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A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy mitől sikeres egy város, mi jellemzi a sikeres várost. 
A kérdés megválaszolása közben gazdasági, kulturális, társadalmi és építészeti megközelítésből hozunk példákat Szombathely, mint a Nyugat 
Királynője várostörténetéből. A XIX. és XX. század fordulóján a várost kiemelkedő személyiségei, infrastrukturális adottságai mellett kulturális 
intézményei és rendezvényei tették sikeressé. Napjainkban is a sport és a kulturális események meghatározó jellegűek.. Zárógondolatként 
Szombathely különböző rangsorokban elfoglalt helyét elemezzük összehasonlítva a többi megyei jogú város helyezésével 
 

Bevezetés 
 

Az 1990-es évektől az európai területfejlődés fókuszába a város került, mivel ebben a területi egységben 
koncentráltan zajlanak a térbeli folyamatok, azok jellege, funkcióik sajátosságai részben meghatározzák a térségeik 
fejlődését, részben pedig hordozzák és kifejezik a versenyképességet. Ebből következik, hogy a városok lehetnek a 
motorjai a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. (Rechnitzer 2007) 

2011. októberben az Európai Bizottság elfogadta a 2014-2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó javaslatokat, 
amelyek között jelentős helyet foglal el az integrált fenntartható városfejlesztés.  

A városi élet különböző – környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális dimenziói szorosan összefonódnak, ezért 
a városfejlesztés terén kizárólag az integrált megközelítéssel lehet sikert elérni. 

A városok megújításának lehetőségeit az oktatásban, a gazdasági fejlődésben a társadalmi befogadásban és a 
környezetvédelemben azonosították. A városban lakók számára jobb élet- és munkakörülmények teremtését, kultúra 
és kulturális örökség fokozott védelmét tűzték ki célként. 

Felvetődik a kérdés: Mitől sikeres a város? Melyek a siker tényezői a városfejlesztés területén? 
Enyedi György szerint a város fejlődését az anyagilag gyarapodó középosztály serkenti. Ez a kijelentés 

összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy a város társadalmi szerkezetét a folyamatos gazdasági változások 
átalakítják. A tudás igényes termelés, különösen a magas szintű üzleti, kulturális, tudományos szolgáltatások 
jelenléte jelentős számú felsőfokú képzettségű, átlag feletti jövedelmű vállalatokat és alkalmazottakat jelent. (Enyedi 
1997) 

A gazdaságilag sikeres város polgárai elvárják a városi terek esztétikus továbbépítését, színvonalas lakásokat, 
változatos kulturális életet, a természeti környezet védelmét és ápolását, jó iskolákat, közbiztonságot. 

Alföldi György (2010) szerint az európai városok jövőjét két egymással ellentétes igény határozza meg. Az egyik a 
versenyképesség növelése, amely további gazdasági koncentráció és erő megteremtésére irányul. A másik a 
fenntarthatóság, amely a városok élhetőségének fennmaradását, a társadalmi és környezeti katasztrófák megelőzését 
szolgálja. 

A zöldterületeknek jelentőségére hívja fel a figyelmet, a népesség igényli a zöldterületet, az aktív korú népesség 
kikapcsolódásra és testedzésre irányuló elvárásainak teljesítésére. A zöldterületek a társadalmi csoportok és lokális 
kultúrák, helyi identitások színtere. 

Rechnitzer János (2007) és Enyedi György (1997) tanulmányaiban azonosított sikertényezőket összevetve 
megállapítható, hogy a sikeres várost az alábbiakkal jellemezhetjük: 

1. Vonzó város kialakítása, amely az ott lakók számára jobb élet- és munkakörülményeket teremt. 
Ezen belül jelentős szerepet játszik a város elérhetősége, a városon belüli közlekedés, a városi épített 
környezet (kulturális örökségek), infrastrukturális adottságok, a kultúra, kulturális események, a 
sportlétesítmények és rendezvények, valamint a fenntarthatóságot biztosító zöldterületek. 

2. Város gazdasági fejlődése 
A város gazdasági fejlődése nagy mértékben függ a városban található vállalkozások helyzetétől, 
versenyképességétől. Hiszen a vállalkozások hozzák létre a munkahelyeket, így a foglalkoztatottság 
adatainak alakulásában nagy szerepük van. 

3. Város társadalmi szerkezete 
A gazdasági mutatók alakulása kölcsönhatásban van a társadalmi szerkezet változásaival. Egyenes 
arányosság figyelhető meg munkahelyek számának növekedése és a lakosság számának növekedése között, 
amely demográfiai folyamatot indít el (természetes szaporulat emelkedése a jobb életkörülmények 
következtében, migráció, munkaerő bevándorlás) 

4. Város kisugárzása, hatóköre 
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A város és a megye kölcsönhatásának, szerepkörének alakulása jelentős tényező egy város sikerességének 
szempontjából. Ugyanakkor a város kiemelkedő személyiségeinek érdekérvényesítő képessége 
kulcsfontosságú lehet a városfejlődésében. 

A tanulmány első fejezetében az azonosított sikertényezőket vizsgálom meg Szombathely vonatkozásában a XIX. 
és XX. századfordulóján, a második fejezetben pedig napjainkban. 
„A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító számú, „Tehetséggondozási 
rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatta. 
A tanulmány az azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskolájának „Közép-Európa versenyképessége” c. kutatási témájában készült.” 
 

1. A Nyugat-királynője a XIX. és XX. század fordulóján 
 

A város történetében nagy jelentőségű az 1777. év, amikor Mária Terézia királynő megalapította a Szombathelyi 
Püspökséget, s élére kinevezte Szily János püspököt.  

Az 1800-as évek végén Éhen Gyula polgármestersége alatt Szombathely modern várossá fejlődött. 
A város elérhetőségét nagy mértékben befolyásolta a vasút megjelenése és Szombathely vasúti csomóponttá 
fejlődése, továbbá, hogy 1895-ben idetelepítették a MÁV Üzletvezetőségét. A pályaudvar személyforgalma a XX. 
század első évtizedében meghaladta az évi kétmillió főt, amivel Szombathely Budapest és Pozsony után 
Magyarország harmadik legnagyobb utasforgalmi központja volt. 

A városon belüli közlekedésben 1890-es években 25 bérkocsi és két omnibusz járat játszott szerepet. 1897-ben 
1668 méter hosszúságú vonalon elindult a villamos, amely a vasútállomást kötötte össze a városközponton keresztül 
a Kálvária templommal. 

A XIX. század utolsó éveire országosan és Szombathely vonatkozásában is a nagyarányú középítkezések voltak 
jellemzők. 1885-ben megalakult a Városi Szépítő Egylet, számos híres építésszel és egy hivatásos tájkertésszel 
soraiban. A szállók, bérházak mellett ekkor épült fel a barokk stílusú Megyeháza és a romantikus-eklektikus 
zsinagóga. 

Szombathely a XX. század első évtizedében Pozsony, Budapest és Nagyvárad társaságában a legfejlettebb 
színvonalú, komplex műszaki infrastruktúrával ellátott településekhez tartozott. A nyugat-dunántúli városokkal 
való összehasonlítása az 1. táblázatban található. 

 
1. TÁBLÁZAT 

Műszaki infrastruktúra kialakítása a Nyugat-Dunántúlon 
(The forming of a technical infrastructure on West-Danubien) 

Sopron Győr Nagykanizsa Szombathely Szolgáltatás megnevezése 
Szolgáltatás kezdete 

Légszeszgyár 1866 1868 I. világ-háború 
után 

1872 

Áramszolgáltató 1898 1904 1894 1897 
Városi telefonhálózat 1890 1891 1892 1894 
Betoncsatorna hálózat I. világ-

háború után 
1902 I. világ-háború 

után 
1898 

Vízmű 1892 1884 I. világ-háború 
után 

1898 

Forrás: Melega; 2012. adatai alapján saját szerkesztés. 
 
Az adatok összesítése során megállapíthatjuk, hogy a XIX. és XX. század fordulóján a négy város közül 

Nagykanizsa infrastruktúrája volt a legelmaradottabb. Sopronnal és Győrrel kapcsolatosan őrségváltás következett 
be, amely azt jelentette, hogy a nagyobb városi tradícióval rendelkező Sopron innovációs képessége hanyatlott. 
Szombathelyt pedig egyrészt egy folyamatos felzárkózási folyamat jellemezte, másrészt „fiatalos lendülete” segítette 
a modern városi életforma alapját megteremtő közműhálózat kialakítása. (Melega 2012) 

1868-ban megjelent az első hírlap a megyében, Vasmegyei Lapok címmel. 1868-ban mozgalom indul a 
szombathelyi színházért, mely 1880-ban nyílt meg. A város hírnevének országszerte ismert, rajongott képviselője 
volt Márkus Emília színésznő. Sokszor működött közre színielőadásokban a Szombathelyi Dalos Egylet, 1904-ben a 
zenei oktatás indult a Zeneiskolában, a Kultúregylet zenei szakosztályán belül pedig önálló szimfonikus zenekar is 
alakult. Az 1903-tól zajló szabadtéri, színházi és kávéházi vetítések után 1910-től megnyílt az Apolló mozi, majd 
hamarosan vetélytársa az Uránia is. 

A megyeszékhelyen igen aktív sportélet indult meg. Kerékpáros versenypálya létesült (a Városligetben), 
klubszinten szerveződött a vívás, a lövészet, a tenisz, a korcsolyázás, a torna és persze az atlétika, de a turizmus is és 
természetesen több futballklubot is alapítottak. 



 
 

Éhen Gyula, polgármester és Kárpáti Kelemen középiskolai tanár kezdeményezésére egy zöldövezet jött létre a 
Kálváriától Kámonig: emlékparkok és fasorok születtek a millennium alkalmából: 1896-ban ültették ezredévi fákat 
(Ezredévi park) és született a Szent István-park, ekkor kezdődött a kámoni arborétum telepítése. 
Az 1890-es évek második felében erőteljes gazdasági növekedés jellemezte a várost. A városba települő hivatalok, a 
gyalogsági laktanya felépítése, a szövőgyár átadása, infrastruktúra telepítés nagyarányú köz- és magánépítkezések 
munkahelyteremtő hatása összeadódva eredményezte a városfejlődést. 
A helyiérdekű vasútvonalak kiépülése elősegítette a város vonzáskörzetében található községek áruinak beáramlását, 
megerősítette Szombathely kereskedelmi központi szerepét.  

A városban a XIX. és XX. századfordulóján 15 ipari „nagyvállalat” működött, kiemelt hangsúlyt kapott a 
mezőgazdasági gépgyártás. A nagyüzemek közé tartozott a vasúti járműjavító műhely, a szövőgyár, három bőrgyár, 
két ecet- és szeszgyár, téglagyár, de volt a városban gyufagyár, szappangyár, légszeszgyár. 
Az ipar és kereskedelem mellett a város hitelintézményi rendszere is fejlett volt. A városban 8 jelentős 
betétállományú helyi takarékpénztár működött, 1900-ban az Osztrák-Magyar Bank fiókját is idetelepítették. (Melega 
2012) 
Beluszky Pál kutatásai alátámasztják, hogy Szombathely a hazai városhálózat „elit” csoportjába tartozott 18. helyet 
elfoglalva az országos településhierarchia rangsorában. (Beluszky 1990) 
Szombathely lakossága az 1860-as évektől meginduló gyorsuló ütemű növekedése egybeesett a vasút 
megjelenésével és az ezzel összefüggő ipari, kereskedelmi és közszolgálati foglalkoztatottak létszámának 
emelkedésével, illetve a fokozódó munkaerő-kereslet vidéki népességre gyakorolt szívóerejével is. 

A XIX. század utolsó évtizedétől a lakosság növekedését elősegítették a közegészségügyi ellátórendszer fejlődése 
következtében javuló természetes szaporodási mutatók is. A 2. ábrán látható 1890-1900 között különösen gyors 
növekedési periódus, amely 43 %-os népességszám emelkedést hozott. Ezt a növekedési ütemet a korszakban csak 
Újpest, Csíkszereda, Vajdahunyad és Budapest múlta felül. 
 

1. ÁBRA 
Szombathely népességének alakulása 

(The establishment of the population of Szombathely) 

 
 

Forrás: KSH adatai 

A XIX. és XX. század fordulóján Szombathely kimagasló teljesítménye mögött városi, megyei és országos 
politikusok érdekérvényesítési erőfeszítései, politikai egyeztetések, tudatosan és eredményesen képviselt stratégiai 
törekvések álltak. 
A város „patrónusai” közül nagy érdemeket szerzett Szombathely szülötte, Hollán Ernő. A cs. és kir. altábornagyi 
rangfokozatig jutó katonai mérnök és politikus a Közlekedési Minisztérium államtitkára, aki magas pozíciójának 
köszönhetően elérte, hogy a Déli Vasút vonala Szombathelyen lett átvezetve, ami a város későbbi története 
szempontjából döntő fontosságú tényezőnek bizonyult. 

A Nyugati Vasút ügyében a legnagyobb munkát szombathelyi származású Horváth Boldizsár végezte, 
országgyűlési képviselőként, mint a kiegyezés utáni első magyar kormány egykori igazságügy minisztere. 
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A vas megyei születésű, pénzügyminiszteri, majd miniszterelnöki posztig emelkedő Széll Kálmán korszakban a 
város legnagyobb befolyású pártfogói közé tartozott. A MÁV Üzletvezetőség, az Osztrák-Magyar Bankfiók, és a 
községi közigazgatási tanfolyam Szombathelyre telepítésének kieszközlésével.  

Az 1910-es években dr. Székely Ferenc igazságügy miniszter volt a város érdekeinek legbefolyásosabb 
érvényesítője. (Melega 2012) 
 

2. A Nyugat királynője napjainkban 
 

A II. világháborút megelőzően a közép-kelet-európai országokban a fővárosokra való koncentráció jellemezte a 
városfejlesztési politikát. (Rechnitzer 2007) 
A városfejlesztés az 1960-as évektől az 1980-as évekig a középvárosokat emelte ki, amelyekben jelentős szerepet 
játszottak a közigazgatási funkciók . A legtöbb új ipari beruházás a közigazgatási központokba települt és itt valósult 
meg az állami lakásépítések nagy része is. A városi migráció főleg a közigazgatási centrum felé irányult, míg a többi 
város nagy részében csökkent a lakosság. (Rechnitzer 2007) 
Szombathely vonatkozásában ki kell emelnünk, hogy a trianoni békeszerződés következtében az országhatár 10 km-
re került a várostól. Majd a II. világháború utáni szovjet berendezkedés Ausztria közelsége miatt jelentősen 
korlátozta a város fejlődését.  

Az 1960-as évektől kezdve települtek nagyüzemek a városba, melyek közül legjelentősebbek a Latex, a Remix, a 
Falco forgácslap gyár, majd a 1970-es években a Rába futómű gyár voltak. A lakosság növekedését jelentősen 
befolyásolták a városhoz csatolt környező települések lakosai.  

Napjainkban a város elérhetősége közúton és vasúton lehetséges. Szombathely északi részén fekvő reptere 
kizárólag sport és hobbi célokat szolgál. A megyeszékhelyet a 86. sz. 87. sz. és 89. sz. országos közutak érintik. 
Szombathely a magyar autópályáktól távol, mintegy 100 km-re fekszik (M1 és M7) Közvetlen vasúti 
összeköttetésben áll Budapesttel, Győrrel, Péccsel, illetve Szentgotthárdon keresztül Grazcal és Sopronon keresztül 
Béccsel. 2000-es években elkészült a Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vasútvonal villamosítása.  

Helyi autóbusz közlekedést a Vasi Volán biztosítja.  
A városnak kiterjedt kerékpáros hálózata van, jelenleg 26,9 km, de 2013. végére – a tervek szerint – 33 km-re 

bővül. 
Napjainkban a Fő tér Szombathely szellemi és kulturális központja, ahová 2000-ben visszahelyezték a 

Szentháromság szobrot. 2006-ban új burkolatot, padokat és szökőkutat kapott, a római korra emlékeztető Császárkő 
is ekkor került elhelyezésre. 
2012-ben ISEUM Szabadtéri Játékokat rendeztek a felújított szentélyben. 
Meg kell említenünk azonban azt is, hogy a város egyik legpatinásabb épülete a Savaria Szálló nyolc éve nem 
üzemel. Eladásáról, hasznosításáról félévente érkeznek hírek, de az épület felújítása várat magára. 

A város infrastruktúrájának fenntartását a SZOVA Zrt. és a Vasi Víz Zrt. üzemelteti. 
A SZOVA Zrt. tevékenysége rendkívül széleskörű: a hulladékgazdálkodás, a közterületek tisztítása, a téli hó- és 
síkosság-mentesítés, valamint útfenntartás, útjavítás, kommunális gépjárművek és munkagépek javítása. Emellett 
bérlemény- és épületkezelés, illetve üzemeltetés, társasházkezelés, ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás és szerepet 
kap az ipari park funkció is. Ezek mellett a SZOVA Zrt. üzemelteti a Műjégpályát, a Tófürdőt, a Kalandvárost, és a 
fizető autóparkolókat. 
A Vasi Víz Zrt a megye lakosságának 86 %-át látja el ivóvízzel, míg a szennyvíz szolgáltatás a megye lakosságának 
76 %-ára terjed ki. A vállalat üzemelteti a szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt is. 

Szombathelyen jelenleg 5 kulturális intézmény működik: Agora Szombathelyi Kulturális Központ; Capella 
Savaria, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Savaria Szimfonikus Zenekar, Weöres Sándor Színház. A 
városban 12 múzeum található. 
A város által támogatott sportklubok száma: 9. 
Napjainkban a pihenést, kikapcsolódást, felüdülést szolgáló zöldterületek, szabadtéri parkok, ligetek kiterjedése 
azonban csökkent a telekalakítások és beépítések következtében. 2006-ban a megyeszékhelyen 1,4 km² zöldterületet 
gondoztak, mintegy 220 ezer m²-rel kevesebbet, mint 5 esztendővel korábban. 

Az 1990-es években nagy gazdasági fejlődés jellemezte a várost elsősorban a beáramló külföldi tőke hatására. 
Ebben az időszakban választották telephelyként a napjainkban is itt található multinacionális vállalatok 
Szombathelyt. 
2000 után a várost elsőként érte el - az elsősorban az olcsó munkaerőre ide települt és a helyi gazdaságba gyengén 
beágyazódott – multinacionális cégek leépítési hulláma. A gyárbezárások, elbocsátások munkavállalók százait 
érintették. 
A legjelentősebb gazdasági szereplők: BPW Hungária Kft; Delphi Hungary Kft; Falco Forgácslap-gyártó Rt.; Jabil 
Circuit Magyarország Kft; LUK Savaria Kuplung-gyártó Kft; Styl Ruhagyár Rt.; EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. 
Szombathely közvetlen gazdasági kisugárzása mindenekelőtt a megyén belül érzékelhető, itt is elsősorban 25 km-es 
vonzáskörzetben. A megyeszékhely elsősorban ipari és kereskedelmi központnak tekinthető. A kibocsátás és a 
foglalkoztatás alapján a helyi gazdaság legfőbb mozgatórugója a feldolgozóipar, azon belül is a gépipar. A 
mezőgazdasági és kertészeti tevékenység gazdasági szerepe a többi szektorhoz viszonyítva viszonylag csekély. 



 
 

Szombathely keleti övezetében letelepedett és itt befektetni szándékozó ipari és kereskedelmi egységek részére nyújt 
magas szintű infrastrukturális hátteret, innovációs és egyéb gazdasági szolgáltatásokat a Claudius Ipari és Innovációs 
Park.  

Szombathely az ország kilencedik legnépesebb vidéki városa, 2012. évi KSH adatok szerint 79.348 fő – a megye 
lakosságának 30,2%-a – élt itt. Lakó népesség alapján nem tartozik a legnagyobb megyeszékhelyek közé, azonban 
Pécs után a második legsűrűbben lakott város. 
A várost 2001 és 2010 között vándorlási vesztesége érte, amely részben a szuburbanizációval magyarázható, az 
agglomerációba történő kiköltözés szempontjából legkedveltebb települések a várostól nyugatra, illetve dél-nyugatra 
található Torony, Sé és Ják községek, északra található Gencsapáti, valamint a dél-keleti elhelyezkedésű 
Táplánszentkereszt. Másrészt jelentős számban települtek át a szomszédos Győr-Moson-Sopron és Zala megyékbe és 
Budapestre is. 

A népesség korösszetétel-változása az elmúlt években kedvezőtlenül alakult, öregedési folyamat jellemezte. Míg a 
14 éven aluliak száma 2002 óta 6,6%-kal csökkent, addig a 65 éven felülieké közel ugyanennyivel növekedett. 

Szombathely jelenkori teljesítménye mögött városi, megyei és országos politikusok állnak, akiknek az 
erőfeszítései nehezen értékelhetők pozitívan. Ennek egyik legfőbb bizonyítéka a Szombathely határától 15 km-re 
tervezett repülőtér telepítésének megakadályozása. A politikusok tevékenységének megítéléséhez időre van szükség. 
De tényként megállapíthatjuk, hogy Szombathely fejlődéséről nem hallunk gyakran az országos médiában.  

 
Összegzés 

 
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Nyugat Királynője címet Szombathely a II. világháborút követően 

elveszítette. Lehetősége volt azonban ezt visszaszerezni az 1990-es években, de ezzel a lehetőséggel nem tudott vagy 
nem akart élni. 

Szombathely gazdaságát, társadalmi szerkezetét és a vonzó városi mivoltát ma már nem Nagyváradhoz, 
Pozsonyhoz vagy Budapesthez hasonlítjuk, nem is a mai Magyarország többi nagy városához. A gazdasági és 
társadalmi mutatók tekintetében sajnos a megyejogú városok közép mezőnyébe tartozik. 
Így Szolnokkal, Veszprémmel és Kaposvárral hasonlítottam össze, amelyeknek a lakosság száma legközelebb áll a 
Vasi megyeszékhelyéhez. Az összehasonlítás eredménye a 2. ábrán található. 

 
2. TÁBLÁZAT 

Megyei jogú városok adatainak összehasonlítása 
(The comparison of the data of cities with a country right) 

Megnevezés Szolnok Szombathely Veszprém Kaposvár 
Lakosság száma 
(2012) 

74.341 fő 79.348 fő 64.024 fő 67.686 fő 

Város területe 187,24 km² 97,5 km² 126,9 km² 113,59 km² 
Turizmus 
(kereskedelmi 
szálláshely 
vendégéjszakák 
(2011) 

79.520 
vendégéjszaka 

113.110 
vendégéjszaka 

89.915  
vendégéjszaka 

151.969 
vendégéjszaka 

Helyi közlekedés 
(autóbusz) 

65 autóbusz 
35 vonalon 

47 autóbusz 
18 vonalon 

57 autóbusz 
28 vonalon 

Autóbuszok száma 
NA 
29 vonalon 

Kultúrára fordított 
összeg költségvetés 
%-ban (2013) 

7,2 % 11,3 % NA NA 

Támogatott sport 
klubok száma 

7 9 4 12 

 
Az É.V.I. City Hungary Életminőség jelentésében (2012), amely a minél magasabb életminőség elérésének 

lehetőségeit vizsgálta a megyei jogú városok esetében, Szombathely nem került az első 10 helyezett közé. Ebben az 
összesítésben Szolnok az első, Kaposvár a kilencedik és Veszprém a 10. helyen található. 

A szintén megyei jogú városok sajtómegjelenéseit elemző összegzésben (2009) pedig a 8. helyen található. Az 
elemzés készítői kiemelik, hogy Vas megye székhelyének erőssége programjainak, kulturális életének vonzásában és 
a sporteseményekben van. 
Ebben az összesítésben Szolnok a 7., Kaposvár a 10. és Veszprém a 17. helyen található. 
 
 
 
 
 



 126

Irodalom 
 

Alföldi György (2010) Közösségi részvétel a városfejlesztésben  
http://epiteszforum.hu/kozossegi-reszvetel-a-varosfejlesztesben-a-magdolna-negyed-tanulsagai Letöltve: 2013-05-23 
Beluszky Pál (1990) Magyarország városhálózata 1900-ban Tér-idő-társadalom Szerk. Tóth József Pécs 1990 pp. 92-
133 
Egyedi György (1997) A sikeres város Tér és Társadalom 1997 4. sz. pp. 1-9 
Melega Miklós (2012) A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában, a 
hazai és nemzetközi tendenciák tükrében Archivum comitatus Castriferrei / Vas Megyei Levéltár Szombathely 
Rechnitzer János (2007) Az európai regionális politika és a városfejlődés Magyar Tudomány 2007. 6. sz. pp. 692-
703 

THE QUEEN OF THE WEST THE XIX. AND XX. ON A CENTURY’S TURNING AND 
NOWADAYS 

BÜKINÉ FOKI ARIEL 
 

The study looks for the answer for that question, that form what successful a city, we characterize the successful 
city.  
The XIX. and XX. on a century’s turning Szombathely, the queen of the West, primatily the development of teh 
railway junction, the city becam the centre of trade. Beside the trade the agricultural machine production, a textile 
industry, building industry an the local banks played a considerable role int he city’s economic development.  

In the early XX. century Szombathely was the most developed city with this complex technical infrastructure with 
Bratislava, Budapest, Nagyvárad. Szombathely’s population from the 1860’s years showed a 43 % increase. 

The city’s availability and accessibility became difficulty in our days. The city spends a lot on sport and culture. 
The city can’t use its good geographical posotion int he interest of the development of his economy. 
The queen of the West title Szombathely lost int he II. world war. It had an opprtunity to recover this int he 1990 

years, buti t can’t or dident want to live with this opportunity. 
 


