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Amikor többévi kutatás eredményeként szülővárosom tele-
pülésföldrajzát útjára bocsátom, köszönetet mondok a nemes 
pártfogásért és segítségért, amelyben részem volt. A tisztelet és 
a hála köszönő szavával fordulok Kelemen Krizosztom pannon-
halmi főapát Úr Ónagyméltóságához, aki megértő szeretettel és 
nemes bőkezűséggel lehetővé tette munkám megjelenését. Köszö-
nöm Hamuth János pápai polgármester úrnak, hogy a kiadás 
költségeihez a hivatalos város részéről hozzájárulni szíves volt. 
Lelkes István kőszegi bencés giran. rajztanár úrnak köszönöm, 
hogy rajzaim egységes kivitelezésében baráti szívességgel segített. 
Végül a köszönet szava szálljon mindazokhoz, akik az anyag-
gyűjtésben és a feldolgozásban megértéssel, segítő bírálattal vagy 
jóakaró tanáccsal voltak irányomban. 
Kőszegen, 1943 február 10-én. 

Bognár Imre Ede. 
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A PÁPAI-SÍKSÁG ÉS SZOMSZÉDSÁGAI. 

A felszíni és éghajlati adottságok a talajminőség, a növényi 
és állati élet, meg az ember munkájának ezerszeresen egymáshoz 
láncolt kölcsönös függő viszonya (85/9) hozza létre egy nagyobb 
területnek kisebb téregységekre, tájakra bomlását. Minél változato-
sabbak ezek a sok szállal titokzatosan egybefonódó tájelemek, annál 
gazdagabb táj mozaikot eredményeznek. így minden országrész ki-
sebb terjedelmű tájakból épül fel, azaz olyan területegységekből, 
amelyek mindegyikének külön jellemző, a szomszédságától lénye-
gesen eltérő földrajzi tulajdonságai vannak (107/293). Mindegyik 
tájnak más a természete, más a lelke, de más a< rajta és benne élő 
ember is, aki a t á j különálló »földrajzi egyéniségét« felismerve azt 
valami jellemző névvel látja el. (107/315; 129/135). 

Magyar hazánknak valamennyi vidéke közül tájképileg talán a 
közhitben szelíd dombvidékként szereplő Dunántúl a legváltozato-
sabb, mert minőségi, tájképi elemeinek száma nagy (107/288; 
88/112). Nem egységes terület ez, mint a-Nagyalföld, hanem ki-
sebb-nagyobb területegységekből tevődik össze, és rajta téres sík-
ságok, halom- és dombvidékek, meg mészkőtáblás, erdős közép-
hegységek váltakoznak a változatos földtörténeti folyamatok során a 
felszínalakító tényezők munkájának eredményeként. (16/3). Ez a 
változatosság jut kifejezésre abban Ts, hogy sehol annyi népi szem-
lélet alapján keletkezett tájnevünk nincsen, mint éppen itt. Ezek a 
népi vidékmegjelölések valóságos földrajzi térfelosztást jelentenek; 
de míg másutt a felosztás és elhatárolás a felszíni 'formák alapján 
történik, addig a Dunántúlon ezek szerepét inkább a folyók veszik 
át. A tájon és a tájban élő nép ugyanis érzi a folyók alkotta aka-
dályt, bennük határt lát!, s az általuk feldarabolt téregységeket róluk 
nevezik el. (107/329). A Dunántúlnak ezeken a napi járóföldnyi 
folyóközein, szelíd dombságain és alacsony romhegyein a tá j és 
ember kölcsönhatásaként (85/32; 129/137) egészen más lelkiségü 
nép él, mint az ország egyéb részein. (19/201—202). 

Még a dunántúli tájak változatosságában is feltűnő annak a 
területnek tájakra tagolódása, amely a magyar tájak Prinz-féle fel-
osztásában »Bakonyaljai dombságok« néven szerepel (106/199 és 
V. tábla), s amely mint átmeneti terület a Győri-medence és Dél-
Dunántúl közé esik. (107/295). Ezt a területet a természeti tényezők 
és a népi, történelmi hatások bonyolult kapcsolatainak figyelembe-
vételével Kogutowitz több kisebb téregységre bontja, s ezçk közül 
bennünket most közelebbről csak az a tái érdekel, amelyet ő »Pápa 



vidéke« névvel jelöl (68 II. 286), s amelyet mi a következőkben — 
mivel a területnek népi tájneve nincsen — Pápai-síkságnak fogunk 
nevezni. Ez a síkság ugyanis közepén Pápa városával eléggé jól 
körülhatárolható terület s mint ilyen egyike azoknak az apró táj-
egységeknek, amelyek a Rába és a Dunántúli Középhegység között 
sorakoznak a szél által erősen lepusztított s a Bakonyból lefutó pata-

1. ábra. A Pápai-síkság és szomszédságai. 

koktól összevagdalt térszínen. Ezek az alföldies jellegű síksági 
részek azonban tulajdonképpen tökéletlen síkságok, s együttvéve al-
kotják a Kisalföldnek Bakonyra támaszkodó peremét (16/5—6). 

Bár a Pápai-síkság a Bakony és a tulajdonképpeni Kisalföld 
között éppenúgy átmeneti terület, mint a hozzá ÉK-en csatlakozó 
Sokoróalja, vagy a vele DNv-on érintkező Somlóvidék, mégis külön-
álló tá jnak mondjuk, mert más a színe, más az élete, mások a táj-
képi elemei, mint szomszédainak. Sokoróalja halomvidéke felé a Ge-
rence patak alkotja a határt körülbelül a Takácsi—Vaszar—Csót— 
Ugod vonalig, DNy-on meg a Bittva- és Halyagos-patak határolja 
a Somlóvidék felé. DK-en az Ugod—Tapolcafő—Pápasalamon vo-
nalon tá junk a Bakonyalja néven összefoglalt dombos-halmos vi-
dékkel érintkezik, amely mint különálló tá j hosszan végigkíséri az 
igazi Bakony ÉNy-i lábát Veszprémvarsánytól Noszlopig. Ny és 



ÉNy felé területünk szinte észrevétlenül megy át a Marcalmellék 
mocsaras lapályán a Kisalföldnek messze lenyúló D-i öblébe. Az 
így körülhatárolt kis tá j teljes egészében Veszprém vármegye pápai 
járásának Ny-i felére terjed ki, s mintegy félezer km2 területű. 

Ezen a területen a felszín abszolút magasságait vizsgálva azt 
találjuk, hogy a legkisebb értékek (120—130 m) a Marcal közelé-
ben vannak, a legnagyobbak pedig a DK-i határon, és közöttük az 
átmenet fokozatos. A Pápai-síkság tehát a Marcaltól a Bakony lá-
báig enyhén emelkedik. À felszín azonban korántsem sík lejtő, 
hanem majdnem elmosódó halmokkal tarkított. Ilyen, a síkság (egy-
öntetűségét megszakító halmok különösen K-i felén, Pápa körül 
jelentkeznek: Urdomb, Öreghegy (Nagyhanta), Kishegy (Kishanta), 
Törzsökhegy, Báróczhegy és Pápától K-re a kisebb-nagyobb halmok 
egész sora, amelyek aztán lassan magasodnak a Bakony mészkőrögei 
felé. Maga Pápa is egy alacsony halmon települt. 

A Pápai-síkság vízérhálózata a vízfolyások számát tekintve elég 
sűrűnek mondható. Ennek oka — mint alább majd látni fogjuk — 
a Bakony sajátságos vízrendszerében keresendő. A vízfolyások víz-
bőségét és nagyságát tekintve azonban területünkön csak egy ál-
landóvízű folyót találunk, a Tapolcát, mert a többi: Bittva, Séd, 
Horgosér, Jári-patak, Bakonyér, Darza, nagy-gyimóti Séd, az ugodi 

•Öreg-Séd és a Oerence csak időszakos vízfolyások; közülük egyik-
másik nyár idején teljesen elapad. E vizek Pápát mintegy körül-
ölelve a tá j általános lejtősödését követve mind a Marcalba ömle-
nek. Szerepüket a tá j morfológiai képének kialakításában később 
fogjuk ismertetni; itt csak annyit" jegyzünk meg róluk, hogv ezek 
teregették szét hajdan, és öntözik még ma is azt az áradmányos ta-
lajt, amely a szorgos és hozzáértő ember munkája mellett e táj mai 
lejlett mezőgazdaságának az alapja. 

A Pápai-síkság ugyanis a maga teljes egészében mezőgazda-
sági terület, igen fejlett állattenyésztéssel; főterményei a gabona*-
félék, a kapás- és takarmánynövények; helyenként — különösen 
Pápa határában — élénk konyhakertészetet is találunk. Igazi ipari 
hely csak egy van az egész területen : Pápa, tájunk egyetlen na-, 
gyobb és városi települése, mely a róla elnevezett bőven termő sík-
ság közepén, a hegységtől már elég távol, fontos utak kisugárzása 
helyén fekszik, a mindig egyforma vízbőségű Tapolca mellett, a 
bakonyi erdőrengeteg egyik völgyszájában, a Veszprém felől vezető 
városlőd—farkasgyepű—tapolcafői út torkában. (68/11. 304). Pápa 
tehát igazában kisalföldi peremváros a Bakony és a Kisalföld kö-
zötti ÉK-DNy irányú vásárvonalnak azon a pontján, ahol a vásár-
vonalat az említett bakonyi út keresztezi: a k. h. 17° 30' és az é. sz. 
47° 18'-án. Nemcsak a mi kis tájunknak, de az egész vármegyének 
is legnépesebb településie, s bár nem megyeszékhely, mégis a megye 
É-i részének kultúrális, gazdasági, kereskedelmi, ipari és piaci közép-
pontjaj, s a |kjözel 50 községből álló pápai járásnak közigazgatási és 
bírói székhelye. Ez az első nagyobb hely, amelyet már a múltban is, 
ma is legkönnyebben el tud érni mind a Marcalmellék embere, mind 



pedig a Bakony szorgalmas népe szükségleteinek beszerzése végett. 
(116/18; 103/199). Megyei, de dunántúli viszonylatban is fontos, 
ipari és kereskedelmi piac, maga mögött hagyva a megye székhe-
lyét, Veszprémet és több más helyet (Celldömölk, Csorna, Deve j 

cser, Jánosháza, Zirc), amelyeknek fejlesztésén pedig hatalmas mes-
terséges erők is működtek. Pápának mint városi településnek a 
helyzete és jelentősége abból a tényből is kitűnik, hogy igazi város-
települések a szomszédos tájakon sincsenek; a legközelebbiek is — 
Győr és Veszprém — a Pápa körül vonható mintegy 40 km-es 
sugarú körön kívül helyezkednek el, s ezen belül csak faluból fej-
lődött, kisebb vonzásterületű mezővárosok vannak. Csekélyebb hely-
zeti energiával rendelkező olyan nagyobb falvak ezek, amelyekben 
legalább egy térnek1 vagy a főutcának városias képe van. (16/72). 
Ilyenek Sümeg, Celldömölk, Csorna, Zirc, Devecser és Jánosháza. 
Érthető tehát, hogy Pápa a maga gazdasági érdekkörébe tudja vonni 
nemcsak a Pápai-síkságot, hanem a Bakonyalját s a Bakony Ny-i 
részét, a Rábaközt, a Marcalmelléket, a Sokoróalja D-i felét, sőt 
részben még a devecseri törésvonal forgalmát is elvonja, pedig en-
nek legtermészetesebb vásárhelye Devecser, Jánosháza vagy Celldö-
mölk lenne. 

A Pápai-síkság többi települése mind falutelepülés a legkülön-
bözőbb alaprajzi-típusokkal. A térszín erősen érezteti a hatását fal-
vaink alaprajzában mind a síkság Ny-i sík részén., mind pedig K-i 
hullámos felén. Általában a forgalmasabb utak vonzó hatására ke-
letkezett utisoros falu az uralkodó forma mind a jkét részen (Borsos-
győr, Dáka, Pápadereske, Vaszar, Béb, Nóráp). Piacutcásak Ta-
polcafő és Ugod a Bakonyból jövő utak torkában. Néhány falu 
már halmazosodást mutat: Nagyacsád, Pápakovácsi és részben Ta-
kácsi. Ezek, valamint a K-i résznek két völgyi utisoros faluja (Nagy-
teve 1 és Nagygyimót) a legszebben tükröztetik alaprajzukban a dom-
borzat hatását. (135/65). A házak építőanyagában és alakjában a 
nagy változatosság mellett is sok tájrajzi vonás és történelmi elem 
érvényesül. A Ny-i síkvidéki falvakban a sárépítkezés fejlődött ki 
szalma- és nádfedéssel, K-en meg inkább a kő és a fa az építő-
anyag. (47/165). A magyarság ezt a területet már korán megszál-
lotta, s a mai falvak egy része nevében azon magyar nemzetségek-
fejének emlékét őrzi, akiknek egykori téli szállása az illető helye-
ken faluvá állandósult. (86/206). Ilyen korán kialakult, már az Ár-
pád-korban meglevő falvak: Pápadereske, Kup, Nagyacsád, Mihály-
háza, Mezőlak, Nemesszalók (18/1II. 228—51), Pápasalamon (62/ 
III. '24), Ad ásztevei és Ugod (62/1. 297). De a XV. század végén 
már a többi falu is mind megvolt alig egy-kettő kivételével. (18/1II. 

•218—61). Nagyságra a tá j K-i felén sűrűn sorakozó magyar falvak 
a nagyobbak, átlagosan 1200—2000 lakossal; csak a közéjük ékelt 
két újtelepítésű német falu : Béb és Nagytevel kisebbek ezeknél ; tá-
junk Ny-i felén azonban csak elvétve akad 1500—2000 lakosú te-
lepülés (Nyárád, Mezőlak, Takácsi), s a módos állattenyésztő m a -
gyarság falvai alig érik el az ezres lélekszámot. Tájunk települési 



képéhez azonban szervesen hozzátartoznak még a falvak között sű-
rűn elhintett uradalmi majorok és puszták is, melyek szinte a -nagy-
alföldi tanyavilágot juttatják az ember eszébe. (68/11. 304). Ezek 
a puszták és majorok azonban itt a nem egészen egészséges birtok-
megoszlás jelei. 

A Pápai-síkság egyébként népi szempontból mindvégig meg-
maradt színmagyar életterületnek, bár K-i felét a XVIII. század-
ban a Bakonyba telepedett németségnek egy kisebb hulláma érte. 
De sem ez, sem a mai bakonyi németség a síkság magyarságára 
kimutatható kultúrhatással nem volt, bárhogyan szeretnék is ezt 
egyesek (54) a köztudatba becsempészni. Az ellenkező hatás, 
különösen Pápának mint városi településnek a Bakonyaljára és a 
Bakony Ny-i részére gyakorolt kultúrhatása azonban könnyen ért-
hető és kimutatható. Az ez irányban érdeklődő tárgyilagos kuta-
tónak szinte alig kell mást tennie, mint felütni a pápai középiskolák 
anyakönyveit, s az adatok maguktól beszélnek. Nagyon jellemző 
idevonatkozólag az is, — amire különben már Kogutowitz is f e l -
hívta a figyelmet (68/11. 293), — hogy amíg a Bakony és a 
Bakonyalja, tehát a németségtől erősen megszállt terület népsűrű-
sége az utóbbi 60 év alatt 44.7-ről csak 49.7-re emelkedett, addig 
a hegység lábánál elterülő magyar tájak mind sokkal sűrűbben 
lakottak; így a Pápai-síkság népsűrűsége ugvanezen idő alatt 
(1880—1940) — Pápa város lakossága nélkül — 56.8-ról 62.9-re, 
Sokoróaljáé 70.5-ről 77.2-re és a Somlóvidéké 59.9-ről 65.2-re 
emelkedett. 

Már az eddig mondottakból is kitűnik, hogy a Pápai-síkság 
Pápa középponttal valóban külön tájegysége a Kisalföld Bakonvra 
támaszkodó peremének. Még jobban kidomborodik azonban terüle-
tünknek különálló tájjellege, ha röviden szomszédságait is szem-
ügyre vesszük. A környező tájaknak csupán az egymástól eltérő 
vonásait emeljük csak ki, hogy így a köztük uralkodó kisebb-na-
gyobb ellentét minél jobban kidomborodjék. (L. 1. ábra.) 

A Bakony sziklás-völgyes, törésvonalakkal szabdalt főtömegét: 
a ' hajdani Tisia;-tömb romjaira települt mészkőrögök alkotják 
(106/105; 17/49); ezek közül az egyik, a bércszerűen kiemel-
kedő Tevelhegy annyira előretolódott, hogy Pápától alig pár 
km-re végződik a tapolcafői és pápakovácsi mészkőszigetekben. 
A hegység belsejében nagy területek néptelenek; falu csak gyéren 
akad, s ami van, az is a karsztos források mellékét és a síkságra 
siető patakok völgyszáját keresi. A hegyvidéki apró irtványfaluk 
csak az újabb időben tértek át a földművelésre, elhagyva régi f o g -
lalkozásukat: az erdőlést, faszénégetést és hamúzsírgyártást (47/ 
361); de a Zirci-medence kivételével a földművelés még ma is 
nagyon alárendelt jellegű és szegényes (17/55), s mivel a sovány 
földek megélhetést nem biztosítanak, a lakosság mellékesen ma is-
űzi régi foglalkozásait is (68/11. 298). Bakonybélnek ma is jelen-
tős foglalkozása a faszerszámok s legújabban a fajátékok készí-
tése. A földművelés szerszámai jórészt házi készítmények, a nép-



maga gyártja azokat százados gyakorlat szerint (47 361). A mészkő-
rögökön végigvonuló nagy erdőségeiben már a honfoglalás korá-
ban élénk pásztorkodást űztek, és később is híres volt az állat-
tartása, mely külön tájfaj tákat is őrzött hosszú ideig — a hosszú-
szőrű magyar juhot és a »bakonyi disznót« — míg idegenből hozott 
ú j fajtákkal (merinói juh és a balkáni eredetű mangalica) ki nem 
szorították őket teljesen a XVIII. század vége felé (47/368). 
Csehbányán, Lókúton és Pénzeskúton valamikor üveghuta és mű-
ködött (137/1II. 48, 627); ezek és a XVIII. századi hamúzsír-
gvártás, meg a mértéktelen tüzifakitermelés (137/1. 98; 76/312) 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy helyenkint — mint Ugod felett 
a Durrogóstetőn is — ma már kopár mészkőmezők fehérlenek az 
egykori terjedelmes erdők helyén. De azért még ma is jóformán 
az egész Pápai-síkságot ez a terület látja el tűzifával. A XVIII. 
századi német és tót betelepítések óta a Bakony etnikai képe eléggé 
kevert, de az 50 o/o-nál nagyobbszámú németséget felmutató tele-
pülések száma aránylag kevés (134/10). Az .itt lakó magyarság 
ősi magyar települések lakója, egykori királyi vagy püspökségi va-
dászok, kanászok, pásztorok ,és erdőirtók »nemes« leszármazottja, 
régi gazdálkodási és társadalmi hagyományok és szokások őre 
(93/184). 

A Bakony ÉNy-i lábához pontusi rétegekből felépített halom 
vidék (17 50) támaszkodik, amelynek népies tájneve Bakonyalja. 
Ez a dombos-halmos vidék, melyet a Bakony peremén fakadó víz-
folyások erősen összevagdaltak, Veszprémvarsány táján még kes-
keny, de délnek egyre jobban kiszélesedik, és Noszlop körül ér 
véget. Itt már kezd eimaradni a házilag űzött bakonyi faipar, ke-
vesebb az erdő, jobb a talaj és több a szántóföld, s így a tájnak 
már inkább földművelő jeliege van. A Ny és DNy felé tekintő 
dombhátakon elég élénk a gyümölcstermelés és szőlőművelés is. 
Etnikailag ez a tá j is eléggé kevert. Vegyes (magyar-német) lakos-
ságú települései a lösszel és pontusi rétegekkel borított völgy-
terraszokon és a síkság felé az ellaposuló dombtetőkön ülnek. A 
terraszokra települt falvak alaprajzilag tipikusan utisorosak (pl. 
Bakonyjákó, Döbrönte, Kis- és Nagyganna, Szűcs), a többiek pedig 
az alacsonyabb térszínnek megfelelően már halmazosodást mutat-
nak) (Fenyőfő, Bakonvkoppány, Pápateszér, Bakon vszentlászló, 
Noszlop). (134/29.) 

A Pápai-síkság ÉK-en, a Gerence-patak völgyében, Sohoró-
alja lankás dombvidékével határos, amelynek csaknem Győrig érő, 
egymással párhuzamos nyúlványai eredetileg összefüggő hátságot 
alkottak (107/331). A szélvájta dombhátak oldalait idővel szétr 
riágta a víz, s az így keletkezett völgyekben elbújva sorakoznak az 
.apró falvak. Ezen a tájon már nemcsak a völgyekben, de a plató-
jtellegű s a környezetből csak alacsonyan kiemelt löszös dombhátak 
tetején is vannak szántóföldek; a legmagasabb gerinceket azonban 
már erdő fedi; a dombhátak homokos alján pedig jóminőségíi 
-bort is termelnek. A sűrű lakosság csak földművelésből megélni 



már nem tud, s ezért egy részük mint ipari munkás Győr gyáraiba 
jár be (68/11. 305). Az egész terület különben is GvŐr vonzás-
körébe esik, Lovászpatona környékét kivéve, amely gazdaságilag 
már Pápához tartozik. 

A Pápai-síkság D-en, a Bittva és Halyagos patakok mellékén, 
körülbelül a pápai és devecseri járások határán, a Somlóvidék kel 
érintkezik. Ellaposult halmokkal tarkított alföldies tá j ez, amelynek 
erősen homokos-kavicsos a felszíne. Közepén emelkedik a híres boro-
kat termő, harangalakú Somlóhegy (435 m), tetején a régi Somlóvár 
romjaival. A színmagyar lakosság földművelő és állattenyésztő. Apró, 
legtöbbször egy-utcás falvaik sűrűn sorakoznak a Ny felé enyhén 
lejtős térszínen. A táj legnagyobb települése és egyben vásárhelye a 
már kevés városiadást mutató Devecser. A Bakonyt átszelő devecser-
várpalotai törésvonal Ny-i kapujában ül ez a mezővárosszerű já-
rási székhely, amely .azonban Pápa és Celldömölk közelsége miatt 
erősebben fejlődni nem tud. 

A Sokoróalja, a Pápai-síkság és a Somlóvidék Nv-on, a 
Marcal ellaposult K-i terraszainak vonalán, a Marcalmellék alacsony 
1 apályába megy át. Mocsaras, széles ártéri teknő ez a hosszan 
elnyúló s már kisalföldi tá j , amely a tüzetesebben csak nemrégiben 
kivizsgált (124/130) szentgrót-türjei Zala-könyöktől terjed É feje 
egészen Mórichida környékéig, s ott egybeolvad a Rába árterével 
és azon túl a Rábaköz termékeny síkságával. A Marcalmellék 
egykor feneketlen láp- és berekvilág volt, amelynek védő öve-
zetébe szívesen vette be magát a tá j embere már az 'avarkortól 
kezdve; Karakó földsáncai még a XVIII. század elején is hadá-
szati jelentőségűek voltak (131 664; 101 264). Századokon át sa-
játságos lápi, vízközi életmód uralkodott itt; a Marcal terrasz-
maradványaira települt falvakban mindig sok volt a kishalász, 
akik sűrűfonású csíkvarsával fogták a halat (47/357), s akiknek 
egykor nagy jövedelmet adott a lápok nádja is (137 II. 575). A 
csatornázott Marcal mentét rna már nedves rétek és legelők, meg 
szántóföldek kísérik, s a hajdani vizi élet százados hagyományai 
már elmúlóban vannak. A színmagyar lakosság régtől fogva híres 
állattenyésztő; a pápai, somlóvásárhelyi és jánosházi nagy állat-
vásárokon különösen a marcaltői és jánosházi lovat és szarvas-
marhát keresik. A kicsi, legtöbbször csak egy-utcás települések 
nagyrészt ősi nemzetségi szállásterületek. Legnagyobb közöttük 
É-on Marcaltő, D-en pedig a már mezővárosszerű Jánosháza, de 
egyik sem tudott igazi tájközponttá kifejlődni, s ezért a Mar-
calmellék É-i része Pápa, D-i fele meg Celldömölk gazdasági 
érdekkörébe került. Maga Celldömölk már kemenesaljai városka, 
s a vasút nyújtotta helyzeti előnyöket felhasználva Pápa közelsége 
ellenére ís (27 km) fejlődő központtá s a környék gabona- és 
borkereskedelmének fontos piacává lett. 

Ézelc ' a most röviden leírt kistájak veszik körül a Pápai-
síkság különálló tájegységét. A K-i szomszédság erdővidék, a 
Ny-i rétvilág, a többiek meg mezőgazdasági területek, s legfeljebb 
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2. ábra. A pápavidéki nyelvjárás. 

lék) szempontjából beszélhetünk, mert a Sokoróalja és a Somló-
vidék — ha más formában is, de — ugyanolyan kiegyenlítő 
.szerepet töltenek be, mint a Pápai-síkság. 

csak a termények minősége és mennyisége változik raj tuk a talaj 
szerkezete, illetve a szántóföld mennyisége szerint. Azzal, hogy a 
Pápai-síkság milyen kiegyenlítődést hoz létre a szomszédos tájak 
életében, csak utolsó fejezetünkben foglalkozunk majd bővebben; 
itt erről elég annyit megjegyeznünk, hogy igazi kiegyenlítődésről 
csak a K-i erdővidék (Bakony) és a Ny-i rétvilág (Marcalmel-



Ha nem is mint külön tájegység mellett valló bizonyítékot, 
de mint jellegzetességet megemlíthetjük itt még azt is, hogy a 
Pápai-síkságon érdekes és a környezettől eltérő nyelvjárás él. A nép 
ajkán pl. magának a városnak a neve nem Pápa, hanem »Pápo«. 
A nyelvjárás határai azonban csak a Bakony és a Marcalmellék 
felé esnek egybe a Pápai-síkság említett földrajzi határaival, de 
D~en elég mélyen belenyúlik már a Somlóvidékbe, É-on meg a 
Sokoróalja néhány községe tartozik hozzá. (49/7; 9/3). A pápavi-
déki nyelvjárást (L. 2. ábra) érdekes nyelvi — helyesebben nyelv-
tani — sajátságai miatt njelvészeink különállónak szokták venni, s 
hovatartozását illetően a szomszédos marcalmellékivel együtt át-
menetinek tartják a Ny-i nyelvjárásterületből a tulajdonképpeni 
dunántúliba (9/5). 



TERÜLETÜNK FELSZÍNÉNEK KIALAKULÁSA 
ÉS MORFOLÓGIAI KÉPE. 

A mi kis területünknek kialakulását, sorsát nem lehet környe-
zetéből, a szomszédos tájakból kiragadva megértenünk, mert nin-
csen külön geológiai múltja, hanem teljes egészében hozzákap-
csolódik a Kisalföldnek, ennek a nyugati hegytönkök, a Dunántúli 
Középhegység és a Felvidék közé zárt mélyedésnek (17 57) a geo-
lógiai korok homályába vesző múltjához. Bennünket most köze-
lebbről csak onnan érdekel a kisalföldi medence története, amikor 
a pontusi tómedence feltöltődése után a kialakult szárazföldön álta-
lános letarolási időszak kezdődik; elsősorban itt sem a tá j geoló-
giai felépítését figyeljük — bár egy táj domborzatának kialakulását 
elsősorban annak geológiai szerkezete határozza meg — hanem csak 
azokat a tényezőket figyeljük, amelyek közreműködtek a mai állapot 
létrehozásában. Mivel pedig ezek a tényezők az egész Kisalföldön 
ugyanazok voltak, azért feladatunk közelebbről ez lesz: szűkebb 
területünkön megkeressük ezen 'közös erőknek regionális hatását, 
azaz: minő változások színhelye volt Pána környéke, és milyen 
erők alakították ki annak mai felszíni formáit? 

Amikor az óceánról levált pontusi beltenger a harmadkor m á s o 
dik felében teljesen kiszárad (124 125), ezzel megszűnik a kapcsolat 
a kis-és nagyalföldi medencék között és mindegyik külön életet kezd 
(68/1. 24): a Nagyalföldön mélyen elsüllyed a pontusi üledék-
sor és ellepi a levantei beltó, a Kisalföldön ellenben aránylag 
változatlanok maradnak ezek a rétegek, és eredetileg a mai felszín-
nél mintegy 100 m-el magasabb fensíkot alkotnak (17/59; 106/89). 
A lepusztulás hamarosan megkezdődik: a felszínt felszántja a 
szél s össze-vissza barázdálják a meginduló folyók. Ezt a hosszú 
folyamatot az vezeti be, hogy a Bakonyt — mely mészkő és do-
lomit tábláival már a mezozói tengerből kiemelkedett — hosszanti 
és harántos törések és az ezek mellett keletkezett horizontális és 
vertikális eltolódások össze-vissza szabdalják. Ez a hatás termé-
szetszerűen átterjed az érintkező pannontáblákra is, és azokat — 
valószínűleg lépcsős törések mentén — 300—400 m-t is meghaladó 
süllyedések és gyűrődések érik (60/34). Az így kialakult törésvonai-
lakon futnak majd végig a levantikum közepén a Pápa körüli vízi-
folyások ősei. A pliocénkori nagy szélviharok és az erózió már el-
kezdték koptatni a felszínt, mikor a nemrégen szárazzá lett és meg-
töredezett pontusi tengerfenékre idegen anyagok (kavics, bazalt) ke-
rülnek és egyes részeket a letárolástól megvédenek (124/128). Ezek 



később sem pusztulnak le, és így még ma is tanúi a Kisalföld ere-
deti felszínének. Az Alpokról lezúduló kavicstömeg körülbelül a 
Marcalig teríti be a Kisalföldet (124/126), és bár később ez a 
kavicslejtő az alsó szélével párhuzamos ívben eltörik s a nyugati 
része kissé megsüllyed, a keleti fele azonban az eredeti szinten ma-
rad. A törésvonalon kifejlődik a Rába (124/128), s az ennek jobb 
partján emelkedő, durva kaviccsal fedett alacsony fennsík: a Keme-
neshát a régi felszín darabja (75/58; 124/126). Ugyanilyen része-
ket máshol a bazalt (Somló, Ság) és a homokkő, meg édesvízi 
mész (csanak-pannonhalmi gerincek) őriznek meg. Ahol semmi sem 
védi meg a puha, agyagos'-homokos rétegeket, ott ezek áldozatul 
esnek a letárolásnak (16/10),. s a szél a kirostált homok egy részét 
messze fölteregeti a Bakony és Vértes lejtőjére (106/104; 107/290). 
így Pápa környéke is lepusztul körülbelül a város keleti határában 
emelkedő dombok szintjéig 72 454). 

A levantikum közepén meginduló vízfolyások meszes vize 
összeragasztja a homokot, s a keletkezett homokkő egyes részeket 
megvédelmez a további lepusztulástól. A folyóvizek munkája azon-
ban nem áll meg ennél, hanem hátráló erózióval kikezdi a felszínt 
és bemélyíti, majd kiszélesíti a völgyeket, s az eredetileg talán 
egyenletes pontusi tengerfenék lassan dombsággá tagolódik szét 
(106/104). A mai vízfolyások bővizű elődei a lapos térszínen 
kiejtik durvább hordalékukat, és a levantikum végén megszületik 
a rnarcalmelléki kavicstakaró. (L. 3. ábra.) Ez legösszefiiggőbben a 
Marcal jobb oldalán rakódik le, de előfordul fenn az Öreghegyen 
is (72/455), itt-ott 1—2 m vastagságban, jeléül annak, hogy a le-
rakodáskor a terület letarolása már előrehaladott, s a kavics ennek 
megfelelően helyezkedik el. 

A felső levantikumban kialakult törmelékkúpok sem mâ -
radnak sokáig eredeti formájukban : erózió kezdi pusztítani őket, 
s a pleisztocén elején egész laposra kopnak. Ugyanekkor a víz-
folyások darabokra szabdalják a megmaradt felszínt, és így 
ezzel a mostmár másodszor jelentkező eróziós fázissal jelentős 
mértékben közeledünk a tnai állapothoz (31/27). A Tapolca ekkor 
vághatja keresztül az öreghegyet és a mai Belváros emelkedését, 
a Járipatak az Öreg- és Törzsökhegyet, a Bakonyér a Törzsök-
és Báróchegyet. Ebben az eróziós működésben a Marcal-völgy kis 
megsüllyedése (31/28; 124/132) csak sietteti a letarló munkát. A 
megsüllyedés előtt széles völgyük van a folyóknak, .és a megsüllye-
déskor ebbe mélyítik ú j medrüket, a régi völgyfenékek pedig sík 
földlépcsők, terraszok alakjában kísérik vízfolyásaink őseit. Ezeket 
a terraszokat azonban a szél idővel lekoptatja, és ma legfeljebb 
csak elmosódott maradványaikat lehet kinyomozni az előbb em-
lített dombok oldalain. 

A pleisztocén közepén a Kisalföldön feltöltődés kezdődik. Az 
eddigi éghajlat lassan hideg-száraz periglaciális klímába hajlik át, 
(16/12). Területünkre idegen anyagok kerülnek. Vízfolyásaink kezde-
nek állandóvá válni, s a diluviális kavics és homok nemcsak az elha-
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gyott mederdarabokat tölti ki, (szép kavicsos kitöltődések találhatók 
a pápai téglagyár agyaggödrében), hanem egyes mélyebb helyeken 
fel is halmozódik: az Urdombon 5—6 m vastag negyedkori kvarc-
homok, a városi kavicsbánya és a Tókertek területén pedig a fel-
színi humuszréteg alatt 1—3 m-es szintén negyedkori kavics van a 
jellemző Congeria és Melanopsis kövületek töredékeivel (61/5). 

koítSKgek 

Pleisztocén kori 
kavicsréteget 

Alluvium. 

Térrajzok. 

3. ábra. A rnarcalmelléki kavicstelepek vázlatos térképe. (72/1.; 1. 124/126.) 

Ugyanebből a korból származik a sávolyi homokpászta is, amely 
eredetileg talán futóhomok volt, de később a növényzet fejlődé-
sével megkötődött. Az erózió és a szélfúvás hatásából megmaradt 
felszínt a pleisztocén vége felé némileg elegyengeti és kissé meg-
emeli a lösz. A diluviális szelek azonban kikezdik a lösztakarót is, és 
egyes helyekről teljesen elhordják. A vízfolyások melletti területe-



'ken pedig az eróziónak esik áldozatul a lösz, amelynek pusztulását 
nagyban elősegíti a közben csapadékosabbá vált éghajlat is, mert az 
uralkodó ÉNy.-i szél nemcsak elhordja, hanem — mivel ez esőthozó 
— egyúttal el is vályogosítja (14/189). Ez a lepusztulás azonban az 
előző korszakok letárolásához képest már nagyon gyönge. Ki-
sebb-nagyobb löszfoltokat Pápa környékén még ma is találunk. 
Ez a szakadozott lösztakaró a Bakonynál még vékony (néhány 
dm-es), de a Marcalvidék felé fokozatosan vastagodik, s ott eléri 
helyenként az 5 mVt is (14/175). À város határában az Agyaglik-
dülőn, az Öreg- és Kishegyen és a borsosgyőri-kéttornyúlaki utak 
közötti részen van felszínen a lösz (61/5). 

Az allúvium elején vízfolyásaink állandóvá válnak, de árvizeik 
még messze elkalandoznak és iszapos áradmányaikkal befedik az el-
laposult térszínt. A Tapolca és a Bakonyér a mai Tókertek terü-
letén — a lösz lepusztulása után — a diluviális kavics tetején kis 
lefolyásos tavat alkotnak; a többi vízfolyás pedig meglehetősen 
szabálytalan eséssel mélyíti be a medrét. Ugyanekkor indulhat 
meg a mai növényzetnek, elsősorban a bakonyi erdőségnek teriiler 
tünkön való erőteljesebb elterjedése s a humuszos, barna erdei 
talaj kialakulása, mely ettől kezdve 1—2 m vastagon fedi be terü-
letünket, helyenként alluviális áradmányokkal, lösszel és homokkal 
tarkítottam Tájunknak ezt a képét még közelebbről megismerjük 
majd a növényi élet tárgyalásánál. 

Területünk térszíni fejlődése után a domborzati formákat rö-
viden a következőkben foglalhatjuk össze. 

A tulajdonképpeni Bakony Ny és ÉNy felé alacsony elő he-
gyekkel, terraszszerű nyúlványokkal hullámos dombvidékbe megy 
át. Különösen három ilyen — régebben abráziós terrasznak tartott — 
harmadkori denudációs tönkfelület fejlődött ki legszebben: 1. az 
Ugod felett emelkedő Durrogóstetö (418 m); 2. a Tevelhegy 
(325 m), mely ÉNy—DK-i irányban Iharkút felől 6 km hosszan 
sasbércszerúen nyúlik előre a Bakony hegyvidékéből (126/339), 
s Pápától 7—8 km-re a mai Tapolcafőnél végződik. Koporsó-
alakú tömbjében több helyen karsztosodás kezdeti nyomai talál-
hatók (60/27); 3. a döbröntei mészkőrög (350 m), mely enyhe 
lejtéssel a tapolcafői és pápakovácsi mészkőszigetekben végződik. 
Az említett bakonyi előhegyeket — Jaskó után — Pápat-Bakony-
nak nevezhetjük (60/3). Ezeknek lábához simulva homok-, agyag-
és kavicsrétegekből felépült és Ny felé fokozatosan lejtősödő 
pontusi halomvidék terül el, amely az előhegyek közötti árkos 
süllyedésekben messze befelé is terjed. Szücs-Koppány vonalától 
Ny-ra tágul ez a terület, s Ugodon, Bében és Csóton át Gyimót, 
Pápa, Borsosgyőr, Nyárád, Kup és Noszlop felé terjedve övezi a 
Bakony Ny-i lábát. Ezt a pontusi dombvidéket — melyet Bakony-
alja néven szoktak emlegetni — a vízfolyások keskeny dombvonu-
latokra, kisebb különálló kúpokra és szigetekre szabdalták (126' 
343). Ilyen halmokat Pápa határában is találunk, sőt maga a 
város is egy félholdas, DNy felé enyhén lejtős halmon települt, 



melynek legmagasabb pontja 154 m. Ennél már valamivel maga<-
sabbak a DK-i határban emelkedő pontusi gerincek: a meglehe-
tősen egyenetlen felszínű, kettős csúcsú Öreghegy (Nagyhanta, 
182 és 175 m) és ennek északi nyúlványa a Kishegy (Kishanta, 
164 m), odább K-re a Törzsökhegy (166 m) és a lapos Báróc-
hegy (164 m). Ezeknek a »hegyek«-nek viszonylagos magassága 
csekély: az Öreghegy legmagasabb pontja alig 30 m-re, a Kishegy 
és Törzsökhegy 10—15 m-re emelkedik ki a környezetből. Mind-
egyik a levantei térszín maradványa, oldalaikon a pleisztocénkori 
terraszok elmosódó nyomaival. Vonulatuknak iránya feltűnően meg-
egyezik a csanakj-pannonhalmi gerincek irányával, mert hiszen 
ugyanaz az ÉNy-i szél formálta ki mindegyiket. A város É-i hatá-
rában is találunk kisebb emelkedéseket, egészen ellaposult pontusi 
kúpokat; az Urdomb emelkedése (145 m) azonban — mint láttuk 
— diluviális eredetű. 

Az említett pontusi dombok közé már a Nyárád-Nóráp vonal-
tól kezdve mindinkább szélesedő, fiatal feltöltésű sík területek 
ékelődnek, melyek azután Pápától É-ra és Ny-ra egy nagy mélye-
désben, az ú. n. Pápal-síkságb'án egyesülnek. Ez a síkság már a 
Kisalföld pereméhez tartozik, és Mihályháza, Dereske, Kéttornyú-
lak, Béb és Csót felől alig kivehető földlépcsővel és igen lassú lej-
téssel egészen a Marcal völgyéig terjed (126/346); patakhozta 
kavicslerakodásokkal tarkított alluviális hordalékok töltik ki. Ezek 
alatt homokrétegekkel váltakozva pontusi agyagrétegek helyezked-
nek el, melyeknek jó minősége (29/52; 30/290) és a felszínhez 
való közelsége s így könnyen elérhetősége tette lehetővé terüle-
tünkön az ember megjelenése után a tégla- és cserépipar korai ki-
fejlődését. Ez az agyag és homok sok téglavetőben feltárva lát-
ható, pl. a pápai, tapolcafői és borsosgyőri téglagyárnál. A réte-
gek elhelyezkedéséről a legnagyobb jelentőségű feltárás a Nagy-
templom előtti artézikútfúrás volt 1889-ben, mely 364 m mély-
ségig jutott le; ennek adatai szerint a város területe alatt a feltárt 
mélységig lösz, homok, kavics és agyag váltakoznak (61/5; 70/107). 

Pápa közvetlen környéke tehát domborzatilag hármas tagozó-
dású. Ez a három táj : a Pápai-Bakony, a Bakonyalja hatomvidéke 
s a Pápai-síkság éles határ nélkül, alig észrevehetően megy át egy-
másba, és ahol a pápai alluviális síkság legjobban megközelíti a 
bakonyi előhegyeket, ott alakul ki majd a város a három tá ja t 
egybekapcsoló Tapolca partján. 



A VÍZFOLYÁSOK. 
Pápa környékének domborzatilag hármas tagozódású vidékét 

a rajta végigfutó vízfolyások rendszere kapcsolja össze: ezek a 
vízfolyások valamennyien a Marcalba, területünk vízgyűjtőjébe 
igyekeznek. Tájunk mai morfológiai képének kialakításában a 
szél letaroló munkája mellett ezeknek a mostani folvóknak és pa-
takoknak az ősei nagyon jelentős szerepet játszottak. Ismerve a 
pannonrétegeknek forrásokban való szegénységét, felvetődhetik a 
kérdés: nem ellentmondás-e jelentős munkát tulajdonítani a víz 
eróziójának Pápa környékén, tehát pannontáblák vidékén? 

Városunk közelebbi és távolabbi környékét — mint általában 
az egész Kisalföldet — agyagos pannonrétegek fedik, melyek a 
vizet csak nehezen, vagy egyáltalán nem eresztik át. A légkörből 
lehulló, amúgysem valami bőséges csapadékból tehát csak kevés 
juthat le talajvíz formájában az alsóbb rétegekbe. Vegyük ehhez 
hozzá még azt is, hogy a csapadéknak nagy része elfolyik és el-
párolog, tetemes hányadát pedig a növényzet szívja fel, s így a 
pannontáblák vidékén a talajvíznek nincsen akkora feleslege, hogy 
tudna bővizű forrásokat táplálni s állandó vízfolyásokat létre-
hozni (68 I. 48). Ez a magyarázata annak, hogy területünk vala-
mennyi folyója és patakja nem kinn a síkságon fakad, hanem 
távolabb a Bakony lábánál. 

A Bakony főtömege vizet jól áteresztő mészkőből és dolo-
mitból áll, és így a ráeső csapadéknak legnagyobb részét elnyeli, 
•és egészen a krétakorú rétegekig juttatja le (21/17), melyek 15 
fokos dőléssel lejtenek a síkság felé (70 102). Ez a vízbeszivárgás 
teljesen karsztszerü módon történik. Az elnyelt csapadékvíz tehát 
magában a Bakonyban egyszerű források alakjában nehezen tör-
het elő t a mészkőrögök peremén, azaz a Bakony széleit elhatároló 
nagy tektonikus törésvonalak mentén azonban számtalan bővizű 
karsztforrásban buggyan elő a mészbe "és dolomitba ivódott rengeL 

teg vízmennyiség. (68 I. 50). A Bakony közepe tehát ezért olyan 
feltűnően vízszegény, s ezért aránylag nagyon kevés itt a forrás-
soknak — a bakonyi nép nyelvén »kutak«-nak — a száma. Ezeknek 
a »kutak--nak igen döntő szerepe volt a legtöbb bakonyi település 
létrejöttében, amit már az is elárul, hogy nagyszámmal találunk 
itt kutakról elnevezett pusztákat és falvakat (Gyertyánkút, Iharkút, 
Hidegkút, Lókút, Pénzeskút stb.), Tapolcafő község pedig az itt 
eredő folyóról kapta a nevét (116/7; 17 55). 

A mészkő- és dolomitrétegeken átszivárgó karsztvíz oldó ha-
lásának tulajdonítható, hogy a Bakony szélein néhány helyen ás-



ványvíz tör elő. Ilyenek az ugodi Vadkerti-puszta jódos-vasas-kénes-
savanyúforrásai, Bakonyszentlászló gipszes-kénes és Noszlop kénes 
forrásai (21/17). Ma mind a háromnak a vize szabadon elfolyik, 
de a XVII—XVIII. sz.-ban keresett fürdők voltak, különösen az 
első kettő (21/394; 131/134). Vadkerti-pusztán különben még a 
mult század közepén is élénk fürdőélet volt (34/11. 79). 

A Bakonynak ez a vízszegénysége az oka annak, hogy magában 
a hegység belsejében igazi, állandó vízfolyások nincsenek, ha-
nem csak jelentéktelen időszakos patakok és hamar kiszáradó erek, 
de ezek is a belső mészkőtömeget szabdaló vetődések és hasadékok 
mentén fakadnak föl. Közöttük még legnagyobb a Cuha, mely egy 
É—D-i irányú törésvonalon ered és azon is fut végig; a Zirci-
medence apró vizeit szedi össze és vezeti le a Dunántúl legszebb 
szurdokvölgyén át a Dunába (kinn a síkságon már Bakonvér a 
neve). De ez is csak időszakos patak, amit neve is mutat: a szláv 
»szucha« száraz patakot, kiszáradt patakmedret jelent (84/382). 
A másik nagyobb patak a Gerence, mely a lókuti határban ered 
s a Bakonybéli-medence vizeit (Fekete-Séd, Gella.. Szár.az-Gerence) 
fölvéve festői szurdokban Ny felé töri át az Öreg-Bakony 700 
m-ig felnyúló tömegeit, szintén csak időszakos vízfolyás; szárazabb 
években sokszor kiszárad. 

A Bakony mészkőtömege tehát hatalmas víztartályként sze-
repel, amelyből a szélrózsa minden irányában számos bővizű forrás 
táplálja a pannontáblákra lefutó vízfolyásokat. Kevés helyen (Me-
csek, Zalavidék) van a Dunántúlon annyi forrás, mint éppen a 
Bakony peremén, itt is a Ny-i és ÉNy-i oldalon (68/1. 50). Külö-
nösen sűrű a vízérhálózata annak a területnek, amely a Sokoró-
aljától a SomlóUvidékig s a Bakony ÉNy-i peremétől a Marcalig 
terjed; ennek a területnek 100 km2-ére átlagban 12 vízfolyás jut, 
ami más dunántúli tájakéhoz viszonyítva igen jelentős szám. (Me-
csek 40, Zalavidék 14, Somogy 9.) (68/1. 53.) A Marcal sok-
felé szerteágazó vízkarjaival mintegy belemarkol Pápa vidékébe, 
amelyet — éppen gazdag vízérhálózata miatt — Kogutowitz a Pó 
alföldjéhez szokott hasonlítani (68/11. 304). 

Pápa közelebbi környékének vizei — itteni tájnéven sédek — 
a Bakony ÉNy-i peremén aránylag még elég magas szijiten fakad-
nak (Tapolca 172 m, Séd-patak 175 m, Darza 178 m, Jári-patak 
258 m, Bakonyér 418 m), s viszont a Kisalföld legmélyebb részén 
(átlag 125 m) torkollanak közvetlenül vagy közvetve a Marcalba, 
területünk vízgyűjtőjébe. Tehát mindegyik vízfolyásnak jókora esése 
van, mert valamennyien rövidek: Tapolca 26, Séd-patak 24, Darza 
22r Jári-patak 9, Bakonyér 23 km. Igaz, hogy ez az esés valamivel 
kisebb lehetett a Marcal-völgynek, területünk erózióbázisának rneg-
süllyedése előtt, de még akkor is elegendő volt ahhoz, hogy a víz 
megkezdhesse romboló munkáját; a megsüllyedés után ez a pusz-
tító, de egyben tájalakító munka természetszerűen csak fokozódott.. 
Tehát a vízben feltűnően szegény pannontáblák vidékén — a szél. 



munkája mellett — igenis nagy szerepe volt mostani vízfolyásaink 
elődeinek a mai morfológiai tájkép kialakításában. 

A Bakony Ny-i és ÉNy-i peremén fakadó vizek a lejtős tér-
színen mind a Marcal felé tartanak. (L. 4. ábra). A Rábának 
ez az érdekes mellékfolyója Sümeg vidékén iered, s a Kisalföld leg-
erősebben lekoptatott déli részéből jön széles, terraszos, elrnosó-

4. ábra. A Pápai-síkság vízérhálózata. 

dott völgyön végig. (21/18). Még ma is vízerektől szabdalt 
alluviális völgyéből Celldömölk körül ér ki, de itt a Kemenes r 
hát hatalmas kavicsterrasza ÉK-re tereli. Marcaltő községnél eléri 
a Rába völgyét, de vizét csak kevéssel Győr előtt, Koroncó körül 
önti a Rábába. Vízmennyiségének jelentős részét a Pápai-síkságon 
feléje futó patakoktól kapja. A Cuha, a veszprémi Séd és a Ba-
laton felé eső vízválasztója messze benn a Bakony vonulatain halad 
nagyjában a Sümeg—Úrkút—Fekete Hajag-hegy—Lókút—Kékhegy 
—Veszprémvarsány vonal mentén. 

Ősi soron, amikor még sem a Marcal, sem jobboldali vizei nem 
voltak szabályozott és ásott mederbe kényszerítve, a karakói zala— 
veszprém—vasi hármashatártól Marcaltőig 3—4 km széles és 50— 
60 km hosszú feneketlen, bozótos-ligetes lápvilág volt a mai Marcal-



völgy területén gazdag vizi növényzettel és állatvilággal. (32/1. 423 
—426; 43/29). Ezért volt a Marcalvölgy Karakó székhellyel előbb 
az avarok egyik gyűrűjének határvonala, majd a X. sz-i magyarság-
nak törzsválasztó gyepüje (51/1. 126; 78/1. 66; 8/171), amelyen 
még később is csak Marcaltőnél, Külsővatnál és Karakónál lehe-
tett átkelni. (65/1. 119). Századokon keresztül küzdött az itt élő 
ember a pusztító mocsár ellen, amely a beléje ömlő patakok part-
jait ligetes lápszegélyként kísérve messze felhúzódott a mai Pápa 
környékéig is. Ennek a százados küzdelemnek csekély eredményére 
jellemző, hogy még 1772-ben is azt olvassuk, hogy a várkeszőiek 
csónakon járnak Marcaltőre templomba (42 IV. 297); 1720 körül 
a Tapolcáról említik, hogy partjain a réteket alig lehet használni 
a gyakori kiöntések miatt (95/IX. 44); 1795-ben meg a Gerencé-
ről jegyzik1 fel, hogy áradásaival »a bakonybélieknek Pápára vivő 
útját egészen elzárja« (137/11. 27). S ha az itt élő és sajátos vizi 
életmódra berendezkedett ember már nem tudott tovább védekezni 
a kártevő víz és mocsár ellen, sokszor egész falvak kerekedtek föl 
és vándoroltak el védettebb helyre. így vándorolt Mórichida 1713 
körül (42/11. 358; 45/11. 4) és Ujmalomsok a XVIII. sz. végén 
(42/11. 375) a mai helyére. A Marcal menti mocsárvilág lecsapo-
lását már 1795 körül megkezdi a marcaltői és mezőlaki uradalom 
több ásott mederbe szorítva a folyót ( 137 II. 575; 43/30), de csak 
a XIX. sz. folyamán váltja föl itt a régi lápvilágot az ártéri rétgaz-
dálkodás. (32/1. 420; 43/31). 

Pápa közvetlen környékének mai vízfolyásai a Marcalnak ÉK-re 
kitérített, ma már csatornázott szakaszán torkollanak; mindegyik 
azonban nem éri el a vízgyűjtőt közvetlenül, mert már előbb, vag)' 
épen annak közelében egymásba folynak. Nem is mindegyiknek 
van állandó vize, s ezért, ha az alábbiakban mindegyikről külön 
beszélünk, ez csak a teljesség kedvéért történik. Városunk környé-
kének mai vízrajza a Marcalvölgy lecsapolásával körülbelül egy-
időben (1771-ben) végbevitt nagy szabályozási munkálatok ered-
ménye. A mai Tókertváros és a Várkert D-i részének területén 
ugyanis az őstájban sással-náddal benőtt mocsaras tó terült el, 
amelyben közös pihenőre kényszerült a Tapolcának és a Bakony-
érnek hirtelen lefolyni nem tudó vízfeleslege. A két tápláló patak 
a mai Hódoska körül ömlött a tóba torkolatuk előtt szigetet al-
kotva egymással; ezt a szigetet még a XVIII. sz. közepén is e m i t 
tik. (112 610). A pápai vár egykorú képeinek tanúsága szerint 
(117/3; 20/10; 66/25; 26; 78/1II. 243) a tóból csak a Tapolca 
folyt ki ÉNy felé, s az is hamarosan elveszett a Marcal mocsár-
világában. Ezt a lefolyásos tavat a törökkorban várvédésre és halas-
tónak (112/608) használták. A törökkor után azonban egyrészt .sze-
repét vesztve fölöslegessé vált, másrészt meg a fejlődő városnak 
több termőföldre volt szüksége, s ezért Pápa akkori földesura, 
Eszterházy Károly egri püspök, lecsapoltatta és parcellákra osztva 
a pápaiaknak bérbeadta. A Tapolcát a Hódoskától a Jégverem-hídig 
ásott új mederben a város akkori szélére hozták, hogy a várfalak 



megkötöttségéből nemrég felszabadult település ipari célokra minél 
jobban fel tudja használni (61/7); a Bakonyér ú j medrét pedig 
x i előbbivel párhuzamosan vonták meg, és egy darabon a régi tó-
fenékbe vágták bele. A hajdani tónak az emlékét ma már csak a 
Tó kertváros neve őrzi. 

A Tapolca—Bakonyértől alkotott mocsaras tónak az eredeté1-
ről eddig többen azt tartották, hogy a törökkorban mesterségesen 
készült a két folyónak felduzzasztása által. Ennek a hagyomány-
nak lehet is valami alapja, de kissé módosítanunk kell rajta. Mert 
egyrész a régi tófenék1 — még ma is a feltöltődés után — elég1 

mély fekvésű ahhoz, hogy itt természetes tó keletkezhessek, másrészt 
meg a mai felszíni réteg alatt homokos kavicsréteg fekszik, ami a 
pannontáblák vidékén csak folyóhozta törmelék lehet. Tehát már a 
törökkor előtt kellett itt tónak lennie, amely a beléje jutó sok hor-
daléktól idővel meglehetősen feltöltődött. A már csak tengődő, vagy 
szárazabb években talán egészen elapadó őstavat aztán a vár építése 
idején duzzasztó gátakkal újra megnagyobbíthatták. 

A Pápa körüli vízfolyások közül a város életében mindenkor 
legjelentősebb szerepe a Tapolcának volt, nemcsak az előbb emlí-
tett védelmi szempontból, hanem — mint településünk történeté-
nél és életénél majd látjuk — azért is, mert ez is egyik meghatározója 
volt a település helyének, s a megalakult településnek számos iparág 
kialakulására adott alkalmat. Pápa legrégibb iparai (malom-, festő-, 
tímáripar mind kapcsolatosak a Tapolcával. Igazi, állandóvizű 
mellékfolyója nincsen, mert bár felveszi a Jári-patakkal bővült 
Bakonyért és a Darzát, de ezekben csak tavasszal van víz, s így a 
Tapolca egyetlen forrásterületről kapja a vizét, de innét aztán bő-
ven, mindig egyforma mennyiségben. A Bakony peremén előtörő 
számtalan rétegforrás közül talán éppen a Tapolca forrásai a leg-
szebbek. Pápától DK-re, Tapolcafő község közepén, 172 m tenger-
szín feletti magasságban, mintegy 600 m2 területen a sziklarétegek 
közül vastagon ömlik elő a karsztvíz, és három nagyobb tavat alkot: 
Templom-tó, Déli-tó, Örvény-tó; ezeknek kristálytiszta vizén ke-
resztül láthatók a fenéken számtalan helyen előbuggyanó források. 
A vizzel együtt bőségesen száll fel a beszivárgáskor elnyelt levegő 
is élénk forrást és bugyborékolást idézve elő a fenékisza^ban." Az 
alig 60—100 m mélységből feltörő víz semmi különösebb vegyi tu-
lajdonságot nem mutat. (126/345). Ez a forrásmedence .táplálja 
Pápa vízvezetékhálózatát is kb. napi félmillió liter kitűnő ivóvízzel. 
(68/1. IX. tábla). A tapolcafői mészkőrög, amelyből ezek ' a bő 
források előtörnek, a síkság felé törésvonallal végződik; ezzel nem-
csak a források állandó vízmennyisége magyarázható meg, hanem az 
is, hogy a Tapolca vize hőmérsékleti ingadozást nem mutat, egész 
évben egyformán 15.5 C hőmérsékletű. A Bakony mészkőtömegén 
karsztszerűen keresztül szivárgó víz ugyanis a mélyben fölmelegedve 
a törésvonalak mentén langyos vizű források alakjában száll föl. 
A Tapolca tehát karsztvízű hévvíz, mert állandóan és jóval na-
gyobb hőmérsékletű, mint területünk évi közepes hőmérséklete. 



(10.4 C). A »Tapolca« név is ezzel függ össze, mert a délszláv, kö-
zelebbről bolgár-szláv xteplica-toplica »melegvizedet vagy »hévviz«-et 
jelent. (84/117). 

A tapolcafői forrásmedence .Ny-i oldalán már megjelenik az 
első vízimalom, amelyet aztán az,innen kifolyó Tapolca mentén a 
többieknek hosszú sora követ egész a torkolatig, érdekes és jellemző 
képet, adva a város környékének. A tapolcai malmok mindenkor 
igen fontos szerepet játszottak településünk életében, s már most 
rámutathatunk arra, hogy ez a soha be nem fagyó és állandóan egy-
forma vízmennyiségű folyó volt Pápa várossá emelkedésének egyik 
legfontosabb helyi adottsága. 

A forrástól Hódoskáig kÖzépszakaszjellegű a folvó; szabályos 
medre meglehetősen egyforma széles és mély mindenütt, s kanyargó 
folyással — ezért és a sok malom miatt — lassan megy az Öreg-
hegy Ny-i oldalát mosva a csatorna felé, amit Hódoskánál ér el. 
Innen Ny-ra fordulva a város DK-i végén — a nemrég feltöltött 
»Szélesvíz«-nél — a város hossztengelyének irányába fordul, s aztán 
megkerülve a Vár emelkedését DNy-i folyással a Jégverem-hídnál 
elhagyja a csatornát. Ettől kezdve újra természetes mederben megy 
tovább tipikusan alsó szakasz jelleggel. A kanyargások gyakoribbak, 
az esése kicsi., s a városban megnövekedett hordalékmennyiség miatt 
a folyó szállító ereje annyira megcsökken, hogy az eddig hozott 
anyagokat lerakja. A hordalék nemcsak a medrében halmozódik 
fei, hanem áradásokkor a partjait hosszan kísérő réteket is ellepi. 
Acsád körül — a Bakonyér felvétele után — ÉNy-ra fordulva beér 
a már előzőleg említett pleisztocénkon kavicstakarók közé, majd 
FelsőrGörzsönynél eléri a Marcal völgyét, s miután a Darzát és 
Veszprém megye határán a Gerencét is felvette, alig 1 km-es gvőr-
megyei folyás után Ó- és Ujmalomsok között a csatornázott Mar-
calba ömlik 120 m szinten. A kavicstakarók között a partot erősen 
lekopott terraszok kísérik, a Marcal völgyében pedig ezek is el-
maradnak, s a Tapolca ártere egybeolvad csatornázott vízgyűjtőjé-
nek néha még ma is veszedelmes árterével. 

A Tapolcán kívül Pápa közvetlen környékét végigszelő víz-
folyások csak időszakos patakok, s a város életében mindig alá-
rendelt szerepük volt. Ezért ezekről csak röviden emlékezünk meg. 

A Bakonyér a Bödögei-hegyen, Iharkút községtől ÉK-re ered 
418 m magasságban. Néhány apró erdei csermellyel bővülve a 
Tevelhegy K,-i oldalán mint vígan csobogó hegyi patak ér le 
Adász- és Nagy te vei községek között a Pápai-síkságra. A sávolyi 
homokpásztán végigfolyva majdnem teljesen elveszti a vizét; nyáron 
csak eddig van medrében víz. A Törzsök-hegynél ez is ásott me-
derbe ér, s így folyik át a városon. Tavasszal a Bakonyból akkora-
vízmennyiség zúdul bele, hogy az a csatornán lefolyni nem tud, s 
ezért ilyenkor gyakran árvizet okoz. A város Ny-i végétől megint 
természetes mederben halad, s Asszonyfa-puszta közelében ömlik 
a Tapolcába. Folyásának ezen a részén lapos medrét erősen ellepte 



a nád, s itt már alig van valami esése; a partjait kísérő rétek ezért 
nagyon nedvesek. 

A Bakonyérnek kis mellékfolyása a Jári-patak, amely Járiföld-
puszta körül 258 m szinten eredve a Tevelhegy É-i és D-i oldaláról 
gyűjti össze a vizét; mindvégig természetes mederben haladva Hó-
doska mellett a Bakonyér csatornájába szakad. Keskeny medre csak 
tavasszal és nagyobb esőzésekkor telik meg, egyébként majdnem 
egészen száraz. Egy 1441. évi oklevél — amennyire a régi határ-
járások adatain el lehet igazodni — alighanem ezt nevezi »Cser-
patakinak. (66/165). 

A város K-i és É-i határát átmetsző Darza területünk legigazibb 
időszakos vízfolyása. Nagvtevel és Homok-Bödöge községek között 
ered (178 m)., s a Báróchegyet É-ról megkerülve Pápa és Takácsi 
közt halad el, de vizét a sávolyi homokpásztán ez is elveszti. Szá-
mos, a pannonrétegekből törések mentén felfakadó apró időszakos 
eret felvéve Marcaltővel szemben a Tapolcába folyik. 

Nem sokkal bővebbvizű a város D-i határán végigfolyó Séd-
patak sem, pedig ez a Tapolcáéhoz hasonló karsztforrásból, az 
Attyai-tó forrásmedencéjéből is kap vizet, de ennek nagyrészét Két-
tornyúlak, Borsosgyőr, Mezőlak és Alsó-Görzsöíly határában mo-
csaras ártéren teregeti széjjel. Van egy kis jobboldali mellékvize 
is, a Horgos-ér, mely Pápa és Tapolcaiő között pannonrétegekből 
fakad. Amikor a városban a Tapolca csatornáját tisztítják, olyankor 
a folyó vizét a Séd-patakba engedik a Horgos-éren keresztül. 

A Pápai-síkság vízérhálózatának teljes képéhez —• amit 4. sz. 
rajzunk is feltűntet — megemlítjük még azokat a vízfolyásokat, ame-
lyek e síkságot szűkebb területünktől É-ra, illetve D-re szelik ke-
resztül. így É-on a Gerencébe folyó nagygyimóti Séd és az ugodi 
Öreg-Séd, a Gecsei-patakból és a vanyolai Mocsolya-érből keletkező 
Bakony-patak, a Kánya-ér a Sás-patakkal és a Szakács-, Bánya- és 
Bornát-érből összetevődő másik Bakony-patak; D-en pedig a Köves-
vizzel és Kőrös-patakkal megnövekedett hosszú Bittva, a Noszlop 
körüli vizeket összeszedő Halyagos, a kertai Hunyor és az állandó 
vizű hosszú Torna. Valamennyien a Marcal vízrendszeréhez t a r -
toznak, s kevés kivétellel a Bakony Ny-i és ÉNy-i peremén fakadnak.. 



AZ ÉGHAJLAT, A TALAJ ÉS A NÖVÉNYI ÉLET. 

A Dunántúl egész területe a mérsékelt égövnek tengerekkel 
nem érintkező, tehát kontinentális részébe tartozik, s így éghajlatá-
nak jellemző vonása a mérsékeltség mellett a változatosság, de néha 
a szeszélyesség is. Éghajlata végeredményben az európai levegő-
nyomás általános viszonyaitól függ, s innen van, hogy a kelet-

• európai pusztaságok forró szele épúgy ellátogat a területére, mint 
az óceán hűvös, párás levegője. (68/1. 41). Déli fele még eléggé 
közel van a Földközi-tengerhez, úgyhogy annak mérséklő, kiegyen-
lítő hatása itt még jól kimutatható, de északi részén ez a hatás már 
csak ritkán érvényesül. Északdunántúl és a Kisalföld — területünk e 
kettő találkozásánál helyezkedik el — már szárazabb terület, s mint 
ilyen egészen síksági, kontinentális típusú. A mi kis területünk ég-
hajlatának vizsgálatánál alább felsorolt helyi adatok is ezt bizo-
nyítják, s ezek egyúttal azt is mutatják, hogy Pápa környékének 
nincs külön éghajlata, hanem egészben hozzátartozik a Kisalföld 
síksági klímájához. Vidékünk peremhelyezetét tekintve azonban ki-
sebb helyi eltérésekre is kell számítanunk. 

Minthogy az éghaj la t ta l a talaj és a növényi élet oly szorosan 
^Összefügg, hogy szinte egymást határozzák meg, ezért az alábbiak-
ban az egyes éghajlati tényezőket és ezeknek a táj növényi életére 
külön-külön és együttesen gyakorolt hatását egyszerre tesszük vizs-
gálatunk tárgyává. Adatainkat a helybeli Ref. Gimnázium és a 
Mezőgazdasági Szakiskola megfigyelő állomásainak havi jelen-
téseiből és a M. Kir. Meteorológiai Intézet Pápára vonatkozó kö-
téseiből vesszük. (89). 

Pápa környékének évi közepes hőmérséklete 50 év (1S75— 
1893 és 1901—1931) adatai alapján 10.4 C. Az évi középhőmérsék-
letek térképén (68/1. 38) a 10°<-os görbe területünket Ny és É 
felől határolja, vagyis a Kisalföld legnagyobb része ennél hide-
gebb (pl. Győr 9.7 C), a Bakony pedig valamivel melegebb (10.5 
C). Ezek az adatok is világosan bizonyítják Pápa kisalföldi perem-
helyzetét. Ugyanez tűnik k-i a januári és júliusi középhőmérsékletek 
közötti eltérésből is. Míg a szomszédos Rábaközben ez az eltérés 

«csak 22J3 C s a Bakonyban már 23 C, addig Pápa körül 22.5 C. 
A hőmérséklet évi menetének képe olvasható le alábbi táblázatunk-
ról, mely a havi középhőmérsékleteket mutatja a már jelzett 50 év 
átlaga alapján: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
— l i , 0-6, 7-1, 10-5, 160, 19-6, 21*4, 205, 162, 107, 4"6, l i . 



Ezek a számadatok azonban csak számított havi középértékek. Hogy 
a hőmérőnek valójában mekkorák a kilengései, azt a következő t á b -
lázat szemlélteti hónaponként feltüntetve a jelzett 50 év alatt 
mért legnagyobb és legkisebb hőmérsékleteket Celsius-fokokban: 

1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Maximum 13 2, 15 9, 23'3, 30 3,341, 35, 382, 35 5, 32-2,26 9,19 5, 15-3.~. 
Minimum -21'4, -261, -15*5, -2-5, 1 - 2 , 8 , 1 0 , 9, 2"6,-3 9,-15,-25-5._ 
Kilengés 34 6, 42, 38'8, 32 8, 32*9, 27, 28-2, 26-5, 30 6,30 8,34*5, 40-8._. 

Ezek a szélsőséges adatok és a Pápa körül eddig mért legnagyobb 
meleg (1921. júl. 29.: 38.2 C) és legnagyobb hideg (1929. febr, 
11.: —26.1 C) közötti abszolút kilengés nagysága (64.3 C) már 
teljesen alföldi, illetve kontinentális jellegre vallanak. A nyáron 
tapasztalható erős éjjeli lehűlések ugyan e mellett tanúskodnak. 
Vagyis területünkön elég nagy a hőmérsékleti ingadozás. Igen 
forró vagy feltűnően hűvös nyarak és igen kemény vagy nagyon 
enyhe telek mind előfordulnak Pápa körül a szerint, hogy milyenek 
az általános európai légnyomásviszonyok. A K felől betörő konti-
nentális hatásokat mintha a Bakony kissé fölfogná, s talán innen 
van az, hogy területünkön a korarőszi és késő-tavaszi fagyok ki-
sebb mértékűek szoktak lenni, mint a szomszédos vidékeken. A f a g y -
valószínűségi térképek (68/1. 45) alapján április- és októberben 
csak 30o/o~ban, március- és novemberben 90%-ban várható fagy. 

A hőmérséklet iménti jellegéből a növényzetre mindössze csak 
annyit következtethetünk, hogv Pápa környéke — mint hőmérsékleti 
szempontból átmeneti terület — a növényi élet tekintetében érde-
kes keveredését mutatja a kisalföldi és a hűvösebb éghajlathoz al-
kalmazkodott bakonyi flórának. 

Pápa környékének a hőmérséklet után legfontosabb éghajlati 
vonásait eleve meghatározza az a térszíni adottság, hogy területe 
DKven a Bakonnyal le van zárva; D, Ny és É felé pedig teljesen 
nyilt. Ezzel az uralkodó szelek irányai máris adva vannak. A h e l y -
beli meteorológiai megfigyelő állomás 1921—30 között végzett 
észlelései táblázatba foglalva a szeleknek irányszerinti eloszlását 
évi átlagban a következőnek mutatják (70 109): 

É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy 
188-7, 48 2, 31-0, 48 5, 166 0, 125 8, 87*2, 1387 

Legfeltűnőbb ebben a táblázatban az, hogy a keleties szeles f ú j -
nak Pápa környékén a legkevesebbszerj és közöttük is legritkább 
a tisztán K,-i s z él (31), amit a pápai ember csak »bakonyi szék-
nek szokott nevezni. Már igen tekintélyes számmal szerepel a DNy ri, 
az ú. n. »celli szél«, amely majnem mindig hoz csapadékot. Ennek 
és a D felől még gyakrabban jelentkező »somlai szélonek ki-
fejlődését az teszi tehetővé, hogy a Kisalföld a Marcal völgyében 
ben messze D-re lenyúlik. A leggyakoribbnak azonban az É-i szél 
mutatkozik az ugyancsak jelentős számú ÉNy-val együtt. E két 
északias irányú szélnek gyakori szereplése azonban nemcsak a mi-



vidékünkre jellemző, hanem általában a Kisalföldre. Magyaróvár es 
Ógyalla megfigyelő állomások adatai e tekintetben egyeznek Pápáé-
val. (135/22). A Dunántúlnak és a Kisalföldnek —-. s így Pápa 
környékének is — szeles jellegét elsősorban ezek az északias szelek 
adják meg. (68/1. 42). A végső ok az európai légnyomásviszonyok-
ból eredő általános légáramlással kapcsolatos. Ez a légáramlás az 
Alpok és a Kiskárpátok közötti pozsonyi kapun tör be a Kis-
alföldre, s az általa okozott északias szelek Pápa környékén leg-
gyakoribbak tavasszal és nyár elején, amikor esőthozó ciklonok for-
májában jelentkeznek. A tavaszi és nyári hónapok nagy csapadék-
mennyiségeit ezek az északias szelek okozzák. 

Az éghajlat legjelentősebb tényezője a csapadékmennyiség. 
Gazdasági következményeiben s általában a növényi élet szempont-
jából ez a levegő jelenségeinek legfontosabbika, mert igazában 
ettől függ, milyen a táj növényi takarója. A csapádék mennyisé-
gének évi menete, amint ez a már említett 50 év idevonatkozó 
adatait felölelő táblázatunkból is kitűnik, döntő jelentőségű terü-
letünk növényi életére. Pápa környékének évi átlagos csapadék-
mennyisége 656 m m , amely havi középértékben így oszlik meg: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Csapadékmennyiség: 37 34 42 55 67 75 73 63 59 61 46 44 m m 
A hónapok sorrendje 
a csapadékmennyiség 

szerint: 11., 12., 10., 7., 3., 1., 2., 4., 6., 5., 8., 9. 
A legesősebb hónap tehát a június, legkevésbbé csapadékos a feb-
ruár. A júniuson kívül erősen csapadékos még a július, május és 
augusztus; és e négy, a vegetációra legfontosabb hónapban a 
csapadék évi átlagának 42.Qo/0t-a hull le. Ez a késő tavaszra és 
bizonyos mértékben egész nyárra jutó csapadékos időszak az al'-
földi, vagyis kontinentális klimaterületnek egyik jellemző vonása. 
Ez a kontinentális vonás azonban Pápa körül nem domborodik 
ki erősen, mert tavasszal a maximum, ősszel a minimum felé 
eléggé fokozatos átmenet. Némelyik évben vidékünkön üz ok-
tóber hónap is mutat másodlagos maximumot a csapadék szemL 

pontjából. Ez a mediterrán vonás a 'Csapadékmennyiségek havi 
középértékeinek föntebbi táblázatából csak elmosódottan tűnik ki, 
de ha mellőzzük a több évből számított középértékeket, és az 
egyes évek csapadékviszonyait tekintjük, akkor már találunk 
olyan esztendőket, amikor az októberi maximum határozottan ki-
domborodik, vagy legalább is a júniusi erősen háttérbe szorul. Erő-
sen ilyennek bizonyult pl. 1905, 1929 és 1930. Az ilyen csapadékos 
őszt megelőző nyár rendesen nagyon száraz szokott lenni, s az 
ilyen években tájunknak különben jó termőföldje csak silány 
vagy alig közepes termést ad. A sokszor heteken át tartó nyári 
szárazság megint kontinentális vonás, viszont a ciklonszerű DNy-í 
szelekkel érkező őszi csapadékmaximum tagadhatatlanul medi-

-, terrán klimahatás. 



t 
A táblázatban felsorolt adatok évtizedes megfigyelésekből szá-

mítás útján alkotott középértékek, amelyek az egyes évek tény-
leges csapadékmennyiségeitől sokszor nagyon eltérnek. Általában 
azt kell mondanunk, hogy a csapadékosabb években a középérték-
nél mintegy 150—200 m m-rel több, a szárazakban ugyanennyivel 
kevesebb csapadékot kap Pápa környéke. így tehát a csapadék 
évi mennyiségét és annak havi értékeit ugyanolyan változatosság 
és egyben szeszélyesség jellemzi, akárcsak a hőmérséklet évi me-
netét. Területünkön a megfigyelt 50 évben 1875-ben esett a leg-
kevesebb csapadék: 395 mm (127) és 1915>-ben a legtöbb: 905 
mm. 

Az esőzés átlagos évi járásából néhány megjegyzést tehetünk 
tájunk növényi életére. A vegetációra tulajdonképpen és elsősorban 
döntő hatású a tenyészet idejére (ápr.—szept.) jutó csapadékmeny-
nyiség, ami az évi átlagnak 59.8o/0,-a. Mivel azonban az évnek leg-
csapadékosabb hónapjai egyben a legmelegebbek is (sorrendben: 
júl., aug., jún., szept., máj.), azért a nagy párolgás miatt a növény-
zet vízszükséglete ezekben a legnagyobb, s így a havi középértékek 
ehhez a szükséglethez nem elegendők. Ez más szóval annyit jelent, 
hogy Pápa környékén tulajdonképen kevés a csapadék. Ennek oka, 
hogy területünk a Kisalföld DK-i peremén fekszik, s ide csak 
szárazabb légáramlatok érnek, melyekből a fölös páramennyiség 
már előzőleg kicsapódott. A csapadékosabb Bakony (21/22) felől 
DK-i szelek segíthetnének e bajon, de — mint láttuk — ezek fúj -
nak a legritkábban Pápa körül. Területünk tehát aránylag száraz, 
s így várható, hogy inkább pusztai növényzet népesíti be. 

A csapadékmennyiségeknél szinte fontosabb éghajlati tényező a 
•csapadékos napok száma, mert ez az esőzés gyakoriságáról ad fel-
világosítást. Az 1875—1893 és 1907—1933 közé eső 46 év ide 
vonatkozó adatai szerint a csapadékos napok havi átlaga területün-
kön a következő : 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
A csapadékos napok 

közepes száma : 97, 8, 113, 11, 116, lOi , 10*5 10, 8*6, 9 2, 9, 10*6. 
A hónapok sorrendje 
a csap. napok száma 

szerint: 8., 12., 2., 3., 1., 6., 5., 7., 11., 9., 10., 4. 
Évi átlagban tehát körülbelül 120 csapadékos nap fordul elő, vagyis 
aránylag sokszor esik, de egy-egy alkalommal kevés. Táblázatunk 
a közepes havi csapadékok táblázatával összehasonlítva ezt vilá-
gosan mutatja: a nyári hónapok nagyobb csapadékmennyiségei ked-
vezőtlenül oszlanak el, míg a tavasziak jóval kisebb esőmennyisége 
több napra eloszolva a növényzetre sokkal kedvezőbb. Amott még 
a június állt első helyen, itt már a május; a többi hónapok sor-
rendje is megváltozott, kivéve a novembert és februárt, melyeket 
tehát az év legszárazabb hónapjainak kell mondanunk. A csapa-
déknak igazi értékét a növényzet szempontjából azok a viszony-
számok mutatják, amelyek a közepes havi csapadékmennyiségek-



nek és a csapadékos napok havi átlagának szorzataiból adódnak; 
ezek a számok — melyeket a gazdasági földrajz a csapadék vegetá-
ció nális értékének nevez (36/24) — Pápa környékén így alakulnak: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
369, 272, 475, 605, 737, 758, 767, 630, 507, 561, 414, 466. 

Tulajdonképpen tehát a tavasz a legesősebb évszak a területünkön, 
jóllehet csapadékmennyiségre nem áll első helyen ; a nyarat meg 
inkább szárazság jellemzi, s az ekkor lehulló csapadékmennyiség 
nagyrészt zivataros eső formájában érkezik; a nyári hónapok nagy 
csapadékának vegetacionális értéke azonban alig valamivel múlja 
felül a három tavaszi hónap jóval kevesebb csapadékának ugyan-
ilyen értékét. Ez megint területünk éghajlatának kontinentális jelle-
gét bizonyítja. 

Föntebbi adataink azokat a napokat is tartalmazzák, amelye-
ken az 1 mrrn-nél kisebb csapadékot, a szemergéléseket is mérték ; de 
mezőgazdasági s általában növényélettani szempontból csakis azok-
nak a napoknak van jelentősége, amelyeken a vegetáció legalább 
a nedvesség minimumát (m2-enként 1 liter víz) kapja. (109). Igv 
számítva a csapadékos napokat évi átlaguk 90 napra süllyed, ami 
még jobban mutatja Pápa környékének száraz, alföldi jellegét. 
Bár az évi középfelhőzet 5.7, tehát elég borult, az uralkodó szelek-
kel ide érkező légtömegek párával nem nagyon telített felhőzetet 
képviselnek. (135/26). Területünk éghajlati képének egyik jellemző-
vonása ez a gyakori borultság is, amely délelőttönként és déltájt 
cumulus-képződés, napnyugtakor pedig stratus-rétegképződés alak-
jában szokott jelentkezni. Ez a felhőzet mint éghajlati tényező is 
jelentős, mert szabályozza a föld felszínére kerülő melegmennyi-
séget, de egyúttal ettől függ, hogy egy-egy napon mennyi ideig 
tart a növényi életre oly nagy jelentőségű verőfény. 

Mielőtt az éghajlati tényezőknek tájunk növényzetére gya-
korolt együttes hatását vizsgálnánk, röviden megemlítjük még te-
területünk talajviszonyait is. A nyerstalaj, amit a geológiai, ég-
hajlati és vízrajzi tényezők területünk felszínén az embernek még 
a táj életébe történt beavatkozása előtt létrehoztak, Pápa környé-
kén löszön és homokon kialakult erdei talaj (36/34), amely a 
Marcal völgye felé mindinkább mezőségi talajba megy át. Terüle-
tünk az ú. n. erdőségi nedvesklimájú régióba tartozik. (152). Ennek 
a régiónak megfelelő barna, vasas erdei talajok széles övben kísé-
rik a Dunántúli Középhegység kisalföldi lábát körülbelül Sümeg 
vidékétől Tatáig. Ny-on a Marcal völgye a határ, É-on pedig a 
Győri-medence-, melynek mezőségi talajai erősen benyomulnak a 
barna erdei talajok övezetébe, és azt Veszprémvarsány táján nagyon 
elkeskenyítik. Városunk határában a barnaszínű, vasas, erdei talaj-
nemek közül legjobban van képviselve a feketésbarna vasas vályog, 
mely az erdei eredetű talajok közül a legtermékenyebb. (5/208). 
Ez a növényi anyagok szétbomlásából keletkezett erősen humuszos 
termőföld jól művelhető, mert a vizet beveszi, és a szárazságot is 



elég jól tűri. Ilyen talaj városunk határában mindenütt található, 
de legösszefiiggőbben a Ny-i határban mutatkozik; ugyancsak ez 
alkotja a házikertek és a Tókertek termőrétegét is 0.5—1.5 m mély-
ségig, de az utóbbi helyen — minthogy ez 1771-ig tófenék volt — 
már erősen összekeveredett tavi képződményekkel. Ezt a talajféle-
séget az É-i határban Dörzemény-puszta körül kisebb-nagyobb szikes 
foltok tarkítják. (39/29). 

A barna talajok közül nagyon gyakori a pápai határban a 
barnaszínű vasas homok is. Ez borítja az É-i és a K-i határ leg-
nagyobb részét, különösen az Urdombot, a Bárócz-hegy és a 
Sávolyi-major környékét. Ezen a hamar kiszáradó és közepes termé-
kenységű talajon él városunk határának homoki flórája. 

A humuszos vályogot és a vasas homokot nagy darabon meg-
szakítja a diluviális lösz a D-i és DK-i határban. Ez tulajdonképen 
egyik nyúlványa annak a nagy lösztakarónak, amely a Marcal mel-
lékéről kiindulva helyenként vastagon fedi be az alacsonyabb so-
koróaljai neogén halmokat, sőt felhúzódik a Bakony ÉNy-i lejtő-
jére is. A lösz alkotja a felszint Pápa határában a borsosgyőri és 
kéttornyúlaki utak között, az Agyaglik-dülőn, az Öreghegy és Kis-
hegy legnagyobb részén. Kisebb-nagyobb foitokban, de részben már 
más talajnemekkel, különösen homokkal keverve a város határában 
még több helyen is feltűnik ez a meglehetősen hideg, de termé-
keny talaj, amit itt rendesen csak »sárga föld«-nek mondanak. Ott, 
ahonnan az eróziós erők a felső réteget elhordták, apró foltok 
alakjában előbukkan a pliocénkori agyag is. A város határát átszelő 
patakok mellékén pedig alluviális ártéri talajt találunk gazdag füves 
növényzettel benőve. 

Területünk klimatikus jellegét az eddig megismert éghajlati 
tényezőknek és a talajnak együttese határozza meg. Ismerve az 
éghajlati viszonyokat azt kell mondanunk, hogy itt — mint általá-
ban a Kisalföld peremvidékein — egyáltalán nincs kizárva a fás 
növények tenyészete és így a zárt, lombos erdő kialakulása. (68/1. 
74). Ösi soron, az embernek a táj életébe való beavatkozása előtt 
valóban volt is itt erdő, de településünk történetének már a leg-
elején is csak elenyésző maradványokat találunk belőle. Azóta 
pedig már ezek az erdőmaradványok is eltűntek Pápa határából és 
környékéről. 

Alföldjeink ősi növénytakarójának megítélésében ma már egyre 
általánosabbá lesz az a nézet, hogy ú. n. »pusztaságaink« csak'mester-
ségesen erdőtlenedtek el történelmi és kultúrális tényezők hatására, 
s a mai puszták helyén egykor erdők, lápok, mocsarak terültek 
el. A rajtuk kialakult hajdani lombos erdő talaja a művelés foly-
tán megváltozott viszonyok között mezőségi jellegű talajjá alakult 
át (122/291; 5/208, 219; 128/71; 8/1. 95). Már a kevéssé ismert 
történelemelőtti őslakók nagyban irtották az erdőt; a Dunántúlon a 
római uralom, majd a népvándorlás viharai játszanak igen jelentős 
szerepet a fairtásban; később a törökkor pusztításai, palánkerőssé-
gek építése és vársáncok megerősítése —- amint ez Pápán is történt 
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1543 (61/47), 1545 és 1577-ben (112/610) — hamúzsírgyártás 
(22/219) és faszénégetés ritkítják és tűntetik el az erdőket. Vagyis 
alföldjeink pusztaságai nem klimatikus steppék, hanem kultúrmező-
ségek. (122/292). A mi területünkre vonatkozólag is többen (68/1. 
III. térk.; 70/111; 135/27) azt vallják, hogy Pápa környéke már 
ősi soron is pusztaság volt, és nem tartozott a Bakony erdőterüle-
tébe. A talajviszonyokat és az erdő kialakulására kedvező éghajlati 
adottságokat nem is tekintve, pusztán történeti adatokkal tudjuk 
bizonyítani ezeknek az állításoknak az ellenkezőjét, vagy legalább 
is azt, hogy Pápa környéke régen nem volt ennyire erdőszegény, 
mint manapság. 

AJ 1258-ban egyik oklevél úgy említi Pápát, mint Bakonyban 
fekvő helységet (100/1. 207). 

B) Az 1245-ben Pápa területén feltűnő Ozorsuka (később 
Udvarsuka) helynévben is szereplő »-suka« képzőről Pais Dezső 
mutatja ki, hogy annak ia régi magyar nyelvben »sűrű«, »sűrűség«, 
»erdő« jelentése is volt (94/259), s így Udvarsuka = erdei udvarok 
= ierdei falú. 

C) A Pápa melletti mai Lihérb-pusztának tartozékai között 
1370-ben még »erdőket« említ egyik oklevél (66/157); ennek »kis 
szilfás erdeje« különben még 1795-ben is megvan. (137/11. 497 
—98). 

D) A Pápa—Mezőlak—Mihályháza háromszögben 1421-ben sze-
replő Nádasd helység erdejét úgy emlegetik, mint amelyből a bérlő 
elegendő tűzifát vághat. (46/1II. 318). A távolabbi környéken is 
gyakori az erdők említése: 1240-ben Tevel erdöőreit (3/11. 112), 
1271i-ben Szólók erdeit (46/1. 51—53, 103) emlegetik. De a hajdani 
erdők pusztulására következtethetünk már az ilyen kifejezésekből, 
mint »in margine nemoris — a berek szélén« (Dereske, 1347), »in 
dumo spinarum — tüskés sűrűségben« (Dereske, 1343) (2/V. 102), 
»per indagines spinarum — tüskés bozóton keresztül« (Ozorsuka, 
1245) (3/11. 186) és »in nemoribus — berkekben« (Nádasd, 1464) 
(46/IV. 416). 

E) A XVIII. század végén — egykorú veszprémmegyei térkép 
(141) tanúsága szerint — területünk és általában a pápai járás ÉNy-i 
része már fátlan, füves mezőség. A bakonyi erdő ekkor már csak 
a Gecse—Ugod—Tapolcafő—Nóráp—Nyárád—Vinár vonaüg terjed, 
de Vinártól D-re sok helyen eléri még a Marcal völgyét, bár már 
nagyon hézagos. 

F) A hajdani erdőit emlékét őrzik a Pápa köriili községek ilyen 
dűlőnevei, mint — csak azokat a falvakat említjük itt, amelyek 
•kjinn a síkságon, ma már erdőtlen területen fekszenek — : Bozóti, Fa-
kert, (Borsosgyőr); Berek, Magyalos, Szilos, Tüskés (Csót) ; Berek-
dombja, Haraszt, Irtás, Nyires, Sűrű, Tuskós (Dáka); Daraberdő, 
Kisirtás, Öregirtás, Sziles (Gecse); Cseresdomb, Fenyőhát, Ha-
raszti, Égetterdő, Irtás, Nyires, Tuskós (Homok-Bödöge) ; Sűrű 
(Kéttornyúlak); Berekalja, Fácányos, Erdődülő (Kup); Tüskés (Kül-
sővat); Fűzfa, Hasogatvány, Ny árosai ja, Somberek, Szilos (Lovász-



patona) ; Cseralja, Erdődülő (Marcalgergelyi) ; Berekalja (Mezőlak) ; 
Berekalj, Irtás (Mihályháza) ; Szilos, Tölös ( = tölgyes), (Nagy-
gyimót); Csalit, Irtás, Nyjres, Szilalja (Nemesszalók) ; Haraszt 
Harasztszél (Nóráp); Berek, Csertető (Nyárád); Bozót (Pápa); 
Berekdombja, Cimerfa (Pápadereske) ; Szénégető, Tuskós (Pápa-
salamon) ; Berek, Irtás, Mogyoróhegy, Szilos (Vaszar) ; Cser, Kőris 
(Vinár) (49/170—178; 9/46—51). 

G) Érdekes megjegyezni azt is, hogy a Tapolcát régen »Fü-
zes«-' nek is hívták (69/8), a Jári-pataknak meg hajdan »Cser-patak 
volt a neve. (66/167). 

H) Vegyük ide végül még azt is, hegy Mátyás királynak 1464-
ben épült vadászkastélya (48/103; 49/5; 116/168) még ma is áll 
Pápán a mai Korvin utcában, s ezt nyilván erdőben vagy legalább 
is erdőszélen építették. 

Az éghajlati tényezőknek helyi alakulása és városunk határának 
talajviszonyai, meg az emberi kultúrhatás következtében tájunk 
mai növényzetének külsőleg végső formája: hullámos felszínű füves 
mezőség, amelyen azonban a különböző talajnemek a részletekben 
egymástól elkülönülő kisebb növényegyesü'.éseket hoznak létre. Ezen 
növényegyeoülések vagy növényformációk közül legjobban kiválik 
a K-i határ homoki flórája, a patakok árterének füves növényzete 
és a lösztakarónak sajátos növénycsoportja. Közöttük természetesen 
nincs éles határ, hanem egyik a másikba átfolyik. Különösen áll 
ez a barna erdei származású talajok mezőségi vagy pusztai növény-
zetére, amelynek növényfajai a többi talajnemeket is fölkeresik, és 
így Pápa környékének riövényzeli képét tulaj donképen ezek hatá-
rozzák meg. A felszíni adottságok miatt ugyanis a pannon vagy 
pusztai flóra a Kisalföld felől akadálytalanul utat tör területünkre, 
ahol azonban több bakonyi, néhány illír, szórványosan szubalpin 
fa j is előfordul. (102/13). Területünknek ez a növényföldrajzi 
átmeneti jellege különben már abból is várható, hogy Pápa kör-
nyéke két nagy flóravidéknek.. a kisalföldi Pannóniáimnak és az 
Üsmátrának érintkezési övében fekszik. (122/297). Érdekes itt rá-
mutatnunk még arra a sajátos jelenségre is, hogy az egész Kis-
alföldön a barna erdei talajoknak Pápa körüli övezetében jelenik 
meg a tavasz legelőbb. (149/1.). 

Hátra van még, hogy tájunk növényzetének a vízrajzi változá-
sokkal kapcsolatos átalakulásairól szóljunk. Itt egyrészt megköze-
lítően rekonstruáljuk a tá j növényzetének ősi képét az emberi be-
avatkozás előtt, másrészt azt vizsgáljuk, hogyan alakította át Pápa 
növényzetét az emberi munka. 

Területünk nagyrészét hajdan erdő borította. A bakonyi lom-
bos erdőnek a Kisalföld felé való kirajzása valószínűleg csak az 
alluvium elején indult meg, mert a negyedkor első felét kitöltő 
diluvium hideg éghajlata ezt lehetetlenné tette. Lassan Ny, illető-
leg ÉNy felé terjedve ez az erdőség még a történelem előtti kor-
ban elérhette a Marcal völgyét, a mai erdei eredetű talajoknak 
Ny-i határát. Az évről-évre lehulló lombozat a mai sötétbarna 



termőtalajt hozta létre. (38/214). Abból, hogy az így keletkezelt 
erősen humuszos talaj nem födi be Pápa egész területét, azt kell 
következtetnünk, hogy területünket az erdő sem borította össze-
függően, hanem kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ilyen erdőtlen 
föüt lehetett a K-i határ homokszigete a Báróchegy és Sávoly körül. 
Ennek az erdőségnek legelterjedtebb fája a bükk (Fagus silvatica), 
a gyertyán (Carpinus betulus) és a cser (Quercus cerris) lehetett; 
a Bakony megmaradt erdőségének legnagyobb részét még ma is. 
ezek alkotják. Ezek mellett, de jóval kisebb számban, élhetett itt 
még a nyír, szil, kőris, éger, juhar és a hárs; az erdőszéleken meg 
a som, kökény, kecskerágó, mogyoró és galagonya tarkították az 
erdő képét. 

A fás növényekkel természetesen az erdei aljnövényzet is el-
ter jedt; ennek egyes maradványait még ma is megtaláljuk, pedig 
a régi természetes tá j az emberi munka következtében már régen 
átalakult kultúrtájjá. A patakok partjait már ekkor fűzfák,, illetve 
vidékünkre még ma is annyira jellemző fehérnyárfák kísérték, és. 
ezek helyenkint kisebb-nagyobb csoportokat is alkottak. Az árterü-
leten gazdag nádasformáció lehetett sokféle higrofilis növénnyel, 
mint a nád, gyékény, és káka; a mélyebbfekvésű helyeken, ahol az 
árvizek — különösen csapadékosabb években —- hosszabb ideig 
megmaradtak, nagy tömegekben léphettek fel a mocsári növények.. 
Ilyen helyek lehettek a Tapolca mellett a mai Sásos-dülő, az' Erzsé-
betváros és a Meggyeskert, a Bakonyér mellett pedig Sávoly és 
Böröllő. A város mai határán túl, a Bakonyér torkolatától kezdve 
a Tapolca ártere a térszín mélyebb volta miatt jobban kiszélesedett 
és Acsád körül a Séd-patak árerével egyesülve beleolvadt a Marcal 
hatalmas sásosi-mocsaras árterületébe. Odább É-ra a Darza-patak 
mellett a higrofilis formáció szegényebb lehetett, de bizonyára innen 
sem hiányzott. A vizi növényzet igazi hazája azonban az a mocsaras 
tó volt, amelyet a Tapolca és a Bakonyér táplált a mai Tókert-
város és a Várkert D-i részének területén. Pápa ősi növényzete itt 
lehetett a leggazdagabb. Belsejében igazi tavi, hidatofita növényzet 
fejlődhetett, sekélyebb parti részeit ellepte a nád, sás és gyékény,. 
ia&t a piarti sávot pedig, amely csak a bőcsapadékú években került víz 
alá egy-két hónapra, káka, szittyó és füves növénvek szállották 
meg; ezeken túl az erdő következett sajátos növényszövetkezeteivel. 
Az erdei tisztásokon egyre több és több régi növény talált lakó-
helyet. Így a területünkön érintkező két nagy flóravidéknekl növény-
fajai egymás mellett hosszú időn át elvegyülve gazdag növényzetet 
hoztak létre. 

Ilyen lehetett Pápa ős növényzetének valószínű képe az ember 
tájalakító munkája előtt. Azzal a kérdéssel, hogy mikor jelent meg 
területünkön az ember, s az itt talált helyi adottságokat hogyan 
tudta kihasználni, majd csak településünk történetében foglalkozunk. 
Annyi bizonyos, hogy akár földművelő, akár állattenyésztő volt az 
itt először megtelepült ember, mindenképpen helyre volt szüksége, 
s azért időről-időre kisebb-nagyobb darabon fölégette vagy kivágta 



•az erdőt, és több-kevesebb sikerrel igyekezett meghódítani a pata-
kok mocsaras árterét is.. Ezzel megindult az őstájnak kultúrtájjá 
való átalakulása, amit csak siettetett az ide települt népesség sza-
porodása is. Az ember munkája azonban nem csupán a régi növény-
zet kipusztításában állott, inert hiszen éppen azért irtogatta a régit, 
hogy újakat honosítson meg: gazdasági növényeket; másrészt öntu-
datlanul is elősegítette a mezőségi vagy pusztai növényzet ura-
lomra jutását. Az ember ezen kettős tevékenységének az lett a kö-
vetkezménye, hogy területünkön a legelső biztos telepillés idején 
a régi erdőségnek már csak pusztuló maradékait találjuk. Lassan-
ként a patakok árterületéről is eltűnik a higrofi'is formáció, s helyét 
füves rétek foglalják el ; a partokon azonban továbbra is megma-
radnak a fűzfák és fehérnyárfák, de ettől kezdve már csak kis 
számban és elszórtan. Ilyen füves rétté átalakult hely volt a mai 
Erzsébetváros és Mèggyeskert, ahová azonban egyes években még 
e!-ellátogatott a Tapolca és Bakonyér árvize. Ez a nedves rét-
formáció az említett helyeken fönntartotta magát egészen a leg-
újabb időkig, mert itt csak a XIX. század vége felé indul meg a 
település. A vizi növényzet legtovább a régi mocsaras tóban maradt 
meg, de a török korban bizonyos mérvű átalakulást szenvedett, ami-
kor várvédésre és egyúttal halastónak (1 12/608) használták. Part-
jait még ekkor is nád, sás és gyékény borította, de ezek a vár felőli 
oldalon már hiányoztak az egykorú képek tanúsága szerint; a parti 
sávon itt is füves rétformáció tenyészett, ezen túl azonban most már 
nem erdő, hanem szántóföldek következtek. S amikor 1771-ben ezt a 
tavat is lecsapolták, s a Tapolcát és Bakonyért szabályozták, a régi 
tófenék fölparcellázott veteményes kertekké alakult át. A higrofilis 
formáció azonban egészen mégsem pusztult ki, mert a Bakonyér 
medrét a régi tófenékbe vágták bele, és így a kis érben utolsó lakó-
helyre találtak . a faj és egyed számban erősen megfogyatkozott, 
vízinövények. Ugyanide kell sorolnunk a Tapolca, és általában a 
többi pápai patak medrének és közvetlen partjának növényzetét is. 
Néhány kozmopolita gyomnövény az újabb időben honosodott meg 
területünkön: betyárkóró (Erigeron canadense), gombvirág (Galin-
soga parviflora), keresztlapú (Erechthites hieracifolia), szerbtövis 
(Xanthium spinosum) stb. S ha mindezekhez még hozzávesszük az 
ember által meghonosított gazdasági növényeket, akkor előttünk áll 
a mai Pápának kultúrtájjá átalakult változatos flórája. 

A fás növényeket ma már csak ültetett, erdőszerű ligetek kép-
viselik. Ilyen az Erzsébetvárosban a Mészáros Károly-liget és a 
város ÉK-i részén a Várkert. (L. 5. ábra.) 

Különösen az utóbbi helyen tenyészik a régi erdőség kései 
maradványaként egypár bakonyi növény: pillás perjeszittyó (Luzula 
pilosa), Boldogasszony-papucsa (Cypripedium calceolus), fedelékes 
dákoska (Gladiolus imbricatus), turbánliliom (Lilium martagon), 
kapotnyak (Asarum europaeum), zergeboglár (Trollius europaeus), 
cifra kankalin (Primula auricula) stb. (61/22—29). A patakok part-
jait most is fűz és fehérnyárfa kíséri a legtöbb helyen. A vizi nör 



vényzet erősen visszaszorult, és ezt ma csak néhány nádas és a patai-
kok növényzete képviseli. A K-i határ homokszigetén szép homoki 
flóra tenyészik: homoki gyopár (Gnaphalium arenarium), szappan-
gyökér (Gypsophyla paniculata), molyüző ökörfarkkóró (Verbascum 
blattaria) stb., de a szántóföldek ezt is visszaszorították az árkok 
és dülőutak szélére. Általában pedig a város egész határában ga-

5. ábra. Többszázéves platán a Várkertben. 

honaföldek, kukoricatáblák és virágos-füves rétek-legelők váltogat-
ják1 egymást gazdag változatban, s a tá j egyhangúságát helyenként 
mezei szilfák, égerfák és fehérnyárfák, meg eperfák sora és kisebb 
csoportjai élénkítik. 

Ha az így kialakult kultúrtáj növényzetét összehasonlítjuk az 
ősi természetes tájéval, azt látjuk, hogy Pápa környékén hajdan a 
bakonyi flóravidék uralkodott a maga fás növényzetével, ma pedig 
a hosszú átalakulás eredményeképpen majdnem kizárólag a mező-
ségi vagy pusztai növényzet a jellemző. A bokros csalitok és erdő-
szerű ligetek alján még meglevő bakonyi flóramaradványok és a 
pusztai dudvás növények sajátos keverék flórát hoznak létre, ami 
területünknek kisalföldi peremhelyzetéből is következik. 



A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA. 

A domborzat, az éghajlat, a vízfolyások és a szerves élet jelen-
ségeiben megnyilvánuló erők időtlen-idők óta szakadatlanul mű-
ködve alakították ki azt az őstájat, amit előző fejezetünkben meg-
rajzoltunk. Egyetlen erőt sem enged a többi erő egészen szabadon 
érvényesülni, s viszont a szembenálló erők sem kötik le egymást 
teljes egészükben. Az így létrejövő lefojtott feszültségek s a részi-
ben felszabadult energiák az élő tájnak a legjellemzőbb sajátságai. 
Minden mozgás és minden élet a tájban ezekkel magyarázható. 
(85/9). Az őstájat kialakító természeti erők és ezeknek egymás-
sal való összefüggései a rövid emberi élet szempontjából szinte 
örökké állandóknak tekinthetők; ezért ezek a táj sztatikus tényezői, 
vagy mint Kogutowitz nevezi: »atáj őskori tartalma«. (69 I. 4). Mint 
önmagában alig változó egész ölelik körül a táj sztatikus tényezői 
az embert, aki igényeinek kielégítése közben sokszor kénytelen a 
tá j természetes adottságain változtatni: belenyúl a tá j életébe, mó-
dosítja annak képét, s így a tájnak dinamikus tényezőjévé válik. 

A táj sztatikus és dinamikus tényezői, azaz a miliő és a benne 
élő ember, idővel mintegy összenőnek 'egymással és az élet sokféle 
vonatkozásában kiegészítik egymást. Az eredetileg lakatlan, ember-
nélküli tájegységek természetes adottságait az itt megjelenő ember 
felhasználja, és a felhasználással kapcsolatban a tájat át is alakítja; 
viszont ezek a tájadottságok szinte észrevétlenül hatnak a felhasználó 
ember életéneH s megszabják fejlődésének az irányát. A táj és ember 
eme kölcsönviszonyából jön létre az őstáj helyén a kultúrtáj az 
egymást követő nemzedékek láncolatos tevékenységének az ered-
ményeként. Az első faágtól, melyet az ember védekezés céljából 
a tájon letört, az első kődarabtól, amit markába fogva élelemszer-
zés végett itt elhajított (85/12), óriási az út a mai kultúrtáj bonyo-
lult életéig, de a rég letűnt nemzedékek tájalakíó tevékenységé" 
nek hatása ma is ott él a tájban a mult öröksége gyanánt. 

Hogy az ember hogyan változtatta meg az őstáj képét szűkebb 
területünkön, a Pápai-síkságon, és hogy munkája hogyan vált a 
kultúrtáj arculatának vonásává, erre akar felelni jelen fejezetünk. 
Részletesen csak Pápa városának és közvetlen környékének a fejlő-
déstörténetét kutatjuk, de mivel ezt a városi települést már kezdet 
óta számos szál fűzi a távolabbi vidékekhez is, azért tárgyalásunkból 
igazában az egész Pápai-síkság fejlődése fog kibontakozni. Ezt a 
célt akarjuk elérni azáltal is, hogy a város és környéke fejlődésének 
vizsgálatánál mindenütt ennek a fejlődésnek miliőben gyökerező, 
tényezői érdekelnek bennünket elsősorban. 



Fejlődésre alkalmas település csak ott keletkezhetik, ahol a 
helynek természetes adottságain kívül bőséges helyzeti .energia, 
azaz a szomszédos tájakkal való kölcsönös viszonyból származó 
előny is rendelkezésre áll. Mindezek a tájadományok azonban ön-
magunkban véve csak alkalmassá tesznek egy helyet a letelepedésre, 
de a település létrejöttében és további fejlődésében az igazi irá-
nyító szerepet az ember tölti be akkor, amikor ezeket a táj adomá-
nyokat a szükségletei szerint használja fel. így időről-időre más 
és más adottságoknak jut döntő szerep a kultúrtáj alakulásában, 
más és más adottságok szolgáltatják a fejlődés energiáit és szab-
ják meg annak irányát (85/65). Ezért egy emberi település fejlő-
désének története nem más, mint a tájadottságok felhasználásának 
története. Ebből pedig szinte már önmagától adódik aẑ , hogy egy 
település fejlődéstörténetében az egyes szakaszokat elsősorban a 
tájadottságok uralkodó szerepe szerint választjuk el egymástól; de 
az is természetes, hogy a történelmi események elől sem zárkózha-
tunk el mereven. 

Mindezek figyelembevételével Pápa településtörténetében leg-
megfelelőbben hat fejlődéstörténeti korszakot lehet megkülönböz-
tetni: 

I. A táj és az ember kölcsönös fejlődésének kezdetei; ősi te-
lepülések a tatárjárásig. 

II. Az újjáéledő települést a táj várossá fejleszti; a középkori 
város élete. 

III. A védekező táj ; a végvári Pápa. 
IV. A miliő nyújtotta energiák kibontakozása; a barokk Pápa. 
V. A fejlődő város é!e.igényei és a táj munkamegoszlása; az 

iparos Pápa és »Dunántúl Athénje«. 
VI. A mai városkép. 
E fejlődéstörténeti korszakok részletes tárgyalása előtt azon-

ban még néhány megjegyzést kell előrebocsátanunk. Pápa történe-
tével foglalkozó régebbi írók városunk alapítását mondaszerű és 
történetileg egyáltalán nem bizonyítható okokra vezetik vissza. Óvári 
Pongrácz Gáspár (103) és Bél Mátyás (11) őrizték meg azt a 
mondát, amely szerint a koronát hozó Asztrik városunk területén 
találkozott Szent Istvánnal, aki az itt éppen épülő helységet a pápa 
iránti tiszteletből nevezte el Pápának. E vélemény értékét azonban 
maga Bél Mátyás is kétségbe vonja, s azt csak »a mondákon kap-
kodó szép hagyományának« tartja. A későbbi írók közül Enessey 
György (23) a »púp« szóval próbálja magyarázni a város nevét, 
de az itteni település eredetét Szent Istvánnál korábbra ő sem teszi. 
Szirmay Antal (125) már történeti alapon kezd kutatni, s Pápa 
nevében az oklevelekben gyakran szereplő Pápa-nemzetség (»genus 
de Papa«) emlékét sejti. Gyurikovits György már határozottan hir-
deti és bizonyítja (44), hogy ez a nemzetség jövevény, s közelebb-
ről bajor eredetű. 

Egyrészt az említett írók tekintélye, másrészt a régészeti leletek 
kutatása iránti érthetetlen nemtörődömség következtében alakult 



ki az újabb íróknál (40., 120., 66.) az az általános vélemény, hogy 
»Pápa területe Szent István koráig általában lakatlan«. 'Ezt az állí-
tást aztán a Kapossyí-féle monográfia is átveszi,, sőt még azzal is 
megtoldja, hogy városunk területéről régészeti bizonyítékok elő-
kerülését egyáltalán nem is varhatjuk. (61/39). Ezt a kissé meg-
gondolatlanul tett kijelentést Jankó László volt pápai tanár régészeti 
kutatásai ma már teljesen megdöntötték. Kutatásainak eredményét 
alább látni fogjuk. Most csak annyit jegyzünk meg, hogy az ő 
adatait más, alább megnevezendő adatokkal kiegészítve arra töre-
kedtünk, hogy Pápa településtörténetének Szent István előtti kor-
szakát is a lehetőség szerint megfelelő megvilágításba helyezzük, 

Î. A TÁJ ÉS AZ EMBER KÖLCSÖNÖS FEJLŐDÉSÉNEK KEZDETEI : 
ÖSI TELEPÜLÉSEK A TATÁRJÁRÁSIG. 

Fejlődésének kezdetén minden emberi település szinte kizáró-
lag a táj természetes adottságaiból él: megelégszik azzal, amit a 
miliő nyújt. A letűnt korok egyszerű kultúrájú embere éppen ezért 
szívesen kereste fel a tavak mellékét, a folyóktól és mocsaraktól 
környezett dombhátakat, mert itt védelmet is talált, meg szükség-
leteit is legjobban meg tudta szerezni. Pápa őstájában az e fajta hq-
lyek nem hiányoztak. Ha a város határában emelkedő dombokra, 
az alattuk elfolyó Tapolcára és ennek hajdani természetes tavára 
gondolunk, és ha figyelembe vesszük azt is, hogv a Bakony erdő-
világa egykor majdnem az egész Pápai-síkságot beborította, akkor 
azt kell mondanunk, hogy itt már régen, jóval a mai város alapítása 
előtt is voltak települések. Arra vonatkozólag azonban, hogy mi-
kor jelent meg területünkön az ember, s így mikor kezdte meg az 
őstáj átalakítását kultúrtájjá, biztos adatunk nincsen, csupán néhány 
megokolt következtetésre szorítkozhatunk városunk közelebbi és 
távolabbi környékén előkerült leletek alapján. 

A nyugati országrészek változatos földje,— s így a PápaHsík-
ság is — a kultúrtáj fejlődését tekintve az összes hazai tájak között 
a legszínesebb és legfejlettebb múltra tekinthet vissza (16/45). 
A Pápai-síkság ősi képének megváltoztatásában a kezdeti lépése-
ket a neolitos ember tette meg; az ezt megelőző csiszolattan 
kőkorban vidékünket még aligha lakta ember; ha tán meg is for-
dult itt, csak átvonult, de átvonulásának emlékeit nem hagyta, 
reánk. A neolitos ember emlékei azonban a táj több helyéről 
előkerültek már (L. 6. ábra), s ezek azt mutatják, hogy az ekkori 
telepek a dombhátakon s az erdők és mocsarak határvonalain he-
lyezkedtek el. Erről tanúskodnak a város környékén talált kővésők 
(Takácsi, Kup), kőbalták (Vaszar, Sziics) és a város területén 
(Ligetkert) talált réztőr (56/60—70). Ennek a kőkori kultúrának 
a főfészke a közeli Somló-hegy lehetett, ahol gyakran találnak 
kőkori eszközöket; innen látogathatott el a kőkori ember a mi 
területünkre is, és ittHott esetleg le is telepedett. Hátramaradt 



emlékeinek szórványossága ugyanis nem jelenti okvetlenül a te-
lepek hiányát, hiszen ennek a kornak egyszerű kultúrájú embere 
még szétszórtan élt családi egységekre tagolódva, tehát falutelepü- . 
lésről —. s így a leletek tömegesebb előfordulásáról — még szó 
sem lehet (73/341). Annyi azonban már az eddigi leletekből is 
biztos, hogy Pápa környékén már a kőkori ember is megfordult; 
hogy a táj képére milyen hatása volt, az bizonytalan. De nem 
lehetett nagy ez a hatás, hiszen az élet folyása még egyszerű volt, 
s az itt élő ember a maga primitív igényeivel az eredeti természe-
tes tájnak inkább függvénye, tartozéka csak, mint tudatos alakítója. 
A tájadományokat szinte átalakítás nélkül használja föl : a domb-
hátak közti mocsarak gazdag madárvilága, ennek húsa és tojása, 
egy-két gyümölcsféle, bogyó és apró állat jelentette számára az 
élelmet; védelmet meg a mocsaras árterekből kiemelkedő hal-
mok adtak neki. Itt ütötte föl lombos ágakból és sárral tapasztott 
vesszőfongtból leveles sátorát; télen pedig földbevájt nádtetős 
putrikban húzta meg magát. 

Az európai őstörténet utolsó felvonását jelentő kelta ván-
dorlás hullámai a Kr. e. IV. században új népet hoznak a Dunán-
túlra (73/346), s ezzel új kultúra, erősebb fejlődés indul itt 
útra. Az egymást felváltó kelta törzsek a régészeti leletek alapján 
összeállított térkép szerint Sopron és Sümeg körül alkottak sűrűb-
ben telepeket (8/75)> s e két gócpont között a Rába és a Marcal 
mocsarai alkották a határt (73/346). A régebbi — úgy látszik 
illír eredetű — lakosságot a hódító keltaság nem pusztította ki, 
hanem azzal lassan egybeolvadt; ezt a keveredett népességet ne -
vezték aztán később a rómaiak pannonoknak s országukat Pannó^ 
niának (6/42). Ennek a keveredésnek az emlékét őrzi a Rába 
(84/388) és a Marcal (84 412) illír eredetű neve is. A mi terü-
letünk, a Pápai-síkság, úgy látszik, a sümegi gócpont északi peremé-
hez tartozott. (L. 6. ábra.) 

Ennek a kornak az embere már nem nomád és gyűjtögető, 
hanem falulakó földművelő, aki e mellett még állattenyésztéssel is 
foglalkozik. Sőt azt is tudjuk róla, hogy irtogatja az erdőket, 
kiszárítja a mocsarakat, hogy egyrészt művelés alá fogható terü-
letet nyerjen, másrészt utakat építhessen. Tájalakító munkája köz-
ben a Marcal mellék ingoványai és mocsarai sem maradtak figyel-
men kívül. Legalább is erre enged következtetni az, hogy a győz-
tes rómaiak már járt utakon vonulhatnak Pannónia északi ré-
szeibe és már a római uralom legelején fontos katonai út vezet 
Arrabona (Győr), — Mursella (Marcaltő), — Mestrianae (Cell-, 
dömölk, — Sabaria (Szombathely) között (80/21). 

Joggal tulajdoníthatjuk tehát a Pápai-síkság ősi képének gyö-
keres megváltoztatását is a keltáknak. Ez a legelső nép, melynek 
területünkön való állandó letelepedését biztosra vesszük. Ösi kultú-
rájuknak beszédes tanúi a sokfelé kiásott sírmezők és egyéb e m -
lékeik. A város környékén talált leletek szerint szétszórt, apró t e -
lepeik mindenütt a vízfolyások közelében vannak, s nem egy kö -



zülük az előző kor telepein vagy azok mellett helyezkedik el. 
Vaszaron agyagedényekben gazdag urnatemetőt, Szűcsön bronz 
csákányt, Romándon, Borsosgyőrön és Kéttornyúlak határában kelta 
agyagedényeket, Kupon bronz karperecet és Dákán kelta sírt ta-
láltak (56/60—70; 57). A város mai területén is volt kelta telep. 
Ezt bizonyítja az Öreghegy egyik szőlőjében talált bronztokos 

• KÖkori , O bronzkori , À rômcùkori lelőhelyek. 
Romai főutak romai utak 

vàrObhaîar. 
6. ábra. Kő-, bronz- és rómaikori telepek Pápa körül. 

véső (56/62) és az a gazdag bronzkori lelet, amely 1932-ben a 
Kishegyen a teveli út építésekor került elő. (A bencés gimná-
zium régészeti gyűjteménye őrzi.) 

A kelta leleteken kívül területünkön másfajta emlék is fel-
színre került, amely egy egészen más kultúra maradványa s más-
emberfaj emléke. A somlói (6/112) és a mezőlaki (121/201 — 
208) leletek művészete ugyanis turáni faj iságra utal, s mindkettő-



annak bizonyítéka, hogy a szkíták harcos, lovas népe ha tán meg 
nem is telepedett, de megfordult területünkön. Szeretnénk ezt a 
továbbiak kedvéért erősen kihangsúlyozni! 

Mindezen leletek alapján c kor emberének életét, a tájjal való 
kapcsolatait és tájalakító tevékenységét a következőkben foglal-
hatjuk össze. Főfoglalkozása a földművelés és állattenyésztés, de 
bizonyára nem veti meg a halászatot és vadászatot sem, különösen 
eleinte, amikor még erdőirtással és a sással-náddal benőtt területek-
meghódításával fáradozik. Pápa területének és környékének vad-
állománya ebben az időben jóval gazdagabb lehetett, mint ma; az 
erdők kiirtásával s a füves-zsombékos árterek művelés alá fogásával 
természetesen ez is fokozatosan elszegényedik, de hogy később 
is élnek itt olyan állatok, amelyek ma már eltűntek innen, annak 
emlékét még ina is őrzi a Hódoska-puszta (21/26) és a SáVolyi-
pusztán a Fajdharasztjal-dülő (116/11) neve. 

A faluszerű csoportokba települt ember kunyhóinak építésére 
bőven talál itt anyagot: fát, vesszőt, nádat, agyagot. Fszközei 
bronzból készülnek, ezt pedig csere útján messze földről kell meg-
szereznie, s talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezt a bronz-
kori kultúrának európai hírű bronzöntőjéből, a vasmegyei Velem-
szentvidről kapta. De ezek az eszközök aránylag .oly gyéren fordul-
nak elő, hogy azt kell mondanunk, hogy az ember életét még 
mindig a táj adottságai irányítják. A kiirtott erdők helyén szántó-
földeket és füves legelőket teremt, és ha ez a tevékenysége nem 
is terjed ki nagy területre, mégis lényegesen megváltozik általa a 
táj képe. A Tapolca tavának lecsapolásával azonban valószínűleg 
nem próbálkozik, mert hiszen egyrészt ez jelenti számára a szük-
ségletek megszerzésének egyik forrását (halászat, nád), másrészt 
meg elég helyet talál állatainak és termesztett növényeinek ezen 
kívül is. Edényeit az itteni agyagból égeti. Szállásul nádból, fá-
ból összerótt, sárból tapasztott vagy kőből rakott és galvakkal-nád-
dal fedett kunyhókat használ. Telepeit emelkedettebb helyre a 
dombok oldalán építi, ahová az árvizek sohasem szoktak eljutni, 
de ahonnan még könnyen meg tudja köze'íteni a reá nézve nagv 
értéket jelentő helyeket: a soha be nem fagyó s ivóvizet adó Ta-
polcát, a tavat, az erdőt, a változatos növényzetű s állatokban gaz-
dag árteret, meg a füves erdei tisztásokat. A nem nagy lélekszámú 
telepeket az erdő és az árterek mocsaras ingovánvai választják el 
egymástól. A bronzkori ember számára tehát ,a lakóhelyül szolgáló 
árvízmentes domboldalak, a Tapolca és ennek tava, az erdő, az 
ártér és a füves területek a táj legértékesebb adottságai; bár a 
lassan fejlődő ipar és kereskedelem révén más tájakkal is vonatko-
zásba kerül, élete mégis ennek a tájnak az adottságaiban rejlő 
energiákhoz van kötve. 

A rómaiak városunk közvetlen környékét, mely akkor még mo-
csaras és erdős volt, jóformán egészen figyelmen kívül hagyták, 
mivel nekik akár táborhelyeik, akár telepeik számára a nyilt hely 
kellett. A hullámos-dombos tájat, hacsak tehették, elkerülték. A 



város környékéről azonban már eddig is számos római emléket is-
merünk. (L. 6. ábra.) Tapolcafőn ossariumot, Nórápon osz lop ig 
szeket (37 1006; 1014), az ugodi Dió^pusztán római sírt és 
sírkövet (92/84—85), Nagygyimóton téglasír-maradványokat s a 
járóházi Büdös-berekben összeomlott római ház romjait (57) ta-
lálták; Homokbödögén, Vicse-pusztán és Lovászpatonán e korbeli 
sírok, Nagydémen, Bakonytamásin, Gicen és Gyarmaton római pén-
zek, Takácsin edények kerültek elő (74/303—304). Ezek az emlékek-
árról tanúskodnak, hogy területünkön a rómaiak is megfordultak, 
de a város területén telepük nem volt, vagy legalább is erre vo-
natkozó lelet még nem került elő. A tájunkra telepedett kevés-
számú római a meghódított pannon népességet életmódjában nem 
háborgatta, szokásain nem igen változtatott. A táj embere élte to-
vábbra is a maga békés, tájformáló életét a korábban megszokott 
keretek között. De változást és egyben fejlődést jelent a római 
uralom a táj életében azzal, hogy a Pápai-síkság szélein forgalmas 
útvonalak keletkeznek, sőt a leletek alapján a város közelebbi kör-
nyékén is következtethetünk már ilyenekre. A már előbb említett 
Arrabona—Mursella—Mestrianae közti úton kívül főút volt még a 
Somlóvidéken átmenő Sabaria—Cimbriana ( Veszprém )-i, és Keleten 
a Cuha völgyén át haladó Cimbriana—Arrabona közötti útvonal. 
Ezeket összekötő, kisebb jelentőségű utak magán a síkságon is 
vannak, de annak csak K-i felén, míg Ny-on a táj mocsarasság*a 
miatt egészen hiányoznak. Közülük bennünket közelebbről csak 
kettő érdekel : az egyik, amely Gyarmat táján ágazik ki a Rába 
mellett haladó főútból, Takácsin keresztül D-re megy a somló-
vidéki főút felé (74/289); a másik meg a Bakony lábánál haladva 
az itt sorakozó római telepeket a cuhai úttal köti össze (74/301 — 
303). (L. 6. ábra.) Ezek és a tá j többi útjai — mint merőben 
emberi alkotások — jelzik a táj képén a kultúrtáj római kori fejlő-
dését, s hogy általuk elevenebb élet indul Pápa környékén, azt 
éppen a következő századok települési képe bizonyítja. 

A népvándorlás viharaiban ide vetődött tehetséges és erős 
indogermán-eredetű népek a Dunántúl nein tudnak állandóan beren-
dezkedni, maradandó hazát alapítani, hanem csak átvonulnak rajta 
egymással harcban állva ,és egymást pusztítva, miközben megsem-
misül itt a római műveltség, s a római telepek majdnem mind el-
enyésznek (53/37). A népvándorlás gyorsan egymást követő hul-
lámai tehát a Pápai-síkság fölött sem vonultak el nyomtalanul, 
inert ha mást nem is, de mindenesetre igen jelentős hatást váltottak 
ki tájunk népességének faji jellegére. Azt, hogy milyen néptöredé-
kek éltek hosszabbí-rövidebb ideig ezen a tájon, ma már szinte 
lehetetlen kinyomoznunk; a földből előkerült emlékeik erről nem 
beszélnek eléggé világosan. Bár településföldrajzi szempontból nem 
is nagyon szükséges tudnunk az itt élt embercsoport népi hova-
tartozását, és mi most a területünkön élt népvándorláskori emberről 
általában beszélünk, mégis megemlítjük, hogy városunk területén 
a legelső (Kr. u. V—VI. sz.) biztos és nagyobb település a turáni 



'eredetű szármatáké volt. Ezek talán a szarmatáknak a IV. század-
ban Pannóniába történt telepítésekor (6/129) kerülhettek terüle-
tünkre, s a leletek szerint együttéltek még az avarokkal is, tehát 
>egy újabb turáni néppel. 

Jankó László régészeti kutatásainak eredményeképpen Pápa 
mai területén, a Mezőgazdasági Szakiskola mellett 1913-ban mint-
egy 60 sírból álló ú. n. soros-temető lett ismertté, melynek leletei 
határozottan elárulják az itt élt embercsoport szármata jellegét 
(58, 59). A város közelebbi vidékéről ugyanilyen eredetűek ia 
báróchegyi és a kupi leletek is (56/60—70). Ezekből megismer-, 
hetjük nemcsak az itt letelepült ember életét, hanem- a tá j egyre 
fejlődő, egyre átalakuló képét is. Az egykor sűrű erdőség mind-
jobban húzódik vissza a Bakony felé, s csak itt-ott, különösen a 
patakok mentén maradtak meg belőle kisebb-nagyobb ligetes cso-
portok. A vízfolyások árterén még megvannak a mocsaras-nádas in-
goványok, a tó 'mellékén a sásos^fűzes zsombékok, de a kiirtott er-
dők helyén már az állandó jellegű mezei gazdálkodás nyomai lát-
szanak: rét, legelő, szántóföld. A táj egyes pontjait s a telepeket 
egymással esetleg már kezdetleges utak is összekötik s általuk 
városunk közvetlen környéke is belekapcsolódhat az előző kor 
úthálózatába. Ennek legelső hatása abban mutatkozik, hogy a meg-
előző korokhoz képest erősen emelkedik a táj lakosságának a 
száma, amit a pápai soros-temető nagysága is bizonyít. 

A sírleletek tanúsága szerint náluk már sokkal intenzívejbb 
volt a földművelés és állattenyésztés, mint a korábban itt élt népek-
nél. Erre enged következtetni az, hogy az állati maradványok kö*-
zött (marhacsigolyák, házi kecske feje) tojáshéjakat és szárnyas-
csontokat is találtak. A tudatos növénytermelés a népességszám 
megnagyobbodásával egyre több területet foglal el, s az ember 
életében már nem is annyira az ártér közvetlen környéke, hanem in-
kább az ártértől és a mocsaras tótól távolabb fekvő füves mezőség 
jelenti a t á j legértékesebb elemét, bár még az árteret sem nélkü-
lözheti teljesen. Ezért a telepet sem az ártér szélére építik már, 
hanem attól kissé távolabb, hogy földjeiket is, az árteret is, meg 
az ivóvizet adó Tapolcát is könnyen elérhessék. A sorosa-temetőhöz 
tartozó lakótelepet ugyan még nem ismerjük, — maga a temető 
sincsen még egészen feltárva, — de a helyszíni viszonyok ismereté-
ben azt kell mondanunk, hogy a későbbi Agyaglik helyén kell 
lennie, vagy talán a szomszédos Öreghegy DNy-i oldalán. Ez a 
népvándorláskori ember úgy építi a lakását, mint az itt élt elődei: 
felhasználja a tó és az ártér nádját, a füzesek vesszejét, az erdő 
fáját és a vidék agyagát. A földművelő életmód miatt azonban 
kunyhók helyett valószínűleg már állandóbb jellegű házakban la-
kik. Háztartása is tökéletesebb formát mutat: szárnyasokat tart. 
Edényeit nagyobb gonddal és több hozzáértéssel az itteni agyagból 
iszapolja és égeti, az agyagot agyaggödrökben ássa, s az égetéshez 
szükséges fát az erdő adja neki. Még használja az előző kultúra 
.bronz eszközeit is (karperecek, csattok, fülbevalók), de már meg je-



lenik nála a vas (kések, gyűrűk, csattok, véső, ár, nyílhegy). A fej-
lődő úthálózat révén megismerkedik az üveggel is (sárga és kék 
üveggyöngyök), amelyet a vassal együtt idegen tájakról kapott. 
Agyagból készült orsókarikák is kerültek elő, tehát némi házi-
ipart is űzhetett. Szokásaira érdekes fényt vet az a tény, hogy a haj-
lottak mind a három lelőhelyen (Öreghegy, Báróchegy, Kup) arccal 
K-nek feküdtek, amiből Jankó László jogosan következtet arra, 
hogy ide még természetimádó embercsoport temetkezett. Feltűnő 
azonban, hogy semmiféle harcieszköz nincs a sírokban, amit pedig 
— ismerve a népvándorláskori népek harcias természetét — joggal 
•elvárhatnánk (58). Ügy látszik tehát, hogy a Pápán letelepült cso-
port nem uralkodó elem, hanem csak valamely nagyobb és hatal-
masabb más népnek az alattvalója, és szolgai helyzetben műveli a 
földet, s így politikai szereplés nélkül él, falulakó, és földmű-
velő életmód jellemzi. (L. 7. ábra.) 

A népvándorlás avart-korszakában még jobban benépesül a 
pápai táj. A mai városhatárokon belül az öreghegyi és báróchegyi 
telepek mellett egy harmadik is feltűnik az Urdombon (48/15). 
Ezzel a három teleppel Pápa környéke is csatlakozik ahhoz a nagy 
avar földvárszerü védelmi övezethez, amelynek halvány emlékét 
tájunk néhány földrajzi neve sejteti. A Marcaltól a Bakonyig há-
rom ilyen helynév szerepel: a Marcalmelléken Csögle (67/440), 
Pápa mellett Borsosgyőr és a Bakonyalja D-i felén Bakony-
gyepes (115/18). Dűlőneveinkben is gyakori az avar eredetre valló 
elnevezés: Békás' község dűlői között Agyaggyőr és Gyürií 
{49/170), Mezőlak határában pedig az Agyaggyőri-dülő (49/174) 
elnevezések tartoznak ide. Ha még idevesszük azokat az avar sán-
coknak tartott halmokat és árkolásokat, amelyek Adorjánháza és 
Külsővat határában, Adásztevel Lehért nevű pusztáján és az ugodi 
határ Huszárokelőj-i erdőrészén láthatók, akkor ezek az adatok 
mind beilleszkednek abba a kb. 30—40 km.-es átmérőjű körzetbe, 
amelynek középpontja Pápától D-re, Noszlop környékére esik (115/ 
(19—20). Ezt a hatalmas avar »gyűrűt« Ny-ról a Marcal lápos 
ártere, K-ről a Bakony védte, É-i határát meg talán éppen a Ta-
polca és a Gerence mocsarai alkották. A védelmet adó »gyűrűn« 
belül biztonságban éltek a kisebb-nagyob telepek az árvízmentes 
domboldalakon. A három pápai telep a leletek tanúsága szerint 
eléggé fejlett iparral rendelkezhetett, s más tájakkal való össze-
köttetéseik is élénkek lehettek, életüket azonban igazában még 
mindig ez a tá j irányítja a maga adottságaival. Éppen ezért a táj 
képére tett hatásuk nem sokban különbözik az elődeikétől, s talán 
csak a tá j átalakulásának az ütemét teszik gyorsabbá egyre emel-
kedő népességszámukkal. 

Bár nem hisszük, hogy e békés telepeknek szármata és avar 
népessége teljesen kipusztult volna innen, mégis úgy látszik, hogy 
a népvándorlás későbbi századaiban már nagyon kevert lehetett 
tájunk lakosságának faji .jellege. A frank-avar háborúk óta ugyanis 
egyre nagyobb számban szivárognak be az itt lakók telepeire vagv 



azok mellé a szlávok, közelebbről a pannon szlovének (51 I. 76),. 
mint szívesen látott szolgák, akik aztán a magvar honfoglalás ide-
jéig a korábbi lakókat magukba olvasztják s a tájba szláv kultú-
rát hoznak. Velük telepszik meg területünkön a kereszténység is. 
A földrajzi nevek alapján a Pápai-síkságon, különösen annak K-i 
felén, nagyobbtömegű szlávságot kell feltételeznünk. Itt ugyanis 

7. ábra. Avarkori telepek Pápa körül. 

nemcsak a község-, hanem a pataknevek között is sok a szláv 
eredetű. Ilyen eredetű folyónevek: Gerence, Tapolca, Bitva (67 
424; 84 381), a falunevek közül pedig Dabrony, Alásonv, Döb-
rönte, Koppány, (Pápa)-Teszér, Vinár (67/425), Kup, Noszlop 
(83/11. 101) és a ma már eltűnt, Pápa melletti Zsemlér tartoznak 
ide. E helyneveket térképre vetítve (L. 8. ábra) kiderül, hogv na~ 
gyobbrészük a Bakony és a síkság érintkező peremén helvezke-» 
dik el, míg kinn a síkság Ny-i részén csak elszórtan találhatók. A 
víz- és helységnevek együtt arra mutatnak, hogy a később ide tele-
pedő magyarság itt nagyobbszámú s nyilván földműveléssel fogla '-
kozó letelepült szláv lakosságot talált (67/424). A szláv elődök em-
léke ma már csak az említett folyók és telepek nevében él. Ezek 
a nevek mindennél jobban bizonyítják, hogy a honfoglaló m,agyari-
ság nem irtotta ki az itt találtakat, hanem közéjük és melléjük tele-
pedve békésen együttélt velük, különben e nevek nem kerülhettek 
volna át hozzánk. 

Szerintünk ugyanebbe a korba, tehát a magyar honfoglalást 
közvetlenül megelőző időkbe kell tennünk a későbbi városnak 



nevet adó Popo, Poppo vagy Poppá frank-bajor eredetű család-
nak területünkön való megjelenését is, anélkül azonban, hogv 
ezzel a Pápai-síkságra nagyobbmérvű frank-bajor betelepedést állí-
tanánk. Még eléggé tárgyilagos kutatók is — mint K. Schüne-
mann — »emberszegény vidék«-nek mondják a frank-kori Pannónia 
E-i részét s annak a Rábától K-re eső területét, ahová aztán a 

Mai városhatár. A2 alàhùiottaU. moqijar, a többiek sxlàv e-redeViii nevC-lc. 
8. ábra. Szláv és magyar telepek Pápa körűi. (X—XII. század. 

frank-avar háborúk után szerintük erősen megindul a bajor ko-
lonizáció (119/17). A német krónikások annaleseiben azonban a 
Rábától K-re eső terület — így a Pápai-síkság is — alig egy-kétszer 
szerepel egészen jelentéktelen birtokügyekkel kapcsolatban (119/ 
15—16); de ezekből itteni telepre s különösen »élénk kolonizációs 
tevékenységire (119 17) következtetni merő állításnál nem egyéb. 
Sem a történelem, sem a földrajz nem bizonyítja ennek a tájnak 
ilynemű kultúrgyarapodását,, s a Rábától K-re egyetlen német ere-
detű helynevet sem lehet kimutatni, amint ezt maga Schünemann 
is beismeri (119/15).' Viszont történelmi tény, hogy a Karoling-
korban az avaroktól elvett területeket — mint védelmi célt szolgáló 
katonai határvidéket — határgrófságokra osztva kormányozták. 
Ilyen volt a Rábai-őrgrófság is, amelynek K-i határai a Marcalig 
értek, s amelynek avaf-szláv többségű területén a IX. század fo-
lyamán szórványosan alakulhatott itt-ott egy-egy bajor telep is 
(67/443; 51/1. 83; 84/402). Ezek a telepek azonban a Rába felé 
haladva mindinkább gyérültek (53,83), úgyhogy a megszálló ma-
gyarság számbavehető németséget itt sem talált, mert ami kevés 
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volt, az is elmenekült innen (67/444; 8/147). Ennek a Rábai-őr-
grófságnak a vezetői között tűnik fel — Vilmos őrgróf fiaként — 
egy Poppo (Popo vagy Papo) nevű bajor gróf, aki Szvatopliik-
kal vívott egyik harcában esett el, illetve menekülés közben a 
Rábába fulladt 884 nyarán (53/106; 119/17; 71/VII. 276). Vagy 
ez lehetett már ekkor birtokos Pápa körül, vagy valamelyik rokona, 
esetleg fia telepedhetett itt le, de minket mindenesetre erre a fél-
tevésre késztetnek a következő meggondolások: 1. az említett 
Poppo seregét a Rábától K-re eső területen toborozta össze 
(119/17), tehát itt valami érdekeltsége (rokonsága vagy birtoka) 
lehetett; 2. amikor 1244-ben legelőször tűnik fel okleveleinkben 
a Pápa-család (3/VII. 178), tagjai már mint gyökeres magyar ne-
mesek szerepelnek, s közülük mindjárt a legelső magas közjogi 
méltóságot visel : országbíróhelyettes, tehát már nagyon régen 
itt kellett élniök, s idegen származásukra vonatkozólag soha seiry 
miféle megjegyzés nem olvasható az oklevelekben; 3. a »Papa« 
név területünkön még a XIII. században is szerepel személvnév-
ként (3/11. 228; IX. 81); 4. városunk nevét még 1740-ben is 
Pappai-nak (95/XII. 486) s 1824-ben Poppa-nak írták németül 
(44/80). Mindezen meggondolások alapján állítjuk, hogy a váro-
sunknak nevet adó család beköltözését a IX. század második felére 
kell tennünk, és nem a XI—XII.-re, amint ezt Gyurikovics óta 
(44/77) a Pápával foglalkozók kivétel nélkül tették. 

A magyar honfoglalás idején tehát a Pápai-síkság már fejlő-
désben levő kultúrtáj, amely a harcokban, ha kissé tán el is va-
dult, s népessége meg is fogyatkozott, de lakatlan nem volt. Ez 
abból is kitűnik, hogy ezt a területet a magyarság csak a X. szá-
zadban szállja meg már földművelővé vált telepes rajaival (52/98), 
s a tá j még a XI. században is szláv-magyar vegyes népességűi 
(16/50; 67/472—473 közötti térkép). Amíg tehát Veszprém megyé-
nek a Bakonvtól Kj-re eső részein Árpád nemzetsége telepszik meg, 
a Kisalföldet a Huba és Léi törzsének nemzetségei szállják meg, 
DNy-on pedig Vérbulcsu szállástelepei helyezkednek el (51/1. 144— 
145 közötti térkép), addig a Bakony és a Marcal közti területen — 
mint törzsválasztó gyepüelvén — tovább élnek a korábbi szláv 
telepek. Csak amikor az említett területeken megnövekedik a ma-
gyarság száma, akkor bocsát ú j földet kereső rajokat az aránylag 
ritkásan lakott gyepüelve területére (86/204). A Bakony erdővilága 
még ekkor is megszállatlan marad (78/202; 67'399), de a pápai 
t á j füves pusztái, ártéri rétjei és ligetes erdőcsoportjai szinte 
hívták ide a környező tájak megnövekedett népességét, amely aztán 
az itt talált szláv lakosságot hamarosan magába olvasztotta. Ez 
az összekeveredés könnyen végbemehetett, hiszen az itteni szlávság 
erősen át volt itatva avar, tehát turáni vérrel. így alakult aztán ki itt 
e tájnak jellemző magyarsága, mely ettől kezdve töretlenül viszi 
tovább a kultúrtáj fejlődését. 

A törzsközi gyepüelvén megjelenő X. századi magyarság te-
lepei — a törzshöz, illetve nemzetséghez való tartozás kifejezésére 
— vagy magának a törzsnek, vagy a nemzetségfőnek a nevét viselik, 



-esetleg a telepítő személyről nevezték el őket (52/103; 79/20). 
ilyen eredetű magyar telepeknek látszanak a mi területünkön a 
következők: Tevel (50/42), Szalók (50/43), Gecse, Koppány 
(52/72—73. k. térkép), Gyarmat, Varsány (52/80—81. k. térkép), 
Dereske (8/164), Simaháza (75/11), Nyárád ' (84/319), Salamon 
<62/111. 28), Ugod (62/1. 297) és talán még Acsád és Mihály-
háza. A Pápa körüli magyarság sűrűségére és X. századi szállás-
birtokaira ezek a téli szállásokból faluvá alakult (16/209) telepek 
vetnek világot. Ezeket, és területünk szláv eredetű földrajzi ne-
veit térképre vetítve megkapjuk a pápai tá j X—XI. századi telepü-
lési képét: a magyar telepeket és a köztük békésen élő szláv szolga-
falvakat. (L. 8. ábra.) 

A szükségszerű társadalmi és gazdasági fejlődés 'következ-
tében területünkön is — még az első Árpádok alatt — kialakul-
nak a királyi uradalmak a szláv telepekből s a még mindig gaz-
dátlan területekből. A karakói (101/265) és soproni (101/426) 
várispánság, meg a bakonyi erdőispánság (100/202) között terült 
el a somlói királyi uradalom (75/11), de hogy Pápa környéke me-
lyikhez tartozott, megállapítani lehetetlen. Az oklevelekből csak 
az tűnik ki, hogy Pápa maga is királyi birtok, amelyen a behódolt 
szláv szolganép — szlávos szóval : udvarnokok — részben önálló 
gazdálkodást folytatnak és terményszolgáltatásokkal adóznak. 

A Dunántúl síksági részein a XII. század óta a falutelepüíés 
lesz az általános életforma (78/387). A Pápai-síkság telepeinek 
nagy része szintén ebben az időben kezd végleges faluvá rögződni. 
Az árpádkori kultúrtájnak ez az egyik legjelentősebb gazdagodása. 
Azok a korábbi avarrszláv telepek, amelyek a faluvá fejlődhetés 
helyi adottságaival nem rendelkeztek, eltűnnek. így tűnik el a 
pápai határban a báróchegyi és az úrdombi telep, viszont helyet-
tük újak alakulnak. A város mai területén ugyanis három faluszerű 
helység jelenik meg. (L. 8. ábra.) Közülük legrégebbi az idegenből 
ideszakadt Pápa-nemzetség fa luja : Pápa, amelynek helyét az Alsó-
városnak azon a részén kell keresnünk, amelyet a Csóka,-utca, a 
Somlói-út, a Bocsor István-út, a Mezőgazdasági Szakiskola és a 
Tapolca határol. Ez a telep nem lehetett nagy, mert csak a nemesi 
kúriából s a hozzátartozó földműves jobbágyok és egy-két iparos 
kunyhóiból állhatott, mégis ez lett a későbbi város névadója. Tőle 
É'-ra, a Tapolca mentén elnyúló emelkedettebb térszínen — a mai 
Belváros területén — volt a .másik község, a szláv udvarnokok 
telepe, amelyet okleveleink (3/11. 185; 95/VIII. 51, 292) Ozorsaka 
és Udvarsoka néven emlegetnek. Ez az előbbinél jóval nagyobb 
és népesebb lehetett, s az akkori tájban elfoglalt jelentőségét az 
is elárulja, hogy amikor Pápa neve legelőször (1225) előkerül, 
már főesperesi székhelyként szerepel (18/1II. 214); a későbbi 
pápai plébános pedig (1241) a tatárok elől menekülő IV. Béla 
közvetlen környezetéhez tartozik (66/15). A későbbi Pápa várossá-
alakulását ennek a telepnek a lakói indítják nieg. A harmadik s 
minden bizonnyal a legkisebb telep volt Agyaglik (95/1II. 37, 51), 
amely a szármata sorosr-temető szomszédságában, a mai Mező-



gazdasági Szakiskola mellett feküdt, ott, ahol az Agyaglikf-puszta-
ma is őrzi a nevét. (L. 8. ábra.) 

Ezek a telepek, bár közülük talán csak Udvarsoka nevezhető 
mai fogalmaink szerinti falunak, a pápai határ erősebb benépesü-
lését mutatják az előző korokhoz képest, s ha egymáshoz közel is 
voltak, mégis nagy darab föld jutott még mindegyikre. Feltűnő, 
hogy mind a három telep még a Tapolca közelségét keresi, habár 
elegendő és megfelelő területet találtak volna ettől távolabbra is. 
Ennek az lehet az oka, hogy az állattenyésztő és földművelő élet-
mód mellett lassan fejlődni kezd már az ipar is, ez pedig fontos 
energiát talált az élő folyóban. Nem véletlen tehát, hanem egy 
tájadottságnak a következménye az, hogy itt a malomipar alakult 
ki legelsőnek. Agyaglik helységben az első tapolcai malmot 1162-
ben említik (95/VIII. 37), 1183-ban pedig már újabb három ma-
lomról olvasunk az udvarsoki részen (48/17). A kisnépességü, de 
kiterjedt határú helységek tehát érthető módon az élő folyó köze-
lébe húzódtak, de itt maradtak azért is, mert a Tapolca mocsaras 
tavának és árterének halát, madarát és nádját sem tudták még tel-
jesen nélkülözni. Az udvarnikális telep lakói között már nemcsak 
földművelők és pásztorok, hanem az egyszerűbb szükségleteket ki-
elégítő iparosok is vannak. Az aránylag sok malomból meg arra 
következtethetünk, hogy távolabbi vidék gabonáját is ide hordták 
őrlésre, s így bizonyosfokú gabonakereskedelem is feltehető. A 
bakonyaljai telepek népe itt szerezhette be a gabonát, s ezért cserébe 
fát és faeszközöket hozhatott (48/18). Tehát a helyi adottságok 
mellett kezd jelentkezni a helyzeti előny is, az, hogy e telepek a 
bakonyaljai dombvidék és a Marcal felé lejtő síkság érintkezésén, 
két különböző termelésű terület határán: vásárvonalon fekszenek. 
Erősebben kezd fejlődni az úthálózat is, ami a tá j eddig nagyjában 
megőrzött autarkiájának megszűnését jelenti, s a mi tájunkat más 
vidékekkel hozza kölcsönös vonatkozásba. Különösen forgalmas 
útként jelentkezik a Qyőr—Szemere—Gvarmat—Takácsi—Pápa kö-
zötti (41/163; 74/290) és a Pápa—Varsány—Bánhida-i út (41/258; 
74/297), amely utóbbi sokszor »pápa-budai« országút gyanánt is 
szerepel az oklevelekben. A tá j többi útjai is — különösen a szom-
szédos telepekre vezetők — kezdenek kialakulni, s ha az útvonalak 
iránya tökéletesen nem is egyezik mindenhol a maival, mégis ezek 
alkotják mai úthálózatunk alapját. 

Pápa, Udvasuka és Agyaglik — a fejlődő pápai tájnak egyre 
gyarapodó telepei — természetesen azért még mindig az itteni táj-
adottságokból élnek elsősorban. Az állandó lakásul szolgáló haj-
lékokat most is úgy készítik, mint az előző korokban: fából épül 
a ház váza, agyagból, földből és vesszőfonadékból verik a falát s 
náddal vagy szalmával fedik a tetejét. Az építkezésnek erre a mód-
jára némi vonatkozást sejtet az »Agyaglik« név is. A később oly di-
vatos vályog- vagy tömésfal eredete, meg a híres pápai fazekasipar 
gyökere szintén ide nyúlik vissza. Adatunk van arra is, hogy a leg-
népesebb pápai telepen, Udvarsukán városiasabb formájú ház is 
volt (3/11. 69). 



A város környékének képe az előző kor tájképéhez képest 
nagy változást mutat már. Az árterek részben eltűntek, s terjedelmes 
rétek és legelők vannak a helyükön, távolabb meg szántóföldek 
váltakoznak ligetes-bozótos erdőmaradványokkal. A nádas-mocsa-
ras tó még megvan, de már korántsem jelenti az ittlakók számára 
a táj legértékesebb elemét, sőt bizonyos mértékben már akadály: 
az É-ról jövő utaknak kerülőt kell tenniök, hogy a telepeket elérhes-
sék. Újak a tájban az állandósult falutelepülések, az autarkia 
megszűnését jelző úthálózat, az egyre élénkebb ütemben fej lődő 
udvarnikális telep és ennek egyre bonyolultabb vonatkozásokat fel-
tüntető emberi élete. 

Ezt az életet és fejlődést azonban megakasztja a tatán'ész. 
A három helység feloszlik, s lakóik a Bakony erdőségeiben gyor-
san összehordott földvárat építenek (44/87). Ennek a hegytetőnek 
— Ugod, Bakonyjákó és Bakonybél között — azóta is Pápavár a 
neve. A földvárnak romjai ma már eltűntek, de Bél Mátyás még 
leírja őket, sőt még a mult század hetvenes éveiben is látszot-
tak (66 16). 

II. AZ ÚJJÁÉLEDŐ TELEPÜLÉST A TÁJ VÁROSSÁ FEJLESZTI ; 
A KÖZÉPKORI VÁROS ÉLETE. 

Nincs adatunk rá, hogv a tatárok valóban jártak Pápa körül, 
de könnyen föltehető, hiszen a szomszédos Győr és Pannonhalma 
környékét elpusztították, s bizonyára nem kerülte el figyelmüket a 
pápai táj sem. S ha pusztításaik nyomán kissé talán el is vadult a 
táj, s a lapályosabb ártéri réteket újra vadvizek lepték is el, a pusz-
tulás mégsem lehetett akkora, hogy a telepekhez visszatérő lakos-
ságnak ott kellett volna kezdenie a munkát, ahol azt az elődök 
kezdték. Erre lehet következtetni abból, hogy mind a három telep 
alig pár év múlva a tatárvész után újra szerepel; ígv Pápát 1244-ben 
(3/VII. 185), Udvarsukát (3/11. 185) és Agyaglikot (95 VIII. 51) 
1245-ben már említik. Tehát hamar kiheverhették a fejlődésükben 
beállott törést. Három századon keresztül a békés fejlődés évei 
következnek ezután rájuk, s ekkor érik el fejlődésük aranykorát, 
amelyben változik a táj , de változik és továbbalakul a benne élő 
ember élete is. Ennek a fejlődésnek a helyi miliőben gyökerező 
tényezőit keressük most, azaz azokat a helyi és helyzeti adottsá-
gokat, amelyek egyrészt szolgáltatták a fejlődéshez szükséges erő-
ket, másrészt meghatározták a fejlődésnek az irányát is. 

Mind a három pápai helység a meneküléskor elhagyott helyén 
éled újjá. (L. 9. ábra.) Az. északi telep, Uclvarsuka másfél századon 
keresztül még falu marad, amelynek királyi jobbágyai, a külön-, 
böző szolgáltatásokra kötelezett udvarnokok külön ispán vezetése 
alatt élnek (44/83; 3/VIII. 409). Földművelő és iparos tevékeny-
ségük lassan emeli a telep jelentőségét, s már 1388-ban itt tartott 
vásárról olvasunk (18/1II. 214). Néhány év múlva mint királyi 
adomány a Garaiak birtokába kerül (44/85), akiknek kezén oly 
.gyorsan fejlődik, hogy már 1397-ben mezővárosként (oppidum) 



emlegetik, 1398-ban pedig mint civitas szerepel (95/VIII. 420). Ez 
utóbbi megnevezésből azonban nem lehet következtetni sem már 
ekkor meglevő városi kiváltságokra, ^sem a civitas névnek megfele-
lően városfalakra, mert ez az elnevezés csak ekkor és egyetlen 
egyszer fordul elő, s ezentúl is szinte következetesen oppidumról 
beszélnek az oklevelek még 1409, 1435, 1497-ben is (95/VIIÍ. 
428, 485, 542). A település jellege tehát továbbra is megmarad 
mezővárosnak. Fejlődésének térbeli irányát a Tapolca mentén el-
nyúló ÉNy—DK irányú halom, illetve a Tapolca és ennek tava 
szabják meg: É-ra a folyó, K-re a tó miatt nem terjeszkedhetik, 
csak a halom irányát követve D felé. Itt azonban hamarosan eléri 
a nála kisebb D.-i telepet, a Pápa-család faluját . Pápa a névadó 
birtokos leszármazottainak a kezén van, akik idővel nemcsak a 
környéken szaporítják birtokaikat (Zsemlyér, Hodoska, Acsád, Bé-
kás, ' Mezőlak : 3/IX. 449; 62/425; 66/162), hanem Zalában 
(18/1II. 68, 154, 160) és Tolnában (2/1. 86) is több falunak és 
jókora földnek urai. Köztük és a Garaiak között dúló versengés 
csak hasznára válik a helységeknek, amelyek oly közel fekszenek 
egymáshoz, hogy nevüket már keverten használják a birtokperek-
ben. Udvarsuka és Pápa összeolvadása valószínűen csak a Pápaiak 
kihalása (1464) után történik meg, amikor aztán a nagyobb É-i telep-
véglegesen átveszi a kisebb, de ősibb szomszédnak a nevét. A 
Garaiak telepüknek, az »oppidum Papa«-nak már eddig is nagy 
kiváltságokat szereztek, amely kiváltságok igazában a földesúri 
autonómiát növelik ugyan elsősorban, de végeredményben a város 
tekintélyét is emelik. így amikor 1439-ben a város összes polgárai 
és jobbágyai fölötti ítélkezés jogát megkapják, a város polgárai, 
kereskedői és vásárosai mentesülnek a kincstárnak já ró harmincad 
fizetésétől s áruikat szabadon vihetik ki és be a városba (44/88; 
18/1II. 214). Az egyesült Pápa a Szapolyaiak földesurasága idején 
szintén megkapja ezeket a jogokat 1500-ban, ,sőt 1518-ban az 
egész ország területére kiterjedő vám- és adómentességet nyernek a 
pápai polgárok (112/608). A harmadik pápai telep, Agyaglik az 
előbbiek szomszédságában nem bizonyul fejlődésre alkalmasnak, s 
mindvégig legkisebb marad. Néhány jobbágy lakja csak, s két t a -
polcai malom tartozik hozzá (18/111. 218; 95/VIII. 550). Hosszú 
ideig a bakonybéli apátság birtoka, majd kézről-kézre vándorolva 
a döbröntei Hymfiek és a Pápaiak közös birtoka lesz. A törökkort 
megelőző időkben már nem is szerepel külön helységként,, hanem 
csak mint a városnak egyik pusztája. 

A Pápai-síkság falusi telepei ebben a korszakban szintén nagy 
fejlődésben vannak. Ez a fejlődés két irányban mutatkozik: egyrészt 
új alapításokkal emelkedik a- számuk, másrészt már az előző kor-
szakban kialakult magyar falvak birtokeloszlása változik meg. A 
XIV. század folyamán ugyanis az eddigi nemzetségi birtoklás he-
lyébe a családi birtokokon való gazdálkodás lép (8/612), s az eddig 
egységes birtoktestet a rokonok közös akarattal felosztják maguk 
között. Ilyen osztozkodásról olvasunk pl. Szalók esetében 1271 és 
1337-ben (62/1II. 45—46). Az egyes családok aztán a nekik jutotJL 



birtokrészen új falut alapítanak, amely legtöbbször szintén a régi 
telep nevét viseli, ilyen azonos nevű s egymástól csak £gy jelző-
vel megkülönböztetett falvak a mi területünkön : Alsó- és Felső-
Görzsöny, Adász- és Nagy-Tevel (18/1II. 205, 256). (Utóbbira a 
XVIII. században németeket telepítettek.) Az is megtörténik, hogy 
az alapító családfő nevét kapja az új telep; ígv jön létre az említett 
szalóki osztozkodás után Antalfalva (ma Antalfa,-puszta). Máskor 
meg az egy helyre telepített jobbágyok számára alapítanak új 
falut; így keletkezik Pórszalók Nemesszalók szomszédságában. 
Az ekkori falvak egyébként még kicsinyek és külsőre igen szegénye-
sek. Viszonylagos és körülbelüli nagyságukat Pápa népességszámá-
val kapcsolatban alább látni fovgjuk. Az előző korszak faluképéhez 
képest abban mutatkozik a fejlődés, hogy a falu három alkotórészre 
kezd már szétválni: a házhelyekre, a szántóföldekbe s a közös lege-
lőre. Egyre gyakrabban tűnnek fel szegényes házaik sorában a ki-
sebb nemesek udvarházai is. Életmódjukat tekintve szinte kizáró-
lag földművelők és állattenyésztők, s az egyre nagyobb számban 
jelentkező ipari szükségleteik szempontjából mindinkább rászorul-
nak a körükből kiemelkedett városra. 

Ennek a kiemelkedésnek a tényezői pedig a következők. A 
mindig állandó vízmenyiségű Tapolca fontos erőforrást jelent a 
'lassan már fejlődő iparnak, amely viszont termeivényeinek érté-
kesítésére és a szükségletek beszerzésére megfelelő piacot talál a 
vidékben. Az udvarnikális telep lakóinak ez a tevékenysége azonban 
csak megindítója a várossá alakulásnak, de igazi kialakítója a 
földrajzi helyzet. Ez a telep ugyanis a Bakony és a Kisalföld kö-
zötti vásárvonalnak azon a pontján fekszik, ahol ezt a vonalat az 
egész Pápai-síkságnak egyetlen és igazi folyója, a Tapolca metszi. 
Ehhez járul még az is, hogy ugyanezen a ponton találkozik a Ba-
konyalján végigfutó út a Bakonyt keresztülvágó városlőd-farkas-
gyepü-tapolcafői úttal. így ezek a helyzeti előnyök, meg a már 
ismeretes helyi adottságok szinte már eleve kijelölték a jövendő 
város helyét. Az ezidőben fejlődő környékbeli falvak közül Csót, 
Ugod, Tapolcafő, Nagygyimót és Nóráp szintén a vásárvonalon 
fekszenek, de vagy vizük nincs megfelelő, vagv az utak kerülik el 
őket, ha egyébként a többi helyi adottságok talán egyeznek is Pá<-
páéval. Ezért a várossálevés versenyében lemaradnak. Viszont, 
hogy a három pápai telep közül mért éppen Udvarsuka fejlődik 
várossá, abba az udvarnokok városfejlesztő tevékenysége mellett 
már egy tisztán történeti tényező is beleszól: egy gazdag főúri 
családnak saját telepét fejleszteni akaró potilikája. Tehát a pápai 
táj helyi adottságai és helyzeti előnyei, meg történeti tényezők 
együttes hatása döntötte el, hogy a szűk kis miliőnek, sőt az egész 
tájnak falusi települései közül melyik fejlődhetik várossá. 

Pápa vásárvonali helyzetének következményei már elég korán 
jelentkeznek. Okleveleink már 1383-tól kezdve emlegetik a pápai 
vásárt, amely a leírásokból ítélve (95/V1II. 211) elég forgalmas 
lehet. Ide a kisalföldi peremhelységbe hozza a Marcalmellék és a 



Pápai-síkság embere a maga gabonáját, halát (95 VIII. 110), itt 
értékesíti a Bakony lakója meszét, faszerszámait és fáját (95 VIII. 
345), de itt szerzik be mindketten ipari és egyéb szükségleteiket is 
[pl. sót (95 VIII. 542)], hiszen ilyeneket akár minőségileg, akár 
mennyiségileg csak a városi ipar tud előállítani. 

A még külön életet élő, de egymás tőszomszédságában fekvő 
pápai telepek közül igazi ipari élet csak az É-i telepen van. A fő-
iparág most is a malomipar. Egymásután épülnek újabb malmok a 
Tapolcán, úgyhogy még a legkisebb helységnek, Agyagliknak is két 
malma van egy időben (95 VIII. 114). Pontos számukról eliga-
zodni a körülöttük folyó birtokperek akkori adatai alapján szinte 
lehetetlen, de talán nem sokat tévedünk, ha az összes pápai mal-
mok számát a XV. század végén 8—10-re tesszük. A malomipa-
ron kívül a foglalkozási ágaknak egyre szélesedő rétegződése ta-
pasztalható. így az oklevelekben gyakran szerepelnek malomépí-
tők ,(95/VI II. 550), ácsok, kereskedők, szatócsok, szűrszabók; 1428-
ban posztókallómalom is működik a Tapolcán (66/161); Pápán 
készített harangról is tudunk (1514: 44/84). Szapolyai János föl-
desúr engedélyével 1510rben megalakul a szabócéh »más vidékről 
ide jönni szokott szabók ellen s a pápaiak védelmére« (66/170— 
171). Azt is biztosra vehetjük, hogy a csizmadiák, tímárok, szíj-
gyártók, fazekasok stb. később oly virágzó ipara is ebben a korban 
indul meg. Mindezek az iparok természetesen még csak kézierővel 
és kisüzemben termelnek, s így korántsem okoznak olyan nagyfokú 
elkülönülést, mint a későbbi korok ipari termelői; a városi élet ki-
alakulásának mindamellett ők az egyik legfontosabb tényezői: meg-
indítják a város és környéke között az élénkebb forgalmat. A 
Pápai-síkság kis tájegységén belül aztán lassan elkülönül a tisztán 
nyerstermelő falu és a nyersterményt fogyasztó, átalakító és ki-
cserélő város a maga erősen iparos és kereskedő s csak kisebb 
mértékben földművelő népességével. Ebben a későközépkori pápai 
tájban éppen ez a táj központtá fejlődő s a vidékkel gazdasági 
csereviszonyba lépő város jelenti a legérdekesebb színt és a leg-
nagyobb gazdagodást. 

Az ipari és kereskedelmi élet e fellendülése következtében az 
»oppidum Papa« egyre jobban föléje nő a környék többi telepü-
lésének!, s a vidék útvonalait kezdi önmaga felé csomóba gyűjteni. 
A tatárvész előtt már ímeglevő győr-pápai és »pápa-budai« utak 
jelentősége is igazában csak most mutatkozik meg: velük kapcso-
lódik Pápához a Bakonyalja, a Marcalmellék, sőt részben még 
a Somlóvidék is. A fiatal várost és környékét szerves gazdasági 
egységgé újabb utak kapcsolják össze, amelyek a mai úthálózattal 
talán már mindenben megegyeznek. Ilyen utak a XIV—XV. század 
folyamán: Pápa—Szalók—Külsővat—Sárvár (41 66, 258), Pápa— 
Kup—Noszlop—Vásárhely; Pápa—Tapolcafő—Városlőd—Veszprém 
(41 259), Pápa—Takácsi—Lovászpatona—Varsány (74/297), Pápa— 
Csorna—Sopron (41/163). Ezek az utak mind országos főutak ki-
ágazásai, úgyhogy rajtuk keresztül nemsokára az országos forga-
lomba is belekapcsolódhatik a városunk. Ha idevesszük még azo-



kat a kisebbjelentőségű utakat is, amelyek az egyes falusi telepe-
ket kötik össze egymással, ^kkor előttünk áll az egész Pápai-sík-
:ságnak középkori úthálózata, amelyen meglehetősen élénk sze-
kérforgalom (95/VIII. 542) és kereskedelem bonyolódik le. Ennek 
az úthálózatnak a hatása a tá j életére kettős: egyrészt idegen, nem 
egyszer külföldi árúk jutnak el ide, mint ezt a Pápai-család egyik 
tagjának hagyatéki leltárából látjuk (2/1. 430—432); másrészt a 
kedvező úti összeköttetések felhasználásával a város környékén több 
község vásártartási engedélyt szerez magának. így Dabrony Í274-
fcen (8 253), Szalók 1337-ben (62/111. 46) szabad vásártartási jo-
got, Marcaltő 1402-ben (46/1. 295) és Ganna 1412-ben (46/11. 
194) hetivásártartási engedélyt kap. Ezeknek fejlődése azonban 
a már kialakult város közelsége miatt megbénul, és sohasem lesz-
nek annak versenytársai, hanem megmaradnak olyan falusi telepek-
nek, mint a többiek. Velük szemben az országos méltóságokat be-
töltő pápai földesurak (Garaiak: 1389—1482; Szapolyaiak: 1482— 
152S) gondoskodása egyre emeli a várost, ahol 1401-ben Zsig-
mond király országgyűlést is tart (44/86). Az »oppidum Papa 
nemsokára mint a Bakony ÉNy-i részének vámhelye szerepel, s a 
vidék közigazgatási középpontja; 1488-ban pedig az ország népe-
sebb városai között említik, amely 236 forint adót fizet (18/1II. 
214). A vámjoggal kapcsolatos útkényszer ide irányítja a környék 
forgalmát, amit aztán mégjóbban növel a Garaiak által nyert pén-
teki hetivásár tartási joga. 

Ilyen kedvező körülmények közt nemcsak maga Pápa fejlődik 
és térbelileg is állandóan nagyobbodik, hanem közvetlen közelében 
több új helység is alakul. A megnövekedett városi népességnek a 
határba való kirajzását kel! ebben látnunk, amelynek közvetlen 
oka az, hogy királyaink ebben az időben egyre több és több 
birtokot adományoznak (51/11. 345) részint a már itt élő Pápaiak-
nak és Garaiaknak, részint pedig újabb és kisebb nemeseknek, akik 
.aztán földművelő és állattenyésztő jobbágyaikat a várostól távo-
labb telepítik le a birtokukra. Az első ilyen telepeknek legtöbbször 
még neve sincs, hanem csak ilyesféle megjelöléseket olvashatunk 
róluk az oklevelekben: »prope Papa — Pápához közel« (1295: 
46/VII. 242), vagy »iuxta Papa — Pápa körül« (1327: 46/11. 47). 
Később már mindegyik külön névvel szerepel. Apró, csak néhány 
házból álló és kisnépességű telepek ezek — ma inkább talán pusz-
táknak vagy majoróknak neveznénk őket — s egyik-másikban ne-
mesi udvarház is van, így pl. Debrésen (46/V. 353), Nádasdon 
(46/IV. 415), Sávolyon (18/111. 250) és Berellőn (18/ÍII. 222). 
Az oklevelek alapján a következő ilyen kisnépességű telepekről 
tudunk Pápa körül a . törökkort megelőző időkben (zárójelben az 

-egyes helységek eddig ismeretes legelső előfordulását jelezzük) 
(L. 9. ábra.): 

Tima (1240: 95 I. 245); eleinte a Szalók nemzetség birtoka 
(46/1. 53), később egytelkes nemesek lakják (18/111. 256). Ma is 

.megvan Tima-major néven Borsosgyőrtől Ny-ra. 
Izsal (1269: 62/11. 446); feltűnésekor a királynő tárnokai lak-



ják (46/VI I. 242), majd a Garaiaké lesz (46/VII. 454). Egy t a -
polcai malom is tartozik hozzá (3/VIII. 247). A mai Gyula-major 
őse, melynek határában a Horgos-ér melletti dűlők őrzik a nevét. 

Sávoly (1330: 2/11. 496); több kisnemes és ezek jobbágyai 

élnek rajta (18/1II. 250). A mai Sávoly-majorral azonos a város 
K-i határában a Törzsökhegy és a Darza-patak között. 

Zsemlér (1340: 112/604); szlávos neve (zemlja = föld) arra 
enged következtetni, hogy talán már a tatárvész előtt is megvolt, s 



kisebb szláv telep lehetett. Hosszú ideig a Pápaiak birtoka (112/ 
605), majd a döbröntei Hymfiek a földesurai (18/111. 261). A 
Pápaiak falujához olyan közel van, hogy gyakran ezt is Pápának 
nevezik: »Papa aliter Semlér« (66/167; 112/606). A Tapolcán két 
malma is van (66/162). Ma már még a neve is eltűnt, pedig 
Zsömléi'-puszta néven még 1864-ben is említik (99/60) a város 
DK-i részén. Mult századi várostérképek szerint a mai Veszprémi-
és Gyimóti-út szögében feküdt. 

Berellő (1345: 18/1II. 222); aránylag nagyobb helység, és 
egytelkes nemesek lakják. Ma Böröllő néven puszta és dülö a 
város Ny-i határában. 

Hodoska (1350: 1 12/604); másként Füzesnek is nevezik 
(18/III. 234), ami talán tóparti helyzetére való utalás lehet. Eleinte 
Agyaglik tartozéka, s a bakonybéli apát birtoka, később a Pápaiak, 
majd Kinizsi Pál jobbágyai lakják; a Tapolcán malma is van 
(112/604—607). Ma Hódoska-puszta a neve a K-i határban. 

Lihért (1370: 66/157); a Pápaiak birtoka gyanánt tűnik fel, 
majd a döbröntei Hymfiek kezén van, s végül ez is Kinizsi Pálé 
lesz (18/111. 240). Ma Lehért-puszta néven Adásztevelhez tartozik. 

Debrés (1373: 18/III. 227); a győri püspök nemes jobbbá-
gyainak telepe. Még a mult században is szerepel Döbrés-puszta 
néven Tapolcafő mellett a folyó partján (35/1. 279). 

Kisgyimót (1403: 98/VI1.); egytelkes nemesek lakják (18 III. 
232). Ma Pusztagyimót néven Nagygyimóthoz tartozik. 

Bellerszeg (1428: 112/605); előbb a Garaiak birtoka egy itt 
levő tapolcai malommal együtt (46/VI1. 454), majd részben a 
Pápaiaké (112/607). Különben ez a helynév »FelsőrPápa«, majd 
»Felső- és Alsó-Pápa« értelemben is használatos, de ez is csak.olyan 
névátvitel, mint Zsemlér esetében láttuk. Szerintünk ez a telep a mai 
Felső Hosszú-utcának a Tapolca-utcától kifelé eső részén feküdt, 
az 1842-ig külön helységnek számító »Felső-Majorok« helyén. 

Mátéháza (1443: 18/1II. 242); szintén kisnemesi birtok (18/1II. 
279). Ma Mátyusházarpuszta a mezőlaki határban. 

Simonháza (1466: 18/111. 250); a szomszédos Debréssel együtt 
ezt is a győri püspök nemes jobbágyai lakják. Ma Simaháza-
puszta a neve Tapolcafő mellett, de az adászteveli határban. 

Asszony falva (1488: 18/111.219); neve hajdani királynői birtok 
emlékét őrzi. Később kisnemesi jobbágyok lakják. Ma Asszonyfa 
néven puszta a Tapolca mellett a mezőlaki határban. 

Hanta (1488: 18/1II. 233); a hantai prépostság birtoka Agyag-
lik szomszédságában. Később Hanta-puszta volt a neve (35/11. 88); 
ma az Öreghegy D-i oldalán a Hantai-malom neve őrzi az emlékét. 

Igar (1488: 18/1II. 234); aránylag népesebb telep a Szapo-
lyaiak birtokában. Ma Igal-püszta az Öreghegy D-i végénél. 

Nádasd (1367: 46/1. 254) és Répás (1488: 18/111. 249) ma 
már egészen eltűntek, s helyüket akkori határjárások adatai alapján 
csak sejteni lehet. (L. 9. ábra.) 

Messze vezetne, ha Pápa távolabbi környékének e korbeli apró 



telepeit is mind hasonlóképpen tárgyalnánk. Ezek közül csak kettőt 
emelünk még ki: 

Attya (1319: 18/1II. 219); a hasonlónevű család birtoka. Ma 
Attya-major Pápakovácsi mellett. 

Ihász (1332: 18/111. 234); egytelkes nemes jobbágyai lakják. 
Ma Ihászi néven puszta a marcaltői határban. 

Ha a középkori Pápa körül most itt elsorolt kis telepeket és a 
köztük egyre gyarapodó fiatal várost egybevesszük, azt kell mon-
danunk, hogy a középkor végéne a pápai táj eléggé benépesült. Az 
itt élő ekkori népesség számáról megközelítő képet nyerhetünk 
az 1488.-ból fennmaradt veszprémvármegyei adólajstrom adataiból. 
Ez a jegyzék ugyanis (18 III. 202—203) majdnem mindegyik te-
lepről megmondja, hogy a jelzett évben hány forint adót fizetett. 
Mivel akkor az egytelkes nemes és a jobbágy családonkint fél-
forint adót f izetett, azért a megadott adóösszeg kétszerese egyenlő 
az adófizetésre kötelezett családok számával. Ebből pedig — csa<-
ládonkint minimálisan négy lelket számítva — könnyen megkapjuk 
az akkori népességnek körülbelüli számát a nem adózó nemesek és 
egyháziak nélkül. E meggondolások alapján Pápa lakossága 14S8-
ban körülbelül 1900 lélek lehetett, ami igen tekintélyes szám, te-
kintve, hogy az akkori magánföldesúri városok lakosságát csak 
mintegy 500 lélekre becsülik (51 II. 299). Nem lehet tehát cso-
dálkoznunk, ha Pápát ekkor a népesebb hazai városok között em-
lítik (18/111. 214). A környékbeli falvak nagysága pedig a kö-
vetkező körülbelüli képet mutatja ugyanekkor (18 III. 218—260): 
Nyárád 504, Vaszar 392, Kup 320, Nagygyimót 280, Nóráp 200, 
Tapolcafő, Nagyborsosgyőr 184, Béb 167, Csót, Mezőlak, • Nagy-
Teve 1 152, Kéttornyulak 144, Dáka 120, Vinár 104, Kisborsosgyőr, 
Gecse 96, Békás 88, Kovácsi, Ádász-Tevel 72, Takácsi 64, Homok-
bödöge, Derecske 56, Szalók 32, Alsó-, Feíső-Görzsöny, Mihályháza 
28, Acsád, Egyházasbödöge 20 lelket számlál. A Pápa körüli kis 
telepek közül a következőknek a lakosságát ismerjük hasonló meg-
gondolások alapján: Répás 4, Kisgyimót, Nádasd 8, Hodoska, Sá-
voly 36, Simonháza 40, Berellő 48, Asszonyfalva, Liliért 56, 
Debrés ö8, Tima 104, Igar 120 és Zsemlér 208. Az utóbbin való-
színűen a Pápaiak egész fa lujá t kell értenünk. 

Ez a meglehetősen nagy népesség azonban nemcsak az itt 
lakók természetes szaporodásával nőtt meg ekkorára, hanem a 
földesurak más birtokaikról is hoztak ide telepeseket. Ezek szere-
pelnek 1339-ben (2/111. 619) és 1383-ban (95/VIIL 414) »hospi-
tes de Papa — pápai vendégnépek« néven. De hogy ezek honnan 
jöttek és kik voltak, nem tudjuk. Annyi azonban biztos, hogy 
1488-ban a környék összes birtokosai magyarok. Ilyen családne-
veket olvasunk közöttük (18/111. 261—290): Acsádi, acsádi Derne, 
Attyai, bébi Bakony, Bedegei, bedegei Basó, egyházasbedegei Ger-
gyeli, Békási, bereílői Hagymás, simonházi Bereck, simonházi Bor, 
simonházi Varga, simqnházi Csombój, kovácsi Bőkén v, kovácsi 
Zsoldos, lihérti Zarka, nvárádi Dékán, Derecskei, takácsi Kozma, 



takácsi Nagy, Gyimolti, mezőlaki Zámbó, Szalóki, tapolcafői Török, 
Vinári és mátéházi Vitéz; a pápai birtokosok között pedig: Pápai, 
Garai, Szapolyai, asszonyfalvi Ispán, pápai Kalmár, Kapucsi, Ré-
pási, Sávolyi és Uzsali. 

Az »oppidum Papa« lakói közül azokat, akik az udvarnoki 
és jobbágy sorból kiemelkedtek, a XV. század eleje óta (61/44) 
polgároknak (cives) nevezik. Számuk egyre emelkedik, s 1500-ban 
már 500 pápai polgár megjutalmazásáról olvasunk (112/608). 
Ügy látszik tehát, egységes polgári rend alakult ki Pápán is, ami 
különben a jómódban élő városnak érthető következménye. A 
szellemi művelődés nyomaival is elég korán találkozunk: még a 
Garaiak ide telepítik a ferenceseket (48/105), akiknek kolostori is-
kolája van; 1508-ban már egy másik, valószínűen városi iskoláról 
hallunk (66/85); 1520-ban a karthauziak házát is említik (112/608). 

Az anyagiakban gyarapodó városnak a külső képén is csakha-
mar változás észlelhető. Megindul a szilárd anyagból — leginkább 
kőből és téglából — készült és zsindellyel fedett polgári ház 
építése, amely már nemcsak lakóhely, hanem egyúttal műhely vagy 
bolt is. A környékbeli nemesek is inkább benn laknak a városban, 
s házaik emelik annak városias jellegét. E mellett azonban a kül-
sőbb részeken továbbra is megmaradnak a korábbi építőanyagok: 
vályog, agyag, fa, zsúp és nád. A középkorvégi Pápának két utcá-
idról is történik említés: Szent László-utca (1484: 48/105) és 
Hosszú-utca (1520: 112/608). Mindkettő megvan ma is, csak az 
utóbbinak Horthy Miklós Fő-utca a neve. Az akkori házak közül 
ma is áll még a manzárdtetős, renaissance homlokzatú Korvin-ház, 
Mátyás király állítólagos vadászháza, mely 1465-ben épült (48 
103), s á mai városnak legrégebbi épülete; félkörívű kapuja fölött 
a Gutkeledek címerrészletével bővített Korvin-címer látható. 

Mai értelemben vett városhatárról, és annak dűlők szerinti 
beosztásáról még nem tudunk, pedig ezek kialakulásának kezdetét is 
ebben a korban kell keresnünk. Akár a régi Udvarsukának (3, !í. 
185—186; 2/V. 101 — 103), akár a Pápaiak falujának (112/606) 
határait leíró okleveleket nézzük, lehetetlen a jbennük szereplő 
adatok és megnevezések alapján ma eligazodni és azokat egységbe 
foglalni. Az tény, hogy a lakosság növekedésével arra kényszerül a 
város, hogy korábbi határait kifelé növelje; a természetes terjesz-
kedésnek ez az útja azonban a szomszédos községek kialakulásával 
hamarosan bezárul. Úgy gondoskodnak tehát új területről, hogy 
a pápai polgárok zálogbavesznek szomszédos birtokokat (112/608), 
amelyeket később megvéve a városhoz csatolnak. Arról is tu-
dunk, hogy ilyen átcsatolást néha erőszakos úton is csináltak: 1430-
ban a Garaiak a Kisgyimóthoz tartozó »Korláth-Berke« és »Gyurg-
Teleke« nevű földeket elfoglalják és városukhoz csatolják (112/605). 

A pápai határ egyébként már a maihoz sok vonásban hasonló 
képet mutat. A termeszetett növények között már nemcsak gabona-
féléket találunk, hanem zöldséget, kendert, gyümölcsöt is (46 IV. 
416). Az öreghegyi szőllőket már a XIII. században említik 



(48/161). A nedves réteken fejlett állattenyésztés folyik (2/1. 430— 
432), s állataik számára takarmánynövényeket is termelnek. A ga-
bonát a tapolcai malmokban őrlik meg, ahol ezért »őrlési tizedet 
szednek (46/111. 317). Valószínű, hogy a határ fában már nagyon 
szegény, s a hajdani erdők helyén szántóföldek és legelők van-
nak, s csak itt-ott maradt belőlük kisebb erdő (46/1II. 317), liget 
(46/1V. 416) vagy bozótos (3/II . 186). Jellemző különben, hogy a 
pápaiaknak már 1406i-ban külön királyi engedélyük van arra, »hogy 
tüzelésre és építésre alkalmas fákat a Bakony erdőből szükségle1.-
teikre elegendőt használhassanak« (112/605). A Tapolca régi tava 
még ott terjeszkedik a K-i határban, és ha nádat még ad is, sőt a 
XV. század vége felé már halastónnak is használják (66/169), mégis 
nem az már, ami régen volt: egyre erősebben kezd már kibonta-
kozni egy újabb jelentősége, védelmi értéke. Üj idők szele fújdogál 
már a középkorvégi Pápa fölött: védelemre kell berendezkednie 
egy még távoli ellenség, a török ellen, s az a halom, amelyen a 
város kialakult* s amelyet K-ről és É-ról a tó határol, szinte kínál-
kozik a várépítésre, mert csak D-en és Ny-on kell megerősíteni. 
Tehát a várépítés — amelv a következő három századra megszabja 
a város életét és fejlődésének az irányát — szintén a pápai miliő 
egyik tájadottságából magyarázható. Már korábban is találkozunk 
itt ilyen várépítő tevékenységgel. Azt olvassuk ugyanis városunk tör-
ténetében, hogy a Pápa-család egyik tagja királyi engedéllyel 
1430-ban várat épít zsemlén birtokán (40/177; 112/602, 605). 
Ennek a várnak — amely csak kisebbfajta földvár lehetett — sze-
repéről, sorsáról, de még a helyéről sem tudunk semmi közeleb-
bit. Egyeseknek (99/60; 44/91) az az állítása, hogy e vár a Bakony 
egyik csúcsán, Kis-Pápaváron épült volna, már csak azért sem 
elfogadható, mert a Pápaiaknak a Bakonyban sohasem volt birtoka. 
A Garaiaknak már előbb volt Pápán várszerű kastélya, amit 1402-
ben már várként emlegetnek (91 /VI. 25), s amikor a Pápaiak várat 
építenek, ők is kiépítik a magukét: 1441-ben (112/606) már áll 
a pápai vár — a mai Esterházy-kastély helyén —; nemsokára a vá-
rost is fallal veszik körül (48/20), s a várnai csata évében már 
megvan a Csesznek—Ugod—Pápa—Somlóvár védelmi vonal. A 
pápai várnak tartozékai a szomszédos községek közül: Kup, Szere-
cseny, Igar, Borsosgyőr (66/11; 112/609). A városfal megépítése 
rendkívüli hatással van a későbbi fejlődésre: ez az oka a mai 
Belváros zsúfoltságának és szűk utcahálózatának; a Pápaiak faluja 
»Alsc<-Majorok«, Bellerszeg »Felső-Majorok« néven kívül marad-
nak a városfalakon, és elnéptelenednek, mert lakóik a falak védelme 
alá húzódnak. Ugyanígy járnak idővel a többi telepek is. Ennek a 
törökkort megelőző pápai tájnak a képén így jön létre egy ú j vo-
nás: a megerősített vár és alatta a fallal kerített város. 

Amint az előző korszak fejlődését megakasztotta a tatárvész, 
úgy a középkori város virágzásában is fordulót jelent a török idők 
kezdete. Mert bár a késő-középkori pápai táj védelembe helyezkedve 
várta az eljövendő törökvilágot, annak pusztításait mégsem tudta 
elkerülni. 



III. A VÉDEKEZŐ TÁJ ; A VÉGVÁRI PÁPA. 

Mohács után öt évre ismerkedik meg a keleti ellenséggel a 
Pápai-síkság. 1531-ben ugyanis — az ebből az évből származó 
veszprémmegyei rovásadóösszeírás adatai szerint (96/7) — portyázó 
török csapatok a megye legnagyobb részét fölégetik. A pusztítás 
után ekkor még elvonulnak, úgyhogy újból megindulhat a föl-
égetett falvak újjáépítése, illetve — a közelről tapasztalt veszede-
lem tudatában — az erősebb védelemre való berendezkedés. A 
megye K-i felén Veszprém őrködik, a Ny-i résznek meg Pápa a 
védelmezője. Mindkettőnek a munkáját több kisebb vár támogatja; 
így alakul ki a megye területén két védelmi övezet: K-en a Palota— 
Veszprém—Vázsony vonal, Ny.-on pedig Csesznek, Ugod, Pápa, 
Döbröníe, Somlóvár és D eve cser váraiból álló övezet (96/35—57). 
Ezek a várak a megye végbeli magyar vitézeinek a küzdőhelyei, 
amelyek körül másfélszázados hősi harc folyik, s ebben a küz,L 

delemben nemcsak a megye magyarsága fogyatkozik meg vesze-
delmesen, hanem elvadul és visszaesik a táj is. Bennünket most 
közelebbről csak Pápa és annak környéke érdekel. 

Az a vezető és irányító szerep, amelyet a középkori pápai 
tá j életében a virágzó »oppidum Papa« töltött be, hamarosan átszáll 
a . Castrum Pápa x-ra, a pápai vár ra. Ennek helyét nemrégen még 
a terület adottságai jelölték ki, de most megfordul a viszony: a vár 
föléje nő a tájnak!, s annak életét két sorsdöntő századon keresz-
tül irányítja, s még az alatta elterülő város is csak úgy fejlődhe-
tik, ahogyan az egész környékre vigyázó vár azt megengedi. 

Az a vár, amit még a Garaiak építettek a mocsaras tó és a 
Tapolca mentén elnyúló alacsony dombnak az ÉNy-i végén, inkább 
csak megerősített kastély volt, s a török idők elejére bizony már 
eléggé megrongálódott; a várost körülfogó fal is csak alacsony 
földhányás lehetett, tetején gyönge palánkkal, amely talán az egézs 
akkori várost körülvette. Ez tűnik ki Martonfalvay Imre deák Em-
lékiratából (82/152), aki a város földesurától 1543-ban ideren-
delve így foglalja össsze az akkori állapotokat: »Az várat pusztán 
találám, várassát épületlen« (82/145). A földesúr parancsára ő 
kezdi erősíteni és igazi várrá alakítani Pápát. A régi városfalat ki-
sebbre veszi, ami által a város szélső részei — »majorság«-nak ne-
vezi őket (82/148 — kívül szorulnak a városfalon, amelyet az akkor 
divatos módon építenek: földbeszúrt és vesszővel összefont két 
karósor közét földdel és kövekkel töltik ki, s kívülről mély és szé-
les árkot vonnak köréje (82/150). Majd a belső várat fallaiv bás-
tyákkal és lőrésekkel erősítik (82/152). S ebből a gyorsan össze-
hevenyészett palánkból, azaz magyar módra épített várbóL kétszer 
is (1543,1555) visszaverik a támadó törököt (82/147, 165—166). Az 
így létrehozott pápai végvár — vagv mint Martonfalvay mondja: 
»végház« (82/149) — 1586-ig többször változik, átépítik korbeli 
várépítési elvek szerint, s a század végén mint új-olasz rendszerű 
erődítmény jelenik meg (48/32). A városnak minden eddig isme-



retes törökkori képe (20/10; 66 25; 48/30; a városházán őrzött 
»Igaz rajzolat ja Pápa várának e Magyar Országba midőn a keresz-
tény a töröktől megvette. 1597. aug. 19.« feliratú festmény, melyet 
a korbeli eredetiről Karl Schmidt másolt 1823-ban) ezt ábrázolja 
már. Alaprajza szabálytalan sokszög, amint ez a XVIII. század kö-
zepéről származó és Maynzeck Henriktől készített városi térképen 

10. ábra. Pápa alaprajza 1750 körül. (Eredetije a városi levéltárban.) 

még jól kivehető. (L. 10. ábra.) K-en a mocsaras tó, É-on a Ta-
polca ad neki természetes védelmet, D-en és Ny-on pedig kettős 
cölöpzettel megerősített sánc, földtöltés és kőfalak (55/435) s ezek-
nek fordulóinál szélesen kiugró szögletes bástyák védik, a város-
falak alatt pedig a tóból kivezetett és a Tapolcába visszatérő széles 
vizesárok a Citica húzódik. Ez utóbbi a későbbi korban összeszű-
kítve a mai város szennycsatornája lett, de még ma is mutatja a 
hajdani városvédő vizesárok helyét és irányát. A mai Tókert-utca 
felső vége körül indult ki a tóból, s az Antal Géza-téren át a 
postaépület irányában az Árok-utca, Tüzoltó-utca, Bástya-utca, Ir-
hás-utca, Kis-tér, Prohászka O.-utca és Flórián-utcán át a vár Ny-i 
részén ért vissza a Tapolcába. (A Flórián-utcai szakasza ma már nin-
csen meg, helyette a Vásár-utca É-i végénél vezették a folyóba.) A 
mai Városmajor és az Irhás-utca helyén, meg a Prohászka O.-utca 
és Flórián-utca összeszögellésénél állott egy-egy kiugró, négyszögű 
bástya. A falakon több kapá van: a Tizesmalom táján a Tüzeskapú 



(55/435) , a Kisrtér helyén a Borsosgyőri-kapú s az Antal Géza-
téren a Halászkapú (48/55, 113; 133/4). Említenek még egy ne-
gyediket is, a Szent. László-kapút (82/165), de ennek helyét csak 
sejteni lehet: talán a mai Vajdai-utca helyén lehetett, ahol a már 
akkor meglevő Szent László-utca kiért a bástyára. A falak meg-
építése után csak ezeken keresztül lehetett a városba jutni. A vé-
delemre berendezkedő városnak ez a kényszerű forgalomkorláto-
zása az első ú j vonás a törökkori tájnak a képén. 

A városfalakkal körülhatárolt területnek É-i sarkán — a mai 
Esterházy-kastély helyén — állott a négyszöges alaprajzú, fallal és 
bástyákkal megerősített vár. (L. 10. ábra.) Ez és a fallal kerített 
város együtt alkotta a pápai végvárt, amely nemcsak a közvetlen 
környék védelmezője, hanem a távolabbi részeket is védi. Védő-
képessége érdekében sokat áldoznak rá a földesurai. A Szapolyaiak 
helyébe lépő Thurzókat (1528—1535) hamarosan felváltják az 
Enyingi Törökök (1535—1618), s a »Castrum Pápa« végvári élete 
olyan elválaszthatatlanul fűződik az ő nevükhöz, mint az »oppidum 
Papa« virágzása a Garaiakéhoz. Nekik és vitéz kapitányaiknak kö-
szönhető, hogy amikor 1550 körül már a megye egész területe 
török kézen van, Pápa és környéke még mindig magyar birtok 
(96/14, 43), s a töröktől földönfutóvá tett maradék-imagyarok 
egyik befogadója. Mint a városnak is földesurai azt hamarosan a 
maguk református vallására térítik, amivel a XVII—XVIII. század 
vallási villongásainak a magját vetik el. 

A pápai végvár őrsége eleinte színmagyar — sok közöttük a 
birtokavesztett nemes — később eléggé kevert. Veszedelem esetén 
a város polgársága is segíti »a nappali építést az várasson és az 
éjjeli vigyázást az vártán« (82/151). Már 1551-ben a gyalogságon 
kívül 920 főnyi huszárcsapat is szolgál a várban (48/32), amely 
három év múlva már mint a dunántúli főkapitány székhelye szere-
pel (96/14; 48/31). Egyik kapitányát — Huszár" Pétert ~ a XVI. 
század híres huszártisztjei között emlegetik (51 III. 220). Jelentő-
ségét — és egyben a közeli környék fában való szegénységét — 
az is bizonyítja, hogy 1545, 1563 és 1577-ben külön királyi enge-
délyt kap a vársáncok kijavításához szükséges fának a Bakony erdő-
ségeiből való vágására (112/610; 98/11.). Maga a király is segíti 
(82/169), máskor pedig (1556, 1559, 1569) Veszprém, Sopron és 
Vas megyék jobbágyságát rendeli ide az országgyűlés ingyen mun-
kára (117/4; 42/1V. 16; 96/11). Sőt arról is tudunk, hogy egy-
időben (1578) több más hazai végvár zsoldosaival együtt a pá-
paiakat is a török támadástól rettegő alsóausztriai rendek fizetik. Ez 
a segély azonban igen sokszor elmarad, s az e miatt lázongó zsol-
dosok gyakran nagyobb pusztítást zúdítanak a tá j magyar lakossá-
gára, mint maga a török: gyújtogatnak, rabolnak és komoly vesze-
delem esetén gyáván megfutnak. Ezt olvassuk Pápa 1500 főnyi 
vallon őrségéről (96/11), máskor meg a devecseri és ugodi zsol-
dosokról hallunk hasonlókat (42/IV. 290). 

Mint minden magyar végvárnak, a pápainak is vannak birtokai. 
Bognár Imre Ede: Pápa településföldrajza. 5 



A végvári élet folyamán a közeli községek közül ezek a vár birtokai: 
Zsemlér, Hanta (82/152), Borsosgyőr, Kup, Nyárád, Teszér, Ki-
rályfölde és az ugodi vár megszűnése után ennek birtokaiból Gyi-
mót, Tamási, Ugod és Csót (96/44, 48). Érdekes különben, hogy 
a várossal tőszomszéd Hódoska viszont Döbrönte várbirtoka (96/36). 

De bármennyire is meg van erősítve és birtokokkal ellátva 
a pápai vár, sorsát el nem kerülheti: az 1593-ban meginduló ti-
zenötéves háború második évében Győrrel és Komárommal együtt 
török kézre kerül (96/30). Bár három év múlva felszabadul, a tö-
rökök itt tartózkodásának mégis nyoma marad: a várat is körülve-
szik a Cincához hasonló vizesárokkal, amely — Istvánffy leírása 
szerint — tíz láb mély és kétszer olyan széles (55/435). Ez az árok 
ma már nincs meg, de a már említett 1597-es városképen jól lát-
ható-, és a mai Várkert Grófi-úti bejáratától a Fő-tér É-i részén át 
a Tizesmalomig húzódott. 

A visszafoglalás után sem ül el teljesen a harci zaj Pápa körül, 
mert bár a zsitvatoroki béke (1608) rögzíti is a végvárak vonalát, s 
hosszú időre állandósítja az akkori állapotokat, a harc végnélküli 
portyák, lesvetések, rablások és vásárfölverések formájában tovább 
folyik. Sőt talán ekkor lesz Pápa igazán végvárrá, amelynek kör-
nyékén — mint szerte az ország végvidékein — a korábbi századok 
színmagyar lakossága, inagyarnak-töröknek egyformán adózva, egyre 
fogy és pusztul. A megye K-i fele a XVII. század elején már majd-
nem teljesen lakatlan (96/9). Ny-on Pápa körül kisebb a pusztu-
lás, de a tá j képe itt is elszomorító. Már 1549-ben elpusztul a 
Pápai-síkság É-i része (111/5), 1594-ben meg tatárcsapatok dúl-
ják végig (91/V. 69), s az elhurcolt magyar jobbágyok Kelet 
vásárain rabszolgaként kallódnak el. Sem a lakosság pusztulása, 
sem a községek eltűnése nem hirtelen történik: egyesek többször is 
elpusztulnak, de ha nyugodtabb idők járnak felettük, újraélednek és 
betelepülnek; mások viszont a rovásadólajstromokban már nagyon 
korán »puszta hely«, megjelöléssel szerepelnek. Pápa körül ilyen 
»puszta hely« lesz 1540-ben Döbrönte; 1542-ben Debrés; 1544-ben 
Szűcs és Béb; 1545-ben Sávoly és Simonháza; 1546-ban Ugod, 
Nagygyimót, Bödöge, Vanyola, Hodoska, Agyaglik, Igar, Attya és 
Tapolcafő; 1548-ban Koppány; 1552-ben Ganna; 1553-ban Asz-
szonyfalva; 1556-ban Nagytevel; 1557-ben Vinár és a közben újra 
települt Igar; 1559-ben Zsemlér; 1567-ben Ihászi és az újjáéledt 
Nagytevel; 1593-ban Jákó; 1598-ban Alásony és Szalók (96/23— 
158). Mindez a magyarság szörnyű pusztulását mutatja, amely leg-
erősebb a Pápai,-síkság K-i részén és a Bakonyalján. A törökkori 
táj képén a magyarságnak ez a nagy elfogyatkozása, a pápai tájnak 
ez a nagyfokú kiürülése a második jellemző vonás. S vegyük ide 
még azt is, hogy a felsorolt községek közül Döbrönte, Szűcs, Kop-
pány, Béb, Nagytevel, Ganna és Jákó többé nem is épülnek fel a 
török idők alatt, s a belőlük kipusztult magyarság helyét idegen 
telepesek foglalják majd el a XVIII. század folyamán. Az egész 
megye területén körülbelül 90 község pusztul el (78 III. 134), 



•pedig Veszprém megye még aránylag védettebb terület. Ilyen 
megyei viszonyok mellett nem csodálkozhatunk azon, hogy a 
Dunántúl népsűrűsége, mely a XV. század végén még 19.5 volt, a 
XVII. század elejére már 4.5-re esik vissza (78/1II. 87). 

De nem vigasztalóbb e kép magában a városban sem. A török 
idők legelején a máshonnan jött menekülőkkel egyideig még emel-
kedik a szláma a lakosságnak, amelyet a védelmet adó falakon belül 
még erős szálak kapcsolnak a földesúrhoz, mint alább a céhekkel 
kapcsolatban ezt látni fogjuk. 1543 óta azonban rohamosan fogy-
nak az adóköteles porták;, s a rovásadó-összeírásokban egyre több a 
»,puszta porta<. Érthető tehát, hogy Martonfalvay 1544-ben azt írja 
az Emlékiratában, hogy »az község is igen elfogyatkozott val a« 
(82/151). Az adólajstromok adatai szerint (96/42—43) az adózó 
pápai porták száma a XVI. század első felében a következő képet 
mutatja : 

1531-ben 194 adófizető porta 
1542- „ 205 
1543-ban 240 
1554-ben 140 
1552- „ 88 
1556-ban 66'5 „ „ 

Tehát Pápa is — mint általában a törökkori magyar mezővárosok 
a Dunántúl — kisnépességű település, kisszerű viszonyokkal és ál-
landó küzdelemben a fönnmaradásért. Erre a kisszerűségre misem 
jellemzőbb, mint hogy még 1696-ban is csak 339 háza van a vá-
rosnak, pedig ebben a számban már bennfoglaltatik a falakon kívüli 
»külvárosinak a 31 háza is (96/44—47). S ebben a kisnépességű 
városban azóta, hogy az Esterházyak földesurasága alá kerül (1624), 
mégis élénkebb élet mutatkozik. 

Arra vonatkozólag, hogy az említett menekülők honnan jö-
hettek ide, némi sejtési alapot nyújtanak az e korbeli pápai nevek 
közül az ilyenek: Csóti, komáromi Szabó, kádártai Szabó, Acsádi, 
Pesti, Csepeli, Hidegkúti, Eperjesi, Somogyi, Pécsi (42/11. 315— 
321), Takácsi, Kovácsi (66 193), Csöglei (112/611), Teveli (46/V. 
426), Lázi (42 I. 159), Csepelszigeti, Érsekújvári, adonvi Szíics 
<113/634, 638). 

Nemcsak Pápán, de a környéken is, a régi köznemesség he-
lyébe egy új nagybirtokos osztály lép, s a régiek kihalnak, vagy 
elszegényedve a városba húzódnak (91/V. 67). A régiek közül 
talán csak a hajdani Pápa-nemzetség oldalhajtásai: a Békásyak és 
a mezőlaki Zámbók — a szomszédos Békás és Mezőlak urai — 
tartják meg ősi birtokaikat ebben a korban is (96/17; 118/67; 
91/307). S amint a helyi és vidéki birtokosok körében ilyen ki-
cserélődés észlelhető, hasonló társadalmi átalakulás mutatkozik a 
városnak sokfelől összetevődött lakosságában is. A városfalak mö-
gött a XVII. század végére egy ú j néposztály alakul ki, amely már 
.sem nemes, sem jobbágy, hanem a kettő között elhelyezkedő pol-



gár az előbbinek összes kiváltságaival és az utóbbinak egyre csök-
kenő terheivel. Nemcsak az »oppidum Pápa« polgárainak adott 
kiváltságokat őrzik féltékenyen, hanem azok mellé még újakat is 
szereznek a földesúrtól vagy magától a királytól. így 1577-ben a 
törökkel szemben tanúsított vitézi szolgálataik jutalmaként egyidőre 
minden országos adó alól mentességet kapnak; az ország egész 
területére szóló vámmentességüket is gyakran megújíttatják (98 / 
II.). Élükön a városbíró áll. A tulajdonképpeni jobbágyok és zsellé-
rek a v árosfalakon kívül laknak az egykori Pápa falu és Bellerszeg 
területén, melyeket e korban már »Alsó- és Felső-Majorokénak 
neveznek. Ezek is elpusztulnak, de újraépülnek, s lakóik nem 
részesülnek a városiak kiváltságaiban. Annyira külön életet élnek, 
hogy mindegyiknek külön bírája van, aki a zsellérek ügyeit intézi.. 
Sajátságos helyzet áll tehát elő a törökkor végére: a kiváltságokkal 
rendelkező város falai alatt — a mai Alsó- és Felsőváros helyén 
— két önálló falusias település fejlődik. A »Majorok« lakói köny-
nyebben művelhették a határ földjeit, amelyeknek nagy része még 
úgyis a földesúré volt; viszont a falakon belüli polgárság inkább 
foglalkozhatott iparral. A túlnyomórészt iparos város és a majd-
nem kizárólag földművelő »Majorok« a védekezésre berendezke-
dett pápai tájnak egy újabb vonása. 

A város ipari élete ebben a korban már teljesen a céhek irá-
nyítása alatt all. Eleinte csak a mindennapi szükségleteket kielé-
gítő iparok lendülnek fel, illetve folytatódnak a középkori város 
iparai, majd a végvári élet katonaszükségleteit szolgáló iparágak 
virágzanak (kopja-, nyereg- és szíjgyártók, kovácsok, csiszárok, 
fegyverkészítők), később pedig a megnövekedő és sokirányú szük-
séglet nemcsak új , hanem egészen speciális, a városra jellemző 
iparokat (molnárok, fazekasok, vargák, csizmadiák, irhások) is meg-
teremt. Még a XVI. században kapnak ú j céhlevelet a szabók, mol-
nárok, mészárosok és szűcsök (66/177). A XVII. század folyamán 
pedig a következő céhek alakulásáról tudunk: csapó (1606), aszta-
los (1607), borbély (1608), varga (1609), kovács (1613), arany-
műves (1614), csizmadia (1621), gombkötő (1626), ács, bognár, 
takács (1660), kádár (1701) (113/634—639). A kovácsok céhe 
— mint céhlevelük (113/94—103) mondja— eredetileg a kopja-, 
nyereg-, szíj- és lakatgyártók, kovácsok és csiszárok együttes céhe 
volt, később mindegyik különvált. így ezekkel együtt a XVII. szá-
zad második felében legalább 21 pápai céh van. Mellettük azonban 
vannak már olyan iparosok is, akik csak a következő században 
alkotnak majd céhet. Ily nagyszámú iparosság. mellett tehát nem 
okoz semmi különösebb ipari zavart annak a »több mint 600 refor-
mátus mesterembernek és katonának« az eltávozása Pápáról (63/36), 
akik az Eszterházyak alatt meginduló ellenreformáció idején 1660-
ban a közeli falvakba költöznek ki. Helyüket ugyanis hamarosan 
katolikus iparosok foglalják el, ők viszont letelepedésükkel a falvak 
fejlődésére vannak jótékony hatással. A szigorú céhszabályok sze-
rint felszabadított legény »vándorolni« mehetett, ha akart (113/92).. 



A céhekkel kapcsolatban néhány fontos megfigyelést tehetünk az 
akkori életre. Ilyen az, hogy az összes céheket a földesúr engedé-
lyezi vagy erősíti meg, ami a földesúri jogkörnek az iparűzésre 
s azon keresztül a város életére való kiterjedését mutatja. Ez más-
ként azt jelenti, hogy az egyébként talán független polgár is a 
földesúr alá tartozik. Az is feltűnő, hogy a kisbirtokú magyar ne-
mes ekkor még nem idegenkedik az iparűzéstől : egyes pápai céhek 
(borbély, csapó, csiszár, mészáros, molnár) egészen vagy részben 
nemesekből állnak. Amikor azonban a várban szolgáló idegen zsol-
dosok hatásaként a XVII. század vége felé a németek is kezdenek 
szórványosan feltűnni az iparosok között, a magyar kisnemes kezd 
visszahúzódni az ipartól. A német zsoldosok említett hatása abban 
is jelentkezik, hogy pl. az ácsok és bognárok céhlevele német-
nyelvű, amiből nyilván következtetni lehet ilynemű német iparo-
sokra (113 634). Érdekes megfigyelni azt is, hogy a város életére 
a céheknek milyen irányító szerepe van: a városbírót közülük vá-
lasztják; a rendre és vagyonbiztonságra vigyázó fegyveres polgár-
őrség és a tűzoltók az ő soraikból kerülnek ki; a »víz folyamát« 
évenkint egyszer a molnár céh tisztítja (66/182), s fejük, a »viz-
mester« intézi a »malomszer« ügyeit (66 183). A városi egészség-
ügy pedig a borbély céhhez tartozik (91 /V. 68; 48/29). 

Ebben a korban is egyik legvirágzóbb iparág, különösen a 
XVII. század második felében, a malomipar. 1557- és 1559-ből 
ránk maradt a pápai malmok pontos összeírása a birtokosaik ne-
vével együtt (69 43). E szerint 1557-ben 8, 1559-ben 9 malom 
van Pápán, de e számokban nincsen benne az ekkortájt sokat em-
legetett Tizesmalom«, amely valamennyi között a legnagyobb, és 
az Eszterházyak birtoka. 1608-ban hallunk róla először (66/183), 
s Eszterházy László pápai várának 1648-as leltárából tudjuk, hogy 
»nyolc malomkereke forog őrlésre, a kilencedik a szürkalló, tize-
dik a deszkametszőmalom« (66 191). Ez utóbbi az akkor már fa-
szegény pápai tájon csak bakonyi fát dolgozhat fel, s így jelentős 
mértékben hozzájárul az egyre iparosabb város gazdasági vonzás-
körének tágításához. Ugyanezt kell mondanunk az asztalos, ács, 
bognár és kádár iparokról és a szintén a földesúr birtokát képező 
Sörjözöház''-vó\ is (1628: 112 611; 66/191), amelv a róla elne-

vezett Sörház-utca (ma Török Bálint-utca) elején épült; ezt az 
urasági házat ma is »Sörház«-nak nevezi a nép. 

Fejlesztői eg hatott a pápai iparra a nagyszámú végvári ka-
tonaság sokféle szükségletének kielégítése is; és hogy a kereske-
delmi forgalom mekkora lehetett, azt meg az mutatja a legjobban, 
hogy a XVII. század folyamán külön pápai harmincados vámhivatalt 

.állítanak fel (48/2.8). Nem csodálkozhatunk tehát azon., hogy 
— Veszprém helyett — ebben a háborús viszonyok közt is életet 
mutató városban tartják a megyegyűléseket (66/44; 130/355). 

A pápai iparosok készítményeiket vagy helyben adják el, vagy 
más helyek vásáraira szállítják (110/115). A régi vásárok a vég-
.vári élet alatt is megvannak, ha eleinte talán nem is nagyon for-



galmasak a háborús bizonytalanság miatt, mégis híresek a pápai 
»kótyavetyék« (61/55). A város piacán — a mai Szent Imre herceg 
téren — állandó üzletek és boltok is vannak már; vásárok alkalmá-
val ide rakodnak ki az iparosok is árúikkal, míg a gabona-, zöld-
ség- és állatvásárokat a városfalon kívül a Halászkapú alatti térsé-
gen — mai Széchenyi-téren — tartják. (L. a Maynzeck-féle térké-
pen: »Forum pro celebrandis nundinis« 10. ábra.) A forgalmat le-
bonyolító utak a háborús viszonyok miatt nem nagyon biztonságo-
sak; az is megesik, hog"y a víz és sár miatt nagyon nehezen lehet 
megközelíteni a várost (48/28). 

A törökkori város földművelését is nagyon megnehezítik a 
háborús idők. Csak a városfalakhoz közel eső földeket művelik, a 
többit parlagon hagyják. A réteket és legelőket ellepi a víz (61/ 
52), s a megfogyott, kevésszámú lakosság gazdálkodás helyett a 
várőrségnek kénytelen segíteni (82/151). Később a XVII. század-
ban már élénkebb a földmüvelés a pápai határon, s az addig elha-
gyott, bozóttal fölvert részeket, a vizes legelőket és réteket, a par-
lagon hagyott földek egy részét újra müvelés alá fogják. Az el-
vadult kultúrtáj tehát megint emberibbé szelídül. A határ nagyrésze 
még közös legelő vagy urasági birtok. Igazi földmüvelés az utób-
bin van, s ezt jobbágyok művelik. Nekik köszönhető, hogv Pápa 
már a XVIII. század legelején a dunántúli kuruc hadak egyik élel-
mezési központja lesz. A „városiak földjei a határnak Borsosgyőr, 
Lak és Gyimót felé eső részein vannak, de még 1696-ban is csak 
267 mérő fö lde t müveinek (kb. 135 hold) (96/45), ami a város 
lakosságszámához viszonyítva és a szomszédos községek ugyan-
ezen évi adataival összehasonlítva — mint alább látni fogjuk — 
nagyon kevés. A határ K-i részének homokján vannak a polgárok 
szőllői (91 /VIII. 277; 96/45); a városfalakhoz közelebb pedig 
veteményeskerteket említenek (91 /V. 67). A védelemre szolgáló 
tónak az egyik részét az uraság halastónak használja (98/VI.). A 
gabonát »gabonásház«-ban tárolják (112/610), és a tapolcai mal-
mokban őrletik meg. A terjedelmes urasági réteken a háborús vi-
szonyoknak megfelelő arányban szarvasmarha- és juhtenyésztés is 
folyik; sajtkészítésről is olvasunk (66/190); a gyapjút bizonyára 
a helybeli csapók, a bőrt meg az irhások dolgozzák fel. 1648-ban 
említik a »Kecskevár« nevű urasági akolpusztát a mai Dörzeménv-
major területén (66/190). 

Az 1696. évi adóösszeírásból a város körüli falvak földművek 
lésére — s egyúttal viszonylagos nagyságukra is — vonhatunk va^ 
lamely es következtetést. Az összeírás ugyanis az el nem pusztult 
falvaknál feltünteti, hogy mennyi földet művelnek. így Bödöge 166, 
Békás 315, Borsosgyőr 380, Csőt 128, Dáka 290, Gyimót 108, 
Kovácsi 156, Kup 220, Kéttornyúlak 300, Mezőlak 588, Nóráp 
378, Nyárád 170 és Vaszar 437 mérő földet művel. (Egy mérő kb.. 
fél holdnak felel meg.) A földművelés mindenütt a primitív kettős 
vetésforgató gazdálkodással történik. Külön színt ad a pápai tájnak 
a nemadózó nemesi falvak csoportja: Acsád, Adásztevel,. Dereske^ 
Görzsöny, Mihályháza, Szalók, Takácsi, Tapolcafő (96/75—154),. 



A város határának jejlöclését a törökkori birtokviszonyok za-
vartsága miatt nem tudjuk figyelemmel kísérni; csupán annyit mond-
hatunk róla, hogy a város körüli kis helységek a nyugalmasabb 
idők beálltával újraépülnek ugyan, de a XVII. század közepe óta 
már mint a városhoz tartozó majorok és puszták szerepelnek csakr 
részint a földesúr, részint a polgárok birtokában. így említik pl. 
Igart, Hantát, Sávolyt és Újhegyet (ma Törzsökhegy?), mint a 
pápaiak szőllőit (96/45; 91. VIII. 277). Zsemlér önállósága meg 
azzal szűnik meg, hogy várbirtok lesz, s attól kezdve a város hatá-
rához is számítják. Sokáig zavaros a határ a »Kisgyimóti-puszta« 
felé is, mert egyes részeit a városhoz tartozónak vesznek, másokat 
meg nem. Az e miatti perek hosszan és eredménytelenül húzódnak 
már 1613-tól kezdve (98 VII.). Talán legtovább megmarad még 
Böröllő — vagy ahogyan a törökkorban hívják: Börölle-puszla — 
önállósága; a birtokperek tanúsága szerint ugyanis ennek határait 
még a XVIII. században is megkülönböztetik a pápai határtól (98 V.). 

A városházán őrzött 1597-es kép a fallal kerített városnak 
csak néhány házát ábrázolja, s utcát még alig mutat; tehát e szem-
pontból ez a kép nem korhű, mert már jóval korábbról adózó porták 
szerint ismerünk több pápai utcát is. így 1531-ben ezek az utcák 
szerepelnek a rovásadó-összeírásban (96/42): 

Piac-utca (ma Szent Imre herceg-tér.) 
Hosszú-utca ( „ Horthy Miklós Fő-utca.) 
Szent László utca ( „ n. a.) 
Új-utca ( „ Rákóczi-utca.) 
Lak-utca ( „ ? ) 
Viz-utca ( „ Szentilonay-utca.) 

1542-ben ugyanezeket említik, de az Új-utca helyett Kovács-utca 
(ma?) szerepel; 1550-ben meg a Kristóf-utcáról hallunk (91 121), 
amely a Maynzeck-féle térképen is szerepel,"és a szerint a rnai 
Korvin-utcának felel meg. Ugyanezen a térképen találjuk még az 
Ispitál-utcát is, a mai Eötvös-utca elődjét. Később, amikor a város 
lakossága a menekültekkel meggyarapodik, illetve amikor részben 
a környék is behúzódik a falak védelme alá, a házhelyek egyre 
jobban felaprózódnak. (Ez az oka a mai Belváros szűk és zsúfolt 
utcahálózatának.) Könnyen elképzelhető, hogy ilyen viszonyok kö-
zött milyen lehetett az akkori város egészségügyi szempontból 
egy-egy pestis vagy tífusz idején. A Maynzeck-féle térkép szerint a 
városfalakon belüli terület a törökkor végére teljesen beépül, s az 
utcahálózat majdnem mindenben egyezik a mai Belvároséval. Az 
erősen összeszükített és kissé ívesen hajló, nagyjában K—Ny irányú 
utcákat a középtájon összekötő keskeny közle-sor is felismerhető 
ezen a térképen. Ezek a közlék egyik utcából a másikba való át já-
rást rövidítették meg; ma is megvannak mint a város fejlődéstörté-
netének egyik érdekes maradványa. 

* A falakon kívüli »Alsó- és Felső-Majorok« többszöri elpusz-



tulás után is felépülnék. Ezeknél utcahálózatról nem igen lehet 
beszélni, mert mint falusias telepek csak egy-két utcából állhattak 
a mai Alsó- és Felsőváros területén. 

A házak építőanyaga most is agyag, föld, fa, nád és zsúp, ami 
még mindig a településnek a helyi adottságokkal való szoros kap-
csolatait mutatja. De egyre gyakoribb már a tégla- és kőház (112 
612), meg a cserépzsindelytető. Az épületek közül híres e korban 
a róm. kat. plébániatemplom, amelyet a reformáció óta 1660-ig a 
reformátusok használnak. A mai Öregtemplom helyén feküdt két 
hatalmas tornyával K felé fordulva (66/97). Körülötte helyezke^ 
dett el a »belső temető« fallal körülvéve (66 24, 98); a városfalakon 
kívül — a mai Anna-tér, Zrínyi-utca, Damjanich-utca és Batthyány-
utca helyén — volt a »külső temető«, amit 1652 óta emlegetnek, s 
ahová inkább csak a reformátusok temetkeztek (66/123; 63/54). 
1542-ben már kórház is van Pápán (96 42); az Ispitál-utcában ko-
rán megkezdi működését az Ispotály vagy szegényház (48'29). 

A végvári város szellemi művelődésére jellemző, hogy 
1559-ig fennáll a ferencesek régi kolostori iskolája (48/106), 1531 
óta pedig már megvan a mai ref. főiskola elődje (63/3). 1638-; 
ban a pálosokat telepíti ide a földesúr (66/30; 90 5). Még orszá-
gos viszonylatban is elég korán találunk nyomdát Pápán: 1574— 
1630 között működik itt a reformátusoknak egy nyomdája 
(136 16—18); 1624—1633 közt egy másikról is tudunk (136/19). 

Érdekes a törökkori Pápa lakosságát népi hovatartozás szem-
pontjából is szemügyre venni, már amennyire ez a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján lehetséges. Mind a várbeli katonaság, mind 
a városi polgárság eleinte színmagyar. Az idegen zsoldosok kö-
zül azonban egyesek itt megtelepszenek, s ha el is magyarosodnak, 
de nevük elárulja eredetüket. A városi levéltár okmányaiban szór-
ványosan már feltűnnek ilyen idegennevű pápai polgárok a XVI1. 
század elejétől kezdve. 1696-ból ismerjük az összes adófizető 
pápai háztulajdonosnak, zsellérnek és katonának a nevét, össze-
sen 339 házbirtokos, illetve 384 család nevét (96 44—47). Az 
utóbbiak közül magyarnevű 335 ( 8 8 0 / 0 ) és idegennevű — főleg 
szláv — 49 (I20/0). Ha a családok mindegyikére átlagosan 5 lel-
ket számítunk, megkapjuk a törökkori Pápa lakosságának körül-
belüli számát: 1920, ami bizony csak a kétszáz évvel előbbi »oppi-
dum Pápa« legminimálisabban számított népességével egyezik. Két-
száz év óta tehát semmit sem emelkedett a lakosság száma, s ez 
mindennél jobban elárulja a végvári Pápa helyzetét, amit csak sú-
lyosbít az, hogy 1683-ban — ha rövid időre is — de megint 
török kézre kerül a környékével együtt (48/35). 

A végnapjait élő török a várost és környékét úgy végigdúlja, 
hogy még az 1696. évi rovásadóösszeírásból is a pusztulás képe 
néz felénk. S ez a kép — bár a Pápai-síkság most is kevesebbet 
szenved — nem sokban marad el a dunántúli pusztulás általános 
képétől. A jobbágytelkek nagy része puszta, mert nincs, aki mű-
velje: a falvak legnagyobb része lakatlan, a lakottakban is csak 



néhány jobbágycsalád tengődik; egy részük a városba menekül, 
mint pl. a vaszari és ihászi jobbágyok, akik aztán innen járnak ki 
földjeiket művelni (96/45). A Kup—Ugod—Teszér vonaltól K-re 
egyetlen lakott község sincs, s a Bakony rengetegei emberek nél-
kül, magukra hagyatva terjeszkednnek Győr és Buda felé (96/33; 
51 III. 398). A végvári élet tehát a korábbi századok színmagyar 
lakosságának veszedelmes elfogyatkozásávaL sőt — a Bakonyban 
és a Bakonyalján — tragikus kipusztulásával ért véget. S amikor 
az 1699. évi karlovici békekötés után Magyarországról lemondva 
a török kivonul az elpusztult országból, cserébe a magyar végvárak 
lebontását kéri. Ennek esnek áldozatul a pápai végvár falai is: 
1702-ben lerombolják (12/155), s ezzel új korszakba lép a város 
élete. 

IV. A MILIŐ NYÚJTOTTA ENERGIÁK KIBONTAKOZÁSA ; 
A BAROKK PÁPA. 

Mint vihar után kiderülő égbolt, úgy köszöntött be Pápa 
1702-ben lerombolják (12/155), s ezzel új korszakba lép a város 
életének új korszaka kezdődik, s táj és város egységes fejlődés-
nek indul. Ez a fejlődés és ezzel együtt a tá j alakulása gyorsabb 
ütemű minden eddiginél. A városfalak megkötöttségéből kibonta-
kozó város és környéke egvideig ugyan még a kurud-labanc csa-
tározások színhelye (131 287, 375; 133/711), később természeti 
csapások is sújtják (tűz, pestis, árvíz), fejlődés mégis megy 
előre. 

Rákóczi dunántúli kuruc hadainak egyik főfészke és élelme-
zési központja (133 3) és Vak Bottyán főhadiszállása lesz a vá-
ros (131 375), amelynek lakói 1704 nyarán úgy elszaladnak a 
Bakonyba a labanc elől, hogy — egykorú följegyzés szerint — »a 
koldus sem maradt Pápán« (133 8; 66/23). 1707-ben pedig két 
ház kivételével az egész várost és a közeli falvakat égeti föl a né-
met (66 23; 131 665); elpusztulnák a pápai híres malmok is »ki-
hűl élődött nagyobb része ezen tartománynak« (131/25). De még 
ebben az évben újraépítik a kurucok az egész várost, mert helyze-
ténél fogva szükségük van rá. Ugyanekkor bontják szét a vár kö-
rüli »félig már úgyis romokban heverő« bástyafalat (131.477) 
és részben betömik a körülötte levő vizesárkot, amelyen keresztül 
híd vezet a várba (103 196). A városnak nehéz évei ezek: gazda:-
ságilag kimerni, leszegényedik, lakóinak egy része elpusztul, vagy 
elvándorol; aki pedig itt marad, az a kurucoknak segít, mint az 
egykorú följegyzés mondja: »Igen szép kevés a városi ember, aki 
fegyvert nem fogott volna« (133/10). De ezek a kuruc-labanc 
harcok — ha meg is viselik e várost — csak lassítják, de már meg 
nem akasztják a fejlődés menetét, amely a városfalak lebontása 
óta megindult, s amely oly rohamosan tör előre, hogy ahhoz egye-
dül csálk a középkori Pápa virágzása hasonlítható. A fejlődé^ eleinte 



lassan indul — az említett okok miatt — és mérsékelt ütemű, kisebb 
visszaesések is megfigyelhetők, különösen egy-egy tűzeset után, 
de a barokk-kor lendülete viszi előre a várost. S a barokk Pápa 
e fejlődésében két tényező működik közre: az egyik a helyi adott-
ságok kibontakozása, a másik meg a földesúr városfejlesztő tevé-
kenysége. 

A helyi adottságok eddig is megvoltak, de a végvári élet két 
százada alatt a város is, a táj is védekezésre volt kényszerítve, & 
minden, még az ipari termelés is, a védelmi szempontnak volt alá-
rendelve; a mezőgazdaságot is ez irányította, illetve akadályozta. 
S amikor megszűnik a védekező táj megkötöttsége és szabadon érvé-
nyesülhetnek ezek a tájadottságok, a sorra kibontakozó életformák 
tarka változatosságán keresztül a tá j sokféle lehetőségének egvre-
finomabb vonásai rajzolódnak ki, s a század vége felé a korábbi 
századok határtalan tág tájkereteibe lassan belenő a város, a kör-
nyék s a bennük élő ember. A legfontosabb ilyen pápai tájadottságok 
a Tapolca, a talaj és a kisalföldi peremhelyzet. A Tapolca — mint 
az egész Pápai-síkság egyetlen állandóvízű folyója — teszi lehetővé 
ú j iparágak kialakulását (kékfestő, papírmalom), illetve a már 
meglevők tovább fejlesztését (csapó, tímár, malomipar). Az eddig 
csak kettős vetésforgóval művelt talaj még nem merült ki, s bő-
séges termésével a város környékét a XVIII. század egyik jóhírű 
földművelő területévé teszi. A kisalföldi peremhelyzet pedig fontos-
utak metszéspontján ekkor érezteti igazán a hatását és teremti meg 
a helybeli iparral és kereskedelemmel együttműködve Pápa gazda-
sági érdekkörét, amely néhány kisebb eltéréssel majdnem egyezik 
már a maival. 

E tájadottságok mellett a másik főtényező a földesúr szerepe. 
Végig az "egész barokk koron és szerte az országban a városok fel-
építésének és felvirágoztatásának gyorsabb vagy vontatottabb üteme 
attól függ, vant-e az illető városban korát megértő nagyúr, aki 
gondolatokat, terveket ad, sőt pénzt áldoz városa kiépítésére (51 
IV. 392). S Pápán kettő ilyen is van: Eszterházy Ferenc tárnoka 
mester (1683—1754) és fia Károly egri püspök (1725—1799) 
(28/174). A barokk Pápa egész élete, virágzása ennek a két barokk 
nagyúrnak a nevével forrott össze. Ők szabják meg a város fe j lő-
désének az ütemét és egyben a várost mindenfelől körülölelő bir-
tokaikkal ennek a fejlődésnek a térbeli irányát is. Ennek a XVIIL 
századi fejlődésnek az eredménye még a mai város életén és képén 
is érezhető: ekkor alakult ki a városnak ÉNy—DK irányban hosz-
szan elnyúlt alaprajza, amelyet csak a legújabb idők fejlődése 
kezd megváltoztatni előnyösen. 

A helyi adottságok erőteljes kibontakozása és a barokk-szel-
lemű földesurak városfejlesztő tevékenysége egyre szépíti, fe j -
leszti, növeli a várost, amely e század alatt oly csodálatos f e j -
lődést és gazdasági fellendülést mutat, hogy szinte alig kísérhető-
nyomon. 

Hogy az újjáéledő városnak sok szálból összetevődő bonyo-



luit életét megismerhessük, nézzük először a lakosság életszükség-
leteinek a tájjal való kapcsolatait. A XVIII. század • közepéig a 
mezőgazdasági termelés súlypontja még a gabonaféléken van. Kö-
zülük is első helyen áll a rozs, az őszi vetésű búza, meg az uradat 
lomban a saját népe ellátására szép eredménnvel termelt kétszeres, 
vagyis búza és rozs keveréke. A tavasziak közül az árpa és a zab a 
legfontosabb. Kendert csak a háziszükségletek fedezésére, kis meny-
nyiségben és azt is kertszerűen művelik, különösen a város Ny-i-
határában, ahol az egyik dűlőnek azóta is »Kenderföldek« a neve. A 
század második felében az uradalom révén kezd terjedni a bur-
gonya és a kukorica termelés is, ' s így a mezőgazdasági terme- ; 
lés képe és ezzel a tá j arculata átalakul. A művelés alá vett föld^-
darabok elhelyezkedése és kiterjedése tekintetében is határozott 
különbség, illetve fejlődés tapasztalható a törökkori állapotokhoz 
képest. Az ú j fejlődés elején ugyan még kevés a lakosság, de a 
népességszám növekedésével hamarosan kevésnek bizonyul a régi 
szántóföldek területe, s ezért egyre több területet vesznek művelés 
alá. Megszerzik és végleg a városhoz csatolják a közeli apró tele-
peket, majorok és puszták formájában. S amikor a szomszédos falvak 
miatt a földszerzésnek és terjeszkedésnek ez a módja lehetetlenné 
válik, akkor a földesúrtól is kapnak földet. Figyelemre méltó ebből 
a szempontból egy 1730-ban Eszterházy Ferenc és a külvárosi 
polgárság között kötött földesúri szerződésnek következő két pontja 
(61/80): »Valamely földeken eddig Marháikat, úgy ezután is ottan 
szabadon legeltessék, mivel pedig általuk informáltatunk, hogy 
pápai városbeliek ugyan pápai határbul Puszta-Gvimóthoz alkal-
mas részt elhatároztanak, melyet említett majorbeli lakosok ez&-
előtt mint pápai földet szabadon élték, midőn azt megújítjuk, ott -
is szabad pascuatiójuk mint mások lészen és senkitől mástól ne 
turbáltatnának. A minemű szántóföldeket eddig bírtak s most is 
bírnak minden háborgatás n é l k ü l . . . tovább is az mi protectiónk 
alatt annak birtokában megmaradhassanak.« 

Az így szerzett területen belül is egyre nagyobbítják a szán-
tókat a legelők és rétek rovására. Amíg pl. a városi levéltárban 
ban őrzött Nagy-féle határtérkép (98/1X) (L. 11. ábra) szerint a 
század közepén a pápai határnak még igen jelentékeny része u r a -
sági és közbirtokossági rét és legelő, addig a század vége felé a 
II. József-féle felvételi lapról a határnak már ez a megoszlása t á -
rul elén (70/132—133) : 

legelő és rét 48 9 % 
szántó 425 „ 
szőllő 3 6 „ 
kert 3 2 „ 
erdő 1 '3 „ 
település 0'5 „ 

A határban levő szántókról kapja a lakosság a maga fogyasztásá-
hoz szükséges gabonát: a tá j talaján legjobban megtermő rozsot,. 



búzát és árpát, később burgonyát és kukoricát. A fejlődő konyha-
kertészet pedig a háztartás egyéb szükségleteit elégíti ki. A gazda-
sági növények közül leginkább azokat termelik, amelyekre a táj a 
legalkalmasabb (takarmánynövények, kender), s, ezeket is úgy oszt-
ják be a határ egyes részein, hogy legjobban megteremjenek és 
legkönnyebben feldolgozhatók legyenek. Ezért találjuk pl. a ken-

11. ábra. A pápai határ a XVIII. század közepén. (Eredetije 
a városi levéltárban.) 

derföldeket a Tapolca mellett. Mindez az életszükségleteknek a táj-
jal való szoros kapcsolatát és az embernek a helyi adottságokhoz 
való alkalmazkodását mutatja. 

A határ nagy része most is a földesúré, s a tágas urasági bir-
tok — egykorú följegyzés szerint — »gabonában, szénában és álla-
tokban igen gazdag« (103 195). Ezek az urasági földek, bár hoz-
zájárultak a város lakosságának eltartásához, mégis akadályt jelen-
tenek a terjeszkedésben: mindenfelől körülveszik a várost, csak a 
EK-i és DK-i határban nem. Az említett Nagy-féle térkép szerint 
errefelé vannak a polgárok jöldjei, az elszegényedett nemesek ki-
sebb birtokai. Az iparosok kezén is találunk kisebb telkeket, leg-
inkább szőllöket az Öreg-, Kis- és Törzsökhegyen; a vargák és 

csizmadiák szőllőskertjei a mai Urdoinbon vannak, amit ezért 
ebben az időben gyakran Csirizhegynek neveznek. Ez az érdekes 
kettős foglalkozás egészen a mai időkig, ha megfogyatkozva is, 
de fönntartotta magát városunkban. Nagyon elősegítette ennek 
kialakulását a hajdani várvédő tónak lecsapolása (1771-ben (69 512; 



66 33). Ez a nádas-mocsaras tó, mely századokon keresztül a pápai 
tájnak egyik legjelentősebb tartozéka volt, s amely később a török-
kori várost és várat »mintegy háromezer lépés hosszúságban és 
majdnem ugyanakkora szélességben« (103/194) védte, a békésebb 
idők beálltával régi jelentőségét és értékét elveszti, és csak akadá-
lyozza a forgalma/t s a város terjeszkedését. Ezért az akkori földes-
úr, Eszterházy Károly kiszáríttatja, és a Ny-i részét — jellemző 
barokk gondolattal — kisebbre méretezett halastóxal parkosítja, 
a K-i felén pedig mintegy 150 holdnyi területet dűlőkre és par-
cellákra osztva a város polgárainak adja ki bérbe, akik aztán ezen 
a termékeny tófenéken — s ennek hatására a határ egyéb részein is 

olyan minőségi kerti kultúrát kezdenek mindenféle veteménnyel, 
de elsősorban sárgarépával, hogy az méltán állítható egy sorba a 
szintén e korban meginduló nagykőrösi zöldséggel és gyümölcs-
csel, a makói hagymakultúrával, a szegedi paprikatermeléssel, a 
kecskeméti és halasi gyümölccsel (27 149; 93/152), vagy a győri 
petrezselyemmel. A barokk korszellemnek hatásaként így tűnik el 
a pápai határból a szerepétvesztett ősi tó, és jelenik meg a helyén 
egy barokk díszkert (a mai Várkert) és egv ugyancsak barokk 
kertészeti kultúrát terjesztő termékeny síkság, a Tókert, amelynek 
helyén aztán másfélszázad múlva új városrész (Tókertváros) f e j -
lődik. 

Amikor tehát Harruckern Békésben, Mercy Claudius! a Temes-
közben és Grassalkovich Antal Pest-megyében hatalmas területeket: 
varázsolnak újjá (78 IV. 210), s elhanyagolt, bozóttal-láppal bo-
rított, gazdaságilag alig hasznosítható területeket állítanak ismét 
a mezőgazdasági élet szolgálatába, ugyanakkor történik a mi kis 
területünkön is a Tókert létesítése, amely helvi hatásaiban bátran 
állítható az előbbiek mellé. Ugyanitt kell megemlítenünk azt is, 
hogy Eszterházy Károly az uradalma területén »puszták felállításá-
val sok szegénynek házat és földeket, sok ezer mesterembereknek 
s napszámosoknak — nem annyira hogy hasznot tegyenek, hanem 
hogy éljenek — kenyeret adott, kiktől hálaadó szívvel kenyérurok'-1  

nak neveztetetett« (51 /IV. 398). Ez a tevékenysége hozza létre 
a ma is meglévő Dörzemény-, Gyula- és Pinkócz-pusztát (utóbbi-
nak ma már Pálháza a neve) és a Várkert ÉNy-i végénél a Pápai-
majort. Mindezek nemcsak a terület gazdaságosabb kihasználását 
teszik lehetővé, hanem a táj képén is egy-egy új vonást jelentenek. 

Hasonlót kell mondanunk a barokkos kerti kultúrával egy-
időben fejlődni kezdő szőllő- és gyümölcstermelésről is. A pápaiak 
szőllöi és gyümölcsöskertjei Hantán (ma Öreg- és Kishegy) és a Tör-
zsökhegyen vannak (103^193; 69 512). »Sokféle gyümölcsei« közül 
külön is kiemelik az itt termő »különösen kiváló őszibarackot« 
(103/194). A pápai szőllőket a század közepe táján nagy veszély 
fenyegeti egy királyi rendelettel kapcsolatban (22/82), amely a 
szőllők teriiletét kisebbíteni akarja; talán minőségileg sem a leg-
jobb az itt termett bor. Ezek az okok játszhatnak közre abban, hogy 
e korban a pápaiak egyre több szőllőt szereznek a Somlón és a 



Badacsonyon (103/191), s ott termett boraikat ide hozzák eladni 
(103/190). Ezzel a városnak a távolabbi tájakkal való kapcsolatai 
erősödnek. 

Az állattenyésztés is az uradalom kezében van, mert a kis-
birtokosok ekkor sem tartanak több állatot, mint amennyi a földek 
müvelésére szükséges. A még mindig terjedelmes urasági és közös-
legelőkön szarvasmarha- és juhtenyésztés folyik. A városi levél-
tár Nagy-féle térképén (L. 11. ábra.) az ihászi határ közelében 
látható »Ovile Papense — pápai birkásház« is bizonyít e mellett. Az 
uradalomnak is volt ugyanekkor egy nagy akolpusztája, a térképen 
látható »Ketskevár«, amelynek Ny-i részén jöt t létre aztán Dörze-
mény-puszta. Hogy milyen fejlett volt az uradalom állattenyész-
tése már a század elején is, azt az is mutatja, hogy 1707-ben a 
labancok »több mint ezer marhát« hajtottak el innen ( 131/666). 
A század végén pedig az uradalmi gazdálkodás fősúlya a gabona-
termelés mellett a szarvasmarhatenyésztésen van, mint ekkortájt ál-
talában az egész Dunántúlon (81/89). 

Megélénkül az újjáéledt város ipari élete is. Már a kuruc-
korban bőven van munkája a pápai iparosoknak, különösen a fegy-
vergyártóknak, szabóknak és csizmadiáknak (133/15) A kor kultu-
rális színvonalának megfelelően hamarosan új iparágak is jelent-
keznek, és a már meglévő iparok művelőinek a száma is emelke-
dik. Legjobban mutatja ezt a pápai adóköteles ipari népességnek 
foglalkozások szerinti megoszlása 1715. és 1720. évekből, amiből 
egyúttal az akkori legelterjedtebb foglalkozások is kitűnnek (1/ 
250—251, 391). E szerint 1715-ben a 109 pápai iparos között van: 
24 csapó, 16 csizmadia, 15 szabós 11 varga, 5 szűcs, 4 kádár, 4 
kovács, 4 gombkötő, 3 lakatos, 3 mészáros, 3 szíjgyártó, 2 faze-
kas, 2 pék, 2 takács, 1 ács, 1 asztalos, 1 borbély-sebész, 1 kerék-
gyártó, 1 kőműves, 1 kötélverő, 1 molnár, 1 kalapos, 1 üveges, 
1 esztergályos és 1 ötvös. Az 1720. évi 124 iparos pedig már 
így oszlik meg: 30 csapó, 27 szabó, 13 csizmadia, 8 varga, 8 szűcs, 
6 molnár, 6 kovács, 5 fazekas, 5 takács, 4 lakatos, 3 kádár, 3 gomb-
kötő, 2 kerékgyártó, 2 mészáros és 2 asztalos. Az ipari termelést 
most is a céhek irányítják, melyeknek száma 1734-ben 21 (66/ 
195—96), s a század második felében már 35-re emelkedik (66/ 
70). A magyar céhek mellett megjelennek a hasonló német céhek is 
(113/635—636, 638), melyeknek tagjai részben az egykori német 
zsoldosok leszármazottai, részben meg új jövevények. Már 1733-ban 
azt írja egy szemtanú: »E város túlnyomóan magyar, de kedvező 
életviszonyai miatt sok németet fogadott már be, és még most is 
napról-napra újabbakkal gyarapodik« (103 199). Úgy látszik 1732 
körül nagyobbszámú német van már itt, mert külön tanítójuk is 
van (66/87). S e jövevényeket mind az ipar fogadja magába, hi-
szen már az 1723. évi országgyűlés elrendelte a városoknak, hogy 
idegen kézműveseket fogadjanak be (81/109). Még erősebb a cé-
hek elnémetesedése Mária Terézia alatt (113/640), amire különben 

-az is nagyon jellemző, hogy a céhlevelek között egyre több a né-



met —-, vagy a jobbik esetben a kétnyelvű. Az Országos Levéltári 
ban őrzött s 1772-ben készült pálosrendi birtokkönyv egy-két ké-
pén is láthatók ilyen pápai német iparosok (78/IV. 219, 326, 644). 
Érdekes az is, hogy a céhek bírságolása gyakran »bécsi pénzben« 
történik, és sokszor ilyennel is fizetik (113/641). Ezt az utóbbi 
jelenséget azonban érthetővé teszi az is, hogy egyes pápai céhek a 
készítményeiket messze vásárokra, s Bécs felé még a határokon túlra 
is elhordják (133/5), mert Győrön vagy Sopronon keresztül ked-
vezőbb az összeköttetésük Bécs, mint Buda felé. Tovább folyik a 
barokk korban az előző kor végén már tapasztalt jelenség is, hogy 
a nemesek a céhek elnémetesedésével arányban húzódnak vissza 
az ipartól, helyüket átadva az idegeneknek. így 1715-ben a 16 csiz-
madia közül csak 2, 1720-ban a 13 közül csak 4 a nemes (1/390). 
Pedig maga a földesúr jár elől jó példával: 1741^-ben a borbély-
céh »örökös főczéhmesterekénte szerepel (11.3/634). A város ipari 
életének viszonylagos fejlettségére abból is következtethetünk, hogy 
1744-ben a dunántúli csapó-céhek képviselői Pápán gyűlnek össze, 
s itt iparukat érdeklő több fontos ügyben tanácskoznak, a gyapjú-
vásárlásra vonatkozólag pedig valóságos szövetkezetet alkotnak 
(113/90—92). Bátran lehetne azt a legelső magyar iparos-vándor-
gyülésnek is nevezni. 

A »birodalmi egyensúly-törekvés« és az a merkantilista ipar-
politika, amely »Magyarországot, mint Európa legtermékenyebb or-
szágainak egyikét, inkább a természeti produktumokra, mint a gyár-
iparra utalta« (22/114), eredményezte azt, hogy Pápán is —• mint 
általában az egész országban — csak olyan gyárak létesülhetnek, 
»amelyek az örökös tartományok iparának nem árthatnak« (22/82). 
Ez az oka annak, hogy városunkban az egész barokk koron keresz-
tül kevés gyár szerű iizetn működik, s ami van, az sem nagyarányú. 
Ilyen a már korábban is meglevő »sörfőző« és mellette a »Tízes-
malom« deszkametszővel és papirmalommal. Ez utóbbiról azt je-
gyezte fel az egykorú szemtanú, hogy »jó, szép és sok papírt gyárt, 
még postai papirt is« (103/195). A század második felében egy 
másik papírgyártó üzem is működik; ennek emlékét őrzi az Öreg-
hegy D-i végénél a ma is meglevő, de már csak gabonát őrlő 
öreg Papirmalom (48 163). 1734-ben egy téglaégető kemencét 
is említenek (66/195) a róla elnevezett Téglás- vagy Godina-utcá-
ban, melyet az akkori város legszegényebb részének mondanak 
(66/32, 47); igazolja ezt a már említett pálosrendi birtokkönyv 
egyik képe is (78/IV. 231). Igen jellemző pápai ipar e korban a 
posztóverés, amely a tapolcai kallómalmokban folyik; az egyik öreg 
malomnak ma is Külü-malom a neve a város Ny-i határában. Ezek-
ben a malmokban dolgozzák fel az akkor itt még nagy számban 
tenyésztett juhok gyapjúját. Ugyancsak a század második felében 
indul meg a kékfestő ipar is néhány kisebb üzemmel (48/121), s a 
század végén a kőedénygyár, amely hamarosan külföldre is szállít 
(48/116). Korán megindul a hamázsírgyártás is. Az ehhez szüksé-
ges fahamút a bakonyi erdei égető telepekről zsákokban hozzák 



a hamúzsírfőző telepekre, amelyeket azóta is Hamúházaknak nevez-
nék a felsővárosi temető mellett. Az itt gyártott fontos vegyiszert 
részben elszállítják innen, részben pedig a helybeli iparok használ-
ják föl a szappankészítésnél, kékfestésnél, gyapjúmosásnál és a 
takácsok a vászonfehérítésnél. 

Az iparral kapcsolatban kell rámutatnunk a Tapolcának — 
mint helyi adottságnak — a szerepére is. Elsősorban a barokk kori 
malomipar ér el általa nagy fejlettséget: a gabonaőrlő malmok 
száma ekkor kb. 12. Még ma is áll majnem mindegyik, sajátos 
ódon formájukkal érdekes jellegzetességet adva a pápai határnak. 
Közülük legtöbbet emlegetik e korban a Pap-, Mester- és Fehér-
malmot; az utóbbi a »fehér barátok« (pálosok) birtoka, s innen van 
a neve. Egyes ú j iparok létrejötte is szinte egészen ennek a soha be 
nem fagyó és mindig egyforma vízbőségü folyónak köszönhető 
(posztóverő, kékfestő, tímár). És hogy a gabonaőrlés szempontjá-
ból mit jelent a Tapolca a városnak és a tájnak, azt egy kortanú 
így foglalja össze: »Nagyon híresek a pápai malmok, melyek az 
állandóvízű Tapolcán télen-nyáron egyformán járnak, míg a szom-
szédos helyek malomhajtó vizei nyáron kiszáradnak, télen meg be-
fagynak. Így azután ezek lakói is kényszerülnek Pápára jönni őr-
letni. Sokszor még a szomszédos megyék távolabbi helyeiről is 
kénytelenek ide jönni őrlésre«. (103/192—193). így kapcsolódik 
bele Pápa más tájak gazdasági életébe egyik helyi adottsága révén. 
Eszterházy Károly is felismeri az élő folyónak ezt a fontosságát, s 
azért, amikor a tavat lecsapoltatja, a Tapolca új , csatornázott med-
rét egészen az akkori város szélére ásatja, hogv a fejlődő ipar minél 
iobban kihasználhassa. 

Az ipari termelés készítményeit a kereskedelem hozza forga-
lomba. 1715-ben 8 kereskedő van itt, akik közül 5 görög; 1720-ban 
pedig 5 kereskedő van (1/390). Később az ipari élet fellendülésével 
együtt a kereskedők száma is növekszik, különösen azóta, hogy 
Eszterházy Ferenc 1748-ban több zsidó családot telepít le (48/38) 
a már itt levőkhöz. Ezeket még Nyugatról a német telepítési hullám 
hozza magával, II. József idejében azonban már megindul a be-
szivárgásuk Keletről is. Számuk egyébként e században így alakul: 
1715-ben még csak 1 zsidó vámos-boltos van a városban (1/391); 
1735—1738 között 60 rra emelkedik a számuk (a megye akkori zsi-
dóságának 26o/o-a), és csaknem kizárólag boltosok, pálinkafőzők és 
hamúzsírgyártók (1/287); 1775-ben már 308 (66/201) és 1787-ben 
452 a számuk : a 'megye legzsidósabb helye, s itt él a megyei zsidó-
ságnak 16.5o/0ra (132/115, 53), ami a város akkori lakosságának 
5.47o/o;-a. Ugyanekkor a megye lakosságának csak 1.92o/0-a, az or-
szág népességének pedig csak 0.97<Vo zsidó (132/128). A keres-
kedelmi életben való helyi térfoglalásukról a magyarság rovására 
a városi levéltár korbeli okmányai beszélnek. 

A kereskedelem még e korban is szinte kizárólag a vásárokon 
bonyolódik le. Pápa is — mint a barokk kori magyar kisvárosok 



általában — a század elején ú j vásártartási engedélyt szerez földese-
ura segítségével (1731: 112/612). A helyi forgalom a hetivásáro-
kon folyik le, az országos vásárok pedig a környék népét is ide 
vonzzák. Különösen forgalmasak és látogatottak a város állat-
vásárai. Emeli a forgalmat az is, hogy Pápa a Győrből D-felé ki-
induló postaútba esve itt postaállomás is működik (78/IV. 644). 
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12. ábra. Pápa vonzásterülete a XVIII. század végén. 

A század elején a pápai kurucok élénk kereskedelmet folytatnak a 
sóval is (133/9). 

Minthogy a barokk kori iparok között már több olyan is van, 
amelyek a nyersanyagot már nemcsak itt helyben szerzik be, ha-
nem máshonnan is hozatják, és termékeikkel a helyi fogyasztáson 
kívül már távolabbi tájak szükségletét is fedezik, mindez első-
sorban a város kereskedelmi életét emeli, s azt egyre több szállal 
kapcsolja a környékhez: a vidék népe idehozza terményeit és itt 
szerzi b t szükségleteit. A város tehát a miliő nyújtotta helyi adott-
ságok és helyzeti előnyök felismerésével és felhasználásával lassan 
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kitölti a pápai tá j kereteit, amely a korábbi századok települése 
számára még szinte határtalanul tág volt, és a körülötte szintén vi-
rágzásnak indult földműves falvakkal egy kis gazdasági központtá 
szerveződik. A város gazdasági vonzásköre a XVIII. század végén 
(L. 12. ábra 137/1 — III. alapján összeállítva) nagyjában eléri a 
pápai járás határait, csak ÉK-en a Bakonyalja É-i része közös rnég 
Győr vonzásterületével; ezt csak a következő század iparos Pápája 
kapcsolja majd magához. 

S miközben fejlődik a város gazdasági élete, azalatt fontos -
változások, átlalakulások történnek a város társadalmi életében és 
külső városképén is. Eszterházy Ferenc a már említett 1730. évi 
földesúri szerződéssel Alsó- és Felső-Majorok zsellér- és jobbágy-
népére is kiterejeszti a belsőváros polgáraitól már régóta élvezett 
vámmentességet. Eddig ugyanis ezeket a külsővárosi lakókat a belső-
városban mint vidékieket kezelték, s most megengedik nekik »az 
Pápai belsővárosi piarcon való árulást s ottan való vevést és el-
adást« (98/V.; 61/80—81). Mindez más szóval annyit jelent, hogy 
a külsőváros lakói is teljesjogú polgárok lesznek ezentúl. A két kül-
városnak közigazgatási különállása azonban továbbra is megmarad, 
s mindegyik élén egy-egy külön bíró áll. A belsőváros ügyeit 
a városbíró intézi 12 esküdttel, akik a városházán kettesével heten-
ként fölváltva gyakorolják hivatalukat (103/199—200). A polgárság 
életében most is igen jelentős szerepe van a céheknek. A város-
bíró a köz ellen vétőket »a piarczi deresben megcsapatja« (61 83). 

A XVIII. századi barokkos városépítő lendület lényegesen 
megváltoztatja a város külső képét is. A városfalak lebontása és 
a Cinca összeszűkítése után hamarosan megkezdődik a házak ki-
rajzása, s minthogy nagy hely áll rendelkezésükre, szélesebb ut-
cák épülnek. Ennek az állapotnak a kezdetét mutatja egy 1739. évi 
városrajz, a bécsi hadilevéltárban (26/képm.). A házak,, amelyek-
nek alakja nagyjában már a mai tűzfalas házformát mutatja, nem 
csatlakoznak szorosan egymás mellé, hanem udvar és házikert ékelő-
dik közéjük. A belsővárosi tömöttséghez szokott polgárok ezért is 
hívják ezeket »Majorokénak (103/197). Még a kuruckorban tűnik 
el a belső vár bástyafala, 1752-ben pedig a földesúr lebontatja magát 
a várat is, s ezzel megnyílik a lehetősége az Eszterházy Károly-féle 
nagyarányú városrendezésnek. Eger barokk városképét kialakító ba-
rokk főpap Pápa városképét is gyökeresen megváltoztatja, s ha 
ma városunk arcán építészeti szépséget keresünk, az ő barokkstílű 
alkotásaira kell elsősorban rámutatnunk. S ezek az alkotások a ba-
rokknak a pápai tájba belesimuló változatát mutatják. Az ő alko-
tásainak utánzásaképpen hasonló stílusban épülnek középületeink, 
templomaink, sőt a Belváros polgári házai is. A város belső része 
ekkor veszi magára a tipikusan pápai vonásokat, s ekkor alakul ki 
a tulajdonképpeni barokk Pápa. A rendezetlen utcákat (78/1V. 326, 
644) eltűnteti és kialakítja a mai téglalapalakú barokk főteret, 
melynek közepére építteti a hatalmas kéttornyú Öregtemplomot, É-i 
oldalára meg az egyemeletes kastélyt (L. 13. ábra) a hajdani vár he-



"1 y ère, s ezzel végleg eltűnik a korábbi pápai tájnak utolsó védelmi ma-
radéka is. (Jellemző, hogy ezt a kastélyt a pápai nép még ma is »Várá-
nak, a város felőli kőkerítését pedig »várfal«-nak nevezi.) Érdekes vá-
rosrendező intézkedése az is, hogy a vargákat és csizmadiákat egy 
helyre telepíti össze; valóságos kis csizmadia-negyedet alakít a 
Varga-, Flórián-, Kígyó- és Víz- (ma Szentilonay-) utcákból (48/ 

13. ábra. Az Esterházy-kastély a Várkert felől. 

112). Még ma is itt él a legtöbb ilyen iparos. A tó lecsapolása, 
a Tapolca — s ezzel együtt a Bakonyér — szabályozása és a 
Várkert létesítése, melyekről már előbb szóltunk, mind az ő ér-
deme. 

S ha e városrendezés előtti Pápa alaprajzát és utcahálózatát 
összehasonlítjuk a barokk kor végi állapottal, előttünk áll a hatá-
rozott és barokkos lendületű fejlődés. A Maynzeck-féle térkép (L. 
10. ábra) még a városfalak lebontása utáni időkből való, s rajta 
még csak kezdetét látjuk a külváros utcáinak; de a belsőváros alap1-
rajza már csaknem mindenben egyezik a maival. A II. József-féle 
felvétel pedig (L. 14. ábra) már az 1783. évi állapotot tünteti 
fel , s ezen két dolog tűnik ki erősen. Az egyik az, hogy mily élesen 
válik el a zsúfolt belsőváros a tágas, levegős és széles utcákat 
mutató külső ú j városrészektől; a másik pedig az, hogy a Tapolca 
milyen erősen irányító hatással van az ú j város alaprajzára: a folyó 
jobb oldalára — az urasági major kivételével — egyáltalán nem 
telepszenek. Az itt elterülő területet szántóföldnek, rétnek, legelő-
nek és gyümölcsösnek használják egészen a XIX. század máso-
dik feléig. E korból való a mai Meggyeskert neve is. 

A barokk Pápa végső képének kialakításában tehát történeti 
és földesúri hatásokon kívül erősen érezhető egy helyi adottság-* 
nak a Tapolcának a szerepe is: a Tapolca, illetve a hozzá való 
alkalmazkodás hozza létre a városalaprajznak ÉNy—DK irányban 
hosszan elnyúló formáját . 



Ezzel a II. József-féle felvételből való alaprajzzal kapcsolatban 
azonban még egyéb megfigyelést is tehetünk. Amilyen arányban nő 
ugyanis a város, úgy szorulnak egyre kijjebb a temetők a peri-
fériára. A régi templom körüli »belső temető«-be 1759-ben meg-
szüntetik a temetkezést (66/123), de már 1749-ben megnyitják az 
új temetőt a Felsőváros végén (a mostani felsővárosi temető mel-

lett). A már említett »külső temető«-t a barokk koron végig hasz-
nálják (csak 1837-ben szüntetik meg, s nyitják meg helyette a mai 
alsóvárosi temetőt), de már a század végén a mostani Kálvária-
temetőbe is temetkeznek (66 124). 

A vargáknak és csizmadiáknak említett összetelepítéséhez ha-
sonló tömörülést más foglalkozásokkal kapcsolatban is megfigyel-
hetünk. A hasonló foglalkozásúaknak ilyen csoportosulásával magya-
rázható a Varga-utcán kívül a Gerencsér-u. (később magyarosan Fa-
zekas-, ma Gyurátz Ferenc-u), Irhás-u., Bábsütő;-u. (egyidőben a 
mai Korvin-u. eleje), Téglás-u. (Godina-utcának is nevezték, ma Te-
mető-u.?) A belsőváros utcái nem változnak meg, csak a nevük más, 
mint ma; így a mai Kossuth Lajos-utcának ekkor Szél-utca a 
neve.. Egy 1793. évi várostérképen (L. 15. ábra), melyet a városi 
mérnöki hivatalban őriznek, az újonnan keletkezett utcák közül 
névszerint ezek szerepednek: Felső Majorbéli Hosszú-u. (ma Felső-



Tárosi Hosszú-u.), Sörfőző-u. (ma Török Bálint-u.), Vásár-u., Dc-
vecseri-u. (mai Vak Bottyán- és Korona-u. eleje), Potséta-u. (ma 
Csóka-u.), Alsó Majorbéli Hosszú-u. (ma Jókai » Mór-u.). Két 
helyen nagy »füves-kertet« is találunk: az egyik a mai Bezerédy-u. 
helyén, a másik a mai Liget és Erzsébetváros területén. (L. 11. 
ábrán, a Nagy-féle határtéképen : xÖ:eg Füves Kert«, és a 15. áb-

15. ábra. Pápa alaprajza 1793-ban. (Eredetije a városi mérnöki hivatalban.) 



rán, az 1793. évi alaprajzon: »Füves Kert — Sörfőző uccai rét«,)* 
Az új utcák létrejöttében egyébként világosan felismerhető a régi 
város történeti hatása: az első új utcák a régi városfalak helyén 
azok irányát követve alakulnak ki (Ärok-, Devecseri-, Sörfőző-u.)., 
a következő utcák már ezekhez igazodnak. A legkülső utcákra 
pedig erős hatással van a határba kivezető úthálózat is. 

16. ábra. Az Öregtemplom. 

A barokk kor épületei közül meg kell említenünk a kor-
hitéletét szolgáló templomokat 1771 — 1786-ig épül a barokk re-
miniszcenciával küzdő, klasszicizáló Öregtemplom (L. 16. ábra),. 
1742-ben a pálos (ma bencés) templom (90/18); 1721—22-ben újra-
épül a ferencesek leégett temploma, 1752-ben az akkori temető köze-
pén épül a mai Anna!-templom elődje, s a század végén a Kálvária-
templom (66/102—111). 

A földesúr példáját követve a magánosok építkezései is a 
kor barokk stílusában történnek. Ez az utánzás hozza létre az Öreg-
templom körüli főtérnek ma is meglevő emeletes és földszintes 
barokk házait; közülük érdekességük miatt külön is ki kell emel-
nünk a Ruszek!-utca sarkán álló ú. n. lábasházat, (L. 17. ábra), a 
Bezerédy-házat és a manzárdtetős Zichy-házat. Ezekkel egyidőben 
alakul ki az újabban »pápai Tabán«-nak elkeresztelt (48/102) utca-



csoport (a mai Korvin-, Kard-, Kuruc-, Kígyó- és Assisi Szent Ferenc-
utca) barokkos levegőt sugárzó tömbje is, amely ezt a nevet való-
ban meg is érdemli: emeletes és földszintes kis házak girbe,•-görbe 
egymásutánban sorakoznak egymás mellé szeszélyes és élénk hatású 
ornamentikával, festőien hangulatos rendezetlenségben; a nehéz 
barokk tetőzetű házakon rácsos kis ablakok és alacsony kapúszínes-

17. ábra. Lábasház a XVlli. századból. 

bejárók vannak, s a boltíves kapuk sötét, fülkés folyosókra vagy 
szük kis erkélyes udvarokra vezetnek. 

A város lakosságát a század folyamán többször is meglátogat-
ják a járványok (tífusz, pestis), amin nem is nagyon csodálkoz-
fiaiunk, hiszen még a Tapolca vizét használják ivásra (66/27). Esz-
terházy Károly vízvezetékterve, hogy a tapolcafői források vizét 
csövekkel vezetteti be a városba (70 132), nem valósult meg. A 
város egészségügyét szolgálja az 1757-ben épített irgalmas-rendi 
kórház (66/43; 48/38) ; a szociális bajokon van hivatva segíteni 
az 1733-ben megnyíló Polgári Ápolcla s az 1756-ban alapított: 
Szentilonai szegényház (66/115, 118). A pápai zsidóknak 1748 
óta van külön kórházuk (61/330). 1778 óta árvaház is működik itt 
(51/IV. 520). Arról is tudunk, hogy a pápaiak szívesen keresik 
föl az ugod-vadkerti és bakonyszentlászlói gyógyfürdőket is (131 
134; 21/394; 116/109). 



A város fejlődésének ütemét az is mutatja, hogy bár e század 
folyamán sok elemi csapás éri, mégis mindegyiket gyorsan kiheveri. 
171 l-ben és 1758-ban pestis pusztítja a népet; 1748-ban sáska-
járás teszi tönkre a határt; 1753-ban pedig oly nagy a szárazság, 
hogy »a vizek mindenütt kiapadtak, úgyhogy messze vidékről jöttek 
az emberek Pápára, mert a Tapolca forrásai adták a vizet«; 1757-
ben meg árvíz fenyegeti a várost, s »Pápa és vidéke egy tenger 
s a vetések mind víz alatt« vannak. A tűz is gyakran pusztít: 1747-
ben 127 ház, a következő évben az Alsóváros, három év múlva a 
belsővárosban 164 ház és a templom, 17794>en pedig 522 ház 
hamvad el (66/26). A gyakori tüzeknek az az oka, hogy a házak 
nagyrésze csak szalma- és nádtetős (66/24, 40; 98/1.); az említett 
pálosrendi birtokkönyv képei is ezt mutatják (78/IV. 219, 326, 644). 
Kőház cseréptetővel még elég ritka (25/142; 131/665), s csak a szá-
zad vége felé lesz gyakoribb (66/26—27). 

A mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi élet fejlődésével lassú 
kezdet után emelkedik a népesség száma is. A század elejére még 
nincsen pontos adatunk, de bizonyos következtetéseket vonhatunk 
a lakosság körülbelüli számára. így tudjuk, hogy 1715-ben 348 a 
lakóházak száma (1/398), ami — házanként átlagosan 8 lelket véve 
— 2784 lakosnak felel meg; 1720-ban meg a háztartások számát 
ismerjük: 348 (70 nemes, 217 mezővárosi polgár, 61 zsellér és 
36 szabados) (1/162), ami háztartásonként 5 lelket véve 1920 la-
kost jelent. Ugyanekkor Gvőrnek 7308, Sopronnak 5486 lakosa 
van (132/82). 1728-ból a családfők száma ismeretes: 633 (66/24; 
48/37), ami családonként 4 lelket számítva 2532 lakossal egyenlő. 
Ismételjük azonban, hogy mindezek csak körülbelüli számok. Az 
első pontos, de nem hivatalos összeírás 1782-ből való (66/202)'. 
E szerint 8049 lakosa van a városnak a zsidók nélkül. Ez utóbbiak-
nak a szárna — mivel hét évvel előbb (1775-ben) 308 (66/201), 
öt év múlva pedig (1787-ben) 452 (132 115) — a jelzett évben 
körülbelül 400 lehet és így az összes népesség 1782-ben nyolc és 
félezer lehet. Érdekes ezt a kimutatást közelebbről is megvizsgálni, 
mevt képet ad a lakosság megoszlásáról utcák, városrészek és val-
lások szerint. Településföldrajzi jelentősége miatt ezt a következő 
összeállításban hozzuk: 
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Még pontosabb és több szempontra kiterjedő adatunk van a 
lakosságról a II. József-féle népszámlálásból az 1787. évre vonat-
kozólag (132/115). Ez a népszámlálás feltünteti az ú. n. jogi népes-
séget, azaz a tulajdonképpeni pápaiakat, akik jogilag idevalósiak, 
azután a távollevő népességet, vagyis az innen máshova vándorolta-
kat, és a jelenlevő idegeneket, akik viszont máshonnan jöttek ide. 
Ezek az adatok tehát két ellentétes irányú mozgalomba is bevilá-
gítanak: a lakosság be- és elvándorlásába, s a kettő összevetéséből 
kitűnik a város igazi vonzóereje. Ha a jogi népességből levonjuk 
.a távollevőket, és ehhez hozzáadjuk az idegeneket, megkapjuk a 
város tényleges népességét. Ennek a népszámlálásnak Pápára vo-
natkozó adatait a következőképpen csoportosíthatjuk : 

N é p e s s è g 

j o g i 
távollevő jelenlevő idegen tényleges 

férfi nő 
távollevő jelenlevő idegen tényleges 

3932 4292 
174 342 8422 

8254 

174 342 8422 



A házak lakássűrűsége, a családok száma s azoknak átlagos 
lélekszáma pedig — akkori megyei és országos adatokkal egybe-
vetve — ezekből tűnik ki (132/120, 122): 

Házak 
száma 

Családok száma Átlagos lélekszám Egy házra jut Házak 
száma keresztény z?idó ker. zsidó | össz. család 1 lélek 

1120 1986 85 
családokban 

1-8 7-4 1120 1986 85 
3 9 5 3 4 

1-8 7-4 

Veszprém megye 4-8 4-9 4-8 1-4 6-9 

Magyarország 5-2 5 5-2 1-2 6-5 

A századeleji népesség tehát több mint a háromszorosára emel-
kedik a század végére, ami magában is mutatja a barokk Pápa 
virágzását. 

Ilyen fejlődés mellett szinte természetesnek kell tartanunk azt, 
hogy Pápa nemcsak gazdasági központja a környező vidéknek, ha-
nem kulturális szempontból is vezetője annak. A reformátusoknak 
már korábban is híres iskolája mellett egyre virágzóbb a pálosok-
nak gimnáziuma is. E két iskolában nevelődik nemcsak a városnak, 
de a vidéknek az if júsága is. Éppen ezért érzékeny vesztessége a 
városnak az, hogy vallási okok miatt a református iskola 1754—• 
1783 között innen kiszorulva a szomszédos Adásztevelen működik 
kisebb keretek között (63 55—63); 1786-ban pedig a pálos iskola 
szűnik meg a rend eltörlésével (90 25), amikor aztán pár évig 
városi iskola működik helyette (48/84). 

Pontos adatok híjján nem tudjuk nyomon kísérni a pápai 
határ barokk kori alakulását és a diilőbeosztás kifejlődését. Az em-
lített 1793. évi határtérkép ugyanis — alig egy-két kisebb, azóta 
történt változtatást nem számítva — majdnem teljesen a mai határ-
terjedelmet és a mai dülőbeosztást mutatja már. A város határá-
nak és birtokosainak 1786., 1793. és 1795. évi összeírásaiban — 
a városi levéltár adatai szerint — szintén a mai határok szerepelnek 
néhány kisebb eltéréssel (98 XII.). Böröllő-puszta határait még 
mindig nem számítják a városéhoz (98/V.). A »Kisgyimóti,-puszta« 
felé talán még Iegkevésbbé állandósult a határ. Ennek a határrész-
nek az akkori állapotára különben érdekes és jellemző megjegy-
zések olvashatók a korbeli periratokban: »rekettyés, tüskés, bozótos,, 
nádas, rét« van itt, amelyet »irtani«, és amelyen a »vízjárást eszkö-
zölni« gyakran felszólítja a városbíró a tulajdonosokat. Máskor meg 
annyira kisül, hogy csak »rossz legelő van rajta« (98, VII.). 

A barokk kor fejlődése nemcsak az újjáéledt város virágzásában 
mutatkozik, hanem az egész Pápai-síkság életének fellendülésében 



is megnyilvánul. Ezt a fellendülést az vezeti be, hogy az ú j földes-
urak a török időkben elfogyatkozott és népi erőiben pótolhatatlanul 
meggyérült magyarság közé és a pusztafalvak helyére áj telepeseket 
hoznak néptelen pusztabirtokaik benépesítésére (68/11. 80, 292). 
Így kerülnek a Bakonyalja és a Bakony hajdani magyar falvaiba 
németek és kisebb számban tótok (116 15). Már 1712 óta özön j  

lenek bécsi irányítással az ilyen telepesek a megyébe, ahol van is 
számukra hely elég, hiszen sokáig dúlta török s labanc egyaránt. 
A jövevények megtelepedése azonban csak lassan halad előre. 
Egy-egy helyet egymásután 3—4-féle nép is megül (pl. Koppányt, 
Nagytevelt), de csak rövid időre, szerencsét próbálva, s ha a jósors 
nyomban be nem köszönt, a nép szerteszét oszlik, s új vállalkozók-
nak ad helyet (1 388). így alakul aztán ki lassan a telepes ba-
konyi németség területe a megye hajdan színmagyar életterén. A 
hegység lábát borító termékeny halomvidék — a Pápai-síkság K-i 
pereme — megmarad ugyan magyar kézben, de egy kisebb német 
hullám ide is kicsap, és létrejön a színmagyar falvak közé ékelt 
három német telep: Béb, Nagytevel és Nvőgér (7 351, 353). A 
még távolabbra és egészen elszigetelt környezetbe került németség 
hamarosan elmagyarosodik. Ez a sorsa a Pápára keriilteken kívül 
Marcaltő telepeseinek: 1786-ban még mint német falut említik 
(69 398), de már kilenc év múlva »magyar-német« mezővárosként 
szerepel (137 II. 575); a XIX. század eleje óta megint tiszta 
magyar (7/351). 

Változik a Pápai-síkság gazdasági élete is. A szépen fejlődő 
falvak közül egyik-másik (Marcaltő, Lovászpatona, és távolabb 
Vásárhely és Lőd) mezővárosi rangra emelkednek ugyan, de Pápa 
versenytársai már nem tudnak lenni. Az említett helyi adottságok 
és helyzeti előnyök mellett nagy szerepe van ebben a földesúrnak 
is. A falvak lakói túlnyomórészt földművesek és állattenyésztők. A 
földművelés leginkább még kettős vetésforgató gazdálkodással tör-
ténik (Mihályháza, Tapolcafő, Vaszar, Kup, Nóráp), de már egyre 
terjed a hármas forgó is: Ugod, Kovácsi, Adásztevel. Legnagyobb-
részt rozsot termelnek, búzát már kevesebbet; Adásztevel, Kup, Gyi-
ínót és Tapolcafő határában sok burgonya, Nagytevelen és Ta-
polcaion sok kukorica is terem. Szőllőműveléssel kevés helyen fog-
lalkoznak: Vaszar, Gyimót, Tapolcafő. Vaszaron élénk dohány-
termelést is találunk. Az állattenyésztésben különösen Ugod, Adász-r 
tevel (sertés), Kéttornyúlak, Kovácsi, Nagytevel (juh) és a Pápair 
síkságnak Ny-i, Marcalmellékkel határos része (szarvasmarha) válik 
ki. Szépen virágzik a malomipar is, főleg a Tapolca mentén. Ugo-
don mészégető, Nagytevelen és Tapolcafőn kőbánya, Kupon és 
Nórápon téglavető működik, Szűcsön pedig márványt is fejtenek, 
amit az Öregtemplom építésénél is felhasználnak, akárcsak a ba-
konyi erdők fáját (66/106). Tapolcafőn posztókallómalom is van 
(137/1—III.; 69/4, 512, 517, 748, 814). Benn a Bakonyban pé-
pig — ahol eddig csak szénégetők voltak, s gyéren elszórt telepeik 
a környékbeli kovácsokat látták el faszénnel —- már működik a pén--



zeskuti és lókuti üveghuta (22 105), és a század közepe táján 
bécsi pártfogással megjelennek a hamúzsírégetők. Ez az akkor 
kétségtelenül egyik legelterjedtebb magyar ipar (22/220) alapos 
pusztítást végez a bakonyi erdőkben (69/26—27; 116/16). Egy 
1756. évi kimutatás szerint Veszprém megyében 11 helyen 41 ka-
zánban évi 6000 mázsa hamúzsírt gyártanak (22'219). A megma-
radt erdőkben kisebb arányokban ugyan, de tovább folyik" a rég-
óta híres bakonyi sertésmakkoltatás (12/152; 116/17). 

Amíg a végvári pápai tájon a városfalak és a vár védelmébe 
helyezkedett város, meg a védtelen parasztfalvak voltak a leg-
feltűnőbb vonás, addig a barokk korban a várost is, meg a tájat is 
a szabadabb életlehetőségek jellemzik. Ezt fejezi ki az egész Pápai-
síkság gazdasági élete, bár tagadhatatlan azért, hogy az ipari élet 
itt is igen erős nyomás alatt van. 

A táj földrajzi adottságainak keretében mult (középkori ma-
gyar kultúra és török pusztítás) és jelen (XVIII. századi telepíté-
sek) történeti tények hatása alatt és a barokk korszellemből ma-
gyarázható gazdasági fellendülés következtében alakul tehát ki a 
Pápaij-síkságon a barokk kori kultúrtáj, amelynek legjelentősebb 
vonása éppen a környezetével szervesen összenőtt és sokszor távoli 
vonatkozásokat felmutató barokk Pápa. 

V. A FEJLŐDŐ VÁROS ÉLETIGÉNYEI ÉS A TÁJ MUNKA-
MEGOSZLÁSA ; AZ IPAROS PÁPA ÉS „DUNÁNTÚL ATHÉNJE". 

Az a lendület, amely városunk XVIII. századi fejlődését jel-
lemzi, a XIX. században is töretlenül folytatódik tovább. A két 

; század fejlődését mégis elválasztjuk egymástól, mert a fejlődést 
meghatározó tényezők mindegyikben mások. Amíg ugyanis a XVI11. 
században a fejlődés ütemét igen erős mértékben a földesúr szabja 
meg, s még a helyi adottságok felhasználása is az ő útmutatásával 
történik, addig a XIX. században a földesúrnak ez a szerepe majd-
nem egészen megszűnik, s a város a barokk kor végén már fel-
ismert helyi tájadományok és a fekvéséből származó helyzeti elő-
nyök felhasználásával önmaga erejéből fejlődik tovább. A város 

.tehát kinő a földesúr gyámsága alól. Nagyban elősegítik ezt a 
század első felének reformtörvényei is, melyek fokozatosan meg-
szüntetik a korábbi századok feudális, merev kötöttségét, s a sza-
badverseny bevezetésével megindítják a demokratikus városfej lő1-
dést. Ezeknek pápai visszhangjaként olvashatjuk a város utolsó,. 
1839. évi kiváltságlevelében, hogy a pápai polgárok fölött már nem 
a földesúr úriszéke van közvetlenül, hanem a »Mezző Városi Tanáts 
bírósága« (61/94). 

Pápa városéletét a XIX. században két hullámhegy és köztük 
• egy ellankadás jellemzi. A század első fele létrehozza az iparos 
Pápát a maga sajátos életigényeivel, majd a hatvanas-hetvenes évek 
körül tapasztalható ellanyhulás után gyors ütemben kialakul a szá-



zadvégi város, amely megtartja ugyan eddigi iparos jellegét, de a r -
culatán egy újabb vonás is jelentkezik: iskolavárossá lesz. A század 
folyamán tehát a város fejlődésének az irányát az ipar és az isko-
lák határozzák meg. Mivel mind az ipar kifejlődése, mind pedig 
az iskolák kialakulása igen sok tényezőre — mint okra —- vezethető-
vissza, azért az alábbiakban a város fejlődésének ezeket az okait 
keressük a rendelkezésünkre álló adatok felhasználásával. 

A XIX. század politikai viszonyai, Széchenyi nemzetet élesztő * 
reform-harcai és a negyvennyolcas idők nemzeti fellángolása ter-
mészetszerűleg hatással vannak a mi városunkra is. S ez a hatás 
nemcsak gazdasági és társadalmi szempontból mutatkozik, hanem 
a szellemi művelődés terén is megfigyelhető. A napóleoni háj-
borúk közvetlen hatását 1809-ben érzi meg a város, amikor a k ö r -
nyéke kisebb-nagyobb csatározások színhelye lesz (65/1. 129—137). 
Franciavágás és Huszárokelő-puszta neve ezeknek a harcoknak 
áz emlékét őrzi (21/245). Maga a város ugyanekkor a hadakozók 
kórházainak a helye lesz az ezzel járó összes kellemetlenségekkel 
(139/47—76; 61/86; 32/1. 447), és egyben a magyar és császári 
seregeknek egyik élelmezési központja is (65/1. 129), akárcsak 
száz évvel előbb Vak Bottyán idejében. Később a negyvennyolcas 
idők viharaiból is kiveszi a részét Pápa: a szomszédos Ihászinál 
1849-ben csatát is vívnak (61/95—115; 48/43). (Ekkor születik a 
híres pápai nóta: »Söprik a pápai utcát . . .«) De sem a harci zaj, 
sem a természeti csapások — az 1809. évi tífuszjárvány (139/63; 
32/1. 447) és az 1831. évi kolera (66/53) — sem a várost ellepő 
francia katonaság szabadrablása (61 85) nem tudják megtörni a 
természetes alapokon fejlődő város életerejét, amely e gátló ténye-
zők ellenére is egészen a század közepéig állandóan emelkedik._ 
Pápa ugyanis már a barokk kor végén felismerte városfejlesztő 
természetes erőit, s ezekre helyezkedve városéletének egészséges és 
szilárd alapot talált. Ez jut kifejezésre abban is, hogy gazdasági 
életének gerince, az ipar, mind olyan ágakat fejleszt, amelyekhez a 
nyersanyag itt van helyben vagy a közelben, és amelyeknek a téri-
méi vényeit à környék at tudja venni. Innen már csak egy lépés az a 
fok, mikor a pápai ipar már nemcsak a város és környéke számára 
dolgozik, hanem a távolabbi tájakkal, sőt nem egyszer a külföld-
del lép gazdasági összeköttetésbe. Erre a fokra a XIX. század első 
felében jut el Pápa ipara. Bár az 1799. évi megyegyűlés — a fe* 
lülről jött parancsnak engedelmeskedve — még szigorúan előírja, 
liogy városunk határain belül milyen iparok gyakorolhatók (61/ 
332), a reformkor liberális szelleme hamarosan feledteti ezt a 
korlátozást, s a város ipari élete olyan gyors virágzást mutat, hogy 
szinte alig kísérhető eléggé figyelemmel. Ezt az ipari fellendülést 
a következők jellemzik. 

Az ipar még a céhek irányítása alatt áll ugyan, de ez a ré-
gebbi századokban nagyszerűen bevált szervezet most már mintha 
az elöregedés jeleit mutatná : a szabadversenyt hirdető reformkor 
liberális gondolkodásának következményeként már nem tartják többé 



áthághatatlanoknak az ősi — és talán kissé már merev — céhszabá-
lyokat. Innen van, hogy egyre több a céhen kívüli iparosok száma, 
s a század második felében mind jobban elsorvad a céhek élete. 
Mire az 1872. évi ipartörvény megszünteti a magyarországi céheket 
(88/V. 234), arra több pápai céh már magától megszűnik. 

A barokk Pápának mindegyik iparága tovább virágzik ebben a 
században is, sőt mindegyik szinte szokatlanul nagyszámú iparos-
sal dolgozik. Egy századeleji kimutatás szerint 120 csapó, 80 irhás, 
70 szűcs, 20 varga, 10 posztóverö űz itt önálló mesterséget — 
hogy csak a legfontosabbakat említsük — s mellettük a »legények« 
százai dolgoznak. így pl. a 80 irhásmester mellett 400, a 10 
posztóverőmester mellett meg 70 legényt találunk (48/44). Kézmü-
iparosainak számát a század harmincas éveiben a kor legmegbízha-
tóbb statisztikusa 1000-re becsüli (32/1. 447), akik ügyesek és 
szorgalmasak, s »nem csak a környéket, hanem vásárokra járván, 
a szomszéd megyék közelebbi vidékeit is ellátják készítményeik-
kel« (35/1II. 194; 34/11. 78). Közöttük most is — akárcsak a ba-
rokk korban — legtöbben vannak a csizmadiák, de nem nagyon 
maradnak el ezek mögött a posztóverők, szabók és takácsok sem 
(32/1. 447). 1847-ben 5 posztóverő 17 legénnyel évi 280 q gyapjút 
dolgoz fel; fehér szűrposztóval pedig a csapók látják el a szük-
ségletet; »műtakácsai jeles damaszkszöveteket, festői pedig éven-
kint 5200 vég kelmét gyártanak«, s a pápai irhások által készített 
kesztyűbőrök is keresettek (34/11. 78—79). 

A régi iparok mellett a kor fejlettebb igényeinek a kielégí-
tésére új iparok is feltűnnek a század elején; ilyenek a fésűcsinálók, 
a csutorások, a csontgombkészítők, a kapcakötők és a posztó''-
nyirók. Erősebben fellendül a tímárok és a kékfestők ipara is 
(48/44). 

Egyes iparok — mint szerte az országban (88/115) — a sza-
badverseny eszmei alapjaira helyezkedve kezdenek átalakulni sok 
munkást foglalkoztató és exportra termelő nagyüzemekké. Pápán 
is egymásután tűnnek fel a kisebb-nagyobb gyárszerű üzemek. Kö-
zöttük a legelső a barokk kor végén alapított kőedénygyár, amit 
gyakran »félporcellán-gyár«-nak is neveznek e korban (32/1. 447), 
mert a gyártásra használt erősen meszes pápai agyag egészen vilá-
gos színűre égtehető (29/32). A harmincas években e helyett már 
a még megfelelőbb kislődi fehér agyagot használják nyersanyag 
gyanánt (32/1. 426, 462). Nem más ez a kőedénygyár, mint az 
ősi pápai népi foglalkozásnak, a gerencsérségnek legmagasabb ki-
virágzása; már az ősi Agyaglik neve sejteti ennek a népi foglal-
kozásnak a régiségét, amely különben a gyárral egyidőben is 
tovább él: a pápai fazekasok köralakú kemencéi (29/52) a róluk el-
nevezett Fazekas- '(ma Gyurátz Ferenc) utcában és a Zöldfa-utca 
felső részén vannak, s itt laknak egy tömegben. Leghíresebb köz-
tük Kobzi Gyula fazekasmester, akinek népies művészettel készült 
edényei ma is keresettek (29/53). Az említett kőedénygyár a 
mai Nagyboldogasszonyrúton volt, s dunántúli jelentős'égét az is 



mutatja, hogy ebben az időben a Dunántúlon csak Pápán, Tatán 
•és Kőszegen működik ilyen gyár (34/1. 87), és már 1818-ban 56 
ezer forintnyi árút ad el (48/116). Megyei és városi jelentősége 
meg abból tűnik ki, hogy még 1830-ban is mint a megyének egyet-
len igazi gyárát említik, mely ekkor 46 rendes munkással dolgozik 
(32/1. 428). Ugyanekkor pl. Győr megyében is csak egyetlen gyár 
van: a győri ecetgyár (32/1. 109), Sopron városában pedig csak 
egy cukorgyárat és két hamúzsírgyártó üzemet említenek az egy-
korú statisztikák (32/1. 264). A pápai kőedénygyár tehát ezekkel 
együtt a lassan induló magyar gyáriparnak egy elég korai hajtása. 

A kék és többszínű mázfestékkel készített pápai edények nem-
csak itthon, hanem Ausztriában is igen keresettek e korban. Még' 
nagyobb hírnévre tesz szert a két pápai pipagyár, melyek közül a 
nagyobbik 1847-ben 55 munkást foglalkoztat, és hetenkint 20 ezer 
darab különféle cseréppipát készít (34/1. 87). Nyersanyagul a 
városlődi nagy vastartalmú pipaföldet használják, s a selmecivel 
vetekedő hírű pápai pipákat az ország különböző vidékeire, később 
már Olasz- és Lengyelországba meg Amerikába is szállítják (61/ 
334). 

A negyvenes évek iparpártoló reformjai még jobban felvirá-
goztatják a pápai gyárakat, s a már meglevők mellett újabbak is 
létesülnek. Mintha csak Széchenyi iparpolitikájának gyakorlati meg-
valósulását mutatnák az egymásután keletkező pápai gyárak. Ekkor 
alakul itt a posztó- és gyapjúszövetgyár, melynek 40 munkása 
1842-ben »heti 300 rőf különböző nemű posztót készít s egy év 
alatt 15 ezer rőföt ad el« (33/1. 219), s évi 600 q gyapjút dolgoz 
fel (34/11. 74). Ugyanekkor működik itt még egy pokrócgyár 
(33/1.220), egy »nagyforgalmú szivargyár«, egy enyvgyár, és meg-
van még1 a barokk korból a sörfőzöház, a téglflgyár és a két papír-
malom, melyek közül az egyik már gyárként szerepel, s »heti 100 
rizma papírt szolgáltat« (34/1. 73, 79; II. 79; 35/111. 194). Te-
kintve, hogy a Pápai-síkság ekkor fában már nagyon szegény, ez a 
két papírgyártóüzem csak a Bakonyból, vagy még messzebbről szár-
mazó nyersanyaggal dolgozhat. Ugyanezt kell mondanunk a szi-
vargyárról is. A város ipari életének teljes képéhez meg kell még 
említenünk a legősibb pápai ipart, a malomipart is: a 36 tapolcai 
malom (61/338) forgalma is nagy lehet, hiszen nemcsak az itt 
termett gabonát őrölték, hanem a fejlett gabonakereskedelem ré-
vén a távolabbról származót is (35/1II. 194; 34/11. 74). 

Végeredményben tehát azt kell mondanunk, hogy Pápa ipari 
élete a század közepe táján már annyira sokoldalú és fejlett, hogy 
nemcsak a környék szükségletét elégíti ki, hanem már exportra is 
dolgozik, s ezáltal a város távoli tájakkal lép gazdasági vonatko-
zásokba. Ez az oka annak, hogy olyan iparok is kifejlődnek, ame-
lyekhez a nyersanyagot is máshonnan kell ide hozni. 

Az iparral együtt városunk kereskedelmi élete is fellendül. 
Hamarosan fontos helyet foglal el Pápa a magyar belforgalom-
bajn, s már 1842-ben a legforgalmasabb vidéki városok között em-



lítik (33/1. 243). Ebben kétségtelenül legnagyobb szerepe van a 
város kedvező kisalföldi peremhelyzetének és a virágzó gyáripar-
nak, melynek termelését más tájak ipari versenye még nem nagyon 
zavarja. A pápai kereskedők különösen gyapjúval, bakonyi gu-
baccsal, hamúzsírral, gabonával, pálinkával, szarvasmarhával, nyers-
bőrökkel, somlai és más borokkal kereskednek; 1842-ben- 15 keresz-
tény és 11 zsidó nagykereskedő él itt (33/1. 243). Ezeken kívül 
80 önálló lisztkereskedőről tudunk, s ugyanilyen a ruhakereskede-
lem is. A század első felében van olyan pápai »rőfös üzlet«, ame-
lyikben 24 segéd dolgozik (48/45). Ez a két kereskedelmi ág ekkor 
az egész Dunántúlt ellátja liszttel és ruhával. A tapolcai malmok 
lisztje messze vidéken közkedvelt lesz: a szomszédos Vas-, Győr-, 
Sopron- és Zalamegye nagy vidékei Pápáról szerzik be lisztszükség-
letüket, és ez nagyon sokat jelent abban az időben, amikor a fő -
városi és vidéki gőzmalmok versenye még majdnem egészen isme-
retlen. Igaz ugyan, hogy az élénk pápai heti- és országos vásáro-
kon (35/1II. 194; 116/17, 166; 32/1. 447) piacra hozott gabona 
egy része továbbadás céljából Győrbe kerül, legnagyobbrészt azon-
ban mégis itt őrlik meg. A pápaiak és a szomszédos községek la-
kosai így gabona- és lisztfuvarozással is jelentős keresethez jut-
nak (61/338; 32/1. 447). Az ősi pénteki hetivásárhoz 1872-ben 
engedélyezik a keddit is (97/3). 

Jellemző a város megnövekedett forgalmára és élénk keres-
kedelmi életére az is, hogy egyes eladásra kínált áruknak a város 
különböző helyein alakulnak ki a piacaik. A kereskedelmi élet szíve 
természetesen az Öregtemplom körüli főtér; vásárok alkalmával 
ide rakodnak ki jellemző sátraikban a csizmadiák, cipészek, faze-
kasok, rőfösök és egyéb vásári árusok, s ugyanitt van —• a temp-
lom és a kastély közötti részen, a hajdani belsővár betemetett árká-
nak a helyén — a gabonapiac, ahol a környék gabonáján kívül a 
távolabbi vidék — Marcalmellék, Rábaköz, Somlóvidék — gabonája 
is eladásra kerül, s ahoyá a soproni, győri és vasi gabonakereskedők 
is szívesen eljárnak vásárolni (34/11. 74; 32/1. 429). A szénapiac 
a Vásár-utca térré szélesedő elején van a híres Korona-vendéglő-
vel szemben. A bakonyi falvak lakói fájukat a fapiacon árulják 
(66/56), amely a század közepéig a régi vásártéren (a mai Szé-
chenyji-téren) van, de amikor ezt 1857-ben sétatérré alakítják á t 
(48/118), a fapiac átkerül az Újváros-utca kiszélesedő elejére (mai 
Fery Oszkán-tér), ahol ma is van. A zsibvásárt a mai Ruszék- és 
Csáky-utcában tart ják; a híres pápai állatvásárok színhelye pedig 
a város DK|-i végén a Szélesvíz és a Csóka-vendéglő környéke, 
majd az 1877. évi tagosításkor jóval kijjebb létesítik a ma is állat-
vásárokra szolgáló hatalmas vásárteret (48/141). Ezeknek a piacok-
nak illetve vásártereknek ez a térbeli elkülönülése egymástól a 
XIX. századi Pápának határozottan városias jellege mellett bizonyít. 

A kereskedelmet lebonyolító úthálózat az irányokat tekintve 
már teljesen egyezik a maival. Országútjaink rosszaságáról e korban 
országszerte általános a panasz (34/1. 89, 102), de a Pápáról ki-



futó hat főútról a kor statisztikusa is elismerőleg nyilatkozik, s 
azokat hazánk legjobb országútjai közé sorozza (34/11. 74). Később 
a hatvanas években — úgy látszik — a pápai utak is elromlanak, 
mert — az itt keresztül utazó Rómer feljegyzései szerint (116/ 
166) — nagyon porosak, eső után meg nagy rajtuk a sár. Benn a 
városban a nagy átmenő forgalomnak megfelelően az utcák nagv-

RàpàWiox tariere pos-
O M B M H M M ^ i k.örz.e.1- éí. forgalmi Postau+ak . 1850 . 

tarület" határa. A&50. 
«Biee MeqvjGhotàr A pápai j à ràs mat 

haràna. 
18. ábra. Pápa gazdasági érdekköre a XIX. század közepén. 

része kövezett (34/11. 78), s a főteret és a forgalmasabb utcákat 
éjjel lámpákkal világítják (35/1II. 194). Emeli a város forgalmát 
az itt működő postahivatal is; a vásárokra jövő vidékiek elszállá-
solásáról pedig a nagyobb vendégfogadók gondoskodnak, melyek-
nek a száma 1830-ban 2, 1851-ben 5 (32/1. 447; 35/111. 194): Ti-
rol, Griff, Korona, Fehérló, Csóka. 

Az ipari és kereskedelmi életnek e nagy virágzása mellett ért-
hető, hogy városunknak nemcsak a távoli tájakkal való gazdasági 
kapcsolatai erősödnek, hanem nagyobbodik az a kör is, amelyen 
belül fekvő községeket egészen szoros vonatkozások fűzik a vá-
roshoz. Ezek »a Pápa körül, mint egy mag körül csoportozó kisebb 
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helységek« (116/165) együttvéve alkotják Pápa forgalmi körzetét: 
ezek közül nőtt ki ez a város, és ezekkel van a legszorosabb gazda-
sági kapcsolatban. A XIX. század közepén Pápa gazdasági érdek-
köre (L. 18. ábra; 35/1—IV. adatai alapján összeállítva) a kö-
vetkező községekkel határolható: Szany, Malomsok, Nagydém, Lázi, 
Fenyőfő, Jákó, Noszlop, Adorjánháza, Külsővat, Várkesző. Ha ezt 
Pápa barokk kori vonzásterületének térképével (L. 12. ábra) össze-
hasonlítjuk, kitűnik, hogy nemcsak a Bakonyalja községei kapcso-
lódtak ide azóta, hanem a Marcalmelléknek és a Rábaköznek egy 
része is. Ezen az említett vonalon kivül fekvő falvak már más, 
szintén ezidőben szerveződő kis vidéki centrumok (Csorna, Kis-
cell, Devecser, Városlőd, Mezőörs és Tét) vonzásába tartoznak, 
sőt ÉK-en Győr, K-en meg Veszprém vonzásterülete érintkezik \a 
pápai érdekkörrel. Abban, hogy ez a kör ennyire kitágulhatott, a 
fejlett iparon kívül városunk útcsomópont'-jellege és a jó pápai 
utak játszották a legfőbb szerepet. Hogy a vasútépítés e téren 
milyen változásokat teremt, azt alább látni fogjuk. 

Pápának ezzel a XIX. század első felében tapasztalt virágzó 
gazdasági életével kapcsolatban még két megjegyzést: kell ten-
nünk ; az e^gyik a gazdasági elet elzsidósodására vonatkozik, a má-
sik meg az iparos város és környéke viszonyára. 

A XIX. század első fele az egész országban az elzsidósodás 
ideje. A hamúzsírégetés, pálinkafőzés, gyapjúértékesítés, kocsmák 
vezetése, gabona- és boreladás, bőrkereskedés szinte kizárólag az 
ő kezükben van. A gabona^ állat-, bőr- és borkereskedelem vidéki 
központjait, egy-egy vármegye gabonagyüjtő helyeit — amilyen, 
ekkor Ve s zp rém-me gyében Pápa is — nagy tömegekben szállják 
meg Keletről jött, beszivárgó rajaikkal, vallási és fa j i sajátságaik-
hoz, szokásaikhoz merev szigorral ragaszkodva (51/V. 251). Pápán 
— mint láttuk —• már a barokk korban is elég jelentős a számuk, 
de míg 1787*ben is csak 5.47<y0-át teszik az akkori lakosságnak, 
addig 1830-ban már 19.6o/o-át (32/1. 447); ugyanekkor az egész 
megye lakosságának csak 3.5o/0ra a zsidó, de a megyei zsidóságnak 
38.6o/o-a Pápán él (32/1. 426). 1851-ben a város lakosságában 
16.70/onkal szerepelnek (35/111. 194). Nagyrészt ezeket is, akárcsak 
barokk kori elődeiket, a földesúr hívja be és telepíti le (61/197; 
48/97), s mem egy házaló-kereskedő bevándorlóból hamarosan gyá-
ros lesz. A pápai gyárak jórésze az ő kezükön van. Letelepedésük-
ben is kidomborítják fajiságukat, amennyiben — részben földes-
úri támogatással — a városnak csak egyes utcáit szállják meg. így 
alakul ki a század közepére a mai Petőfi-, Szent László-, Eötvös-, 
Rákóczih, Bástya- és Salétrom-utcából, meg a Kistérből a pápai 
gettó. Ennek közepén épül 1846-ban a mai, két utcára néző, hatal-
mas, mór stílusú zsinagóga, minthogy nagy számuk miatt a száz 
évvel előbb (1743) a Salétrom-utcában épült imaházuk kicsinynek 
bizonyul (48/97). Még a környék forgalmasabb falvait is megszáll-
ják, s ezért találunk már 1830-ban zsinagógát Adásztevelen, Ta-



polcafőn, Nemesszalókon, Nagydémen és Noszlopon (32/1. 449, 
452, 462, 463). 

A XIX. század első felének ipari fellendülésével kapcsolatban 
másik megjegyzésünk az iparos város és környéke közötti viszonyra 
vonatkozik. Tagadhatatlan, hogy a mondott időben Pápa határo^-
zottan iparos várossá lép elő, s mint ilyen egyike a Dunántúl 
legvirágzóbb városainak. S ennek a túlnyomórészt iparból élő vá-
rosi településnek egészen más szükségletei, életigényei vannak, mint 
akár a törökkori, akár a barokk kori Pápának voltak. Bár a pápai 
ipar a korábbi századokban is eléggé virágzott, de az ipar mellett 
a földművelés is jelentős tényező volt a város gazdasági életében; 
a XIX. század első felének gazdasági életében pedig az ipar szinte 
kizárólagos szerephez jut, s a földművelés — mint alább látni fogy-
juk — elveszti előbbi jelentőségét. Természetes következménye ez 
.az ipar elgyárosodásának : a nagyobb munkáslétszámmal dolgozó 
gyárak és gyárszerű üzemek legfontosabb feladata a nyersanyag 
beszerzése és a piac megszervezése. Az előbbi vagy itt helyben, 
vagy a távolabbi környéken történik, utóbbiba pedig bevonódik 
az egész Pápai-síkság, sőt az egész Dunántúl, egyik-másik vonatko-
zásban a külföld is. Az iparos város tehát nem igényli többé, hogy 
lakosait a határain belül termelt mezőgazdasági terményekkel maga 
lássa el, hanem ezekben részben már a környékre hagyatkozik. 
Mindez más szóval azt jelenti, hogy az iparos város és földművelő 
környéke között munkamegoszlás alakul ki. A pápai tájnak XIX. 
századi fejlődésében éppen ez a mezőgazdasági tekintetben a kör-
nyékre hagyatkozó erősen iparos város az egyik legfontosabb 
kultúrgyarapodása. 

A város egész gazdasági életének, de elsősorban az ipar virág-
zásának vagy ellanyhulásának mindenkor legérzékenyebb mutatója 
a népességszám. Ameddig a gazdasági élet vonala felfelé ível, 
addig a város lakóinak a száma is állandóan emelkedik; de .mihelyt 
az előbbiben valami törés, ellanyhulás mutatkozik, a másik is azon-
nal esni kezd. Ezt mutatják Pápa ide vonatkozó adatai is, amelyek 
a népesség számáról és egyben annak felekezetek szerinti megosz-
lásáról a hetvenes évekig a kôvetkezç képet tárják elénk (32 1. 447; 
35/1II. 194; 61/127): 

1 8 3 0 1 8 5 1 1 8 6 9 
számokban o / o - b a n számokban o/0-ban számokban %-ban 

r. k. 9136 67-7 11225 69'4 8166 57-61 
ev. 447 3-4 516 3-2 914 6-33 
ref. 1254 9 3 1728 10-7 1638 11-51 
izr. 2645 19-6 2714 16-7 3499 2452 
egyéb 5 0-03 

Összesen : 1 3 4 8 5 1 6 1 8 3 1 4 2 2 2 



Még többet mondanak ezek az adatok, ha összehasonlítjuk őket a 
Pápához legközelebb fekvő városoknak ugyanezen évekre vonat-
kozó adataival (32/1. 115, 264, 404, 434; 35/11. 71, IV. 39, 150„ 
297): 

1830 1851 1869 
Győr 14551 18000 20035 
Sopron 12521 14987 21108 
Szombathely 3888 3966 9666 
Veszprém 10647 12863 12002 

Vagyis Pápát a század első felében egyedül csak Győr előzi meg 
valamivel, s így a Dunántúlnak második legnagyobb városa, 
maga mögött hagyva még Pécset is, melynek 1851-ben csak 15318 
lakosa van (35/1II. 208). 

Pápa 1851. évi adata a II. József-féle népszámlálás 1787. évi 
adatához viszonyítva 91.9o/o-os gyarapodást mutat, de az 1869. 
évi az 1851-eshez képest már 11.3o/0-os fogyást tüntet fel. A mon-
dott évek közötti gyarapodásnak létrehozó oka a városnak e korbeli 
gazdasági fellendülése, illetve az ettől előidézett bevándorlás és a 
természetes szaporodás. Adataink szerint (61/127) a század húszas-
harmincas éveiben igen jelentékeny a német mesteremberek, a 
kereskedő-házaló zsidók és az inasoknak fogadott tót gyerekek be-
vándorlása. 

Az 1869. évi adat pedig azért mutat már fogyást, mert erre 
a városnak több gyárüzeme megszűnik, s a kisiparban is erös pan-
gás áll be. Mindez az országos események helyi hatásaként jelent-
kezik. A negyvennyolcas függetlenségi harc után ugyanis megszűnik 
a külön magyar vámterület, s a felülről hivatalosan támogatott, 
amúgyis fejlettebb osztrák ipar elözönli olcsó termékeivel a magyar 
ipar nehezen megszervezett piacait. így bukik el Pápán is a sok 
száz embernek munkát -adó posztóverő és irhás ipar (utóbbiak emléh 
két ma már csak az Irhás-utca neve őrzi; itt laktak ugyanis töme-
gesebben, s az itt elfolyó Cinca árkát használták szennyvízleveze-
tőül); megszűnik a sörfőző, a posztó- és gyapjúszövet-, a papír- és 
kőedénygyár (1866: 48/116), s akik idáig ezekben keresték ke-
nyerüket, lassan elvándorolnak innen (61/127). A hatvanas évek-
ben tehát lesüllyed Pápa jelentéktelen kis vidéki várossá, s a 
kedvezőbb helyi adottságokkal fejlődő Győr, Sopron és Szombat-
hely föléje fejlődnek. 

Érdekes itt még rámutatnunk arra is, hogy elsősorban azok 
a pápai iparok nem bírják az ipari versenyt és szűnnek meg, ame-
lyekhez a nyersanyagot is máshonnan kellett ide szállítani. Vi-
szont a helyi földrajzi adottságokból kinőtt iparok (malom-, kék-
festői-, fazekas-, csizmadia-ipar) ha nem is fejlődnek tovább, de 
legalább megmaradnak. 

A lakosság felekezeti megoszlását már láttuk; az ide vonato-
kozó adatok világosan mutatják, mennyire nem megokolt dolog 
Pápát e korban protestáns városnak mondani. A lakosság nemzeti-



•ségi megoszlásáról pedig nincs sok mondanivalónk. A XVIII. szá-
zadban ide telepedett német iparosok ugyanis már elmagyarosod-
tak, s csak német nevük őrzi eredetüket; bár a fejlődő ipar úja-
kat is hoz, városunk színmagyar jellegét azonban sem ezek, sem 
a velük egy időben ide költöző tótok nem tudják megváltoztatni, 
legalább is nem lényegesen és hosszabb időre. A hatvanas évek 
ipari pangásának idején ugyanis éppen ezek vándorolnak el innen 
elsősorban. Ezért van, hogy a század statisztikusa Pápát mindig 
»magyar mezővárosaként emlegeti (32/1. 446), amelynek lakói 
»nyelvet illetőleg magyarok« (35 III. 194). Egészen más a hely-
zet azonban a zsidók esetében. Számuk 1869-ben már majdnem 

-•eléri a város lakosságának a 25o/0-át; ez pedig annyit jelent; 
hogy Pápa ebben az időben nemcsak a megyének, de az egész 
Dunántúlnak is a legzsidósabb városi települése. 

Városunk gazdasági életének másik ága, a földművelés e kor-
ban korántsem hasonlítható az ipar és kereskedelem virágzásához. 
Iparos városnál természetesnek kell tartanunk, hogy lakói »főleg 
kézművekből, kereskedésből, kevésbbé földművelésből élnek«, amint 
ezt Pápára vonatkozólag a* kor statisztikusa megjegyzi (35 III. 194). 
Egészen részletes adataink a pápai földművelésről nincsenek ugyan, 
de egyes elszórt adatok alapján városunk e korbeli mezőgazda-
sági életét a következőkben jellemezhetjük. 

A városi mérnöki hivatalban őrzött XIX. századi telekkönyvek 
(»Pápa mezőváros birtok átnézete. 1860«, »Pápa város sorozati 
birtokkönyve. 1877.«) és határtérkép (»Pápa város határának tér-
képe. 18-77.«) alapján tudjuk, hogy a század közepe táján a város 
határa már mindenütt eléri a mai vonalát, s a határnak dűlő-
beosztása is egyezik a maival. A kisgyimóti — vagy mint ezidőben 
kezdik használni : pusztagyimóti — határ felé is megszűnik a koráb-
ban tapasztalt bizonytalanság, és a nemrég még önálló határként 
szereplő Böröllő-puszta is beolvad a város határába, amelyet 1866-
ban tagosítanak először (98 V.), majd tizenegy év múlva véglegesen. 
Az említett 1860. évi telekkönyv adatai alapján számítva a pápai 
határnak művelési ágak szerinti megoszlása a következő: 

szántóföld 47-1 % 
legelő 39-0 „ 
rét 91 „ 
kert, szőllő 1 ! 
erdő (liget), 1 4-8 „ 
beépített és I 

4-8 „ 

nem termő ' 

Ha ezeket a százalékokat összehasonlítjuk a II. József-féle 
felvételi lap hasonló adataival (75. lap), kitűnik, hogy" a közben 
eltelt 77 év alatt a szántóföld területe alig növekedett valamivel 
(4.7tyo-kal), pedig a város lakossága ugyanezen idő alatt majdnem 
megkétszereződött. A terület kihasználása tehát nem emelkedik ará-



nyosan a népességszámmal, s ez már önmagában is mutatja az ipa-
ros városnak a környék mezőgazdaságára hagyatkozását. A tele-
pülésföldrajznak azt a tanítását tehát, hogy a város egy vidék 
munkamegoszlásának az eredménye, a XIX. század első felének 
iparos Pápája és földművelő környéke is szépen igazolja. 

A pápai határban megterem ugyan a gabonafajták mindegyike,, 
de mégis legtöbbet termelnek rozsból az itteni talaj szerkezetének 
és minőségének megfelelően. A Tókertben, a Meggyeskertben és 
a házi kertekben élénk és híres konyhakertészet folyik. Híresek 
a pápai gyümölcsöskertek is a határ K-i részén levő homokos-
Iöszös »hegyeken« (32 I. 422). 

A negyvennyolcas jobbágyfelszabadítás megnöveli ugyan az 
önálló gazdálkodók számát, de mivel a művelési terület nem nagy 
— s ennek is jelentős része a földesúr kezén van — azért csak 
törpe birtokok alakulnak ki. A város élénk gabonapiacán így nem 
is a pápai határnak, hanem az egész Pápai-síkságnak a gabonája 
kerül eladásra; a pápai állatvásárokat is a környék állatállománya 
teszi híressé. Az Eszterházy-uradalom területén ugyan elég élénk az 
állattenyésztés, de — úgy látszik — inkább a fajtisztaságra törek-
szenek itt is, amiben valószínűen Széchenyi egyik gazdaságpolitikai 
eszméjének helyi megvalósítását kell látnunk. így 1820-ban az 
uradalomnak nagy ménese van Mátyusháza-pusztán, s »az itt nevelt 
lovak különösen szépen formáltak, tartósak is, s egy hazabeli igen 
betses Fajtot képeznek«; Sávoly^pusztán meg híres tehenészetet 
említenek ugyanekkor, »amely az egész környéken igen kerestetik« 
s »egy egészen tulajdon nagy faj tú marhákból áll«. Különben az 
uradalom pusztáin mindenütt »spanyol és szász kosok által nemesí-
tett« fajú juhtenyésztés is folyik (43/27; 34/1.61, II. 72). Ugyan-
ezt az urasági gulyát, ménest és juhászatot a század közepén is 
dícsérőleg említik (32/1. 424—425; 33/1 168; 34/11. 72—73). 

Itt kell kitérnünk röviden a Pápai-síkság e korbeli állapotára, 
is, hiszen — mint láttuk — az iparos város gazdasági életének szer-
ves kiegészítője a körülötte elterülő vidék. A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján a város ikörnyéke a század első felében a következő 
képet mutatja. A várossal ellentétben az egész síkság földművelő 
és állattenyésztő életmódot folytat. A táj talaj- és éghajlati vi-
szonyai miatt szinte erre van rendelve. A szemtermések közül a rozs. 
a főtermény csaknem az egész síkságon; búza Mezőlak, Nemessza-
lók, Kovácsi, Nyőgér, Takácsi és Vaszar határában terem a leg1-
jobban. Híres ezek mellett még a dereskei zab, a vaszari kukorica 
s a teveli burgonya. Szőllő és gyümölcs legtöbb terem a Bakony-
alján, ahol különösen a koppányi őszibarackot s a zsörki bort di-
csérik (34/11. 72). Marcaltő, Vaszar, Ó- és Újmalomsok homokos 
határában »jóízű és zamatos dohány« is terem (34/11. 21, 71). Ta-
karmánynövényeket inkább csak az uradalmak termesztenek, a leg-
több falú határában ugyanis elég sok a rét és legelő. Különösen sok 
rét van a Marcal vidékén, ahol a marcaltői és mezőlaki uradalmak 
a század elején a Marcal- és Bitva-menti bozótos-nádas mocsarak 



lecsapolásával s a folyók szabályozásával (43/27—30) több ezer 
holdnyi területet nyertek (32/1. 420, 428). Nagyban hozzájárultak 
a Pápa körüli uradalmaknak ezek a vízmentesítő munkálatai ahhoz, 
hogy míg 1819.-ben a megye használható földjének csak 7.4o/0-a 
volt rét és legelő (76/313), addig 1846-ban már 18.3o/0-a (34 II. 
69). Erdőben az egész síkság nagyon szegény. 

Az állattenyésztésben is az uradalmak vezetnek: Patonán, Mar-
caltőn jól tejelő tehenészetek és híres ménesek vannak; a leveli és 
ugodi erdőkben pedig sertéstenyésztés folyik. Híresek még e korban 
a dákai lovak, a patonai, nyárádi, csikvándi és teveli juhok is (32 I. 
424—425). A patonai állatvásárok nagy forgalmúak (34/11.79). 

A síkságot átszelő Tapolca mint tájadottság annyiban érezteti 
hatását a környék ipari életére, hogy ez a soha be nem fagyó és 
mindig egyforma vízbőségü folyó hozza létre a síkság legjellem-
zőbb iparát, a malomipart. A század közepén — a pápaiakat is ide 
véve — összesen 94 malomkerék forog a Tapolcán; érthető tehát, 
hogy még »a Rábaközből, sőt messzebbről is járnak ide őrölök 
(34/11. 71). Az ipar többi ágát — Pápa közelsége miatt — az egész 
síkságon mindössze az ugodi mészégetés, a szűcsi és koppányi már-
ványfejtés, a tapolcafői és fenyőfői kőbánya, a kupi téglaégető és az 
ugodi üveghuta képviseli (32/1. 448—452; 34/11. 79). Mezőlak és 
Békás határában lassan indul a jóminőségű tőzeg kitermelése (43/ 
31—32), Ugodnál meg egyidőben szenet is bányásznak (34/11. 73). 
Benn a Bakonyban — mint láttuk — már a XVIII. század vége felé 
iparosodási hullám érezhető: számos üveghuta, mészégető és hamú-
zsírgyártó telep keletkezik. A XIX. század közepén azonban egyik 
üzem a másik után megszűnik, s lankad a hajdan virágzó szerszám-
készítés is; a falvak népe lassan egészen áttér a földművelésre, s 
csak a faszén- és mészégétés, meg a taplógyüjtés marad fenn. A 
taplófeldolgozás székhelye azonban Zirc lesz (116 16—17). 

A síkság települései közül a század közepén Marcaltő (791 1.) 
és Patona (1647 1.) mezővárosok; a falvak közül legnépesebbek: 
Ugod 1750, Vaszar 1700, Adásztevel 1648, Csót 1540, Tapolcafő 
1524, Takácsi 1254, Homobödöge 1254 lakossa1. A többi mind 1000 
leieknél kisebb népességű; a legkisebbek: Borsosgyőr 334, Békás 
286, Pórszalók 266 és Vinár 250 lakossal (35/1—IV.). A táj ma-
gyar jellege e korban sem változik meg. A Pápai-síkság viszonyai 
ebből a szempontból sokkal jobbak mint az e korbeli veszprém-
megyei átlag. A megye lakosságából (206.026 1.) ugyanis 1846-
ban magyar 83.5o/0, német 11.2o/0, tót 1.6o/0 és zsidó 3.7o/0 (34/11. 
73). A mi területünkkel kapcsolatban azonban — ide véve Pápát is 
— igazában csak a zsidóság említhető, mert a megye németjei és 
tótjai a síkságtól K-re, a Bakonyban élnek. A bakonyi betelepült 
németségnek Pápa körül a barokk korban megszállt három fa-
luja (Béb, Nagytevel, Nyőgér) azonban ekkor is megvan, ha el-
szigetelten is. 

Pápa és környéke közötti munkafelosztás, gazdasági kapcsolat 
nemcsak abban jut kifejezésre, hogy a környék ellátja mezőgazda»-



sági terményeivel — főleg gabonával — az iparossá fejlődött várost, 
a város meg ipari készítményeivel a környéket, hanem abban is, 
hogy a város egyik-másik iparának a Pápai-síkság és szomszédságai 
szolgáltatnak ipari nyersanyagot (gyapjú, dohány, pipaföld, agyag, 
gabona, állatbőrök); a tapolcai kőbánya, az ugodi mészégető, a 
marcalvidéki nádasok s a bakonyi üveghuták pedig a nagyobbodó 
város építkezéseihez adnak anyagot. 

Pápa ugyanis a gazdasági élet fellendülése és virágzása követ-
keztében területileg is nagyobbodik. 1824-ben 1379 a házak száma 
(44 93), de ez állandóan emelkedik, mert a város szélső részein 
egészen áj utcák alakulnak; ilyenek pl. az Alsóvárosban a Kertsor-, 
Lajos-, Tamás-utca és a Somlói-út. A már meglevő utcák közül pedig 
ekkor hosszabbodnak meg a Devecseri- (ma Vak Bottyán-), Felső 
Hosszú-, Korona-, Laki-, Zöldfa-, Térjmeg- (ma Szladik János-), 
Újváros- (ma Batthyány-) és Veszprémi-út. (Az Ujváros-utcát né-
piesen Akasztó-utcának is nevezik (61/127). Ezek a szélső új utcák 
tágasak és faluszerüek, amit növel még az is, hogy ezekben lakik a 
város földművelő lakossága, míg a belsőbb részeket az iparosok 
és kereskedők lakják. A mai Anna-templom körüli régi temetőt csak 
1837-ben zárják be (66/123), de csak a század második felében 
kezdenek itt utcák alakulni. A mai felső- és alsóvárosi temetőket is 
1837^ben nyitják meg (66/124). 

De nemcsak nagyobbodik, szépül is a .város. 1823-ban épül 
tiszta empirerstílusban a mai városháza (48/85), majd a követ-
kező évben a neoklasszikus megyeháza. A megyének ugyanis 1732-ig 
nem volt hivatalos központja, s a megyegyüléseket gyakran tartot-
ták Pápán, amelyet ezért a megye székhelyének is szoktak mondani 
(116 166). S amikor aztán Veszprém a mondott évben egy ország-
gyűlési rendelet értelmében megyeházat épít, Pápa tovább is védi 
szerzett ősi jogait ; ennek a jogvédelemnek megnyilvánulása hozza 
létre a pápai megyeházat (48 95). Ez az oka annak, hogv még 
1846-ban is a megyének »két fővárosáról« beszélnek egyes forrá-
saink (34,11. 74). 1846-ban épül a hatalmas, mór stílusú zsina-
góga is; 1857-ben pedig a régi vásárteret sétatérré, alakítják át 
(48 118). Ugyanitt kell megemlítenünk az 1834-ben alapított Pápai 
Kaszinót is (61 258), amely a Széchenyitől megszervezett pesti 
Nemzeti Casino példájára másodiknak jön létre az országban (51/V. 
270). 1837'-ben alakul a Polgári Kor (61/261), s ugyanebben az 
évben kezdi meg működését a Főiskolai Nyomda is (136 29), de 
mai épülete csak 1853-ban épül (136/33). 1851-ben pedig azt ol-
vassuk, hogv a városnak »van egy jól rendezett könyvkereskedése 
is, mi hazánkban ritkaság« (35 111. 194). 

Egészségügyi szempontból már nem ilyen dicséretre méltó a 
város e korbeli állapota. A belvárosi zsúfoltságtól, a csatornahiány-
tól és az egészségtelen nyitott Cinca-ároktól eltekintve sok baj t 
okoz az is, hogy ivóvízül a Tapolca szolgál, jarnely a városon keresZr 
túlfolyva erősen fertőződik, s évenként megismétlődő járványokat 
okoz. Ezért már 1832-ben próbálkoznak az Öregtemplom előtt ar-



tézi kutat fúrni, de sikertelenül (61/301, 312). Az irgalmasoknak 
és a zsidóknak már korábban is meglévő kórházain kívül 1816 óta 
működik a városi női kórház, s ezzel kapcsolatosan a megyei té-
bolyda (61/330; 35/111. 193); de megvannak e korban is az előző 
század folyamán keletkezett egészségügyi és szociális intézmé-
nyek is. 

Pápa városi életében a nagyobbaránvú fejlődésnek határozottan 
kerékkötője — a korábbi századok történeti fejlődésének marad-
ványaként — az, hogy a város a politikai, bírósági és gazdasági 
irányítás tekintetében még mindig három önálló város egymás-
mellettiségéből áll (66/205). A »három osztályzatú Pápa városa 
(Belső-, Alsó-, és Felsőváros) a földesúrnak, de különösen a vár-
megyének szorgalmazására hosszas tárgyalások után (61/341 —343) 
1842 nyarán egyesül (98/XV). Ezzel közös lesz a három város 
vagyona, s az »egyesült Pápa város« egységes vezetés és irányí-
tás alá kerül , amelybe azonban még mindig jelentős beleszólásuk 
van a céheknek. Amikor aztán 1872-ben feloszlattak a céhek, s 
megszűnik a város életében vitt szerepük, újra átalakul a város szer-
vezete : rendezett tanácsú várossá lesz polgármesterrel és választott 
tisztviselői karral (61/353). Az élet- és vagyonbiztonság — mely 
szintén a céhek feladata volt — átszáll a városi rendőrségre és az 
önkéntes tűzoltóé gye sületre, az iparosok pedig érdekeik védelmére 
•ipartársulatokba . szerevződnek (61 /333). 

De sem) a három város egyesülése, sem a város szervezetében 
beállott változás nem tudja megakadályozni az ipari élet ellanyhulá-
sát. Mindkettő csak jóval később kezdi éreztetni a hatását, akkor, 
amikor településünk forgalmi . helyzete a vasútépítéssel részben 
megjavul, és a város élénk iparpolitikát kezdhet. Az ipari élet 
pangásának idején csak két jelentősebb üzem megindulásáról tu-
dunk: egyik az 1864-ben létesített s ma is meglévő Kluge-féle 
Jkékfestőüzem, a másik meg az 1877-ben alapított Reizner-féle 
szappangyár (48 44, 121). A kisipar azonban tovább is halódik, 
a műhelyek egymásután bezárnak. Ennek következtében számosan cl 
is hagyják a várost, amely megélhetésüket nem tudja biztosítani 
(48 48). Növeli a bajt az is, hogy a hitelélet — az iparnak és a ke-
reskedelemnek ez a hajtóereje — is nehezen indul és későn fejlő-
dik: 1863-ban alapítják a Pápai Takarékpénztárt, majd 1878-ban 
megalakul a Pápa Városi és Vidéki Takarékpénztár, a mai Pápai 
Hitelbank elődje. Az 1871-ben alapított Pápai Népbank és a Pápai 
Kereskedelmi Bank csak rövidéletűek voltak (61 338—339). 

A város forgalmi helyzetén sokat javít az 1871-ben épített 
gvőr—szombathelyi vasútvonal, de egyben árt is a városnak. A 
vasúttársaságnak azt az ajánlatát ugyanis, hogy Pápa legyen a vas-
úti csomópont, a város akkori vezetősége az anyagi áldozatoktól 
visszariadva nem fogadja el (97/5), s így Pápa helyett Celldömölk 
lesz vasúti csomópont, ami városunk ipari és kereskedelmi életét ér-
zékenyen érinti. A meginduló vasúti közlekedés a távolságokat meg-
rövidíti, a forgalmat meggyorsítja, s az éppen ipari pangásban 



levő városnak -távolabbi gazdasági érdekkörét megzavarja: a Somló-
vidék forgalma Celldömölk felé kezd irányulni, a Pápai-síkság É-i 
részén pedig Győr vonzása kezd érződni. Mire a város ráeszmél 
veszteségére és az új helyzetre, arra a devecseri törésvonal forgalma 
már Celldömölkre terelődik. Igaz ugyan, hogy 1887-ben foglalkoz-
nak egy Pápa—Devecser—Sümeg—Keszthely közötti vasútvonal épí-
tésének gondolatával (61/271), de szép terveknél előbbre nem 
jutnak. A város forgalmi helyzetén lényeges javulás csak a százací-
forduló körül történik: 1896-ban nyílik meg a pápa—csornai 36 
km!-es vonal, amelyet 1902-ben követ a 91 km-es pápa—bánhidai 
(61/129, 340). Az előbbi Pápához kapcsolja a kitűnő termőföldü 
Rábaköz K-i részét, az utóbbi pedig ide vonzza az egész Bakony-
alját. A szomszédos városi településekkel és kisebb vidéki centru-
mokkal (Győr, Csorna, Celldömölk, Devecser, Zirc) folytatott gaz-
dasági versengésben alakul ki Pápa mai vonzásterülete. 

A közlekedés meg javulása és városunknak a megváltozott for-
galmi viszonyokba való beleilleszkedése hamarosan kezdi éreztetni a 
hatását: az ú j piacok megszerzésével emelkedik a fogyasztóközönség, 
száma s a város alélt ipari élete megmozdul. A kilencvenes évektől 
az 1914-es világháborúig megint a gazdasági fellendülés idejét 
éli Pápa, akárcsak a XIX. század elején. A pápai iparnak ez a má-
sodik virágzáskora azonban az elsőnél jóval rohamosabb kifejlő— 
désü, és éppen ezért hatásaiban szembetűnőbb. 

A kisipar gyors emelkedésére jellemző, hogy 1894-ben 559 
önálló iparos 68 iparágat művel; legtöbben vannak a csizmadiák 
(89), cipészek (64), korcsmárosok (52), szabók (47), asztalosok 
(20); de megtalálhatók köztük a legkülönfélébb modern szükség-
leteket kielégítő iparosok is (61/153-155). 1905-ben már 591 a 
számuk, s mellettük körülbelül ugyanannyi segéd és mintegy kétezer 
inas dolgozik. A kisipar további fejlődését azonban a gyáriparon 
kívül megnehezíti a közeli városok ipari versenye is. 

A korábban alakult ipartársulatok helyébe az 1884. évi ipar-
törvény értelmében ipartestületek szerveződnek az egész Országban,. 
Pápán csak 1886-ban alakulnak ilyen testületek, s- számuk 1905-beti 
7 (61/333—334). 1900'-ban az iparral foglalkozók összes száma 
3182, a város lakosságának 18.2o/o-a, 1910-bben pedig 4071, ami 
20.3°/o<-nak felel meg. Az eltartottakalt is ide véve a mondott két 
évben iparból él a lakosságnak 36.1, illetve 39.4%'-a. Ennek a nagy-
számú iparosságnak — helyesebben ipari munkásságnak — jelentős: 
része azonban az ekkor keletkező, vagy már előbb is működő gyá-
rakban dolgozik. A hatvanas-hetvenes években megszűnt gyárak 
pótlására a kilencvenes évek körül egymásután ú j gyárak épülnek.. 

A század elejéről megmaradt gyárak közül ú j ra fellendül a. 
két pipagyár működése, sőt külön vegyészeti és festészeti osztály-
lyal is kibővülnek; a kettő összesen 80 munkást foglalkoztat, s most 
is — mint régen — a városlődi pipaföldet használják. A város terü-
letén működő 21 tapolcai malom évi 1200 vagon lisztet őrök 
Ugyancsak megvan még a téglagyár is; 1900-ban 62 munkással 



dolgozik, de a borsosgyőri és tapolcafői téglagyárak közelsége miatt 
erős versennyel kell küzdenie. 1905-ben 5 kisebbszerű szikvízgyár is 
működik. Ezekhez járulnak az újabb gyárak. 1891-ben létesül a Kohn-
féle cementárúgyár, 1892-ben pedig a m. kir. állami dohánygyár, 
amit eleinte a városi óvodában helyeznek el, s csak 1895-ben költö-
zik mai épületébe. Ez az első igazán nagy arányokban működő pápai 
gyár: 1905-ben 930 munkást foglalkoztatva (61/303) heti 600 ezer 
darab »pápai szivart« készít. A város munkásságának életében e l -
foglalt szerepét a nagy munkáslétszám legjobban mutatja. Hozzá 
hasonló jelentőségű a várostól ingyen átengedett területen 1901-
ben épült Perutz-féle szövőgyár, amelynek 600 szövőszékén 1905-
ben 500 munkás dolgozik (61/129, 334— 336 ; 48/151). A XX. század 
elején létesült a városi közvágóhíd és ezzel kapcsolatosan a jég-
gyár, 1912-ben pedig a Hungária-műtrágyagyár (48/114, 152); míg 
az előbbiek csak helyi szükségletet elégítenek ki, addig az utóbbi 
már az egész ország számára dolgozik. 

Ez a századvégi, illetve jelen századeleji ipar már csak rész-
ben igazodik a helyi adottságokhoz, és nem is csak a város, hanem 
az egész környék, sőt az ország számára is termel. Sokoldalúsága 
és termelési mennyisége független a nyersanyag termőhelyétől, s 
csupán a fogyasztóközönség számától függ; ezt pedig megfelelő 
mértékben biztosítani tudja a vasútépítéssel megnövekedett forgaj-. 
lom és megjavult összeköttetés. 

Városunk ezen ipari másodvirágzásával kapcsolatban még két 
dologra kell rámutatnunk. Az új gyárak ugyanis — a cementárúgvár" 
kivételével — mind egymás közelében és olyan helyen épülnek, 
ahol idáig nem volt település: a Tapolca jobb oldalán. Ezek a gyá— 
rak törik át a város évszázados települési vonalát, s körülöttük alig 
egy évtized alatt ú j városrész alakul : az Erzsébetváros, amelynek 
gyárváros jellegét ezek a gyárak eleve meghatározzák, s a szövő-
gyár munkásházai s az egymást derékszögben metsző utcák még 
jobban fokozzák. 

A nagy lendülettel fejlődő gyáriparnak azonban káros hatása 
is mutatkozik a kisipar egyik-másik ágára. Az eddig házilag űzött 
takácsmesterség a szövőgyár felállításával szinte máról-holnapra 
megszűnik, nemcsak a városban, hanem a környező falvakban is. 
Ez aztán a kender termelésnek majdnem teljes abbahagyását ered-
ményezi (61/296). A tímárok és irhások nemrég még virágzó ipa-
rát pedig a szombathelyi és győri bőrgyárak versenye teszi 
tönkre. 

Bár a pápai kereskedelem kezdettől fogva inkább átmenő jel-
legű volt, s így az ipar említett ellanyhulását kevésbbé érezte meg, 
mégis a századforduló körül e téren is határozott fellendülés érez-
hető. A pápai kereskedők már a hatvanas években kereskedelmi 
testületbe szervezkednek, s érdekeiket a soproni, majd a győri k e -
reskedelmi és iparkamarában választott kiküldöttek által védik; 
188;3-ban pedig megalakul a Lloyd-társulat »a testületi szellem, 
fejlesztésére és az osztály erkölcsi színvonalának emelésére« (61/ 



338; 48/102). 1894,-ben az önálló kereskedők száma 291 (61/ 
155—156), 1903-ban pedig 278; az utóbbiak közül legtöbb a liszt-
(31), gabona- (8), rövidárú- (11), fűszer- (20),bőr- (8), vas- (7), 
Jkönyv- és papír- (5), ló- (9), szarvasmarhakereskedő (4), szatócs 
(68), és zsibárús (20) (61/338). A kereskedők nagyrésze tehát 
mezőgazdasági termékek eladásával foglalkozik. 

Ugyancsak a kereskedelemmel kapcsolatban említjük meg azt 
is, hogy távirdát 1865-ben, telefont 1877-ben és városi távbeszélőt 
1899-ben kap a város (48 45). Mindez részben a forgalmat növeli, 
részben a város országos összeköttetéseit emeli. 

A 10.171 kat. holdnyi pápai határ művelési ágak szerinti meg-
oszlása a következő képet mutatja (61/151, 293; 64/9): 

Hasonlítsuk össze ezeket az adatokat a fentebbi 1860. évi ada-
tokkal. A leglényegesebb fejlődés abban mutatkozik, hogv a szántó-
föld területe meglehetősen megnagyobbodik, mégpedig elsősorban 
a legelők rovására. 1905.-ben az egész határnak 62.4«oát kitevő 
6347.5 kat. holdnyi szántóföld a termesztett növények között na-
gyon változatosan, szinte minden évben másképpen oszlik meg. A 
vetésforgó azonban egyoldalú és a földet kimerítő. A gazdálkodás 
külterjes jellegű és aránylag kevés növényre vonatkozik. Egyik-
gabonaféléből sem termelnek annyit, hogy a városnak elegendő 
lenne; ezekben tehát Pápa most is a környékre szorul (64/9). 
Más termékekből viszont kivitelre is bőven jut; ígv pl. konyhakerti 
terményekből az 191 Oí-es évek körül sokat exportálnak Orác felé. 

Előbbi kimutatásunkból kitűnik a századvégi pápai határ fa-
szegénysége is; igazi erdeje nincs is a városnak: az alig egy o/o-kal 
szereplő fás növényzetet az ekkor létesített Liget és a barokk kori 
Várkert képviseli. 

Érdekes és könnyen magyarázható átalakulást találunk a szol-
lök esetében. Bár az 1860. évi telekkönyv nem tűnteti fel területük 
nagyságát, élőszóbeli forrásaink alapján mégis arra következtet-
hetünk, hogy ebben az időben jóval nagyobb területet foglalnak 
el, mint a század legvégén: az Urdomb (népies nevén Csirizhegy), 
a Ligetkert, [az Öreg-, Kis- é% Törzsökhegy szinte egészen szőJlő-
vel és gyümölcsösökkel van beültetve ekkor még. A pápai szőllőket 
azonban nemcsak a filokszéra pusztítja és ítéli halálra, hanem az itt 
termett bor versenyképtelensége is. A szőllőterület kisebbedésével 
azonban emelkedik a gyümölcsfák száma. 1894-ben a pápai határ-

Szántóföld 
Legelő 
Rét 
Kert 
Szőllő 
Erdő (liget) 
Nem termő 

1894 1905 
62-2 o/0 62-4 o/( 

és beépített 6 5 „ 5'7 



ban összesen 26.419 gyümölcsfa van: 8099 almafa, 5169 körtefa, 
3524 szilvafa, 3386 őszibarackfa/2114 meggyfa, 1421 diófa, 1005 
kajszínbarackfa, 770 cseresnyefa, 732 szederfa, 176 mandulafa és 
32 szelídgesztenyefa (77/242—243). 

1894-ben az összes földterület 1022 birtokos kezén van, egyre 
tehát átlagosan 9.2 kat. hold jut, azaz a föld nagyon el van aprózva 
(61/152). Az É-i határ jelentős részét elfoglaló Eszterházy-uradalom 
1873-ban hitbizománnyá alakul át (48/75). 

Érdekes megfigyelnünk azt is, hogy amilyen mértékbén emel-
kedik a város ipari élete, éppen olyan arányban csökken a gazdál-
kodással foglalkozók száma. így 1900-ban a város összlakosságá-
nak még 22.1 o/ol-a él a mezőgazdaságból, 1910-ben már csak 
17.1o/o-a. Mindez egyrészt a városnak a szomszédos környéktől való 
egyre erősebb mezőgazdasági függését eredményezi, másrészt te-
lepülésünk városiasodását is mutatja. 

Pápa már eddig is nagy terjedelmű, a szomszédos megyék 
területére -nyúló földművelő tájnak a gazdasági centruma, de még 
inkább azzá lesz azáltal, hogy a Dunántúl felső része számára 
1893-ban itt nyílik meg az állami Földműves Iskola, a mai Mező-
gazdasági Szakiskola elődje (61/293; 48/46). 

Külön színt ad a pápai földművelésnek a gazdálkodással is 
foglalkozó kisiparosoknak egy kis csoportja, amely — mint láttuk 

- érdekes történeti fejlődésnek a maradványa. Ezek a gazdálkodó 
iparosok azonban csak a maguk háztartása -.számára termelnék 
(61/295). 

A város állattenyésztése pedig ilyen képet mutat (77 244— 
245): 

1895 1910 
sertés 2214 3550 
szarvasmarha 1731 1667 
ló 728 835 
juh 2255 822 
kecske 24 80 
szamár 12 6 

A szarvasmarha- és juhállomány megcsökkenése a legelő-
terület nagymérvű megkissebedésének a következménye, a sertések 
számát viszont a külföldi kereslet emeli erősen. A szántók területé-
vel való összehasonlításból kitűnik,, hogy minden 6 holdra jut egy 
igásállat (61/294), ami közepesnek mondható. A tejtermékeket' 
egészen Angliáig exportálják, s a pápai állatvásárok forgalma az 
országban a második helvet foglalja el a XX. század elején 
(48/50). 

A XIX. század második felének népesedési viszonyai hűen 
követik a város gazdasági életének alakulását. A hatvanas évek már 
említett népességcsökkenése lépést tart az ipari élet további el-
ernyedésével. A város általános elszegényesedése, sőt eladósodása 
és a nagymérvű elvándorlás következtében a lakosságszám egészen. 



1890-ig- csökken. A hivatalos statisztika adatai ugyan inkább stagná-
lást mutatnak, de ha meggondoljuk, hogy a század vége felé tíz 
évenként átlag másfélezer ember be is költözik a városba (61 138; 
48/48) — legnagyobbrészt a közeli falvakból — akkor a fçgyàs 
nyilvánvaló. Az elköltözésre számszerű adatunk nincsen, de nagy-
ságára mindenesetre jellemző, hogy a városi adóhivatal 1885-ben 
300 üres lakást tart nyilván (61/128). A gazdasági fellendülés 
idején azonban rohamos bevándorlás indul meg: az ipar és keres-
kedelem váltakozókat, munkásokat és tisztviselőket hoz a gazdasági 
vonzó erővel rendelkező városba, amely 1890—1910 között akkora 
népességgyarapodást ér el, hogy az a város többszázéves fejlődési-
történetében is példátlanul áll. Ezt a két évtizedet bátran mond-
hatjuk a város igazi virágkorának. Városunk idevonatkozó adatai 
a következőképpen alakulnak: 

É v Összes 
lakosság 

Szaporodás 
É v Összes 

lakosság számokban %-ban 

1880 
1890 
1900 
1910 

14654 
14261 
17426 
20150 

—393 
3165 
2724 

— 2 8 
22-2 
15-6 

Ha ezeket az adatokat, illetve a belőlük számított 1.40 növeke-
dési arányszámot más városok hasonló adataival összevetjük, ki-
tűnik, hogy Pápa népességgyarapodása csak helyi jelentőségű, de 
országos viszonylatban, nem, jeltünö; városunk ugyanis még az or-
szágos 1.66 növekedési arányszámot sem éri el, és messze elmarad 
Szombathely 3.05, Győr 1.62 értékei mögött, s a közeli városok 
közül egyedül csak Veszprém 1.21 értékét előzi meg. Mindezeket 
figyelembe véve érthető, hogy Pápa a magyar városok Prinzí-féle 
felosztásában minden virágzása ellenére is csak a »kis középvárosok« 
csoportjába tartozik, s 1910-ben a városok sorrendjében a 35. 
helyet foglalja el, pedig már 1869-ben is a 33. helyen állt(104/ 
141 —142). A századeleji népességet a századvégivel összehasonlítva 
az is kitűnik, hogy míg Szombathely lakossága száz év alatt hat-
szorosára emelkedett, Soproné megháromszorozódott, Győré meg-
kétszereződött, addig Pápáé meg sem duplázódott; de azért ebből 
a szempontból is megelőzi a megye székhelyét (79/94, 98—99). 

Pápa gazdasági életének fellendülése a lakosságnak nemcsak 
a számát emeli, hanem annak nemzetiségi képén is ha nem js je-
lentős, de mégis észrevehető változást hoz létre. Itt külön is ki 
kell emelnünk a Perutz-gyár cseh-német munkavezetőit 'és elő-
munkásait. Anyanyelv és vallás szerint városunk lakossága 1910-
ben, a legerősebb fejlődés idején, így oszlik meg: 



I l l 

Anyanyelv V a l l á s 
magyar német) tót |egyéb r. k. ref. ev. zsidó egyéb 

számokban 19790 255 50 55 12518 2552 1977 3076 27 

%-ban 98-2 1-3 0-2 0 3 62-1 126 6-9 .15 3 o-i 

A rohamosan fejlődő népességnek egyéb demográfiai adatai 
közül a következőket emeljük még ki. 1890-ben a lakosságnak 
650/o^-a az ,eltartó és 35°/o az eltartott (61/151). 1910-ben a lakos-
63.7o/o-a él kultúrtermeié s bö\, ami településünk városiasságát mu-
tatja. A születési arányszám a hetvenes években még 40°/0(), a 
századfordulón már csak 32.4°/00 (61/132). A .vízvezeték meg-
építéséig (1898.) a halálozások száma majdnem minden évben felül-
múlja a születésekét, aminek következtében a város természetes sza-
porodása alig valami (61/134). Egyes években a halálozások 16— 
24o/ot-a jut a tüdöbajra (61/312, 321). 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy a régi pápai polgárság jelenr 
tősége egyre csökken, s ugyanakkor a bevándorolt új elem, amelyé-
nek pedig alig van itt még gyökere, állandóan erősödik, s hova^-
tovább ez is pápaivá válik. Ez a folyamat aztán idővel a város la-
kosságának uniformizálódását eredményezi. 

Míg az ötvenes évektől 1894-ig új ház alig épül, és az idevaló 
kőművesek, ácsok és cserepesek tömegesen mennek más városokba 
— sőt még Budapestre is — dolgozni, mert Pápán nincs munkájuk 
(61/128), addig a századvég jelentősen megnövekedett lakossága 
nemcsak az addigi üres lakásokat tölti meg, hanem sok új ház is 
•épül. A lakásviszonyokra vetnek világot a következő adatok. A házak 
száma 1894-ben 1433 (111/153), 1900-ban 1580 és 1910-ben 
1856. Ebben az utóbbi évben a házak így oszlanak meg minőség 
szerint: 957 (51.6o/0) épült kőből, 579 (31.2o/0) kőalappal sárból 
vagy vályogból, 312 (16.80/0) tisztán sárból vagy vályogból, 8 
•(0.40/0) fából; a tetőzet anyaga szerint pedig: cserép-, pala- vagy 
bádogtetővel van borítva 1128 (6O.80/0), náddal vagy zsúppal 574 
(3O.90/0), zsindellyel 154 (8.3o/0). A sárbóL-vályogból „épített, 
nád- és zsúptetős házak aránylag nagy száma a népi építésnek a 
helyi adottságokhoz való igazodását mutatja. 

Benn a városban csak toldaléképítkezések folynak, amik a 
belvárosi szűk udvarokat még jobban megkisebbítik. Az ú j épít-
kezések a Tapolca jobb oldalán történnek, s ezen az eddig rétnek és 
gyümölcsöskerteknek használt területen alig egy évtized alatt egy 
ú j városrész alakul: az Erzsébetváros. Ezzel egyidőben kezd épülni 
a Tisztviselőtelep is, a mai Gömbös Gyula-utca. 

Nem szóltunk még Pápa iskolairól, pedig ezek ugyancsak 
jelentősen hozzájárultak a város századvégi felemelkedéséhez, és 



külön színt jelentenek a kultúrtáj XIX. századi fejlődésében. A 
reformátusoknak már korábban is híres iskolája a század elején or-
szágos jellegűvé emelkedik, s a »pápai kollégiumot« egy sorban em-
legetik a debreceni és sárospataki iskolákkal (51/V. 213). Vele 
kapcsolatosan 1838-tól kezdve fennáll — de csak rövid ideig —• 
egy »leendő iskolatanítókat képzőintézet« is (32/1. 178). A pálosok 

19. ábra. Az Ó-kollégium a Petőfi-utcában. 

régi gimnáziumában pedig 1806 óta a bencések tanítanak (4 11). 
Megvolt ezeken kívül minden felekezetnek a maga külön elemi 
iskolája. A három város egyesülését kimondó okirat mégis arról 
panaszkodik, hogy »városunk népességét tekintve oskolák heányával 
vagyunk«. Ez a megállapítás indítja el Pápát azon az úton, amelyen 
félévszázad alatt a Dunántúl egyik leghíresebb iskolavárosává 
— mint mondani szokták: Dunántúl Athénjévé —• fejlődik. Már a 
század közepén külön katolikus és külön zsidó polgári iskolát emlí-
tenek (35/1II. 193), amelyek azonban a hatvanas évek körül meg-
szűnnek. A század utolsó negyedében aztán egyik iskola a másik 
után létesül. 1861 —1884 között a ref. kollégiumban jogi akadémia 
működik. 1864-ben ide telepítik az irgalmas nővéreket, akik ettől 
kezdve — eleinte a Szentilonay-házban (66/58 — a kat. leány-
if júság elemi oktatását végzik. Az 1874-ben alapított Vargha-féle 
ipari magánrajziskola 1883-ban városi ipariskolává alakul; 1875-



ben pedig a Szentilonay-házban városi polgári leányiskola nyílik^ 
amely aztán tizennégy év múlva államivá lesz. 1876—1890 között a 
reformátusoknak tanítóképzőjük van a kollégium mellett. 1878-ban 
a zsidók reáliskolát alapítanak, de egy év múlva feloszlik; ugyan-
ebben az évben nyitják meg a nemsokára országos hírre jutó tal~ 
máé-iskolát is. A korábban alapított Baron-féle magánkereskedelmi 
1886-ban városi alsófokú kereskedelmi iskolává lesz. 1890-ben az 
irgalmas nővérek polgári leányiskolát nyitnak, három év múlva pe-
dig a már említett állami Földműves Iskolával szaporodik a< város 
tanintézeteinek a száma. 1896-ban az Ó-kollégium épületében (L. 
19. ábra.) nyílik meg Vas-, Veszprém- és Fejér megye egyetlen 
tanítóképzője állami vezetéssel. 1899-ben zsidó fiúpolgári, 1901-
ben ref. leánypolgári, 1902-ben ref. tanítónőképző és az irgalmas 
nővérek tanítónőképzőfe nyílik meg, majd 1911-ben női kereske-
delmi tanfolyam indul, és a bencések eddigi négyosztályos algim-
náziuma főgimnáziummá alakul (61/200—251; 48/46). 

Ezeknek az iskoláknak a hatása kettős. Egyrészt általuk Pápa 
szellemi központja is lesz annak a területnek, amelyet ipara révén 
gazdaságilag már korábban magához kötött; az iskolák vonzási köre 
messze túl terjed a Páp>ai,-síkság határain, s a városba özönlő nagy-
számú diákság érdekesen színezi településünk életét. Másrészt ezek 
az iskolák a város és környéke kultúrviszonyaira is jelentős hatással 
vannak; 1910^ben a hat évnél idősebb analfabéták száma a lakos-
ságnak 10.4<>o-át teszi, ami az ezévi országos 38.3o/0-hoz viszo-
nyítva nagyon kedvező. 

Városunk szellemi életére vet fényt az is, hogy a hetvenes 
évek óta három újság is jelenik meg: Pápai Lapok, Pápai Közlöny, 
Pápai Hirlap (61 257); később ugyan már csak az utóbbi marad 
meg, de 1906-ban egy újabb is indul: a Pápa és Vidéke (66 67). 
Ugyanitt kell megemlítenünk a ref. kollégium, a bencés rendház, 
a ferences kolostor és az Eszterházy-kastély többezer kötetes könyv-
tárait is (61/274—285). Az 1874-ben alapított »Pápai ismeret-
terjesztő egyesület« helyébe lép a Jókai-Kör irodalmid egyesület 
(61/264). Állandó színháza a városnak 1876 óta van, eleinte csak 
fából, majd 1881-ben az akkori Sétatér közepén felépítik a görög 
stílusú kőszínházat (61/270—272). S ha még ide vesszük a negy-
venes évek óta működő kollégiumi zeneiskola helyébe 1904-ben 
lépő (61/288) városi zeneiskolá is, akkor előttünk áll Pápa mint a 
körülötte elterülő, vidéknek kultúrcentruma. A pápai tá j XIX. szá-
zadi fejlődésében éppen városunknak ez a szellemi vezető szerepe 
az, ami a gazdasági vezetés mellett mint második legfontosabb 
kultúrgyarapodás jelentkezik. 

A gazdasági és szellemi fellendülés a város külső képén is nagy 
változásokat hoz létre. Az Erzsébetváros kialakulását már említet-
tük. A Belvárosnak és a vele érintkező utcacsoportoknak zsúfolt-
ságán és görbe utcahálózatán a század végén készített »városi épí-
tési szabályzat és utcaszabályozási tervezet« (61/299) már nem so-
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kat tud segíteni; itt mindössze néhány új utcát nyitnak (Zrínyi-j, 
Damjanich-, Bezerédy-u.), és a nagyon szük utcákat igyekszenek 
tágítani. Ekkor alakul ki az Eszterházy-út (L. 20. ábra.) pompás 
villasora, a Kossuth Lajos-utca és a főtér környékének üzleti képe, 
a Belváros, Felsőváros és az ú j Erzsébetváros közé ékelt Liget sport* 
pályával és sportpavilonnal. 

20. ábra. Az Eszterházy-út hársfasor a. 

Jelentős közmüvekkel is gyarapodik a város. A régi rossz, föl-
des gyalogjárdák a város belső részein aszfaltburkolatot kapnak, 
a kocsiutak nagyrészét kövezik, s a város hossztengelyének számító, 
mintegy 2 km hosszú szakaszon — a vasútállomás épületétől a 
Csóka vendéglőig — a kocsiutat is aszfaltburkolattal látják el. 
Hosszú próbálkozások után sikerül megoldani a város vízellátását 
is: 1898-ban a tapolcafői forrástó vizének felhasználásával meg-
épül a vízvezeték, s ezzel nemcsak elsőrendű ivóvizet kap a város, 
hanem a poros pápai utcák öntözése is lehetővé válik. (61/269, 
300—303; 48/49, 164) 1874-ben épül a járványkórház (48/49); 
1904-ben pedig megkezdi működését a városi villanytelep, amely-
nek a magán,- és közvilágítás mellett az ipar is nagy hasznát 
látja. 

Az iskolák hatalmas áj otthonokat kapnak. Az irgalmas nő-
vérek nagy iskolatömbje a Korona-utcában 1874—1902 között ál-
landóan alakul és fejlődik. Az állami polgári leányiskola (1889) 
és a főtéri kat. elemi (1891) egyemeletes új épületekbe költöznek. 
A Földműves Iskola pavillonszerű épületei 1892,-ben épülnek. A 
Ref. Kollégium három utcára néző kétemeletes épülete (1895) a 
Széchenyi-teret, a bencés gimnáziumé meg (1898) a Fő-utcát dí-
szíti. Messze kinn a város szélén épül 1900-ban az állami tanító-
képző, 1901 —1912 között pedig a ref. nőneveíő,-intézet kerül a 



Széchenyi-tér ÉK-i oldalára. Az egyéb nagyobb építkezések közül 
még a főutcái Takarékpénztárt, a celli-úti huszár laktanyát és a vasút-
állomás épületét említjük a sok e korbeli magánépítkezések mellett. 

Mindent összevéve Pápa a világháborút megelőző évek gyors 
fejlődésében úgy jelenik meg előttünk, mint gazdasági és kultúrd-
lis szempontból egyaránt virágkorát élő városi település, amely a 
legváltozatosabb belső szerveződést s gazdasági életében a leg-
szövevényesebb viszonyokat és vonatkozásokat rejti magában, s 
amely ezenfelül sajtságos összefüggésben van a szomszédos falusi 
településekkel. 

VI. A MAI VÁROSKÉP. 

A századforduló körül lerakott alapokon erősen fejlődő város 
a világháború miatt fejlődésében megakad. Egy évtizedes meg-
állást — sőt sok szempontból visszaesést — jelent ez a város 
•életében. A háború után is lassan kezd magához térni települé-
sünk, s csak a konjunktúra idejének mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi lendületében mozdul meg itt is az élet, akárcsak a 
legtöbb magyar városban. Ennek az új fejlődésnek egyik leg-
jelentősebb mozzanata az, hogy az 1929:XXX. t. c. értelmében 
Pápa is átalakul a régi rendezett tanácsú városból megyei várossá. 

Településünknek ez a legújabb és mai élete sok szálból, renge-
teg helyi, vidéki és országos, sokszor külföldi vonatkozásokból 
tevődik össze, amelyeket mind kinyomozni lehetetlenség. Szinte 
kimeríthetetlen ez a kutatási terület, s a vizsgálódás szempontjai 
majdnem végnélküliek. S amikor az alábbiakban Pápa mai életét 
akarjuk bemutatni, nem is célunk a teljességre való törekvés, csu-
pán a főbb szempontokra szorítkozunk. 

Az a kultúrtáj, amely rendkívül szövevényes szerkezetével ma 
előttünk áll, városunk fejlődésének legutolsó szakaszát jelenti. 
Pápa településtörténetének ez a legújabb fejezete igazában a világ-
háború utáni években kezdődik. 1923—24-ben ugyanis az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság vagyonváltság címen a Tókertet 'Jci-
szakítja az Eszterházy-uradalomból, és a városhoz csatolja, amely 
azt felparcellázva házhelynek kiosztja. Ezen a hajdani tófenéken, 
melyet különben idáig is a pápaiak müveitek kertszerű gazdálko-
dással, pár év alatt kialakul Pápa legfiatalabb városrésze: a Tő-
kertváros. A mintegy 120 kat. holdnyi területen 15 tágas utcából 
és egy nagy térből áll ez az új városrész, amelynek a Bakonyérig 
ter jedő részén és az Eszterházy Károly-téren kötelező a villaszerű 
építkezés, míg a többi részén kislakások vannak. Ennek a város 
életére kettős hatása van: egyrészt megszűnteti a régi város ked-
vezőtlen lakásviszonyait, a zsúfoltságot, ami a háborús menekültek-
kel csak még jobban fokozódott; másrészt szélességében növeli a 
forgalom szempontjából előnytelenül hosszúra nyúlt városalap-
rajzot. Vele egyidőben állami és a Speyer-féle kölcsönből a város 
is építtet egy kétemeletes városi bérpalotát a Jókai-utcában, 8 vil-



lát a Vörösmarty-utca meghosszabbításában, 14 házat a Celli-útorr 
és 5 ikerházat a Teleky-utcában. Mindezekről azonban részleteseb-
ben csak alább fogunk szólni. 

A határain belül meghatározott belső rend szerint szerve-
ződő mai város — akárcsak a XIX. század Pápája — nemcsak egy 

21. ábra. A pápai határ dülőbeosztása. 

viszonylag nagyobbszámú, tömören együttlakó és egymással állandó 
érintkezésben levő, népességnek a lakóhelye, hanem az ipari ter-
melésnek, a kereskedelmi forgalomnak és a közigazgatásnak, to-
vábbá a magasabb kultúréletnek is a színhelye. Ezenkívül váro-
sunk sajátos viszonyban van a környékével is, s ez a viszony most 
is érdekes munkamegoszlásban jut kifejezésre. A munkamegoszlás 



azonban nem jelenti; mereven azt, hogy a város mezőgazdasági 
szempontból egyszerűen fogyasztó, a vidéke meg termelő, sőt még 
azt sem jelenti, hogy Pápa az ipari, kereskedelmi és szellemi ter-
melés helye, a Pápai-síkság pedig az őstermelésé, hiszen városunk 
mai határában is folyik mezőgazdálkodás. Hogy ez viszonylag 
kisebbméretü mint a környéké, az településünk ipari, kereskedelmi 
és kulturális, tehát városi jellegének természetszerű következménye. 
Amint tehát a város térbeli leg is különböző elemekből, különböző 
időben létrejött városrészekből tevődik össze, éppúgy mai gazda-
sági élete is rendkívül tagozott és sokirányú. 

A mezőgazdálkodás Pápa mai gazdasági életében az ipar és 
kereskedelem mellett elmaradó szerepet játszik ugyan, mégis ezt 
kell vizsgálnunk legelőször, mivel a város ipara és kereskedelme 

legalább is részben — a mezőgazdálkodáson alapszik. 
A város határa (L. 21. ábra) 1910 óta megkisebbedett, mert 

egyes puszták felé határkiigazítást végeztek, sőt Antalháza.-pusztát 
1914r-ben 256.5 kat. holdnyi területével Nagygyimóthoz csatolták. 
Az így megváltozott városhatár 1930-ban és jelenleg — a katasz-
teri birtokívek alapján — művelési ágak szerint a következő 
megoszlást mutatja: 

1930 1940 
szántóföld 76-4 % 72-5 % 
rét 8-2 „ 9-2 „ 
legelő 4'3 „ 6-6 „ 
kert 4-5 „ 2-8 „ 
szőllő 0-6 „ l ' l » 
erdő o-i „ 0-5 „ 
terméketlen és beépített 5 9 „ 7-3 „ 

A szántóföld o/0-os aránya az országos átlag (680/0) körül van; 
területi növekedése — mint a századeleji adatokból kitűnik — a 
legelő területének rovására történt: a régi legelők nagyrészét föl-
szántották. A rétek területe ma valamivel több, mint a .század ele-
jén, ami a belterjessé vált állattenyésztés következménye, viszont 
a kertterület csökkentését a Tókert betelepülése idézi elő. Ennek 
pótlására a város különböző részein, elsősorban a Bakonyér és a 
Tapolca menti „vizenyős területeken, virágzó bolgárkertészetek ala-
kulnak. Feltűnően kis o/o-kal szerepelnek a szőllők, s még keve-
sebb esik az erdőre. Igazi erdeje a városnak ma nincs is: a kimuta-
tásban szereplő 0.5o/o a« Liget és a Várkert fásnövényzetü terüle-
tére esik. A beépített teriilet növekedése az új városrész kialakulásá-
val kapcsolatos. 

A határnak körülbelül háromnegyed részét kitevő 7442 kat. 
holdnyi szántóföld a következő termesztett növények között és a 
Jvövetkező arányban oszlik meg jelenleg: 



őszi búza 1392 kat. hold, a bevetett területnek 18-30 ° o-
kukorica 1213 „• „ » H 16-30 „ 
öszi rozs 1163 „ » íj 15-63 „ 
burgonya 823 „ n il 1106 „ 
kerti vetemények 642 „ „ 11 it 8'63 „ 
tavaszi árpa 364 „ n il 4-89 ,r 
őszi „ 309 „ n n 4-16 „ 
tak. répa 292 „ 11 » 3 93 „ 
lóhere 193 „ 11 il 2-59 „ 
lucerna 165 „ „ » il 2 22 ,r 
csalamádé 149 „ >j n 2-00 „ 
cukorrépa » » 1-86 „ 
bíborhere 135 „ 11 H 1-81 „ 
zab 98 „ 11 » 1-32 „ 
muhar 82 „ n n 1-10 „ 
egyéb takarmány 264 „ „ it il 3-65 „ 
dinnye 31 „ n H 0-41 „ 
köles 18 „ il H 0-24 „ 

7442 kat. hold 100*00 o/( 

Feltűnő tehát, hogy a bevetett területnek még a felét sem 
teszik ki a gabonafélék, melyek közül a búza most már megelőzi 
a tájon jobban megtermő rozsot. A pápai határ termékenységét 
mutatja, hogy a holdankénti termésátlagok a megyei átlagnál vala-
mivel jobbak: rozs 9.3 q, búza 9 q, árpa 9 q, kukorica 10 q. Ezekben 
a belterjes gazdálkodás eredménye jut kifejezésre. A bevetett terü-
letnek nagyobbik részén a mezőgazdasági termelésnek igényesebb 
ágait (kerti vetemények, burgonya, cukorrépa) művelik, vagy azo-
kat, amelyek az állattenyésztésen keresztül ipari üzemekhez kapcso-
lódnak (kukorica, takarmánynövények). Az értékesebb haszonnövé-
nyeket azonban csak egészen kis területen termelik. A kertgazdál-
kodás — mint láttuk — már régóta jelentős és jellemző pápai 
foglalkozás, s ezt manapság nemcsak a pápai gazdák folytatják az 
előbbi kimutatásban szereplő 642 kat. holdnyi területen, hanem 
kisebb mértékben a törpebirtokosok és házhelytulajdonosok is a 
házak körüli kertekben a saját szükségleteikre. A pápai zöldség r 
félének, különösen a sárgarépánjak ma is jó híre van, s a termékei-
ket messze vidékekre (Zalába, Vasba, Fejér és Győr megyébe) 
kocsikon szállító és áruló zöldségtermelők városunk egyik jellegr , 
zetes vonását alkotják. 

Pápa gyümölcskultúrája nem mondható nagyon fejlettnek, 
pedig a határ tájadottságainál fogva alkalmas volna egyes gyü-
mölcsök (alma, őszibarack, szilva) nagyobbméretű termelésére. 1935-
ben összesen 38.471 gyümölcsfát írtak össze (79/257): 6776, 
alrna-, 6054 őszibarack-, 5296 szilva-, 5101 körte-, 3282 kajszín-
barack1-, 2702 dió-, 2540 cseresnye-, 2518 meggy-, 2164 szeder-, 
1001 ringló-, 586 birsalma-, 259 mandula-, 130 mogyoró-, 22 
szelídgesztenye-, 21 naspolya- és 19 egyéb fa. Ezeknek nagyrésze a 



DK-i határ »hegyein« és az Urdombon van, kisebb részben a Tc-
kertben és a város szélein. 

A mezőgazdálkodás másik ága, az állattenyésztés eléggé fe j -
lettnek mondható. Az 1935. évi adatok szerint Pápán a következő 
állatállomány van (97/257): 4334 sertés, 1429 szarvasmarha, 1044 
ló, 839 juh, 34 kecske, 2 öszvér, 260 házinyúl, 14.532' baromfi 
és 432 méhcsalád. Ezeket a korábbi adatokkal összehasonlítva ki-
kitűnik, hogy a szarvasmarha- és juhállomány a legelőterület meg-
kisebbedéséve! erősen csökkent, viszont a ló- és sertésállomány 
emelkedést mutat, amiben igen jelentős szerepe van a Mezőgazda-
sági Szakiskolának és a pár éve itt létesített Bacon-húskonzerv-
gyárnak. Az állatállomány nagy része istállózó tenyészetekben van 
elhelyezve, s a takarmánynövények területe e miatt szerepel akkora 
százalékkal előbbi kimutatásunkban. A baromfitartás meglehetősen 
fejletlen, pedig a városnak elég jelentékeny szemtermelése nagy-
arányú és exportra dolgozó baromfifarmok kialakulását engedné 
meg. 

Mindent egybevéve Pápa a hússzükséglet szempontjából ma 
a környező falvakra szorul. A város és környéke között ez egy 
újabb gazdasági kapcsolatot jelent, amit aztán még jobban fokoz 
az, hogy a város őstermelőinek a száma egyre kevesebb. Amíg 
ugyanis 1920-ban az össznépességnek 20.7o/0-a élt őstermelésből 
(135/43), addig 1930(-ban már csak 16.9, jelenleg pedig csak 
16.5o/o-a. Ezek az adatok önmagukban is mutatják Pápa városias-
ságát,, de még jobban kitűnik ez a dunántúli (60o/o) és az orszá-
gos (51 o/0 ) átlaggal való összetevésből. 

Érdekes megvizsgálni, hogy ez az őstermelő lakosság hogyan 
oszlik meg kerületenként: 

I. Belváros 157, a kerület lakosságának 3 7%-a 
II. Felsőváros 1015, „ „ 23 2 „ 

III. Alsóváros 1179, „ „ 16 4 „ 
IV. Erzsébetváros 236, „ „ 9 2 „ 

Vagyis — a külterületet nem számítva — legnagyobb az ős-
termelők aránya a Felsővárosban: ez a legfalusiasabb városrész 
foglalkozást és külső formát tekintve egyaránt; .itt és az Alsó-
város szélső utcáiban él a pápai őstermelők tömege. 

Ugyanitt említjük még meg a pápai birtokviszonyokat is. A 
város határában igazában egy nagy birtok van: az Eszterházy-hit-
bizomány (Igal, Várkert, Pápai-major, Dörzemény, Pálháza), amely 
3333 kat. holdnyi területével a határnak 33.39o/o-át foglalja el. A 
nagybirtok szempontjából tehát városunk hejyzete a veszprém-
megyei átlagnál (40o/0) valamivel jobb, és körülbelül a dunántúli 
átlaggal (32o/o) egyezik. A hitbizományból 1920 kat. hold nagy-
bérlet, a többi pedig kisbérletekbe van kiadva. Kívüle van még négy 
középbirtok, összesen 838 kat. hold területtel, a megmaradó 5812 

V. Tókertváros 
Külterület 

158, 
875, 

101 , 
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kat. hold pedig 494 birtokos között oszlik meg, ha az egészen 
apró, törpebirtoknak is alig vehető területektől, az egy-kétszáz négy-
zetméter nagyságú kertes házhelyektől eltekintünk. Egy birto-
kosra tehát átlagosan 11.7 kat. hold jut. Az utóbbi évek parcellá-
zásai erősen növelik a törpebirtokosok számát. így jutott 611 ka t 
hold 500 birtokosnak, és a Tókertben s a város egyéb részein 145 
kat. hold 660 háztulajdonosnak a kezére. 

Az ipar Pápa életében mindig fontos szerepet játszott, s a 
város gazdasági jelentősége ma is elsősorban ipari vonatkozásokban 
jut kifejezésre. Hogy a pápai iparnak ma nincsen olyan átütő 
ereje mint száz évvel előbb, annak egyik oka a szomszédos városok 
«erős ipari versenye, a másik meg az, hogy a mai pápai nagyipar 
nem helyi nyersanyagokra épült fel. Legfontosabb nagyipari válla-
latainknak : a dohánygyárnak, a két szövőgyárnak és még három 
szövőüzemnek, meg a pár éve megint teljes üzemmel dolgozó 
Hungária-vegyészeti és műtrágyagyárnak Pápán való megtelepedé-
sét egyedül az indokolja, hogy a város lakossága olcsó munka-
erőt biztosít. 1920-ban a textiliparban 173, a dohánygyárban 693 
legnagyobbrészt női munkaerő dolgozott, 1930-ban már az előbbi-
ben 885, az utóbbiban pedig 819. Ma már többszáz munkással dol-
gozik a műtrágyagyár is. Az említetteken kívül nagyüzemi vállalat 
még egy téglagyár, két nagyobb építési vállalat és a húskonzerv-
gyár. A középipari vállalatok száma 45, melyek közül 10-nek tizen-
egynél több munkása van. Ilyenek: a két pipagvár, az 5 kékfestő-
üzem, a vágóhíd, a jéggyár, az áramfejlesztő vállalat és a 16 
tapolcai malom. A kisiparosok száma 1942-ben 818, akiknek körül-
belül a fele segéd nélkül, másik fele 1—5 segéddel dolgozik. 
Közülük — az ipartestület nyilvántartókönyve szerint — számszerint 
ezek vannak legtöbben: cipész 122, férfiszabó 87, női szabó 56, 
csizmadia 51, fodrász 45, asztalos 41, kőműves 36, mészáros-hentes 
36, vendéglős 26, sütő 25, szobafestő 21, molnár 19, ács 14, laka-
tos 14. Ezeken kívül természetesen megtalálhatók közöttük a mai 
város sokféle és bonyolult szükségleteit kielégítő iparosok is. 

Az iparból élők száma — keresőket és eltartottakat egvbevéve 
— 1920-ban az össznépességnek 37.3<>/o-át teszi v(135/43)^ 1930-
ban már 44.3 (79 97), ma pedig 46.1o/0-át. Különösen nagy a 
gyári munkásság száma. 

Az iparból élő lakosság 1930-ban kerületenként a következő 
megoszlást mutatja: 

I. 1640, a kerület lakosságának 39'3%-a 
II. 1616, „ „ 37-2 „ 

III. 2876, „ „ 40-1 „ 
IV. 1236, „ „ 48 6 „ 
V. 715, „ „ 45-9 „ 

Külter. 458, „ „ 28-9 „ 

Ezek az adatok azonban nem adnak egészen hü képet váro-
sunk ipari életéről és a kerületek iparosságáról. Ezek szeHnt ugyanis 



az iparból élőknek legnagyobb az aránya az Erzsébetvárosban, aztán 
a Tókertvárosban és az Alsóvárosban. Mindhárom városrészben azon-
ban igazában a gyári munkásság tömegesebb együttlakása okozza 
•ezeket a magasabb százalékokat. A tulajdonképpeni iparosság meg-
oszlásáról tisztább képet kapunk akkor, ha az 1942. évi 818 kis-
iparosnak utcák szerinti és ezek alapján kerületenkénti eloszlását 
nézzük. Ezen az alapon a legiparosabb utcák ma a következők: 
Jókai-u. 50, Horthy Miklós Fő-u. 32, Korona-u. 30, Kossuth-u. 28, 
Széchenyi-tér 27, Török Bálint-u. 25, Vásár-u. 20, Korvin-u. 19, 
Szent Imre herceg-Főtér 18, Boldogasszony-u. 17, Rákóczi-u. 16, 
Flórián-u. 15 önálló iparossal. Ezek és a többi utcának hasonító 
értékei városrészenként összeadva a következő képet adják: 

I. kerületben él 282 önálló iparos 
II. „ „ 121 

III. „ „ 247 
IV. „ „ 64 
V. „ „ 78 

Külterületen „ 25 

Legiparosabb kerület tehát a Belváros és az Alsóváros, jóval 
kisebb mértékben a Felsőváros; az utóbbi kettőben az iparosok 
zöme a Belvárossal szomszédos utcákban lakik. A Tókert- és az 
Erzsébetváros csekélyszámú önálló iparost tud felmutatni, de vi-
szont — előbbi kimutatásunk szerint — annál több gyári munkást. 

Egyes iparosok tömegesebb együttlakásáról a következőket le-
het mondani. Az ácsok és cserepesek inkább az Alsóvárosban, a kő-
művesek az Alsó- és Tókertvárosban, a cipészek a Flórián-, Varga-, 
Kígyó- és Zöldfa-utcában laknak tömegesebben. A kékfestő, molnár, 
béltisztító, szappanos és tímár ipar a Tapolca menti utcákat keresi; 
a kovácsok meg inkább a határba vezető utcákban szóródnak el. 
A vendéglősök a forgalmasabb útvonalak mentén a külső szélesebb 
utcákban, a sütők, mészárosok-hentesek és az egyéb mindennapi 
szükségleteket kielégítő iparok az egész város területén szinte sza-
bályosan szétszórtan helyezkednek el. A többi iparosok térbeli el-
helyezkedése általában szabálytalan. 

A helyi tájadottságokat ismerve azt állítjuk, hogy a pápai ipar 
jövő fejlődésének az iránya csak mezőgazdasági jellegű lehet, mert 
más nyersanyaga sem a városnak, sem közvetlen környékének nin-
csen, csak az, amit a mezőgazdálkodás szolgáltat. Jó kezdetnek 
mutatkozik e téren a Bacon-húskonzervgyár, amely napi 40—50 
drb sertés feldolgozásával máris jótékonyan fellendítette az egés? 
Pápai-síkság yorkshire-tenyészetét. A pápai iparnak földrajzibb ala-
pokra helyezésében a további lépés az lenne, hogy az állati termé-
kek mindennemű feldolgozása itt történjék (pl. bőrgyár); fokozni 
lehetne a malomipart is, sőt egyes haszonnövények nagvobbaránvú 
termelésével ú j gyárak is létesülhetnének (pl. szeszgyár). A most 
meglevő gyárak közül a téglagyár működéséhez helybeli anyagot 
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szolgáltatnak a diluviális löszös-anyagos feltárások; valamivel tá-
volabbról — Városlőd vidékéről — szerzi már nyersanyagát a két 
pipagyár és a cserépkályhagyár. 

Az iparral kapcsolatban kell kitérnünk röviden az Erzsébet-
város gyárvárosi jellegére is. Igaz, hogy Pápa legfontosabb mai 
gyárai (dohánygyár, Leipnik'-féle szövőgyár, Perutz-féle szövő-fonó-
gyár, műtrágyagyár) és a vasútállomás mind itt vannak egymás 
mellett, de igazi gyárvárosi jellege csak a gyárak területének és 
közvetlen közelének (munkásházak) van, s így nem egészen in-
dokolt az egész Erzsébetvárost gyárvárosként emlegetni. Ugyan-
ekkora joggal — az Eszterházy-út és környéke miatt — akár villa-
negyednek is lehetne nevezni. 

A kereskedelem az ipari árúknak továbbítója, s a gazdasági 
javaknak kicserélője és elosztója lévén szerves része a gazdasági 
életnek. Városunk — mint láttuk — már a középkorban híres 
vásárhely volt, s ez a jellege ma méginkább kidomborodik. Pálja 
mai eléggé virágzó kereskedelmi életének földrajzi oka egyrészt a 
kisalföldi peremhelyzet, másrészt településünknek a Pápai,-síkságon 
elfoglalt útcsomópont-jellege, és nem utolsó sorban az itt átmenő 
győr—gráci vasúti fővonal . 

Az 1930-as népszámlálás 252 önálló kereskedőt talált itt, 
1938-ban pedig már 318 a számuk, s mellettük még mintegy 180 
piaci árús is van. Nagyrészük zsidó és kiskereskedő, de megfelelő 
számban vannak közöttük nagykereskedők is, akik a város és kör-
nyékének távoli tájakról származó szükségleteit közvetítik, illetve 
a környék mezőgazdasági fölöslegét más magyar vagy külföldi 
piacokon elhelyezik. A pápai termény-, bőr-, állat-, fa- és ruha-
kereskedők ma is híresek és keresettek. A zsidó kereskedők számá-
ban már 1920 óta lassú csökkenés állapítható meg; ebben nem'-
csak a zsidótörvény hatása mutatkozik észrevehetően, hanem az is,, 
hogy a zsidó lakosság körében létszámbeli '.apadás van folya-
matban. 

A kereskedelmi elétnek legerősebb megmozgatói a vásárok* 
Hosszú történeti, fejlődés eredményeként Pápának ma két heti-
vásárja (kedd-péntek) és évenként hét kétnapos országos vásárja 
van. Az előbbiek csak a közelebbi környék lakóit vonzzák ide, az 
utóbbiakat azonban a távolabbi vidék is felkeresi. (L. 26. ábra.) 
Vásárkor a városba özönlő falusi kocsik és emberek tömege ér-
dekes színt ad a különben nem-nagyforgalmú pápai utcáknak. A 
helybeli kisiparosoknak ipari árúi és a vidékieknek mezőgazdasági 
terményei a városnak különböző helyein kerülnek eladásra. Ez — 
mint láttuk — részben már a XIX. században is megvolt, és tagad-
hatatlanul Pápa városiasságát mutatja. A kisiparosok nagyrésze (ci-
pészek, csizmadiák, edényesek, stb.) ma is a Főtéren rakodik ki 
árúival; ugyanitt van a gabona- és burgonyavásár is. Más iparosok 
(szitások) a Fő-utca elején, vagy a Széchenyi-téren (asztalosok) 
árulják készítményeiket. A tej-, baromfi-, zöldség- és gyümölcspiac 
a szűk Szent Benedek-téren és a nemrég létesített tapolcaparti 



piactéren van; a Bástyaí-utca ma is az »avítt piac«, a Vásár-utca ki-
szélesedő eleje a szénapiac, a Fery Oszkár-tér meg a fapiac. A. 
környék háziipari cikkei is ekkor kerülnek eladásra; a kosárfo-
nók, bakonyi szerszám- és seprükészítők, teknővájók a Széchenyi-
téren az ú j ref. templom előtt árulnak; a nyárádi, szanyi, kapu-* 
vári és tapolcafői hímzéseket és kézimunkákat pedig a Fő'-tér 
»kapuszín« körüli részén kínálják megvételre. De mindegyik vásár-
nál híresebbek a pápai állatvásárok, amelyek nemcsak dunántúli, 
de országos viszonylatban is jelentősek. Ezekre évenként 8—9 ezer 
szarvasmarhát, 5—6 ezer lovat, 8—10 ezer sertést szoktak fel-
hajtani, s ezeknek fele vagy kétharmada el is szokott kelni. 

A város és vidékének kereskedelmi életét szolgálják a kisebb--
nagyobb pénzintézetek is, melyek közül legjelentősebb a Pápai 
Takarékpénztár, a Hitelbank, és a Közgazdasági Bank. 

A kereskedelemből és hiteléletből élők kerületenként így osz-
lanak meg: 

I. 896, a kerület lakosságának 2L8o/0-a 
II. 467, „ „ 10-5 „ 

III. 485, „ „ 6-4 ,. 
IV. 148, „ „ 5 3 „ 
V. 129, „ „ 7 5 „ 
Külter. 28, „ „ 15 „ 

Legtöbb kereskedő él tehát 'a Belvárosban; de van itt sok 
olyan üzlet is, amelyeknek a tulajdonosai más városrészekben lak*' 
nak. Ennek alapján a Belváros nyugodtan nevezhető Pápa üzletn-
negyedének, különösen a Főtér, Fő-utca, Kossuth-utca és ezek kör-
nyéke. Ettől a magitól a város szélei felé haladva egyre fogynak az 
üzletek, s a legszélső utcákban már csak itt-ott van egy-egy sze-
gényes szatócsüzlet. Az üzletek térbeli elhelyezkedésében egyéb-
ként különösebb szabályosság nem mutatkozik. (L. 25. ábra.) 

A közlekedés elsősorban a kereskedelmet szolgálja, s kölcsö 
nősen támogatják egymás fejlődését. A város belső forgalma az 
utcákon bonyolódik le, a külső forgalom pedig a városba be-, illetve 
innen kivezető utakon. 

A városrészek egymással való összeköttetése s általában a 
belső forgalmi lehetőség nagyjában megfelelő, Csak a Belváros 
szük utcarendszere jelent néha — pl. országos vásárkor — forgalmi 
akadályt. A Tókertvárosnak a Belvárossal való összeköttetése sem 
mondható egészen sikerültnek, amint ez az alaprajzról szóló feje;-
zetből alább részletesen kitűnik. 

A belső forgalmat szolgálják a Tapolca és Bakonyér fölött 
épült hidak és beboltozások1, a régi »Szélesvíz« eltüntetése és a vasi-
úti felüljáró. A város 124 utcájának hossza összesen 32.948 in-
Ebből 2849 m-t (8.90/0) borít aszfaltburkolat: Jókai-u., Kossuth-u., 
Főtér, Szent István-u. és Eszterházy-út. Nagy kockakövekkel borított 
896 m (3.I0/0): Kistér, Kuruc-u., Korvin-u., Széchenyi-u. és a bel-
városi közlék. Kiskockaköves 3823 m (12.4o/o): Veszprémi-u., Gyi— 



mótii-u., Zrinyi-u. vége, Antal Géza-tér, Boldogasszony-u., Assisi 
Szent Ferenc-u., Szent István-útnak az Eszterházy-úton túli szakasza, 
Török Bálint-u., Vásár-u. vége, Felső Hosszú-u. eleje, Kisfaludy-u. és 
a Tompa-u. A többi utcákban az úttest kis részben egyszerű földút, 
többnyire azonban makadám út: 25.380 m (75.60/0). 

A gyalogjárdák a Belvárosban és az Alsóváros városias utcái-
ban aszfaltozottak, de gyakori itt a kőjárda is. A Felső-, Erzsébet-
és Tókertvárosban, meg az Alsóváros külső részein a földjárda az 
általános, sok helyen nagykockaköves széllel. 

A városból kifelé, illetve befelé irányuló külső forgalom az 
utakon bonyolódik le, amelyek részben elsőrendű, részben másod-
és harmadrendű főközlekedési utak, de egyik-másik közeli faluból 
— amelyek a főutakon kívül esnek — csak egyszerű földutak ve-
zetnek a városba, pl. Nagyacsádról és Vaszarról. Pápa ma a követ-
kező főközlekedési utakkal kapcsolódik a Pápai-síksághoz s ezen 
keresztül a távolabbi tájakhoz: É-ra megy a takács—gyarmat—• 
győri út s ebből ágazik ki még a városhatáron belül az ÉNy-ra 
vezető marcaltő—csórna--soproni út ; a Bakonyalján fu t végig a 
nagygyimót—veszprémvarsány—kisbéri út; a Bakonyon át a tapolca-
fő—városlőd—veszprémi út vezet, s a városhatáron belül ebből 
ágazik D-fielé a pápakovácsi—kup—devecseri út; DNy-ra vezet a 
kéttornyúlak—dáka—jánosházi, meg a borsosgyőr—nyárád—cell-
dömölki útvonal. Benn a városban az átmenő forgalom a már em-
lített kiskockaköves utcákon megy keresztül . 

A vasútvonalak közül egy fővonal, kettő pedig helyiérdekű. 
Forgalmukat eléggé mutatja az évenkénti kb. 200 ezer felszálló 
utas; az érkezők száma nehezebben ellenőrizhető: a napi átlag ezer 
körül van s je'entős részük — kb. 40";o — bejáró diák. A város ha-
tárát 17 km hosszú, négy irányba futó vasútvonal hálózza be. Ez 
aránylag oly sűrű vasúthálózatot jelent (100 km2-ként 28 km), ami 
messze felülmúlja nemcsak az országos (6.7 km), hanem a dunán-
túli átlagot (7.3 km) is. Ennek ellenére Pápa vasútja mégsem egé-
szen megfelelő, mert mind a szomszédos Somlóvidéket, mind a 
megye K-i felét és magát a székhelyét is csak Celldömölkön, illetve 
Veszprémvarsányon keresztül nagy kerülővel lehet innen megközelí-
teni. Ez az oka annak, hogy városunkból D-i irányba sokkal erő-
sebb a kocsi forgalom, mint másfelé. A nem-vasútmenti közeli falvak-
lakói egyébként minden irányból szekéren, kerékpáron vagy gyalog 
járnak be a városba. 

Az újabban rendszeresített autóbuszjáratok egyrészt a vasiit-
forgalomból kieső falvak idekapcsolását célozzák, másrészt váro-
sunknak D- és K-felé való közlekedését javítják. Négy irányba men-
nek ezek a járatok: Pápa—Devecser—Keszthely; Pápa—Lovász-
patona; Pápa—Bakonybél—Zirc; Pápa—Városlőd—Veszprém. 

A helyi és vidéki forgalmat szolgálja a telefon és a posta is. A 
telefonhálózat a városnak mintegy az idegrendszere (68/11. 319), 
s általa az ember tevékenységi sugara megnagyobbodik, s az érint-
kezés meggyorsul és megsokszorozódik. Ma Pápán (1942) 421 



telefonállomás van, s ennek több mint a fele a közgazdaság szol-
gálatában áll. A postahivatalnál a havi levélforgalom 130 ezer, a 
hírlapforgalom 33 ezer, a csomagforgalom pedig 9 ezer darab; e 
mellett még több mint másfélmillió pengő készpénzforgalmat is le-
bonyolít havonként. 

A város három szállodája és számos beszálló vendéglője 
rendes körülmények között elegendő a vidékiek befogadására, de or-
szágos vásárok alkalmával gyakori bennük a zsúfoltság. 

Az 1936—37-ben a város ÉK-i határában épített repülőtér nem 
a polgári közlekedést szolgálja. Városunk lélekszámát tekintve nem 
is lehet olyan jelentős forgalomra számítani, hogy Pápát a közel-
jövőben bevonhassák a rendszeres repülőforgalomba. 

Az egyéb foglalkozásokból- élők térbeli elhelyezkedését vizs-
gálva feltűnik, hogy a közlekedés szolgálatában állók (vasutasok) 
tömegeesbben az Erzsébet- és Tókertvárosban laknak, tehát ott, 
ahol aránylag olcsón tudtak házhelyekhez jutni. A napszámosok 
legnagyobb százalékban az Alsóváros külső részein élnek; ugyanitt 
van a legtöbb ismeretlen foglalkozású is: ez tehát a város proletárt-
negyede. Az értelmiségi réteget alkotó közszolgálatban állóknak, 
nyugdíjasoknak és szabadfoglalkozásúaknak az arányszáma legma-
gasabb a Belvárosban, az Alsóvárosnak előbbivel szomszédos ré-
szein és az Erzsébetvárosban az Esterházy-út környékén. 

A lakosság számában a világháború idején bizonyos mérvű 
csökkenés észlelhető, aminek oka nemcsak a háborús veszteség, ha-
nem az elvándorlás, sőt a kivándorlás is. A húszas évek közepén 
meginduló gazdasági fellendülés aztán gyors létszámbeli emelke-
dést idéz elő, de növeli a lakosság számát a megszállt területekről 
ideözönlő menekültek száma, a természetes szaporodás és a mun-
kát kereső környékbeliek városba áramlása is. Viszont Pápáról is 
elég nagyméretű az elvándorlás máshová, s az így hullámzó vándor-
mozgalmak következtében a ma itt élő össznépességnek kb. csak a 
fele benszülött pápai, a többi máshonnan való. 

A lakosság számának háború utáni alakulását tünteti fel követ-
kező kimutatásunk: 

1920: 19255 
1930: 21356 
1935: 22242 
1937: 22995 
1941 : 23713 

Ezek közül a rendelkezésünkre álló 1930., illetve 1935. évii 
részletes adatokból a következő kép tárul elénk: 



V á r o s r é s z 

A n y a n y e 1 V 
Magyarul 

V a 1 1 á s 
Összesen V á r o s r é s z 

magyar ném. tót horv. szerb egyéb 
beszél 

r. k. g k. ref. ev. g. kel. izr. egyéb 

Összesen 

I. Belváros 4108 53 2 2 — 4 4163 2030 1 305 247 1 1581 4 4169 

II. Felsőváros 4298 36 3 — 1 3 4339 3072 3 365 435 1 458 7 4341 

III. Alsóváros 7068 86 7 2 — 5 7157 4623 12 1296 829 2 406 — 7168 

IV. Erzsébetváros 2440 69 2 3 1 24 2497 1938 3 274 219 1 98 6 2539 

V. Tókertváros 1549 6 1 — — 1 1557 1198 2 208 181 — 14 3 1557 

Külterület 1547 25 1 — — 9 1580 1115 7 232 218 — 10 — 1582 

Összesen : 21010 275 16 7 2 46 21293 13927 28 2680 2129 5 2567 20 21346 

I . ' ; • • t I j I , '--j 



Vagyis Pápa Veszprém megye ÉNy-i magyarlakta síkságán ina 
is színmagyar (98.5o/0) város egészen jelentéktelen számú nemze-
tiséggel. A magyarul beszélők száma még nagyobb: 99.7o/0. A 
felekezetek szerinti megoszlásból meg az tűnik ki, hogy a város 
kétharmad része (65.2o/0) katolikus,, s a többiek együttvéve is csak 
ezeknek a felét alkotják: ref. 12.5o/0, ev. 9.9o/0, zsidó 12o/0. Egyéb-
ként a legkatolikusabb városrészek az Erzsébet- (76.3o/o), a Tókert-
(73.70/0) és a Felsőváros (70.7o/0); a reformátusok tömegesebben 
az Alsó- (10.90/0) és az Erzsébetvárosban (IO.80/0), az evangéliku-
sok az Alsó- ( 1 1 . 6 0 / 0 ) és a Tókertvárosban (11.5o/0) laknak; a zsi-
dók pedig inkább a Belvárosba húzódtak, s itt a kerület lakosságá-
nak 38o/o-át alkotják. A Belváros D-i felén van különben a gettó 
is. Ugyanitt említjük még meg, hogy 1928 óta (48/137) a dunán-
túli ref. egyházkerületnek Pápa a püspöki székhelye. 

A lakosság kerületekénti megoszlása 1935-ben a következő: 
I. ker. 4272, a város lakosságának 19'2°!

0-a 
II. „ 4481, „ „ 20-2 „ 
III. „ 6782, „ „ 30-5 „ 
IV. „ 2738, „ „ 12-3 „ 
V. „ 1947, „ „ 8 8 „ 
Külterület 2022, „ „ 9 0 „ 

A lakosságszám szempontjából tehát a városrészek sorrendje 
így alakul: Alsó-, Felső-, Bel-, Erzsébet- és Tókertváros. Aránylag 
sokan élnek a külterületen, vagyis a határ pusztáin, majorjaiban 
és a szőllőkben. Külterülete egyébként csak az Erzsébet- és az Alsó-
városnak van. Az előbbihez tartoznak: Bánóczy-major, Böröllő, 
Dörzemény-puszta, Pálháza, Városi puszták, Pápai-major, Téglaház, 
Vaszari-út és a repülőtér; az Alsóvároshoz pedig: Igalöreghegy, 
Külső Veszprémi-út, Kishanta, Malmok, Nagyhanta, Sávolvi szőllő-
hegy, Sávoly-puszta és a Törzsökhegy. (L. 21. ábra.) 

Városunk területén a népsűrűség 1941-ben km2-ként 416, ami 
világosan mutatja a lakosság városiasságát, mert mind az országos 
(93), mind a megyei átlagot (61) messze túlhaladja. 

Az egyéb demográfiai adatokból még azt említjük meg, hogy a 
születési ezrelék egyre csökken (1930: 20.80/00, 1935: 18.8o/0o, 
1940: 17.6°/00),aminek következtében a természetes szaporodás is 
egyre kevesebb. 

Néprajzi vonásokról a város belső területén nem beszélhetünk. 
A modern életviszonyok egyre jobban eltüntetik a speciális pápai 
vonásokat, s településünk külső képe egyre hasonlóbb lesz inás 
városokéhoz. A város környéke azonban ruházkodásban, életmódjá-
ban és beszédjében még ma is sok ősi vonást és népi jellegzetes-» 
séget őriz (9/21—62). 

Pápa területi nagyobbodása a lakosság számának emelkedésével 
együtt indul meg, s egyszerre négy különböző ponton nagyobbodik 
a város. Ennek az új nagyobbodásnak — amely egyébként ponto-
san egybeesik a gazdasági fellendülés idejével — a legfőbb in-



dító oka a népességszám megnövekedése, de e mellett közremű-
ködik mar a lakosság egy részének az a törekvése is, hogy a gaz^ 
dasági helyzetet felhasználva saját házában lakhassék. Éppen ezért 
oda építkeznek, ahol a házhely a legolcsóbb, s így legtöbbször a 
kevésbbé energikus helyeket szállják meg. Elsősorban .ezen utóbbi 
körülmény hatásának kell tulajdonítanunk azt, hogy a négy új tele-
püléscsoport közül kettő úgy fejlődik, hogy az alaprajzilag amúgy 
is nagyon elnyújtott város általuk még jobban meghosszabbodik. E 
mellett még maguk a településcsoportok sem kerülnek szerves 
összeköttetésbe a tulajdonképpeni várostesttel. Ezekkel a csopor-
tokkal bővebben csak a következő fejezetünkben foglalkozunk; itt 
csak annyit említünk meg róluk, amennyi településtörténeti szem-
pontból szükséges. 

A négy ú j településcsoport közül a legnagyobb a már majdnem 
egészen kiépült Tókertváros a Tapolca jobb, illetve a Bakonyér 
mindkét oldalán, a hajdani tófenéken. 660 házhelye 15 utcájával 
s közel kétezer lakóval szinte külön települést alkot. Betelepülése 
a város lakóinak egyik részét érzékenyen érinti, mert az ide tele-
pülők kivételével elesik az itt űzött kerti gazdálkodástól. Emlí-
tettük már, hogy a város más helyein ennek pótlására bolgárkerté-
szetek alakultak. 

A másik három településcsoport nagyságra meg sem közelíti 
az előbbit. A város É-i részén —» iá vaszari út mentén és az 
Urdombon — épülő csoport néhány utcájával szintén külön kis 
telepnek vehető, de annyira távol esik a várostól, hogy nagyobbodá-
sára csak akkor van remény, ha közte és az Eszterházy-út közötti 
terület beépül, s így szerves összefüggésbe kerülhet a város testével-
Ennek azonban igen nagy akadálya a Várkert is. 

A város D-i oldalán, a Celli-út, Laki-utca, Somlói-út és Teleki-
utca külső végén és a rájuk merőlegesen futó Wesselényi-utca, 
Verbőczy-utca, Bocsor István-utca, Rohonczy-utca és Sorompó-utca 
fejlődésben levő területe alkotja a harmadik csoportot. A város-
testhez ez kapcsolódik legszervesebben, s tulajdonképpen nem is 
más, mint a város D-i és DNy-i oldalának természetes továbbfejlő-
dése. Pápának valójában ebben az irányban kellene fejlődnie 
nemcsak azért, mert ezáltal eltűnne a közlekedés szempontjából 
kedvezőtlenül hosszúra nyúlt alaprajz, hanem azért is, mert a felszíni 
löszös talajrétegek itt biztosítanák a legegészségesebb építkezést. 

A negyedik és egyben a legkisebb településcsoport a város 
hossztengelyének DK-i végén van, és a Külső Veszpréini-út s a 
Hantai-utca alkotja. Ennek szomszédságában feküdt a középkori 
Agyaglik és Hanta helység; itt van az a népvándorláskori temető 
is, amelyet városunk településtörténetének legelején már megismer-
tünk. Ehhez a területhez fűződik tehát a mai Pápa területén a legb-
elsőnek mondható állandójellegű település, úgyhogy ezt a mai kis 
településcsoportot a régi települések késői megismétlődésének ve-
hetjük. Minthogy a mai varosnak inkább ÉK—DNy irányú fej lő-



désre van szüksége, azért ennek az új településcsoportnak alig van 
jelentősége, s további fejlődése is reménytelen. 

A népességben és területben így megnövekedett mai Pápa 
közmüvei közül a csatornázás még mindig igen kezdetleges állapot-
ban van. A már 191tf-ben elkészített tervezet még ma is kivitelre 
vár. E szerint a levezető csatorna az Öreghegy körül indulna ki a 
Tapolcából, s a Veszprémi-, Csóka-, Batthyány-, Korona-, Vak 
Bottyán- és Pálos-utcán át jutna vissza megint a Tapolcába. Ezzel 
eltűnne a Cinca egészségtelen — legtöbb helyen nyitott — árka, és 
a már meglevő csatornák is könnyen bekapcsolhatók lennének ebbe. 
De mindez csak terv míégj, s ma modern csatornahálózata a városnak 
nincsen. Ami kevés csatorna mégis van, az tökéletlen és egészség-
telen, mert a Tapolcán és a sekély Bakonyéren kívül a Cinca-árok is 
levezetőül szolgál. A Belváros legnagyobbrészt csatornázott; az 
Alsóvárosban csak a Jókai-utca, Széchenyi-tér és a Zimmermann-
utca; a Tókert-városban csak a Levente-, Gömbös Gyula-, Pozsonyi-
utca és a Kassai-utca eleje; az Erzsébetvárosban csak az Esterházy-, 
Tompa,-, Kisfaludy-, Vörösmarty-utca és a Hunyadi-utca eleje; a 
Felsőváros egyetlen utcája sem csatornázott: itt és a többi városré-
szek csatornázatlan utcáiban a házsorok előtti járda szélén kővel 
kirakott, felszíni nyitott csatornák rontják a higiénét. 

Az ivóvízzel való ellátás már sokkal megfelelőbb. A város tér-
beli terjedésével, de különösen az emeletes épületek szaporodásával 
már zavarok mutatkoztak a századforduló táján épült vízmű műkö-
désében, ezért 1936-ban részben új vezetőcsöveket raktak le, és a 
vízművet nyomóteleppel egészítették ki. A város 124 utcája közül 
ma 90-ben van vízvezeték, de sok az olyan utca, amelyikben csak 
egy utcai közös kút van. Az Urdombon, a Tókertváros több utcá-
jában és általában a szélső utcákban még ennyi sincs. . 

1930 óta a város villamos energiával való ellátása a bánhidai 
centráléból történik. A vásárolt árammennyiségnek kb. egyharmada 
megy a magánvilágításra, majdnem fele ipari célokra, a többi pedig 
közvilágításra. Az egész várost behálózó, sőt még a Kishegybe és a 
repülőtérre is kimenő vezeték hossza ma kb. 48 km. 

Ugyanitt említjük meg a város közegészségügyét szolgáló in-
tézményeket is. Az irgalmasok kórháza 1922 óta nyilvános jellegű, 
s a pár évvel ezelőtt végzett nagyarányú kibővítése óta (48/135— 
136) a vidék betegeit is ide hozzák. A Tókertváros egyetlen teréé-
nek K-i felén épült 1933-ban az Egészségház (48/155). A város-
nak ma kb. 35 orvosa és 4 gyógyszertára van. Tízezer lakosra 
tehát kb. 15 orvos jut , pedig az országos átlag csak 6. 1932-ben 
épült a kétmedencés hatalmas Esterházy -strand (48/146). A Mészá-
ros Kárólyy-liget mint sétahely is, a város testébe belenyúló Várkert 
pedig csak mint fás növényzetű terület javítja a város különben 
elég poros levegőjét. Ugyanezt a célt szolgálja a főbb utcák 
öntözése, fásítása és a járda melletti gyep- illetve virágágyak léte-
sítése az Alsó- és a Tókertvárosokban meg a Szent István-úton. 

Bognár Imre Ede : Pápa településföldrajza. 9 



A mai Pápa kulturális életére legjellemzőbbek <az iskolák. 
Ezeknek nagyrésze már a század legelején megvolt; a világháború 
óta csak ezek alakultak: városi női ipariskola (1924), r. k. fiúpol-
gári (1929), városi zeneiskola (1937). Ezekkel együtt tehát ma a 
következő iskolák vannak Pápán: a dunántúli ref. egyházkerületnek 
teológiai főiskolája, 2 fiúgimnázium (r. k. és réf.), állami tanító-
képző, 2 tanítónőképző (r. k. és réf.), 4 polgári iskola (1 fiú: r. k. és 
3 leány: állami, r. k., réf.), női ipariskola, női kereskedelmi tan-
folyam, mezőgazdasági szakiskola. Ezt a sort egészítik még ki a 
városi tanonciskola, zeneiskola, 12 elemi (4 állami, 1 városi, 3 r. k., 
2 réf.1, 1 eV., 1 zsidó), 5 óvoda (2 állami, 1 r. k., 1 réf., 1 magán) 
és 2 napközi otthon (1 városi, 1 magán). A mintegy kétezer elemistán 
kívül a többi iskolába — többéves adatok szerint — átlag évi 2200 
tanuló jár. Ezeknek kb. a fele helybeli (48—52o/0), a harmada 
veszprémmegyei (30—33o/o) és egyötöde más megyebeli, főleg 
dunántúli (19—22o/0). A tanulóknak ez a magas létszáma és em-
lített megoszlása világosan mutatja Pápa iskolavárosi jellegét és azt, 
hogy ez a város közvetlen környéken kívül a távolabbi vidéknek is 
szellemi vezetője. 

Az írástudatlanok szám'a a 6 éven felüliek között 5.3/-ot tesz ki, 
ami a dunántúli 9 és az országos 10o/o-os átlaghoz képest jó ered-
mény. Érdekes az írástudatlanok megoszlását megvizsgálni kerüle-
tenkint: 

Tehát ebből is kitűnik a Belváros elsősége és kultúráltsága az 
Alsó- és Felsőváros meg a külterület kisebbfokú elmaradottságá-
val szemben. A mutatkozó eltérést a .külterületen és a Felsőváros-
ban a földművelő, az Alsóvárosban a napszámos és gyárimunkás 
lakosság okozza. 

A város egyéb, közműveltséget szolgáló intézményei és beren-
dezései közül még a következőket kell megemlítenünk. A régi 
görög stílusú kőszínházat 1931-ben lebontották — helyére épült 
a kéttornyú új ref. templom — s azóta a városnak állandó színháza 
nincsen. A két mozgóképszínház egyikét használják színházi cé-
lokra is. Kultúrház és városi múzeum csak tervben vannak még 
meg. A vallási, kultúrális, társadalmi, szociális és sport egyesületek-
nek tarka változata található ma Pápán; Számuk mintegy 60. Városi 
könyvtára nincs. Az iskolai és egyéb kisebb könyvtárakban összesen 
kb. 120 ezer könyv van; ennek fele a főiskolai könyvtárra esik. A 
városban hat nyomda működik; legnagyobb a Főiskolai Nyomda és 
a Keresztény Nemzeti Nyomdavállalat, melyekben két hetilap (Pápai 
Hirlap és Pápa és Vidéke) és számos időszaki lap jelenik meg. 

v • j> 
Külterület 

5-8 „ 
3-9 „ 
4-7 „ 
7-3 „ 



Még a Pápán székelő közhivatalokat említjük meg. Közülük 
ezek a legfontosabbak: járásbíróság, főszolgabíróság, közjegyzőség, 
fővámhivatal, Máv. osztálymérnökség, földmérési-felügyelőség, 
rendőrkapitányság, csendőrség és az OTI veszprémmegyei kiren-
deltsége. Ezek — illetve szép épületeik — nemcsak településünk 
városias jellegét emelik, hanem a már említett gazdasági és szel-
lemi vonatkozásokon túl közigazgatásilag is ide csatolják a kör-
nyéket Pápához, a 48 községből álló pápai járás székhelyéhez. 



A TELEPÜLÉS SZERKEZETE ÉS JELLEGE. 

Az előző fejezetek során végigkísértük településünk fe j lődé-
sének egyes szakaszait, láttuk Pápa várossá alakulásának folyama-
tát és mai életét, s ezzel kapcsolatban megismertük az őstáj foko-
zatos átalakulását kultúrtájjá. Most ennek a hosszú fejlődésnek 
végső eredményével, az alaprajzzal foglalkozunk még röviden. 
Keresni fogjuk az alábbiakban, hogy milyen formaelemekből te-
vődik össze a mai városalaprajz, s ezeket az elemeket milyen helyi 
hatások hozták létre. 

Mivel legtöbbször földrajzi tényezők határozzák meg, hogy e g y 
adott térszínnek — a mí esetünkben a Pápai-síkságnak — melyik 
pontján fejlődik ki egy város, és miért nem egy másikon, azért 
könnyen azt lehetne gondolni, hogy a város szerkezeti jelenségeit 
pusztán földrajzi okokkal kielégítően megmagyarázhatjuk. A város 
azonban mint települési rendszer sokkal bonyolultabb valami, s bár 
keletkezésében és fejlődésében határozottan a helyi földrajzi adot t -
ságoké a döntő szerep, mégis —- mint az előbbi fejezetekből is 
kitűnik — kialakításában egy sereg nem-földrajzi ok (történeti ese-
mények, koreszmék, földesúr) is részt vesz. Mindezek a hatások 
mintegy megkövesedve belerakodnak az alaprajzba, és azon t a -
nulmányozhatók. 

A városunk mai területén épült két középkori helységnek, a 
Pápa-nemzetség falujának: Pápának és a királyi udvarnokok tele-
pének: Udvarsokának az alaprajzáról semmit sem tudunk. Igen 
valószínű azonban, hogy mindkettő egy már ekkor meglevő s a 
Tapolca régi tavának D-i partján elvonuló útnak vonzó hatására 
keletkezett. Alaprajzuk tehát halmazos szerkezetű vagy hosszab-
ban elnyúló utifalu-típusú lehetett. (L. 9. ábra.) Hogy ilyen tó-
partra támaszkodó községek lehettek ezek, arra abból a fejlődés-

x történeti tényből is következtethetünk, hogy már elég korán, még 
a török idők előtt egybeolvadnak. A mi szempontunkból, mikor 
Pápa mai alaprajzi elemeit keressük, ennek a kérdésnek az eldön-
tése ha nem is egészen mellékes, de nem nagyon fontos. A két 
helység közül ugyanis a Pápa-nemzetség faluja a török időkben 
teljesen elpusztul, s, így a mai alaprajz kialakulására semmi, vagy 
nagyon alárendelt hatása van; a másik telep pedig a törökkori vár 
védelme alá kerül, s a házhelyek fokozatos felaprózódása követ-
keztében olyan nagy átalakulást szenved, hogv ősi alaprajzát tel-
jesen elveszíti. 

A mai Pápa alaprajzán négy formaelemet lehet megkülön-^ 
böztetni, amelyek egymástól meglehetősen élesen határolódnak 
e l , és különböző időben különböző okok hatására jöttek létre:: 



1. a Belváros sűrű és szűk utcarendszere a nagyjában négyszögű 
főtérrel; 2. a védelmet adó városfalak lebontása után keletkező 
utcahálózat ; 3. a Tapolca jobb partján épült és sakktáblás szerke-
zetre tçrekvô Erzsébetváros; 4. a tiszta sakktáblás utcahálózatú 
legújabb településcsoportok. Nézzük ezeket az alaprajzi csoporto-
kat egyenkint történeti kialakulásuk sorrendjében és mai állapo-
tukban. ' 

A Belváros legősibb formáját legjobban megismerhetjük Pápa 
törökkori képeiről. A városházán őrzött 1597-es kép a fallal kerí-
tett városnak csak néhány házát ábrázolja, s utcát még alig mutat, 
de korábbi adatokból (96 42) tudjuk, hogy már a XVI. század 
legelején több mai belvárosi utca megvan; a város magja az 
akkori Piac-utca (a mai Főtér) és környéke. 1531-ben az egyik 
déli fekvésű utcát »Új-utcá«-nak nevezik (L. 10. ábra.) (ma: Rá-
kóczi-utca), amiből talán joggal következtethetünk arra, hogy a 
városfalakon belüli területnek fokozatos megszállása és tömör be-
telepítése az említett városmagból kiindulva D-i irányban történt. A 
városnak minden eddig ismeretes törökkori képe (66/25; 48/30; 
20 10) első tekintetre is elárulja, hogy a törökkori várost a véde-
lem elemi szükségletének kielégítése hozta létre. A város a várral 
együtt a legvédettebb helyet foglalja el: a legemelkedettebb tér-
színen épült, s K felől a Tapolca mocsaras tava határolja. A tó 
vizét, mely a K-i oldalnak — akkori viszonyok között — tökéletes 
védelmet nyújt, csak ezen a területen lehet legmegfelelőbben fel-
használni a többi oldal védelmére is. Ez a védelmi szempont ma-
gyarázza meg azt, hogy a középkori városnak miért éppen ezt a 
részét veszik körül bástyafalakkal, mely valamikor a királyi udvar-
nokok telepe volt, s miért engedik elpusztulni a Pápa-nemzetség 
D-i fekvésű faluját. 

A bástyafalakon belül szintén a védelmi szempont hatása 
alatt kezd kialakulni az utcahálózat. A fejlődés kezdetén a várost 
a külvilággal összekötő utak bevezetnek ugyan a városba, de a 
kapuk mögött csak a xgyőri út« (helyesebben: borsosgyőri út) 
folytatódik (a jmai Bástya-utca), míg a többi a kapuknál véget ér, és 
többfelé szétoszolva vezet a házak halmaza közé. A város tengelye a 
belső várból kivezető főút, a mai Kossuth-utca. Később a térmennyi-
ség kihasználására való törekvés folytán a bástyafalaktól közre-
fogott terület egészen beépül, a házhelyek egyre kisebbednek, s a 
város alaprajza egyre hasonlóbb lesz a Belváros mai alaprajzához. 
Az utcahálózat fejlődését a védelmi szempont irányítja: az össze-
szűkült és gyengén görbülő utcák a már említett két főutat (a 
mai Bástya- és Kossuth-utca) kötik össze, hogy ellenséges támadás 
esetén a bástyákra mindenfelől könnyen el lehessen jutni; hogy 
az ilyen módon hosszúra nyúlt összekötő utcák se okozzanak ne-
hézséget, azért ezeket kb. középtájon két-két házhely között a fő-
utakkal párhuzamosan futó keskeny közle-sorral vágják keresztül. 
(L. 22. ábra.) A várkapú előtti területet azonban — valószínűen 
szintén védelmi szempontból — nem építik be, sőt a korábban 
i t t épült házakat is lebontják; ebből fejlődik aztán ki a mai Főtér, 



amelynek négyszögű alakja már a XVIII. század közepéről szár-
mazó Maynzeckrféle térképen (L. 10. ábra) határozottan felismer-
hető. Ugyanez a térkép a városfalakon belül már majdnem min-
denben a mai belvárosi utcahálózatot mutatja. • 

A mai Belvárosnak nagyjában négyszögű alaprajza tehát szűk 
és görbülő utcáival s négyszögletes főterével két tényező együttes. 

22. ábra. A Szent László- és Petőfi-utcát összekötő közle. 

hatásának az eredménye: az egyik a helyi térszíni adottság, mely 
kijelölte a város helyét; a másik pedig a védelmi szempont, mely 
a kijelölt helyen meghatározta a város fejlődésének az irányát. 

A Belváros ma is magán viseli ennek a fejlődésfolyamatnak 
a nyomait. Szinte azt mondhatjuk, hogy — egy-két kisebb változást 
leszámítva — a régi városnak csak a házai cserélődtek ki, de az 
utcahálózat ugyanaz maradt. Régi épületei közül a sok tűzvész miatt 
egy sem maradt meg Mátyás király állítólagos vadászkastélyán 
kívül. Csupán a .XVIII. századból származó barokk épületei ma-
radtak fenn, jellemző barokkos külsőt adva a már említett pápai 
Tabán«-nak (L. 23. ábra) és a Főtér környékének. A történelmi 
város levegője árad ezekből a szűk és zegzugos belvárosi utcák-
ból, s ha az újabb épületek meg is bontják a stílusegységet és az 
utcasorok sem mindig felelnek meg a szokott nyugati városképnek, 
mégis az egymás mellé sorakozó polgárias házak elhelyezkedése 



crdekes és változatos. Emeli ezt a változatosságot az emeletes 
és földszintes házak egymással való váltakozása is. 

A mult emléke gyanánt ma is megvan a négyszögű Főtér, 
amelynek azonban a Várkert és az Eszterházy-kastély miatt esak 
három oldala tudott kifejlődnie s ezért ma igazában nem is ez a 
városnak a »lelke«, hanem a belőle kiinduló Fő,-utca és Kossuth-

23. ábra. Részlet a „pápai Tabán"-ból. (Az Assisi Szt. Ferenc-, Kígyó- és 
Korvin-utca összeszögellése.) 

utca. (L. 24. ábra.) A Főtértől és a Kossuth-utcától Ny-ra és DNy-ra 
elterülő utcacsoport ma is keskeny, görbe utcákból áll, amelyeket 
egymással ma is a közle-sor köt össze. Ez az utóbbi azonban a 
két végén ma már utcában végződik — Ányos Pál utca és Kard-utca 
— ami annak a fejlődésnek az eredménye, hogy a régi bástyákra 
kivezető utak és utcák a bástyafalak lebontása után továbbépül-
nek kifelé. Végül ma is megvan — nem valami nagy ékességére a 
városnak — a hajdani bástyavédő Cinca-árok, amely mögött még 
több helyen (Árok;-, Tűzoltó-, Bástya- és Irhás-utcában) látha-
tók az egykori pápai városfal kőből rakott alapjai; a mai Bel-
város határa egyébként mindenütt pontosan követi a Cincát a 
Prohászka O.- (azelőtt Csatorna-), illetve a Flórián-utcáig. 

Pápa alaprajzának fejlődésében a második korszak a kibővülés 
ideje a bástyafalak lebontása után, és ez létrehozza a mai város-
alaprajz második formaelemét: nagyjában a mai A/só- és Felső-
városi. A régi Alsó- és Felső-Majorok többszöri elpusztulás után is 
felépülnek, de mint falusias te'.epek a városfa'aktól távol maradnak: 
nem ezek növekszenek a város felé, hanem a városfalak megkötött-
ségéből felszabaduló város terjeszkedik feléjük. A Maynzeck'-féle 
térképen ennek a terjeszkedésnek, az új utcák kialakulásának és a 
házak kirajzásának a kezdete látható. (L. 10. ábra.) 

Az új korszak legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy az utca-



hálózat közlekedésföldrajzi feladata megváltozik. A városba beve-
zetett kereskedelmi forgalom a Belvárosnak már kialakult utcaháló-
zatát nem változtatja meg, az új városrészekre azonban irányító ha-
tása van. Az ú j utcacsoportok a megváltozott közlekedésföldrajzi kö-
vetelményeknek megfelelően alakulnak, s így jönnek létre a régi 
városkapuktól kifelé vezető utcák: a mai Szent István- (azelőtt 

f 

24. ábra. A Kossuth L.-u. eleje. 

Győri-) út, Török Bálint-utca, Celli-út és Jókai-utca. Ennek a fej-
lődésnek a legelején még erősen érezhető a Belváros történeti 
hatása is, mert a nagyobbodás a már meglevő magból kifelé törté-
nik, s így az első utcák a lebontott bástyafalak mentén épülnek, 
így alakul ki a mai Árok-, Gyurátz Ferenc- (régebben Gerencsér-, 
majd Fazekas;-), Korona- és Vásár-utca. 

A meginduló gyors fej lődést azonban a Tapolca, illetve ennek 
1771-ig még meglevő tava érdekes irányba tereli: a közigazgatásilag 
még két külön telepnek számított Alsó- illetve Felsőváros a Tapolca 
jobb oldalára nem terjeszkedik át, hanem csak azzal párhuzamosan 
növekszenek, s így idővel hosszan elnyúló alakja lesz a városnak. 

Az utcahálózat megváltozott közlekedésföldrajzi feladata követ-
keztében az ú j utcák már szélesebbek, mint a Belvárosban, de — 
mivel nagy tér áll rendelkezésükre és keletkezésüket egységes szem-
pont nem irányítja — jóval rendezetlenebbek és szabálytalan elága-
^ásúak. Ennek a mintegy százéves fejlődésnek az eredményét mu-



i a t j a a II. József-féle felvételből származó alaprajz (L. 14. ábra) 
•és az 1793. évi várostérkép. (L. 15. ábra.) Ez az alaprajz a mai 
város harmadik formaelemének, az Erzsébetvárosnak a kialakulásáig' 
már csak kisebb változásokon megy át: határozottabb alakot ölt a 
régi vásártér helyébe lépő sétatér (mai Széchenyi-tér) környéke, be-
épül a Szent An.na|-tér körül elterült »Régi temető«, és a nagyobb 
telektömbökbe benyúló zsákutcák nyilt utcákká rendeződnek (pl. 
a Zöldfa-utca). 

Pápának ez a két, barokk kor végi alaprajza világosan mutatja 
azt is, hogy az ú j városrészek: az Alsó- és Felsőváros D-ről és 
Ny-ról teljesen körülnőtték a régi várost, amely így központi hely-
zetű lett. A megnövekedett városnak már nem az a két utca a ten-
gelye, amely a régi, fallal kerített városnak volt (Kossuth-é.s Bástya-
utca), hanem a Tapolcával párhuzamosan és a város ÉK-i szélén 
végigfutó Hosszú-utca (mai Fő-utca) és ennek folytatása az »Alsó 
Majorbéli Hosszú-utca« (mai Jókai-utca). Ezekre és az elsővel pár-
huzamos Szél-utcára (mai Kossuth-utca) mint két főúttengelyre he-
lyezkedik az ú j város forgalma és kereskedelmi élete. A többi utca 
vagy ezekkel párhuzamos, vagy rájuk merőleges, a nélkül azonban, 
hogy a sakktáblaszerü elrendeződés legkisebb nyomait mutatnák, 
mert ferde és zegzugos lefutásúak. A szélső utcák vagy a határba 
vezető utakban végződnek, vagy a várost a tá j életébe bekapcsoló 
-országutakban folytatódnak. Érdekes jellemvonása ennek az 1793. 
•évi alaprajznak az is, hogy a város hosszan elnyúló és keskeny alak-
jának eddig említett okai mellett egy következőre is enged következ1-
tetni: a városba bevezető utak nem egy közös pontban egyesülnek, 
hanem a Tapolcával párhuzamosan futó főútba tárulnak föl. Érthető 
tehát, hogy ez a főút lett a város tengelye, jóllehet ennek nem a 
közepén, hanem éppen a szélén halad keresztül. De ha meggondol-
juk, hogy a városba bevezető úthálózat ilyetén kialakulása — külö-
nösen az É-ról és K-ről jövő utak esetében — lényegében a régi 
tó forgalmat akadályozó helyzetének az eredménye, akkor azt kell 
mondanunk, hogy Pápa hosszúra nyúlt, keskeny alaprajzát csak két 
tényező hozta létre: az egyik a régi város történeti hatása, a másik 
pedig a régi tó, illetve a Tapolca helyi adottsága. Ezek közül is az 
•első csak kisebb mértékben működött, ott, ahol a régi város és az 
ú j városrészek érintkeznek, egymásba átmennek; ezeknek az átmeneti 
.utcacsoportoknak kialakulása után a régi város hatása megszűnik. 
A másik városalakító erő azonban ezentúl is érezteti hatását, s Pápa 
alaprajza egészen a XIX. század végéig ennek hatása alatt fejlődik. 
Erősen belejátszott ebbe az is, hogy a mondott időig a Tapolcát 
ivóvízül is használták;, s az új utcák már csak ezért is keresték annak 
közelségét. 

Amint tehát a Belváros kialakulásában a helyi adottságoktól 
irányított védelmi szempontot mondottuk a legfontosabbnak, éppúgy 
az Alsó- és Felsőváros keletkezésében is a helyi adottságokat, illetve 
az ezekben rejlő városalakító hatást kell legerősebbnek mon-
danunk. 

A Tapolca földrajzi hatására keletkezett két városrész a XIX. 



század végének gyors fejlődésében kisebb átalakuláson rnent keresz-
tül. A nagyobb telektömböket, hogy a forgalmat könnyebbé tegyék, 
utcákkal vágták keresztül; így jött létre a Damjanich-, a Lajos- és a 
Zárda-utca. Újabb építkezések hozták létre a Bezerédy-, Sorompó-, 
Rohcnczyr s a még most is fejlődésben levő Verbőczy- és Teleky-
utcát. Ha pedig valamikor majd sikerül végrehajtani a már elkészí-
tett utcarendezési tervezetet (leközölve a Pápa és Vidéke hetilap 
1939 április 16-i számában), amely lényegében a mostani görbe 
utcák kiegye nesítése által az utcahálózat sakktáblás elrendezésének 
a lehetőség szerinti megvalósítására törekszik, akkor Pápa többé már 
nem a helyi földrajzi hatások, hanem a modern életnek megfelelően 
mérnöki tervek irányítása szerint fog fejlődni és alakulni. Ennek az 
irányításnak egyik célja — mint az eddigi kezdetből is megál lapí t 
ható — az, hogy a hosszirányú fejlődés helyett szé'ességben növelje 
a várostestet. Ennek pedig elengedhetetlen föltétele egy K—Ny 
irányú közlekedési útvonal kialakítása; ezt az említett tervezet a Ko-
lozsvári-, Tókert-, Deák-, Major- és Zárda-utcának megfelelő át-
építésével véli megoldhatónak. Ez az útvonal a város eddigi hossz-
tengelyére éppen merőlegesen halad, s a szándékolt cél elérésére 
valóban nagyon megfelelő lenne. De teljesen elhibázottnak és egy-
ben túlméretezettnek tartjuk azt a tervet, amely a Boldogasszony-yt, 
Kard-utca, a közlék, Batthyány-utca és Csóka-utca vonalán át egy 
forgalomelosztó sugárutat akar kialakítani; ez ugyanis egyrészt a 
forgalmat rázúdítaná a zsúfolt Belváros kellős közepére, másrészt 
meg a Felső- és Alsóvároson keresztül máris van ilyen forgalom-
elosztó és a Fő- illetve Jókai-utcát tehermentesítő útvonal : Kis-
faludy-, Vásár-, Korona-, Batthyány- és Csóka-utca. A tervezett su-
gárút megépítésére tehát semmi szükség nincsen, s azt semmiféle 
közlekedésföldrajzi szempont nem indokolja. 

A Tapolcának a város alaprajzi fejlődésére gyakorolt hatása a 
XIX. század végén kezd megszűnni. A mai Pápa harmadik alaprajzi 
formaelemének, az Erzsébetvárosnak keletkezésében már igen kevés 
szerepe van. Az 1900-as évek nagy ipari lendületében gyorsan nö-
vekvő városnak egyre nagyobb helyre van szüksége. Az új telepü-
lésnek a helyét a vasút közelében épült gyárak határozzák meg, s 
ezek vonzzák át a rohamosan emelkedő népességnek egy részét a 
Tapolca jobb oldalára. Az új városrész alaprajza már mesterséges, 
mérnöki beavatkozás nyomait mutatja. Hogy mégsem fejlődhetett 
ki a tisztán sakktáblás utcahálózat, annak egyrészt az az oka, hogy 
az ú j városrész a már előbb kialakult Felsővárossal érintkezik, s 
így legalább részben — a Tapolcára merőlegesen futó utcák ese-
tében — alkalmazkodnia kellett ennek szomszédos utcáihoz; más-
részt meg az, hogy à keresztutcák kifejlődését bizonyos mértékben 
megakadályozta a városrész határán gyenge ívalakban elfolyó Ta-
polca és a közepén átfolyó Bakonyér. Ezért az Erzsébetváros egy-
mást többé-kevésbbé derékszögben metsző utcákból tevődik össze,, 
s az alaprajz csak a sakktáblás szabályosságra való törekvést, nem 
pedig annak tiszta megvalósulását mutatja. 



A harmadik formaelem keletkezésében tehát két tényező mű-
ködött: a Felsőváros történeti hatása az egyik, s a lényegében me-
gint helyi adottságokra visszavezethető vízrajzi helyzet a másik. 
Hogy a mai Erzsébetváros mennyiben nevezhető gyárvárosi negyed-
nek, azt már fenntebb láttuk. 

Városunknak ez a része még ma is lassú, de folytonos alakulás-
ban van: nemcsak a Bercsényi-, Döbrentei-, Attila- és Zápolya-
utca épült ki egészen a vasútig, hanem új utcák is alakultak. Ilye-
nek: a régi Meggyeskertek helyén épülő Meggyes-utca s ennek 
közelében a Jégverem-, Bozót- és Tarczy-utca, aztán a hársfasoros 
Esterházy,-út villasorát keresztülvágó Vörösmarty-utca K-i fele és 
a Kálvária-utca. 

A vasúton, illetve a vasútállomáson túl fekvő részek szintén az 
Erzsébetvároshoz tartoznak. Itt még csak tervezgetések vannak, kü-
lönösen az Urdombon. A műtrágyagár, a Perutz- és a Leipnik-féle 
szövőgyárak vonzó hatására idővel egész különálló kis városrésszé 
nőhet ez a terület, ahol ma még csak néhány ház mutatkozik a már 
kitervezett s elég gyorsan fejlődő utcákban: Vasút-, Gyár-, Ur-
domb-, Fűtőház-, Nap-, Hold-utca, Acsádi-út, Kazinczy-, Madách-, 
Munkácsy- és Antal Géza-utca. Ezeknek kialakulását az itteni gyárak 
indították meg, s az utcacsoport alaprajzi fejlődésére igen erős ha-
tással van az itt elfutó celli és csornai vasútvonal. 

A világháború utáni fejlődés hozta létre a város negyedik alap-
rajzi formaelemét: a Tókertvárost, a vaszari út elején a vitéz Ber-
tatan Árpáérút, a Cetli- és a Külső Veszprémi-út településcsoport-
jait. Ezek nagyjában a téglalapalakú városnak négy oldalán épültek, 
s keletkezésükben inkább konjunktúrális okok (pl. a házhelyek ol-
csóbbsága), mint helyi földrajzi adottságok szerepeltek. Közülük az 
utolsó három csak pár utcából áll, s ezért alaprajzukkal külön nem 
is foglalkozunk, csak a várostesttel való összefüggésükről szólunk. 
Hogy ezeket mégis a negyedik formaelemhez számítjuk, annak az 
az oka, hogy a meglevő vagy még most alakuló kevésszámú utca 
is határozottan mutatja a sakktáblás elrendeződésre való törekvést. 

A várostesttel legszervesebb összefüggésben a Celli-úti csoport 
van. Ez közvetlenül csatlakozik a városhoz és annak szélességét 
növeli. A másik két csoport ezzel ellentétben nemcsak a hosszúra 
nyúlt várost teszi még hosszabbá, hanem ettől meglehetős távol-
ságra is esik. A győri és bánhidai vasútvonalak elágazása körül 
épült Bertalan Árpád|-úti csoportot csak a Szent István-út be nem 
épített szakasza kapcsolja a városhoz, és így inkább közigazgatásilag 
a városhoz tartozó falunak, mint városrésznek látszik. Nem sokat ja-
vított ezen a helyzeten a szomszédságában létesített repülőtér sem. 
Ugyanilyen kedvezőtlen a várossal való összeköttetése a Külső 
Veszprémilútból álló csoportnak is. Az itt lakóknak majdnem 
1 km-es utat kell megtenniök addig is, míg elérik a hosszú 
Veszprémi-út legkülső házait. 

Pápa alaprajzának negyedik formaelemét tehát tulajdonképpen 
csak a tókerti csoport alkotja. Itt már beszélhetünk külön alaprajz!-



r.ól is, mert ennek 15 utcája (11 ÉNy-DK és 4 DNy-ÉK irányú) és 
-egy nagy tere összefüggő egészet alkot. Az az alaprajzi típus, 
amelyre az Erzsébetváros még csak törekszik, itt már teljes kifejlőí-
désben jelenik meg. A nyílegyenes utcák mindenütt pontosan derék-
szögben metszik egymást, s a mérnökileg kitervezett sakktáblás el-
rendeződés szinte első tekintetre is mutatja, hogy ez a városrész 

o lyan területre épült, ahol az utcahálózat kifejlődését jóformán 
csak a terület minél tökéletesebb kihasználása irányította. Ezen 
általános szempont mellett azonban érvényesült még két másik hatás 
is; az egyik történeti, a másik földrajzi. Az első a DNy<-ÉK-i utcák 
kitervezésére volt hatással, amennyiben figyelembe kellett venni a 
városnak már korábban kialakult, Tapolcára nyíló utcáit, hogy az 
ú j városrész általuk a várostesthez kapcsolódhassák. Ilyenek a Tó-
kert-utca, Szalmavári Kovács János-utca és a Gyimóti-út. A föld-
rajzi hatást pedig a Tapolca és a Bakonyér vízrajzi adottsága 
képviseli, és ez az ÉNy-DK irányú keresztutcák kialakulását ered-
ményezte. Ezeknek kifejlődésére látszólag hatással volt a már előbb, 
1910 körül épült Tisztviselőtelep (Liget-utca, mai nevén Gömbös 
Gyula-utca) is; tulajdonképpen azonban ez is csak a Bakonyér föld-
rajzi hatására keletkezett másfél évtizeddel előbb. Ugyanezt kell 
mondanunk a nagyjában a mai keresztutcák helyén elterült dűlő-
utakról is, amelyek a régi tó lecsapolása után keletkeztek a felpar-
cellázott hajdani ' tófenéken. 

Ha ezek után a Tókertvárosnak a várossal való összefüggését 
tekintjük, azt kell mondanunk, hogy minden törekvés ellenére is 
csak részben sikerült szerves kapcsolatot teremteni a kettő között. 
Az új városrészt ugyanis csak a Várkert szélén elfutó Grófii-út, a 
csak féloldalán beépült Tókerti-utca és az újabban épülő Szalma-
vári Kovács János-utca kapcsolja a városhoz. A város hossztenge-
lyére merőleges ÉK—DNy-i tókerti utcák tehát tulajdonképpen 
a Gömbös Gyula-utcába, a keresztutcák pedig a Grófi-útba tárul-
nak föl. Sokat segítene ennek a városrésznek közlekedésföldrajzi 
helyzetén az, ha az Aradi-utcát sikerülne a Jókai-utcára megnyitni. 
A mostani kedvezőtlen elszigeteltséget az is fokozza, hogy a Tó-
kertvárost kifelé sem kapcsolja fontosabb út a külvilághoz, mert 
— mint már láttuk — a régi tó miatt ebben az irányban nem fej-
lődött ki út. Ez a városrész tehát közlekedésföldrajzilag zsákutcá-
ban van, s ezen a szomszédos Ligetkert felparcellázása s így a 
Tókertvárosnak a Gyimóti-út felé való meghosszabbítása is csak 
keveset tudna segíteni. 

A most elsorolt és röviden leírt négy alaprajzi formaelem tár-
gyalása után — hogy a kép teljes legyen — szólnunk kell még a 
városhatárban szétszórt, gyakran csak egy-két házból álló telepü-

JésekvöX is. Ezek a várostesttel össze nem függő házcsoportok utak 
mentén, a Tapolca partján s a\ szőllő- és gyümölcsös kertekben 

-épültek. Ide tartoznak a gyakran szinte kis pusztát alkotó tapolcai 
malmok is, melyek ódon épületeikkel érdekes színt adnak a pápai 
határnak. Ezekkel és a város határában fekvő pusztákkal és majo-



rokkal itt bővebben nem foglalkozunk, mert a városalaprajzzal 
semmiféle vonatkozásban nincsenek. 

A mai Pápa alaprajza tehát — ezeket a szétszórt és kisnépes-
ségű településcsoportokat nem számítva — négy elemből tevődik 
össze: a Belváros zsúfolt és zegzugos utcahálózatából, az Alsó- és 
Felsőváros levegősebb, de szintén görbe lefutású utcahalmazából, 
az Erzsébetváros sakktáblás elrendeződés felé törekvő utcáiból és a 
merev, mérnöki szabályossággal kitervezett Tókertvárosból. Mind-
egyiknek kialakulásában kisebb-nagyobb mértékben részt vettek — 
a történeti hatások mellett — a helyi földrajzi adottságok, mutatva,, 
hogy a város sem keletkezésében, sem fejlődésében nem független 
a tájtól, hanem azzal szorosan egybenőtt és vele genetikus kapcso-
latban van. 

A formaelemek kifejlődésének bonyolult történetéből csak egy-
két mozzanatot akartunk kiemelni annak bizonyítására, \hogy a 
városalaprajz nem más, mint a város életének megkövesült marad -
ványa (108/10). 

Városunk alaprajzával kapcsolatban meg kell még felelnünk 
arra a kérdésre is, hogy Pápa mennyiben mondható városi tele-, 
pülésnek, illetve egyes részei milyen jellegűek. Erre a kérdésre 
kétféle módon adunk feleletet: egyrészt a város lakóház-statisztiká-
jának vizsgálatával, másrészt ua holt alaprajz és a rajta élő mai 
népesség több szempont szerinti összevetésével. 

1937-ben Pápa egész területén összesen 3217 ház van, s ezek 
kerületenkint így oszlanak meg (L. 25. ábra): 

1. ker. 517 földszintes, 59 egyemeletes, 6 kétemeletes 
5 >, j >> 

30 „ , 5 
8 >> > 3 ,, 
9 — 
0 JJ > 5> 
2 , -

II. „ 471 
III. „ 658 
IV. „ 583 
V. „ 618 
Külterület 243 
Összesen ; 3090 földszintes, 113 egyemeletes, 14 kétemeletes 

Ha ezeket az adatokat az egyes kerületek népességszámával 
összevetjük, kitűnik, hogy a Belvárosban 8.7, a Felsővárosban 9, 
az Alsóvárosban 8.5. az Erzsébetvárosban 7.6, a Tókertvárosban 5-
és a Külterületen 6.5 lakos jut átlagosan egy lakóházra. Az első 
három városrész tehát meglehetősen zsúfolt. S ha most még i d e -
vesszük a városrészek térbeli kiterjedését is, vagyis azt a területet, 
amelyen az egyes kerületek házai elhelyezkednek (Belváros területe 
110, Felsővárosé 308, Alsóvárosé 604, Erzsébetvárosé 240, Tókert-
városé 120 kat. hold), kitűnik, hogy legzsáfoltabb a legkisebb te?* 
riiletü Belváros. A föntebbi adatokból 7.6 középérték adődik a város 
egészére, ami — akár a megyei 5.5, akár az országos 5.1 átlaghoz 
viszonyítjuk is — városi településre mutat. Pápa ebből a szempont'-, 
ból Kaposvárral, Kőszeggel, Veszprémmel, Székesfehérvárral, sőt-
Szegeddel és Debrecennel egyezik (135/46). 



Minthogy a földművelő népességen kívül az ipari lakosság 
egy részének még ma is jelentős mellékfoglalkozása az őstermelés-
nek egyik-másik ága (kisebb szántóföld, szőllő, gyümölcsös, vete-
ményeskert), azért a házak berendezése, beosztása, és külső képe 
tekintetében igen nagy változatosságot találunk. Különösen áll ez 
azokra az átmeneti jellegű utcákra, ahol a kisudvarú városias pol-
gárházak és a tágasabb parasztházak egymás mellett fordulnak 
elő, pl. Vásár-utca, Batthvány-utca. Hasonló a helyzet az építőanyag 
tekintetében is: az új házak már mind kőből vagy téglából épül-
nek, de a Felső- és Alsóváros szegényes, falusias utcáiban még 
megvannak a régi vályog- és tömésfalú házak is. A mai pápai 
házak 82o/oi-a épült kőből vagy téglából, és 85o/0-a cserép- vagy 
palatetős. A parasztnegyedek utcáiban azonban még a zsúp- és 
nádtető is gyakori, de számuk egyre apad. 

A föntebbiekben azt vizsgáltuk, hogy a városalaprajz a fejlő-
dés folyamán milyen térbeli formákat öltött, most pedig — hogy a 
városiasság fölvetett kérdésére még jobban felelni tudjunk — ezt 
az önmagában holt alaprajzot és a ma itt élő népességet együtt és 
egyszerre tekintjük társadalmi helyzet, foglalkozás és kulturális 
viszonyok szerint. E szempontokból vizsgálódva a várostest a kö-
vetkező részekre tagolható (L. 25. ábra.): 

1. üzlet- és hivatalnegyed: Főtér, Korvin-utca eleje, Kóssuth-
utca, Fő-utca és az ezeket összekötő utcák és a Széchenvi-tér al-
kotja. Itt vannak a városvezetés és közigazgatás intézményei, a gaz-
dasági életet irányító bankok és irodák, az üzletek s a szellemi 
kultúra intézményeinek jórésze. Technikai berendezéseiben ez a 
rész a legvárosiasabb; itt lüktet legerősebben , a város élete, és a 
városi külső(ségek is itt ötlenek szembe legjobban: a telkek zártak, 
s a házak szorosan csatlakoznak egymáshoz, és sok közöttük az 
emeletes. 

2. cipész- és csizmadianegyed: a Kígyó-, Kard-, Prohászka O.-
és Török Bálintrutca által bezárt belvárosi utcacsoportból áll. A 
telektömbök itt is zártak, kisudvarúak, s az utca felé összefüggő 
házsort alkotnak; az emeletes ház azonban már ritka. De mivel a 
városiasság nem házformák kérdése, azért ez a terület is városias 
jellegű, mert azzá teszi az itt élő ipari népesség, tehát városi nép-
elem. 

3. gettó: a Kossuthi-, Major-, Bástya- és Korvin-utcával hatá-
rolt terület. A Belváros utcái itt a legszűkebbek; a zártsoros építr 
kezés ezt is városi jellegűvé avatja, bár köztisztaság és stílusszépség 
tekintetében sok kívánnivalót hagy hátra. 

4. polgári lakónegyed: az Alsóvárosnak a Széchenyi,-, Bat-
thyány-, Csóka- és Jókai-utca által határolt utcacsoportja tartozik 
ide. A Belvárossal szomszédos részek még tömöttek, kisudvarúak, s 
gyakoriak az emeletes házak is; kifelé azonban egyre nagyobbak 
az udvarok, és megjelennek a házak végében a kertek: az Alsóváros 
nem mezőgazdasági népességének földszintes házai sorakoznak itt 
.zártsoros utcákba. 



m emeletes, haz. ( o üxlet t m e m e l e t e s hoz. üz le tekkel . 
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25. ábra. A mai városalaprajz formaelemei, a lakosság társadalmi helyzete, 
foglalkozása és kulturális viszonyai alapján. 



5. proletárnegyed: a Belvárost és az Alsóvárosnak előbb emlí-
tett részét DKj-ről burokként övezi, s azok az utcák tartoznak ide,, 
amelyek ezektől kifelé helyezkednek el. Nagyjában tehát a Boldog-
asszony,-útja, Korona-, Ärok-, Széchenyi-, Szladik-, Kertsor- és 
Tamás-utcával határolható ez a terület, ahol nagyobbrészt a nincs-
telenek, a gyári munkásság és a szegényebb iparosok laknak túl-
tömött, szegényes, egyszobás lakásokban. Városi közművekkel ez a 
rész van ellátva a legmostohábban : csatornázás egyáltalán nincs, 
vízvezeték sem mindegyik utcában van, s a közvilágítás sem kielé-
gítő. Egyik-másik utcája már majdnem falusias jellegű (pl. Rozma-
ring-, Laki-, Tamás-utca), és csak azért nem mondjuk őket teljesen 
annak, mert hiányzik belőlük a tér bősége és az arányok tágasabb 
kiterjedése. 

6. alsóvárosi parasztnegyed: a Somlói-űt, Veszprémi-út és ezek 
környéke tartozik ide. Itt a telkek már nem zártak, az udvarok na-
gyok, s a gazdasági épületekkel ellátott parasztházak hézagosan 
egymás mellé sorakozva teljesen a falu benyomását keltik. 

7. felsővárosi parasztnegyed: a város hossztengelyének másik 
végén helyezkedik el, és a Boldogasszony-útja, Vásár-utca meg a 
Tapolca határolja. Legtipikusabban parasztutca-jellege van a Felső--
Hosszú-utcának és a Vak Bottyán-utca külső végének. A falusias és. 
szegényes házak között sok a nád- és zsúptetős, meg az alacsony, 
kisablakú vertfalú ház. 

8. gyárnegyed: az Erzsébetváros egész területét idesoroljuk, 
bár az Esterházy-út villasora, a Vörösmarty- és Kálvária-út kertes 
házai határozottan nem gyárvárosi, hanem inkább villanegyed jel-
legűek. A kerület többi része azonban a gyárak és az itt élő elég 
jelentékeny számú gyári munkásság miatt a megszokott gyárvárosi 
külsőt mutatja. 

9. villanegyed és kertváros: a Tókertváros területe tartozik ide, 
amelynek a Bakonyérig terjedő szakaszán és az Eszterházy Károly-
téren villaépítkezés van, a többi utcában legnagyobbrészt egy-
kétszobás kertes házak vannak. Ez a városnak leglevegősebb része, 
de a magasan járó talajvíz miatt korántsem a legegészségesebb.. 
Középületei még alig vannak, s közművekkel is csak gyéren van 
ellátva. 

A várostestnek ezeket az említett részeit egybefoglalva a kö-
vetkező változatos képet kapjuk: a Belvárosnak vertikális irány-
ban kiterjedő világa lassan átmegy a kertváros, a gyárnegyed és a 
polgári lakónegyed egyre alacsonyodó világába, majd folytatódik 
a proletárnegyed s a falusias Alsó- és Felsőváros horizontálisan 
elnyúló világában, amely aztán a város legkülső peremén éles határ 
nélkül ölelkezik a határ vegetációs takarójával. 



A VÁROS SZEREPE A KÖRNYÉK ÉLETÉBEN. 

Csak ismétlésekbe bocsátkoznánk, ha akár a Pápai-síkságot, 
akár az ezt körülvevő tájakat újra leírnánk; azért most, amikor 
városunknak a tá j életében elfoglalt szerepéről akarunk szólni, egy<-
szerüen csak utalunk a legelső fejezetünkben mondottakra. Ott a 
Pápai-síkság szomszédságainak leírásakor röviden már utaltunk arra, 
hogy Pápa és környéke átmenetet alkot a tisztán kisalföldi és a 
bakonyaljai és bakonyi tájak között. Jelen fejezetünkben néhány 
szóval arra akarunk még rámutatni, hogy miiven szerepe van Pápá-
nak mint városi településnek e különböző jellegű tájaknak az éle-
tében, vagy más szóval: mit jelent Pápa egyrészt a közeli falusi 
telepek életében, másrészt a szomszédos és távolabbi tájak vonat-
kozásában. 

A; Kisalföld peremén, azon a vonalon, ahol a Kisalföld sík-
sága és a Bakony, illetve az erre támaszkodó pontusi halomvidék, 
a Bakonyalja érintkezik egymással, vásárvonal húzódik végig. Ezen 
a vásárvon álon fekszik Pápa is, és így szerepe lényegében ezzel a 
peremhelyzettel magyarázható: itt cserélődnek ki a két érintkező 
terület különböző termékei. 

Ezenkívül Pápa mint városi település a Pápai-síkságnak vásári 
centruma is. Ehhez a területhez kapcsolódik városunk a legerősebb 
szálakkal, s ez a kapcsolat város és környéke között a mezőgazda(-
sági és ipari termékek kicserélődése révén kölcsönös. Pápa gazda-
sági érdekkörébe tartozó falusi telepek nagy része kinn fekszik a 
síkságon, tehát kisalföldi tájon, kisebb részük azonban a Bakony-
alja felé dombosodó térszínen van. Ezt az átmeneti K-i sávot O. A. 
Isbert a Bakony »Pápai elővidéké^nek nevezi, és a Bakonyalja 
különálló tájegységének veszi fel (54/42, 206); mi azonban ezt is a 
Pápai-síksághoz számítjuk, mert csak hullámos felszínű terület, és 
gazdaságilag teljes egészében Pápához tartozik. 

Városunknak ezt a kettős szerepét röviden így fejezhetjük 
ki: Pápa a gazdaságilag hozzátartozó közvetlen környéknek vásári 
centruma, és — mivel peremvonalon fekszik — egyúttal a távolabbi 
vidéknek is a vásárhelye. Ezek azok a városképző erők, amelyek a 
királyi udvarnokok hajdani faluját városi településsé növelték, és 
amelyek még ma is állandóan működnek. 

A városnak legmélyebb értelmét, igazi szerepét a vidékével 
való összeműködés és egyéb összekötő vonatkozások világítják meg 
a legjobban. Ebből a szempontból nézve Pápát és a környékét, azt 
látjuk, hogy közöttük olyan a viszony, mint általában a falusi tá j 
és a város között. Ennek eredményeként a falusi ^környék mező-



gazdasági termelésének feleslege a városba kerül, s a város ipari 
termelésének jelentős része szétosztódik a környékre. A város és kör-
nyéke tehát szervesen összekapcsolódik, és közöttük a gazdasági 
életben a munkafelosztás elve érvényesül. A termelési feleslegek-
nek e kölcsönös kiegyenlítődése következtében Pápa és a Pápai-
síkság gazdasági egységet alkotnak, anélkül azonban, hogy autarkiá-
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. . . . Heti vásárok vonixasi kör«. Országos-vásárok, vonzási köre-. 

26. ábra. A heti és országos vásárok vonzási köre. 

ról lehetne beszélni, vagyis hogy akár a város, akár a környéke ne 
szorulna rá más tájak termékeire is. Növelik ezt a gazdasági kap-
csolatot a tapolcai malmok is, amelyek ma is — akárcsak régen — 
a környék gabonáját is őrlik. 

Az említett kiegyenlítődésnek hű kifejezői a keddi és pénteki 
hetivásárok. Ezeken a napokon a városnak máskor nyugodt, csen-
des élete megélénkül,, s a forgalom megnagyobbodik. A falusiak itt 
adják el termékeiket (gabona, tejtermék, fa, baromfi), és itt szerzik 



be szükségleteiket (ruha, csizma, cipő stb.). A hetivásárok vonzási 
köre (L. 26. ábra) nagyjában a következő községekig terjed: M a r ^ 
caltő—Vinár—-Nemesszalók Pápasalamon—Ganna—Bakonvjákó — 
Szűcs—Vanyola—Vaszar—Takácsi. Ezek és az ezeken belül fekvő 
falvak tartoznak tehát elsősorban Pápa gazdasági körzetébe. 

Az úthálózat, nrely a várost ezekkel a községekkel összeköti, s 
amelyen a kölcsönös forgalom lebonyolódik, általában jó, s a város 
helyes útépítési politikája következtében egyre javul. így pl. ma már 
megfelelő utat kapott az a községcsoport is (Ugod, Homokbödöge, 
Adásztevel Nagytevel), amely eddig a Bakony lábánál izoláltan 
feküdt, s csak rossz dülőutakon tudott a városba bejutni. 

Ha Pápának nem a közvetlen környékhez, hanem a távolabbi 
tájakhoz való viszonyát tekintjük, városunk szerepét megint csak a 
különböző termelésű területek termelési feleslegének kiegyenlítésé-
ben kell megjelölnünk, csakhogy most ezek a területek jóval na-
gyobbak. Hogy városunk meglehetősen nagy területnek — a Bar 
kony ÉNy-i felének, Veszprém megye Ny-i sík részének s bizonyos 
értelemben még a Rábaköz K-i felének is — a vásárhelye, annak 
ezek az okai: 1. a Bakony és a Marcal között Pápa az egyetlen 
igazi városi település, s mint ilyen szigetként emelkedik a föld-
művelő-állattenyésztő környék fölé; 2. ez a városi település a Kis-
alföld peremén fekszik; 3. a kisalföldi peremvonalnak is azon a 
pontján van, ahol csomóba gyűlnek a Bakony belsejéből, illetve a 
Bakonyaljáról, a Kisalföldről és a Somlóvidékről jövő utak; 4. 
ugyanezen a ponton metszi a kisalföldi peremvonalat az állandóvízű 
Tapolca is; 5. a négyfelé szétfutó vasútvonal is nagy területet kap-
csol ide, és távoli vonatkozásokat létesít. 

Mindezeknek következtében Pápa látogatott és forgalmas vásár-
hely. Vonzási köre a szomszédos vásárhelyek (Győr, Csorna, Cellr 
dömölk, Jánosháza, Devecser, Veszprém, Zirc) vonzási 1 határáig 
terjed. Hogy mekkora az a terület, amelynek Pápa a piaci közép<-
pontja, arról elég hű képet adnak az országos vásárok. Ezeknek von-
zási köre a hetivásárokéhoz képest jóval tágabb. (L. 26. ábra.) Mintí-
egy 25 km. sugarú területről van itt szó, amely azonban É felől 
Győrnek erősebb vonzása miatt eléggé benyomódik. Mezőgazdasági 
szempontból ezek az országos vásárok Pápára vonzzák a Somló-
vidék, a Marcalmellék, a Bakonyalja és a Rábaköz terményeit, míg 
a Sokoróalja már inkább Győr felé törekszik. Vásárkor a Bakony 
belsejének messzebb fekvő falvaiból is elhozzák a tűzifát, faszerszá-
mokat, faszenet, meszet. A síksági falvak meg gabonát, baromfit, 
a marcalmellékiek pedig halat hoznak. Az áruknak kölcsönös ki-
cserélődésében az összekötő kapocs természetesen a varos, mely 
ezenfelül a maga ipari feleslegének eladásával is belekapcsolódik 
az itt találkozó tájak életébe. 

Még jobban tágul Pápa vonzási köre, ha az országos vásárok-
nak állatvásárait nézzük. Az a terület, amelyről az eladásra szánt 
állatokat — szinte kizárólag szarvasmarhát, sertést és lovat — vá-
sárra hajtják, messze beterjed a szomszédos vármegyékbe. Az állal-



tok innen legnagyobbrészt a Dunántúl más vidékeire és Budapestre1 

^erűinek, de;,külföldre is sokat szállítanak belőlük. 
Még távolabbi, nemcsak egyszerűen külföldi, hanem más világ-

részekbe is átnyúló vonatkozásokat mutat a város gyáripara, akár 
a nyersanyag beszerzési helyeit, akár a kész árúk piacait tekintjük. 
Különösen áll ez a szövőgyárakra, amelyeknek érdekeltségei Dél-
Amerikától Egyiptomig és Indiáig terjednek. 

De a városnak nemcsak a gazdasági, hanem a kulturális intéz-
ményei i s túl hatnak a város szűkebb határain, s az iskolaváros és 
környéke között egészen finom, szellemi összefüggések alakulnak. 

És mindezen említett vonatkozásokon túl Pápa járási székhely 
is, s így közigazgatásilag is magához köti az egész pápai járást, 
amely különben gazdasági és kultúrális szempontból már úgyis az 
érdekkörébe tartozik. A megyei életben ha nem is irányító, de 
mindenesetre fontos szerepe van Pápának, már csak azért is, mert 
Veszprém vármegyének a legnépesebb települése. 

27. ábra. 
Pápa város címere. 
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Pápa, 1943. Főisk, nyomda — Felelős vezető: Mórocz Zoltán. 
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