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VÁROSKALAUZ 
A MÚLT 

TÜKRÉBEN

Minden településnek megvannak a maga „legendái”: események, melyek megvál-
toztatták az itt élő közösség életét; természeti csapások, melyeket sokáig meg-
őrzött az emlékezet; tárgyalások, melyek alatt életekről döntöttek; építkezések, 
melyek a mai utcaképet kialakították; fényképek, melyek régi tervekről regélnek; 
feljegyzések, melyek a hajdani, már-már homályba vesző életmódról mesélnek. 

Prospektusunkban Zalaegerszeg múltjának darabjaiból gyűjtöttünk össze egy 
csokorra valót, s azokat egy belvárosi séta útvonalára fűztük fel, teret adva a je-
lennek is.

A kiadványt böngésző utazó, reményeink szerint, színes képet kap Zala megye 
történelmi székhelyéről, ám az utazás úgy teljes, ha magunk barangoljuk be a 
várost, hogy felfedezzük annak titkait.

H-8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 
Telefon: +36 92/ 316-160, +36 92/ 510-696  • Fax: +36 92/ 510-697

E-mail: zalaegerszeg@tourinform.hu

www.zalaegerszegturizmus.hu

Kiadta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fk: Balaicz Zoltán polgármester

Írta és szerkesztette: Tódor Tamás, Tourinform Zalaegerszeg 
Grafika: Artonius Stúdió

Zalaegerszeg 2017.

ZALAEGERSZEG 
TITKAI



KÖSZÖNTŐ

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK, 
KEDVES VENDÉGEINK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében című 
színes könyvecske újabb kiadásának valamennyi olva-
sóját. 

„A titok azért titok, hogy zárjai egyszer felpattanjanak.” Nos, Háy János író, költő szavainak 
megfelelően a zalaegerszegi Tourinform Iroda kiadványt jelentetett meg 2013-ban, mellyel külön-
leges, rejtélyekkel teli kalandra invitálták az érdeklődőket. A sajátos turisztikai füzet népszerűnek 
bizonyult, sokan vágtak neki a Deák térről induló virtuális túrának, hogy aztán sok más mellett a 
Mindszenty, a Kazinczy és a Széchenyi tér számos nevezetességének, azok eredetének megis-
merése után a Piac téren zárják sétájukat. 

Pikáns történetek, drámai fordulatok egyaránt helyet kaptak a gyűjteményben, megismerhettük 
például az 1796-os börtöndráma és az 1826-os pusztító tűzvész részleteit, kiderült, miféle káro-
kat okozott az 1800-as évek végén egy forgószél, de az első, Zalaegerszegen vetített filmről is 
olvashattunk, és a sorok választ adtak arra is, kicsoda valójában Gizike? 

Zalaegerszeg 2017-ben, vagyis ebben az esztendőben ünnepli a település első, 1247-es írásos 
említésének 770. évfordulóját, ez alkalomból kicsinosították, új köntösbe öltöztették az alkotók a 
kiadványt, mely természetesen meglepetéssel szolgálhat azoknak is, akik az előző, első kiadást 
olvasták már. Újabb történetek és fotók színesítik, gazdagítják e lapokat, tartalmas szórakozást 
ígérve a városban élőknek csakúgy, mint a zalai megyeszékhelyre érkező turistáknak. 

Ismerkedjenek Zalaegerszeggel, múltjával, értékeivel, legyenek akár zalaegerszegiként is ven-
dégek egy túra erejéig a településen. Hagyják szárnyalni a fantáziájukat, képzeljék maguk elé, 
milyen lehetett az élet azokban az esztendőkben, azokban a belvárosi épületekben, melyekkel a 
következő hasábokon találkozhatnak. 

Minden kedves Olvasónak tartalmas, kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok!

 

Balaicz Zoltán
polgármester

FORRÁSJEGYZÉK:

A Zalaegerszegi Törvényszék bíróságtörténeti kiadványa (2017) * Arany Horváth Zsuzsa: Lakatfal Zalaegerszegen – Valentin-nap és a házasság hete 

(www.zaol.hu, 2016.02.14.) * Benczéné Nagy Eszter – Fülöp István – Markó Imre Lehel: Zalaegerszeg utcanevei (1977, Zalaegerszegi füzetek 3.) 

* Béres Katalin: Borbély György – Egy vidéki értelmiségi a századfordulón (Zalai Múzeum 10, 2001) * Béres Katalin – Megyeri Anna: Zalaegerszeg 

(Központok a Zala mentén – A Göcseji Múzeum állandó kiállítása /Katalógus/, 2002) * Cseh Valentin: Légi harcok Zalaegerszeg térségében a második 

világháború idején (Egerszegi évszázadok, 2016) * Cselenkó Borbála: Zalaegerszeg, a szombathelyi püspök uradalma 1777-1848 – A mezőváros és 

földesura kapcsolattörténete (Zalaegerszegi füzetek 12., 2011) * Csomor Erzsébet: 1956 Zalaegerszegen (Zalaegerszegi füzetek 7., 2001) * Csomor 

Erzsébet: Járványok, elemi csapások Zalaegerszegen a 18. század végén és a 19. század első felében (Végvárból megyeszékhely, 2006) * Csomor 

Erzsébet: Kulturális programok a Kvártélyház udvarán 1981-2001 (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Cso-

mor Erzsébet: „Szegények mindig lesznek köztetek…” – A zalaegerszegi Ispita első másfél évszázada (Zalai történeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 

67., 2009) * Csomor Erzsébet: Közakadozásból épült az egerszegi kórház egykori kápolnája (Zalai Hírlap, 2015.02.14.) * Csomor Erzsébet – Paksy 

Zoltán: Nevezetes események a vármegyeházán 1919-1945 (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Csutor 

Imre: Észrevételek és adalékok Bátorfy Lajos úr Adatok Zalamegye történetéhez című munkájához (1890) * Dr. Fára József: Zalaegerszeg és Göcsej 

részletes kalauza (1934) * Dr. Pesthy Pál: Zalaegerszeg múltja és jelene (1931) * Emlékezem – A zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem 

20 éves jubileumi kiadványa (2003) * Erős Krisztina: A városi strand hatvan éve (Zalai Hírlap, 2016.08.06.) * Foki Ibolya: Szállásházból vármegyeháza 

1849-1919 (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Káli Csaba: Egy bérház anatómiája. A zalaegerszegi Pontház 

építéstörténete (Egerszegi történeti tanulmányok - Zalaegerszegi füzetek 11., 2010) * Káli Csaba: Zalaegerszeg 1945-ben (március 29 – november 4.) 

(Zalaegerszeg évszázadai, 1997) * Káli Csaba: Zalaegerszeg az „ötvenes években” 1947-1956 (Zalaegerszegi füzetek 9., 2005) * Káli Csaba: A Magyar 

Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára (2014) * Kapiller Imre: Börtönlázadás Zalaegerszegen 1796-ban (Zalai történeti tanulmányok – Zalai Gyűjtemény 

67., 2009) * Kapiller Imre: A Kvártélyház építése és berendezése 1765-1849 (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 

2009) * Kelenik József: Király vár hódolt városban – Egerszeg mindennapjai Kerpachich István megbízott kapitány leveleinek tükrében, 1647-1657 

(Zalaegerszeg évszázadai, 1997) * Keresztury Dezső: Helyünk a világban (1984) * Kostyál László: A barokk építészeti reprezentáció emlékei Zalaegersze-

gen (Zalaegerszeg évszázadai, 1997) * Kostyál László: Mária Magdolna Plébániatemplom (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 657., 2000) * Lackner 

László: Zalaegerszeg – Panoráma magyar városok sorozat (1987) * Magyar Hajnalka: Eredeti színeit kapja vissza – felújítás alatt a városi díszterem 

(www.zaol.hu, 2016.07.26.) * Magyar Hajnalka: Bibliofülkét avattak a Color Arts Fesztivál keretében (www.zaol.hu, 2014.06.14.) * Megyeri Anna: A 

Göcseji Múzeum – az egykori takarékpénztár székházának építéstörténete (Zalai Múzeum 10, 2001) * Megyeri Anna: Az új vármegyeháza építéstörténete 

1850-től napjainkig (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Megyeri Anna: A zalaegerszegi Szentháromság 

kép – Társadalom és művelődéstörténeti adatok egy szobor története kapcsán (Zalai Múzeum 16, 2007) * Megyeri Anna: A zalaegerszegi zsinagóga (ma 

hangverseny- és kiállítóterem) építéstörténete (Zalai Múzeum 13, 2004) * Megyeri Anna: „...Ép lélek csak ép, egészséges testben lakhatik…” – Adatok 

a zalaegerszegi sportélet történetéhez, különös tekintettel a korcsolyasportra (Zalai történeti tanulmányok – Zalai Gyűjtemény 67., 2009) * Megyeri Anna: 

Utcák, terek, emberek – Zalaegerszeg régi képeken (1997) * Megyeri Anna: Utcák, terek Zalaegerszegen a XIX-XX. században (Honismeret, 2008. 3. 

szám) * Németh József: A Göcseji Falumúzeum létrehozása (Zalai Múzeum 17, 2008) * Németh József: A Göcseji Múzeum története (Zalai Múzeum 10, 

2001) * Németh József: Egerszegi örökség (2008) * Németh József: Zalaegerszeg kulturális élete a 18-19. század fordulóján (Végvárból megyeszékhely, 

2006) * Pánczél Petra: A mandulaágat tartó nőalak kalandjai (www.zalamedia.hu, 2017.03.13.) * Pánczél Petra: Megszépült a város Díszterme (www.

zalamedia.hu, 2016.09.15.) * Szabó Ágnes – Török Zoltán: „Születésnapi” vallomások templomunk fennállásának 50. évfordulójára (1992) * Szakács 

László: A zalaegerszegi erdők és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig (2012) * Tódor Tamás gyűjtőnapló: interjú dr. Magyar Károly-

lyal (2017.03.06.) * Tódor Tamás gyűjtőnapló: interjú Horváth Istvánnal (2017.03.22.) * Tódor Tamás: Kuriózumok a könyvtár „páncélszekrényében” 

(Zalaegerszegi 7 Nap, 2014.05.23.) * Tódor Tamás: Sírkertek az egykori és mai Zalaegerszegen – Virtuális séta a város temetőiben (Zalaegerszegi 7 

Nap, 2016.04.22.) * Tódor Tamás: Valahol Filmországban (www.zaol.hu, 2008.04.05.) * Tompa Gábor: Kvártélyház 2007-2008: szabadtéri előadások 

(Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Varga Lívia: Megnyitott a városi strand Zalaegerszegen (www.zaol.hu, 

2015.08.06.) * Végh Ferenc: Egerszeg végvár és város a 17. században (Zalaegerszegi füzetek 10., 2010) * Zalaegerszeg – Dokumentumok a város 

történetéből (1985) * Zalaegerszeg új városközpontja alapkőletételének hivatalos okirata (ZÁÉV, 1974.08.20.) 

www.dfmk.hu/konyvtarunk/konyvtarunk-tortenete www.hevesisandorszinhaz.hu/szinhaz/tortenete

www.kozterkep.hu 

www.zalamedia.hu/kultura/76-zalaegerszeg/horizont/20280-a-ponthaz-anatomiaja 

http://zalaegerszeg.lutheran.hu/index.php/magunkrol 

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu 

www.zalaegerszegturizmus.hu 

www.ztefc.hu

http://www.zmkorhaz.hu/viewer.php?docid=700
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Deák tér 

Sétánkat kezdjük a város egykori központjának számító Deák téren: Zalaegerszeg múltja és 
jelene talán sehol másutt nem fonódik össze szorosabban, mint itt. Évszázadokkal korábban ezen 
a helyen állt Zalaegerszeg vára, ennek helyén épült fel a barokk megyeháza impozáns épülete. Itt 
láthatjuk az ország első Deák Ferencet ábrázoló szobrát, mellyel Zala megye tisztelgett a neves 
államférfi emléke előtt. A tér néhány épülete az új évezred hajnalán is egy polgári kisváros XIX. szá-
zad végi hangulatát árasztja. Zalaegerszeg múltjának sötét részleteiről az egykori vármegyeháza 
börtönének falai tudnának csak igazán mesélni…

A Deák tÉr törtÉnete
Az 1819-es dokumentumokban Nemes Vármegye tömlötzeire néző uttza-ként hivatkoztak rá, 

noha már a XIX. század első felében is inkább tér jellegűnek tűnt a széles, öblös utca, melyet 
hívtak Várkertnek és Piac térnek is – 1888 óta pedig hivatalosan Deák tér. Sem a név-, sem a hely-
választás nem véletlen: 1879-ben állították fel Vay Miklós Deák Ferencet (1803-1876) ábrázoló 
szobrát a törvényszék előtt, ahol a „haza bölcse” elmondta nagyhatású beszédét a köztehervi-
selésről 1843-ban. A szobrot az 1930-as években valamivel nyugatabbra, a Göcseji Múzeum elé 
kívánták áthelyezni, mondván, hogy „…a Deák szobor úgy van elhelyezve, hogy arról a nagykö-
zönség, de különösen az idegenek alig szerezhetnek tudomást…”. Mivel a Vármegye nem hagyta 
jóvá a városi képviselő-testület határozatát, a szobor maradt az eredeti helyén. 1948-at követően 
a terület nevét Szabadság térre változtatták – az évtizedek során játszótér, szabadtéri színpad és 
szökőkút is díszítette. A tér napjainkban ismét a Söjtörön született politikus, államférfi, országgyű-
lési képviselő nevét viseli, ahol 2016-ban két szobrot is avattak: Farkas Ferenc kétalakos, Fiatalok 
című kompozícióját, valamint Béres János Díszkútját, melynek káváját 18 agancsos szarvas tartja 
a magasba. 

A Deák tér 1900 körül, középpontban a törvényház épületével, melyben napjainkban a Zalaegerszegi törvényszék 
(Várkör utca 2.) működik. A képeslapot a felirat szerint 1900. augusztus 12-én adták fel 

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 
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67., 2009) * Kapiller Imre: A Kvártélyház építése és berendezése 1765-1849 (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 

2009) * Kelenik József: Király vár hódolt városban – Egerszeg mindennapjai Kerpachich István megbízott kapitány leveleinek tükrében, 1647-1657 

(Zalaegerszeg évszázadai, 1997) * Keresztury Dezső: Helyünk a világban (1984) * Kostyál László: A barokk építészeti reprezentáció emlékei Zalaegersze-

gen (Zalaegerszeg évszázadai, 1997) * Kostyál László: Mária Magdolna Plébániatemplom (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 657., 2000) * Lackner 

László: Zalaegerszeg – Panoráma magyar városok sorozat (1987) * Magyar Hajnalka: Eredeti színeit kapja vissza – felújítás alatt a városi díszterem 

(www.zaol.hu, 2016.07.26.) * Magyar Hajnalka: Bibliofülkét avattak a Color Arts Fesztivál keretében (www.zaol.hu, 2014.06.14.) * Megyeri Anna: A 

Göcseji Múzeum – az egykori takarékpénztár székházának építéstörténete (Zalai Múzeum 10, 2001) * Megyeri Anna: Az új vármegyeháza építéstörténete 

1850-től napjainkig (Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Megyeri Anna: A zalaegerszegi Szentháromság 

kép – Társadalom és művelődéstörténeti adatok egy szobor története kapcsán (Zalai Múzeum 16, 2007) * Megyeri Anna: A zalaegerszegi zsinagóga (ma 

hangverseny- és kiállítóterem) építéstörténete (Zalai Múzeum 13, 2004) * Megyeri Anna: „...Ép lélek csak ép, egészséges testben lakhatik…” – Adatok 

a zalaegerszegi sportélet történetéhez, különös tekintettel a korcsolyasportra (Zalai történeti tanulmányok – Zalai Gyűjtemény 67., 2009) * Megyeri Anna: 

Utcák, terek, emberek – Zalaegerszeg régi képeken (1997) * Megyeri Anna: Utcák, terek Zalaegerszegen a XIX-XX. században (Honismeret, 2008. 3. 

szám) * Németh József: A Göcseji Falumúzeum létrehozása (Zalai Múzeum 17, 2008) * Németh József: A Göcseji Múzeum története (Zalai Múzeum 10, 

2001) * Németh József: Egerszegi örökség (2008) * Németh József: Zalaegerszeg kulturális élete a 18-19. század fordulóján (Végvárból megyeszékhely, 

2006) * Pánczél Petra: A mandulaágat tartó nőalak kalandjai (www.zalamedia.hu, 2017.03.13.) * Pánczél Petra: Megszépült a város Díszterme (www.

zalamedia.hu, 2016.09.15.) * Szabó Ágnes – Török Zoltán: „Születésnapi” vallomások templomunk fennállásának 50. évfordulójára (1992) * Szakács 

László: A zalaegerszegi erdők és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig (2012) * Tódor Tamás gyűjtőnapló: interjú dr. Magyar Károly-

lyal (2017.03.06.) * Tódor Tamás gyűjtőnapló: interjú Horváth Istvánnal (2017.03.22.) * Tódor Tamás: Kuriózumok a könyvtár „páncélszekrényében” 

(Zalaegerszegi 7 Nap, 2014.05.23.) * Tódor Tamás: Sírkertek az egykori és mai Zalaegerszegen – Virtuális séta a város temetőiben (Zalaegerszegi 7 

Nap, 2016.04.22.) * Tódor Tamás: Valahol Filmországban (www.zaol.hu, 2008.04.05.) * Tompa Gábor: Kvártélyház 2007-2008: szabadtéri előadások 

(Kvártélyház – A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008., 2009) * Varga Lívia: Megnyitott a városi strand Zalaegerszegen (www.zaol.hu, 

2015.08.06.) * Végh Ferenc: Egerszeg végvár és város a 17. században (Zalaegerszegi füzetek 10., 2010) * Zalaegerszeg – Dokumentumok a város 

történetéből (1985) * Zalaegerszeg új városközpontja alapkőletételének hivatalos okirata (ZÁÉV, 1974.08.20.) 

www.dfmk.hu/konyvtarunk/konyvtarunk-tortenete www.hevesisandorszinhaz.hu/szinhaz/tortenete

www.kozterkep.hu 

www.zalamedia.hu/kultura/76-zalaegerszeg/horizont/20280-a-ponthaz-anatomiaja 

http://zalaegerszeg.lutheran.hu/index.php/magunkrol 

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu 

www.zalaegerszegturizmus.hu 

www.ztefc.hu

http://www.zmkorhaz.hu/viewer.php?docid=700
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HoVá VeZetett A Vár eGyetlen útJA?
Ha képzeletben visszarepülnénk a XVI. századba, nem egy kőfallal körülvett erődítést látnánk 

magunk előtt, hanem a török korban kiépített erősséget, ahol 200–300 gyalogos katona és 100–
150 lovas teljesített szolgálatot. Az 1568. évi leltár szemléletesen írja le a várat: a szerény mére-
tű, földbástyás, fatornyos építményt, ahol mozsárágyúkkal és szakállas puskákkal védekeztek 
az ellenség ellen. Azt is tudjuk, hogy a várat nádas és mocsaras árterület határolta, mindössze 
egyetlen útja volt, amely délre, a mai kossuth lajos utca irányába vezetett. Ma a vár emlékét az 
írott és a régészeti leleteken kívül egy emléktábla, a bíróság és a börtön tömbjét l alakban övező 
Várkör utca neve, továbbá a Mindszenty téren elhelyezett makett őrzi.

„rIASZtórenDSZer” A török IDőkBen
A legnagyobb gondot a vár életében a török portyázások jelentették. A zalaegerszegi őrség 

nagyobb seregnek nem tudott ellenállni, ám kisebb csapatot már el tudott kergetni, ráadásul a 
zalai várak riasztórendszere – a hírlövés – lehetővé tette, hogy a zsákmányoló katonák ellen több 
szomszédos vár összefogjon. A várnak különösen kanizsa eleste, 1600 után nőtt meg a szerepe, 
amikor kiépült az apró végházak mélységben tagolt rendszere. A törökök többször is betörtek a 
városba, 1664-ben el is foglalták a várat. Az élet ugyan helyreállt ezután, a törökök is kivonultak, 
ám a megerősített vár nem állta ki az idő próbáját: 1675-ben nagy része a tűz martaléka lett.

SkAnDAluM: pAp A HItVeSI áGyBAn
A zalaegerszegi vár történetéhez fűződik egy – napjainkban is ismert, dokumentumokkal 

alátámasztott – botrányos esemény. 1650. február 16-án éjjel az egerszegi sereg trombitása, 
rohoncról hazaérve, a feleségénél találta a helybéli papot. Jogos felháborodásában a felszarva-
zott férj jól ellátta a pap baját. A trombitás az ütlegelés során fellármázta az egész sereget, s a 
katonák egy emberként siettek társuk megsegítésére. Ahogy kerpachich István várkapitány fo-
galmazott feljebbvalójának: „éjjeli dolog volt” az asszony és a tisztelendő között, aki, mint kiderült, 
több mint másfél éve látogatta a csalfa asszonyt. A papot végül tömlöcbe vetették, majd kérték a 
püspököt, hogy büntesse érdeme szerint.

Johann le Dentu rajza a XVII. századi egerszegi várról – Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 
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VárMeGyeHáZáBól törVÉnySZÉk 
A város ékszerdobozaként emlegetett, „várszerű szilárdsággal készült” épületet Franz Allio 

hadmérnök és építész tervei alapján építették fel az egykori végvár helyén (nem messze a plébá-
niatemplomtól) 1730-32 között. A barokk stílusú építményt megyeházának szánták, s úgy ala-
kították ki, hogy közgyűlési terem és levéltár is otthonra találjon benne, emellett rabok őrzésére 
is alkalmas legyen.  A vármegye közgyűlése azonban 1871 novemberében úgy határozott, hogy 
az 1872-ben létrejövő törvényszék rendelkezésére bocsátja, így az épület közel 150 éve a zalai 
bíráskodás központja. A törvényházat az elmúlt évszázadok során többször bővítették (legutóbb 
1968-ban), mígnem kialakult a ma is látható épületegyüttes. 

Az impozáns főépületet jelentős felújításokkal eredeti állapotába állították vissza 2016-ban: 
egy speciális falvizsgálat eredmé nyeként napjainkban ugyanolyan színben láthatjuk a gyönyörű 
építményt, mint eleink a XX. század kezdetén. Hasonlóan szemet gyönyörködtető a törvényszék 
díszterme, mely a felvilágosodás korában, de különösen a reformkorban vált jelentőssé. többek 
között itt utasította el a vármegye nemessége a napóleon elleni felkelést, s ugyancsak itt mondta 
el híres beszédét a közteherviselésről Deák Ferenc. A díszterem ma csodás színekkel kelt han-
gulatot; kevesen tudják, hogy a törvényház építésekor nem maradt pénz a színezésére, így oda 
betérvén évtizedekig csak fehér falakat láttak a belépők.

JoGI SZAkkönyVek, álkulcSok ÉS AZ orGAZDA kenDőJe… 
A törvényszék 1994-től működő jogi szakkönyvtára ugyan nem nyilvános bibliotéka, ám 

bejelentkezés alapján látogatható: az érkezők korhű, barokk olvasóteremben mélyedhetnek 
el a paragrafusokban. A könyvtár dr. Degré Alajos jogtörténész nevét őrzi, könyvhagyatékát 
különgyűjteményként kezelik. A több mint 15 ezer jogi vonatkozású kötetet s folyóiratot tartal-
mazó állomány legrégebbi könyve 1665-ből származik. Az intézmény kiállításán bíróságtörténeti 
dokumentumok ugyanúgy megtekinthetők, mint egyéb tárgyi kuriózumok: régi idők betöréshez 
használt álkulcsai, orgazda által birtokolt kendő, a bírók „megdorgálásáról” szóló elnöki feljegyzé-
seket tartalmazó leirat. előre bejelentett tárlatvezetések során, továbbá a „Múzeumok Éjszakája” 
című rendezvény idején bárki felfedezheti az épület titkait. 

  A felújított törvényszéki épület napjainkban. A jobb oldali beugróban található kősziklán emléktáblát helyeztek el a 
következő felirattal: „e helyen állt a XVI-XVII. században eGerSZeG VárA. Az itt küzdő harcosok és az itt megfordult 

ZrÍnyI MIklóS emlékezetére, a honfoglalás 1100. és városunk első említésének 750. évfordulóján állította a 
Városvédő egyesület és a Város önkormányzata - 1996.” – Fotó: Zalaegerszegi törvényszék
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AMIkor AZ utolSó FIllÉrIG 
kIrABolták 
A törVÉnySZÉket

Számos, hol tanulságos, hol tréfás história 
kötődik a bíróság történetéhez. A következő 
eset 1931. november elsején történt meg. ezen 
a napon ugyanis felfedezték, hogy ismeretlen 
tettes feltörte a feltörhetetlennek hitt Wertheim-
páncélszekrényt, s elvitte az összes elnöki leté-
tet és a törvényszék teljes készpénzes állomá-
nyát. Mint kiderült: a tettes a falon felmászva, 
s az ablakot befeszítve jutott be a helyiségbe, 
ahol a fúrójával tönkretette a páncélszekrény 
szerkezetét is. A detektívtestület tagjai (a ko-
rabeli helyszínelők) a nyomozás ellenére sem 
jutottak el a tetteshez. ám az ügyben további 
problémák merültek fel, hisz’ a bíróság pénzét 
valahol tárolni kellett, s erre a törvény szerint 
csakis páncélszekrényben kerülhetett sor. Mivel 
új széfre nem futotta, keresésbe fogtak: a fe-
hérgyarmati pénzügyigazgatóságon találtak egy 
használaton kívüli darabot, s dacára a tetemes 
szállítási költségeknek, még így is a felébe ke-
rült, mintha újat vásároltak volna. A slusszpoén: 
egy egerszegi szakember nem sokkal később 
mégiscsak megjavította a páncélszekrényt, 
amely aztán csurgóra került…

BörtönDráMA ZAlAeGerSZeGen
Szökési kísérlet, lázadás, gyilkosság. 1796. június 14-én, eme gyászos nap estéjén a várme-

gyeháza pincéjében található ún. öreg börtön 32 lakója fellázadt. Három hajdút agyonvertek, így 
a zendülők fegyverekhez jutottak. Azonban nem tudtak kitörni, mivel a tér felőli kapu zárva volt. 
egy fogoly ugyan feljutott a tetőre, de őt az őrök lelőtték. A lázadók hevesen tüzeltek, ám hamar 
kifogytak a munícióból, így a hajdúk rájuk törhették a kapukat, és elfojtották a zendülést. A szak-
irodalom az egerszegi esetet a korabeli szökési kísérletek közül a legsúlyosabbnak minősítette. 
1796. június 14-én és az azt követő napokban összesen 17-en veszítették életüket. A lázadás 
napján az épülethez futó városi polgárok között is akadt egy vétlen áldozat, egy kereskedő, akit 
a bentről lövöldöző rabok sebesítettek halálra. A vármegye a tragédiát követően intézkedéseket 
hozott a hasonló esetek megelőzésére és meggátolására: elrendelték a foglyok rendszeres mo-
tozását és a börtöncellák átkutatását.

öreG, kIS, ISpItA – HároM A töMlöc
A fenti történet idején három, egymástól elkülönített helyen közel száz rabot tartottak fogva az 

egerszegi börtönben. A pincében található öreg tömlöcben őrizték a „keménylegényeket” (rájuk 
súlyos büntetés vagy halál várt), a kis tömlöcben a nem főbenjáró ügyben elítélt vagy ítéletre váró 
foglyokat tartották, míg az Ispita tömlöcbe a nők kerültek.

A törvényszék gyönyörű folyosója az időutazás 
látszatát kelti – Fotó: tódor tamás
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Hangulat a Zalavölgyi parkerdőben
Fotók: lendvay Antal

A tItokZAtoS SóHáZ
rejtélyes házra bukkanunk a bíróság épü-

letével szemben (Deák tér 2.). A Sóház Zala-
egerszeg azon kevés, a XVIII. században emelt 
épületeinek egyike, melynek keletkezéséről és 
történetéről, a benne egykor zajló nyüzsgő ke-
reskedelmi életről keveset tudunk – ezek titkait 
a falak megőrizték. eredetileg só raktározására 
építették, ám vaskereskedés is működött ben-
ne. A ház bal oldali részén boltíves kapubejáró 
alatt lehetett betérni az udvarba. Az évszáza-
dok során többször átalakították, irodáknak, 
üzleteknek ad a mai napig otthont, termeiben 
alkalmanként kiállításokat rendeznek. 

eGerSZeGI AnekDoták Deákról
egyszer Deák Ferenc Zalaegerszegen egy előkelő családból származó fiatalembernél érdeklő-

dött korhely, duhaj életmódja okáról, mire az ifjú a következőt válaszolta: „Kedves urambátyám, 
minden zseni lump.” Deák a következő válasszal leckéztette meg az ifjút: „De nem minden lump 
zseni.”

Deák Ferenc mint zalai táblabíró az egyik közgyűlés alkalmával étteremben ebédelt, s az étlapot 
a kezében tartván az asztalnál ülőkhöz szólt: „nézzétek, gyerekek, Somlai nemes ember lett.” 
Magyarázatként az étlapot mutatta: az italok rovatban a pincér a somlai bort ipszilonnal írta.

 

A törvényszék épületével szemben találjuk 
a szépen felújított, titokzatos történetű Sóházat 
Fotó: tódor tamás

1879-ben állították fel a téren Vay Miklós Deák Ferencet (1803-1876) ábrázoló szobrát. 
Az archív felvétel 1910 körül készült

 Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum



8

A Deák könyVtár 
páncÉlSZekrÉnyÉnek tItkAI

A Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtár (Deák tér 6.)  
jogelődjét, a zalaegerszegi körzeti könyvtárat 1950-ben hoz-
ták létre egy kossuth lajos utcai épületben.  Az intézmény 
mai épületét 1967-ben emelték, elválasztva az árnyas teret a 
nyüzsgő piactól – Deák Ferenc nevét 1988 óta viseli. A kez-
deti 15 ezer kötetből álló könyvállomány – a városi tagkönyv-
tárakkal együtt – ma több mint 300 ezer dokumentummal 
áll az olvasók rendelkezésére. A bibliotéka számos külön-
legességet őriz: legidősebb „lakója” egy 1522-ben kölnben 
nyomtatott, oldalszámozás nélküli erasmus-kötet; nagy ér-
téket képvisel az 1607-ben nyomtatott, szöveges leírást is 
tartalmazó Mercator-féle világatlasz; az intézmény méltán 
büszke az 1846-os Hármas kis tükör című tankönyvére is, 
mely a maga korában 70 kiadást élt meg. A könyvtár több 
száz kötetnyi muzeális állománnyal rendelkezik – ezeket a 
kincseket „A páncélszekrény titkai” című program keretében 
évente többször is bemutatják az érdeklődőknek. 

A GöcSeJI MúZeuM törtÉnete
A szó szoros és átvitt értelmében is nagy épületek között találjuk a Göcseji Múzeumot (fő-

bejárat a Batthyány u. 2. felől): nyugatról a bíróság székháza, délről a Mária Magdolna plébá-
niatemplom határolja. talán egyik zalaegerszegi házat sem vették annyiszor birtokba, mint ezt. 
takarékpénztárnak avatták fel 1890-ben, Hencz Antal és Schadl János tervei alapján emelték 
(máig a városi polgárosodás szimbólumaként tartják nyilván az eklektikus stílusú épületet), majd a 
II. világháborút követően szinte minden és mindenki otthonra talált benne: városházi irodák, orvosi 
rendelő, napközis étkezde, varroda, házasságkötő terem, ifjúsági klub, sajtóiroda. 

noha a törvény az 1850 előtt nyom-
tatott példányokat sorolja a muzeális 
kategóriába, a könyvtárak saját állo-
mányukból később készült műveket is 
muzeálissá nyilváníttathatnak. ez történt 
a Zalai összetartás című, 1944-45-ben 
megjelent hírlappal, melynek soroza-
tából egyetlen maradt fent hazánkban. 
képünkön a szecesszió korának jelleg-
zetes kiadványa, az 1900-ban nyomta-
tott díszalbum, mely a következő címet 
viseli: nemzeti dicsőségünk – Fényes 
korszakok a Magyar nemzet történe-
téből

 Fotó: tódor tamás

Az egykori takarékpénztár a Várkör utcában a XX. század elején
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum
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1973-ban Zalaegerszeg és Zala megye múltjának gyűj-
teményes tárházává vált. A múzeum állandó kiállítása 
„központok a Zala mentén” címmel mutatja be a római kori 
Salla (Zalalövő), a középkori Zalavár és az újkori megye-
székhely, Zalaegerszeg történetét. e központokat ún. idő-
alagutak kötik össze, kitekintést adva a megye történetére. 
(2017-ben azonban új szemléletű város- és megyetörténeti 
kiállítás tervei készülnek.) Az épületben látható kisfaludi 
Strobl Zsigmond (1884–1975) zalai születésű, kossuth-dí-
jas szobrász tárlata, valamint németh János kossuth- és 
Munkácsy-díjas keramikusművész, a nemzet Művésze a 
fazekasmesterségből és a népi hagyományokból ihletet 
merítő alkotásai is itt kaptak helyet. A múzeum időszaki 
kiállítótermében évente több alkalommal történeti, képző-
művészeti és néprajzi kiállításokat rendeznek. Az intézmény 
kínálatát 2013 óta különféle látványtárak gazdagítják. A ter-
vek szerint a Göcseji Múzeum szomszédságában építenek 
fel egy múzeumot Mindszenty József emlékére.  

HároM nÉV, eGy MúZeuM
plánder Ferenc Múzeum. Gönczi Ferenc 

Múzeum. Intézménynevek, melyek sosem vál-
tak hivatalossá, sosem díszítették Zalaeger-
szeg 1950-ben alapított múzeumának hom-
lokzatát. Ma már nem deríthető ki, miért nem 
lehetett a múzeum névadója egyikük sem. 
A feltételezések szerint plánder (Göcsej első 
tudományos leírója, plébános) neve akkori-
ban nem volt közismert. Gönczi ellen talán az 
lehetett a kifogás, hogy kortársnak számított 
(1948-ban hunyt el), s élete utolsó három évti-
zedében Somogy megyében tevékenykedett. 
Így mindmáig megmaradt a tájegységet idéző 
név, a Göcseji Múzeum.

A HAJDAnI 
kuMMer káVÉHáZ

A Göcseji Múzeum főbejáratával szemben két 
tipikus egerszegi polgárház (kölcsey u. 2. és 4.) 
látható, melyek a XIX. század végén épültek ek-
lektikus stílusban. A 2. szám alatt találjuk a több 
neoreneszánsz vonást is őrző régi kummer-
házat, melyben jó hírű kávéház és cukrászda 
is működött a XX. század első felében, 1912-
ben rövid ideig működő mozit nyitottak benne 
„Apolló-mozgó” néven. (A képeslap 1910 körül 
készült)

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 

A Göcseji Múzeum déli bejárata előtt ma 
Szent Flórián szobra látható. Az eredeti-
leg színes szobrot 1765-ben állították fel-
tehetően a város lakói, védelmet remélve 
tőle a tűzvészek ellen

Fotó: lendvay Antal

A múzeum Batthyány utcai oldalán áll kisfaludi Strobl 
Zsigmond Vénusz születése (képünkön) és Ad Astra cí-
mű munkája. ugyanitt találjuk a Gönczi Ferencet ábrázoló 
mellszobrot, Fritz János alkotását

Fotó: lendvay Antal
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Október 6. tér

A MeGVADult ZAlA 
A Göcseji Múzeumtól északra, mindössze néhány percnyi séta után fodrozódik a Zala folyó vi-

ze, mely elválasztja a belvárost Zalaegerszeg kaszaházai részétől. A folyó áradása számtalanszor 
okozott kárt az évszázadok során, a legtragikusabb az 1795-ös árvíz volt, mely négy áldozatot 
követelt: ekkor három gyermek és egy idős asszony veszítette életét. A szörnyűség augusztus 
16-án hajnali két óra tájban kezdődött, amikor is a megáradt Zala kilépett a medréből, ám nem-
csak a várost árasztotta el, hanem a környező településeket is. A borzalmas sodrásban 40 épület 
dőlt össze, s 200 ház rongálódott meg. Az összeírt kár 12.603 forintot tett ki. később a folyó 
szabályozása és a várost átszelő árkok lefedése javított a helyzeten, de még az 1930-as években 
is előfordult, hogy betört a víz a városba.

A HőSök kertJe
A Zala folyó megtekintése után irányítsuk 

lépteinket vissza, a belváros irányába. út-
közben elhaladunk az október 6. tér mellett, 
ahol három emlékművet is láthatunk. Az I. vi-
lágháborúban elesettek emlékére állították a 
6. Honvéd Huszárezred katonáinak turulma-

A turulmadaras emlékmű 
a szépen rendezett parkban 1940 körül

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum

árvíz a belvárosi Síp utcában 1930 körül
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum, Serényi árpád felvétele
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daras emlékművét; egy haranglábat a II. világhá-
borúban elesett polgárok emlékére készítettek; 
2002-ben került a térre Szabolcs péter szob-
rászművész alkotása, egy, a Hősök kertjét mint-
egy megnyitó kőkapu, tetején Mária, a magyarok 
nagyasszonya, ölében a gyermek Jézussal. Az 
október 6. teret Árok utcaként találjuk meg a 
XIX. század végi iratokban, 1921-ben vette fel 
Horthy Miklós nevét (ekkor avatták térré), majd 
1946-tól a rendszerváltásig Somogyi-Bacsó tér-
ként hivatkoztak rá. 

Zte ArÉnA
Az október 6. tér 16. szám alatt találjuk a Zte futballstadionját, melynek helyén (a valami-

kori MoVe-pályán) már a XX. század első évtizedeiben élénk sportélet zajlott. ez idő tájt há-
rom labdarúgással foglalkozó egyesülete is volt Zalaegerszegnek – közülük az 1914-ben alakult 

Zalaegerszegi Sport egyesületet nevezték 
át MoVe (Magyar országos Véderő egylet) 
Sportegyesületté. Az ő telepük volt a – télen 
korcsolyázók által használt – MoVe-pálya, 
melyet évtizedekkel később vettek birtokukba 
az 1920-ban alakult Zalaegerszegi torna egy-
let (Zte) futballistái. 

A Zte Arénát 1972-ben építették fel, több 
száz lelkes zalaegerszegi polgár segítette a 
munkálatokat. Az „apropó” nem volt véletlen, 
hisz’ a Zte futballcsapata ebben az évben ju-
tott fel az első osztályba, így az aréna tervezői 
és kivitelezői is mindent megtettek azért, hogy 
az évadkezdésre készen álljon az új stadion. 
A nézőcsúcsot is ebben az évben jegyezték 
fel: 1972. október 22-én, a Zte – ú. Dózsa 
bajnoki (1:1-re végződő) mérkőzésen nem ke-
vesebb, mint 22 ezer néző szurkolt. 

ZAlAeGerSZeG, A neMZet SportVároSA
A Zte Arénától keleti irányba haladva, mindössze néhány percnyi sétára érjük el a város sport-

csarnoka, a Zalakerámia Sport- és rendezvénycsarnok (Stadion u. 3.) és a Zalaegerszegi Jég-
csarnok (Stadion u. 3/A) modern épületeit – előbbit 1980-ban, utóbbit 2004-ben avatták fel. A 
csarnok előtti téren találjuk kisfaludi Strobl Zsigmond Íjász című szobrát. A sport tehát mindig is 
fontos szerepet játszott a város életében, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a nemzet Sport-
városa elismerés, mely címmel 1996-ban tüntették ki Zalaegerszeget (1994 és 2003 között még 
további tizenhat település kapott hasonló díjat). 

2017 márciusára újult meg teljesen a Zte Aréna, 
immáron mind a négy lelátórész fedett. 
Az aréna 11.200 szurkolót tud fogadni

Fotó: Seres péter 

A Hősök kertje titka: 
a kőkapu tetején őrködő Mária bokájánál egy apró 

falvacska bontakozik ki a ruharedők között
 Fotó: tódor tamás 
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MinDszenty tér

terek cSoMópontJA
térjünk vissza a Göcseji Múzeumhoz, majd déli irányba haladva rövidesen a 76-os főút belvá-

rosi csomópontjához érkezünk. Itt három tér is találkozik egymással: a Mária Magdolna plébá-
niatemplom északi és nyugati oldalát elfoglaló Mindszenty tér; az egykori városháza épületétől 
nyugatra elterülő kazinczy tér; valamint a déli irányba, a belváros felé haladó Széchenyi tér. Az 
időutazó a XIX. században, de még a XX. század elején is forgalmas piacot találna a helyszínen: 
hetente kétszer gyűltek ide a kofák, az árusok és a vásárlók; sőt, itt tartották (évente kilenc alka-
lommal) az országos vásárokat is.

A MárIA MAGDolnA plÉBánIAteMploM
Zalaegerszegen az idő múlását talán a Mindszenty téren lehet a legjobban felmérni, ahol ál-

landónak a Mária Magdolna plébániatemplomot (Mindszenty tér 1.) tekinthetjük, míg változó 
tényezőnek a templom környékét. Jöhetett tűzvész, átépítés, új autóút, a templom mindvégig 
„kitartott”. A város legimpozánsabb épületeinek egyike, melyet a város földesura, a veszprémi 
püspök, padányi Biró Márton és utóda, koller Ignác építtettek (a templom homlokzatán láthatjuk 
címereiket). utóbbi rendelte meg Johann Ignaz cimbal osztrák mestertől a fenséges freskókat.

keresztury Dezső, a zalaegerszegi születésű költő, író (1904–1996) a következőképpen vall a 
templomról: „… a város művészileg legjelentékenyebb épülete… A dunántúli barokk nehézkes, 
de darabosságban is vonzó stílusában épült, s úgy ült, terebélyesen, földhöz lapulva a város kö-
zepén, mint egy gondos kotlóstyúk.”

A Széchenyi és a kazinczy tér találkozása 1910 körül. A csomópont mára a Mindszenty József térrel is kiegészült, 
mely 2000 őszétől szerepel Zalaegerszeg közterületei között 

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum
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Hol Volt A rÉGI 
teMploM tornyA?

A mai templom helyén egytor-
nyú épület állt, s amikor építeni 
kezdték körülötte az új templomot 
(miközben a régi tovább műkö-
dött), kiderült, hogy a régi temp-
lom tornyának alapozása rendkívül 
gyenge a tervezett új középtorony 
megtartására. Így a homlokzatot 
az eredeti terv megváltoztatásával 
kéttornyosra alakíttatta a püspök. 
A korábbi templom tornya a mai 
épület bejáratánál, pontosan a két 
torony között helyezkedett el.

A Mária Magdolna plébániatemplom 
napjainkban a Deák tér felől fotózva
Fotó: Seres péter 

A főoltár festménye a pusztában vezeklő Mária Magdolnát ábrázolja. A freskón két helyen is szerepel a festő kézjegye: az 
egyiket a magasban, a másikat az oltár mögött fedezhetjük fel – Fotó: Seres péter
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FeHÉrkÉpI MADonnA, AVAGy 
A pIÉtA-SZoBor

A templom barokk építésű belső terének 
műkincsei közül kiemelkedik a kalandos törté-
netű piéta-szobor. A Fehérképi Madonnaként 
is ismert alkotás Zalaegerszeg legrégebbi 
barokk szobra, melyet festett volta ellenére 
kereszteltek el – nevét valószínűleg tartóosz-
lopának fehér színe miatt kapta. A mai csány 
tér környékén állították fel feltehetően 1784-
ben, s miatta hívták a mai kossuth lajos utcát 
akkoriban Fehérkép utcának. A szobrot a XX. 
század első évtizedében helyezték át a temp-
lomkert kerítésébe, ahonnét az 1930-as évek-
ben került a templom Szent István-oltárára. 

tűZVÉSZek A teMploMBAn
Zalaegerszeg első plébániatemplomát Má-

ria Magdolna tiszteletére építették a XIII. szá-
zad első felében, s ennek helyére-köré emel-
ték a jelenleg is meglévő templomot, melynek 
alapkövét 1747-ben tették le. ám tíz évvel ké-
sőbb még mindig csak a szentély került tető 
alá. A munkálatokat tragikus esemény gyor-
sította fel: 1760. május 18-án tűzvész pusztí-
tott a városban, közel kétszáz ember maradt 
hajlék nélkül. A régi templom végső romlása 
is ekkor következett be: az új templom végül 
1769-re készült el. Gyászos esztendő volt 
1826 is, amikor egy borzalmas városi tűzvész 
Isten házát sem kímélte: tetejét és tornyának 
sisakját elhamvasztotta, harangjai megolvad-
tak, boltozatát megrongálta.

reJtÉlyeS ereDetű tűZVÉSZek A VároSBAn
noha a XIX. század első felében több tűzvész is pusztított a városban, az itt élők számára a 

legnagyobb megrázkódtatást az 1826-os jelentette. ekkor két egymást követő alkalommal, alig 
két hét különbséggel szinte porig égett az egész város. Már-már misztikus felhangot ad a tragé-
diának, hogy mindkét tűzesetet előre „bejelentették”. 

A feljegyzések tanúsága szerint 1826. július 8. reggelén valaki azt írta fel az egerszegi vendég-
fogadó kapujára, hogy tíz nappal később nagy tűz lesz a városban. A városbíró nem vette félvállról 
a fenyegetést, így nappal strázsák ellenőrizték a vidéki utasok okmányait, éjszaka pedig tűzvi-
gyázók járták a várost. A fenyegetés napjának reggelén, amikor már sokan azt gondolták, hogy 
nem történik semmi, aratni mentek az emberek. ám délelőtt 10 és 11 között egy szekérszínben 
felcsaptak a lángok, melyek a szeles, száraz időben könnyen továbbterjedtek. 120 lakóház, 62 
pajta és 98 istálló vált a lángok martalékává. 

Zalaegerszeg egyik első köztéri alkotása napjainkban a 
Mária Magdolna plébániatemplom bal oldali középső mel-
lékoltárán tekinthető meg; Mária halott fiát tartja az ölében

Fotó: Seres péter 
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A lakóknak felocsúdni sem volt idejük, amikor újabb – ezúttal német nyelvű – fenyegető levelet 
találtak a fogadó kapuján, miszerint július 28-án ismét tűz lesz a városban. Aznap esett az eső, 
ám másnap délelőtt negyed 11-kor a város északnyugati részén, a püspöki major közelében 
ismét felcsaptak a „dühösködő lángok”. ezúttal 147 ház, 80 
pajta és 126 istálló égett le – azok az épületek, amelyek nem 
pusztultak el az első tűzvészben. 

A város tanácsa szándékos gyújtogatásnak minősítette 
az esetet, s a megyében statáriumot vezettek be. Zalaeger-
szegen megindult a találgatás a gyújtogatás okairól: volt, aki 
haszonszerzést látott az eset mögött; volt, aki arra ragad-
tatta magát, hogy a királyt gyanúsítsa a magyarok „nyomor-
gatásával”. 

A SZoBor, AMely keSZtHelyről 
ÉrkeZett

A Szentháromság-szobor a híres keszthelyi kőfaragó 
mester, Zitterbarth József műhelyében készült 1810-ben 
(újabb kutatások szerint egy évvel korábban), súlyos da-
rabjait Zalabéren át szekéren szállították Zalaegerszegre. 
pénzügyi fedezetét a városi céhek biztosították, s ebből 
oroszlánrészt vállaltak a zalaegerszegi csizmadiák. A Szent-
háromság-szobor az idők folyamán hol itt, hol ott őrizte a 
plébániatemplomot. eredeti helyéről 1937-ben került át a 
templom és a plébánia között kialakított kertbe, ezt követő-
en pedig 1976-ban költöztették a templom sarkába a temp-
lomkertet átvágó 76-os főút építése miatt. A szobor gondos 
restaurálást követően, 2006 őszén került jelenlegi helyére, a 
plébániatemplom főbejárata előtt kialakított Mindszenty térre. 

A plébániatemplom környéke 1910 körül. A képeslapon jól látható, hol állították fel eredetileg a Szentháromság szobrot
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum

A lelki töltekezést szolgáló Szenthá-
romság szoborkompozíció talapzatát 
Szent István, Szent Imre, Szent péter és 
Szent pál apostol, Szűz Mária, valamint 
bőségszarut tartó angyalok alakja díszíti
Fotó: lendvay Antal
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ForGóSZÉl A BelVároSBAn
óriási forgószél pusztított Zalaegerszegen 1892. július 18-án. noha öt percig sem tartott, sú-

lyos károkat okozott: a Szentháromság-szobor kőoszlopát, melyet hiába rögzített vasszeg az 
alapzathoz, kiemelte 5-6 méteres magasságából, s a földhöz vágta, három darabban esett be a 
sétatérre. A ciklon széthordta a házak tetejét (egy sem maradt épen), de szerencsére emberéletet 
ekkor nem követelt a dühös természet, melynek szeszélyességéről a Zalamegye című újság a 
következőképpen tudósított: „…sajátos játéka a sorsnak, hogy minél vastagabb volt a fa, annál 
kegyetlenebbül bánt el vele, és csak az apróbbak, vékonyabbak menekültek meg a pusztulástól.”

MInDSZenty JóZSeF 
ZAlAeGerSZeGen

A plébániatemplom déli oldalánál tekinthetjük meg 
kiss Sándor alkotását, a Mindszenty (pehm) József 
(1892–1975) esztergomi érseket (Magyarország utol-
só hercegprímása, bíboros) ábrázoló szobrot, melyet 
2000-ben helyeztek a középkori kápolna alapfalai 
közé. A szoborral szemben találjuk a város római 
katolikus plébániaházát (Balatoni út 1.), melyet koller 
Ignác veszprémi püspök építtetett 1763-ban. Az egy-
szerű, dísztelen, kétszintes házat pehm (Mindszenty) 
József zalaegerszegi apátplébánosként bővíttette 
háromszintesre 1936-ban, a homlokzata is ekkor ka-
pott neobarokk köntöst a város címerével (tervezője 
Wölfer István városi mérnök), melynek köszönhetően 
a plébániaházat Zalaegerszeg legszebb épületeinek 
egyikeként tartják számon.

A Mindszenty-szobor a plébániatemplom déli oldalánál
Fotó: lendvay Antal

A plébániaház 1960 áprilisában. Az épület északi szoborfülkéjében ismeretlen alkotó 1936-ban elhelyezett szobrát 
találjuk nepomuki Szent Jánosról – Fotó: néprajzi Fotótár – Göcseji Múzeum, dr. Szentmihályi Imre felvétele
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kazinczy tér

A kAZIncZy tÉr törtÉnete
A kazinczy tér elnevezése és funkciója többször is változott az idők során: 1816-ban Piatzi ut-

cának hívták, majd Piactérnek, Városháztérnek; nevezték a Széchenyi térrel együtt Fő térnek is. A 
teret 1859-ben nevezték el kazinczy Ferencről. A szocializmus idején a házak falán lévő táblákra 
Marx Károly neve került, 1991-től ismét a híres költő nevét viseli.

VároSHáZáBól MúZeuM 
A plébániatemplom főbejáratával szemben (kazinczy tér 

1.) láthatjuk Zalaegerszeg egyik legpatinásabb középüle-
tét. Az 1787-ben épített városházát többször bővítették, 
majd átépítették az évszázadok során, 1898-ban nyerte 
el mai eklektikus külsejét, melyet Morandini román és ta-
más tervezett. Homlokzatán a város és a megye címere is 
látható. 1950-től a Göcseji Múzeum kapott benne helyet, 
majd különböző irodák foglalták el. Földszintjén kezdetek-
től fogva üzletek működtek, ma bisztró található benne.

A kazinczy tér északi oldala, középpontban az egykori Zöldfa (később korona) Szálló szép épületével. 
A romantikus stílusjegyeket viselő épületben később a Zalaegerszegi kaszinó működött, 

ma a kISZöV székházaként ismerjük – Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 

A patinás épületben dolgozott keresztury József polgármester is 
(1915-től 1918-ig), keresztury Dezső édesapja. A városi legenda 
szerint egyszer – kitekintvén ablakából – egy harangozó fiúcskára lett 
figyelmes a templomtoronyban, akit tüstént maga elé hívatott, hogy 
megdorgálja. ám kiderült, hogy a tilosban járó gyermek nem más, mint 
a fia. képünkön az egykori városháza napjainkban

Fotó: tódor tamás 
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püSpökI FoGADóBól SAroktornyoS SZálloDA
A plébániaház homlokzata közvetlenül az Arany Bárány Hotelre néz (Széchenyi tér 1., bejárat 

a kazinczy tér felől). Már a törökkorban vendéglő állt a szálloda helyén. Azt is tudjuk, hogy itt 
építették fel 1750 és 1760 között a püspöki fogadót, mely 1893-ig állt a vendégek szolgálatában, 
amikor is lebontották, hogy helyet adjanak a Györgyi Géza és Zuschmann János tervei alap-
ján felépített új szállodának. A háromszintes, eklektikus stílusú, saroktornyos hotelt 1965-ben új 
szárnnyal bővítették, 2013-ban wellness részleget alakítottak ki benne.

AZ elSő FIlM ZAlAeGerSZeGen
A hotel díszterme, az ún. télikert számos alka-

lommal helyszínéül szolgált (s szolgál napjainkban 
is) a város társasági rendezvényeinek. ebben a 
helyiségben láthattak Zalaegerszeg polgárai elő-
ször mozgófilmet. A Zalamegye című újság 1903. 
november 8-ai beharangozója szerint a székelyföldi 
tudományos színház előadása újdonságok egész 
garmadáját mutatja be a közönségnek, többek kö-
zött az orléans-i szűz történetét, ahogy azt a párizsi 
színpadon előadták. Mint a lap beszámolt róla: „ez 
az első alkalom Magyarországon, hogy mozgó fény-
képen egy teljes színdarabot végig lehet élvezni”.

ZSInAGóGáBól FIlMSZÍnHáZ
Ma már csak néhány dokumentum emlékeztet arra, hogy a szálloda udvarán valaha zsinagóga 

állt. egy 1799 körül készült összeírás említi először, ebből tudjuk, hogy a korabeli vendégfogadó 
szomszédságában délre álló – amúgy mészárszékként működő – uradalmi épület udvarán épí-
tették fel. A feljegyzések szerint az 1805-ös és az 1826-os tűzvészben is leégett, a pusztítást 
követően mindig újjáépítették. Az izraelita imaházat egészen 1904-ig, a mai Ady utcában felépített 
új zsinagóga felavatásáig használták rendeltetésének megfelelően, azt követően pedig mozivá 
alakították át. Az „edison mozgó” volt a város első üzletszerűen működő filmszínháza, melyet 
Gábor Béla, a neves színművész, Gábor Miklós édesapja hozott létre. A II. világháború ezt az 
épületet sem kímélte: 1945 tavaszán a németek felgyújtották.

Az Arany Bárány Hotel 1930 körül, 
előtérben a bérautókkal  

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 

A szálloda szépen felújított díszterme, 
a télikert napjainkban

Fotó: Arany Bárány Hotel 
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széchenyi tér

A SZÉcHenyI tÉr törtÉnete
A kossuth lajos utca északi részét – a postapalotától a kazinczy térig tartó szakaszt – nevez-

zük Széchenyi térnek, mely 1903-tól viseli „a legnagyobb magyar” nevét; előtte Vármegyeház 
térnek is hívták. 

A kVártÉlyHáZ
Hívták már szállásháznak, stabális háznak, vármegyeházának, mégis az eredeti funkcióját ma-

gába ölelő nevével hódít ez a hangulatában megkapó épület (Széchenyi tér 5.). Furcsa fintora a 
sorsnak, hogy a kvártélyház, noha a katonaság tisztjei számára építették 1765-ben, szinte soha-
sem szolgált katonai célokat, hosszú évekre a vármegye tisztviselői vették birtokukba. napjaink-
ban különböző hivatalok és irodák találtak otthonra a többször renovált épületben, mely 1928-
ban kotsis Iván tervei alapján neobarokk homlokzatot és egy új emeletet kapott. A falak azonban 
továbbra is őrzik a történelmi viharok emlékét. 

„kÉpZelHetetlen VAnDAlIZMuS”
A kvártélyház erőszakos eseményeknek is helyszínéül szolgált. A császári királyi pénzügyi biz-

tos (több csendőr és pénzügyőr kíséretében) adófőkönyvet keresett, s ennek érdekében sem 
1861. június 8-án, sem pedig szeptember 21-én nem riadt vissza attól, hogy feltöresse az épü-
letben található levéltárat. utóbb nem kevesebb, mint hatvan 
csendőrrel vonult a szállásházhoz, hogy meglelje a dokumen-
tumokat. Vésőkkel, dorongokkal mentek neki az ajtónak, a fő-
pénztárnok lakását és az archívumot is feldúlták, felforgatták 
az irattartókat, a pincétől a padlásig mindent átkutattak, ám az 
adófőkönyveket nem találták meg. Az eset nem maradt vissz-
hang nélkül: Zala megye közgyűlése az ország törvényhatósá-
gát körlevélben értesítette a császári hatóságok által elkövetett 
„képzelhetetlen vandalizmusról”.

A vármegyeháza kétszintes épülete 1910 körül
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 

A háromszintes kvártélyház napjainkban
Fotó: Seres péter
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FeSZtIVálok uDVArA
A kvártélyház belső udvarát a művészetkedvelők már egy 

ideje zenei és színházi események színterével azonosítják: 
1981 és 1983 között a Zenélő udvar, a 2000/2001-es évad-
ban az udvarok Fesztivál műsorai szórakoztatták a közön-
séget. A „kvártélyház – színház, zene, tánc” kulturális, nyári 
sorozatának népszerűsége pedig a 2007-es indulástól kezd-
ve töretlen. A programkavalkád 2013-tól a „Zalaegerszegi 
kortárs Művészeti Fesztivál - ZAko” előadásaival bővült.  

leVÉltár A kVártÉlyHáZ 
ÉS A SZálloDA köZött

Mivel a vármegye hivatalai idővel kinőtték a teljes épüle-
tet, ezért 1891-ben a kvártélyház melletti telken építették fel 
– rauscher Miksa tervei alapján – a kétszintes, eklektikus, 
neoreneszánsz stílusú „kismegyeházát” az alispáni hivatal és 
a megyei levéltár számára, díszes közgyűlési teremmel (Szé-
chenyi tér 3.). Az épülettömb belső udvarára néznek a neo-
klasszicista közgyűlési terem ablakai – ma a város közgyűlési, 
valamint házasságkötő teremként használja. e helyszínen és 
az épület előtti téren zajlottak a megyeszékhely legfontosabb 
közéleti eseményei a XX. század első felében.

A ZAlA MeGyeI leVÉltár kIncSeI 
A levéltár, mint intézmény 1731 óta létezik Zalaegerszegen, először a törvényszék épületében 

lelt otthonra. A kezdetben még egyetlen helyiségben elférő dokumentumok egyre több teret és 
munkát igényeltek, olyannyira, hogy 1790-ben levéltárnoki állást hoztak létre. 

Az intézmény legrégebbi irata IV. Béla király 1240-ben kelt oklevele: ebben a király eladomá-
nyozza azt a birtokot, amit Bánk bántól koboztak el édesanyja (Gertrúd királynő) meggyilkolásáért. 
A levéltári gyűjtemény része az 1381-ben kiadott oklevél, amely a város akkori – utóbb csaknem 
hat évszázadig változatlan – határát írja körül. A vármegye közgyűléseinek jegyzőkönyvei 1555-től 
maradtak fent az utókor számára, Zalaegerszeg első jegyzőkönyve 1743-ból származik. említésre 
érdemes az 1.404 darabos, XVIII-XIX. századi kéziratos és nyomtatott térkép-állomány, melynek 
egyik legszebb darabja egy csaknem három méter széles, Balatont ábrázoló atlasz. 

2016 szeptemberére újult meg a 
város Díszterme, melyet az 1950-
es évekig rendszeresen használ-
tak, majd egy hosszabb szünetet 
követően, 1994 óta ismét benne 
tartják a közgyűléseket. A helyi-
ség eredeti színeinek megtalálá-
sához a Göcseji Múzeum szak-
emberei öt festékréteget kapartak 
vissza: az oszlopsorok törtfehér, a 
falak világos vajszín, a virágmintás 
frízek arany árnyalatot kaptak. A 
rekonstrukció érintette a bútoro-
kat, a függönyöket és a radiáto-
rokat is. A csillárt a korhangulat 
miatt megőrizték, ám a világítást 
rejtett égők biztosítják

Fotó: Seres péter

A kvártélyház udvarán áll dr. Deg-
ré Alajos jogtörténész és levéltáros 
(1909-1984) mellszobra (Farkas Ferenc 
alkotása), aki maga is nagy színházra-
jongó volt. 1962-ben ő szerkesztett az 
országban elsőként történelmi olvasó-
könyvet az iskolás korosztály számára 
(olvasókönyv Zala megye történetéhez)

Fotó: tódor tamás
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ISpItA: SZeGÉnyHáZ, AGGápolDA, kórHáZ, 
kISVároSHáZA, BAnk

A pontházzal szemben mozgalmas történetű épület áll. 
Az Ispita (Ispotály köz 2.) pintér Máté uradalmi számtartó 
1790. évi hagyatékából épült fel, ám csupán 1806-ra lett 
kész. 1848-ig volt a városi szegények menedékháza, ami-
kor is 12 ágyas kórházzal bővítették. Az épületet a XIX-XX. 
század fordulóján (Morandini román és tamás tervei alap-
ján) emeletesre építették, ekkor nyerte el eklektikus főhomlokzatát, rajta a Mária Magdolnát áb-
rázoló városi címerrel. Az 1930-as években városi hivatalok találtak otthonra benne, ezért kisvá-
rosházának is nevezték. később egészségügyi intézmények működtek benne, napjainkban egy 
bank használja az épületet. Ispotály közre néző oldalán németh János keramikusművész Szent 
rókust ábrázoló domborműve az egykori egészségügyi szerepére, míg bejárata mellett Vörös 
János falképei az egészségház történetére utalnak.

Az egykori Ispita és a postapalota épülete 
1948-ban. Az Ispita tornya alatt, az épület 
homlokzatán a következő felirat díszel-
gett: eGÉSZSÉGHáZ 

Fotó: történeti Gyűjtemény
Göcseji Múzeum

Az Ispita és a postapa-
lota napjainkban. kö-
zöttük találjuk az Ispo-
tály közt, mely 1974-
ben a városrendezési 
munkálatok során ve-
szítette el utca jellegét. 
neve sokáig kötődött az 
Ispita házához (1816-
ban Ispita alatt való ut-
ca, 1849-ben Ispotály 
utca), ám később ne-
vezték Mária utcának és 
Sénig Ferenc utcának is

Fotó: Seres péter 
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ISpItA: BeSZÉlJenek A SZáMok…
Az Ispita építésekor ezer darab tégla 7 forintba került, míg a cserépzsindely ezer darabja 5-13 

forintot kóstált. A culágerek napi 21 krajcárért húzták fel a falakat, a kőműves mesterek már 1 
forint 30 krajcárt vihettek haza. A torony faszerkezetét 56 szál deszkából ácsolták. 1820-ban hét 
koldus élt az Ispitában, ők havonta 3 forintot kaptak, abból kellett gazdálkodniuk.

MI törtÉnt AZ ISpItA kápolnáJáVAl?
Az épületben kápolnát is kialakítottak, ahol a koldusok szentmisén imádkoztak azokért, akik 

anyagilag támogatták őket. A kápolna az olai plébániatemplom 1926-os felszentelése után meg-
szűnt, berendezését a ferenceseknek adták át, ám a torony még ma is jelzi, hogy az Ispita egy-
koron egyházi célokat is szolgált.

A poStApAlotA
Zalaegerszegnek 1924 óta van egy különleges, háromszintes „palotája”: naponta több százan, 

több ezren fordulnak meg benne, ám ténylegesen senki sem lakja. A városlakók méltán voltak 
büszkék a hatalmas – Bernthaler Adolf Gusztáv tervei alapján készült – késő szecessziós posta-
épületre (Széchenyi tér 6.), mely többszöri renoválást követően ismét eredeti pompájában várja a 
látogatókat. Figyelemre méltó, hogy a ház homlokzata Zsolnay kerámiával díszített (hasonlóan a 
pécsi postapalotához). Érdekes adatra bukkantunk történetének kutatásakor: az 1930-as évek 
elején a telefonelőfizetők száma megközelítette a 300-at, ami az akkori lakosság két százalékának 
felelt meg.

Vörös János alkotásai az Ispita falán 
Fotó: köcse Henriett
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keresztury tér

A kereSZtury tÉr törtÉnete
A korábban az áruházáról Centrum térnek nevezett tér 2004 óta viseli keresztury Dezső nevét, 

amikor is az író születésének 100. évfordulója alkalmából felavatták a róla készült mellszobrot, 
Szórádi Zsigmond alkotását.

A források több mint kétszáz évre visszamenőleg 
jegyzik a területet: sokáig az ott lakó emberek nevével 
jelölték – 1815-ben például Fabján Ferenc „vasárusúr” 
utcájaként. 1822-ben nevezték el Sas utcának, 1928-tól 
majd’ két évtizedig Lord Rothermere utcaként találjuk a 
térképeken, ezután ismét visszakapta a Sas elnevezést. 
Az utcát 1968-ban, a városrendezési terv során lebon-
tották – helyére épültek fel Zalaegerszeg első, korszerű 
nagyáruházai. A XX. század derekán, nem messze a mai 
tértől mesterséges sziklakert késztette megállásra, néze-
lődésre, fotózkodásra  a városlakókat.  

A keresztury tér napjainkban. névadója családjának egykori nyári 
hajléka ma alkotóházként működik Zalaegerszeg jánkahegyi városré-
szében (keresztury Ház)  – Fotó: tódor tamás

Az egykori tavacskás-hidas sziklakert az 1950-es évek közepén – Fotó: csonka lajosné 
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A MoZI köZ 
törtÉnete

A keresztury tértől északi 
irányban találjuk a Mozi közt. Ha-
sonlóan a térhez, ez a kis szakasz 
is az 1960-as években elkezdő-
dött belvárosi rehabilitáció során 
vesztette el utcajellegét, mai ne-
vét – az oldalában lévő épület-
tömbben kialakított mozipalota 
miatt – 1974 óta viseli. Másfél év-
századdal korábban (1828-ban) 
még Óh Patika uttzá-nak hívták, 
1849-ben Rózsa utcának keresz-
telték, 1903-tól pedig Madách 
Imre nevét viselte. Az utca első 
elnevezése azzal kapcsolatos, 
hogy itt építették fel – 1768-ban 
– Zalaegerszeg első, Háberler ne-
vezetű gyógyszertárát. 

AZ Art MoZI törtÉnete
A népszerű, belvárosi Art mozi elődje, az Ady mozi 1958. április 4-én nyílt meg a nagykö-

zönség előtt az Akiknek meg kellett halnia című görög játékfilmmel, igaz, két nappal korábban a 
város vezetői részt vettek azon a főpróbán, ahol a Cigánybáró című alkotást vetítették le mono, 
majd sztereó változatban. Az elmúlt évtizedek során több ezer produkciót vetítettek a nézők-
nek: a palettán közönség- és kritikai filmsikerek egyaránt szerepeltek. Az Ady mozi országos 
kihatású kezdeményezések helyszínéül is szolgált, amikor a hazánkban tapasztalt drasztikus 
nézőszámcsökkenésre elsőként reagálva 1981-ben létrehozták az Ady Filmcentrumot: ez volt az 
első filmszínház Magyarországon, mely három teremben fogadta a nézőket. Számos érdekesség 
fűződik a mozi történetéhez: 1984-ben 15 nap alatt huszonegyezren tekintették meg az 1954-

es Ben Hurt a filmszínházban; amikor 
az 1980-as években bemutatták hiva-
talosan az 1939-es Elfújta a szél című 
filmet, a helyi busztársaság különjáratot 
indított az utolsó előadás végeztével; a 
Hupikék törpikék rajzfilmváltozatát napi 
hét előadásban, fél órás eltolódással 
játszották két teremben egyetlen film-
tekerccsel. 
A filmszínházban (Széchenyi tér 4-6.) jelenleg 
naponta több előadást tartanak: a premier-
filmektől kezdve a közönségsikereken át a 
művészfilmekig mindenki megtalálhatja szá-
mítását. A földszinten a mozi hőskorát idéző 
szerkezeteket, relikviákat, plakátokat és filmte-
kercseket lehet megtekinteni

Fotó: tódor tamás 

A római katolikus plébánia mellett épült fel az 1950-es évek második 
felében a filmszínház (a kép jobb oldalán). Az 1960 áprilisában készült 

felvételen láthatjuk az Arany Bárány Hotel árnyék-sziluettjét is 
Fotó: néprajzi Gyűjtemény – Göcseji Múzeum, 

Dr. Szentmihályi Imre felvétele
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kOssuth tér

A koSSutH tÉr törtÉnete
A XX. század elején a Mándi patika és egy textilkereskedés működött azon a helyen, ahol ma 

padok csábítanak pihenésre a kicsiny – Széchenyi térből nyíló – kossuth téren. A II. világháború 
után felszabadult területet parkosították, majd 1957-ben itt állították fel Hamburger Jenő 1919-es 
népbiztos szobrát, akiről hat évvel később a teret elnevezték. A szobrot az 1990-es évek elején 
eltávolították, helyére 1999-ben került Béres János kossuth lajost ábrázoló mellszobra. 

A pontHáZ
A kvártélyház szomszédságában, a kossuth téren különleges lakóház áll. különleges, mert 

korszakok határán, stílusok peremén épült, s „műfaját” egyedül képviseli a városban, ugyanis 
ezzel az épülettel kezdődött és fejeződött be Zalaegerszeg II. világháború utáni és a szocreál előt-
ti modern lakóház-építészete. 
Mit is jelent a pontház elneve-
zés? Már az épület tervrajzain 
is egy önmagában álló, ún. 
pontház rajzolódott ki. Az 
épületek tömbformálásának 
e módja megfelelt az akkori 
korszerű építészeti elveknek, 
amely elvetette a korábbi ke-
retes beépítést. A pontház – 
többszöri csúszással – 1949. 
október 27-ére készült el 
Schall József tervei alapján. 
egy 1965-ben megjelent ki-
adványban a város legszebb 
modern épületének nevezték. 

leHetett VolnA töBB pontHáZ IS…
Az épülettel, sőt a területtel kapcsolatos korabeli vázlattervek 

grandiózusabbak voltak. Az elsődlegesen tervezett és kivitele-
zett épületnek az ikersziluettjét is felrajzolták szaggatott vonallal. 
ezen kívül még három hasonló tömbbel számoltak: a négy épület 
108 lakásában mintegy négyszáz lakó elhelyezését tervezték. A 
nagyszabású tervből végül csak az első pontház készült el. Ak-
koriban az épület a négy emeletével kitűnt a belváros egy-, illetve 
kétemeletes házai közül. (Budapesten, a Fő utca 61. szám alatt 
található az épület „testvére”, mely a Duna-parti pontház nevet 
viseli: stíluselemei szinte teljesen azonosak a zalaegerszegiével, 
ám nem négy-, hanem nyolcemeletes.)

kossuth lajos szobra a magyar államférfiről elnevezett téren, háttérben a pont-
ház épülete. Jobbra a kvártélyházat láthatjuk – Fotó: tódor tamás 

A pontház az 1950-es években. 
egykoron virágok alkotta vörös csillag volt a téren 

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum  
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pÉnZIntÉZetek cSoMópontJA 
A kossuth tér közelében három épületet is találunk, 

melyek a XX. század első felében pénzintézetként 
működtek. egyikük, a kossuth lajos u. 2. szám alat-
ti gyönyörűen felújított ház ma is bankként funkcionál. 
Az eklektikus stílusú, tornyos, sarkán félköríves formájú 
„palotát” a Zala Megyei központi takarékpénztár emel-
tette, ám az idők folyamán változatos célokat szolgált: 
kaszinó, áruház, irodák és tanácstermek találtak benne 
otthonra. Sokan emlegetik Belfegor házként is, miután 
a „Belphegor - A louvre fantomja” című francia tévé-
filmsorozat címszereplője után borozót neveztek el a 
pincéjében. A másik kettő épület pénzintézeti történe-
tére már csak elsárgult dokumentumok és képeslapok 
emlékeztetnek. 

eGy SZoMorú eMlÉk: 
Gettó A BelVároSBAn

közvetlenül a pontház mögött, a Boschán Gyula közi társasház falán 1994-
től tábla emlékezik a II. világháború vérzivataros időszakára: 1944 májusa és 
júniusa között ez a terület számított a városi gettó központjának. A kicsiny 
utcácskában találjuk a 97 éves korában elhurcolt Boschán Gyula (1847–1944) 
ügyvéd, kormányfőtanácsos, a helyi zsidó hitközség örökös díszelnöke bronz 
domborművét (Béres János alkotása 2004-ben került fel a falra - fotónkon). 
Alig pár méterre innen, a kvártélyház egyik termében zajlott le az a titkos tár-
gyalás, melyet 1944. május 3-án hívtak össze a városban. ezen a megbeszé-
lésen kapta meg a megyei főszolgabírói kar azokat az utasításokat, amelyeket 
a kormány rendelt el a zsidóság összegyűjtéséről és gettóba kényszerítéséről 

Fotó: tódor tamás 

Az egykori Zala Megyei központi takarékpénztár épü-
lete (bal oldalon) napjainkban. kossuth utcai oldalára az 
utca névadójának tiszteletére emléktáblát helyeztek el

Fotó: lendvay Antal

Az eötvös u. 2. szám alatti házat (fent) a XIX. század-
ban emelték, külseje alig változott az idők során. A 
XX. század elején ebben működött a Zala Vármegyei 
takarékpénztár, megszűnése után különféle üzleteket 
szolgált ki. A Széchenyi térre néző homlokzatán az 
egykori Zalaegerszeget ábrázoló felnagyított képesla-
pokra bukkanunk

Fotó: tódor tamás

Az eötvös u. 4. szám alatti épület a XX. 
században épült, egy időben itt is takarék-
pénztár működött – erre utal az ajtó feletti, 
méhkaptárt ábrázoló dombormű. A különös 
díszítettségű házban különböző üzletek mű-
ködnek

Fotó: tódor tamás
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európa tér és Dísz tér

AZ eGykorI ÉS MAI tüttőSSy utcA 
A belváros kettő, egymással összenyitott tere (európa tér, Dísz tér) 

Zalaegerszeg egyik legrégebbi utcája helyén alakult ki. A tüttőssy 
utcát 1828-ban Bedők felé bevezető utcaként, 1851-ben Telek ut-
caként említették – 1903-tól viselte az egykori bíró nevét (tüttőssy 
lászló – 1750–1831, ki sokat tett a város fejlődéséért különböző 
adományaival),  s a mai Berzsenyi és petőfi utcákat kötötte össze. A 
tüttőssy utca családi házait az 1970-es években elkezdődött belváro-
si rehabilitáció részeként bontották le: a Dísz tér, majd a csipkeházak 
kialakítását követően elkészült az európa tér is. A mai – feltehetően 
tévedésből Ferenc keresztnévvel is ellátott – tüttőssy utca csupán 
töredéke az egykorinak: a Dísz tértől mindössze a petőfi utcáig tart. 

AZ európA tÉr törtÉnete
Az európa-nap alkalmával 1996. április 19-én felavatott európa tér 

hangulatos oázisként bújik meg a társasházak között, ám megérdemli 
a kitérőt, hisz’ számos felfedeznivalót rejt magában. A gyönyörűen 
gondozott téren 1998 óta találjuk a Zalaegerszeg testvérvárosait jelző 
irányjelző oszlopot, póra Zoltán alkotását. A tér központjában bukka-
nunk Fischer György (1956–2012) Munkácsy-díjas szobrászművész 
kedves alkotására, az Ivókútra. A kreatív ötletek az új évezredben 
is megtalálták a teret: az olvasni vágyókat telefonfülkéből átalakított 
„szabadkönyvtár”, a Bibliofülke várja; a Szerelmesek lakatfala pedig 
az egyik legszebb érzelemre emlékeztet bennünket. 

A DÍSZ tÉr törtÉnete
A Dísz teret már az 1970-es években kialakították, ma pedig Zalaegerszeg lüktető szíveként 

gondolunk rá: 1985-ben (a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 100. évfordulója alkalmából) itt 
állították fel a Zalaegerszeg egyik szimbólumának számító tulipános szökőkutat, Szabolcs péter 
szobrászművész és pelényi Gyula építész alkotását. A város legnagyobb terét 2014-ben újították 
fel, ekkor nyitották össze a szomszédos európa térrel. egy évvel később helyezték el délnyugati 

sarkában Farkas Ferenc szobrát, a Zalai 
nemest; 2016-ban pedig az északnyuga-
ti szegletébe Szabolcs péter Sakkozók 
című alkotását, utalva a város sikeres 
sakkozóira. A kávézókkal, bisztrókkal, pa-
dokkal és játszótérrel övezett Dísz téren 
hatalmas ZAlAeGerSZeG betűk – amel-
lett, hogy fotózkodásra, szelfizésre csá-
bítanak – jelzik, hogy a tér a város nagy 
rendezvényeinek otthonául is szolgál. 

Az elmélkedésre, beszél-
getésre, pihenésre, néze-
lődésre egyaránt alkalmas 
európa tér akkor a leg-
szebb, amikor a virágok és 
a növények birtokba veszik

Fotó: tódor tamás

A Dísz tér a város lüktető szíve, központban 
a tulipános szökőkúttal – Fotó: Seres péter
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A HÍreS cSIpkeHáZAk
21 hektár terület, 117 ezer négyzetméter lakóterület és 72 ezer négyzetméter közintézmény: 

ezek az adatok szerepelnek abban a hivatalos alapkőletételi okiratban, melyet Zalaegerszeg 
új városközpontjának építésekor helyeztek el 1974. augusztus 20-án a Dísz tér körzetében. A 
modern centrum felépítésével a ma is működő Zala Megyei állami Építőipari Vállalatot bízták 

meg. Az építkezés első üteme 
a kossuth, a kosztolányi és a 
petőfi utcák által határolt terü-
letre koncentrálódott – ennek 
keretében épültek fel a híres 
csipkeházak Vadász György 
ybl-díjas építész tervei alapján 
1974-1985 között. Az elne-
vezést a köznyelv teremtette, 
s az erkélykorlátok hullám-
zó homlokzatú, csipkemintát 
utánzó összhatására utal. Ér-
demes megfigyelni az épületek 
homlokzatát is, hisz’ az építők 
a csonkakontyos vonalveze-
tésű tetőrész kialakításával a 
göcseji boronaházak homlok-
zataira emlékeztető hatást ér-
tek el. 

A polgármesteri Hivatal melletti épület (kossuth lajos u. 15.) 
különös erkélyeit megfigyelve megérhetjük, 

miért  is hívják „bálnás-erkélyes” háznak 

Fotó: Seres péter

Zalaegerszeg 1975-ben kapott Hild János-
díjat a Magyar urbanisztikai társaságtól a 
településfejlesztésben elért eredményeinek 
köszönhetően, az emléktáblát a Dísz tér nyu-
gati oldalán elhelyezkedő polgármesteri Hiva-
tal falán találjuk – Fotó: Seres péter

A csipkeházak neve egyes véle-
mények szerint onnan is eredez-
tethető, hogy az épületegyüttes 
felülről nézve egy csipketerítő 
alakját mutatja

Fotó: köcse Henriett
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kOsztOlányi utca

A koSZtolányI utcA törtÉnete
Sétánkat folytassuk a Dísz tértől keletre, a kosztolányi utcán. talán nem túlzás állítani, hogy a 

kosztolányi utca – köszönhetően ismert villasorának – az 1920-as és 1930-as évek utcája. noha 
az épületek egy részét újjáépítették, a telkek kisebbek lettek, az utca mégis megőrzött valamit 
abból a régi hangulatból, mely a két világháború közötti időszakot jellemezte. 1907-ben még 
Villanytelep utcának hívták, ugyanis az utcában (a mai petőfi iskola helyén) állt a város egykori 

villanytelepe. Az utcát húsz évvel később 
Erzsébet királyné tiszteletére nevezték át, 
majd 1946-ban a híres íróról kapta a nevét. 

FölDönJáró toronyórA
Időzzünk el egy keveset a Hevesi Sándor 

Színház előtti téren, melyet a teátrum ala-
pítója, a neves rendező, ruszt József után 
kereszteltek el 2016-ban. A virágágyások-
kal tarkított kicsiny téren 2005 karácsonyá-
tól egy igazi kuriózum található. A több mint 
200 éves óraszerkezetet, a Mária Magdol-
na plébániatemplom korabeli toronyóráját 
– a világon egyedülálló módon – a földön 
tekinthetjük meg működés közben, a né-
meth János keramikus alkotásaival díszített 

üvegházban. Az első írásos feljegyzés az óráról az a szerződés, melyet 1771-ben kötött a város 
Volner György órással. A toronyóra az 1800-as évek elején pusztító tűzvészben megsérült, ezért 
az addig tornyonként három számlap mutatóit mozgató szerkezetet négy-négy számlaposra ala-
kították át. 

A HeVeSI SánDor SZÍnHáZ ÉS A GrIFF BáBSZÍnHáZ
A Hevesi Sándor nevével fémjelzett teátrumot (az ország 26. szín-

házát) 1982-ben alapították, a volt Megyei Művelődési központban 
lelt otthonra (ruszt József tér 1.). A színház megnyitóját, s egyben Ma-
dách Imre Az ember tragédiája című drámájának bemutatóját 1983. 
október 11-én tartották a szépen felújított épületben. A 2004-ben 
alapított Griff Bábszínház is itt tartja előadásait. Az épület bejáratánál 
tekinthetjük meg a színház örökös tagjainak (ruszt József főrendező, 
egervári klára színművész, Bereményi Géza rendező, Boncz Barna-
bás művészeti titkár, Halasi Imre rendező, György János színművész) 
emléktábláját. Az emeleten Hevesi Sándor (1873–1939), továbbá 
ruszt József (1937–2005) munkásságát .bemutató tárlatok, valamint 
időszaki kiállítások tekinthetők meg az előadások szüneteiben. 

A táncoló nő szobra a Hevesi Sándor Színház épülete előtt. Medgyessy Ferenc 
1985-ös alkotását a Magyar televízió Szivárvány című, városok közötti vetélkedőjén 

nyerték a zalaegerszegiek, mint első díjat – Fotó: Seres péter

Az óra felújítását kancsal Miklós műszerész és preisz József 
órásmester felügyelték, utóbbi negyvennaponként ellenőrzi a 

600 kg-os szerkezetet  – Fotó: Seres péter
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A róMAI kAtolIkuS 
HItköZSÉG HáZA

Mozgalmas történetű épület vár 
bennünket a kosztolányi és a pető-
fi utcák sarkán, a keleti oldalon. Az 
1914-ben Metzner József tervei alap-
ján emelt házat a katolikus legény-
egylet számára építették, később 
a katolikus Hitközség talált benne 
otthonra. 1929-ben színpaddal bőví-
tették, ekkor nyitottak kaput a nyu-
gati oldalán (fő homlokzata korábban 
a petőfi utcára nézett). 1945 és ’58 
között a zalaegerszegiek ide jártak 
filmvetítésre. egy ideig Városi Művelő-
dési Házként emlegették. Földszintjén 
1962-től étterem működik, emeletén 
több üzlet is volt, ma a római katoli-
kus egyházközség irodáit találjuk a 
helyükön.

kAMArák HáZA
Svastics Géza keszthelyi építész tervezte a kosztolányi és petőfi utcák sarkán álló, arányos 

elosztású, szépen felújított épületet, mely 1928-ban épült az országos társadalombiztosítási In-
tézet székházának, továbbá hivatali helyiségek és orvosi rendelő céljára. ugyan a rendelők több-
sége az 1960-as évek végén felépült SZtk-épületbe költözött át, a belvárosi ház még az 1990-es 
évek elejéig egészségügyi célokat szolgált. Az évtized közepén a megyei kereskedelmi és iparka-
mara vásárolta meg (innen a ma ismert neve: kamarák Háza), s bár belsejét átalakította, tetőterét 
megemelte és beépítette, külsejének alapvető jellegzetességeit megtartotta. 

A MeGyeHáZA
Hatalmas szobrok fogadják a látogatót a megyeháza (kosztolányi u. 10.) bejárata előtt: a pa-

raszti öltözetű nő kezében sarlóval és búzakalásszal a mezőgazdaságot, míg a magyaros ru-
hában méhkast tartó férfi a takarékosságot jelképezi. ezek, valamint az épület sarkát díszítő 
domborművek ohmann Béla és reményi 
József alkotásai. Az épület 1939-ben épült 
a pénzügyigazgatóság számára Halászy 
Jenő tervei alapján. Az 1950-es években 
a Megyei tanács otthona, 2008-tól a Zala 
Megyei közgyűlés Hivatala, 2011-től a Zala 
Megyei kormányhivatal működik benne. 

A római katolikus hitközség háza petőfi utca felöli homlokzata, balra 
a kamarák Háza – Fotó: tódor tamás

Az egykori pénzügyi palota (ma megyeháza) épülete 
1940 körül. Az utca keleti oldalán egy - a kép jobb 
szélén látható -  villa árválkodott, melyet a székház 

bővítésekor 1966-ban bontottak le
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 
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BÉke lIGet
A megyeháza épületét elhagyva a Béke ligetbe érkezünk. A díszkertet kialakításakor, az 1930-

as években még Rózsa ligetnek hívták. A név büszkén utalt Zalaegerszeg „virágos város” státu-
szára. A virágok valóban otthonra találtak itt, ugyanúgy, mint később pándi kiss János 1966-ban 
elhelyezett tavasz című szobra. régi fényképeken még látható, hogy itt állították fel az Antal 
Dezső tervei alapján készült, fából faragott országzászlót, amit azonban az 1940-es években 
lebontottak. Makettjét ma a Göcseji Múzeum őrzi.

VIllASor AZ utcáBAn
két díszkertet kapcsolnak össze azok az előkertes villák, 

melyek 1925 és 1935 között épültek fel a város módosabb 
polgárai, főként az értelmiség számára. A mai Béke és Ba-
ross ligetek között régmúlt időket idéz fel 13 megmaradt villa. 
néhányat átépítettek, bővítettek az idők folyamán, de az át-
alakítások során igyekeztek megőrizni az eredeti homlokza-
tot. Az utca nyugati oldalán lévő villák közül kettőt bontottak 
le, amikor a Belvárosi általános Iskola petőfi Székhelyiskolát 
bővítették az 1970-es évek fordulóján (az eredeti épület, a 
polgári fiúiskola magyaros homlokzati díszei építésének ide-
jéről – 1935 – árulkodnak). A 35. számú házban született 
Izsák Imre csillagász (1929-1965), a 37. számút toroczkai 
Wigand ede építész és iparművész tervezte.

Az egykori rózsa liget szépen gondozott kertje az országzászlóval az 1930-as évek második felében. 
Az 1929-ben létrehozott kertet 1940-ben olaszország vezére, Mussolini után nevezték el, mai nevét 1946-tól viseli. 

napjainkban magas fák „rejtik” a Béke ligetet 
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum

A villasor napjainkban – Fotó: lendvay Antal
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csány lászló tér és 
bajcsy-zsilinszky tér

A VASútálloMáS
A Béke ligettől délre találjuk a vasútállomást (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.). több helyütt is úgy írnak 

a zalaegerszegi pályaudvar épületéről, mint hazánk alighanem egyetlen neoromán stílusú állomá-
sáról, mely a korábbi, szerényebb indóház helyett épült. Az impozáns, szabályos vonalvezetésű 
épület 1927 óta áll a városi közlekedés szolgálatában; az épületben megnyílt vasúti restit még az 
úri közönség is szívesen felkereste az 1930-as években. 

lÉGItáMADáS AZ álloMáSon
A II. világháború Zalaegerszeget sem kímélte, jóllehet, Zala székhelye a magyar városok között 

a háborús károkat felmérő kimutatás szerint a 27. helyen állt. Az egyik legsúlyosabb támadás a 
pályaudvart érte. 1945. március 27-én az állomásra lőszeres szerelvényt húztak be, ám az még 
este – egy légitámadás során – felrobbant. nemcsak a vasútállomás épülete rongálódott meg, a 
robbantásban elpusztult a keszthelyi Balatoni-állami Darnay-Múzeum, valamint a Székely nem-
zeti Múzeum elmenekített, vagonokba rakott gyűjteményének egy jelentős része, amit éppen az 
állomáson keresztül akartak biztonságos helyre szállítani.

A városi pályaudvar régi épülete 1903-ban 
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum
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kIcSoDA IS VAlóJáBAn 
GIZIke?

Az állomás közvetlen közelében igazi ritka-
ságot is láthatunk. noha már több mint száz-
éves (lévén 1892-ben született), még mindig 
képes felhívni magára a figyelmet. A zalaeger-
szegiek úgy ismerik: Gizike. nos, Gizike nem 
más, mint egy 377-503 típusú gőzmozdony, 
mely főleg a rédics–Zalaegerszeg–Zalalövő 
útvonalon büszkén és feltartóztathatatlanul 
pöfékelt a XX. században. 1978-ban került 
talapzatára, s azóta társadalmi munkában 
többször is felújították, hogy megóvják az 
enyészettől.

eMlÉktáBlák A VASútálloMáSon 

roBBAnáS A VASútálloMáSon 
1944. október 7-e sötét dátum Zalaegerszeg történetében. ekkor történt ugyanis az ameri-

kai 15. légi hadsereg első, kifejezetten városunk ellen végrehajtott, célzott légitámadása. ezen a 
bizonyos napon a korábban Zalaegerszeg felett átrepülő, majd a magyar és német légvédelem 
által megtámadott repülőgépek kisebb csoportja bombázta le a zalaegerszegi vasútállomást. A 
bevetés után Alsójánkahegy – különösen a Szent lászló és a mai Bem József utcák – apokalip-
tikus látványt nyújtott. A városi kertészet jánkahegyi telephelye is megsínylette a robbanásokat, 
üvegházának falai betörtek a légnyomástól. A legnagyobb tragédia rónay Dezsőt érte. Az orszá-
gos társadalombiztosítási Intézet tisztviselőjének felesége, három gyermeke, anyósa és apósa is 
életét vesztette. Mint kiderült, a város ezen részére 37 bomba esett…

A vasútállomás fogadóépülete mellett találjuk Gizikét. 
Hengereinek száma: 2; a hajtott tengelyek száma: 3; 

legnagyobb sebessége: 45 km/óra
Fotó: lendvay Antal

A II. világháború szomorú éveire emlékeztet a vasútállo-
más épületének falára helyezett két tábla. Farkas Ferenc 
2003-ban avatott alkotása (bal oldali képen) a roma ho-
lokauszt áldozatainak mementójául szolgál. Az egy évvel 
ké sőbb leleplezett táblát (jobb oldali képen) a Magyaror-
szági evangéliumi testvérközösség és a Wesley János 
lelkipász torképző Főiskola helyezte el a holokauszt 60. 
évforduló ján – Fotók: tódor tamás
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AZ eGykorI FelSZABADuláSI eMlÉkMű 
kAlAnDoS elő- ÉS utóÉlete

Mikus Sándor szobrászművész alkotását 1955-ben helyezték 
el a vasútállomással szemközi térre, a felszabadulásnak elne-
vezett, de egyben szovjet megszállást is jelentő esemény 10. 
évfordulójának alkalmából. A zalaegerszegi forradalmárok 1956 
októberében ledöntötték, a hatalom fél év múlva visszaállította 
az alkotást, mely a rendszerváltás után új nevet kapott: nő man-
dulaággal. Az emlékmű állagromlása miatt 2017 elejére életve-
szélyessé vált, így lebontották, a dombormű mögött azonban 
rejtélyes feliratra (petőfi Sándor Élet vagy halál című versének 
kezdő sora) leltek a szakemberek, melyről egészen addig sen-
ki sem tudott. A kutatás során kiderült: a megtalált kőlap nem 
más, mint a Budapesten, a parlament előtt 1927-ben felavatott 
kossuth-szoborcsoporton lévő eredeti felirat. (Az eredeti szob-
rokat 1951-ben bontották le, a másolat 2015-ben került vissza 
a parlament elé.)

BAroSS lIGet: SÉtáló-kASZInó, 
kórHáZ, VenDÉGlő eGy Helyen

A vasútállomástól északnyugati irányban találjuk a Baross ligetet. A Baross Gábor kereskedel-
mi miniszterről elnevezett parkot azért építették a vasútállomás elkészülte (1890) után, hogy az 
állomásról érkezők kellemes benyomást szerezzenek, míg beérnek a belvárosba (a liget 1948-tól 
2015 januárjáig Dózsa György nevét viselte). A zalaegerszegiek körében is népszerű volt a dísz-
kert, olyannyira, hogy az 1930-as években a nyugdíjasok „sétáló-kaszinójának” nevezték. Idővel 
vendéglő épült a fák közé, az 1920-as években a közeli kórház különböző osztályai kaptak benne 
helyet, az 1980-as évektől ismét vendéglőként működik.

A Baross liget az 1920-as években, háttérben az evangélikus templom tornya látható
Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum

Felszabadulási emlékmű 
1956 májusában 
Fotó: néprajzi Fotótár - 
Göcseji Múzeum
Dr. Szentmihályi Imre felvétele
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AZ eVAnGÉlIkuS teMploM
Az evangélikus közösség neogótikus 

templomát (csány lászló tér 1.) 1906 
márciusában kezdték építeni Gerey ernő 
tervei alapján, felszentelését 1907 júliusá-
ban tartották. A neves mester, Morandini 
tamás építette az evangélikus hívők kez-
deményezésének köszönhetően, akik 
ebben az időben a mintegy 9.800 lakosú 
város alig két százalékát tették ki.  A kü-
lönösen szép belső festésű templom falai 
ritkaságot is rejtenek: egy ma is működő, 
bár szerkezetében átalakított Angster-
orgonát. Angster József közép-európa 
egyik legkeresettebb orgonagyártója, s 
a magyar iparművészet kimagasló alakja 
volt, orgonái a szegedi dómtól a kis te-
lepülések templomáig sok helyütt megta-
lálhatóak. 

A Baross liget fái között 2008-ban állították fel Wass Albert író, költő 
mellszobrát (Bálint károly alkotása) – Fotó: Seres péter

Az evangélikus templom az 1930-as években. 
A templommal szemben, a kossuth lajos utca 
végében állították fel 1931-ben csány lászló 
politikus, miniszter, az 1848–1849-es szabad-
ságharc vértanúja (1790–1849) szobrát, Istók 
János alkotását. 

Az emlékmű talapzatán Borbély György gimná-
ziumi tanár, a „csány-kultusz apostola” dombor-
műve látható; ő kezdeményezte a szobor felállí-
tását és szervezte a több évtizedig tartó gyűjtést

Fotó: történeti Gyűjtemény
Göcseji Múzeum 

A pozsonyi csata emlékműve a liget 
északnyugati szegletében. Itt, a Zrínyi 
úton találjuk a város egyik legidősebb 
facsoportját, a harminc méternél is 
magasabb platánokat a XIX. század 
utolsó évtizedeiben ültették – védett-
séget élvez, akár a liget

Fotó: tódor tamás
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A kórHáZ eGykorI kápolnáJA
A kórház egykori kápolnája közadakozásból épült fel az evangélikus templomtól délre. Az épü-

letet a neves építész, Morandini tamás tervezte 1914-ben; még az I. világháború kitörése előtt 
emelni kezdték, s bár a munkálatok nem álltak le a háborús helyzet miatt, rendkívül lassan haladt 
az építkezés. A kápolna végül 1919-re készült el. 

1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatását követően a kápolna építését kezdeményező „Isten 
Megváltó leányai” nevű kongregáció betegápolásban tevékenykedő nővéreinek működése is 
megszűnt a kórházban. távozásukat követően a kápolna megmaradt, de funkcióját elveszítette: 
gyógyszertárrá alakították. A református templom elkészültét (1942) követően tehát – három év-
tizeden át – több torony is magasodott a csány tér környékén. A kórház kápolnáját végül 1974-
ben, a rendelőintézet építésekor bontották le.  

A legújabb, Irgalmas Jézus kápolnát 2016-ban szentelték fel a Zala Megyei Szent rafael kór-
házban. 

Belső kép az evangélikus templomról – Fotó: Seres péter 

A ma már nem létező ká-
polna (jobbra, fák takarásá-
ban) a XX. század második 
felében. A kápolnában a 
betegek naponta vehettek 
részt szentmisén, sőt, va-
sárnaponként a környék 
lakói is látogathatták a 
szertartásokat. Baloldalt a 
közkórház egykori épüle-
tét láthatjuk, helyén napja-
inkban a rendelőintézetet 
találjuk, mely 1976 végén 
készült el

Fotó: történeti Gyűjtemény
Göcseji Múzeum, 

Schlemmer József 
felvétele
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rózsák tere

A csány tértől nyugati irányban haladva a rózsák terére jutunk, ahol a szökőkút közepén kis-
faludi Strobl Zsigmond A kis makrancos című, 1966-ban elhelyezett szobrát láthatjuk. A parkot 
keletről a református templom és a villaszerű lelkészlak, délről az evangélikus lelkészi hivatal, 
nyugatról a kálvária kápolna határolja. A reprezentatív evangélikus lelkészi hivatal 1928-ban épült 
fel, tervezője lomjánszky István.

A rózsák tere napjainkban kisfaludi szobrával, háttérben a gyönyörű lelkészi hivatal épületével
Fotó: lendvay Antal

A rózsák tere közelében találjuk németh János keramikusművész és Szerdahelyi károly építész alkotását, 
A török elleni harcok emlékművét, melyen a következő feliratot olvashatjuk: 

Sánczregement / Sántha kapitány / Félre - török / Magyar elöl / Jön a viczispán – Fotó: lendvay Antal
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A reForMátuS teMploM
Az 1930-as évek végén a kisszámú refor-

mátus közösség kezdeményezte a templom 
építését (az akkori 13 ezres lakosságból alig 
nyolcvanan gyakorolták e vallást). Hogy gya-
rapítsák a munkálatokhoz szükséges tőkét, 
2000 levelezőlapot küldtek szét az ország-
ban a felépítendő templom ábrázolásával. 
Szeghalmy Bálint tervei 1937-ben készültek 
el, a templomot 1942-ben avatták fel (rózsák 
tere 2.). Az erdélyi építészet hagyományait fel-
használó épület is őrzi a titkát: festett üveg-
ablakait a háború idején – hogy védjék őket 
– eltávolították, s csak a XX. század utolsó év-
tizedében helyezték vissza Zsellér Imre festő-
művész történelmi családok címereit ábrázoló 
festményeit. Virágos cserépkályháit németh 
Gábor kályhásmester készítette.

A templom belső tere
Fotó: tódor tamás

A református templom 
napjainkban

Fotó: lendvay Antal

A református templom terve az 1937-es levelezőlapon
Fotó: történeti Gyűjtemény

Göcseji Múzeum
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rÉGI teMető A BArokk 
kápolnA körül

A kálvária kápolna a rózsák tere melletti 
kis dombon magasodik, messziről jelezve az 
arra haladóknak, hogy Zalaegerszeg múltjáról 
regél. 1751-ben már állt a kápolna, a szabók 
céhe építtette. tornyának gúlasisakja gazda-
gon tagolt, hagymakupolás. körülötte a vá-
ros ódon temetője, melynek egyik legrégebbi 
sírjele Gothard János csizmadiamester – a 
Mindszenty téren álló Szentháromság-szobor 
egykori gondviselője – homokkőből faragott, 
védett síremléke. A kápolna előtt három XVIII. 
századi szobor található: Máté evangélista, 
krisztus a keresztfán és a Fájdalmas Szűz. A 
kerítésfal belső oldalán az 1930-as években 
készült reliefek mutatják be Jézus kálváriáját.

eGy SkAnZen kálVárIáJA: 
„FAluMúZeuM” eGyetlen 
HáZZAl

Ma már szinte csak a múltat kutatók körében 
ismert, hogy valaha a kálvária kápolna mellett 
akarták felépíteni a falumúzeumot. A szabadtéri 
néprajzi kiállítás tervének kidolgozásakor nem-
csak a kápolna, hanem a közelben 1935-ben 
felépített, Antal Dezső által tervezett (később 
elpusztult) göcseji harangláb látványával is szá-
moltak. A múzeum első épületét – egy kávásról 
behozott, XIX. századi, festett oromzatú, boro-
nafalas lakóházat – fel is állítottak a közeli Május 
1. ligetben. A ház 1960 decemberében felgyul-
ladt, tetőszerkezete jórészt leégett, homlokza-
tát és falait sikerült megmenteni. később úgy 
döntöttek, hogy a szabadtéri múzeumot az olai 
városrészben, a XVIII. századi, műemlék Hencz-
malom és a Zala holtága köré építik fel - ide ke-
rült a megmentett kávási ház is.

A nyughelyet több mint két és fél évszázaddal ezelőtt egy 
kelet-nyugat irányultságú dombocskán építették fel

Fotó: Seres péter

A kálvária temetőben hét sír mellett Gothard János 
csizmadiamester 1821-ben állított sírjának fejköve is 

védett – Fotó: Seres péter

egy sosemvolt múzeum első darabja: a régi kávási 
ház a kálvária kápolna közelében 1959-ben

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 



40

aDy utca és Vizslapark 

AZ ADy utcA törtÉnete
egyik legrégibb, s egyben egyik legtöbb névváltozáson átesett utcáink egyike. egy 1790-es do-

kumentum Posta utcaként utal rá, 1831-ben az utcában lakó iparosok mesterségéről (bábsütő, 
mézeskalácsos) miatt Óh Bábos utcának keresztelték. A XIX. század végéig Temető (Kis Teme-
tő) utcaként találjuk a térképeken, egy szakaszát az ott felépült kereskedelmi iskola miatt Iskola 
utcának is hívták. Az útszakasz ma is ismert vonala 1903-ra alakult ki, ekkor Wlassics Gyuláról 
nevezték el, mivel a vallás- és közoktatásügyi miniszter ebben az utcában született. Ady endre 
nevét 1946-tól viseli. 

A VároSI StrAnD törtÉnete
A XIX. század végén és a XX. század elején a Zala vízpartja nagy népszerűségnek örvendett a 

fürdőzni vágyó lakosság körében, ám a vízparti strandolás szokása Zalaegerszegen az ötvenes 
évek elejére szinte teljesen megszűnt. Bár az 1940-es években is felvetődött egy városi strandfür-
dő építése, a városi tanács csak 1954-ben kezdett el érdemben foglalkozni a témával. négy le-
hetséges helyszín jött szóba, végül az Ady-Botfy utcák által határolt régi temető mellett döntöttek. 
(A sírkertben 1920-ban temettek utoljára.) A felszámolt temető helyén kialakított strandot végül 
1956 júliusában adták át a közönségnek. A Városi Strandot 2011-ben bezárták, ám 2015 nyarán 
a gyermekmedencét felújítva ismét megnyitották. 

A Városi Strand 1964-ben, központban Boldogfai Farkas Sándor 1958-as alkotásával, a Vizafogóval, melyet a strand 
2015-ös felújításakor a medence közelébe, egy ivókúttal egybeépített posztamensre helyeztek 

Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum
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AZ 1956-oS eMlÉkMű

2004 óta találjuk a Városi Strand hátsó bejárata mellett kialakított parkban az 1956-os emlékművet, melyet közadako-
zásból készítettek a Hagyományőrző egyesület kezdeményezésére. A helyszínválasztás nem véletlen: az Ady utca a 
forradalmi események egyik szomorú színtereként szolgált. 1956. október 26-án a városi tüntetők az egykori pártbizott-
ság Ady utcai épülete (ma a megyei napilap szerkesztőségi székháza) előtt az első titkár lemondását követelték. Miután 
többszöri felszólítás ellenére sem hagyták el a helyszínt, az épületből lövések dördültek – ennek során két ember életét 
vesztette 

Fotó: tódor tamás

A felújított Városi Strand a kislurkók vízi paradicsoma nyáron
Fotó: Seres péter
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 A VIZSlApArk törtÉnete
Az Ady és kisfaludy utcák kereszteződésénél folytassuk sétánkat nyugati irányban, a körforgal-

mat követően hamarosan elérjük a Vizslaparkot. 

Sokunk kedvelt pihenőhelyének területét 1800-ban Visla Hidgyai Kaszáló-ként írták, jóval ké-
sőbb – 1927-ben – egy kisebb területet lekanyarintva itt alakították ki a Szent István teret. A II. vi-
lágháborút követően a területet lecsapolták és az itt folyó Vizsla-patakot (mely egykoron egerszeg 
váráig, a mai Deák térig tartott) befedték. ezt követően kezdődött meg a környék parkosítása. A 
Vizsla parkot 1969-ben Ifjúság parkra keresztelték át: a „fiatalok” nemcsak emlékkövet, hanem 
szobrot is kaptak a nagy zöldkertben (Fiatalok, más néven térdelők – rózsa péter 1970-es alko-
tása). A park később visszakapta eredeti nevét. 

A terület fejlesztései ambiciózusak: a közeljövőben új, még komfortosabb, még virágosabb, 
még játékosabb, még tetszetősebb Vizslaparkba látogathatunk majd el. 

A Vizslapark északi „kapuja” az 1969-ben állított emlékkővel
Fotó: lendvay Antal

egykoron lenin szobra állt a Városi címerház helyén 
(építész: Dévényi Sándor), melyet 1997-ben avattak fel

Fotó: lendvay Antal

kisfaludi Strobl Zsigmond liliom című szobra 
a park északi, kisebb részén

Fotó: lendvay Antal
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A VároSI HAnGVerSeny- ÉS kIállÍtótereM - 
eGykorI ZSInAGóGA

A Vizslaparkot magunk mögött hagyva, visszatérve az Ady utcára, északra indulva néhány 
perces séta után érjük el a Városi Hangver seny- és kiállítóterem épületét (Ady u. 14.).  nincs olyan 
Zalaegerszegről megjelenő ismertető, amely ne mutatná be korának jellegzetes stílusában épült, 
mégis egyedi építészeti emlékét. A régvolt zsinagóga ugyanis az eklektikus zsinagógaépítészet 
szép példája: 226 férfi és a karza-
ton 152 nő számára volt ülőhely 
odabent; belsejét színes festések, 
stukkók díszítették. A hitközség két 
évtizedes tervezgetése, vitái után 
1904-ben avatták fel Stern József 
tervei alapján (azelőtt a hívek az 
Arany Bárány Hotel melletti egykori 
izraelita imaházba jártak).

A zsinagóga kerítéssel körbevett épülete 
az egykori Wlassics Gyula  

(ma Ady endre) utcában 
az 1920-as években

Fotó: történeti Gyűjtemény
Göcseji Múzeum

A Városi Hangverseny- és kiállítóterem napjainkban
Fotó: lendvay Antal
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rÉGI orGonA: 
ZSInAGóGáBól A 
plÉBánIAteMploMBA

1945 után kevesen tértek vissza Zalaeger-
szegre az elhurcolt zsidók közül, nem volt, aki 
fenntartsa, gondozza a magára maradt zsi-
nagógát. Végül 1960-ban a Magyar Izraeliták 
országos Szövetsége eladta a Magyar állam-
nak 400 ezer forintért (sokáig raktárnak hasz-
nálták, falfestményei, bútorzata megrongáló-
dott). Az épület berendezésének felszámolása 
az eladóra hárult, a súlyosan megrongálódott 
orgona végül a Mária Magdolna plébánia-
templomba került, ahol – karbantartás mellett 
– még hosszú ideig működött.

MűVÉSZet költöZIk 
AZ ÉpületBe

A zsinagóga épületét végül nem hagyták 
veszni. A város 1975-ben határozta el, hogy 
felújítják az építményt, melyet pelényi Gyula 
tervei szerint alakították át. A zenei és kép-
zőművészeti élet új reprezentatív otthonaként 
1983-ban nyitották meg a közönség számá-
ra: az avatóünnepségen kocsis Zoltán (1952-
2016) zongoraművész szerepelt. később az 
emeleti fehér üvegablakokat színesre cserél-
ték, 1987 novemberére elkészült kitűnő hang-
versenyorgonája is. 

A Városi Hangverseny- és kiállítóterem 
amellett, hogy szórakozásra, elmélkedésre 
hívja látogatóját, a megyeszékhely múltjáról is 
regél: 2014-ben emeletén kapott helyett A za-
laegerszegi zsidóság emlékezete című állan-
dó tárlat. Itt az érdeklődők a városi zsidóság 
múltját bemutató virtuális összeállítást, a Ma-
gyar Zsidó Múzeum és a Zalaegerszegi Zsidó 
Hitközség tulajdonát képező kegytárgyakat, 
valamint jelentősebb lakó- és középületek fo-
tóival illusztrált padlótérképet láthatnak. 

képzőművészeti kiállítás a zsinagóga karzatán
Fotó: lendvay Antal

Az „új”, hárommanuálos, 28 regiszteres orgonába 
2.107 darab síp van beépítve, melyek elkészítéséhez 
1.800 kilogramm ónt használtak fel. A legnagyobb, 6 
méter hosszú sípok a homlokzaton találhatók, a legki-
sebbek pedig 5 milliméteresek

Fotó: lendvay Antal
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lányok ISkoláJáBól MűVÉSZetI ISkolA
A város művészeti iskolájának (Zalaegerszegi Ady endre általános Iskola, Gimnázium és Alap-

fokú Művészeti Iskola, főbejárat: kisfaludy u. 2.) diákjai örömmel használják ma is a zsinagógával 
szemközt 1907-ben emelt, egykor a polgári leányiskolának otthont adó épületet. Stetka péter 
városi mérnök tervei alapján Morandini tamás építette. 

ISkolA köZ
Ma irodák működnek ab-

ban a két eklektikus épü-
letben, melyeket az Ady 
utcában, illetve az arról nyíló 
Iskola közben találunk. Az Is-
kola közben álló elemi iskolát 
1890-ben építették, tervező-
je Schadl János volt. Az Ady 
u. 2. szám alattit 1875-ben 
emelték polgári fiúiskolának, 
kolbenheyer Ferenc tervei 
alapján, a gimnázium létre-
hozása után kereskedelmi 
iskola, majd általános iskola 
volt. emeleti folyosóján ma is 
őrzik az egykori kereskedelmi 
iskola I. világháborús áldoza-
tainak emléktábláját. 

Az iskola homlokzatát téglasávok tagolják, az emeleti ablakok alatt virágmotívumos domborművek láthatóak
Fotó: tódor tamás 

Az Ady utcai ház falán 2007 óta Farkas Ferenc alkotása, egy hátitáskás kis-
gyermekeket ábrázoló dombormű utal az utcácska elnevezésére (képünkön). 
A Millecente náriumi közalapítvány támogatásának köszönhetően több hasonló 
bronz utca névtábla is őrzi a névadók emlékét, a városban élő szobrászművé-
szek alkotása iként. A közelben látható a jótékonykodásáról híres lakatosmester, 
Jákum Ferenc táblája (Szekeres péter műve), a Göcseji Múzeum épületét Bat-
thyány lajos portréja (Farkas Ferenc alkotása) díszíti

Fotó: tódor tamás
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„AnGyAlkert”: A VároS elSő óVoDáJA
Az Ady iskolát elhagyva az utca nyugati oldalán (a 15. szám alatt) találjuk meg azt az épületet, 

melyben a város első óvodája működött 1893 és 2012 között. egykor földszintes polgárházak 
ölelték közre az emeletes házat, melyet österriecher Sándor helyi építőmester építtetett, s mely-
nek oromzatán mosolygó angyalka idézi fel a hajdani gyerekzsivajt. Az óvoda építési költségeihez 
a városlakók is hozzájárultak: a hajdan színházra gyűjtött pénzt ajánlották fel e célra.

GáBor MIklóS SZülőHáZA
A kossuth-díjas színművész (1919–1998) gyermekéveit az Ady utcai lakóházban (a 9. szám 

alatt) töltötte, nem messze édesapja mozijától, a már említett „edison mozgótól”. Gábor Miklós 
emlékére emléktáblát helyeztek el szülőházának falán (Béres János alkotását), avatásán felesége, 
Vass Éva Jászai Mari-díjas színművésznő is részt vett.

A színművész szülőháza napjainkban. Falán 2002-ben emléktáblát helyeztek el
Fotó: tódor tamás 

Az egykori „Angyalkert” épületé ben ma a városi önkormányzat szociális és igazgatási osztályát találjuk
Fotó: tódor tamás 
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„állAMI áruHáZ” 
ZAlAeGerSZeGen IS

Az 1950-es évek első felében (abban az 
időszakban, amikor a kereskedelem és a 
közellátás fogalomköre nehezen volt szétvá-
lasztható), az államosított nagy- és kiskeres-
kedelem feladata szinte nem is állt másból, 
mint a központosított elosztás technikai le-
vezényléséből. A boltok előtt mindennapossá 
váltak a sorok, a különböző rémhírek – főként 
az állandósult hisztéria – következtében nem-
egyszer felvásárlási láz söpört végig Zalaeger-
szegen. 

A történet hasonlít az 1953-as magyar ze-
nés vígjáték, a Gertler Viktor rendezésében 
bemutatott Állami áruház című film sztorijára, 
melyben az egyik főszerepet Gábor Miklós 
alakította. A filmben – egy rémhírnek köszön-
hetően – megszállják a vásárolni szándékozók 
a Diadal áruház üzleteit, hogy egyetlen délután 
alatt elköltsék az összes százforintosukat…

Vásárlási láz és üzletek „megrohanása” Zalaegerszegen: 
a felvétel 1956 novemberében készült a kazinczy téri 
Göcseji Múzeum ablakából – Fotó: néprajzi Gyűjtemény
Göcseji Múzeum, dr. Szentmihályi Imre felvétele 

Gábor Miklós családja körében feltehetően az 1940-es években, szülőháza udvarán
Fotó: amatőr felvétel, magántulajdon
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piac tér

A kAZIncZy tÉrtől A Sütő utcáIG
Az Ady utcát magunk mögött hagyva impozáns székházhoz (kazinczy tér 4.) érkezünk, azon 

kevés zalaegerszegi épületek egyikéhez, melynek külső megjelenése alig változott 1889-es meg-
épülése óta. 

A Schadl János keszthelyi építész tervei alapján felépült eklektikus stílusú, kétemeletes épü-
letet a pénzügyigazgatóság számára építtette a város, később más intézmények, napjainkban a 
Zalaegerszegi Járási Hivatal talált benne otthonra. A ház Ady utcai oldalán márványtábla emlé-
kezik meg a vallás- és közoktatásügyi miniszterről, a jogászként, akadémikusként és egyetemi 
tanárként is ismert Wlassics Gyuláról (1852–1937), aki az 1990-ben lebontott 13. számú házban 
született. 

A székház körüli utcakép egy csipetnyi hangulatot közvetít a XIX. század második felének, 
végének miliőjéből. A módosabb polgárok építkeztek itt, az emeletes, kétemeletes házak föld-
szintjén többnyire üzletek voltak. Itt találjuk az egykori 
Gráner-házat (Ady u. 1.); keresztury Dezső (1904–1996) 
író, költő, irodalomtörténész emléktáblával is megjelölt 
házát (Mártírok u. 2.); a ma is gyógyszertárként működő 
hajdani kaszter-házat (kazinczy tér 9.); az irodaházként 
funkcionáló egykori Zöldfa, majd korona Szállót (kazin-
czy tér 11.); az 1899-ben épült Fangler üzletházat, mely-
ben ma is bolt működik (Sütő u. 1.).

A kaszter család egykoron neves gyógyszerész família volt. 
Házukban ma is patika működik

Fotó: tódor tamás

Az egykori pénzügyigazgatóság (ma járási hivatal) 1910 körül – Fotó: történeti Gyűjtemény – Göcseji Múzeum 
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A pIAc tÉr 
A Sütő utcáról a piacnapokon (kedd, péntek, 

szombat) színes, nyüzsgő piac térre jutunk. A 
piac sokáig a kazinczy téren volt: a kofáktól han-
gos, portékáktól zsúfolt vásár egészen a Sütő 
utcáig húzódott. A ma ismert, Deák tér mellett 
elterülő piacteret 1925 októberében adták át, 
bár az országos vásárokat még az 1940-es évek 
végéig a kazinczy téren rendezték meg. A piac 
téren 1969-ben avatták fel a Vásárcsarnok épü-
letét, melyet 2014-ben újítottak fel a belváros-
rehabilitációs program keretében. A piac sza-
badtéri területét – régészeti munkákat követően 
– 2011-ben szépítették meg. A piac téren hami-
sítatlan piaci hangulat várja az érdeklődőket: például az ún. „Füstös utcában” húskészítmények, 
kolbász és lángos. A vasárnapi bolhapiac évek óta eseményszámba menő találkozóhely. A sze-

zonális programok is hívogatóak: tavaszváró 
főzőcske, nyuszisimogató, epernap, paradi-
csom- és lecsónap, disznóvágás. újdonság-
ként említhetjük a minden hónap 2. csütörtök 
délutánján zajló termelői és kézműves piacot. 
Az árusok is magukénak érzik a zalaegerszegi 
piacot, erre bizonyíték, hogy sokan közülük 
már évtizedek óta ugyanazon a helyen kínálják 
a portékáikat. 

...és Megannyi élMény 
zalaegerszegen

Belvárosi sétánk utolsó állomása volt a piac, ám ez ne 
jelentsen búcsút Zalaegerszegtől, hisz’ annyi szépsége 
van még a dimbes-dombos megye székhelyének: a tó-
stranddal, fedett termálfürdővel és csúszdaparkkal csábító 
Gébárti-fürdőkomplexum, az Alsóerdő méltán népszerű 
Azáleás-völgye, a már messziről hívogató tV-torony vagy 
a csácsi városrész lankái és az itt található arborétum. A 
Zalaegerszeg belvárosától távolabb eső peremkerületek is 
megérnek egy-egy sétát, magában rejtve a felfedezés örö-
mét. ebben segít önöknek a különleges Zalaegerszeg – 
Városrészi kalandozások című prospektus. 

Évszázadokkal korábban a mai piac területén állt a 
vár egyik bástyája, melynek helyét ma fehér járólapok 
jelzik a standok mellett – Fotó: köcse Henriett

Belső kép a Vásárcsarnokról – Fotó: köcse Henriett

VÁROSRÉSZI 
KALANDOZÁSOK

KüLöNLegeS 
ZalaegersZeg
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KÖSZÖNTŐ

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK, 
KEDVES VENDÉGEINK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében című 
színes könyvecske újabb kiadásának valamennyi olva-
sóját. 

„A titok azért titok, hogy zárjai egyszer felpattanjanak.” Nos, Háy János író, költő szavainak 
megfelelően a zalaegerszegi Tourinform Iroda kiadványt jelentetett meg 2013-ban, mellyel külön-
leges, rejtélyekkel teli kalandra invitálták az érdeklődőket. A sajátos turisztikai füzet népszerűnek 
bizonyult, sokan vágtak neki a Deák térről induló virtuális túrának, hogy aztán sok más mellett a 
Mindszenty, a Kazinczy és a Széchenyi tér számos nevezetességének, azok eredetének megis-
merése után a Piac téren zárják sétájukat. 

Pikáns történetek, drámai fordulatok egyaránt helyet kaptak a gyűjteményben, megismerhettük 
például az 1796-os börtöndráma és az 1826-os pusztító tűzvész részleteit, kiderült, miféle káro-
kat okozott az 1800-as évek végén egy forgószél, de az első, Zalaegerszegen vetített filmről is 
olvashattunk, és a sorok választ adtak arra is, kicsoda valójában Gizike? 

Zalaegerszeg 2017-ben, vagyis ebben az esztendőben ünnepli a település első, 1247-es írásos 
említésének 770. évfordulóját, ez alkalomból kicsinosították, új köntösbe öltöztették az alkotók a 
kiadványt, mely természetesen meglepetéssel szolgálhat azoknak is, akik az előző, első kiadást 
olvasták már. Újabb történetek és fotók színesítik, gazdagítják e lapokat, tartalmas szórakozást 
ígérve a városban élőknek csakúgy, mint a zalai megyeszékhelyre érkező turistáknak. 

Ismerkedjenek Zalaegerszeggel, múltjával, értékeivel, legyenek akár zalaegerszegiként is ven-
dégek egy túra erejéig a településen. Hagyják szárnyalni a fantáziájukat, képzeljék maguk elé, 
milyen lehetett az élet azokban az esztendőkben, azokban a belvárosi épületekben, melyekkel a 
következő hasábokon találkozhatnak. 

Minden kedves Olvasónak tartalmas, kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok!

 

Balaicz Zoltán
polgármester
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VÁROSKALAUZ 
A MÚLT 

TÜKRÉBEN

Minden településnek megvannak a maga „legendái”: események, melyek megvál-
toztatták az itt élő közösség életét; természeti csapások, melyeket sokáig meg-
őrzött az emlékezet; tárgyalások, melyek alatt életekről döntöttek; építkezések, 
melyek a mai utcaképet kialakították; fényképek, melyek régi tervekről regélnek; 
feljegyzések, melyek a hajdani, már-már homályba vesző életmódról mesélnek. 

Prospektusunkban Zalaegerszeg múltjának darabjaiból gyűjtöttünk össze egy 
csokorra valót, s azokat egy belvárosi séta útvonalára fűztük fel, teret adva a je-
lennek is.

A kiadványt böngésző utazó, reményeink szerint, színes képet kap Zala megye 
történelmi székhelyéről, ám az utazás úgy teljes, ha magunk barangoljuk be a 
várost, hogy felfedezzük annak titkait.

H-8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 
Telefon: +36 92/ 316-160, +36 92/ 510-696  • Fax: +36 92/ 510-697

E-mail: zalaegerszeg@tourinform.hu

www.zalaegerszegturizmus.hu
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