyakoribbak voltak a kul turál is rendezvé-
nyek. Ezt a fejlődést törte derékba az 1914-ben kezdődő világháború. A háború har-
madik évében leállt minden magánépítkezés, és ez két -három év múlva katasztrofális 
lakáshiányhoz vezetett. 

Czobor Mátyás, a város 1917-ben megválasztott polgármestere mindenekelőtt a 
lakáshiány felszámolását tűzte ki célul. Három év alat t a város pénzén felépített ún. 
„kislakás"-akcióval felszámolták az egészségtelen lakások többségét, ma jd a régi 
huszárlaktanyát is lakásokká alakították át. A szombathelyi püspök — a város 
kérésére — kiparcelláztatta a gimnázium és a vasútállomás mögött fekvő püspöki 
birtokot, ezeken a telkeken a város módosabb polgárai egy évtized alatt több mint 
400 magánházat emeltek, és 31 ú j utca nyílt. 

A középítkezések sorát egy 1924-ben épült korszerű posta nyitotta meg, ezt köve-
tően ugrásszerűen megnőtt a telefon-előfizetők száma is. Bővítették a vasútállomást, 
úi épületet kapott a városi rendőrség, megszervezték és ú j épületet kapott a város 
hivatásos tűzoltósága is. Fejlesztették az egészségügyi intézményeket is. Létrehozták 
a Vármegyei Mentőegyesület zalaegerszegi szervezetét, bővítették a kórházat, és az 
egykori internálótábor helyén 720 tüdőbeteg elhelyezésére való „Zalai Munkásszana-
tór ium" nyílott. (Megkérdőjelezhető azonban egy hadifogolytáborból átalakított sza-
natór ium „korszerűsége" s felszereltsége, mikor költségvetése alig haladta meg a kb. 
300 ágyas kórház egyik osztályáét.) Czobor Mátyás polgármester 1923-ban meghir-
detett út- és járdaépítési programja 1930-ra komoly eredményeket hozott. A legna-
gyobb forgalmú utcákat aszfaltozták, illetve kockakővel burkolták, já rdákat építettek, 
a beépítetlen területeken pedig parkokat alakítottak ki. 

A két világháború közötti időszak legnagyobb beruházását az akkori apátplébános, 
Pehm (később Mindszenty) József já r ta ki a városházán. 1929-ben Serédi herceg-
pr ímás szentelte fel a majdnem egymillió-kétszázezer pengős ráfordítással felépült 
Notre-Dame apácazárdát, mely egyben tanítóképzőt, polgári és elemi leányiskolákat 
is fenntartot t . Ezzel sikerült enyhíteni a megye krónikus tanítóhiányán, és megadták 
a középfokú képzés lehetőségét a leányoknak is. A másik „Pehm-féle" beruházás 
egy ferences kolostor és a hozzá épített templom volt. 

Tíz év alatt a város 8 millió pengőt költött középítkezésre és 5 millió pengőt 
költöttek magánépítkezésre. Ezek a nagyarányú építkezések megfelelő munkalehető-
séget teremtettek a városban és a város környékén élő munkásoknak, s ez a fejlesz-
tési program nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a válság első éveiben a városban 
nem, vagy csak nagyon kis mértékű volt a munkanélküliség. Czobor nagyszabású 
programjából azonban a legfontosabb, a csatornázás nem valósult meg. Az építkezé-
sek következő intenzívebb, de a húszas évekétől messze elmaradó szakasza a har-
mincas évek közepétől indult meg (ezt az időszakot elsősorban a magánépítkezések 
jellemzik), de a lassan kibontakozó fejlődést ezúttal a második világháború sza-
k í t j a meg. 

1945. március 29-én szabadult fel Zalaegerszeg, s ettől a naptól számít juk fejlődé-
sének harmadik, legintenzívebb, nap ja inkban is egyre erősödő szakaszát. 

Dt. Halász Imre 
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