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BEVEZETÉS.

A Dunántúl közepén, tehát a legépebben 
megmaradt magyarság országrészének szívében 
fekszik ez a kis intelligens város. Lakosainak 
számához képest nagyon sok az értelmiséghez 
tartozó emberek száma, valóságos kis művelődés
beli középpont. Nevezetes történelmi múltra te
kinthet vissza, különösen püspöksége révén min
dig nagy jelentősége volt csekély lakossága mel
lett is. Nagy területű vármegyének székhelye, 
úgy hogy a püspökségi, káptalani, jegyei, vá
rosi, törvényszéki stb. tisztviselőinek serege ki
rívóan városi jelleget adnak ennek a csodálatos 
kis fészeknek. Hisz az Alfödön csak nagy falu 
volna, talán nem is igen ismernék a nevét. Van
nak az Alföldön nála jóval nagyobb falvak is. 
Az erdélyi magyar városokkal való összehason
lítás is messze kiemeli Veszprémet a hasonló 
nagyságú városok közül, annyira, hogy az egész 
történelmi Magyarországon nagyon kevés olyan 
várost találunk, amelynek értelmisége, intelli
gens osztálya olyan nagy számarányú volna, 
mint Veszprémé.

Mi lehet az oka annak, hogy igazán mostoha 
körülmények közt, hatalmas kiterjedésű erdő
rengetegek és dolomit-pusztaságok gyéren lakott



6

vidékén ilyen nevezetes, típusos városka kelet
kezett s nemcsak közigazgatás, hanem műveltség 
szempontjából is vezető szerepet visz igen nagy 
területen.

A város és falu közt az a lényeges különb
ség, hogy a falu népe a falu határain belül ter
melt termékekből él, tehát szükségleteinek fede
zése végett nem igen szorul idegen területekre. 
Igaz, hogy a mai igények kielégítése már nem 
igen lehetséges egyedül a falu határainak ter- 
mesztményeivel, hanem a falu is igényel még kül
földi termékeket is, de ez csak ma van így, a 
technika óriási fejlődésének következtében. A 
város lakosságának azonban igen tekintélyes ré
sze nem abból él, ami a város határain belül ter
mett, mert például éppen Veszprém képtelen 
volna eltartani lakosságát a város határain be
lül termett termékekből. A város népének tekin
télyes része olyan munkát végez, amelynek ellen
értékéül más területek termésfölöslegét kapja 
meg. A városi iparos nemcsak a város lakossá
gának, hanem nagy környezet falvainak, kis vá
rosainak is dolgozik. Az értelmiség túlnyomó 
nagy része állami, megyei, vagy más hatósági 
fizetést kap, tehát az egész ország, az egész vár
megye, vagy az egész püspökség jövedelmének 
egy részét.

Minél több az olyan egyének száma, akik 
nem az illető község határain belül termelt ter
mékekből élnek, annál városiasabb az illető te
lep, annál jobban elüt külsőleg is a falvaktól. A 
város fogalma ilyen meghatározásban földrajzi 
fogalom. Lehet a várost jogilag (közigazgatási
lag) is definiálni. Ez a definíció természetesen 
egészen másként fog hangzani. A történelem is
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másként értelmezi a város fogalmát, innen szár
mazik sok fölösleges vitatkozás. Földrajzi szem
pontból lényegtelen az, hogy az illető „város"- 
nak megvannak-e várost megillető jogai és köz- 
iáazé&tási berendezettsége. Teljesen fölösleges 
ezen vitatkozni, mert a geográfia az emberrel 
csakis akként foglalkozik, hogy mik a szükségle
tei, miként tudja azokat kielégíteni. A szükség
leteknek is megvan a történelmi fejlődése (gon
doljunk csak a védelem szükségleteire), meg a 
kielégítés lehetőségeinek is megvan a történelmi 
fejlődése, gondoljunk csak a földművelés mód
szereinek, az ipari lehetőségeknek, vagy a köz
lekedés eszközeinek fejlődésére.

Nem gondolkozik az helyesen, aki ennek a 
szigorúan következetes meghatározásnak cáfola
tául kivételes településeket említ föl. Különösen 
bányatelepeket szoktak fölemlíteni. A sok száz
ezer falu közt valóban van néhány száz ilyen ki
vételes település, de ezek maradnak kivételesek, 
rendesen a bányák kimerültéig tartó, ideiglenes 
kivételek. Ha valahol a falvak közt munkameg
osztást létesítenek, hogy az egyik falu csak ezt, 
a másik meg amazt termeljen tehát más szükség
leteik kielégítése végett feltétlenül idegen terü
letek termésfölöslegére szorulnak, ez csak a mo
dern időkben nagyobb arányú s bizonyos szem
pontból az egész ország városiasodását tanúsítja. 
Egész országokról mondhatjuk, hogy városias 
jellegűek, például Belgium, vagy Anglia, de ez 
csak fogalmazásunk helyességét bizonyítja, mert 
ez is attól függ, mennyire tudja valamelyik or
szág önmagát eltartani és szükségleteit önmagá
ból kielégíteni.

Annyi bizonyos, hogy Veszprém igen erősen
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városias jellegű település, népének túlnyomó 
nagy része nem abból él, ami a város határain 
belül termett s ha Veszprémet a közigazgatásilag 
hozzá tartozó területtel együtt blokád alá ven
nék, azaz hogy a városból nem szabadna semmit 
sem kivinni s a városba nem szabadna semmit 
sem behozni, akkor igen gyorsan éhen veszne. 
Ennek a szomorú példáját láttuk Budapesten a 
kommunizmus idején, mert a falusi nép valóság
gal blokád alá vette a nem magyar uralom alatt 
szenvedő fővárost.

Ha a falut vesszük blokád alá, de úgy, hogy 
a közigazgatásilag hozzá tartozó területet tovább 
is használhatja, akkor egészen illeni fog rá a ma
gyar szállóige: „szegények vagyunk, de jól
élünk." Nélkülöznének sokféle iparcikket, talán 
kénytelenek volnának faekét és faásót használni, 
maguk szőtte szövetekben járnának, talán nem 
volna boruk, sörük, dohányuk, talán tűzkővel 
volnának kénytelenek tüzet csiholni, de mindez 
nem jelentené a falu pusztulását. A legvesze
delmesebb nélkülözések egyike volna a konyha
só, de talán még ezen is lehetne segíteni. Torday 
Emil írja le, hogy az egyik néger vidéken a 
Kongó-medencében hamuból tudnak konyhasót 
előállítani.

Veszprém körül igen szép, szabályos koszo
rúban helyezkednek el a falvak s talán sehol 
sem olyan plauzibilis a falu és város közt elmon
dott, lényeges különbség, mint itt.

Veszprém város-jellegének megvan a föld
rajzi oka. Általában város csak úgy nevezett 
„földrajzilag energikus" helyen keletkezik. A 
földrajzi energia kimutatása éppen a földrajz 
egyik legfontosabb feladata. Ezen a téren azon-
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bán az irodalom tele van üres szólásmódokkal, 
helytelen spekulációkkal. Minden várost külön 
kell tanulmányozni ebből a szempontból s csakis 
kétségtelen realitásokat szabad elfogadnunk.

Veszprém esetében nagyon érdekes a fela
dat, mert aki végigtekint a várostól északra levő 
szörnyű dolomitpusztaságon, a Balaton felé elte
rülő, silány erdőkön, méltán csodálkozva teheti 
föl a kérdést, miért keletkezett itt város?





I. Fejezet.

VESZPRÉM HELYZETE.

A Bakonyt az iskolában úgy tanultuk, hogy 
„hegység." A nép legnagyobbrészt úgy mondja, 
hogy „erdő." A német térképeken is mindenütt 
„Bakonyer-Wald" a neve sőt a régi magyar tér
képek is Bakony-erdőnek ismerik. Onnan szár
mazik ez az ellentmondás, hogy a Bakony való
jában nem is hegység, hanem 400—500 m. magas 
fensik s csak egyes részei emelkednek maga
sabbra. Ezek a „hegyek" (Kőrishegy, Somhegy 
stb.), de legnagyobb része valódi fensik. Zirc 
környékét például még a legmakacsabb tan- 
könyvíró sem fogja „hegységnek" nevezni, ha ott 
járt és látta! Hisz „aranykalásszal ékes rónaság" 
virít a városka körül! Csak a mélyen bevágódott 
folyóvölgyekből tűnik föl hegységnek, vagy pe
dig délről, Veszprém felől. De ha fölmegyünk a 
„hegyekre", fenn síkot látunk, vagy alig-alig lej
tős, hullámos területet, de semmi esetre sem 
hegységet.

A Bakony valóban széles fennsík. Alapja 
legnagyobbrészt dolomitból van (erről a kőzet
ről majd még részletesebben kell beszélnünk), 
felső része azonban túlnyomóan mészkő és
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emmíatt van a fennsíknak olyan sajátságos jel
lege. A mészkőnek ugyanis az a tulajdonsága, 
hogy nem málik el, tehát nem ad termőföldet 
és nem keletkezik olyan képlékeny anyag, 
amely a mészkő repedéseit eltömné. Sőt a mész
követ a víz elég könnyen oldja, ezért a repedések 
nemhogy eltömődnének, hanem kitágulnak s a 
réseken eltűnik a víz! A mészkő hegységek tete
jén nincs vízfolyás, minden víz elszalad s a hegy
ség lábánál mint dús forrás, úgynevezett Karszt- 
forrás bukkanik elő. Ezért a mészkőfennsíkon 
nincs forrás, nincs patak, nem lehet kutat ásni, 
egyszóval oda az ember csak úgy települhet le, 
ha összegyűjti az esővizet. A Karszt-hegységben 
rengeteg az eső, mégsincsen forrás és patak, 
minden eltűnik s a nép szorgalmasan építi az 
eső-gyűjtő medencéket, az úgynevezett ciszter
nákat. A Bakony fennsíkján sincs víz, nem tele
pülhet oda az ember, azért legnagyobb részét er
dő borítja el. Ezért van a Bakonyban annyi ren
geteg erdő. Ember csak ott tud megtelepülni, 
ahol völgy vágódott bele a fennsíkba s a völgy 
fejénél, vagy oldalán források bukkanak elő. A 
nép az ilyen karsztos forrást ,,kút“ -nak nevezi, 
ezért sok falunak a nevében ott a kút: Gyertyán- 
kút, Lókút, Pénzeskút, Iharkút, stb. A másik 
esetben a mészkő-fennsík felszínét valami kép
lékeny puha kőzet takarja be. Zirc ennek kö
szönheti létét. Ezen a helyen a mészkő karsztos 
felszínét harmadkori tengeri agyagrétegek s ezek 
fölött más, szárazföldi és tengeri eredetű kőze
tek takarják. Ezeken megáll a víz, lehet kutat 
ásni, földet művelni stb. Az így művelhető és le
településre alkalmas területek azonban kicsi
nyek s a Bakony legnagyobb részét valóban ren
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geteg erdő borítja. A természetes, józan ész 
megítélése szerint nem is mondja a Bakonyt 
senki sem hegységnek, hanem erdőségnek 
vagy csak erdőnek, mert ez a jellemző. 
Éppen ezért mondja a német is saját hazájában 
Thüringer-Wald, Böhmer-Wald, Franken-Wald 
stb,, mert sokkal jobban jellemzi a területet ren
geteg erdősége, mint hegység jellege. Ezek is 
mind fennsíkok, éppen olyan lapos, egyhangú 
tájképek, mint a Bakony legnagyobb része.

Á Bakonynak mintegy 440 m. magas, átla
gos fennsíkjáról utazzunk le dél felé, Veszprém 
felé. Eplénynél érjük el a fennsík peremét. Ep- 
lény megtud élni, mert környékén a mészkövet 
kavics, lösz stb. takarja. De azért csak nyomorú
ságos kis falu. Földjei összefüggnek Lókút fa
lucska földjeivel. Amint a falut elhagyjuk, mere
deken kezd lejtení az út és a vasút is és kilátunk 
a Veszprémi-fennsíkra (1. ábra). Jószemű ember, 
jó időben jól láthatja lenn a síkon Veszprémet. 
Egészen úgy látszik, mintha síkságon feküdnék 
A síkságnak valami fakó, sárgás, rozsdás színe 
van, ítt-ott egy kis folt erdő sötétlik rajta, de 
szántóföld-parcellákat csak távcsővel láthatunk 
Veszprémtől délre. Az a rozsdás, fakószínű 
pusztaság az úgynevezett Nagymező, a legkülö
nösebb dolomitpusztaságok egyike egész Közép- 
Európában.

A Nagymezőn napégette, csúnya, köves 
pusztaságon át ballag a vonat, igazán csak bal
lag, mert egyike a legbékeszeretőbb vicinálisok
nak. Jutás pusztánál érjük Veszprém külső va
sútállomását. Itt folyik a Séd csodálatosan sza
bályos „törés vonal" mentén. Ne ijedjünk meg 
ettől a kifejezéstől. A Föld szilárd kérge arány-



1. ábra.
A  Veszprémi-fennsík és a Bakony lejtője.
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lag vékonyabb, mint a tojás héja, könnyen elre
pedhet s a repedés egyik oldalán egy kicsit meg
süllyed, a másik oldalon egy kicsit kiemelkedik 
a földkéreg s valóságos lépcső keletkezik. Az 
ilyen lépcsős törést vetődésnek, vagy törésvonal
nak nevezzük. Mindenki láthatta, aki Jutásról 
Veszprémbe kocsizott, vagy vasutazott, hogy Ju
tásról föl kell kapaszkodnunk a Veszprémi-fenn
sík déli, magasabb részére. A Jutásnál látható 
törés vonal végig fut kelet felé Kádárta, Hajmás
kér és Öskü déli szélén, mert a falvak mind lenn 
vannak a Séd mellett,

Nyugat felé ez a törés még nagyobb arányú 
lesz Bánd, Markó, Herend és Városlőd felé, 
mert ott a déli oldal igen tekintélyesen kiemel
kedett, majd még szó lesz róla.

A jutasí törés lépcsőjén fölemelkedve, elér
jük a mintegy 260 m. magas fennsíkon fekvő 
Veszprémet. Ügy mondják, hogy a város itt vagy 
ott „fekszik," Nohát Veszprémről helyesebb vol
na azt mondani, hogy „ágaskodik," mert vízszin
tes utcája nagyon kevés, a legtöbb meredeken 
lejtős, sőt van sok lépcsős utcája is.

Az a hely, ahol Veszprém „fekszik," való
ban eredetileg fennsík volt (nehány százezer esz
tendővel ezelőtt), de a Séd valami kalandosnak 
látszó kirándulást tett a fennsíknak ebbe a ré
szébe s mély völgyet vágott bele. Valami 60—80 
méter mély ez a kanyargós völgy s éppen ide 
települt Veszprém. Miért hagyta el a Séd a He
rendi, Márkóí mélyedést, a törést, hisz ezen fut 
egészen könnyedén egész a Csatár-hegyig. Itt 
hagyja el a törés vonalat s kirándulást tesz az 
igazi Veszprémi-fennsíkra. Ennek okát majd ké
sőbb megismerjük.
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Veszprémtől délre (1. ábra) a fennsík hullá
mos, egyenetlen, de lösz borítja s földművelésre 
alkalmas. Déli pereme már a Balatonra tekint. 
Itt kissé felmagasbodik, de aztán hirtelen, mere
dek lejtővel lehanyatlik a Balatoní-Rivíéra mint
egy 120 m. magas, lejtős síkjára, ez meg kis pár
kánnyal a Balaton 104 m. magas víztükrére. A 
Balaton szintjének magasságát a katonai térké
pek 106 méternek mondják, de a hidrografiai 
mérések kerek számban 104 m.-nek állapították 
meg. A dolog nem lényeges, hisz a tó felszínének 
magassága folyton ingadozik a vízállás szerint.

A Balaton partjáról tehát 3 lépcsőn jutha
tunk föl a Bakony tetejére, közben egy kis lép
csővel le kell lépnünk.

Az első lépcső közvetlenül a Balaton part
ján emelkedik. A Balaton magas vízállásai idején 
a hullámok mosták meredekre az első lépcsőt. 
Ez mintegy 10—20 m. magas és a tó vizenyős, 
náddal, sással, kákával borított lapályairól lé
pünk föl vele a Balatoni-Riviéra terraszára. En
nek szélén áll például Balatonfüreden a Ro- 
dostó-villa, meg az Eszterházy-vendéglő, Alsó
örs alatt a régi Endrődy, László és Mihalkovics- 
féle villák stb. A Riviéra mintegy 2—2 1/2 km. 
széles, lassan emelkedik s eljutunk a „hegyek" 
lábáig. Ezek a hegyek valójában nem mások, 
mint a Veszprémi-fennsík déli lejtője. Alulról 
fölfelé, addig, amíg a lejtők homorúak, addig 
szöllők és pincék vannak rajta, a lejtő felső, 
domború részén erdők, bozót, vagy pusztakertek 
vannak s az erdő borítja el a párkányt véges vé
gig. Ez a párkány magasabb, mint a Veszprémi
fennsík, mert igen kemény réteg fut itt végig, 
nagyjából párhuzamosan a Balatonnal.
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Ezt a felmagasodó peremet nevezik Füreden 
Tamás-hegynek, Arácson Péter-hegynek, János- 
hegynek, Csopak fölött Csákány-hegynek stb. 
Veszprém felé utazva sokáig rossz cserfa-erdő
ben halad az országút, aztán mezőkre érünk. 
Ezek ott kezdődnek, ahol a kemény kőzeteket a 
puha lösz födi el. Ez kisimítja a térszint s szépen 
terem rajta mindenféle gabonanemű.

Veszprém táján, elkerülve a várost és a Séd 
völgyét, a jutási lépcsőhöz, illetőleg töréshez 
érünk, ott le kell szállnunk a Nagymező legala
csonyabb részére, a Séd vízével öntözött völgy
fenékre. Ezt elhagyva, következik a Nagymező, 
ez is lassan emelkedik, de nagyon puszta, mert 
dolomitból van. Amint elérjük a dolomitot ta
karó mészkövet, azonnal megjelenik az erdő s 
eltakarja előlünk a messze-messze, kedvező kö
rülmények közt egészen a Balatonig terjedő ki
látást. Nemsokára lankásodík az út és fölérünk 
a fennsíkra. &

Mindezt első képünk világosan tárja elénk. 
Olyan ez a rajz, mintha a Bakonyról és Vesz
prémi-fennsíkról domborművű térképet készí
tettünk volna s abból egy darabot kivágtunk 
volna. Ezen szemléletesebben tűnnek fel a dom
borzat részletei, mint a térképen, mert ott bizony 
a sok mindenféle részlet miatt a lényeget az em
ber nehezebben veszi észre.

Tudjuk mármost, hogy Veszprém körülbelül 
260 m. magasan fekszik a tenger fölött, tehát 
zordabb és szeszélyesebb az éghajlata, mint a 
160 méterrel alacsonyabb Alföldé. Azonkívül 
tudjuk, hogy a Bakonyról lezuhanó északi szél 
télen kemény, száraz hideget hoz, nyáron pedig 
veszedelmesen száraz vihar alakjában jelenik

2
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meg s gyakran okoz félelmetes tűzvészt Vesz
prémben.

Mindezt tudva, a környező pusztaságokat 
látva, méltán gondolhatjuk, hogy ugyan rossz 
helyen épült a város! Hogyan lenne ennek a 
helynek olyan nagy földrajzi energiája, hogy 
ilyen nevezetes történelmi és művelődéstörténeti 
szerepet játszó város keletkezhessék rajta!

Nem is helyi-energia az, ami Veszprémet 
várossá teszi, hanem azt mondjuk, hogy „hely
zeti energiája" nagy.

A kettő közt a különbség a következő:
Képzeljük el, hogy valamelyik drogista Bu

dapesten boltot nyit a Váci-utcában. Boltját szé
pen, előkelőén berendezi s igen dús, gazdag rak
tárt szerez be, úgy hogy ott mindent lehet kapni 
s nagyon jó a kiszolgálás is. Az ilyen boltnak 
sok vendége van, sokat vásárolnak, mert azt 
mondjuk, hogy nagy a „helyi energiája." Ha eb
ben a boltban nincs elég árú, a kiszolgálás köl- 
letlen, udvariatlan — mint az egyik megbukott 
Kossuth Lajos-utcai drogériában volt — akkor 
azt mondhatjuk, hogy nincs helyi energiája.

De ha az a jól felszerelt, előkelő drogéria 
kiköltözik az Örömvölgy-utcába, ott állítja fel 
fényes portáléját, akkor oda ugyan be nem meri 
tenni a lábát egyik szegény külső-józsefvárosi 
polgár sem, mert neki Coty-Lorígínra, meg nem 
tudom miféle finomságokra egy csöpp szüksége 
sincs, meg sem tudja fizetni. Ö csak ütött-kopott, 
szegényes boltba megy be, mert ott véleménye 
szerint olcsóbban kap mindent.

Itt a drogériának a helyzete rossz. Helyi 
energiája megvan ugyan, de helyzeti energiája
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nincs. Viszont a Váci-utcában megvan a helyzeti 
energiája, mert jó helyen van.

Valamely településnek lehet helyi energiája, 
például bányatermékei, iparkífejlődésére csábító 
vízesése, vagy valami rendkívül termékeny föld
je, talán speciális termesztmények előállítására 
stb. A helyi energiák egyik legfontosabbika a jó 
védhetőség. A régibb időkben gazdag emberek 
csak ott mertek letelepülni, ahol jól megvoltak 
védve, volt például mentsvár építésére alkalmas 
hegy, vagy maga a város úgy feküdt, hogy könnyű 
volt védelmezni ellenséges támadások ellen.

A helyi energiánál fontosabb a helyzeti 
energia, vagyis a helynek az a jó tulajdonsága, 
hogy benne élénk gazdasági élet fejlődhet ki. 
Többféle ilyen helyzeti energiát tudunk észre
venni. Legegyszerűbb eset az, hogy az illető 
hely vásárhely. Ez annyit tesz, hogy különböző 
termelésű területek érintkező pontján fekszik, 
ott, ahova mindkét területről jó útak vezetnek. 
A két terület ilyen helyen cseréli ki termésfölös
legét, azért nevezzük vásárhelynek. Ilyenek pél
dául az Alföld szélén sorakozó városok, mind
egyik egy-egy völgy nyílásában, pl. Hatvan, 
Eger, Miskolc, Sátoraljaújhely, Ungvár, Mun
kács, Szatmár-Németí, Nagyvárad, Arad, Temes
vár stb.

Lehet az illető hely gazdasági centrum, 
vagyis egyforma termelésű terület közepén azzal 
foglalkozik, hogy összeszedi a környék termés
fölöslegét, azt exportálja, viszont a környezeté
ben szükségelt, de ott nem termő vagy elő nem 
állítható árút behozza és szétosztja. Ilyen Deb
recen, Kecskemét, Szabadka stb.

Végül igen fontos helyzeti energiája van az
2*
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olyan helyeknek, amelyeken az utak összefutni, 
csomósodni kénytelenek, de az árút innen nem 
lehet mindig minden irányban elszállítani. Az 
árút tehát raktározni kell, egyrészt, mert az im
port ideje nem esik össze az export idejével, 
másrészt mert az árút nem lehet mindég tovább 
szállítani és harmadszor esetleg az árú szállítása 
innen tovább más módszereket, más eszközökért 
igényel. Az utóbbira kitűnő példák a tengeri ki
kötők. Az árú kénytelen megállani nagyobb fo
lyamok átkelő helyeinél is, mert a folyamon nem 
mindig lehet átkelni.

Veszprémnek igen nevezetes helyi és igen 
fontos helyzeti energiája van, de csak kis terü
letre kiterjedőleg, azért nem lett belőle metro
polis, hanem csak vidéki városka.

Helyzeti energiáját mellékelt kis térképünk 
mutatja be. (2. ábra.)

A Bakony déli határainak vehetjük azt a 
nagy, kelet-nyugati irányú törést, amit már Ju
táson láttunk. Ezt devecseri-törésnek szokás ne
vezni, mert a Kis-Alföld szélén, Devecser tájáról 
indul ki s egészen Székesfehérvárig tart, tehát 
valóban a Bakonyt, a hozzá tartozó dolomit
pusztával együtt elhatárolja.

Veszprémben csatlakozik ehhez a töréshez 
egy másik is. Ezt nagyvázsonyi törésnek nevez
zük, mert Nagyvázsony rajta fekszik s onnan 
egyenesen Veszprémhez húzódik át, majdnem 
sugáregyenes vonalban. A devecseri és vázsonyi 
törések közt fekvő, háromszög alakú hegyvidé
ket Déli-Bakonynak nevezzük. Elég magas, er
dős, majdnem lakatlan hegyvidék ez, legmaga
sabb pontja a Kab-hegy, ez a csodálatosan sza
bályos, kialudt bazalt-vulkán.
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Veszprém földrajzi helyzete a Bakony, Balaton-felvidék 
és Mezőföld összeszögelésében. I. Devecseri törés, 
II- Kádártai törés, III. Nagyvázsonyi törés, IV. kitéri 

törés, V. Balatonparti törés.
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A nagyvázsonyi törés és a Balaton északi 
partján húzódó törés közt fekszik a Balaton-fel- 
vidék, ennek legkeletibb része a veszprémi fenn
sík. A Balaton partján futó töréssel emelkedik 
ki az egész felvidék, a Balaton alatt mindez mé
lyen el van süllyedve s a Balaton fenekén, meg 
déli partján mindenütt puha homok- és agyag
rétegek vannak. Ezeket a hazánkat legutoljára 
elborító, úgynevezett Pannóniai-tenger rakta le. 
A kenesei, aligai magaspartokon látni jól ezeket 
a vízszintesen fekvő, tengeri homok és egyagré- 
tegeket.

A balatonparti törés, meg a nagyvázsonyi 
törés közt, velük párhuzamosan fut az úgyneve
zett litéri törés. Ennek geológiai szempontból 
igen nagy jelentősége van, de földrajzi szem
pontból nem olyan fontos. Csak azért kell meg
említenünk, mert Litértől egészen Várpalotáig 
ez a törés határolja a Veszprémi-fennsíkot. Vár
palotánál belefut a devecseri törésbe. A balaton
parti törés viszont Sóly táján csatlakozik bele a 
litéri törésbe.

Vörösberénytől (a Balaton partján) egész 
Várpalotáig tehát olyan vonalat húzhatunk, ame
lyik elválasztja a kemény kőzetekből álló felvi
déket a puha, pannoniai rétegekkel fedett, al
földi jellegű területtől. Ezt a nagyon termékeny, 
alföldi jellegű területet nevezzük Mezőföldnek.

Veszprém vidékén érintkeznek tehát: a Ba
kony, a Déli-Bakony, a Balaton-felvidék és a 
Mezőföld. Sőt a Balaton víztükre és a Balatonra 
néző, bortermő lejtők szintén, mint külön termelő 
terület, ezen a vidéken érintkezik a többivel.

A Bakonyban fát és követ termelnek, a Ba
laton felvidéken igen kevés a termelés, a Bala-
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Ion vidékén bort, szőllőt, gyümölcsöt termelnek 
és halásznak, a Mezőföldön pedig elsőrendű me
zőgazdaság folyik. így tehát nagyon különböző 
termelésű területek szögeinek itt össze, ennek 
következtében élénk vásárhelynek kellett itt ke
letkeznie.

A Veszprémi-fennsík van ilyen centrális 
helyzetben. Északról a Bakony erdős vidéke, haj
dan a disznótenyésztés egyik legfőbb területe, a 
makkoltatás miatt. Keletről a Mezőföld mező
gazdaságos, gazdag területe, délről a Balatonvi- 
dék bortermő, gyümölcstermő és halászó vidéke. 
A fennsíknak csak egyetlen számottevő folyócs
kája van, ez a Séd. Herend fölött ered, a 
devecseri törésen folyik, amint már elmondtam, 
Veszprémnél kis kiruccanást tesz a fennsíkra, 
aztán tovább folytatja útját a törés mentén egész 
Hajmáskérig. Itt olyan kereszttörésre talált, ame
lyiken át hirtelen délkelet felé fordulva, elhagyja 
a hegyvidéket és a Mezőföldre fut ki. Itt roppant 
érdekes, nagy ívet ír le, úgy hogy a több mint 
félkör alakú ívnek nyílása észak felé tekint. 
Sóly, Vilonya, Papkeszi és Berhida gazdag köz
ségek mellett írja le ezt a különös nagy kanyaro
dást s ősi községnél fordul csak kelet felé, hogy 
a Sárrét lapályára jusson.

Nem nagy folyó a Séd, bár tudunk heves 
árvizeiről, de elég nagy esésben folyik arra, hogy 
malmokat hajtson. Ezen a folyón kívül nincs 
egyetlen jelentékeny vízfolyás sem a veszprémi 
fennsíkon. Az állandó folyóvölgyeknek ez a hiá
nya egyike a Veszprém környékét jellemző, leg
fontosabb földrajzi tényeknek. A Balatonba le
futó patakok beréselték ugyan a Veszprémi- 
fennsík peremét, de nem vágódtak messze vissza,
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a tó vízválasztója körülbelül a fennsík közepén 
fut ugyan, de aiig-alig van bemélyedve egy-egy 
kis völgyecske, alig venni észre.

Nagyobb település tehát csakis a Séd mel
lett képzelhető. Hogy milyen jelentős szerepe 
van még az ilyen kis folyónak is a mellette fekvő 
községek városiasodására, annak kitűnő jellem
zését adja az a tény, hogy Veszprémtől egészen 
Ősiig 39 malom van a folyó mellett. Ezekre a 
Mezőföld nagyon rászorult, mert a Siótól fölfelé 
erre nincs lehetőség vízi malom építésére.

Ezért az Enying felől az Akarattya-pusztán 
át a Papkeszi mellett keletre fekvő Sári-major
hoz vezető útat Malomútnak is nevezik, mert itt 
érik el a Séd legközelebbi malmát. Különösen 
fontosak lettek ezek a malmok azóta, amióta a 
Sió malmait a Balaton vízállásának szabályoz- 
hatása végett a múlt század közepén lebontották.

A  Séd mellett kellett tehát kifejlődnie an
nak a vásárhelynek, amelyen a különböző terme
lésű területek árúit kicserélik, illetőleg ahova 
összehordják, hogy helyettük importált árút, 
vagy helyben készült iparcikkeket adjanak. Ide 
kellett tenni az adminisztráció centrumát is.

Most kell figyelembe venni a helyi energiá
kat. Az ilyen városias település csakis ott fejlőd
het ki, ahol azt 1.) kellőleg védelmezni lehet és
2.) ahol a lakóság eltartására szükséges mező- 
gazdasági termények mégis elég nagy mennyi
ségben előállíthatok, mert csak így indulhat meg 
a benépesedés és ezzel kapcsolatban a kereske
delem és ipar.

Kevés olyan festői szép sziklavidék van ha
zánkban, mint a Séd völgye Veszprémnél. A fo
lyó betört a dolomit fennsíkba, 60—80 méter



25

mély völgyet vágott bele, s szeszélyes kanyaru
latokkal keresi megint az utat ki a devecseri tö
résre. A  leghevesebb kanyarulatába, mintegy 
öbölbe nyúlik bele délről északra a veszprémi 
Várhegy és ennek fantasztikus folytatása, a 
Szent Benedek-hegy. A Várhegynél alkalmasabb 
helyet megerősített középkori város építésére 
hiába keresnénk. A budai, meg a segesvári Vár
hegy hasonlítható hozzá, de a veszprémi mind
kettőnél kisebb és meredekebb lejtőjű.

Ez valóban ideálisan védhető hely!
Ide épült tehát Veszprém városa s körűié a 

Séd mély völgyében a város, lassankint elter
jedve a fennsíkra is, a Vártól dél felé, majd ké
sőbb észak felé is.

Éppen a jól védhető helyen könnyű volt erős 
várat építeni, de a vár mellett nem fejlődhetett 
volna nagyobb telep, ha a föld körülötte művel- 
hetetlen, terméketlen lett volna. Ha a Várhegy 
környékét köröskörül olyan terméketlen dolomit 
pusztaság vette volna körül, mint amilyen a 
Nagy-Mező, akkor ugyan nem jutott volna eszé
be senkinek sem, hogy ide várat építsen, hisz 
nem lett volna mit védelmezni.

Veszprémtől délre azonban nagy területet 
borít el a lösz. Ez az áldott sárga, porhanyó föld 
a legkitűnőbb termőtalaj. Könnyen megmunkál
ható, nincsen benne kő, a talajvíz benne, hajcsö- 
vességénél fogva mindig magasra felhúzódik, 
úgy hogy még igen száraz időjárásban is elég jó 
termést ad. Ez a lösz-folt kelet nyugati irányban 
átlag hét kilométer széles és észak-déli irányban 
mintegy 5 kilométer, tehát 35 km2 területű. (Ke
rek számban 6000 kát. hold.) Ehhez a nagy lösz
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folthoz kisebb foltok illeszkednek s létjogosult
ságot adnak a környező falvaknak. A nagy lösz
folton van Veszprém 8800 kát. hold területének 
egyharmad része, érthető tehát, hogy a város né
pének eltartása ezen a területen nagy részben 
lehetséges, de ne felejtsük el, hogy sok terület 
uradalmi, tehát a város népének eltartásában 
kevés szerepet játszik.

Mindez megadja Veszprém helyének hely
zeti és helyi energiáját is és könnyen érthető, 
hogy itt vásártér, kereskedelmi és ipari gócpont 
keletkezik. Természetes, hogy ide utak fognak 
összefutni. De nem azért város Veszprém, mert 
az utak ide összefutnak, hanem azért futnak ide 
az utak, mert város lett, vagyis az ipar, kereske
delem és a szellemi munka középpontja. A leg
fontosabb út Várpalota felől jön s felfűzi Űskü, 
Hajmáskér és Kádárta falvakat. A második Zirc 
felől jön a Bakonyból, Eplény és Gyulafirátót 
bevonásával s Kádártán csatlakozik az előbbi
hez. A harmadik Devecser felől jön s Városlöd, 
Szentgál, Herend, Bánd és Márkó falvakat csa
tolja a város kereskedelmébe. Igen fontos út az, 
amelyik a városból délnyugat felé, Nagyvázsony- 
nak, Tapolcának és Keszthelynek vezet. Ez volt a 
rómaiak legfontosabb útja s Veszprémen keresz
tül Várpalota, majd Floriana és Aquincum felé 
vezetett. Csodálatos egyenes vonalban halad ez 
a nagyvázsonyi út, párhuzamosan a Balaton 
északi partjával. Pontosan követi a szerkezeti 
törésvonalat, mert hisz ott mélyedés nyúlik végig.

A Balaton felé két nevezetes út vezet. Az 
egyik a Nosztori-völgyön le Balatonfüred felé, 
ez valószínűleg újabb. A másik, a régi, egyene
sen Felsőőrsnek, majd Alsóörsnek visz. Csak
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újabban vált jelentős úttá az Almádi felé Szent
királyszabadján keresztül vezető út is.

Talán valamennyinél fontosabb a Mezőföld
re vezető út. Ez a városból egyenesen kelet felé 
tart, a Gelemérí-csárda (most major) után ketté 
oszlik, az egyik ág tovább keletre Királyszent- 
istván, Vilonya és Berhida felé tart a másik dél
keletre Kenésének és Balatonfőkajárnak.

Jutás sokkal jobban lehetne útcsomózó hely, 
mert Veszprémet nehéz utakkal megközelíteni. 
Kitűnő példája ez annak, hogy nem az útcsomó- 
zás tesz valamely helyet várossá, hanem for
dítva!





II. Fejezet.

A VESZPRÉMI-FENNSÍK SZERKEZETE.

Veszprém környékének egészen sajátságos 
tájképét csak úgy érthetjük meg, ha a fennsík 
szerkezetét megismerjük. A Balaton partjától 
föl egészen a Bakony tetejéig majdnem kizárólag 
csak a geológiai középkor elejéről, az úgyneve
zett tríasz-korszakból származó kőzetrétegeket 
találunk. Nagyon változatos, érdekes rétegek 
ezek. A Balaton vidékén a nagy Lóczy Lajos, 
Veszprém környékén a kitűnő Laczkó Dezső ta
nulmányozta őket olyan részletességgel, hogy az 
egész világirodalomban mintául szolgálnak ered
ményeik. Csodálatos részletességgel ismerjük 
ennek a vidéknek szerkezetét s temérdek kövület 
alapján az egész geológiai történetet. A triász 
korszakban mély tenger borította hazánknak 
majdnem egész területét s a tenger fenekén vas
tag mészkő, márga, dolomit és homokkőrétegek 
rakódtak le. Ebben az időszakban még nem éltek 
a Földön emlős állatok, csak nagy hüllők népe
sítették be a szárazföldeket, a tengerekben már 
éltek a halak, de különösen sok rák, csiga, 
kagyló, meg a mai Nautilushoz hasonló, úgyne
vezett fej lábúak. A Balaton és Veszprém kör-
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nyékén található ősállatok maradványainak le
írása és felsorolása négy vaskos kötetet tesz ki 
a „Balaton tudományos tanulmányozásának 
eredményei1' című, óriási monográfiában. Ilyen 
nagyszerű monográfia sehol a világon nem ké
szült még, a Földnek egyetlen részét sem ismer
jük geológiai szempontból olyan alaposan, mint 
a Balaton környékét.

Már csak ebből a szempontból is érdemes 
Veszprém környékének geológiáját megismerni, 
de mi itt csak a mindenkit érdeklő, leglényege
sebb dolgokra terjeszkedhetünk ki.

Veszprémmel szemben a Balaton partján a 
legrégibb rétegek azok a vörös homokkő rétegek, 
melyeket mindenki ismer Almádiban és Vörös- 
berényben, hisz ez a falu a nevét is ennek a vö
rös homokkőnek köszönheti. A vörös homokkövet 
bányásszák is, és a szép, sötét színű kőből na
gyon szép épületek készülnek.

Talán valamennyi közt a legszebb Vesz
prémben a kórházkápolna a temető mellett. (3. 
ábra.) Ezt a gyönyörű kis neoromán ízlésű ká
polnát Hornig Károly báró, a minden szépért és 
jóért lelkesülő, bőkezű veszprémi püspök épít
tette a háború előtt. Valóban elragadóan szépen 
hat a mély, bordó-vörös homokkő az épület ará
nyos részein. Érdemes volna máshol is nagyobb 
arányban is alkalmazni. A balatonfüredi róm. 
kát. templom és iskola épületének csak sarok
kövei, párkányai készültek ebből a kőből, kár 
hogy a falsíkok már csak festettek, megközelítő
leg sem érik el azt a művészi hatást, amit az egé
szen homokkővel burkolt falak tettek volna.

Vörös homokkőből építenek sok kerítést, ka
pubálványt, villák alapzatát, lábazatát, párká-
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3. ábra.
A veszprémi kórbáz-kápolna. (Szerző felvétele.)
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nyait s ezek mindig nagyon szépek és tartósak. 
A homokkő máladéka vörös homok, ez festi meg 
a szőllők és szántók földjét s ilyen vörös por lepi 
el a dülőutakat is, Vörösberény és Almádi vidé
kén. Ebből van az almádi! Öreghegy, Felsőhegy 
és a Cserelak, tehát itt nagy területen ebből van
nak a hegyek. Balatonfüred felé összekeskenye- 
dik a vörös homokkő területe, Füred környékén 
már csak a part közelében mutatkozik.

Ez a vörös homokkő még nem is tartozik a 
triasz-korszakba, hanem a geológiai ókor utolsó 
korszakába, az úgynevezett permi-korszakba. 
Akkor még hazánk területén szárazföld lehetett, 
legalább is ilyen sok homok tengerben nem, leg
feljebb a tenger partján halmozódhatik föl.

A vörös homokkőre települtek reá a triasz- 
korszakbeli tengerek üledékei. Nagyon változa
tosak ezek. Legalul szintén homokkő van, aztán 
erre mészkő, majd dolomit, aztán megint mész
kő, nagyon változatos minőségben, ezek fölött 
nagy vastagságú márga-rétegek, majd megint 
mészkő- és márga-rétegek vegyesen, ezek fölött 
a minket legjobban érdeklő, nagy vastagságú do
lomit. A dolomit fölött még egyszer mészkő te
lepült, ez az Alpokban óriási vastagságú, úgyne
vezett Dachstein-mész, de Veszprém környékén 
csak jelentéktelen kis foltokban található.

Általában alsó-, középső- és felső-triász ré
tegekre bontjuk szét ezt a tarka rétegsorozatot. 
Az alsóhoz tartoznak a permi rétegekre közvetle
nül rátelepült homokos rétegek, ilyenekből van 
a Balatoni-Rivíéra altalaja. A hegyek lejtői már 
változatos közép-triász korszakbeli rétegekből 
vannak, egészen a hegyek tetején túl, az északi 
lejtőkig. A középtriasz rétegei közt van egy nem



33

nagyon vastag, mintegy 4—5 méter vastag, vörö
ses színű mészkőréteg. Ebben igen sok tűzköves 
csomót lehet látni. A tűzkő kemény kovasavas 
kőzet, vágja az üveget és tüzet lehet belőle csi
holni. Olyan máj vörös színű, üveges kőzet. Ez át 
meg át hálózza ezt a mészkövet, azért úgy ne
vezzük, hogy tűzköves mészkő.*)

Ennek, a mi szempontunkból, igen nagy je
lentősége van. Ez a kőzet ugyanis sokkal jobban 
ellenáll a lepusztító erőknek, mint a többi, azért 
ahol ez megjelenik, ott mindenütt magasabb ma
radt a felszín. A veszprémi fennsík és a Balaton
ra néző hegyperem minden magasabb hegyének 
tetején ott találjuk a tűzköves-mészkövet.

A felső-triász rétegei a mészkővel váltakozó 
márga-rétegek és ezek fölött az óriási kiterje
désű dolomit. Erről a két kőzetről többet kell 
tudnunk.

A márga nem más, mint agyagos mészkő. 
Puhább, mint a mészkő, könnyebben elmállik, 
és pedig annál könnyebben, minél több benne az 
aáya£- A veszprémi, jeruzsálemhegyi kőfejtők
ben láthatjuk ezt a szépen, lemezekben elváló 
márgát. Amikor kiássák, üde szürkés színe van, 
de aztán a levegőn elsárgul. Építő kőnek hasz
nálják, de nem valami jó, faragni semmíestere 
sem érdemes. A veszprémi márga nagyon alkal
mas volna cement-gyártásra, mert hisz a cemen
tet márgából pörkölik. Lehet, hogy egy kicsit so
vány, de jó agyagot lehet találni nem messze 
Veszprémtől.

*) Legjellemzőbb kövülete az Arcestes tridentinus 
nevű ammonites-féle, azért a geológusok tridentinus-mész- 
kőnek szokták nevezni.

3
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Ebben a márgában találta Laczkó Dezső 
Veszprém egyik világhírű nevezetességét, a fogas 
teknősbéka maradványait. Mindenki tudja, aki 
már látott teknősbékát, hogy nincs foga, csak 
kemény, éles, szarunemű anyag borítja be áll
kapcsának azt a részét amelyben a fogas állatok 
fogai szoktak ülni. Laczkó Dezső olyan nagy tek
nősbéka koponyáját találta meg a márgában be- 
lekövesedve, amelyiknek szép, erős fogai vannak 
(4. ábra), de nem egészen úgy elrendezve, mint 
a mai állatok fogai.

Az állat fejétől farkáig körülbelül 88 cm. 
hosszú lehetett, páncélján sokoldalú piramisok
ból álló dudorodások voltak. Az állat átmenő 
forma a teknősök és krokodilusok közt s rendkí
vül nagy jelentőségű tudományos szempontból. 
A kemény kőbe belekövesedett leleteket, kopo
nyát, páncéldarabokat, csontokat itthon nem le
hetett kipreparálni, azért Lóczy kiküldte Ber
linbe, a Földtani Intézetbe tanulmányozás vé
gett. Ott dr. Jaekel Ottó világhírű paleontológus 
fősállat tanulmányozó) vette munkába. Valami 
10,000 márkába került, amíg a fogorvos fúrójá
hoz hasonló szerszámokkal kiszabadították a le
letet a kőből s lehetett minden részletét tanul
mányozni. Jaekel Placochelys placodonta névre 
keresztelte s 5000 márkát Ígért Laczkó Dezső
nek, ha a leletet átengedi a berlini Földtani In
tézetnek. Laczkó azonban nem fogadta el az 5000 
márkát, hanem a leletet neki ajándékozta a M. 
kír. Földtani Intézetnek Budapesten s most a 
mi országos geológiai múzeumunk legnagyobb 
büszkesége. Gipsz másolatokat is készítettek 
róla, az egyik a veszprémi múzeumban van. A 
nagyszerű lelet pontos leírását megtaláljuk
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4. ábra.
A Placochelys placodonta nevű, fogas teknős kövü
lete, a maradványokból összeállítva. A valóságban 

körülbelül nyolcszor ilyen hosszú volt.

3*
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a „Balaton Tudományos Tanulmányozásának 
Eredményei" című óriási műnek paleontológiái 
részében (III. kötet). Később talált még Laczkó 
nehány páncéltöredéket, de ilyen csodálatosan 
ép példány még eddig nem került elő.

Veszprém körül a márga egyébként nem 
foglal el nagy területet. Sokkal több van Pécsöl 
vidékén, meg a balatonpartí hegyek mögött. Mi
vel könnyen pusztul, mindenütt alacsonyabb a 
márgaterületek felszíne, mint a Veszprémi-fenn
sík átlagos magassága.

A veszprémi márga még abból a szempont
ból is meglepetéssel szolgált, hogy Veszprém
ben a márga nagy területeken dolomittá alakult, 
vagy már helyette dolomit telepedett le ugyan
abban az időben. A Szent Benedek hegy ilyen 
dolomittá vált márgából van, egészen csodála
tosan.

A márgában kemény mészkőrétegek is elő
fordulnak. Ennek a Balaton vidék ismeretében 
igen nagy íelentősége van, de Veszprém közvet
len környékén nem játszik szerepet.

A márgarétegek fölött feküsznek a felső- 
triász korszakban lerakodott, vastag dolomit
rétegek s ezeket okvetetlenül meg kell ismer
nünk, ha Veszprém tájképeit meg akarjuk érteni. 
Ez a kőzet egészen különösen viselkedik a le
pusztító erőkkel szemben, azért egészen különös 
tájképeket is láthatunk a dolomit-területeken. 
Ki ne hallott volna már a nagyszerű déltiroli 
Dolomit-Alpokról, hisz a legvakmerőbb szikla- 
formák, rettenetes kőtornyok, ezer méter magas, 
függőleges oldalú bástyák, félelmetes sziklatara
jok merednek itt az ég felé s bámulva kérdezzük,
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hogy miként keletkeztek ezek az íníernális szik
laformák?

A  dolomit mint ásvány úgy nevezett kettős 
só, t. í. kalcium-karbonát és magnézium-karbonát 
egyenlő arányú összetétele. Ennek a kettős só
nak kristályait rendesen mészkőanyag (kalcium- 
karbonát) tapasztja össze kemény kőzetté. A 
dolomit mint kőzet tehát dolomit ásványból és 
mészkőből van, azért vannak keményebb, szilár
dabb dolomitok és vannak porlékonyabb, köny- 
nyen darabokra aprózódó dolomitok. Külsőleg 
fehéres, szürkés, néha sárgás, esetleg halványan 
rózsaszínű, friss töréslapokon úgy csillog, mintha 
cukorból volna. Tapintata érdes, kellemetlen, 
felszíne olyan száraz, reszelős, ha az ujját vé
gig húzza rajta az ember, víszorog a háta. Építő
kőnek nem használható, mert mindig szögletes 
darabokra törik. Magától is széthull szögletes 
szemcsékre, ezt nevezik murvának. Kitűnő 
edénysúroló anyag, mert nem karcolja meg az 
edény mázát, de éles szemcséi jól lekaparják 
róla a zsíros, meszes csapadékot, ami a víz for
ralásakor és a hús főzésekor az edényre csapó
dik. A veszprémi utcák közül a lejtősek rende
sen dolomit sziklákon vezetnek, persze az út 
valahogyan burkolva van, de a dolomit murva 
mindig ott varcog a lábunk alatt. Ez már Vesz
prémnek olyan jellemző vonása, hogy nem is le
het nélküle elképzelni.

A dolomitnak az a rendkívül kellemetlen tu
lajdonsága, hogy nem mállik el. Felaprózódik, 
esetleg murvává hull szét, de a murvának is min
den szeme ép dolomit. Mállásnak nevezem a ké
miai elváltozást, olyan értelemben, hogy a kőze
tek kemény ásványai átalakulnak a nedvesség és
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a hőmérséklet ingadozásának hatására s egyes, 
kemény ásványokból puha agyag lesz. Az ilyen 
kőzet-málladék rendesen képlékeny anyag s az 
ép kőzet repedéseit eltömi, a kemény kőzet fel
színét belepi s megteremhet rajta a növény. A 
bazalt, vagy az andezit, gránit stb. mind elmállik 
s málladékuk képlékeny, agyagos anyag lesz, 
azért az ilyen kőzeteken mindig dús növényzet 
díszlik a mi éghajlatunk alatt. A dolomit meg a 
mészkő nem mállik el, azért ez a két kőzet igen 
különösen viselkedik.

A mészkő repedéseit sem tömi el málladék, 
azért elszalad benne a víz s amint már elmon
dottam, karsztos tünemények keletkeznek rajta, 
annál könnyebben, mert a víz a mészkövet köny- 
nyen oldja s így a réseket mindig tágítja s las- 
sankint víznyelő zsombolyok, földalatti vízfolyá
sok, barlangok keletkeznek a mészkő hegyekben.

A dolomitnak sincs képlékeny málladéka, 
azért ennek a repedései sem tömődnek el, ebben 
is elszalad a víz, de nem olyan könnyen, mint a 
mészkőben, mert a víz a dolomitot nagyon nehe
zen oldja, tehát a hézagokat nem tudja kitágí
tani.

A  mészkő kitágított hézagaiba belehulló nö
vényi korhadék, por és egyéb hulladék megma
rad s ezeken kis növénykék telepszenek meg s 
ezek viszont más növények megtelepülését teszik 
lehetővé s így az erdő lassan előrenyomulva, a 
mészkőhegyeket belepi. A mészkő kitágult repe
dései teszik ezt lehetővé. Ezért a Bakony mész
kővel takart részeit sűrű erdő borítja. Milyen 
gyönyörű erdő van például a Cuha-völgy mész
kő sziklái fölött!
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A dolomitban nem tud a növény megkapasz
kodni, gyökereit nem tudja a repedésekbe be
nyújtani. Málladék sincs rajta, ezért a dolomit 
lejtői mindig kopárak, legfeljebb egészen rövid 
kis fű ting-leng rajta. Csak ott van' üdébb nö
vényzet, ahol a dolomit felszíne nagy darabon 
vízszintes, mert ott a por, növényi hulladék ösz- 
szegyűl s a fü gazdagabban terem. A sűrű fű 
még jobban megfogja a port és a száraz levele
ket s lassankint tenyérnyi vastag televény borítja 
be a dolomit felszínét. De ide fákat ültetni még 
nem lehet, mert a televény nagyon vékony s 
alatta a száraz, kemény dolomit fekszik, abba 
ugyan nem tudja beleereszteni gyökerét a zsenge 
kis bujtás.

Veszprém várostól nyugatra, a Séd völgyé
nek déli oldalán meredeken emelkedik ki a 
Veszprémi fennsíknak egyik legegyenletesebb 
felszínű darabja, az úgynevezett Gulyadomb. 
Ennek csodálatosan vízszintes felszínét és lejtőit 
óriási területen beültették facsemetékkel. Nem 
ismerték a dolomit természetét. Természetesen 
mind kipusztult, amint a gyökerek elérték a do
lomit sziklát. Igazán kidobott pénz volt, pedig 
ezt előre meg lehetett volna mondani. Mészkö- 
vön sikerült volna a dolog, de dolomiton lehetet
lenség. Csak ott maradtak meg a csemeték, ahol 
a lejtőt vastag törmelék fedi be, tehát van elég 
hézag és képlékeny anyag, hogy a gyökerek meg 
tudnak kapaszkodni.

A dolomiton tehát mindig nagyon gyér a nö
vényzet, mindig kifehérlik a kis fücsomók közül 
a megátkozott fehér kőzet. Ezért a növények 
nem tudják megvédelmezni a dolomitot a szél 
pusztító hatásától.
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A szél pusztító hatását a sivatagban fölis
merték, ma már ott senki sem kételkedik, hogy 
az óegyiptomi nagyszerű épületeket szomorúan 
megtámadta a szél. Az erős szél letördeli azokat 
a darabokat, amelyek a szikla felszínén megla
zultak s az ilyen letördelt, kis darabokat magá
val ragadja, neki csapja más szikláknak, vagy 
épületeknek s azt úgy megtámadja, mintha gép
fegyver tüze alá vették volna. Vihar idején a si
vatag szikláin alig lehet megmaradni, mert boi- 
sónyi, sőt mogyorónyi nagyságú kis kavicsokat 
hord magával s az embert valósággal megbom
bázza velük. Menekül is mindenki a sivatag vi
hara, a számum, vagy Ázsiában a burán elől. 
Még a teve is a homokba dugja orrát, nem azért, 
mintha nem akarna látni, óh, ennél a tevének 
több esze van, ilyen ostobaságot csak ideges em
ber tud elkövetni. Azért dugja fejét a homokba, 
hogy orrát, ajkát és szemét megvédelmezze a ho
mok és kavics pergőtüzétől.

A szél pusztító hatását defláció-nak nevez
zük. Veszprém közönségének érdemes megta
nulni ezt a szót, mert Veszprém környéke ma 
már világhírű abból a szempontból, hogy a de
fláció hatása itt nagyszerűen kimutatható. A mér
sékelt égövön ezt még sehol ilyen szépen nem si
került kimutatni. Annak lehet ezt tulajdonítani, 
hogy a dolomit különösen alkalmas arra, hogy 
a szél megtámadja és éppen olyan pusztítást vé
gezzen rajta, mint a sivatagon akármiféle kőze
ten, mert ott egyiket sem védi növényzet.

Ez az oka annak, hogy Veszprémben és a 
város körül annyi kopár, különös sziklát lehet 
látni, majd még bővebben szólunk róla.
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Mindezek a rétegek, kezdve a vörösberényi 
vörös homokkőtől föl egészen a dolomitig, nin
csenek nyugodt, vízszintes fekvésben, úgy, ahogy 
a tenger fenekére egykor lerakodtak, hanem ösz- 
sze vannak törve, vízszintes helyzetükből kibil
lentve. A rétegek most általában úgy feküsznek 
hogy déli oldalukon fel vannak emelve, tehát a 
rétegek észak felé lejtenek. Az 5. ábra mutatja, 
hogy általában milyen a Veszprémi-fennsík met
szete s hogyan feküsznek benne a rétegek. Vesz
prém táján meglehetősen vízszintesen feküsznek, 
a vízszintes rétegzést jól látni a jeruzsálem-he- 
gyi kőfejtőkben, meg a Szent Benedekhegy nyu
gati oldalán, a majdnem függőleges sziklafalon. 
De ez a vízszintes fekvés csak kis darabon, hogy 
úgy mondjuk véletlenül maradt meg, általában 
elég meredeken lejtenek a rétegek, mindig észak 
felé, néha kissé más irányban.

Az így feltorlaszolt, összetöredezett rétegek 
hajdan magas hegységet építettek föl. Éles gerin
cek, merész csúcsok voltak azon a hegységen, 
amelyiknek legmagasabb része éppen a Balaton 
helyén volt. A magyar tudománynak egyik leg
szebb diadala, világhírű eredménye, hogy az 
Eötvös Loránd lángelméjével kitalált műszer, az 
úgynevezett graviméter kimutatta, hogy a Bala
ton alatt hatalmas nagy, őskőzetekből álló hegy
ség van elsüllyedve. A  geológusok tapasztalatai
val ez teljesen megegyezik. Tihanyban és Boglá
ron ugyanis olyan kis vulkánok működtek, ame
lyek nagy mélységből származó kőzetdarabokat 
dobáltak ki. A tihanyi és bogiári bazalttufa csak
ugyan ilyen kisebb vulkánoktól kihányt törme
lékkőzet s ezekben igen régi ókori és őskori kő-



V E S Z P R É M I-F E N N S ÍK

5. ábra.
A  Veszprémi-fennsík általánosított geológiai metszete. 1.) Permi 
(ókori) vörös homokkő. 2.) Alsó-triasz tarka homokkő. 3.) Alsó-triasz 
werfeni palák és lemezes mészkő. 4.) Közép-triász rétegek. 5.) Közép- 
triász tűzköves mészkő. 6.) Felső-triász füredi mészkő. 7.) Felső- 
triász márga. 8.) Felső-triász dolomit. 9.) Újkori pannóniai homok-

és agyagrétegek.

CM
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zetdarabokat lehet találni, abból az elsüllyedt 
hegységből.

Az elsüllyedt hegységnek csak két csúcsa 
maradt meg a Föld felszíne fölött, az egyik a 
fülei Kőhegy, a másik a polgárdií Szárhegy. 
Fenn dicsekedtek ezek a csúcsok hajdan a felhők 
fölött, több ezer méter magasságban. De a sze
rencse forgandó. Most alacsony, szigetszerű, kis 
dombok, mintegy 130 méter magasan van a tete
jük a környező síkság fölött.

Az elsüllyedt hegység északi lejtőjén voltak 
azok a hegyek, amelyek a mai Veszprémi-fennsík 
helyén voltak. Ezek is lesüllyedtek, de nem any- 
nyira, mint a hegység fő gerince. Mégis annyira 
alacsonyra kerültek, hogy a hegyek lepusztulása 
után az akkori (míocén-korszakbelí) tenger szint
jénél alig volt magasabb a lepusztult hegység 
tönkje. A hegyek lepusztulása nagyon lassú fo
lyamat. Az eső, a folyóvíz, a szél, esetleg a 
gleccserek, aztán meg a sziklákat lazító mállás, 
kifagyás stb. mind-mind pusztítja a hegységet, 
minden anyagát belehordja lassankint a tengerbe 
s csak a hegység tönkje marad meg, mint egye
netlen, tökéletlen síkság.

A hegység lepusztulása után ez a földkéreg
darab megint kiemelkedett s jelenleg a tenger 
szintje fölött mintegy 260 m. magasságban van.

De a természetben minden épülést nyomon 
követ a pusztulás. A Veszprémi-fennsík is kezd 
lepusztulni, látjuk, hogy a Séd milyen mély völ
gyet vágott beléje, látjuk, hogy a Balaton part
jára néző lejtőkön megindult patakok milyen 
mélyen belevágódtak már, milyen mély az arácsi 
Koloska-(Kolostorka)-völgy, meg a csopaki
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Nosztori-völgy, vagy az almádii Malom-völgy. 
Ezek bizony már jól beréselték a fennsík pere
mét, persze nem ezer, hanem sok százezer, talán 
millió év alatt. Dehát mi az ember nyomorult 
élete a geológiai korszakoknak ilyen rengeteg 
időtartamához képest!

A Veszprémi-fennsík tehát úgynevezett „föl 
emelt tönkfelület,“ részben már összevagdosva a 
megújult erejű vízfolyásokkal. Mert a tönkfelü
let megemelkedése előtt a rajta folyó vizeknek 
nem volt nagy esése, tehát a vízfolyások már 
nem tudtak rajta dolgozni. A tönk megemelke
dése után a patakok esése nagyon megnőtt, tehát 
munkaképességük megerősödött, ezért bevágták 
völgyüket. Megemelkedése előtt tévedt rá a tönk 
déli részére a Séd, hisz nem tudhatta, hogy az a 
darab, amelyiken Veszprém körül kanyarog, az 
meg fog emelkedni. A  patak alatt elkezdett emel
kedni a térszín, de a Séd volt olyan erős, hogy 
éppen olyan gyorsan be is vágódott, azért meg 
tudta tartani helyzetét s gyönyörűen kikészítette 
a völgyet, Veszprém szerencséjére, mert csak 
így keletkezhetett olyan védhető sziklahegy, mint 
a veszprémi Várhegy.

Ha így keletkezett a völgy, akkor tudomá
nyos műkifejezéssel azt mondjuk, hogy antece- 
dens völgy.

De lehet másként is magyarázni a dolgot. 
Herend, Bánd és Márkó táján olyan sok és vas
tag kavics fekszik a felszínen, hogy lehetséges, 
miszerint ez a kavics (úgy nevezett felső miocén, 
vagy felső-mediterrán kavics) egészen elborította 
hajdan ezt a vidéket, kiegyenlítette a jutási lép-
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csőt, egészen síksággá.*) A folyó tehát, amikor 
kifejlődött, feltöltéssel teljesen elegyengetett sík
ságot talált maga előtt. Ezen kezdte meg futását, 
bevágódását. Közben a kavics lepusztult, eltűnt, 
elhordta a víz meg a szél s most a völgyben futó 
patak bosszankodva látja, hogy mennyivel köny- 
nyebb munkát végezhetett volna, ha Márkótól 
egyenesen Jutás felé folyt volna. Már késő! 
Völgye bele van vágva a dolomitba, Veszprém 
szerencséjére. Ha így keletkezett a Séd vesz
prémi szakasza, akkor azt mondjuk, hogy epige- 
netikus völgy.

Ezt a kérdést még el kellene dönteni a tu
domány érdekében, mert gyakorlati jelentősége 
nincs, mint ahogy nincs igen sok, mondhatnám a 
legtöbb történelmi megállapításnak.

A fölemelkedett veszprémi tönkön a leg
több helyen a felszínen van a kemény kőzet 
Veszprém körül csupa dolomit, a Balaton felé a 
régibb és változatosabb triaszkorí rétegek. A 
tönknek azonban nagy részét elborítja az úgy
nevezett lösz. Ez egészen fiatal képződmény 
(geológiai értelemben véve), hisz akkor rakódott 
le, amikor már az ember is megjelent a Földön.

A lösz levegőből hulló porból halmozódott 
föl. A port a száraz keleti szél Ázsia sivatagjai
ról hozta, úgy hogy a por először Dél-Oroszor- 
szágban hullott le, onnan megint fölkapta a szél 
és tovább vitte nyugatra, ellepte vele hazánkat, 
különösen az Alföldet és a Dunántúlt. A lehulló

*) Lóczy Lajos ezt a kavicsot felső-mediterránnak, 
vagy tongrien kavicsnak tartja a benrne talált magnólia- 
törzsek alapján. Laczkó Dezső sokkal fiatalabbnak véli és 
a pannőniai korbaa helyezi (mellékelt geológiai térképén.)
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por nagyon különféle sorsnak lesz a játéka. Ha 
vízbe hull, rétegzett iszap lesz belőle. Ha erdőbe 
hull, a növények szétbontják, tönkre teszik s a 
bő eső vize elhordja. Csak akkor halmozódik föl, 
ha száraz, füves pusztára hullott, oda, ahol a 
csapadék évi mennyisége kisebb mint 400 mm. A 
sivatagra hulló por ott nem marad meg, hanem 
a szél megint tovább viszi.

Valóban hazánk éghajlata az úgynevezett 
pleisztocén korszakban nagyon száraz, úgy neve
zett pusztai (steppe) éghajlat volt. Ekkor élt már 
a régi kőkorszakát élő ember a Homo primigenius 

/ és küzdött a barlangi medvével, meg a mammut- 
tal, vadászott a rénszarvasra meg az ősbölényre 
s kőből pattogtatta durva, csiszolatlan eszközeit.

Ebben az időben száraz, füves puszta volt 
hazánk, de jóval hidegebb is volt, mint ma, leg
alább a jégkorszakban. Ezért volt itt a rénszarvas 
és ezért volt a mammutnak 30 cm. hosszú szőre, 
csúnya „cotlis" bundája.

A por fűnövényzet közé hullván, ott épen 
megmaradt, mindig jobban és jobban fölhalmo
zódott, a szegény fü kénytelen volt mindig maga
sabbra nyulakodní, régi gyökerei, szárai elkor
hadtak a föld alatt s ezeknek helyén temérdek, 
apró csövecske maradt. Ez teszi a sárga, fakó, 
rétegzetlen földnemet olyan porózussá, olyan 
könnyűvé, hogy egész élvezet felszántani, vagy 
kapálni.

A lösznek az a tulajdonsága, hogy szeret 
meredek falakban megállni. A vízmosás mindig 
függőleges falú szakadék, alig lehet kimászni be
lőle. Aki ilyent akar látni Veszprémben, az sé
táljon ki a külső Püspökkert nyugati fala mellett 
vezető út folytatásában, a mezei dűlőúton egye
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nesen délfelé. Egyenesen belejut az egyik lösz
szakadékba. Nem tudom, nem símitották-e el ma 
már, de veszprémi diákkoromban sokat jártunk 
ki oda cigarettázni, meg barlang-lakósdit ját
szani. A lösz-falba egész barlangokat faragtunk, 
anyám nem tudta elképzelni, hogy hova tűnnek 
el a konyhakések.

Sőt a barlanglakoknak illik művészkedni is, 
úgy tanultuk áldott jó Tölcséry Ferenc történe
lem-tanárunktól. Nos tehát mi is művészkedtünk. 
Különösen én kontárkodtam s az egyiptomi fél- 
domborművek mintájára kifaragtam tanáraink 
kétségbeesetten hű torzképeit. A város közön
sége fölfedezte s egész népvándorlás indult meg 
s mulattak a torzképeken s nem árultak el ben
nünket a tanár uraknak. Csakhogy egyszer egy 
tanfelügyelő is kitévedt oda — azóta irtózom a 
tanfelügyelőktől — s följelentette, kellő nagy 
képpel a borzasztó dolgot. Szerencsére osztály- 
főnököm, a későbbi rendfőnök rendkívül okos, a 
gyermekleiket nagyszerűen ismerő, bölcs férfiú 
volt s nagyot nevetett a dolgon, leintette a nagy
képűt és félig tréfára vévén a dolgot, kicipelt en
gem oda, sejtette, hogy én voltam a fő bűnös és 
a ,,művész‘‘-re a lehető legsúlyosabb büntetést 
szabta ki: magamnak kellett a lösz falról a mű
remekeket lekaparnom.

De annyira szerettük H. T. osztályfőnökö
met, hogy nemhogy haragudtam volna reá, ha
nem még csak jobban szerettem. Még a latint is 
megtanultam az ő kedvéért, hej, pedig de nem 
szerettem a klasszikusokat! Érettségi után ide a 
barlanglakások elé hordtuk ki klasszikusainkat 
s nagy máglyát rakva belőlük, elégettük, vad
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táncot járva a lángoló könyvek körül. Hogy lán
goltak Homérosz, meg Vergilius, meg Ovidius s 
a többi.

De megbántam később!
A lösz itt a mi barlanglakásainknál valami 

5—6 méter vastag, szép egyenletes, rétegzetlen, 
íakósárga földnem. Az Alföídön, például a Titeli 
platón 60 méter vastag a lösz, Kínában láttam 
100—200 méter mély lösz-szakadékokat s akkor 
is az jutott eszembe, hogy milyen szép barlang- 
lakásokat tudnánk ebbe belefaragni s íme! alig 
jutott az eszembe, egész falut láttam a löszbe 
vájt lakásokban! Hisz 20 millió ember lakik 
San-hszi, Sen-hszi és Kan-szú kínai tartomá
nyokban ilyen lösz-lakásokban!



A SÉD-VÖLGYE.

Ha a Hosszú-utcán (most Jókai-utcán) vé
gig megyünk a nagy hídig, elérjük a Séd folyócs
kát. Rendes körülmények közt másodpercenkint 
2—3 köbméter vizet szállít, de van idő, amikor 
jóval kevesebbet és aztán vannak árvizei is. Volt 
eset rá, hogy majdnem az egész Jókai-utcát el
öntötte.

Míelőlt a nagy hídhoz érnénk, a vendéglő 
előtt kis utca visz be balra, a sziklafalak alatt 
szorongó kis házikók mellett. Ezen az úton ha
ladva, kijutunk a völgy tágas részébe, a vízveze
téki szivattyú épületéhez, körülbelül szemben a 
Dávid-árvaházzal. Ez a folyó balpartján fejti ki 
!endkívül áldásos működését.

Innentől kezdve végig láthatunk a völgy 
nagy darabján s csodálkozva vesszük észre, 
hogy a völgy déli oldalán meredek, helyenkint 
egészen függőleges sziklafalak vannak, az északi 
oldal pedig lankásan lejt, sőt még puha lösz is 
fekszik rajta s kertek, művelt földek is látsza
nak ezen a lankás lejtőn. A Séd két ágra bontva 
folyik itt, mert malomcsatorna kellett. A folyó 
alluviális síksága aránylag széles, csak a Szent

I I I . F e je z e t .

4
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László kápolna dombja ugrik elő az északi lan- 
kás lejtőről s ez szűkíti össze egy darabkán a 
völgyet. A Szent László dombon felül a völgy 
még szebb, még szélesebb s még jobban feltűnik 
a déli oldal meredek, sziklás volta az északi ol
dal lankás, törmelékes, löszös lejtőjéhez képest. 
A Szent László kápolna előtt levő völgyszűküle
ten vezet keresztül a most épült, pompás via- 
dukta vagy völgyáthidalás.

A Séd völgyének ez a része általában olyan 
alakú, mint ahogy a 6. ábra mutatja. Déli olda
lán meredek sziklák emelkednek, északi oldalán 
lankás a lejtő. A lankás lejtő lábánál kocsiút 
visz a Szent László kápolna dombjától ki egé
szen a Kiskúti-csárdáig. Az út mellett, a Séd felé 
van a Betekints-vendéglő, gyönyörű nagy fák 
alatt. De szép majálisokat rendeztünk itt vagy 
50 évvel ezelőtt! Ma is megvan, a fák azóta ha
talmasan megnövekedtek.

Éppen a Betekíntssel szemben van az egyik 
legszebb sziklarészlete. (7. ábra.) A hatalmas ma
gasságú dolomit-sziklák felszíne olyan kemény, 
olyan tömör, hogy kézzel nem lehet lefeszegetni 
róla egy darabot sem, természetesen, mert ami 
megmozdítható, azt az északi, bakonyi viharok- 
menten letördelik. Csodálatos üregek, hasadék- 
szerű rések láthatók, mind a szél munkája. A do
lomit repedései függőleges síkok, ha ezekbe bele 
tud hatolni a szél, akkor hatalmasan tud dolgoz
ni s bámulatos formákat fúj ki. A Betekíntssel 
szemben fekvő sziklafalban nagy fülke tátong, en
nek oldalában, szűk lyukon át belemászhatunk 
egy götnb alakú barlangüregbe, abból meg még 
feljebb egy második, nagy, gömb alakú üregbe. 
Mi gyerekek gyertyával sokat mászkáltunk eb-



6. ábra.

A  Séd-völgy alakja Veszprém mellett. A.) A  Séd aluviuma. D.) Dolomit. 
L.) Lösz- és lejtőtörmelék. J.) Jeruzsálemhegy. NM.) Nagymező. N.) Észak.

S.) Dél.



7. ábra. A  Séd-völgy déli oldalának dolomit sziklái a Betekintssel szemben.
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ben a „Török-lyuk" nevű kis dolomit barlangban, 
de különben semmi szép nincs rajta. Valószínű
leg a kemény dolomitba beletelepült, valami la
zább anyag pusztult ki innen, de semmi esetre 
sem mesterséges és keletkezésére nézve nem ha
sonlít a mészkőben található barlangokhoz.

Másik barlangszerű üreget lehet látni a Je- 
ruzsálem-hegy fennsíkjának délnyugati peremén, 
a Séd völgyére lejtő, majdnem függőleges szikla
falak felső részén. Itt már vízszintes rétegzésű 
rétegeket látunk, valószínűleg az eldolomítoso- 
dott márga rétegei ezek. Vízszintes réteg men
tén fújt ki itt a szél hosszú, alacsony, nem na
gyon mély fülkét. Kecskelyuknak nevezik. Ve
szélyes oda mászni a keskeny sziklapárkányon, 
de nem sok látnivaló van rajta, csak tudományos 
szempontból érdekes, mint a szél munkájának 
egyik fényes tanúbizonysága.

A  Betekintssel szemben levő sziklákon látni 
egy keskeny, kitágított hasadékot. Ebben mint 
vékony fal emelkedik ki a dolomitnak két pár
huzamos hasadék (dzsoínt) közt megmaradt, 
igen kemény részlete. Ezt akarja bemutatni a 8. 
ábra rajza, csak úgy általánosítva, mert sem fo- 
tografálni, sem a helyszínen pontosan lerajzolni 
nem igen lehet. Valóságos muzeális darab ez, 
rciert megint a szél hatásának fényes bizonyítéka.

Ezeken a sziklákon túl kis darabkán lanká- 
sabb lejtő következik, csak a legtetején fehérle
nek a szürkés fehér dolomit sziklák. De azután 
következik a kép legérdekesebb része, körülbe
lül a templomrommal szemben s tart egészen a 
nagy kocsíútig, amelyik a Séd balpartjáról most 
átvezet a folyón keresztül dél felé a Fejes-völgy-
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8 ábra.
Dolomit sziklafal a szélbarázdában. (Szerző rajza).
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be, a katonai lövöldéhez és a szépen befoglalt 
Laczkó-forráshoz.

Ez a rész döntő jelentőségű a szél munká
jának felismerésében.

A természetben sok olyan völgyet ismerünk, 
amelyiknek két lejtője nem egyforma meredek. 
Ennek oka rendesen az, hogy a folyó völgyét 
olyan kemény rétegekbe vájta bele, amely réte
gek nem feküsznek vízszintesen, hanem többé- 
kevésbbé meredeken lejtenek. Az ilyen völgyek
nek az az oldala, amelyiknek ugyanúgy irányul 
a lejtése, mint a ferde rétegeké, az az oldal szo
kott a lankás oldal lenni. 9. ábránkon látjuk 
ilyen völgynek a gipszmintáját. A rétegek lejté
sét a minta homlokfalán lehet látni. Világos, 
hogy a völgy jobb oldalán a lejtő lankásabb, 
mert hozzá simul a réteglapokhoz. Viszont a bal 
oldalon a völgy oldallejtője metszi a rétegeket, 
a völgyoldalon úgy mondjuk, hogy a rétegfejek 
bukkannak elő. Ez meredek oldal, a másik lan
kás, mert ha meredekebb volna, akkor egyes ré
tegek függve maradnának a völgy fölött úgy, 
hogy igen könnyen lecsúsznának.

Nos tehát a Séd völgynek ezen a részén a 
rétegek éppen fordítva feküsznek! A  meredek 
oldal van a réteglapokon és a lankás oldal a ré
tegfejeken. 10. ábránk mutatja a sziklák egy 
részletét ott, ahol az út elhagyja a Séd völgyét 
és felmegy a lövölde felé. Ott a sarkon látjuk 
ezt a csodálatos, igen-igen ritkán látható tüne
ményt, hogy a dolomit-rétegek igen veszedelmes 
helyzetben függnek a völgy fölött, minden pilla
natban lecsúszhatnak. Nagy darabon látható a 
völgy oldalán ugyanez a helyzet. Rendes folyó
működéssel ez meg nem magyarázható, annál



56

9. ábra.
I. Asszimetrikus völgy ferde rétegekben, rendes 

körülmények közt.

9. ábra.
II. A Séd-völgy rendellenes aszimetriája. Éppen 

ellenkező, mint lennie kellene.
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kevésbbé, mert ezekkel a meredek sziklákkal 
szemben, a völgy északi oldalán, a Kískúti-csár- 
da fölött nagyon lankásak a lejtők, lösz borítja 
be és a földművelés fölmegy rajta egészen a 
fennsík pereméig. Feljebb nem, mert ott a bako
nyi szél az uralkodó, odafenn a fennsíkon s ha 
ott valaki felszántaná a tenyérnyi vastag termő
földet, nagyon botorul járna, mert az első északi 
szélvihar a földet mindenestől, nyomtalanul el
hordaná s kivicsorítaná fehér fogát a gonosz 
dolomit. Csak a szélvédettebb, délfelé néző lejtőn 
marad meg a termőföld.

Minden rendes völgyképződéssel szemben 
tehát itt olyan „aszimentrikus" völggyel van dol
gunk, amelynek részaránytalansága nem a réte
gek fekvésének következménye, sőt éppen ellen
kezőleg, ott van meredek lejtő, ahol lankásnak 
kellene lennie s ott van lankás lejtő, ahol mere
deknek kellene lennie.

Az észak felé néző lejtő a meredek, mert az 
északi szél az erős, tartós, sokszor napokon át 
viharos. A  nyugati szél gyengébb és rendesen 
esővel jár, már pedig a megázott kőzetet a szél 
nem tudja megbolygatni. A déli és keleti szél 
ritkább, különösen a keleti szél ritkaság.

Azt mondhatná valaki, hogy ez talán itt vé
letlen, talán más helyen a másik oldal lesz mere- 
dekebb. De éppen Veszprém a legtanulságosab
ban igazolja föltevésünket.

A Séd a Jókai-utca végén északra fordul s 
nagyon hegyes, merész kanyarulattal megkerüli 
a Szent Benedek-hegyet, a hegy szörnyű mere
dek szikláinak északi végén kis szűk sziklaszo
rossal levágja a Szent Benedek-hegy legészakibb 
csúcsát, mert a sziklák vége itt leszakadt, hatal-



10. ábra. Lecsúszással fenyegető dolomit rétegek a Séd völgyében, a Kis- 
kuti-csárda táján. (Szerző felvétele).
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IrtaS darab belefordult a Séd hajdani medrébe 
s a folyó most a levált darab és a helyben álló 
sziklafok közt, festőíes kis hasadékban szökik 
át, aztán délre fordul, belejut az úgynevezett 
Buhim-völgybe, ebben nagy kanyarulattal megint 
északnak fordul s most nyílegyenesen fut ki Ju
tás felé. Ezt a dél-északi irányú völgyet Aranyos 
völgynek nevezik.

11. ábránk a veszprémi Séd-völgy részletét 
mutatja be, megint úgy, mintha gipszminta 
volna. Természetesen egyszerűsítve és általáno
sítva. Ezen látjuk, hogy a Szent Benedek-hegyet 
miként kerüli meg a Séd. Azt is látjuk, hogy a 
déli oldal mindenütt meredek, az északi oldal 
pedig köröskörül a Benedek-hegy körül lankás. 
Itt különösen lankás a lejtő, házak, kertek van
nak rajta s a lejtőket vastagon fedi a lösz. A 
Szent Benedek-hegynek különösen a képünkön 
nem látható, nyugati oldala teljesen függőleges, 
sőt túlhajló sziklafal, a szemlélő felé néző keleti 
oldala valamivel lankásabb, gyepesebb, mert 
hisz az uralkodó bakonyi vihar rendes iránya 
észak-észak-nyugati, tehát a nyugati oldal job
ban ki van téve a szélnek, mint a keleti.

Egyetlen kis kivételnek látszik a Szt. László 
kápolna dombja, mert ez a Séd völgysíkjára is 
elég meredeken lejt. Ez azonban csak onnan 
származik, hogy a kápolna dombja kivételesen 
kemény, ellenálló dolomit, a Séd itt nem tudta 
miatta a völgyét annyira kitágítani, mint egye
bütt, tehát a folyónak kis szorosa van, de itt is a 
déli oldal sokkal meredekebb, mint az északi ol
dal, Azonkívül a dombbal szemben nyílik bele a 
Séd völgyébe a Fejes-völgy s ennek törmelék-



I
11. ábra.

A  veszprémi Séd-völgy, a Vár és a Szent Benedek-hegy tömbszelvénye.

o©



61

kúpja szorította neki a folyót a Szt. László ká
polna dombjának, azért lett meredekebb.

A legtanulságosabb az Aranyos-völgy. Ez 
pontosan dél-északi irányú, tehát majdnem ép
pen egyirányú az uralkodó széllel, ezért mind
két oldala egyformán meredek. (12. ábra.) Mégis, 
minthogy az uralkodó szél az észak-észak-nyu- 
gati, tehát a völgy keleti oldala valamivel mere
dekebb, sőt a nyugati oldal lejtőjén lösz is van, 
ezt jelzi a Balaton geológiai térképe (1:75.000, 
a nagy Balaton-Monografia melléklete.)

Amint azonban a Séd kiér Jutásnál a nyu
gat-keleti irányú fővölgybe, ismét megkezdődik 
az asszimetria, de erről majd későbben.

Menjünk vissza a Kiskúti-csárdához, a tem
plomromon felül. A Sédvölgynek ezt a darabját, 
a Szent László-kápolna sziklafokától egészen a 
Kiskuti-csárdáíg Apáca-völgynek is nevezik, a 
hajdani apáca-kolostorról.

A Kiskuti-csárdánál a Sédnek nagy kanya
rulata van, mert itt nagy S alakú kanvarulatra 
késztették a folyót a kőzet különböző ellenállású 
részei. A Csatár-hegy alól jövő folyó elhagyia a 
nagy devecseri törést, délkeletnek fordul, elfo
lyik a Rohonczi-major alatt, aztán megforgatja 
a Csatári-malom kerekét, itt felveszi a délről 
jövő Tekeres-völgyet, elfut a Sashegy nevű fenn- 
síknyúlvány lábánál mindig délkeleti irányban. 
Csak a városi malomnál fordul északra s mint
egy fél kilométernyi út után jut a Kiskutí-csár- 
dához s ott megint keletre fordulva, belejut az 
Apáca-völgybe (13. ábra). Ezen a völgyszaka
szon pontosan ugyanazt kellene ismételnem, amit 
már elmondtam, hogy a völgy déli lejtője mere
dek, helyenkint függőleges sziklafal, az északi
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12. ábra. Az Aranyos-völgy a Buhim-völgy felől nézve. (Szerző felvétele).
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13. ábra.
A Séd vízrendszere és Veszprém közvetlen környéke.
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oldal lankás, sőt olyan tekintélyes mennyiségű 
lösz van rajta, hogy a Balaton geológiai térképén 
Lóczy Lajos nagy folttal fel is tüntette. A Sas
hegy pereméről visszatekinteni a város felé rend
kívül tanulságos. A völgy kanyarulatai jól lát
szanak s a völgy asszimetriája elkerülhetetlenül 
szembe szökő jelenség. (14. ábra.)

De ha mindez még nem volna eléggé meg
győző, akkor forduljunk be délnyugat felé az 
úgynevezett Tekeres-völgybe. Ez a völgy Nemes
vámos faluból jön, először északnyugatnak fo
lyik, aztán igen sajátságos, heves kanyarulatok
kal vágódott bele a dolomit fennsíkba, míg végre 
Sashegy előtt a Séd völgyébe torkol. Bármilyen 
kanyarulatokat is végezzen a völgy, az az oldala, 
amelyet az észak-északnyugati szél megfúj, az 
meredek, a szélárnyékban fekvő oldalak pedig 
lankásak, helyenkint még a geológiai térkép is 
lösz jelez rajtuk.

A Tekeres-völgyben tehát igen csinos dolo
mit-szikla tornyokat és bálványokat lehet látni. 
(15. ábra) A rétegek a 15. ábrán látható szikla
szálon megint a völgy felé lejtenek, tehát megint 
azzal a csodálatos tüneménnyel találkozunk, 
hogy a völgynek az az oldala meredek, amelyik
nek éppen lankásabbnak kellene lennie s a má
sik oldal, amelyiknek meredekebbnek kellene 
lennie, az éppen lényegesen, sokkal lankásabb 
A képünkön látható szikla alakjára és eredetére 
nézve nagyon hasonlít a Dél-Tiroli-dolomitok 
egyik másik óriási tornyára, de természetesen 
lényegesen kisebb kiadásban. Még jobban mu
tatja az északnyugatra tekintő lejtő meredeksé
gét és rétegeknek veszedelmes helyzetét 16. ké
pünk.
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14. ábra. A Séd völgye a Sashegy felöl nézve. A hát
térben látható fennsík-darab mögött van Veszprém. 

(Szerző felvétele).

15. ábra. Dolomit szikla a Tekercs-völgyben. A  rétegek 
a völgy felé lejtenek.

5
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A Séd völgyének aszimetriája a Csatár-he
gyen túl, Márkó, Bánd, Szentgál felé már nem 
érdekel bennünket, mert itt a részaránytalansá
got a hatalmas, tektonikus elvetődés okozta, a 
jutási réteglépcsönek sokkal nagyobb arányú 
mása.

A jutási pusztánál a Séd széles, allavialis 
lapályra jut, vízét ezen meglehetősen szétöntö- 
zík a rétekre, csak a kádártai malomnál fut össze 
megint minden vize s egy ágban siet Hajmáskér 
felé. Ennek a széles síkságnak déli határa a 
Veszprémi-fennsík meredek északi pereme. Mint
egy 20—30 méter magas peremez s nem minde
nütt dolomitból van a lejtő, hanem — azt mond
hatnám, hogy a tudomány szerencséjére, éppen 
a peremen a dolomitnál régibb, középtriaszkori 
mészkövek szegélyezik a dolomit-fennsík szélét. 
Ahol nem dolomit a párkány, ott túlnyomóan 
iankás, elmosódott. Ilyen helyen van Kádárta 
falucska. Ezen a helyen bővizű források fakad
nak föl, ennek köszönhetjük a falu létezését.

Ahol azonban a párkány dolomitból van, ott 
meredek, sziklás és a szélfúvás hatását olyan 
pompás szélbarázdák mutatják, amilyeneket csak 
a sivatagokon lehet látni! Még pedig azért na
gyon érdekes ez a hely, mert a meredek párkány 
felépítésében két nagyon különböző korú dolomit 
vesz részt, egyrészt a felsőtriaszkori fődolomit, 
másrészt a legrégibb középsőtríaszkori, úgyne
vezett megyehegyí dolomit. Ugyanilyen, régibb 
dolomit van a Hajmáskértől délre levő, úgyne
vezett Látó-hegyen is, és ahol ez a dolomit van, 
ott pontosan ugyanazok a formák mutatkoznak, 
mint a fődolomitban. Mert nem a kőzetek kora,
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hanem a kőzetek minősége dönti el a felszíni for
mák kialakulását.

Talán egy kissé fárasztó ez a leírás, de a 
veszprémiekre nézve nagyon érdekes. Ez az első 
eset, hogy erdős vidéken a szél munkáját ilyen 
tökéletes bizonyossággal lehetett kimutatni. Amit 
itt felsoroltam, az csak közvetlenül Veszprém 
vidékére vonatkozik és csak a legkönnyebben 
érthető részleteket tartalmazza. A hajmáskéri 
tüzérségi gyakorlótéren, azután Tapolcától 
északra s még más helyeken is kifogástalan pon
tossággal lehet kimutatni a szél pusztító hatását 
s aztán ezt tovább fejlesztve, nagyszerű eredmé
nyekre jutunk! Kisül, hogy az egész Kis-Alföld 
nem más, mint széltarolta, tökéletlen síkság s a 
szél óriási munkájáról olyan teljesen megbízható 
tanúk kezeskednek, mint a Somlyó, a Sághegy 
stb.

Amikor az Alpokban először kezdték a hoz 
záértő geográfusok hangoztatni, hogy a nagy 
szerű teknővölgyek, a tengerszemek, a pompás 
alpi tavak, mint a Wierwaldstáttí, Garda, Comc 
Maggiore stb., stb. mind a hajdani óriás-glecs 
cserektől kívájt mélyedések, akkor kételkedve 
rázták fejüket a tudósok s túlzó fantasztikumok
nak minősítették. Lassankínt csatlakoztak az A l
pok kutatásaihoz a skandináviai geográfusok is. 
kimutatva, hogy a temérdek finnországi és svéd
országi tó, meg a nagyszerű norvégiaí fjordok 
mind a jég munkájának köszönhetik létüket s las- 
sankint elhallgattak az ellenvélemények s ma 
már a jégkorszak gleccseróriásaínak és jégtaka
róinak óriási munkásságát olyan biztosan látjuk, 
hogy aki még kételkedik, arra csak azt mondhat-

5*



16. ábra. A  veszprémi Vár északi vége az 1909. ápr. 2-i tűzvész után. (Müllner felv.)
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juk, hogy az ,,a megismert igazság ellen való tu
sakodás.“

Éppen ilyen nagyszerű fölfedezés a szél 
munkájának ez a kimutatása. Először a sivata
gokon mutatta ki a szél munkáját a kitűnő német 
geográfus, Johannes Walther.*) Eleinte kételked
tek megállapításaiban, ma már mindenki elis
meri. Veszprém vidékén ki tudtuk mutatni, hogy 
nemcsak a sivatagon, hanem az erdős vidékeken 
is kimutatható a szél munkája a dolomiton, mert 
a dolomit olyan különös kőzet, hogy minden ég
hajlat alatt éppen úgy viselkedik, mint minden 
kőzet a sivatagokon. Sőt a kérdés tovább tanul
mányozása azt is világosan bebizonyította, hogy 
kellett lenni nem régen olyan (geológiai) idő
szaknak, amikor hazánk éghajlata sivatagos volt 
s a szél majdnem korlátlanul működhetett. Le
hordott a Kis-Alföldről valami 100—200 méter 
vastag homokos rétegcsomót, a pannóniai tenger 
lerakodásait, s ezek a laza rétegek csak ott ma
radtak meg, ahol valami szilárdabb takaró vé
delmezte: a Somlyó- és Ság-hegyen a bazalt, a 
Kemenes-háton és a Pándorfalvi fennsíkon a 
durva kavics, a pannonhalmi három hegy meg 
azért maradt meg, mert a puha homokrétegek itt 
kemény homokkővé cementeződtek össze.

Egyszóval Veszprém vidéke a tudományok 
történetében klasszikus lesz. Már ma is világhírű 
annak a nagyszerű geológiai felvételnek alapján, 
amelyet Veszprém és a Balaton körül Lóczy La
jos és Laczkó Dezső végeztek, mert ilyen pom
pás geológiai felvétel alig van még egy a világon.

*) Das Gesetz dér Wüstenbilduing (Leipzig, 1912, II. 
kiadás.)
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De azt hiszem, hogy még nagyobb neveze
tessége lesz ez a meglepő morfológiai jelenség 
és még nagyon sok tudós fogja fölkeresni a Séd 
völgyét és a veszprémi sziklákat a rendkívül ér
dekes jelenség tanulmányozása végett.

A  Séd völgyében Herendtől kezdve igen sok 
forrás bukkanik elő s ezek táplálják a vidék 
egyetlen folyócskáját. Nagy messzeségekre utaz
hatunk köröskörül, anélkül, hogy igazi folyóval 
találkozhatnánk. A Séd bevágódása elég mély 
ahhoz, hogy a források előtörhessenek s tudjuk, 
hogy végesvégig, az egész völgyben mindenfelé 
vannak források. Ezeket boldogult Bolgár Mi
hály, veszprémi kegyesrendi tanár tanulmányoz
ta behatóan, hogy kimutassa, milyen jól el le
hetne látni Veszprémet vízvezetékkel. Az ő sür
getésére és az ő meggyőző érvelésének hatása 
alatt el is készült a vízvezeték, igen jól sikerült 
berendezéssel. A  Séd völgyében, a Kiskuti- 
csárda környékén fakadó források és a széles 
völgyfeneket elborító, vastag folyókavicsba mé- 
lyeztett kis kutak vizét gyűjtik össze s a Séd 
völgyében az úgynevezett Sintér-domb alatt van 
a szivattyútelep, innen nyomják föl a vizet a vá
rostól délkeletre fekvő magaslatra, a Veszprémi
fennsík olyan magas pontján felépített nyomó
medencébe, hogy onnan minden házban kellő 
nagy nyomással jut el a kitűnő ivóvíz az elosztó 
csőhálózat segítségével.

Források buggyannak ki az Aranyos-völgy
ben is. Ezeket bakonyi nyelvjárás szerint kútnak 
szokás nevezni, ezért az ott előbukkanó forráso
kat Aranyoskútnak nevezik. Nem tudom miért, 
az én gyermekkoromban a mosónék mindig az 
Aranyoskútra vitték ki a kimosott fehérneműt
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öblögetés végett. A vízvezeték megépítése előtt 
nagy dolog volt a mosás, mert a vizet a közku- 
takról kellett hordani, de úgy látszik így nem le
hetett a ruhát elég bő vízben öblögetni. A Séd 
vize egyáltalában használhatatlanul szennyes 
volt, azért valószinűleg csak itt találtak olyan 
bő, kényelmesen hozzáférhető, tiszta vizet, hogy 
a ruhát ki lehetett öblögetni.*)

A Séd Csatártól egészen Hajmáskéríg gyen
gén alsószakasz jellegű, zátonyai vannak, de 
mégis elég nagy esésben folyik. Igazi kanyargá
sai sehol sincsenek, tehát nem középszakasz jel
legű. Csak Sólyon alul kanyarog, de nagyon za
varja a természetes fejlődést a sok malom és a 
malmok miatt minduntalan szükséges malomcsa
torna kiágaztatások.

A folyó nagy esésének lehet tulajdonítani, 
hogy annyi malmot képes vízzel ellátni.

Magában a városban is több malom van s ez 
nagyban hozzájárult a város iparosodásához, 
amint majd később látni fogjuk. A malmok közül 
most csak kettőt említek meg különösen. Az 
egyik a Szent Benedek-hegy északi végénél van, 
nagyon festőies helyen (17. ábra) Itt ugyanis 
eredetileg a Séd a sziklák északi végének lábát 
kerülte meg, az északról lehúzódó törmelék egé
szen a szikla lábához szorította a folyót. Emiatt 
a folyó alámosta a szikla végét, annyira, hogy a 
legészakibb darab elvesztette egyensúlyát és be- 
lehengeredett a Séd medrébe. A folyó persze

*) Gyermekkoromban az öregek mindig azt mondták 
nekünk gyerekeknek, hogy a gólya az Aranyoskútról hozza 
a gyerekeket. Volt ebben egy kis irónia azokra a hancú
rozásokra, amiket ott a mosó lányok a legényekkel űztek, 
távol a Tésasszonyok ellenőrző szemétől.
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azonnal kitért a lehengeredett, emeletesház nagy
ságú szikla helyére s most is ott folyik, szűk 
sziklaszorosban. A lehengeredett szikla rétegé
nek fekvése minden kétséget kizárólag elárulja 
a történetet. Most nagyon bájos, kedves kis rész
let, ha külföldön volna, bizonyosan kicsinosíta
nák a környezetét, mert ez is sok látogatót von-

17. ábra. Festőies malom a Szt. Benedek-hegy északi 
végén áttörő Séd mellett. (Szerző felvétele).

zana, annál inkább, mert közelében nagyon érde
kes templomrom is van.

A másik malom a Buhim-völgyben van, a 
püspöki palota alatt. Ezt azért kell megemlíte
nem, mert a vízvezeték megépítése előtt ez a ma
lom hajtotta azt a nyomószívattyút, ami fel
nyomta a vizet a várba s ellátta a várbeli épüle 
teket ivó- és használati vízzel. Emlékszem rá,
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hogy a piarista gimnázium udvarán ásott, verem 
forma mélyedésben volt a csap, ebből lehetett 
vizet ereszteni. A  csap mellé volt odaláncolva 
egy nagy vas kanál s ebből ittunk mi diákok, 
persze a tíz perces szünetben, kellő ordítozások, 
pofozkodások és a vaskanállal való fejbeverések 
kíséretében.

A vizet aztán innen a Várból levezették a 
piacra s ott egy nagyon szép, vörös márvány me
dencébe ereszteték bele, szép, sugaras csorgóval. 
Egyszerű, de nagyon ízléses volt, igazán nagy 
kár volt lebontani, hisz a vízvezeték vizével is el 
lehetett volna látni. Az egész, rendkívül érdekes, 
kezdetleges vízműnek nagyon szép történelmi 
érdekessége volt, legalább ezt a közkutat, mint 
becses emléket, meg kellett volna őrizni. Lebon
tották a régi Kaszinó épülettel együtt s most az 
idétlen, egyenetlen magasságú térre építettek 
egy beton kerítést, mintha valami állatvásártér 
korlátját látnok.

A Sédnek Veszprém város területén nincs 
igazi mellékpatakja, az egy Tekerest kivéve, de 
ennek torkolata a beépített területtől nagyon 
messze nyugatra van. Ezen alul már csak aszók 
vannak, ritkán van bennük víz. Az első Nemes
vámos határából indul északra és a Sashegy gyü
mölcsöseinek keleti oldalán torkol a Sédbe. A 
második az úgynevezett Nyúlkertek felöl jön s a 
katonai lövöldénél torkol a Sédvölgybe. Nyílásá
nál van a szépen foglalt Laczkó Dezső-forrás. A 
harmadik a Gulyadombot választja el a Sintér- 
dombtól. Nagyon messziről, délről jön, mégsincs 
benne víz. Felső gyűjtője lcszszakadékokból áll, 
de ezeket elsimították. Torkolata táján legfiata
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losabb vonásai vannak. Ezt nevezik Fejes-völgy
nek.

A  Síntérdombot a Jeruzsálemhegytől egy 
kis völgyecske választja el, egészen jelentéktelen 
beréselés a fennsík peremébe. Legfontosabb a 
következő, mert ez különítette el a Várhegyet a 
fennsík peremének többi részétől s tette várépí
tésre alkalmassá. Ez is a lösz-fennsíkról jön, a 
Külső-Püspökkerten, majd a Belső-Püspökker •• 
ten át a Jókai-utcába húzódik az Irgalmas Nő
vérek kolostorának kertjén át. Az Anna-tértől 
kezdődőleg ennek az aszónak fenekén vezet a 
Jókaí-utca.

Az időszakos vízfolyás ebben a völgyecské- 
ben végig be van boltozva s beleilleszkedik a vá
ros szennyvíz-csatorna hálózatába. Veszprémnek 
igen régen van már csatornázása, ezzel sok vi
déki várost megelőzött. Igaz, hogy a csatornázás 
nem volt nehéz, mert minden utcának van esése 
és mert több helyen is leszaladhat a záporvíz a 
Sédbe, tehát sehol sincs a csatorna-rendszer 
ilyenkor túlságosan igénybe véve. Egyedül a 
Jókai-utcán végighaladó főgyűjtő nem bírja néha 
a felhőszakadások vizét, de ez ritkaság.

A Buhim-völgybe csak egészen kicsiny ol- 
dalvölgyecskék torkolnak bele délről. Létezésü
ket nagyon eltakarják az utcák, épületek. Az 
egyik a Piac felől ereszkedik le a város keleti ol
dalához, a másik a Vásártér felől, a Cserhát vá
rosrészen keresztül vezeti le a csapadékvizet a 
Buhim-völgybe.

A Buhim-völgy és a Jókai-utca árka közt 
emelkedik a Vár kis keskeny fennsíkja, s ennek 
nyúlványa a Szt. Benedekhegy éles szíklataraja. 
Csak éppen az útnak van helye a tetején, egyéb
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ként ház építésére alkalmatlanul keskeny. A Vár 
magasabb felszínétől kis benyergelés választja 
el a Szent Flórián szobornál.

A  Szent Benedek-hegy valóságos látványos
ság. Nyugati oldala egészen függőleges, sőt egy 
helyen túlhajló. Ez volt az öngyilkosok sziklája, 
innen vetették le magukat a szikla alatt levő kis 
ház udvarára. A  ház tulajdonosának nagyon kel
lemetlen volt — gondolhatjuk — ez a leugrálás, 
csődület, vizsgálat stb., azért nagy halom szal
mát rakott oda, ahova le szoktak ugrani s akkor 
aztán némi fícamodásokkal és ájulásokkal meg
menekültek a haláltól.

A nyugati oldal függőleges szikláinak felső 
részén jól lehet látni az eldolomitosodott márga 
vízszintes rétegeit.

A Szent Benedek-hegy keleti oldala sokkal 
kevesebb szelet kap, azért valamivel lankásabb, 
nagy részben gyepes a lejtője s a sziklák nem 
omlanak. Ezért a hegy lábánál olyan házikók 
vannak, amelyek félig bele vannak ásva a dolo
mitsziklákba.

18., 19. és 20. képünk a különös szíklataraj- 
ról igyekeznek fogalmat nyújtani. A 18. képen a 
Vár északi fokáról, az úgynevezett „Világvégé
ről" nézzük a hegyet, tehát észak felé tekintünk. 
A hegy tetején végigvezető út fehérlik. Második 
harmadában áll az új kereszt. Ezt az ott volt, 
egyszerű kis mauzóleum helyére állították. A kis 
négyszögletes mauzóleumot, sajnos, néhány év
vel ezelőtt lebontották. A sziklafal lábánál végig
húzódó utca mellett nagy, régi malomépület lát
szik. A szemben levő városrész a Sédvölgy lan- 
kás északi lejtőjére és a fölötte levő fennsíkra, a 
Jutási-legelőre terjednek föl. Ezt a városrészt
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18. ábra. A  Szt. Benedek-hegy a „Világvégéről". Hátul a Temető 
hegy városrész, mögötte a Nagymező és a Bakony. (Lévay I. felv.)

19. ábra. A Szt. Benedek hegy nyugati oldala. Az öngyilkosok 
Sziklája. Lenn kisiparosok házai. (Lévay István felvétele).
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Temetőhegynek nevezik, mert a Jutási-legelő 
dolomitpusztaságának itt egy darabját elég hit
vány lösz takarja, de ez elég arra, hogy ide te
metkezni lehessen, mert ez ebben a sziklavilág
ban nem is könnyű kérdés! Képünk hátterében 
a Bakony déli pereme látszik, legmagasabb tetője 
a Papod (646 m.)

19. képünk a Szent Benedek-hegy nyugati, 
meredek oldalát mutatja. A kiugró sziklafok az 
öngyilkosok sziklája. A vízszintes rétegzést jól 
lehet látni. A sziklafal lábánál levő kis házak 
kisiparosokéi.

20. képünkön a hegy keleti kevésbbé mere
dek oldalát látjuk. Csak a hegy lábánál ilyen 
meredekek a sziklák, kétségtelenül a Séd hajdani 
alámosása miatt. A képen látni olyan kis házat, 
amelyiknek fele a sziklákba van belevésve.

A Várhegy oldalai nem lehetnek ilyen me
redekek, csak a legészakibb foka áll megint füg
gőleges sziklafalakból. (21. ábra). Képünk a Vár 
északi fokát mutatja, a Szent László kápolnától 
nézve. Balra lenn látszik a Benedek-hegy.

A legszélső, nagy épület a Várban a Szemi
nárium, előtte az alacsonyabb épület kanonoki 
lak. A kettő közt a mellvéd fal a „Világvége.“ 
A kanonoki házak előtt szép bástyakert. Az 
„öregtemplom" (püspöki székesegyház) két, ro
mán ízlésű tornyától jobbra a Ferenciek temp
loma és nagy zárdája, még tovább jobbra a ke- 
gyesrendíek temploma. Jobbra lenn a Dávidi- 
kum sötéten látszó épülete, messze hátul a Ju
tásra vezető út mellett épült, újabb városrész.

A Szeminárium és a kanonoki lak közt lát
ható kis bástyadarab a „Világvége," a Vár egyet-
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20. ábra. A Szent Benedek-hegy keleti oldala. 
(Szerző felvétele).
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21. ábra. A veszprémi Vár északi vége a Szent 
László-kápolnától nézve. (Lévay i. felvétele)
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len utcája ennél a bástyánál vakon végződik. In
nen van fölvéve a 18. kép, a Benedek-hegy képe 
felülről.

Hogy a Vár fennsíkja nem magasabb a 
Veszprémi-fennsík általános magasságánál, azt 
képünkön is lehet látni, mert balra, a Csapószer 
legmagasabb házai is, meg jobbra a kicsit kibuk
kanó Jeruzsálem-hegy apró házai is a fennsíkon 
vannak s így látható, hogy a Vár felszíne velük 
éppen egyforma magasságú. A Várhegy déli vé
génél azonban a Buhimvölgy karéja és a Jókai- 
utca völgye nagyon közel kerülnek egymáshoz, 
azért a gerinc itt lealacsonyodott, de különben 
is a Várhegy (felsőraibli) dolomitból van, a Piac 
és a Cserhát pedig márgából, tehát puhább kő
zetből. Ezért a gerincnek ez a része alacsonyabb. 
Ezen az alacsonyabb gerincen vezet végig a Piac, 
a Városházától a tűzoltó toronyig. A gerinc itt is 
keskeny, csak egy utca fér el rajta, jobbra-balra 
meredeken futnak le az utcák keleten a Buhim- 
völgybe, nyugaton a Hosszú-utca (Jókai-utca) 
völgyébe.

így tehát a Séd-völgyének ez a részlete úgy 
alakult, ahogy már a 11. ábrán bemutattam. A 
veszprémi vasútállomáson megérkezve sétáljunk 
el a Vár felé. Egy darabig aVeszprémi-fennsíkon 
járunk, ezen van a nagy, sziklás talajú Vásártér. 
Innen lemegyünk a Palotai-utcán a Városháza 
elé. Akkor érünk rá a város igazi „gerincéül" 
szolgáló gerincre. Ez innen egész a Piac északi 
végéig márgából van. Balra látjuk meredeken 
lefelé futni a Horgos-utcát, kissé tovább jobbra 
a Buhim-utcát. A Piac észak felé kiszélesedik, a 
tűzoltótorony alatt (22. ábra), itt van a beton
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kerítéssel elkerített vásár-karám. A. képen jobbra 
fenn látszik a tűzoltótorony, balra tőle az egyik 
várbeli kanonoklakás kertjének nagy vadgeszte
nyefái sötétlenek. A fák alatt a szép saroképület 
a Veszprémi Takarékpénztár épülete, emmellett 
balra kocsival járhatatlan meredek utca vezet le 
a Hosszú-utcába. Jobbra, a kép szélén a két ház 
közt szintén kocsival járhatatlan, részben lép-

22. ábra. A  veszprémi „Piac“ északi vége. Fenn 
a tűzoltó torony, balra lenn a Veszprémi Takarék- 

pénztár épülete.

esős utca vezet le a Buhim-völgybe. A kép alk
jával párhuzamosan, éppen a takarékpénztár 
épülete alatt fut el a határ a puha márga és a 
kemény dolomit közt, azért innen a várba már, 
a jobboldali fehér ház mögött, meredeken emel
kedő úton kell felmennünk. A Várhegy legmaga
sabb része éppen a legdélibb végén, a tüzoltó-

6
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torony alatt van, azért a Váron végigvezető ut
cából a torony mögött meredek kis zsákutca ve
zet föl az érdekes, régi kis házak és bástyakertek 
közé. Ezt a részt okvetetlenül meg kell őrizni 
eredetiségében.



A VESZPRÉMI-FENNSÍK TÁJKÉPE.

Aki hegyvidéken lakik, annak rendkívül fel
tűnő, hogy a mély Sédvölgyből kimászva a déli 
fennsíkon, nem lát többé hegyeket, hanem ked
vező helyen állva, rendkívül messze kilátásban 
gyönyörködhet.

Veszprémtől délre indúljunk. A Múzeum előtt 
elhaladva, a Plosszer-sétányra jutunk, a Külső- 
püspökkert keleti fala mellé s ezen a sétaúton 
kijutunk a Balatonfüred felé vezető országúira. 
A Plosszer-sétány keleti oldala meredek, már a 
Muzeum mögött is magasan fenn van a kórház, 
majd ettől délre a szép temető. A sétány elvisz 
kis dolomitszikla, inkább köves domb alatt, en
nek tetején állt hajdan a puskaporos torony. Itt 
tartották a kereskedők a vadászok számára be
szerzett puskapor fő tömegét, meg a városnak is 
volt puskapora az ünnepélyes alkalmakkor elen
gedhetetlen mozsárágyúzás céljaira. Nagyobb 
mennyiségű puskaport nem volt szabad a város
ban tartani.

A Külső-püspökkert déli végén túl átvezet 
a sétaút szántóföldek közt ma csinos kis villa
szerű épületek közt az úgy nevezett Füredi-

I V . F e je z e t .

6*
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dombra. Ez megint magas, mert kemény dolo
mitból van s nem födi lösz. Itt nagy dolomit-ka
vics bányák voltak, ma csak kevés murvát kapar
nak benne. 23. ábránk nagyon szépen mutatja a 
Füredi-domb dolomítrétegeinek fekvését. A kép 
1900-ban készült, akkor még nagyban bányász
ták itt a dolomit-kavicsot az utak kavícsolására. 
Nagyon rossz, könnyen porló, vakító fehér út
burkoló anyag, ma már nem igen használják. Az 
utak vakító fehérsége ezen a vidéken minden 
idegennek feltűnt s nyáron, nagy napsütésben 
valóban kellemetlen.

Képünkön még egészen friss a feltárás, nem 
verte föl a gaz, azért jól látni a rétegeket. Ma 
már mindent ellepett a gyom, apróbb turkálások 
ellankásították a lejtőket, úgy hogy ilyen szép 
feltárást, mondjuk valódi geológiai metszetet 
már nem látni. A régebben kibányászott részle
tek kiigazított mélyedésében van ma a nagy ver
senytér mindenféle sportolás számára.

Képünkön látni, hogy a rétegek ferdén fe- 
küsznek (pontosan 22° hajlással) s a tetejük le 
van metszve. Mert ezeknek a rétegeknek folyta
tása fölfelé megvolt valamikor, hatalmas, magas, 
több száz esetleg több ezer méter magas hegyek 
voltak itt, de azok mind lepusztultak majdnem 
egészen síksággá, úgy mondjuk, hogy tökéletlen 
síksággá. Itt a hajdani hegyeknek az alapzatát 
látjuk. Ezek a dolomit rétegek felsőtriasz kor
szakbeliek, tehát a geológiai középkor elejéről 
valók. Sok millió évvel ezelőtt volt tengerben 
rakódtak le. Akkor még nem voltak emlős álla
tok a Földön, akkor kezdtek nagyon elszaporod
ni az óriási hüllők, a szauriusok, vagyis a teknő
sök, krokodilusok, kígyók, békák ősei, veszedel-



23. ábra. A veszprémi Füredi-domb dolomit rétegei. (Dr. Papp K. felv. 1896.)
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mes szörnyetegek. Ezeknek a kövületeit találták 
meg Dél-Németországban, nagyszerű megtartás
ban (a júra és kréta korszakból), úgy hogy min
den egyszerű paraszt is fölismerhette a szörnye
teg csontvázát, irtóztató fogait, páncéljait stb. 
s ebből keletkezett a sárkány mondája. Ugyan
ilyeneket Kínában is lehet találni, ott is általá
nos a sárkányok hiedelme és meséje.

Ebben a dolomitban rendkívül kevés a kövü
let, azért nagyon nehéz a rétegek korát ponto
sabban meghatározni.

A Füredi-dombtól elkezdve, le egészen a 
Balaton partján emelkedő hegyekig, mindenütt 
ilyen ferdén, néha ferdébben, néha kevésbbé fer
dén fekvő rétegeket találunk, mindenütt így leta
rolva s igen sok helyen éppen olyan kevés ter
mőfölddel borítva, mint ahogy ezen a 23. képün
kön látjuk. Ott ahol a férfialak áll, ott kihányt 
törmelék van, de tőle jobbra látjuk, hogy mi
lyen vékony a televény. Mert az a sötét sáv nem
csak a televényt, hanem azt a kevés füvet és gyo
mot is tartalmazza, ami a dolomiton meg tud 
élni. Elgondolhatjuk, hogy ilyen, nehány ujjnyi 
vastag termőföldbe nem lehet fákat ültetni.

A  Füredi-dombról észak felé nézve igazán 
gyönyörű képet látunk. A város úgy fekszik, 
mintha síkságon volna, mesés szépen belesimulva 
a lapos völgyhajlatba s a Vár művészi szépen 
emelkedik ki a szétterülő házak keretéből. Nem 
állhatom meg, hogy ide ne tegyem 1893-ban ké
szült rajzomat. Akkor még a Füredi-dombról 
sokkal jobban lehetett a várost látni, mint ma, 
mert házak épültek, fák nőttek s a közeli dolgok 
eltakarják a távoliakat. Valóban, szinte művészi 
csoportosulásban válik el képünkön (24. ábra)
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a bal szélen elől az angol kisasszonyok templo
mának tornya, mögötte a kálvinisták temploma 
a Jeruzsálemhegyen, aztán a kép közepén a vár, 
még az öregtemplom nem régen lebontott, barokk 
tornyaival. A gyönyörűen csoportosuló városkép 
mögött a Papod és a Bakony körvonalai látsza
nak, egyenletes, kobaltkék háttérrel, mintha va
lami igen nagy művész a hátteret gyönyörűen le
egyszerűsítette volna. Természetesen azért ilyen 
egyszerű színfolt az egész háttér, mert a Bakony 
messze van s előtte nincs semmi, mert a Nagy
mezőt a rajz szempontjából semminek kell mon
danunk.

Nem hiszem, hogy sok városnak volna ilyen 
bájos képe, mint Veszprémnek a Füredi-domb
ról. Bizony, az idegenforgalom érdekében nagyon 
jól tenné a város, ha ide szép, magas kilátó tor
nyot építene s a környéket rendezné. Most na
gyon szomorúan fest az elhagyott kőbánya, a sok 
turkálással, dudvával, piszokkal.

Dél felé nem látunk messze, mert a térszín 
emelkedik arra felé, egészen a vámosi, fajszí és 
szabadii tetők felé. Azért át kell mennünk innen 
keletre, kis dűlőutakon az úgynevezett Nagy- 
kilátó-hegy felé. Ezen a 321 méter magas, tehát 
környezete fölé mintegy 50 méterrel kiemelkedő, 
meneteles oldalú magaslaton volt az akasztófa, 
azért azelőtt úgy is írták a térképre, hogy 
Akasztó-hegy. Azelőtt nem kímélték az emberek 
idegeit s nyilvánosan akasztották föl a gazembe
reket és sokkal többet akasztottak föl, mint ma. 
Nem tudom, nem jó volna-e megint ezt a rend
szert behozni s lényegesen többet akasztani, mint 
ma, mert nemsokára az amerikai gengszter világ 
itt is felvirul.



24. ábra.“Veszprém a Füredi dombról, 1893-ban. (Serző rajza).
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Az Akasztó-hegyről csakugyan nagyszerű 
kilátás nyílik köröskörül. Az erdőkkel takart 
hegyhátak, a viruló szántóföldek a lösszel borí
tott részeken olyan kedves, soha el nem felejt
hető látványt nyújtanak, amilyenben csak az 
ilyen tökéletlen síkságon lehet gyönyörködni. 
Mert a teljes, alföldi síkság is nagyon szép, de 
meg sem közelíti ezt a változatosságot.

Vannak kopár, műveletlen dolomit hátak is, 
ezek szigetszerűen emelkednek ki a művelt föl
dek közül. Ezeken még az erdő sem tud megma
radni. Ilyen maga az Akasztó-hegy is.

De dél felé a hegyek már nem dolomitból, 
hanem másféle kőzetekből vannak, a legmaga
sabb tetők majdnem mindig a tűzköves mészkő
ből, az úgynevezett tridentinus-mészkőből van
nak. Ebből van a Cserhalmi-pusztától az almádíi 
vasút vonaláig elnyúló hát, meg a fajszi hegyek 
stb. Pontosan megfigyelhetjük, hogy a térszín 
domború részein mindig erdő, vagy kopárság 
van, a homorú részeken mindig szántóföldek. Ez 
a szabály a növényzet elterjedésére nézve min
denütt a világon fennáll, mert a domború felület 
mindig pusztuló felszín, a homorú pedig épülő 
felszín. A pusztuló felszínen nem lehet földet 
művelni, mert a termőföld lepusztul róla. A ho
morú felületen azonban inkább összegyűl min
denféle por, esővíz hordalék, növényi hulladék, 
tehát ott a termőföld nemcsak megmarad, hanem 
még szaporodik is.

Valami leírhatatlanul kedves, bájos kép az 
erdőfoltoknak meg a különböző színű, művelt 
telkek négyszögeinek ez a változatossága. A vá
ros is kedvesen mutatkozik, de megint hátul a 
Bakony művészi kulisszája szinte lehelet fino-
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mán van az ég aljára festve. A tökéletlen síksá
goknak, a fölemelt tönkfelületeknek mindig meg
van ez a csodálatosan finoman változatos har
móniája. Mennyi szín, mennyi változat! Talán 
csak Ligeti Antal tudta volna az ilyen képet iga
zán hűen megfesteni.

Az Akasztó-hegyen érdemes a növényzetet 
is megtekinteni. Itt nincs legelő, mert az állato
kat itt lehetetlen megitatní. Kutat nem lehet ásni. 
Veszprémben a Vásártéren a nagy emberbarát, 
Tallián kanonok ásatott kutat a vízvezeték meg
építése előtt. Csak 80 méter mélységben találtak 
vizet s az egész kutat dolomit sziklába kellett 
belevágni. Ezért nincs legelő a dolomit kopár- 
ságokon s ezért nincs falu Veszprém körül nagy- 
nagy területen. Csak a Séd mentén sorakoznak 
sűrűn a falvak, meg aztán délről mintegy félkör
ívben sorakoznak Vámos, Fájsz, Szabadi és 
Litér, mert itt már nem dolomitból, hanem más 
kőzetekből vannak a hegyek, tehát lehet kutat 
ásni, sőt források is vannak. De azért Fájsz de
rék magyar népe kénytelen volt vízvezetéket épí
teni, hogy az örökös vízmizériáktól megszaba
duljon.

A Veszprémmel szomszédos falvak közül 
Kádárta van legközelebb. Oda települt, ahol a 
jutási lépcső lábánál források fakadnak, még pe
dig olyan gazdagon, hogy a Séd valójában csak 
innen kezdve bővizű patak. Kádárta területének 
nagy része azonban földművelésre alig alkalmas 
dolomitpusztaság, ezért a falu szegény, csak 693 
lakosa van (1930.) — Tőle délre a Geleméri- 
major forrásoknak köszönheti létét. Innen délke
letre Litér kis, lösszel borított medencében van, 
források és nem mély kutak mellett. Művelhető
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földje igen kicsiny, azért csak 707 lakosa van 
(1930.)

Tőle délnyugatra van Szentkirály szabad ja 
nagy falu (1930-ban 1490 lak.) a Veszprémi 
fennsíkba messze belevágódott vörösberényi Ma
lompatak völgyének fejénél, bő források mellett. 
Ezeknek vize már a Balatonba folyik le. A falu
tól délnyugatra van Meggyes-puszta és Köveskút 
puszta. Az utóbbinak neve is mutatja, hogy szik
lába vágott kutakból kapják a vizet. Nyugatra 
következik Veszprémíajsz (261 lakosa közül 
1930-ban 261 vallotta magát magyarnak!), a leg
kisebb a szomszédos falvak közt, de nagyon jó
módú. A falu északi szélén fakadó források vizét 
emelik föl szélmalommal a nyomó medencébe s 
minden házat ellátnak kitűnő ivóvízzel. A falu 
igen szépen fekszik magasra kiemelkedő dom
bok közt. A falu is magasan van, 340 m.-re a 
tenger szintje fölött, a Kálvária-hegy mellette 
375 m. magas, a nyugatiak még valamivel maga
sabbak. Mindegyik kiemelkedés a kőzet kemény
ségének, különösen a tűzköves mészkő nagy el
lenálló képességének köszönheti megmaradását.

Északnyugatra van Nemesvámos nagy falu 
(1930:1554 lak.) a Tekeres-völgy fejénél, gazdag 
források mellett. Ez a falu is elég magasan, 32Í 
m.-nyíre van a tenger fölött, tehát csak Fájsz 
van magasabban.

Vámostól észak felé nagy, üres terület kö
vetkezik. A Veszprémből Nagyvázsony felé ve
zető országút, meg a Séd völgye közt nyíló szög
let nyugat felé szélesbedik, de nincsen benne 
egyetlen falu sem, egészen Urkutig, pedig ez 20 
km.-re van Veszprémtől nyugatra! Ez a lakatlan 
terület a Déli-Bakony. Legnagyobb részét erdő
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borítja, de ez az erdő a dolomiton nagyon silány. 
Egy csapásra megváltozik az erdő képe, amint 
más kőzetre lépünk.

A Séd völgyében a legközelebbi falu Márkó 
(774 1. 1930-ban), természetesen könnyen jut 
vízhez, hisz itt mindenfelé van víz bőven, azért 
sűrűn egymás mellett fejlődtek ki a falvak: Bánd 
(646 1.) Herend (1192 1.), Szentgál (4285 1.), 
Városlőd (1896 1.), valóban sűrű népesség ilyen 
kis helyen. Ha a Délí-Bakony is lakható volna, 
akkor ez a lakosság ott oszlanék szét, de így 
kénytelen a forrásvidékre koncentrálódni.

A Séd vonalától északra megint óriási la
katlan terület következik, az Öreg-Bakony erdő
ségei, meg a lábánál elterülő dolomit-pusztaság. 
A legközelebbi községek, Lókút és Eplény már 
nem is a Veszprémi-járásban, hanem a Zirci
járásban vannak. Lókútra (1930:1899 1,), nem is 
vezet országút Veszprémből, hanem rossz köz
ségi úton lehet csak Veszprém felől belejutni. 
Eplény valójában nem is külön falu, hanem csak 
Olaszfaluhoz tartozó puszta, de már kezd egé
szen külön kis településsé alakulni. Mészkő és 
lösz van a környékén, tehát van víz bőven.

A Bakony déli lábánál elterülő nagy dolo
mitpusztaságnak egy darabját Kádártától észak
ra vastag miocén-kori, tengeri kavics takarja. 
Ennek lehet köszönni, hogy itt források fakad
nak föl s ide tudott települni Gyulafirátót (1930- 
ban 1506 1.), rendkívül érdekes, régi falu. A falu 
a termékeny terület nyugati szélén van, a falu 
legszélső nyugati házsorán kívül mindjárt kez
dődik a dolomit pusztaság. A termékeny terület 
nyugat-keleti irányban csak 21/2 km. széles, aztán 
kezdődik a hajmáskéri dolomit pusztaság. A mű-
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vélhető terület észak felé a hegy lábáig, dél felé 
a Sédig tart s valóban érdekes oázis a három ol
dalról környező dolomit-pusztaság és az északi 
erdőrengeteg közt.

A Veszprémi-fennsíknak vannak lefolyásta
lan bemélyedései is. A legnagyobbak egyike az 
Almádiba vezető vasút mellett van, keletre, 
szemben azzal a hellyel, ahol a felsőőrsi és fü
redi országutak egyesülnek, a katonai térképen 
280 m. magasságú a mélyedés feneke, a környe
ző fennsík 305—310 m. magas. Még nagyobb 
ilyen mélyedések vannak a nagyvázsonyi út 
mentén, Kövesgyűr-puszta körül, de ezek már 
kívül vannak Veszprém város környékén.

A fennsík erdői nagyon érdekes látnivalók. 
Az erdő fái majdnem kivétel nélkül cserfák 
(Quercus cerrís) s ezek sem fejlődhetnek szépen. 
A termő föld nagyon vékony, a gyökerek mind
járt elérik a dolomitot s a repedésekbe alig tud
nak benyomulni, mert még a humusz-savas víz is 
csak alíg-alíg tudja a dolomitot oldani. Milyen 
mélyen benyomulnak a gyökerek a mészkő repe
déseibe s úgy megtudnak ott hízni, hogy szétfe- 
szegetík a mészkősziklákat! A dolomit fej tőkben 
nagyon szépen lehet látni, hogy a fák gyökerei 
nem hatolnak bele ebbe a megátkozott kőzetbe! 
Csak a legfelső, kis tenyérnyi termőréteg tartja 
el őket, ezt a termőréteget is maguk a fák gyűj
tötték azzal, hogy megfogták a növényi hulladé
kot, a levegőből mindig hulló port, a csergedező 
esővíztől odaszállított iszapot stb. De ez bizony 
sovány kis erdőtalaj! Nem csoda, ha a fák gör
csösen, koravén törzsekkel, gírbe-gurbán és ala
csonyan nőinek. Az aljanövényzet is szegényes, 
a nedves erdőket jellemző moha nagyon kevés.
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Az erdőben mindig messze el lehet látni, sok az 
apró, sziklás talajú tisztás és ott a magyar pusz
tai növényzet nehány jellemző képviselője mind
járt megjelenik.

A Vasúti-erdő (a jutási állomástól délre), 
a Városi-erdő, a várostól délre, a Vámosi felső
erdő nyugatra, meg a Jutasi-erdő kinn, északon 
a Nagy-mezőn mind ilyen szegényes, igen lassan 
növő, ritkás, kevés értékű cserfa-erdő. A Jutási- 
erdőnek legdélibb részét Cser-erdőnek is neve
zik, diákkoromban itt szoktuk rendezni a majá
lisokat. Bizony meglehetős gyatra erdők ezek, 
egészen mások, mint az Öreg-Bakony, vagy a 
Mátra nagyszerű bükkösei! A Déli-Bakony vagy 
a Balatonfelvidék bazalttal fedett hátain is ösz- 
szehasonlíthatatlanul nagyszerűbb, sűrűbb, üdébb 
erdők virítanak. A Litértől nyugatra levő Cser
erdő is sokkal üdébb, mert márgatalajon van.

Általában a Veszprémi-fennsíkon és a Bala- 
ton-felvidék egyéb részein is az erdők nem szé
pek, nem nőinek bennük igazi nagy fák, kivévén 
a bazalt-területeket. De még a legüdébb helye
ken sem női fenyőfa magától; ahol fenyőfa van, 
az mind ültetett. A fekete-, erdei- és osztrák-fe
nyővel sok helyen próbálkoznak, több kevesebb 
sikerrel, de igazi, szép fenyőerdő nincs. Ha az 
ember elhagyná ezt a vidéket, a fenyőerdőket 
hamar elnyomná az itt sokkal otthonosabb cser
fa. Ennek érdekes következménye van. A Bala
ton egész vízgyűjtő területén nincsen eredetileg 
fenyőfa. Egyik folyón sem, még a legmesszebbről 
jövő Zalán se lehetett leúsztatni fenyőtörzseket. 
Emmiatt nincs az egész Balaton körül s a Bakony 
vidékén sem fa építkezés. Faházakat nem látunk. 
Érdekes kivételek a somogyi hegyek szőllőiben
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és gyümölcsöseiben található, keményfa házak, 
de ezek ritkaságok s félek, hogy egészen kivesz
nek, mielőtt pontosan tanulmányozták volna őket.

Sőt a fenyő hiánya miatt nem volt a Bala
tonban sem sohasem cölöpépítmény, még a bronz 
és vaskorban sem, pedig abban az átmeneti idő
ben az Alpok minden taván, különösen a sekély- 
partúakon volt cölöp építmény. Sőt ezek leter
jednek a Dinári-Alpok polje-területeire is és a 
Po folyó deltavídékére is. Velence a világ leg
szebb és legnagyszerűbb cölöpépítménye.

Ilyent a Fertő-tóban is, Balatonban is hiába 
keresnénk, bár mindkét nagy tó nagyon alkalmas 
volna erre, ámde nem volt cölöp.

A keményfa feldolgozásáról majd később 
szólunk, annyi bizonyos, hogy a keményfa egé
szen másképpen alkalmas a szükségletek fede
zésére, mint a puhafa. A keményfa-bútorok, asz
talok, székek, hombárok, faedények, itató vályúk, 
jászolok stb. mind másképpen készülnek ke
ményfából, mint puhából. A házépítő anyag 
azonban a kő és a tégla s csak a tetők készülnek 
fagerendákkal. Nagyon érdekes, hogy kisebb 
épületek tetőszerkezetéhez igen gyakran hasz
nálnak keményfát, mert sokkal olcsóbb itt, mint 
a puhafa. Ilyen irányú tanulmányt még senki 
sem végzett, pedig nagyon érdekes volna a vesz
prémi, keményfavidékí falvak és városok építke
zését összehasonlítani a puhafás vidékekével! A 
Dunán, Rábán stb. mindenütt lehet puhafát, ha
talmas fenyőszálakat leusztatni, de a Balaton 
vízterülete mint sziget terül el ezek közt, mert 
messze van minden puhafa-usztatás lehetőségé
től. Ebbe a keményfa régióba tartozik a Séd
völgye, a Bakony és a Vértes-hegység is, nagyon
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érdekes volna ezt a vidéket ebből a szempontból 
tanulmányozni. A Balatonon eredetileg még pu
hafa hajók sem voltak, hanem általános volt a 
keményfa törzsekből vájt, úgynevezett bödön- 
hajó.

Még szomorúbb látvány az erdőtlen puszta
ságok, az u. n. mezők látványa. A fennsíknak 
legtökéletesebben vízszintes része a Gulyadomb 
Veszprém mellett, a Séd-völgy déli oldalán. 
Minden képen feltűnik ennek tökéletes vízszin- 
tessége és bozóttalan kopársága (25. ábra). Az

25. ábra. A veszprémi fennsík és a Séd völgye. 
(Szerző rajza).

ilyen tökéletesen vízszintes területen a víz nem 
tud működni, a szél nem tud olyan jól támadni, 
amint valami kis növényzet belepi az ilyen terü
letet. De semmiféle bokor sem tud megerősöd
ni, mert az arasznyi televényben gyökerei 
nem tudnak megkapaszkodni. Amint merészeb
ben kidugja ágait valami kóró, vagy bokor, azon
nal kezdi a szél cibálni s ha kellő fogantyúja van, 
könyörtelenül ki is ráncigálja a talajból s a kité
pett bokrocska hengeredik tovább, mint az ör
dögszekere. Ezért látszik minden fényképen is a 
Gulyadomb teteje olyan tökéletesen vízszintes 
síkságnak.

Sokkal rosszabb a helyzet ott, ahol a dolo
mittérszínnek lejtője van, mert ott a folyóvíz és
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a szél együtt ezen munkálkodnak. Ha a lejtő elég 
meredek és délfelé tekint, akkor szélárnyék ke
letkezik rajta s meggyűl mindenféle szél- és víz
hordalék. Ezt látjuk a Séd északi völgyoldalain, 
tehát a dél felé tekintő lejtőkön. Itt gyűlik össze 
éppen művelésre alkalmas hordalék.

De ahol a lejtő lankás, annyira, hogy nem 
képződik rajta szélárnyék, de a víz mégis folyik 
rajta, akkor a lehulló eső öblögetése és a szél 
együttesen alaposan elbánnak a növényzettel és 
a televénnyel. Ilyen helyen ijesztő kopárságokat 
látunk. Ebben a tekintetben a legnagyszerűbb 
példa a Nagymező Rátóttól nyugatra, egészen a 
márkói Kálvária-hegyig. Azt hiszem, hogy egész 
Közép- és Nyugat-Európában hiába keresnők 
ennek párját. A terüket ijesztően sivár ugyan, de 
van valami meglepő nagyszerűsége!

A körülmények csodálatosan összejátsza
nak, hogy ez a pusztaság létrejöhessen. Minde
nek előtt a dolomit ilyen nagy kiterjedésben rit
kán fordul elő. A terület lejtős volta föltétlenül 
szükséges volt a pusztaság létrejöttéhez. Lám, 
ahol vízszintes a terület, ott mindjárt ott talál
juk az erdőt, ha még oly csenevészen is. Ilyen a 
Jutasi-erdő. De a terület többi része gyengén lejt 
északról délre. Ennek következtében a területre 
hulló esővíz öblögetése mindent megmozdít, ami 
megmozdítható s amit a szél talán nem tudna 
elragadni.

Csakhogy ez az öblögetés, az esővíz lemo
sása éppen ellenkező eredményt idéz elő akkor, 
ha a terület fölött olyan hegy van, amelyikről az 
esővíz törmeléket tud lemosni a dolomitlejtőre. 
Méltán kérdezhetné valaki, hogy a Nagymező 
fölött emelkedő 500—600 m. Bakonyból, a Ba-

7
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kony meredek déli lejtőjéről miért nem terít a 
sokkal lankásabb dolomítlejtőre törmelék-taka
rót. Mindenütt úgy szokott lenni, hogy a mere
dek hegylejtő lábánál nagy törmelék-lejtő épül 
föl, mert amit a meredek lejtőn a víz meg tud 
mozdítani, azt a lankás lejtőn nem tudja tovább 
szállítani.

Valóban ez rendkívül feltűnő jelenség! Nem 
gondolt még rá senki, hogy ez teljesen szokatlan, 
egészen kivételes tünemény. Rátóttól keletre 
már ott van a kavicstakaró, mert fölötte a lejtő- 
szolgáltat törmeléket. De ezen a darabon innen 
és túl, Hajmáskér felé hiányzik minden hegyi 
törmelék.

Ennek oka az, hogy a hegység meredekebb 
lejtője is dolomitból s legtetején mészkőből van 
s a rétegek észak felé lejtenek. Sem a mészkő
nek, sem a dolomitnak nincsen málladéka, tehát 
a víznek nincs mit lemosnia. A rétegek közül két
ségtelenül fakadhatna ki víz, de a rétegek észak 
felé lejtenek, tehát források ezen az oldalon nem 
fakadnak, hanem átfolyik a rétegvíz észak felé 
s például Lókút faluban fakad föl.

Nem tartozik ide ennek a kérdésnek beha
tóbb megvitatása, csak annyit kell tudnunk, hogy 
ebben a tekintetben megint Veszprém nagyon 
érdekes, valóban látványosság és a tudományos 
világban igen előkelő helyet foglal el.

A kopár Nagymező látványa valóban egé
szen idegenszerű. Aki a belzső-ázsiai puszták 
gyér növényzettel takart sivárságairól fogalmat 
akar szerezni, jöjjön ide forró, száraz nyári idő
ben. Ekkor igazán elmonhatjuk a költővel, hogy: 
„Ég a napmelegtől a dolomit-sarja, tikkadt 
szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egyet-
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len fűszál a — kő közt — kelőben, nincs tenyér
nyi zöld hely nagy határ mezőben." A szerte he
verő mogyorónyi, ökölnyi dolomitdarabok mind 
szögletesek, éleik alig vannak kissé megkopva. 
Egyik, másik oldalukon, amelyik több ideig volt 
felül, tehát esőnek, napsütésnek kitéve, némi 
sötét zuzmó nyomorog, még szomorúbbá téve a 
kép általános benyomását. Por, vagy iszap, 
agyag nincs sehol. Igen finom dolomithomokot 
fog meg némely helyen a nagyon nyomorúságos 
íűnövényzet. A terület nem sík, hanem lankásan 
hullámos, egyenetlen, rendesen észak-déli irány
ban futó, lapos szélbarázdákat látni rajta. A já
rás fárasztó a lazán heverő kövek, egyenetlensé
gek miatt. Legjobban a sivatagi hammadához ha
sonlíthatnám, mert ott is ilyen a talaj, de ott min
den növényzet teljesen hiányzik. Ha a dolomit 
is olyan volna, mnít a kvarcit, ezen a területen is 
sok sivatagi sarkoskavicsot lehetne találni. Ilyen 
sarkoskavicsot biztosan szépen lehet gyűjteni a 
rátóti kavicsmezőkön, ebből a szempontból még 
nem vizsgáltam meg. Csak analógia alapján me
rem mondani, mert egész szép sarkos kavics 
(németül Dreikanter) gyűjteményt szedtem össze 
Tapolcától északra, a dolomiton és szármáciai 
mészkövön fekvő, szerteszórt pliocénkavicsból. 
A legszebbek Tapolcától nyugatra, a Billegei- 
erdőben, az ott levő régi kavicsfejtőkben talál
hatók. A  dolomit nem alkalmas erre, mert a szél 
minduntalan kifordítja helyükből az egyes köve
ket, de meg itt nincs is olyan kőzet, amiből a 
szél csiszoló homokot tudna kifújni.

Igen heves záporesők szokták ezt a területet 
megöntözni. Ezek többet ártanak, mint használ
nak, mert a meggyülemlett kis port, növényi kor-

7*
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hadékot stb. mind lemossák a mélyebb lapályra, 
különösen a Séd itt széles alluviálís síkságára. 
Nagy szélviharban érdekes, de nehéz itt járni. 
Borsónyi, mogyorónyi dolomitdarabokat ragad 
magával a szél s látjuk szabadszemmel is, hogy 
milyen takarítást végez. Elhord mindent, ami 
mozdítható s ez is oda kerül a Séd dús növény
zettel borított, alluviális síkságára. A szélmarta 
barázdák a felszínen nagyon szépen látszanak.

Még szebbek a szélbarázdák Kádárta és 
Hajmáskér közt, a már többször említett szikla
lépcsőn. Innen való a 26. és 27. ábrán látható 
fényképfelvétel. Az észak felé néző meredek 
sziklafal mintegy 20 méter magas. Teljes sebes
séggel rohan neki a szél, mert éppen pontosan 
az uralkodó északi szél irányára merőleges. A 
dolomit különböző keménységű, ahol kevésbbé 
ellenálló, ott a szél szűk rést fúj ki a megmaradt, 
keményebb sziklacsoportok közt. A résnek meg
felelően, fenn a fennsíkon hosszú, keskeny ba
rázdák nyúlnak el egymás mellett. Valóban meg
lepően szabályos, csodálatos látvány. És mintha 
csak a tudomány érdekében ezt a lejtőt kísérleti 
célokra teremtette volna az Alkotó, a szikla
lépcső itt változatos kőzetekből van. Különböző 
korú dolomit aztán mészkő és márga is előbuk- 
kanik Kádárta közelében, mindig a sziklalép
csőn. Ahol ez a lépcső nem dolomitból van, ott 
nyoma sincs a szélbarázdáknak, viszont akár
milyen korú legyen is a dolomit, de dolomit le
gyen s azonnal ott vannak, pompás szabályosság
gal a hosszú, sokszor kilométer hosszú szélbaráz
dák. Nagyon könnyű kimutatni róluk, hogy ezek 
nem vízmosások, szó sem lehet róla!

Nagyon sajnálhatjuk, hogy ezekről a jelen-
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26. ábra. Szélbarázdákkal Szabdalt dolomit Szikla-lejtő Kádárta 
és Hajmáskér közt. (Szerző felvétele).

27. ábra. A szélfúvás pusztításából megmaradt dolomit szikla
fal Kádárta és Hajmáskér közt. Lenn a Séd aluviális síksága, 
fenn a veszprémi fennsik, hátul Hajmáskér látszik. (Szerző felv.)
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ségekről még nem jelenhetett meg a szakszerű 
leírás idegen nyelven, mert a tudósok zarándok- 
helye lenne!

Veszprém éghajlatára vonatkozólag ide írok 
nehány számot azoknak a kedvéért, akik szeretik 
az ilyen kérdéseket behatóbban megismerni. Az 
éghajlat jelenségeit legpontosabban számokkal 
tudjuk kifejezni, de aki nem szakavatott az ilyen 
kérdésekben, az nem igen ismeri ki magát a szá
mok közt s nem tudja az éghajlat jellemző voná
sait belőle elképzelni, azért nehány szó magya
rázatot is kell hozzáfűzni.

A meteorológiai állomásokon a hőmérőt ki
teszik kis fehér bódéba, hogy valóban a levegő hő
hőmérsékletét mutassa, természetesen árnyékban, 
mert aki napra tett hőmérő adatairól beszél, az 
elárulja magát, hogy nem is konyít a dologhoz. 
A meteorológiai állomás Veszprémben a Kórház 
kertjében van s az apácák olvassák le nagyon 
lelkiismeretesen reggel 7, d. u. 2 és este 9 órakor. 
Tapasztalat szerint a három hőmérőleolvasás 
számtani közepe mindig nagyon közel van a hő
mérséklet valódi napi közepes értékéhez. Ha 
mármost minden napnak kiszámítjuk a közepes 
hőmérsékletét, akkor kiszámíthatjuk ezekből a 
hónap közepes értékét is úgy, hogy a 30 vagy 31 
nap k. hőmérsékletét összeadjuk s 30-cal, illető
leg 31-gyel elosztjuk. Az ilyen havi középhőmér
sékletek egymással nagyon jól összehasonlítha
tók. De még jellemzőbb adatot kapunk, ha sok 
esztendőre kiszámítjuk a havi középhőmérsékle
teket s ezeknek megint számtani közepét vesszük. 
Az itt közölt kis táblázatban a veszprémi kórházi 
meteorológiai állomás adatainak középértékeit 
tüntetik föl az 1901— 1930. évi leolvasásokból, 
tehát 30 év adataiból.
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Veszprém. A hőmérsékletek havi közepei 
az 1901—1930. években

Hónap: I. II. III. IV. V. VI,
Hőmérséklet Cu— 1‘2 0‘1 5'0 9.6 15‘5 21‘0 
Hónap: VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
Hőmérséklet C"—21‘0 19‘7 15‘6 10‘3 4‘0 0‘7 9‘9 
Vagyis Veszprém évi közepes hőmérséklete 9’9°, 
(Budapest 9’6", Szeged 10’2", Árvaváralja 5'9“, 
tehát valamivel melegebb mint Budapest, mert 
hisz délebbre van.

Érdekesebb, hogy mekkora az évi ingadozás. 
Ezt úgy szokás számítani, hogy mekkora a kü
lönbség a leghidegebb és a legmelegebb hónap 
középhőmérséklete közt. Ez Veszprémben 22'2°, 
Balatonfüreden 21'3°, Siófokon 2T3", tehát Vesz
prémben nyáron melegebb, télen hidegebb van, 
mint a Balaton partján.

Érdekes az esőzés mennyiségének kimuta
tása is. Az esőt úgy mérjük, hogy edényt teszünk 
ki az esőre s megmérjük, hogy hány mm. vastag 
vízréteg halmozódott föl az edény fenekén. Az 
eső magassága alatt tehát azt kell értenünk, hogy 
a lehullott eső hány mm. vastag réteggel borí
taná be a vízszintes síkságot, ha sem el nem szi
várogna, sem le nem folyna, sem el nem páro
logna. Veszprémben a csapadék havi összege, 
harminc éves átlagban a következő (1901-től 
1930-ig.)
Hónap: I. II. III. IV. V. VI.
Csapadék, mm.: 38 38 46 58 67 67
Hónap: VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év
Csapadék, mm.: 70 71 70 52 56 54 695

A legcsapadékosabb hónap az augusztus, a 
legszárazabb januárius, februárius. Évi összeg,
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695 mm. elég nagy, hogy sűrű erdők keletkezze
nek. A Dunántúlon rendesen az október a leg- 
esősebb hónap, aztán a junius és julius. Ennek 
az az oka, hogy hazánk területén éghajlatbelí 
átmeneti területen vagyunk, t. i. az Európát jel
lemző három éghajlat itt szögei össze. Európa 
déli részén ugyanis úgynevezett földközi-tengeri 
éghajlat van. Ezt egyebek közt az jellemzi, hogy 
ősszel és tavasszal van sok eső, a nyár meg siva
tagosán száraz.

Északnyugat Európa (Német-, Francia-, 
Angol-, Svéd- és Norvég-országok stb.) területén 
oceánikus éghajlat uralkodik, tehát minden hó
napban van eső, hol ebben, hol amabban több, de 
a hőmérséklet keveset ingadozik, a nyár hűvös, a 
tél enyhe.

Kelet-Európábán, tehát főként Oroszország 
területén nyáron van a legtöbb eső, júniusban és 
júliusban, esetleg augusztusban, a tói meg na
gyon száraz. A hőmérséklet évi ingadozása óriási 
nagy, Moszkvában például majdnem éppen 30°.

Magyarországon ez a három éghajlat össze- 
szögel, azért Horvát-országban még októberben 
van a legtöbb eső, a Dunántúlon októberben és 
júniusban, az Alföldön már sokkal több a júniusi, 
mint az októberi eső, végre Erdélyben októberi 
maximum nincs, csak junius igazán esős.

Veszprém magas fennsíkon való fekvése 
miatt kissé kivételes járást mutat. Ennek főoka 
abban van, hogy a rendes őszi esőzést okozó nyu
gati szél ide leszálló, fön-szél alakjában kerül, 
azért ilyenkor kevesebb az eső. 30 év adatai elég 
megbízható számtani közepet adnak, tehát nem 
igen lehet tévedésről szó, hanem csakis Vesz-
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prém különös helyzete okozza ezt a tüneményt. 
Mindenesetre behatóbban is tanulmányozni kel
lene az okát.

A magyarázatot mindenesetre úgy lehetne 
megtalálni, ha a szél járását gondosabban és 
sűrűbb hálózattal észlelnénk.

Jelenleg a veszprémi meteorológiai állomás 
föl jegyzései szerint az utolsó hat évben (1930-36) 
a szél iránya a következő gyakoriságot mutatja. 
Az összes szélészleleteknek (a szélcsendeket 
nem számítva) hány százaléka volt északi, észak
keleti stb., ezt mutatja meg a következő kis táb
lázat:

Északi szél volt — — — 12'9 ° //  0
Északkeleti szél volt — — 114 ° /

/  0
Keleti szél volt — — — 14'6 ° l10
Délkeleti szél volt — —  9'4 0/l o
Déli szél volt —  — —  8'5 0/

l o
Délnyugati szél volt — — 8'6 0/l o
Nyugati szél volt — — 11*3 01

l o
Északnyugati szél volt — 23'0 ° ll o

Északnyugati szél tehát túlnyomóan több 
volt, mint más irányú szél s ez az, amelyik a 
dolomitot olyan hathatósan megtámadja s ez az, 
amelyik Veszprémben annyi tűzveszedelmet 
okoz. Sajnos a szél erősségének föl jegyzései meg
bízhatatlanok, nincs rá jó módszerünk, mert csak 
igen gyakorlott meteorológus tudja kellőképpen 
becsülni. Ha ezt is figyelembe vehetnők, akkor 
látnánk csak, hogy az északnyugati szél munka- 
képessége milyen óriási nagy a többihez viszo
nyítva, t. i. az északnyugati szél mindig vihar
erős, a többiek pedig gyenge szelek, különösen a 
keleties irányúak.
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Veszprém tehát valóban a Bakonyból lezu
hanó, főn- vagy bóra-jellegű északnyugati szél 
uralma alatt áll s ez jellemzi éghajlatát és kör
nyezetében látható, felszíni formákat is.

A szél! A veszprémi ember tudja nagyon 
jól. mi az a bakonyi szél! Rendesen ciklon elvo
nulása után, a ciklon mögött jelenik meg s két 
három napig tart. Igaz, lehet, hogy a légáramlás 
általános iránya nem éppen észak-észak-nyugati, 
de a Bakony déli lépcsőjén lezuhanva, okvetle
nül ezt az irány veszi föl, annál inkább, mert a 
Veszprémi-fennsíkról ismét a Balatonra lezu
hanva, megint ebbe az irányba kényszerül, úgy, 
mint a vízesés. Ha folyó ferdén éri is a vízesés 
lépcsőjét, mégis csak a lépcső irányára merőle
gesen zuhanik le a szabad esés törvényei értel
mében.

A Bakony fennsíkjáról a Veszprémi-fenn
síkra lehúzódó szél a szabadesés törvényei értel
mében elképzelhetetlen nagy sebességet venne 
föl. A Bakony fennsíkja átlag 200 méter maga
san van a veszprémi fölött. 200 méter magasság
ból szabadon leeső test végsebessége kerek szám
ban mintegy 63 méter volna másodpercenkint, 
tehát óránkint 227 kilométer. Ehhez a 63 méter 
végsebességhez azonban még hozzájárul a szél 
eredeti sebessége, mintegy 10 méter másodper- 
-cenkint (vihar), tehát olyan elképzelhetetlen se
bességgel érkeznék meg a fennsíkra, amilyen 
csak a tornádókban, forró égövi ciklonokban is
meretes. Falakat dönt, vonatokat emel a leve
gőbe stb.

Szerencsére ilyen sebességek nem keletkez
hetnek, mert a már lezuhant levegő ellenáll az 
utána zuhanóknak, de mégis elgondolhatjuk,
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hogy veszedelmes vihar lehet az ilyen északi, ba
konyi szél. A fennsíkon a fák növését határozot
tan akadályozza, az építkezés föltétlenül hozzá 
fog alakulni. Minden exponált helyen álló ház 
ajtaja és ablaka a déli oldalon van. A kerteket 
kerítéssel még pedig erős kőkerítéssel kell ellene 
védelmezni. Hisz nagyon hasonlít a bórához, lé
nyegében ugyanaz a tünemény is, de a bóra 
1000—2000 métert esik le az Adriára, tehát még 
sokkal veszedelmesebb. Az ilyen szeleket, a 
hegyről lezuhanó szeleket általában főn-szélnek 
szoktuk nevezni az Alpok ismeretes, hasonló ere
detű szeléről. Mindig száraz, derült idővel jár, 
azért nagyon meg tudja támadni a növényzettel 
nem védett talajt, mert az ilyenkor száraz, nincs 
ami összetapassza a talaj szemcséit. Az alföldi 
futóhomokot is az északnyugati, száraz szél moz
gatja, mert a nyugati szél rendesen esővel jár, 
tehát nedves a homok, összetapad s a szél nem 
bír vele.

Amikor Veszprémben megjelenik a bakonyi 
szél, akkor mindig félelem fogja el a lakosságot. 
Olyan keservesen tud dudálni a kéményben, úgy 
rázza az ablakot, ajtót, olyan félelmesen zúgnak 
az utcák. Különösen a városnak azokon a ré
szein, amelyek a fennsíkra terjedtek föl, tehát a 
Temetőhegyen, a Jeruzsálemhegyen és a Cser
háton rémes a szél ereje. Egyes utcákon nem le
het vele szembe menni. Csak a Vár végére kell 
ilyenkor kimenni, oda a Világvégére! Alig lehet 
ott megállni s a hatalmas, roppant vastag-falú 
Szeminárium épületét szinte alapjaiban rázza 
meg. A felhők rohanva kavarognak az égen, a 
levegő tiszta, a Bakonyban szinte minden fát 
meg lehet különböztetni, de szinte a lélegzetet
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fojtja el s alig lehet megállni vele szemben. A  
Szent Benedek-hegyre ilyenkor nem jó kimenni, 
mert egy-egy váratlan roham ledobhatja még a 
legerősebb embert is.

A Cserháton van a nagy Vásártér. Ezen 
bizony vásárok után sok szemét és hulladék ma
rad. Csak a bakonyi szélnek kell megjönnie s 
olyan tisztára takarítja a Vásárteret, hogy nem 
marad ott más, csak a puszta dolomitszikla.

Ha éjjel tört ki a szél, mi gyermekek mindig 
reszketve lestük a zúgó, dörgő, sípoló hangokat, 
amint dühösen meg-meg rázta az ablakokat. 
Régi házunk nagy cseréptetején hallottuk az 
ágyban is, amint egy-egy kitörött tetőcserép le
gurult s nagyot koppant az udvar kövezetén. 
Hallottuk, hogy Apám a másik szobában óvato
san felkelt s megnézte, hogy nem maradt-e vala
hol még tűz a kályhákban s a konyhában a taka
réktűzhelyen. Mert ilyenkor rettenetes veszede
lem volt a tűz!

A tűz Veszprém réme. A város közepén, a 
Vár déli fokán áll a tűztorony. Valami régi bás
tyatoronyból alakították át s megtoldották tem
plomtoronyszerű, barokk felsőrésszel. A torony 
derekán erkély fut körül s itt jár a tűzoltó őr
szem éjjel-nappal. Ha tűz ütött ki, meghúzta a 
vészharangot. Olyan síró, jajgató, magas hangja 
volt, ha száz évig élek sem megy ki a fülemből 
ez a szörnyű hang. Húzta, húzta kegyetlenül, 
amíg a tüzet el nem fojtották. De sok borzasztó 
éjszakát szenvedtünk át mi gyermekek! Persze 
felkeltünk, kinéztünk s néztük merre világos az 
ég. Rendesen a Jeruzsálem-hegyen volt a tűz, de 
sokszor a Temetőhegyen vagy a Cserháton. A 
mi házunk körül csupa cseréptetős, szolidan
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■épült városi ház volt, itt nem nagyon kellett félni, 
de mégis megtörtént, hogy közelünkben is leégett 
egy istálló.

Apánk megnyugtatott, hogy messze van a 
tűz, a Jeruzsálem-hegyen és nincs nagy szél, fe
küdjünk le és aludjunk. Lehetett is aludni! A 
tűzoltó torony síró csengésébe egyszercsak bele- 
kondult az öregtemplom nagy harangja! Ez már 
azt jelentette, hogy a tűz nagyobb arányokat 
kezd ölteni. Csak úgy meg-meg kondították, az
tán megint hallgattak, oh de borzalmas hang 
volt. A tűzoltók recsegő trombitája is hallatszott, 
a Vár déli végén levő tűzőrségről jöttek s abla
kaink alatt, a Horgos-utcán rohantak le vágtató 
lovakkal a Jeruzsálem-hegy felé. Utána lajtos 
kocsik, majd futó- és kiabáló emberek. A tűzoltó- 
torony kísérteties, síró hangja csengett folytono
san, az öregtemplom harangja meg bele-bele 
kondult, az ég kivörösödött, érezni lehetett a füst 
szagát. Persze mindenki ébren volt a városban, 
az ablakokba gyertyát tettek, hogy az utca vilá
gos legyen s gyorsabban futhassanak a férfiak a 
tüzet oltani. Aztán megint csak kondult az öreg
templom harangja. „Terjed a tűz, már három 
ház ég, borzasztó!" hallatszott az utcáról. Megint 
lajtos kocsik rohannak, mert bizony vizet úgy 
kellett lajtban felhordani, ott a hegytető néhány 
kútjában nagyon kevés víz volt. Megjöttek a ká- 
dártai meg a vámosi tűzoltók is, különösen vizet 
hordani. Mind recsegő trombitával hirdette, hogy 
tűz van, tűz van! Mintha nem lett volna úgyis 
már talpon az egész város! Rémes éjszaka volt 
az ilyen, bizony Apám bölcs, megnyugtató szavai 
nélkül talán mind szívbajt kaptunk volna a fog
vacogó rémületben.
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De volt is oka félni a veszprémi emberek
nek. Csak amióta én emlékszem rá, körülbelül 
1887-ben leégett a Temető-hegy fele, nagy szél
ben, sok szegény embernek égett oda mindene. 
1895-ben kigyulladt a Cserhát északi lábánál az 
egyik iparos háza, mert nagyerejű bakonyi szél 
fújt s a kéményen kihordta a tüzet a tűzhelyről. 
Leégett az egész Cserhát a kigyulladt háztól dél
felé, folyton szélesedő sávban. Olyan nagy volt 
a szél, hogy a körülbelül 300 méter széles Vásár
tér északi szélén égő házakról a zsarátnokot és 
a forró levegőt átvitte a déli oldalon levő emele
tes házakra s azok is leégtek, szerencse, hogy ott 
volt a város vége. Oltásról szó sem lehetett, csak 
a tűzsáv határán álló házakat védelmezték, hogy 
ősszeszorítsák a pusztulást.

Másnap mégegyszer kigyulladt a Cserhát 
északi lejtőjén, valamelyik rosszul eloltott ház 
romjaiból kifújt zsarátnoktól néhány ház s most 
talán még borzasztóbb pusztítással rohant végig 
ismét a tűz a már leégett sávtól nyugatra. Még 
ma is meglátszik a városnak ezen a részén a sok 
száz új piros cseréptető, mert az egész országban 
rendezett gyűjtésekből ismét fölépült ez a város
rész, de nem volt szabad többé mást, csak cserép
tetőt készíteni.

1909-ben (április 2-án) a Vár északi végén 
álló kanonoklakás padlásán keletkezett tűz, me
gint borzasztó viharban s leégett az egész Vár 
nyugati házsorainak minden teteje. Szerencsére 
ezeknek a házaknak rendesen boltozatos menye- 
zete van, éppen a tűzveszélyre való tekintettel 
s így nem égtek be a lakások, különben felbe
csülhetetlen lett volna a kár. Ezt a tűzvészt nem 
láttam, de el tudom képzelni, hogy milyen bor-
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zalmas lehetett, alulról, a városból nézni a láng
tengert és füsttömegeket. (16. ábra.)

Ezeken a nagy tűzvészeken kívül volt szám
talan kisebb, minden esztendőben kettő-három. 
Persze akkor még a tűzoltás nem volt olyan fej
lett s a tűzoltókat sem oktatták helyesen, maga 
a parancsnok értett hozzá legkevésbbé. A tűzol- 
tótíszteknek és az önkéntes tűzoltóknak nagy, 
tarajos csákójuk volt. Ez a nagy taraj arra való- 
volt, hogy ha valami a fejükre esett, ne törje be 
a koponyájukat. De ha valóban ráesett valami, 
akkor a csákót úgy a fejükbe nyomta, hogy szét 
kellett vagdosni, másként nem lehetett lehúzni.

Nagyszerűen tudtak tisztelegni, sorakozni, 
ütemesen lépni. Volt rezes bandájuk is, minden 
díszfelvonuláson azt állították be bandának. Fül
siketítő hamisan játszottak ugyan, de a veszpré
mieknek nagyon tetszett. Egyszóval mindent 
tudtak, csak oltani nem. Akkor teljesen elvesz
tették a fejüket, ide-oda rohangáztak, mindenki 
parancsolni akart, de szót senki sem fogadott.

Emlékszem, egyszer boldogult Laci öcsém, 
a későbbi szerencsétlen végű író, barátjával kinn 
járt — mint gimnazisták — a tűzoltók gyakorló 
tornyánál. Ez a torony háromszög alaprajzú, ro
zoga fa alkotmány volt, a város legészakibb szé
lén, a Temető-hegy szélső házain kívül. A tűzol
tók ott katonai gyakorlatokat végeztek, tanultak 
egyszerre lépni, jobbra át, balra át stb. mert az 
a tűzoltáshoz nagyon kell. A két jómadár, öcsém 
és barátja H. J. a torony mögé lopóztak s valami 
újságpapíros segítségével felgyújtották a tornyot, 
aztán elillantak a házak közé. A torony egy-kettő 
lángba borult. A tűzoltók teljesen elvesztették a 
fejüket, hisz egy csepp víz sem volt a közelben.
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De a temetőhegyí svábok nagyon jól fel voltak 
készülve a tűzveszélyre s egyszerre ott termettek 
s eloltották a tüzet a tűzoltók minden kiabálása 
ellenére is.

Ma már természetesen ez is megváltozott, 
különösen Veszprém kitűnő fiának Óváry Ferenc
nek szervezésével és sürgetésére. Kitűnő, bővizű 
vízvezeték is van, nem kell többé lajtokban hor
dani a vizet. Elterjedt az eternit és a cserép tető, 
tehát ma már lényegesen csökkent a tűzvészedé- 
lem. De a bakonyi szél ereje nem csökkent! Az 
most is csak ott fúj az utcákon, most is kitép 
minden vakmerő bokrocskát a fennsíkon s a leg
modernebb eszközökkel végrehajtott erdősítés is 
csak nagyon, nagyon lassan halad előre.



VESZPRÉM TÖRTÉNETÉBŐL.

Nem szeretnék hivatott történész lenni, 
mert akkor azokkal a szörnyű vérlázító esemé
nyekkel is részletesen kellene foglalkoznom, 
amelyeknek olvasása elveszi az ember nyugodt 
álmát s kételyeket támaszt az ember lelkében, 
hogy valóban megérdemlí-e az ember az „ember" 
(Homo sapiens) nevet. Mert a történelem tele 
van emberi gonoszságokkal, brutalitással és os
tobasággal. Alíg-alig akad egy-két földerítőbb 
esemény, megnyugtató mozzanat, hisz találko
zunk nemes szívű emberbarátokkal is.

Veszprém története bővelkedik lesújtó és 
fölemelő érzéseket keltő eseményekben. De 
annyiban mégis az ember gonoszsága jutott 
diadalra, hogy hazánk egyik legrégibb városának 
úgyszólván semmije sem maradt meg az Árpá
dok dicsőséges idejéből. Nemcsak a török, hanem 
durva lelkű magyar urak és osztrák generálisok 
is hozzá járultak, hogy lehetőleg megsemmisítsék 
a múltak minden emlékét. Annál sajnálatosabb, 
mert Veszprém egészen magyar alapítású vár és 
város volt s a történelem folyamán csak nagyon 
kevés idegen nemzetiségű lakos jutott bele.

V I . Fejezet.

8
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A rómaiak ugyanis nem építettek várakat 
szíklatetőkre. Akárhogyan csábította is őket a 
Várhegy könnyen védhető szikla-fennsíkja, még
sem építettek reá sem várat, sem megerősített 
várost. Pedig a római út itt ment át, Veszprémen 
keresztül, hogy Mogentianaeból Florianae, illető
leg Aquincum felé haladjon. A nevezeies, nagy 
római út kétségtelenül erre ment át valamerre, 
mert keleten a Kikeri-tó nagyszerű kőgátja, a 
Rátót mellett talált Pogány-telki telep, továbbá 
délre a Baláca-puszta közelében talált római vil
lák maradványai hangosan beszélnek a római ci
vilizáció nagyszerűségéről és arról, hogy ezen a 
vidéken is magas római műveltség volt s neveze
tes út vezetett Veszprémen át Aquincum felé.*) 
A Nagymezőn megtalálták a római utat, ahogy 
Márkó felől átmegy a mai Rátót felé, de a többi 
utat csak sejteni lehet. Semmi esetre sem vitt a 
Séd mély, sziklás völgyében, hanem valószínűleg 
a Keszthely (Mogentianae?) felől Nagyvázso- 
nyon át vezető út Balácán keresztül a Szentki
rályszabadja és Litér közt talált Romkút (Római 
kút) mellett vezetett s a Kíkerí-tó gátján folyta
tódott. Ezek voltak a fő utak, de biztosan volt 
olyan út is, amely a mai Veszprém helyén át ve
zetett, mert forrásai és védhető magaslatai miatt 
itt már az ősember idejétől folyton voltak tele
pek. Általában a legtöbb mai telep már megvolt 
az őskorban is, hisz a bronzkorban hazánk arány

*) Részletesen szól az őskori és ókori leletekről: Rhé 
Gyula: Ös és Ókori nyomok Veszprém körül, A  Balaton 
Tud. Tanulmányozásának Eredményei III. kötetében, ha 
ugyan lehet kötetnek nevezni arasznyi vastag könyvet. Az 
értekezésben jó térképek és szép képek bizonyítják a ró
maiak 500 éves uralmának nagyszerű civilizáló hatását.
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lag sűrű népességű, művelt ország lehetett, gon
doljunk csak a Velem-Szent-Viden talált bronz
öntő műhelyre, vagy az erdélyi halastavakra, 
meg a temérdek bronzkori urnatemetőre.

A római leletek nem csak azt tanúsítják, 
hogy a rómaiak itt voltak, uralkodtak, hanem azt 
is, hogy igen magas műveltséget fejlesztettek ki 
itt. A balácai római villák mozaik padozata, vagy 
falfestményei vetekednek szépség és művészi ér
ték tekintetében a pompeii leletekkel s minden
esetre sokkal, de sokkal magasabb fokú művelt
ség, sőt művészet tanúsítványai, mint amilyent 
ma a falvakban találunk. A rómaiak tehnikai 
eszközei természetesen közelről sem voltak olyan 
fejlettek, mint a maiak, de a lelki műveltség le
hetett sokkal magasabb. Óbudán a legújabb idő
kig sohasem volt annyi fürdőszoba, mint ameny- 
nyit Aquincumban feltártak, sohasem volt olyan 
tökéletes csatornázás és vízvezeték, mint Aquin
cumban, természetesen nem a mai állapotokra, 
hanem úgy a száz évvel ezelőtti állapotokra kell 
gondolnunk.

A veszprémi Várhegy védelmi jelentősége 
valószínűleg a rómaiak kivonulása után, a nép- 
vándorlások korában juthatott érvényre. Ne gon
doljuk, hogy a római légiók visszavonása után 
minden római telepes is elhagyta hazáját s visz- 
szaköltözött Itáliába. Szó sem lehet róla! 500 év 
alatt a római nép itt teljesen bele otthonosodott 
az országba, rokonságba kerültek a valószínűleg 
kelta eredetű őslakossággal, birtokuk, apáikról 
maradt házuk, villájuk, egyéb befektetésük volt 
itt s minden jött-ment vándorló néppel szemben 
mint semleges földműves, vagy polgár viselke
dett. A népvándorlás keretében vándorló és ha-

8*
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zát kereső népeknek egyáltalában nem állt érde
kében az őslakosságot kiirtani, hisz ezek dolgoz
tak és szerezték meg az élelmet, adtak szállást 
stb. a. hódítóknak. Sem a hunok, sem az avarok, 
sem a langobardok nem hagytak maguk után üres 
országot, a nép, a mindig neutrális nép az hely
ben maradt, éppúgy, mint a római hódítás ide
ién, vagy ahogy a beköltöző magyaroknak is csak 
meghódol az őslakosság, de ki nem pusztul.

A népvándorlások népeinek sem jutott 
eszébe hegyi várakat építeni. Sokkal inkább szük
sége volt erre a hódított népeknek. A hódítók 
földvárakat, avar gyűrűket stb. építettek. A 
hegyi várak építése csak a középkorban kezdő
dik, nálunk éppen csak Szent István korában, 
sőt még akkor is túlnyomóan mocsárvárakat 
építettek.

Kétségtelen, hogy a veszprémi Várhegven 
levő ősi települések és azok könnyű védhetősége 
hívták föl a figyelmet erre a kiváló helyre. Alig 
lehet elképzelni középkori, megerősített város 
építésére alkalmasabb hegyet, mint ez. Felülete 
éppen elég nagy ahhoz, hogy rajta középkori vá
roska féltett része elférjen, de nem túlságosan 
nagy, mert azt védelmezni nagyon nehéz Három 
oldalról, és pedig északi rövid oldalán, keleti és 
nyugati hosszú oldalán majdnem megmászhatat- 
lan meredek sziklafalak határolják, csak délen 
lehet könnyebb úton a várba jutni, de a törté
nelmi hagyományok szerint itt is mély árok vá
lasztotta el a Várat a fennsík többi részétől, úgy, 
hogy felvonóhíddal lehetett csak a kapuhoz jutni.

Ha a Várhegy túlmagas lett volna, akkor a 
Vár körül épült külvárosokkal igen nehéz lett 
volna a közlekedés, tehát a hegytetőre nem épí-
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tettek volna városrészt, legfeljebb mentsvárat. 
Oda pedig nem lehetett volna sem királyi, sem 
püspöki palotát, sem káptalani épületeket, sem 
katedrálist, sem kolostorokat építeni, mert akkor 
a néppel való érintkezés lehetetlen lett volna.

A  hegy szerencsés alakulata következtében 
Szent István király uralkodása alatt az itt volt 
kis telepek védelmére és fékentartására megépí
tették a várat. Bizonyosan csak a könnyű feljáró
kat zárták el, a fennsíkot falakkal kerítették, 
ahol szükséges volt. Csakis így képzelhető el, 
hogy Szent István ide 1009 körül püspökséget 
alapít, királyi palotát építtet s neje, Gizella ki
rályné fölépítteti, Szent Mihály arkangyal tisz
teletére a székesegyházat s azt nagyértékű kin
csekkel, ruhákkal stb. szereli föl.

Lehetetlenség elképzelnünk, hogy ilyen, mé
reteiben is hatalmas nagy templomot és ilyen 
gazdagon javadalmazott püspökséget állított 
volna föl a szent király lakatlan vidékre. Okve- 
tetlenül lakottnak kellett lennie ekkor már a 
Várhegy körül a Séd völgyének és a mai Piac 
(Rákóczi-tér és utca) környékének. Békefi Ré
mig*) az oklevelek adatai alapján több városrészt 
mutat ki az Árpádházi királyok idejében, ter
mészetesen ezek nem akkor létesültek, amikor 
az oklevelek említik, hanem sokkal régebben, 
már Szent István korában megvoltak.

A  Szent Katalin városrész a Szent Benedek- 
hegy nyugati oldalán egészen a hegy északi vé
géig tartott a völgyben. Ez lehetett a legfonto
sabb, mert Szent István már 1005— 1015 közt

*) A Balaton környékének egyházai és várai a közép
korban. A  Balaton Tud, Tan. Eredményei, III kötet I, 
rész, 3. szakasz. Igen gondos összefoglalás.
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ide kolostort építtetett apácák részére. A kolos
tor neve volt: „Szűz Mária veszprémvölgyi apá
ca-kolostora." A  kolostor alapítólevele megvan 
Kálmán király korából származó görög nyelvű 
szövege nagyon érdekes. Sajnos a kolostor el
pusztult s nem tudjuk pontosan hol volt. Való
színű, hogy benedekrendi apácáké volt eredeti
leg, de IV. Béla idején már cisztercita apácák 
laktak benne. Még 1400-ban is említik, de aztán 
eltűnik, tökéletesen elpusztult. Ugyanebbe a vá
rosrészbe építtette 1240-ben Bertalan, veszprémi 
püspök a Szent Katalin kolostort és templomot. 
A  kolostor domokosrendi apácák részére készült 
s elkerített részében domokos-rendi férfi szerze
tesek laktak. A kolostor és templom romjai még 
megvannak, nem régen szabadították ki a hozzá
épített viskók közül, különösen boldogult Laczkó 
Dezső sürgetésére.

A  városrészről, a Szűz Mária kolostor ala
pító leveléből azt is tudjuk, hogy a Szent Bene- 
dek-hegy végénél levő, már említett festőies fek
vésű malom már megvolt. Ezt a városrészt el
pusztult állapotában mutatja az az 1593-ból való 
rajz, amelyet Békefi idézett munkájában közöl. 
Meglátszik ez azon az 1539-ből való festményen 
is, amelyik a Veszprémvármegyei Múzeumban 
van ( . , szám.)

Innen keletre, ugyancsak lenn a völgyben, 
körülbelül a Buhím-völgy keleti végén volt a 
Sárszeg nevű káptalani városrész. Okleveleink 
szerint a Séd (Veszprémvize vagy Sárvíz is) 
rajta folyt keresztül s út vezetett belőle Kádárta 
felé a Sárszeghegyen át.

A Szent Katalin városrész és a Sárszeg vá
rosrész közt volt Szent Tamás-falva városrész,
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valószínűleg a mai Temetőhegy nevű városrész 
keleti oldalán, a délre dűlő lejtőn. Azért hiszem, 
mert vásárai nevezetesek voltak, ez csak a fenn
síkon fekvő vásártéren képzelhető és az egyik 
oklevélben gyümölcsöskertről van szó ebben a 
városrészben, tehát valószínűleg déli lejtőn fe
küdt. Az előbbi a Káptalané, az utóbbi városrész 
a püspöké volt. A mai káptalani fáskert talán 
még ebből az időből maradt a káptalani Sárszeg 
városrész tartozéka gyanánt. Rajta kívül északra 
van a Papvásár nevű dűlő, vájjon nem a Szent 
Tamás-falva püspöki vásárterének emlékét 
őrzi-e?

A város déli külvárosa volt Szent Miklós- 
szeg, körülbelül azon a tájon, ahol ma a püspöki 
kormányzó cifra palotája van, illetőleg tőle délre, 
a volt Koma-kút környékén. Ennek a kútnak he
lyén kis park van ma, nyugatra volt tőle a Nap
vendéglő, délre pedig a püspöki uradalomhoz 
tartozó házak és major. A kút neve helyesebben 
Kama-kút, így fordul elő többször is az okleve
lekben. Valójában forrás volt és patakja észak 
felé, a mai Belső Püspökkert felé csergedezett, 
aztán az Irgalmas Nővérek kolostorkertjén át a 
Hosszú (Jókai)-utcán végig folyva juttatta a 
Sédbe. Völgyének mélyedésében van a Püspök
kert, persze kiegyengetve, mélyedése falakkal 
körülvéve.

A Koma-kút volt egyik legfontosabb kútja 
a városnak, állatitató vályúja is volt s különösen 
a Jeruzsálem-hegy felől jártak ide a cselédlá
nyok vízért. A kútból délre nevezetes út vezetett 
ki s az úttól nyugatra emelkedik a Kálvária
hegy. A  hegy tetején némi romok, alapfalak tü- 
nedeztek elő, azért a legújabb időkben lebontot
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ták a Kálvária stációit s kiásatták a Szent Mik
lós plébániatemplom alapfalaít. A török időkben 
pusztult el.

Szent Margitszeg városrészről is van emlí
tés, valószínűleg a Jókai-utca mentén, de a Szent 
íván-városrészről nem tudunk mást, csak hogy 
volt. Tudunk még a Vásártérről 1295-ben, majd 
1318-ban. Ez a mai Vásártér helyén lehetett, a 
város délkeleti részén, fenn a fennsíkon. A Vá
sártéren állt a Beszédkő, valószínűleg valami 
szikla, amelyiknek tetejéről a hirdetéseket mond
ták el.

Az Árpádok alatt nagy kiterjedésű, gaz
dag város, a királyné székhelye rettenetes ka
tasztrófákon ment keresztül. 1276-ban a Csák és 
Németujvári családok gyűlölködése döntötte 
végzetes katasztrófába a várost. Németujvári 
Péter volt ekkor a püspök s halálos ellensége, 
Csák Péter nádor hadai rárontottak Veszprémre 
s a székesegyházat, a régi iskolát s a paplakokat 
feldúlták, a kincseket elrabolták, 68 papot kín
zások között az oltár mögött kivégeztek stb. IV. 
László király maga mondja a szörnyű eset hí
rére, hogy „ennél utálatosabb dolog az én orszá
gomban emberemlékezet óta nem történt."

A  tűzvész is már az egész történelem ide
jén sok szörnyű csapást mért a városra. A szé
kesegyház 1400 előtt leégett, bizonyosan ilyen, 
Veszprémben megszokott tűzkatasztrófa követ
keztében. Azután jönnek a török idők. Vesz
prém jó ideig mint végvár szerepel, hol a törö
kök, hol a magyarok kezén van, gondolhatjuk, 
hogy minden elpusztult. A törökök először 1552- 
ben foglalták el a várost, aztán többször gazdát 
cserélt. Utoljára 1683-ban voltak néhány hóna
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pig benne a törökök s végleg megszabadultak 
tőlük. 1704-ben a bestiális Heister osztrák tá
bornok dúlta fel a várost, amiért hazafiasán vi
selkedett s Rákóczi pártjához húzott. Csak a 
szatmári békekötés óta (1711) élvezte a város a 
nyugalom és béke korát s azóta nagyot fejlődött, 
de Árpád-kori emlékeiből nagyon kevés maradt 
meg.





VII. Fejezet.

VESZPRÉM VÁRA.
KELETI OLDAL.

Veszprém vára a szörnyű katasztrófák után 
is rendkívül érdekes és hangulatos. A püspök és 
a káptalan lehetőleg helyreállítottak mindent, 
úgy hogy fogalmunk lehet a Vár különböző ko
rabeli arculatáról is.

A Várat a Szent-Benedek-hegy felől 2í. 
ábránkon láttuk. A legmagasabbnak látszó épü
let a Szeminárium, tőle jobbra van a Világvége 
bástyadarab, azután jobbra az egyik kanonoki 
épület. A Szemináriumtól balra látszik az Öreg
templom szentélye és sekrestyéje, azon túl pe
dig a püspöki palota.

A Szeminárium épülete roppant vastag falú, 
bástyaszerü épület. Minden valószínűség szerint 
ennek a helyén volt a veszprémi székesegyházi 
iskola. Ezt mindig egyetemnek tartották történé
szeink, de Békefi Rémig kimutatta*), hogy nem 
volt egyetem, (stúdium generale), hanem székes- 
egyházi iskola. Ebben a „szabad mesterségeken" 
(artes liberales) kivül a jogot is tanították. Hogy

*) Békefi Rémig: Árpádkori közoktatásügyünk és a 
veszprémi egyetem létkérdése, (Századok, 18%, 321. 1.)
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mik voltak azok a „szabad mesterségek," arra 
pontos választ nem adhatunk. De ha nem is volt 
egyetem, mindenesetre főiskola volt, s létesítése 
igen erősen hangsúlyozza Veszprém akkori nagy 
jelentőségét. Habár 1276-ban Csák Péter hadai 
el is pusztították, még 1508-ban is megemlíti 
egyik oklevelünk. Az 1276. évi tüzek pusztításá
ról tanúskodó egykorú oklevél fölemlíti, hogy a 
székesegyház kincseivel együtt 3,000 márka ér
tékű könyv is odaégett. Pál törvénytudó 1,000 
márka értékű könyvtára szintén elpusztúlt és 
odaveszett vele még 15 kanonok és tanár összes 
könyvkészlete is. Ilyen könyvkészletek csak úgy 
jöhettek létre, ha Veszprémben a főiskolával 
kapcsolatban könyvmásoló intézmény is létesült. 
Sőt az is kétségtelen, hogy gyökerei ebben a ki
rályi várral védett ipari városban, ahol a Séd 
mellé telepedett tobakok (tímárok) kutyabőrt 
(könyvek és oklevelek pergamentjét) is készít
hettek, már az előző századokra is visszanyúlot- 
tak. Szent Gellértről tudjuk, hogy Imre királyfi 
nevelője volt. Utóbb a bakonybéli rengetegbe vo
nult vissza. Itt gunyhót épített s benne „szer- 
kesztgeti vala könyveit, melyeket tulajdon ke
zével ír vala." Hymnus magyarázatában a per
gament nehéz beszerzéséről panaszkodik. A 
gunyhója helyén épült apátságnak a XII. század 
derekán mégis 84 pergament kódexe volt. Vesz
prém közelében ezt a példátlan gazdagságot 
csak akkor tudjuk méretezni, ha tudjuk, hogy a 
könyvmásolók hazájában, Itáliában, a könyv- 
gyűjtő Medicíek híres könyvtára 1465-ben (300 
év múltán!) csak 158 kötettel dicsekedhetett.*)

*) Sebestyén Gyula: A  m, honfoglalás mondái. I. 
kötet, 193— 203 1.
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Egészen bizonyos, hogy a pusztúlás után ugyan
azon a helyen építették újra föl, ahol volt és 
semmi okunk sincs kételkedni, hogy a török idők 
pusztításai után megint csak ugyanoda építették 
a papnevelőt vagy szemináriumot. Olyan vastag, 
bástyaszerű falakkal épült, hogy ha le is égett, 
ha sok ágyúlövést is kapott, az épület fő falai 
mégis megmaradtak s mindig helyre lehetett 
újra állítani. Minden esetre érdemes volna az 
épületet alapos vizsgálat alá venni, mert még ér
dekes meglepetések bontakozhatnak ki belőle.

A képen látható kanonoki lakások egyiké
ben van, szemben a szemináriummal, a kápta
lani levéltár. Mennyit szenvedett, mennyit pusz
tult ez is és mégis igen nagy értékű. Hátha meg 
volnának benne az Árpádházi királyok idejéből 
származó oklevelek mind! Akkor bontakozna ki 
csak igazi nagyszerűségében az a hatalmas mű
veltség, amelyet Szent István helyezett keresz
tény alapra, de amelynek törzsét magunkkal 
hoztuk Ázsiából.

Innen tovább két házzal, a barokk ízlésű 
kanonoki házban (épült 1773-ban) van a kápta
lani könyvtár mintegy 7000 kötete, köztük 11 
ősnyomtatvány. A Szemináriumnak is van 6700 
kötete, köztük 14 ősnyomtatvány, a legrégibb 
1469-ből. Ezeket is föl kell említenem, mert 
„Könyves Kálmán" királyunk (1095— 1116.) or
szágának vidéki városai egész Európában elő
kelő helyet foglalnak el ma is könyvtáraikkal. 
Természetesen első sorban a dunántúliak.

A  „Világvégét" lezáró bástya közepén kis 
félpillér tetején van elhelyezve az a vörösmár
vány oszlopfej, amelynek feliratából (In Deo 
faciemus virtutem, Albertus Epislcopus] W(es-
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primiensís] me fíeri jussit,) és címeréből 
kiviláglik, hogy akkor készült, amikor Vethésy 
Albert püspök a templomot restauráltatta, de a 
templom aztán megint elpusztúlt.. Néhány más 
faragott követ is befalaztak ebbe a bástyada
rabba. Innen nyílik az a nagyszerű kilátás a 
Szent Benedek-hegyre, a Séd-völgyének kanya
rulatára és hátul a Bakonyra, amit már leírtam.

28. képünk a Várhegyet kelet felől nézve 
mutatja. A Cserhát déli lejtőjén állt a fényké
pész s gépe nyugat-északnyugat felé nézett. 
Előtérben a Buhím-völgy kertjei látszanak, eb
ből emelkedik ki a Várhegy keleti, meredek ol
dala. A kép jobb szélén van a Szeminárium 
épülete, ettől balra látszik a két tornyú kated- 
rális. A székesegyházat részben takarja az egy 
emeletes, alacsony kanonokí lak kis előkertjével. 
Az élőkért a magas bástyarészlet fölött szép, 
árnyas fákkal van tele. Ettől balra van a gyö
nyörű püspöki palota, majd a püspökség ala
csony gazdasági épületei, istállói, a legépebben 
megmaradt bástyarészletből átalakítva. Ezután 
következik balfelé a Vár keleti oldalának leg
nagyobb épülete, a Kegyesrendiek rendháza és 
főgimnáziuma. Ameddig a bástyakert tart, addig 
rendház, azontúl a hatalmas, négyemeletsoros 
épület a főgimnázium. Innen balra már csak ka- 
nonoki és magánházak látszanak, de nagyon ta
karja már a képen a Cserhát lejtője. A kép leg
szélén van, balra látszik a tüzoltótorony, a Cser
hát egyik nagy bérházának teteíe fölött. A Ke- 
gyesrendíek épületének jobboldali (északi) vé
gén látszik a Kegyesrendíek templomának tor
nya, a püspöki palota mögött pedig előtűnik a 
Ferencrendiek templomának hegyes toronyteteje.



28. ábra. A Vár kelet felől nézve. (Szerző felvétele).
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A székesegyházat Szent-Míhály-arkangyal 
tiszteletére Gizella királyné alapította, valószí
nűleg még 1000 előtt, de 1000-ben már biztosan 
építették. Korai román ízlésben épült, három ha
jós és egy kereszthajós bazilika, vagyis a közép
ső, széles hajó magasabb az oldalhajóknál s az 
oldalhajók teteje fölött nyíló ablakokon át felső, 
magas világítást kap. Kétségtelenül kitűnik az 
alapfalak elrendezéséből és a méretekből, hogy 
a templom eredetileg a mainál rövidebb, a jáki 
templomhoz leginkább hasonló bazilika volt, de 
nem érte el nagyszerűsége tekintetében sem a 
pécsi, sem a székesfehérvári és valószínűleg az 
esztergomi bazilikát sem. Ezeket a király épít
tette, sokkal nagyobb anyagi eszközökkel és sok
kal gazdagabb, nagyobb városokba. Minden eset
re ez is nagyon szép lehetett, műértéke veteke
dett az előbbiekkel, mert az egykori írások el
ragadtatással szólnak a templom szépségéről és 
gyönyörű, gazdag felszereléséről. Az okiratok 
kétségtelenné teszik, hogy a királynét mindig 
ebben a templomban koronázta meg a veszprémi 
püspök s itt őrizték a királyné drágaköves, arany 
koronáját is.

A gyönyörű templomot a hitvány Csák Pé
ter hadai kirabolták és felgyújtották 1276-ban. 
Ezután nemsokára helyreállították, de már gót 
ízlésben. A tűzvész a falakat megkímélte, de a 
templom hajóinak menyezete mindenesetre fá
ból volt, kazettás dísszel, mint ahogy akkor a ro
mán ízlésű bazilikák mindenfelé. Erdélyben van
nak még ma is szép számmal ilyen kazettás dí
szítésű, famenyezetű templomok. Emmiatt megsé
rülhettek a pillérfejek, a szentély díszítményei 
stb., úgy hogy nagyon sokat kellett rajta újra
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készíteni. Sokkal biztosabbnak látszott a temp
lomot boltozattal fedni be, tekintettel a Vesz
prémet mindig fenyegető tűzvészre. Ekkor meg- 
nyujtották a templomot, hogy az új szentélyt a 
réginek folytatásában még tovább keletre épí
tették föl s a régi szentély helyét is az újhoz csa
tolták. A mai szentély két részből áll, a diadal
íven belül van az első, négyzetes alaprajzú rész 
keresztboltozattal, ezen túl keletre a hatszöges 
záródású, új, gótikus szentély. Ekkor toldották 
meg az altemplomot is, mai, hosszas alakjára.

Véleményemet ugyan egyáltalában nem tar
tom mértékadónak, de mégsem hallgathatom el 
azt a gyanúmat, hogy a veszprémi templom is 
eredetileg négy tornyú volt. A különös helyzetű 
kereszthajó vezet erre a gondolatra, mert körül
belül úgy van elhelyezve, hogy hogyha a temp
lom keleti végén a mai sekrestyék helyére 
a. két hátulsó tornyot felépítenők, akkor a ke
reszthajó éppen a hosszhajóknak a közepére 
jutna. Ilyenforma helyzetű kereszthajóra enged
nek következtetni a székesfehérvári ásatások, 
ilyen helyzetben van a pécsi székesegyház főbe
járója, de ilyen kereszthajónak nyoma sincs az 
eredetileg kéttornyúnak épült jáki, lébényi, gyu
lafehérvári, deáki, ócsai stb. stb., román ízlésű 
templomokban. Nem az én feladatom eldönteni 
a kérdést, csak szinte geográfiái okokból követe
lem a négytornyú templomot. Mert ha a pécsi és 
nagyváradi így épültek, akkor a náluk sokkal 
jelentősebb veszprémi székesegyház, a királyné 
koronázó székesegyháza legalább is olyan nagy
szerű lehetett, mint amazok. Területileg a szűk 
hely miatt nem lehetett nagyobb, de minden 
esetre volt akkora, hogy négy tornya rendkívül
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harmonikusan, gyönyörűen díszítette volna a Vár 
épületcsoportjának látványát.

A gótikus átépítés valószínűleg meg sem kö
zelítette az eredeti templom nagyszerűségét, hisz 
igen nehezen, fokozatosan építették át, a román- 
ízlésű alaprajzi elrendezésen. Tehát csak toldo- 
zás, foldozás volt s mégis eltartott így vagy 250 
esztendeig, mert csak 1566-ban dúlták föl megint 
a törökök. 1630-ban újra fölépült a lehető leg
egyszerűbben, csakhogy éppen misézni lehessen 
benne. Jó is volt nem sokat költeni rá, mert 1704- 
ben az osztrák, vadállatlelkű generális, az át
kozott emlékű Heister megint felgyujtatta és ki
raboltatta. 1723-ban gróf Eszterházy Imre püs
pök, nagy jóakarattal, de talán a legnagyobb 
rombolást vitette végbe azzal, hogy a templomot 
a bécsiektől sugalmazott barokk-ízlésben építtet
te föl s ízléstelen kőhalmazt hozott létre. Csak 
a barokk menyezetfestések voltak szépek. Végre 
a nagyműveltségű, bőkezű műbarát, báró Hornig 
Károly püspök 1907— 1910 közt a templomot le
hetőség szerint az Árpádkorí állapotba állíttatta 
vissza. így a templomnak altemploma és apszísza 
(szentélye) maradt gótikus, de a három hajót és 
a tornyokat a legvalószínűbb, eredeti alakjában 
építették föl, Aigner Sándor műépítész tervei 
szerint. A kereszthajót erősen kiemelte az épí
tész és ezzel mintegy még jobban érezzük a két 
keleti torony hiányát. Az eredeti templom bizo
nyára faragott kővel volt burkolva, erre most 
nem volt pénz. Hej, pedig de gyönyörű lett vol
na, ha a templomot a vörösberényi vörös homok
kővel burkolták volna! Világ csodája lett volna 
belőle!
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Az említett kanonoki lak és a püspöki pa
lota közt van a kis Gizella-kápolna. Rendesen 
Gizella királynénak tulajdonítják, hogy ő épít
tette volna, holott akkor még a gót ízlés isme
retlen volt. A gót- vagy csúcsíves ízlés csak a 
XII. század derekán született meg Francia-or
szágban s onnan terjedt el Német- és Olasz-or
szágon át hazánkba. Szent István idejében tehát 
még lehetetlenség volt gót Ízlésben építeni. A 
kis kápolna fölött, a kanonoki ház falán gótikus 
ívek látszanak, sokkal magasabb, sokkal nagyobb 
arányúak, mint a kápolna ívei. Ezért ott, a ká
polna fölött nagy templomnak kellett lennie, te
hát a Gizella kápolna valami nagy, gótikus temp
lomnak csak az altemploma lehetett. Erre vall 
az is, hogy csak a szentély záradékának közepén 
van egyetlen egy ablaka, több ablaka a kápol
nának nem volt. A kápolnából északra nyíló kis 
fülkének is csak egyetlen, lőrésszerű, román zá- 
radékú ablaknyílása van, tehát a helyiség na
gyon sötét volt. Mélyebben is van az utca szint
jénél, tehát csak altemplom lehetett. Semmi ne
hézség sincs benne elképzelnünk, hogy a Csák Pé- 
ter-féle dúlás után, tehát 1276/utáni a püspökök 
ide új templomot építtettek, már gót ízlésben, ki
sebbet és igénytelenebbet, mintha a nagyszerű, 
négytornyú, hatalmas román székesegyházat épí
tették volna újra föl.

A legérdekesebbek a kápolna falának fal
festményei. (29. ábra). Ezek ugyanis határozot
tan bizanciumi hatást mutatnak s ebben a te
kintetben unikumok hazánkban. Nem lehetetlen, 
hogy a Csák-féle dúlás után kénytelenek voltak 
a legelső, olcsó falfestő művészt megbízni s ez 
lehetett bizanciumi is, hisz a görögkeleti vallás-

9.
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zí). ábra. Freskók és gótikus boltívek a Gizella- 
kápolnában. (Szerző felvétele),
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nak uralkodóink kénytelenek voltak engedmé
nyeket tenni, tanúskodnak erről a tihanyi barát
lakások. Ezekről tudjuk, hogy a Szent Miklós
ról nevezett görögkeleti perjelség kolostorának 
cellái voltak, tehát voltak akkor hazánkban gö
rögkeleti barátok is, ezek közt nagyon könnyen 
akadhatott a bizanciumi falfestésben jártas kon- 
fráter is.

Mindenesetre a legnagyobb megilletődéssel 
kell néznünk a Gizella-kápolna kezdetleges, 
egyszerű, gótikus íveit, egyszerű, de jó ízlésű 
konzol- és záradék-köveit, megható falfestmé
nyeit. Nagyon gyakorlott, de nem nagy művészi 
ihletettségű kéz készítette őket. Képünkön is lát
ni, hogy az ábrázolt apostolok alakja, ruházatá
nak tökéletes esése és redőzése, a fejnek a törzs
höz való illeszkedése igen gyakorlott kézre vall, 
de ez a kéz nem tudott szabadulni a kor béklyói
tól, a merev testtartástól, a lábaknak szinte sti
lizált elhelyezésétől. Nagyon arányosan, festőies 
csoportosítással töltik be a letompított, gótikus 
íveket, eredeti frisseségükben nagyon is csinosan 
hathattak. Sajnos konzerválásukról senki sem 
gondoskodik, már az én gyermekkorom óta is 
nagyot pusztúltak, fakúltak. Most restaurálják 
őket.

A kápolnából, vagyis volt altemplomból hat 
lépcső vezet föl az utca szintjére és valami hét 
lépcső a püspöki palota folyosójára. Ilyen mély 
szintre templomot sohasem építettek.

A Gízella-kápolnától délre van a püspöki 
palota, a Vár legtetszetősebb épülete. Csinos ba
rokk kis palota, 1765—74 közt épült, nagymá- 
nyaí Koller Ignác püspök rendeletére. Az akkor 
divatos, bécsi barokk ellepte egész hazánkat. Te
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mérdek gyönyörű román és gót ízlésű épületet, 
megsérült templomi romboltak le akkor, s he
lyébe mindenütt banális, művészietlen barokk 
épületeket emeltek, ezzel is arra törekedvén, 
hogy a magyar nemzeti művészet és műveltség 
emlékeit megsemmisítsék és helyükbe az osztrák 
kultúrát mázolják oda, hogy a külföld előtt Ma
gyarországot úgy tüntethessék föl, mint az oszt
rák műveltség emlőin fölnevelkedett gyarmatot.

A palota építője Fellner Jakab tatai épí
tész volt. Ha német kollégámnak mutatom Vesz
prémet, bizony elhallgatom, hogy Koller püspök, 
Fellner építész, aztán megint Ranolder püspök, 
majd Hornig püspök stb., alkottak Veszprémben. 
Mind, mind német név, pedig lelkes magyarok 
voltak! Milyen nagy kár ez! A magyar Ajtósi né
metté lett, tehát megváltoztatta a nevét Dürerre, 
miért nem tették ezt hazájukat szerető nagy
jaink is?

A püspöki palota nyugati homlokzata a Vár 
főterére néz, nagy arányos tagozatával rendkívül 
kedves kép. (30. ábra.) De talán még szebben 
hat a keleti homlokzat, a Buhim-völgyre lejtő 
sziklák fölött. (31. ábra.) Azért hat olyan nagyon 
kedvesen, mert nagyon egyszerű, de igen meg
nyugtató arányosságú. A palota előtt elnyúló 
bástyakertből nagyon szép kilátás nyílik a Bu- 
him-völgybe. Ha ennek a kertnek a bástyáját, 
meg az erkély korlátját színes virágokkal, futók
kal és a kertészet más szépségeivel díszítenénk, 
mint ahogy Itáliában szokás, bizony elbűvölő 
szép látvány volna. Itáliában mindent, amit csak 
lehet, fölékesítenek virággal. Milyen gyönyö
rűek a Fórum glyciniái, vagy a Palatínus hor- 
tensia, oleander és magnólia virágözönei! Az
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30. ábra. A püspöki palota nyugati, főhomlokzata, 
előtte a Szentháromság szobor.

31. ábra. A püspöki palota és az öregtemplom 
a Buhim-völgy felől.
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ilyen virágdísznek nagy népnevelő hatása van. 
Megszeretteti a szépet, szelídíti a lelket, nemes 
szórakozásra csábít, mert a kertészkedés a leg
kedvesebb szórakozások közé tartozik.

A  püspöki palota és a székesegyház közt 
nyíló, nagy tér, a Szent Mihály-tér közepén áll 
a Szent Háromság-szobor, csinos, barokk alkotás. 
Mellette mély kút volt. a kút kávája és lefedő, 
nagy kövei nekünk, diákoknak mindig valami 
rendkívül érdekes, titokzatos dolognak látszott.

A kúttal bizonyára hiába kerestek vizet, 
nem igen lehetett olyan mélyre leásni. Újabban 
a kutat kitakarították, hogy a belehányt törme
lékben régészeti leleteket keressenek. Találtak 
is egyetmást, de azután behányták és eltüntették. 
Nagy kár volt.

A püspöki palotától dél felé a püspöki gaz
dasági épületek komor bástyafalai látszanak. 
Az alacsony épületet, ami kiugrik a palota elé, 
valahogyan díszesebben kellene átalakítani, ősi, 
bástya jellegét meghagyva, mert innen alulról is 
látni, hogy istállóépület.

Tőle délre következik a Kegyesrendiek háza 
és a Gimnázium épülete. Egyszerű, roppant vas
tag falú építmény mindegyik. A legfelső emeletet 
csak újabban építették rá, azelőtt a völgy felől 
nézve csak három emelet sor volt látható. A „va
lódi földszint" a képünkön látható ablaksorok 
közül az alulról második sor, úgy hogy a Vár fe
lőli oldalán az épület eredetileg egy emeletes, 
most két emeletes.

A képünkön látható, felülről második sor 
ablak volt eredetileg az épület udvara felől az 
első emelet. Itt volt az én osztályom, amikor má-
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sodik osztályos gimnazista voltam (1881—82). 
Nagyon rossz tanuló voltam ebben az osztályban. 
Ez annál feltűnőbb lehetett, mert az első osztá
lyos bizonyítványom tiszta jeles volt. De ekkor 
Viktor bátyámmal együtt rémítgettük a várost 
mindenféle kalandos vállalkozásokkal s nem ta
nultunk.

Egyszer aztán osztályfőnököm megharagu
dott s iskola után, délben 11 óra tájban becsu
kott az osztályba tintalevesre és papíros-gom
bócra. Az osztályterem ablaka nyitva volt, az 
öles falak ablakfülkéíbe húzódtam s búsan néz
tem ki a szép tavaszi tájképre. Megpillantottam 
az ablak előtt végig nyúló, mint egy méter szé
les párkányt s merész gondolat ötlött az eszembe. 
Kimásztam a kissé lejtős párkányra — borzadva 
gondolok most rá — de akkor csak nevettem ma
gamban, végig másztam a párkányon négykéz
láb, amíg nyitott ablakhoz értem. Valamelyik 
osztály termének ablaka szerencsére nyitva volt 
s azon bemásztam a terembe, ajtaja nem volt 
zárva, tehát egész nyugodtan kisétáltam. A  ta
nár-urak is, meg a pedellus is ilyenkor ebédel
tek, senki sem vette észre, hogy megszöktem.

Csakhogy a gimnázium épülete alatt, lenn 
a völgyben volt a huszárkaszárnya. Az egyik 
tiszt, apám jó barátja meglátta a párkányon má
szó kölyket, távcsövet vett elő és fölismert. Lóra 
kapott és hozzánk nyargalt, félreverve a családi 
harangot. Kétségbeesett Anyámmal és méltán 
felháborodott Apámmal s egész kíséretével már 
a piacon találkoztam. Persze Anyám sírva ölelt 
magához s szerinte nem én voltam a komisz kö
lyök, hanem a tanárok voltak a kegyetlen zsar
nokok. Apám más véleményen volt, de soha
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egyikünket sem ütött meg, csak olyan szomorúan 
tudott rám nézni, hogy az minden pofonnál job
ban fájt.

A sok csintalankodásnak az lett a vége, hogy 
egy évre ki kellett maradnom s a pápai kollé
giumban kellett magánúton elvégezni a III. osz
tályt. Ez keserű lecke volt! Visszakerültem s az
tán már nagyon jó tanuló lett belőlem. A pár
kányt meg lefaragták.



VIII. Fejezet.

VESZPRÉM VÁRA.
NYUGATI OLDAL.

Rendkívül érdekes a Vár nyugati oldalának 
képe is. 32. ábránk a Vár nyugati oldalának észa
ki végét mutatja. Balra, a kép szélén van a leg
északibb kanonok lakás, a kép jobb szélén pedig 
a Ferencrendiek kolostora, mögötte látszik a 
templomtorony. Közbül még két kanonoklakás 
látszik s közöttük kissé többet lehet látni a szé
kesegyház nyugati homlokzatából. A kanonoki 
lakások és a kolostor előtt a régi bástyák szép 
kerteket támasztanak alá. A balról harmadik ka
nonok-ház előtt nincs bástyafal, nincs élőkért. 
Vájjon nem volt-e itt följáró a Várba, a székes- 
egyház főajtajához? Úgy szokott az lenni! Talán 
kapu volt itt s annak a helyére építették a barokk 
kanonoklakást, hisz ezen meglátszik, hogy sokkal 
fiatalabb épület, mint a szomszédai.

Ezen az egy résen túl a bástyák megszakítat
lan folytonosságban húzódnak egészen a takarék- 
pénztár épületéig.

A balról második bástyakertben hatalmas, 
régi vadgesztenyefák díszlenek, ezek alól nagy
szerű kilátás nyílik a Séd völgyére, ki a László-



32. A Vár nyugati oldalának északi vége a Jeruzsálem-hegyről nézve.
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kápolna felé. Még a legnagyobb szélben is csen
desen lehet itt üldögélni, valóban gyönyörű, tör
ténelmi hangulatban. A Ferencrendiek kertjében 
is voltak ilyen gyönyörű nagy fák, de az épület 
renoválásakor részben kípusztúltak. Ennek elő- 
kertjébe legkönnyebb bejutni, a szerzetesek szí
vesen megengedik, hogy az ember onnan körül
tekintsen. A  Ferencrendiek templomát az én 
diákkoromban különösen a falusiak keresték föl 
és szerették. Nekünk gyerekeknek az tetszett 
benne legjobban, hogy a nagyhéten mindig eb
ben a templomban volt a legszebb ,,szentsír“ fel
állítva, legalább nekünk gyerekeknek ez tetszett 
mindig rendkivül szépnek.

A Ferencrendiek kolostorától dél felé me
gint kanonoki lakások következnek, festőíes vál
tozatosságban. Sajnos helyenkínt csúnya tűzfa
lak, idétlen kis melléképületek is dísztelenked- 
nek ezen a szép képen. Milyen szépen, milyen 
történelmileg helyes ízlésben lehetne, kevés költ
séggel ezt az oldalt díszessé, sőt elragadóvá 
tenni!

Az aprólékos részletek sorozata után egy
szerre hatalmas tömeg köti le figyelmünket. Ez 
a törvényszék és a hozzá tartozó nagy börtön 
épülete. Öt emeletsoros nagy épület a völgy fe
lől, egy emeletes a Vár utcája felől. A börtö
nöknek itt csakugyan jó helye van, mert az ab
lakon át nehéz itt megszökni. A kilencszeres 
gyilkos Hoszter Fülöp mégis megszökött, csak az 
alsó háztetőkön tudták elfogni.

33. ábránk mutatja a vároldalnak ezt a 
részletét. Alatta látjuk kígyózni a Jókay-utcát, 
a hajdani Hosszú-utcát. Ez az utca képviseli a 
völgy fenekét. Hatalmas, boltozott csatorna vezeti



33. ábra. A Vár nyugati oldala. A  nagy épület a kir. törvényszék és a börtönök 
épülete. Lenn a Jókai- (Hosszú-) utca. Hátul, jobbra a kórházkápolna is látszik.
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le alatta a völgyben összegyűlő esővizet, mert 
egyébként nagyon kevés állandó vize van ennek 
a völgynek. Ott kezdődik, fenn a lösszel borított 
fennsíkon, abban a szakadékban, amelyben mi 
hajdan barlanglakásokat faragtunk, aztán bejön 
a Külső-Püspökkertbe, majd a Múzeum előtt a 
gyönyörű kis parkon keresztül a Belső-Püspök- 
kertbe. Régen a Külső-Püspökkert keleti fala 
mellett a Plosszer-sétányt is mély árok kisérte, 
de ezen nagyon ritkán folyt le víz. A főtömeg 
a kerten át folyt, aztán a Belső-Püspökkertben 
megszaporodott a Kama-kút vizével s meglehe
tősen állandóan csergedezett le az Irgalmas-nő- 
vérek (a veszprémiek hétköznapi nyelvén: svesz- 
terek) szépen ápolt kertjén át az Anna-térre. Ott 
eső után sokszor néztük érdeklődéssel a nagy, 
ráccsal letakart csatornanyílás fenekén a zugó 
patakot tovarohanni.

Képünk előterében, jobbra a Jeruzsálem- 
hegy sziklás oldalát látni. Lenn, az utca mellett 
a kis házak túlnyomóan régi kis városi házak, de 
ezek egészen magyarosak, ezeken semmi német 
nincs! Majd még beszélünk róluk. Az egyik na
gyobb, egyemeletes h':z fölött látszik a törvény
szék- és börtönök nagy épülete, fölötte előbukik 
a sokkal hátrább levő tűzoltó-torony. Képünk 
baloldalán a piaristák templomának igénytelen, 
barokk tornya látszik. ,

Milyen szép volna ez a kép, ha az előtérben 
levő házak fölött látható bozótos lejtőt szépen 
rendeznék. Látjuk, hogy a házak miatt a lejtő 
lábából meglehetős nagy darabot lefaragtak, úgy 
hogy most a bozótos lejtőn járni veszedelmes, 
mert alul sziklafallal esik le a házak udvarára. 
Szép sétautakat lehetne ide készíteni, úgy mint



144

a Budai Vár Dunára néző lejtőjén. Igaz, hogy 
ezen a sziklalejtőn nehéz fákat nevelni, de nem 
lehetetlen földet hordani egyes helyekre. Hisz a 
bástyakertben is azért nőinek olyan gyönyörű 
nagy fák, mert a kertek fel vannak töltve, két
ségtelenül törmelékkel és hordott földdel.

A legkedvesebb képek egyike a Vár délnyu
gati sarka (34. ábra.), a Jeruzsálem-hegy déli 
széléről. Mellékelt képünkön végig látunk a Vá
ron. Bal szélén látszik a székesegyház két tor
nya (milyen szép volna, ha mind a négy fel volna 
építve!), előttük, némileg takarja őket a Ferenc- 
rendiek templomának tornya. Innen jobbra lát
szik a piaristák templomtornya, majd jobb szé
len a tüzoltótorony. Milyen kár, hogy közben nem 
látszik valami magasabb, régi bástyatorony, pe
dig biztosan volt!

A tűzoltó-torony alatt látszik a Takarék- 
pénztár épülete, azelőtt meg a kis Szent Anna- 
kápolna bádogteteje és csúf kis tornya. Mikor 
jön el megint olyan bőkezű, művészetpártoló 
mecénás, aki az idétlen kis kápolnát átépítené 
vörös homokkővel olyan kis románízlésű remek
ké, mint amilyen a kórházkápolna. (3. ábra.)

A takarékpénztár épületétől balra látszik a 
Vár fennsíkjának az a kimagasló részlete, ame
lyen át a tűzoltó toronyba kell felmennünk. A 
legmagasabb részen is kanonokpalota van, ebben 
lakott a szép emlékű, költői lelkű, tudós Jánosi 
kanonok. Kertjének csinos kis fílagóríája a Vár 
képének legbájosabb részletei közé tartozik. Az 
alátámasztó, hatalmas bástya széles támpillér- 
jével alulról nagyon impozáns képet nyújt. Fenn 
a kertben és a tőle balra látszó, már a Vár át
lagos felszínén fekvő kertben gyönyörű, nagy



34. ábra. A  Vár délnyugati sarka a Toborzó-utca felől nézve. (Szerző felvétele).
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vadgesztenyefák zöldéinek. Felejthetetlenül gyö
nyörű kép! Az alacsonyabb kert egyszerű, de 
szép bástyakerítése ennek a képnek egyik leg
szebb ékessége.

Csak az a kár, hogy a bástyák alatt, a bo
zóttal benőtt lejtő elhanyagolt, csúnya látvány. 
Ezt is rendezni, parkozni, virágdísszel ellátni 
nem kerülne olyan sokba s Veszprém képét való
ságos látványossággá tenné, messze idegenből 
jönnének megcsodálni.

Képünk előterében a Jeruzsálem-hegy falu
sias, tűzveszélyes házai látszanak. Ezek is ked
vesek és bájosak tudnak lenni, csak több tiszta
ság kellene s az utcákat kellene jobban rendbe
hozni. Képünk az úgynevezett Szentirmai kastély 
kertjéből készült, jellemző a sok szép fa a há
zak közt. Itt a hegy nem dolomitból, hanem 
márgából van, azért szép fák nevelkednek rajta.

A Vár déli oldalát részben láttuk már a 22. 
képen. A tűzoltó-torony alatt magánház van, tőle 
jobbra van az úgy nevezett ,,Város-háza“ , ké
pünkön csak tűzfalának egyik része látszik. Egy
szerű, egyemeletes épület, udvarának hátsó fala 
bástya. Ebben van a városi tűzőrség és tűzoltó 
laktanya, azért most telefon, azelőtt drótvezeté
kes csengővel volt a tűzoltó-torony őrszobájával 
összeköttetésben. Ennek az épületnek falába nagy 
kő ágyúgolyók vannak befalazva, feketére festet
ték őket, hogy jobban feltűnjenek. Hogy való
ban ágyúgolyók-e, azt bajos megmondani, de 
semmi lehetetlenség nincs benne, de kétségtelen, 
hogy később illesztették őket a falba. Az épület 
első emeletén gyermekkoromban kezdetleges ele
mi iskola volt, egy darabig én is odajártam, a III. 
osztályban. Nem kellemes emlékek fűződnek hoz-
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zá, mert csúnya, goromba tanítónk volt. Annál 
jobban szerettük hitoktatónkat, a kövér ferenc- 
rendi szerzetest, az egész város kedvencét. De
rült humorát, világos fejű, emberismerő vélemé
nyét mindenki nagyon becsülte. Meszes Polikárp- 
nak hívták s mi gyermekek rajongásig szerettük. 
Csúnya, himlőhelyes arcából olyan jóságos szem
pár mosolygott mindig ránk, hogy a világ végére 
elmentünk volna vele. Tudtuk is a hittant és bib
liát mindig, mint a vízfolyás! Már gyermekész- 
szel láttam itt, hogy mennyivel többre megy a 
tanító a gyerekekkel, ha szeretik, mintha félnek 
tőle. Tanítónktól nagyon féltünk, de gyűlöltük s 
csak a tehetségtelen magolok tanultak neki. Ép
pen a tehetséges fiukat nem lehet így tanítani. 
Tanúm rá kitűnő festőművészünk Nagy Sándor, 
mert vele együtt csintalankodtunk a veszprémi 
iskolákban. De többre is tudnék hivatkozni! A 
negyedik osztályt már az áldott emlékű Halász 
Péter tanító keze alatt végeztük. Mennyire sze
rettük s milyen jól tanultunk neki!

A Város-háza fölött a várba fölvezető út 
mellett már a bástyák következnek. A bástya
falba Laczkó Dezső sürgetésére két hatalmas 
bronztáblát falaztak be s ezek közül az egyikre 
magyarul, a másikra németül, fölirták Veszprém 
történetének legfontosabb eseményeit. Ezen a he
lyen volt a várkapu. Az emléktáblával szemben, 
az út délkeleti oldalán, a Buhim-völgyre néző 
meredek lejtőn még mindig megvan a kapu egyik 
bástyatornyának köralakú alapfala. Itt felvonó
híd volt, mert mély árok húzódott át a Buhim- 
völgy felől a Jókai-utca völgye felé.

Az emléktáblával szemben lévő oldalon csak 
mellvédőfal van az út egy darabja mellett s innen

in-
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csinos kilátás nyílik a Cserhát városrész felé. 
Alattunk megint csupa régi kis ház, semmi német 
nincs rajtuk, öröm nézni a múltnak ezeket a be
szédes emlékeit. Kár, hogy néhány komikusán 
cifra, modern házat építettek közéjük. Van olyan 
is, hogy az ember nem tudja, nevessen-e vagy 
bosszankodjék ezen a cifra ízléstelenségen. Gó
tikus várkastélyt imitál, szép tulipiros festéssel s 
éppen oda báj kacsint a Jutási országúira, hogy 
aki bejön a városba, először ezen a szörnyűségen 
akadjon meg a szeme.

A várfeljáró szűk helyen át ér ki a Kegyes
rendiek gimnáziuma elé. Mielőtt ide kiérnénk, a 
jobboldali ház falán Bacsányi János költő em
léktábláját pillantjuk meg. 1776— 79-ben járt 
ebbe a gimnáziumba s itt is szívta magába azt a 
törhetetlen hazaszeretetei, amelyért aztán annyit 
kellett szenvednie. Ez már magyar sors, hisz 
még ma is pórul járhat az, aki túlságosan ra
jongva szereti magyar nemzetét.

A városon végig vezető egyetlen utca azért 
nagyon szép, mert csak nyugati oldalán sorakoz
nak a házak szép egyenes sorban, a keleti oldal 
nagy darabját a gimnázium udvarának zord kő
fala határolja. Ez arra való, hogy a tíz perces 
szünetekben a gyerekek szabadon ugrálhassanak 
az udvaron és el legyenek zárva az utcától. Ez 
nagyon helyes, bár oly kevesen járnak idefenn 
hétköznapokon, hogy ugyan nem sok kiváncsi 
nézegetne be akkor sem, ha itt Ízléses szép vas
kerítés volna, vagy legalább futónövényekkel, a 
falakra állított virágokkal díszessé tennék azt az 
unalmas, lehangoló, hosszú falat.

Vasárnap nagyon érdekes nézni a templom
ba siető népet. A székesegyházba inkább az intel-
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ligens középosztály, a ferencrendiek templomába 
a falusias nép siet. Itt látni sokszor a szomszéd 
falvakból bejött svábokat egyszerű, fekete, vagy 
tegethoffkék nemzeti viseletűkben. A szomszédos 
magyar falvakban a nők nem járnak már nem
zeti viseletben, csak egészen banális, egyszerű ru
hákban, az öregek sötétben, a fiatalok világosban.

Amint a piaristák egyszerű templomát el
kerüljük, kijutunk a Szent Mihály-térre s a püs
pöki palota, meg a székesegyház egyszerre le
köti minden figyelmünket. A székesegyház szen
télye mögött meredek, kocsival nem járható út ve
zet le a Szent Benedek-hegyre s újra elénk tárul 
a Bakony gyönyörű körvonala, nyugodt, szép ko- 
baltoskék színfoltjával.





VESZPRÉM VÁROSA.

A Vár körül fejlődött ki a város. Láttuk már, 
hogy milyen városrészekről emlékeznek meg az 
okiratok az Árpádok idejéből. A török időkben 
a város túlnyomó nagy része elpusztult, de nem 
szabad azt gondolni, hogy az egész város meg
semmisült. A szegény embereket jó időkben sem 
veszik észre, de rossz időkben sem törődnek ve
lük. Sőt a megszálló török s később más idegen 
seregeknek is szüksége volt a munkás kézre, te
hát bár elnyomták, de munkára is kényszerítették 
a lakosságot. Megmaradt a nép nagy része azért 
is, mert veszedelem idején elmenekült s csak a 
veszedelem elmúltával lopakodott elő megint me
nedékhelyéről.

így tehát a lakosságban és építészetében is 
folytonosságot találunk, sőt foglalkozása is ősrégi 
hagyományokon alapul. Mivel Veszprém vidéké
nek nem nagy része alkalmas földművelésre, te
hát igen sok ember kényszerült iparra és keres
kedelemre. Ez pedig természetesen nagyra fej
lődhetett, mert a városnak igen energikus föld
rajzi helyzete van.

I X .  F e je z e t .



152

Igen korán nevezetes vásárhely lett Vesz
prém, ezért nagy vásárterek keletkeztek a város 
szélén. Az egyik a város délkeleti sarkában, a 
másik a város északnyugati sarkában, mutatva 
azt, hogy a Séd-völgye elég komoly akadálya a 
felhajtásnak és vásárra szállításnak. Csakugyan, 
a Séd-völgyén és a város szűk utcáin keresztül 
igen nehezen közlekedhetnek teherkocsik és igen 
nehéz a marhát is keresztülhajtani. Ezért fejlő
dött ki két vásártér, mégpedig mindkettő a fenn
síkon, mert csak ott lehetett kényelmes, nagy te
ret kijelölni.

A két vásártér közt a fő közlekedő útak ter
mészetesen a Vár elkerülésével fejlődtek ki. A 
délkeleti vásártérről a Palotai-út vezetett le a 
Piacra, a város igazi gazdasági középpontjára. 
Az a sajátságos, hogy innen aztán nehezen lehe
tett lejutni a Séd-völgyébe. A fő útvonal a Hor
gos-utca volt, ennek egyenes folytatása a Hosszú- 
(Jókay) utca. Ez levezetett a Séden átvezető, 
egyetlen kocsival járható hídhoz, az úgynevezett 
Nagy-hídhoz s innen vitt föl a fennsíkra észak
nyugat felé a nagy Pápai-út, egészen egyenesen 
északra pedig a meredek Csorda-utca. Neve is 
mutatja, hogy ezen hajtották le a csordát a le
gelőről be a városba, éjszakára, egészen falu
siasán.

A Vásártérre — ez a hivatalos neve a dél
keleti nagy vásártérnek — a következő neveze
tes, fő útvonalak futnak össze. Északról Jutásról 
jön az az országút, amelyik a város első vasút
állomását, Jutást kötötte össze a várossal. Észak
keletről jön a Győri országút Zircen, Rátóton és 
Kádártán át. Keletről jönnek a mezőföldi utak 
Gelemérnél összefutó ágai, továbbá ugyancsak
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ide fut a székesfehérvári út Várpalotán és Haj- 
máskéren át. Azért Gelemér és Veszprém közt 
igen nagy a forgalom. A Balaton felől jön a sza- 
badi-i országút, a felsőörsi és a füredi utak. Igen 
nevezetes útcsomózás van tehát ezen a helyen, 
nagyon helyes volt tehát a városi pályaudvart a 
Vásártér közelébe helyezni.

Érdekes, hogy a Vásártérről közvetlenül nem 
vezet út Nagyvázsony felé. Pedig ez az út már 
a rómaiak idejében nevezetes volt. Le kell eresz
kedni a fennsíkról a Palotaí-úton a Piac-tér vé
gére s onnan a Belsőpüspökkert megkerülésével 
a Koma-kúthoz kell menni, ott mászik ki megint 
az út a völgyből, föl a fennsíkra, aztán szabadon 
megy Vámos és Nagyvázsony felé.

A város északi szélén levő vásártér sokkal 
kisebb jelentőségű volt, főképpen állatvásártér. 
Innen csak egyetlen nagy út vezet ki a városból, 
a nagyforgalmú pápai út. Ez Márkon, Bándon és 
Herenden át Városlődre vezet, ott kettéoszlik. Az 
egyik ág északra Pápára visz a Bakony rengete
gein keresztül, a másik nyugatra Devecser, Som- 
lyó-vásárhely, Kiscell felé.

A városon tehát tulajdonképpen nem vezet 
keresztül főút. Gyönyörű geográfiái példája an
nak, hogy miképpen fejlődik ki valamely helyen 
olyan település, amely minden belevezető útnak 
végpontja. A magyar időkben Veszprémen át 
nem vezetett nevezetes út, még az első, nagy vas
úti vonal, a Nyugati-Vasút is elkerülte s Jutáson 
át vezetett Székesfehérvártól Celldöfnölkíg. A 
római út is elkerülte, mert Nagyvázsony felől jö
vet Balácán át Litér felé haladt az egyik, a má
sik pedig Márkó felől a Nagymezőn át haladt Rá- 
tót és Hajmáskér felé.
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így tehát a városban nem lehetett olyan fő
utat kimutatni, mint más városokban. Utcái zeg
zugosak, szűkek, sokszor nagyon meredekek s 
mindig alkalmazkodnak a térszínhez. A városi 
élet úthálózatának gerince a Piac. Ez a Vár déli 
végétől délkelet felé egészen a Városháza előtt 
levő térig vezet. Ezen az utcán vannak a legna
gyobb és legszebb régi házak. Nem is lehet igazán 
utcának mondani, hanem olyan zeg-zugos, hosz- 
szas tér, csak a nyugati oldalán van rendes ház
sor. Ezért a piac egyes részeit külön névvel lát
ták el. Legdélen van a Szabadság-tér, aztán a 
Gizella-tér (a Horgos-utcán túl), ebből északra 
kivezet a Rákóczi-útca, majd ez a Vár déli vége 
előtt kiszélesedik Rákóczi-térré. Az egészet ösz- 
szefoglaló nevén ma is csak Piacnak nevezik a 
veszprémiek. A nyugati oldal rendesebb házsorá
ban legszebb épület egészen délen lenn a Város
háza. (35. ábra.) Ez eredetileg Kapuváry-féle 
ház volt, az oromfalon ma is ott a család címere. 
1793-ban, elég csinos barokk ízlésben épült, egy
emeletes épület. Ebben vannak a városi hivata
lok. Jellemző ránézve, mint a szomszédos há
zakra nézve is, hogy az udvaruk már a nagy, 
püspökkertí völgyre lejt le, eredetileg kertbe 
ment át s leért a kis-patakíg, ennek vízével kis 
konyhakertet öntöztek. A patakon túl más háznak 
kertje kezdődött, a völgy túlsó lejtőjén s ezen 
fölmenve, a mai Ranolder-utcába jutottunk. A 
Városháza udvarán rendes átjáró is keletkezett, 
mert a Horgos-utca és a mai Megyeház utca, a 
Püspökkert déli oldalát kerítő utca közt nem volt 
átjáró utca. Roppant nagy háztömb volt ez az 
akkor még elzárt Püspökkerttel együtt. Ma nUr 
nincs átjáró, mert utcát vágtak a Városháza déli
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oldalán át a mai Ranolder utca északi végéhezf 
oda, ahol az Iskola-utca, meg a Toborzó-utca 
szétágaznak belőle. Ilyen hosszú, keskeny udva
rok és kertek sorakoztak egymás mellett, le a 
patak partjához. Ennek a rendnek azonban végét 
veti a Horgos-utca, mert ez ferdén lejt le a völgy
be, hogy kisebb legyen az esése s kocsival lehes
sen rajta járni. Ez a keskeny, meredek utca volt 
az egyetlen kocsival járható, összekötő kapocs a

35. ábra. A veszprémi városháza.

város délkeleti és északnyugati része közt. A 
Horgos-utcával párhuzamosan fut az útnak mint
egy gyalogjárója, a szűk, kocsival alig járható 
Virág-utca. A gyalogosok a Virág-utcán jártak- 
keltek, a kocsik meg a Horgos-utcán, azért nem 
is volt járdája. Nagyon szűk lett volna, ha még 
járdát is építettek volna. Ebben a tekintetben a 
Horgos-utca valóságos unikum volt.

A Piac nyugati házsorainak másik szép, ba
rokk épülete volt a Gyömörey, most Pósa-féle
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ház. Hasonlít a Városházához. A Rákóczi-utcá- 
ból, mondjuk tehát a Piac közepe táján nyugat 
felé kis utcácska visz be a házak közé s ez 
elkanyarodik északkeletre s olyan mellékutcája 
lesz a Piacnak, mint amilyen a Virág
utca a Horgos-utcának. De ez nagyon csendes, 
rendesen fölveri a gyep, mert a piaci házak hát
só oldalán vezet, a másik oldalán pedig csak kis 
házak lehetnek, mivel ott meredeken leíejt a tér
szín a Horgos-utcára. A  Horgos-utca felől na
gyon érdekes nézni az egymás fölé emelkedő 
épületeket, udvarokat és kerteket. Ebből a kis 
mellékutcából déli végén szűk, lépcsős sikátor 
vezet le a Horgos-utcába, hogy még olaszosabbá 
tegye a képet. A kis utca északi végén szintén 
kis, lépcsős sikátor vezet le az Anna-térre. A si
kátort magas falkerítések határolják, a falakon 
áthajolnak a kerti lombok, köztük néhány Eleag- 
nus s mindig az olasz városok képét juttatják 
az ember eszébe. (37. ábra.)

Diákkoromban mi a Virág-utcában laktunk, 
ott volt házunk kapuja, de az épület ablakai a 
Horgos-utcára néztek. (36. ábra.) Mellékelt ké
pünkön látni a Horgos-utca és a szűk Virág-utca 
elágazását. Az elágazásban álló, régi házat már 
lebontották, most modern emeletes ház áll a he
lyén. Pedig ez is nevezetes ,jszülőház“ volt, eb
ben született az a hírhedt Kecskeméthy Győző, 
aki a múlt század 90-es éveiben valami fél mil
liót sikkasztott a postán s aztán nyomtalanul el
tűnt. Ma sem tudják hova lett. Eszes, csinos fiú 
volt, kitűnő tanulója volt a gimnáziumnak, in
struktorkodással már gyermekkorában pénzt 
szerzett s nagy szeretettel támogatta szüleit.
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Úgy tudjuk, hogy egy nő csábította el. de való
színűleg mindketten elpusztúltak.

Képünkön jobb felé vezet le a Horgos-utca, 
nincsen járdája, ezért nem is volt tanácsos gya
log járni benne. Kapu nem igen nyílt belőle, nem 
is igen jártak ott. Az utca alsó végén képünkön 
is látható a Szent Anna-kápolna, mögötte pedig a 
Jeruzsálem-hegy házai. A Horgos-utcában lát-

36. ábra. A  Virág-utca és a Horgos-utca elágazása.
(Szerző felvétele).

ható, hét ablakos, földszintes, illetőleg „magas- 
íöldszintes“ ház volt a mi családi házunk. Ka
puja csak a Virág-utcából volt. A Virág-utcának 
csak az eleje látszik, egy kiugró, élők értés ház 
miatt elkanyarodik az út. Ebben a házban lakott 
a derék Kurz Rudolf asztalos mester, ennek volt 
a legénye a hírhedt kilencszeres gyilkos, a Hosz- 
ter Fülöp. Mi diákok az asztalos legényekkel
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rendesen jó viszonyban voltunk, nekem sokszor 
segítettek természetrajzi gyűjteményeim számára 
skatulyák és polcok készítésében, de a Hoszter 
Fülöpöt nem szerettük, a legények sem. Alatto
mos, gonosz tekintetű, degenerált alak volt s min
dig aljasságokon törte a fejét.

Családi házunk kényelmes, nyolc szobás, 
nagy ház volt, kis udvarán óriási papirusz-fa 
(Catalpa bignonioides) állt, sokat mászkáltunk 
rajta. Könnyű volt a Horgos-utca felőli ablako
kon is kíugrálni, ha éppen a lecketanulás gyö
nyörei elől akartunk kissé megszökni, „levegőz- 
ni“. Rendesen a Séd-völgyébe indultam, hogy a 
sziklákon mászkáljak.

Ezeket a részleteket azért említem föl, hogy 
a kis város életébe kissé bepillantást vessünk.

A Piac északi végén, a takarékpénztár épü
lete mellett igen meredek utca visz le a Hosszú
utcába. Kocsival nem járható, jelenleg a kocsik 
elől el is van zárva. Ebből balra le vezet az a kis 
lépcsős utca, amit már említettem, le az Anna- 
térre. (37. ábra.) A kis lépcsős utca kiágazásá
nál kis, mellvédfalas tér volt, arra nyílt a Pux- 
pánné boltja. Ez a Puxpánné, helyesebben Bu- 
dísbaumné ószeres zsidóasszony volt, mindenki
hez nagyon nyájas. Nagyszerű üzleteket lehetett 
vele kötni évvégén a tankönyvekkel, máskor meg 
elhasznált ruhákkal stb, Sok kedves emlékem 
fűződik a boltjához, mert sokat elnézegettem ben
ne a régi bútorokat, edényeket, dísztárgyakat. 
Vettem nála távcsövet, nagyító üveget, régi köny
veket, mert mindig volt kis zsebpénzem. Ennek 
legnagyobb részét magam kerestem azzal, hogy 
a rokonságból az érdekesebb arcúakat szénnel és 
krétával, fényképük után lerajzoltam. Szívesen
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megvették, mert bár nagyon kezdetlegesek vol
tak, mégis sokkal jobbak, mint azok, amiket egy 
ilyen kontár rajzoló ott Veszprémben drága pén
zen készített.

A Piac északi végéből északkelet felé is me
redek utca vezet le, ez is el van zárva a kocsi- 
közlekedés elől. Nagyon érdekes ezen az úgy
nevezett Rozmaring-utcán lemenni a Buhim-

37. ábra. Lépcsős utca az Anna-térről a Piac felé. 
Hátul a Takarékpénztár épülete látszik. (Szerző felv.)

völgybe, a volt huszárkaszárnyához, mert lépcső
sen egymás fölé épített házai és kis kertjei na
gyon emlékeztetnek olasz városokra. De itt a 
házaknak magas teteje van, mert a hónak le 
kell róla csúszni, nem úgy, mint Itáliában, mert 
hisz ott nem esik a hó. így tehát minden ház
nak van tágas padlása, ott lehet mosott ruhát 
szárogatni, ezért elmarad Veszprémben az olasz
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városoknak az a „zászlódísze"; a szárogatni ki
akasztott fehérnemű dísztelen látványa.

A Piac közepén is nyílik utca északkelet fe
lé, a Buhim-utca. Ez ferdén megy le a lejtőn, te
hát kisebb esése van, azért kocsival járható, bár 
nehezen. Ebből is vezet föl kis lépcsős sikátor a 
Rákóczi útra, ez részben még boltívekkel fedve 
is van, hogy a szemben lévő magas házak egy
mást támogassák. Ennek is nagyon itáliai képe 
van.

A pályudvar felől jövő Palotaí-útból több 
kisebb utca ágazik ki észak felé. Ezek közül a 
Cserhát-utca, Kőkép-utca és Pacsirta-utca alsó 
végükön egyesülnek s ezen túl Felső-Malom-utca 
néven fut a Buhim-völgy lapályának keleti szé
lén. A Pacsirta-utcától nyugatra kiágazó Kere- 
keskút-utca már önállóan fut le a Séd alluviu- 
mára. Itt lenn a városnak nagyon régi része lehet, 
mert nagyon zűr-zavaros, rendetlen, kertek közt, 
össze-vissza épített házak közt járunk. Több 
zsákutca is jellemzi, mint a régi városrészeket 
általában.

A Piac déli fele, a Palotai-út és a Kerekes- 
kút-utcák között óriási nagy háztömb van, a Ke- 
rekeskút-utca felől két zsákutca nyomúl bele, de 
udvarokon keresztül át lehet rajta járni. Hatal
mas nagy udvarok voltak itt, tanúsítva, hogy ez 
sokáig be nem épített városrész volt. Egészen fel
tűnő ennek a nagy telektömbnek ellentéte a tőle 
keletre fekvő, sűrű utcahálózattal széttagolt vá
rosrésszel szemben. Ez a széttagolt városrész a 
Cserhát, a kis iparosoknak egyik legfontosabb vá
rosrésze. Buhim-völgyi folytatása a Csapószer. 
Ennek a neve érthető, mert itt laktak a csapók,
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vagyis a szűrposztó, (nemez, fílzj készítők. Ne
kik közel kellett lenni a Sédhez.

A Palotai-utca nagyon széles. A Vásár-tér 
északi szélével fut párhuzamosan, de el van tőle 
választva egyetlen házsorral. A Vásártér széles
ségéig az utca majdnem vízszintes, de aztán a 
Kerekeskút-utca nyílásától kezdve nagyon mere
deken lejt le. Azelőtt itt elővicsorogtak a dolo
mit sziklák, ezeken zöcskölődött lefelé a szekér. 
Lefelé menet balról elmarad a luteránus temp
lom. Ennek helye még magasan van az út mel
lett gyorsan emelkedő lejtőn, azért a templom 
előtt falazott és korláttal ellátott, vízszintes 
terrasz van, csak felülről lehet rájutni.

Az utca jobb oldalán (lefelé menet) (7. 
szám.) van a régi, úgy nevezett „Ménkűfogós- 
ház“ . (38. ábra.) Azért nevezik így, mert amikor 
építették, ez volt a legmodernebb, legnagyobb 
ház a városban s mivel nagyon kiemelkedett a 
környezetéből, építése után, a 60-as évek végén, 
mindjárt villámhárítókat szereltek rá, ezek ma 
is megvannak, képünkön is jól láthatók. Az eme
leti lakásban lakott Apám, mint fiatal házas és 
itt született Viktor bátyám, az író, 1868. decem
ber 23-án, meg én, 1870. julius 23-án. Ugyan
ennek az épületnek földszinti lakásában szüle
tett Simonyí Zsigmond nyelvész is 1853. jan. 
1-én. Simonyi emlékét bronztábla örökíti meg a 
kapu fölött, ez még korábban készült képünkön 
(1913.) nem látható. Általában a Palotai
utcában voltak a legmodernebb bérházak, azért 
itt találjuk a 13. sz. alatt Szigeti Imre szülőhá
zát a 22. számú ház pedig Szigeti József szülő
háza. Szigeti József 1822. május 11-én született 
s kitűnő színész és színműíró volt, sok színmű-

n
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vét adták elő a Nemzeti Színházban. Öccse Imre 
1831-ben született és szintén kitűnő színész volt.

Minhogy a Palotai-út a Vásártér mellett fut 
s a legfontosabb hozzájáró országút városi része, 
azért itt van a zsidó városrész, itt vannak a zsidó 
boltok sűrű egymásutánban. Főképpen a gabona, 
liszt, só, vas, szerszám, ruha és edény-kereske
dők boltjai vannak itt s nem annyira a városi la-

38. ábra. A „Ménküiogós ház“ a Palotai- (most 
Kossuth Lajos-) utcában. (Szerző felvétele).

kosságnak, mint inkább a falusiaknak adták el 
árujukat s itt vették meg a beszállított gabonát 
fát, gyümölcsöt stb. Az előkelőbb boltok a Pia
con voltak s ezek közt aránylag kevés volt a 
zsidó.

A  Vásártéren van a zsinagóga is és a Vásár
térre nyílnak a „nagy" kereskedők boltjai, már 
amennyiben ilyen kis városban „nagy" kereske
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dőkről szó lehet, de hát ezek vették a falusiaktól 
az eleséget stb. ,:en gros“ s ők adták el a részlet- 
kereskedőknek. A Vásártér déli oldalán néhány 
régi uriház áll, emeletes, barokk épületek, úgy 
látszik ezek már nagy kerttel ellátott, úri-családi 
házak voltak, az egyikben volt régebben a főposta. 
Ezektől délre már a mezőkre jutunk ki. Itt kis 
lefolyástalan mélyedés volt, ebben meggyűlt az 
esővíz, ezt nevezték Balog-tónak. Szennyes liba
úsztató és kocsimosó tavacska volt, ma már fel- 
töltötték s a tőle délre emelkedő, a várost feltét
len uraló halomra építetették a vízvezetéki me
dencét. Ennek vízszintje éppen egy magasságban 
van a tűzoltó-torony erkélyével.

A  Vásártér nyugati oldalán nagy, háromszög 
alakú telek tömb van, jól beépítve. Ez is nagyon 
lejtős, a házak és udvarok terraszosan emelked
nek délkelet felé. Délnyugatról a Szabadi-utca 
határolja. Azért nevezték így, mert ennek foly
tatása a Szentkirályszabadja, röviden Szabadi 
felé vezető országút. A Szabadi-úttól délnyugatra 
a térszín lelejt a Püspökkert felé, azért itt is lép
csősen emelkednek a kertek és házak egymás 
fölé.

Az utca végén jobbra (nyugatra) kiágazik 
a Balatonfüred, illetőleg Csopak és Felsőörs felé 
vezető országút s elhalad a temető mellett. A te
mető régibb részében érdekes, régi síremlékek 
vannak. Mindjárt a kaputól jobbra emelkedik 
nagy atyám, Cholnoky Ferenc síremléke (megh. 
1876-ban), a város közönsége emeltette, mert na
gyon szerették, mint kitűnő orvost.*)

*) Nagyapám eredetileg Pesten volt orvos. 1838-ban az 
át víz idején mint orvos segédkezett a megmentettek kö
pött, nagyanyám pedig szintén valami jótékony-nőegylet-

11*
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A temető északi végén áll a Károly-temp- 
lom, a kis vörös-homokkő remekmű, ettől nyu
gatra a kórház nagy épülete. Ez a kórház élénk 
bizonyítéka Veszprém aránylag magas műveltsé
gének. A kórházat ugyanis 1822-ben alapították 
Nedeczky Károly és Kolozsváry Sándor kanono
kok s 1829-re föl is épült annyira, hogy betegeket 
lehetett benne elhelyezni. Ne felejtsük, hogy a 
budapesti Rókus-kórházat 1796-ban, a bécsi köz
kórházat 1784-ben létesítették, tehát nem nagyon 
késett el ezzel a kulturális intézménnyel a kis, 
néhány ezer lakosú, vidéki város. A  kórház aztán 
leginkább a kanonokok és püspökök, de meg ál
dozatkész magánosok adakozásából is folyton 
fejlődött. Az orvosok sokáig ingyen dolgoztak 
benne. Nagyapám is orvosa volt a kórháznak 200 
frt. évi tíszteletdíj ellenében. Csak 1894-ben ren
dezték a dolgot s igazgató főorvossá nagybátyá
mat ifj. Cholnoky Ferencet nevezték ki.*) Az ő 
igazgatása alatt hatalmasan kifejlődött a kórház, 
egész modern berendezésekkel gazdagodott, s 
ma a vidéki kórházak közt mintaszerű.

tel működött. Két és tél éves kis fiuk, Apám, otthon ma
radt a Sándor-utcai házban, cseléd felügyelete alatt, mert 
a ház biztonságban volt. Azonban mégis betört az árvíz 
s Apám a keményfa, régi bölcsőben aludt, így vitte ki a 
víz a Múzeum-kőrútra s Wesselényi Miklós mentette 
meg. Ez időtől származott Nagyapám ismeretsége a nagy 
hazafival s talán ennek következtében volt az öreg úr erős: 
48-as érzelmű férfiú s hevesen agitált annak idején a 
jobbágyság felszabadításának érdekében. Nevét is mindig 
cs-vel írta, pedig keresztlevelében ch-val volt írva s az 
egész család évszázadok óta így használta. Abban az idő
ben divatos volt ez a demokratikus tüntetés.

‘ (Nagybátyám őrzi Nagyatyám tradícióját és cs-vel 
írja a nevét. 6  megírta a városi kórház történetét, rész
letesen (Veszprém, 1912, Egyházmegyei Nyomda).
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Eleinte esszé volt kötve a ,,sínylődök házá- 
val“ is. így nevezték a tehetetlen aggok menhe- 
lyét. Ez nagyon alkalmatlan volt s nehezen tud
ták őket élelmezni. Abban az időben, a 70-es, 
80-as években szokás volt az, hogy az úri házak
ból ennivalókat küldtek föl a kórházba, de saj
nos, rendesen azt, ami főzés vagy sütés közben 
elromlott. Ha odaégett a hús, vagy kozmás lett 
a főzelék, fel küldték a „ispitába" (a kórházba), 
a sinylődők megették, hisz nem volt miben vá
logatni szegényeknek!

így aztán ha egyik asszony meg akarta szól
ni a másiknak a főztjét, csak úgy mondta: .Tu
dod lelkem, olyan ispitába való ételek voltak."

A kórház hatalmas épülete ott van már a 
veszprémi-fennsík peremén, meredeken esik le a 
Külső-Püspökkert völgyére. Irgalmas nővérek a 
kórházi ápolónők s ezek gyönyörűen rendben 
tartják a kórház udvarának kis kertjét. Öröm 
nézni a tisztaságot, hisz tudjuk, hogy az irgal
mas nővéreket, általában az apácákat lehetetlen 
nélkülözni a kórházi ápolásban.

Itt a kórház mellett nagy kőfaragó-műhely 
volt, persze közel a temetőhöz. A lefaragott kö
vet a lejtőn lehányták s így csúnya gorc keletke
zett, leginkább vörös homokkőből s ezen utála
tosan virított a lapu, meg a bojtorján, a vad
rózsa meg sok más goromba dudva. Dísztelen 
látványt nyújtott. Alatta volt a katonai lövölde. 
Ma azon a helyen áll a gyönyörű múzeum s az 
egész parkozva van. De bizony azelőtt nagyon 
elhagyatott volt*).

*)Csak csillag alatt mondom el azt a történetet, amit 
Apámtól hallottam. Az ötvenes években Apám, mint fia- 
lat ember szintén a fiatalok írói gárdájába tartozott, meg
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Ma a Vármegyei Múzeum környéke a leg
szebben rendezett park, igazán gyönyörű, virág- 
ékes sétahely. Nyugati oldalain a Kálvária-hegy 
emelkedik, ennek tetején most ásták ki a Szent 
Miklós templom alapjait s ha szépen rendezik, 
kertté alakítják, az alapfalak megvédelmezésé- 
vel, méltó átellenes szomszédja lesz a múzeum
nak.
is jelent néhány elbeszélése pl. a „Budapesti Viszhang”  
című folyóirat 1855, évfolyamában. (Egy pipás memoire- 
jeí, Az én Náczi barátom stb.) Ö fordította le először 
Dumas: Monté Christo című regényét magyarra, Sió ál
név alatt, a 60-as években. Sokat mulatott együtt Ra- 
dankovícs Józseffel, írói nevén Vas Gerebennel, mert Vas 
Gereben gyakran ellátogatott Veszprémbe, hisz iskoláit 
ott kezdte meg. Ilyenkor mulatós társaság verődött össze. 
Apám tizenkét évvel fiatalabb volt, azért nagy hatással 
volt rá az akkor már nagy nevű író.

Egy ízben megint jól mulattak abban a nagy kocs
mában, amelyik a Szabadi-út, meg a Fű edi-út elága
zásánál volt. Ebben a vendéglőben szoktak megállni a vá
sáros kocsik, azért nagy kocsiszínje, hatalmas nagy ivó
szobája volt. Ide járt a rebellis fiatalság borozni és cigá- 
nyozni. Akkor is nagyon derűs hangulatban, késő éjjel 
vonult be a társaság a városba. Elmentek a kőfaragó ud
vari műhelye mellett. Kinn a gorc szélén állt egy kis 
magányos deszkaépület, amibe éppen csak egy ember fér 
bele. A város szépítésének ügyéről beszélgettek ivás köz
ben s amikor meglátták ezt a dísztelen kis épületet, el
határozták, hogy legurítják a gorc meredek lejtőjén. A 
gondolatot tett követte, csendesen belopózkodtak az ud
varra s egyesült erővel lelódították a deszkabódét. Csak 
amikor az alkotmány lefelé gurult, akkor kezdett benne 
valaki ordítani. Valami részeg ember elaludt benne s nem 
vette észre a készülő merényletet. Gondolhatjuk, hogy a 
város szépítéséért lelkesedő ifjúság milyen hirtelen elsze- 
lelt a tett színhelyéről. Csak a cigányok voltak józanok, 
azok utána szaladtak, kiemelték az ájult embert, de a 
részeg embert valami jó szellem őrzi, csekély horzsoláso
kon kívül nem történt semmi baja. De az épületet csak
ugyan eltávolították erről a nagyon is exponált helyről.
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A veszprémi Vármegyei Múzeum kezdetét 
a piaristáknak lehet köszönni. Ök gyűjtötték elő
ször a régiségeket a gimnázium épületének egyik 
szobájába. Innen ment át a vármegyéhez, de igazi 
fellendülését az ideális lelkületű Laczkó Dezső
nek, a természetrajz és földrajz tanárának kö
szönhette. Mint kegyesrendi pap, találkozott 
Lóczy Lajossal, mert Lóczy gyakran volt Vesz
prémben a rendház vendége. Szenvedélyes va
dász volt, gyönyörű vadászkutyáját megcsodál
tuk. Eljött velünk kirándulni a geológiai felvéte
lekre (akkor én Lóczy asszisztense voltam) s me
leg barátság fűződött köztünk. Annyira belesze
retett a geológiai kutatásokba, hogy végleg le
mondott a vadászatról s beállt geológusnak. Hi
hetetlen szorgalommal és lelkesedéssel dolgozott. 
Átvette a múzeum igazgatását s mivel rendkivül 
kedves modora volt, városszerte, sőt megyeszerte 
mindenki valóban nagyon, de nagyon szerette és 
tisztelte. Sikerült is az úri családoktól temérdek 
szép, Veszprémre vonatkozó műtárgyat, a falu
siaktól néprajzi dolgokat összegyűjtenie, mindig 
azt tartván szem előtt, hogy a vidéki múzeum 
feladata egyedül az illető vidékre vonatkozó dol
gokat összegyűjteni. Szép könyvtár is összegyűlt 
s ma a Veszprém-vármegyei Múzeum a leggaz
dagabb vidéki múzeumok közé tartozik.

A múzeum körül levő sétatér összeköttetés
ben áll azzal a térrel, amelyiken a főispáni-lak 
és a pénzügyigazgatóság épülete áll. Ezen van a 
szép Erzsébet-szobor Zala Györgytől, ezért a te
ret Erzsébet-térnek nevezték. Itt volt hajdan a 
város egyik legnevezetesebb közkút ja, ha jól em
lékszem, főispánkútnak nevezték. Ide jártak a 
cselédlányok reggel és este vízért. Bádog kan-
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nában, vagy fadézsában, úgy nevezett sajtárban 
vitték a vizet, fejükön egyensúlyozva. A fejükre 
tették a tekercset, ezt a kerek, középen lyukas 
vánkost s arra állították a sajtárt. Bámulatos 
ügyességgel hordták így a vizet. Persze a kútnál 
mindig voltak legények is és nagy dévajkodás 
folyt ott, a háziasszonyok nagy bosszúságára, 
mert mindig soká odavoltak vízért. De azelőtt a 
cselédlányoknak nem volt valami irigylésre méltó 
sorsuk, asszonyaik rendesen fizetett ellenségnek 
tekintették őket. Ez a néhány perc, néha egy- 
egy félóra, amit a kútnál töltöttek, beszélgetve 
és hancúrozva, valóságos üdülés volt számukra, 
azért mindig szívesen mentek a kútra. A Koma- 
kútra nem szerettek menni, oda durvább ,,szó- 
gálók“ és durva legények jártak, ilyeneket úri 
házakba nem fogadtak föl.

A Belső-Püspökkert ma szép, nyilvános sé
tatér, mellette áll a Korona-vendéglő, a legna
gyobb és legelőkelőbb Veszprémben, meg ide néz 
a modern beton színház-épület is. Szép, szép, 
de véleményem szerint nem nagyon illik bele 
Veszprém hangulatába, ultramodern vonalaival. 
Még kevésbbé szép a püspöki kormányzóság 
épülete, ez a piros cifraság. Sokkal jobban illik 
ide a kert keleti oldalán a nemesen egyszerű 
renesszánsz Ízlésben épült Vármegyeháza. Kiss 
István tanár kitűnő ízlését dicséri. (39. ábra.) 
1886—87-ben építette Kéler Napóleon vállal
kozó. Amikor a vállalkozónak kiadták a munkát, 
akkor a veszprémi téglagyár tulajdonosa követe
lőleg lépett fel, hogy a vármegyeházhoz szüksé
ges téglákat tőle vegyék. Kéler megkérdezte, 
hogy mennyi téglát tud a ,,gyár“ egy év alatt elő
állítani. A gyáros büszkén verte a mellét, hogy



39. ábra. Vármegyeháza. (Szerző felvétele.)
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évenkint akár 20—25.000 téglát is tud szállítani. 
Kéler egész nyugodtan válaszolta neki a városi 
tanácsülésén: ,,De nekem két millió téglára van 
szükségem!" A tanácstagok elhültek, a téglagyá
rosnak leesett az álla s végre hangos hahotában 
törtek ki s a gyáros szégyenkezve eloldalgott. 
Persze akkor még Veszprémben nem építettek 
igazi nagy házakat, valóban a vármegyeháza in
dította meg a nagyobb szabású építkezéseket.

40. ábra. Az Angol-kisaszonyok zárdája 
és temploma a Ranolder-utcában.

A Püspökkert nyugati oldalán építette a 
nagy Ranolder püspök az Angol-kisasszonyok 
zárdáját és templomát, csinos neo-gótikus ízlés
ben. (40. ábra.) Nem tudom, hogy kedves ará
nyai, csinos díszítményei miatt tetszik-e nekem 
ez az épület olyan nagyon, vagy pedig azoknak 
a felejthetetlen emlékeknek következtében, ame
lyek ifjú díákszívünket mindig effelé az épület



171

felé vonzották. Ide jártak a felsőbb leányiskolába 
a veszprémi úri leánykák, mindegyikünknek volt 
köztük egy-egy szívdobbantyúja. Képünkön elől, 
balra a Püspökkert sarka látszik, elől, jobbra az 
új posta-palota. A kettő közt nyíiik ki a kolostor 
elé az Óvári-utca, ezt egészen újonnan törték át, 
amint már említettem. Diákkoromban ide átnyúl
tak a Korona-vendéglő és a Városháza közt lévő 
házak kertjei. Ezeket nagyon elhanyagolták, bár 
kétségtelenül csinos, úri házak lehettek ezek s 
szépek voltak eredetileg.

A nyolcvanas években már bérházak voltak 
és senki sem törődött a kertekkel. Az egyiknek 
végén, a kolostor előtt elfutó — most Ranolder- 
utcának nevezett utca mellett körülbelül azon a 
helyen, ahol az Óvári-utca végződik, állt egy el
hanyagolt, de hajdan nagyon csinos kerti lak, fé
lig romban. Engedtessék meg nekem, hogy erről 
a filagóriáról készült gyermekkori rajzomat, 
kissé kiigazítva, ide mellékelhessem. Boldog em
lékek fűznek hozzá. (41. ábra.) Innen lestük mi a 
zongora-óráról jövő leánykákat, persze anélkül, 
hogy azok tudtak volna róla, mert hisz minden 
közeledés teljesen ki volt zárva. Akkor még a 
fiuk és a lányok sokkal szemérmesebbek voltak, 
mint ma s az sokkal, de sokkal szebb volt, mint 
a mai szabadosság.

Ebből a rendkívül festőíes filagóriából né
zegettük mi szerdán és szombaton délután a zon
gora-óráról kijövő leányokat, Jó színházi látcső
vel nézegettük őket. Hej! De nagyon dobogott a 
szívem, ha a valóban tündéri szépségű kis Sz, 
Juliska libbent ki és nővérével siettek haza!

A kert őszi hangulata, a hulló, sárguló leve
lek, a leomlott lépcső málló, mohos kövei, a fi-"
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41. ábra.

Régi filagória az Angol-kisasszonyok zárdájával szemben volt magánkertben.
(Szerző rajza).
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lagória körül fölverődött bozót, elvadult bokrok 
utolsó virágai, a zárda templomának harang
szava: mindez megtöltötte lelkünket költészet
tel, rajongással. Távol volt attól minden aljas
ság, szent volt annak az érzelemnek minden ár
nyalata s valósággal felüdült lélekkel, rajongó 
munkakedvvel siettem haza, hogy tanuljak, hogy 
tanáraim meg legyenek velem elégedve, mert 
akkor úgy éreztem, hogy érdemes leszek az Ő 
mosolyára!

Ezek az ifjúság legboldogabb, leghasznosabb 
órái, kihatnak az egész életre, mert megtöltik 
az ember lelkét idealizmussal.

Elpusztult a filagória, banális utca és posta
épületre süt ott a forró nyári Nap, nagymamák 
már ma az akkor süldő leánykák, megvénültünk 
mi is, de a kolostor most is áll, most is kihullik 
belőle a zongoraszó, futnak a skálák föl és le s 
talán ma is vannak Veszprémben olyan rajongó 
fiatalok, mint mi voltunk . . .

Az Angol-kisasszonyok zárdájának kertje 
már jól felnyúlik a Jeruzsálem-hegyre. Ez a 
fennsík Veszprémnek újabb része s a Koma-kút 
vidékétől elnyúlik egészen a Séd-völgyéig. Me
redek utcák vezetnek le róla az Anna-térre és 
a Hosszú-utcába. Igen nagv telektömbök vannak 
itt is, kevés az utca. Majdnem minden háznak 
van kertje s ez teszi széppé ezt a különben sze
gény városrészt. A városrész közepén áll a kál
vinista templom, nagy, egyszerű barokk épület, 
nincsen rajta semmi szép, de karcsú tornya egye
dül emelkedik ki ezen a fennsíkon, azért jellemző 
vonása a városnak. A vasárnap délutánok unal
mas hangulatát még nyomasztóbbá tette mindig 
az a hosszas harangozás, amit itt elkövettek. Na
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gyón jól emlékszem egészen kis gyermekkorom
ból, hogy milyen nagy ünnep volt az a városban, 
amikor (1876-ban) a torony tetejéről levették a 
kétfejű sast és a csillagot illesztették helyébe. 
Valláskülönbség nélkül örült mindenki. Nem tu
dom már, hogy miért hozták a sast annak a ház
nak az udvarára, ahol akkor laktunk (az úgy
nevezett Simoga-házban a kálvinista templom 
alatt, a Jókai-utcában). Megbámultuk a csúnya, 
nagy alkotmányt, tele volt madárfészekkel. Jött 
aztán a kovács és szétverte az egészet s a vas
darabokat elhasználták.

A Jeruzsálemhegy városrész nyugati részén 
vannak azok a nevezetes márgabányák, amelyek
ben Laczkó Dezső a fogasteknős kövületét talál 
ta. Nagy értéke volt itt ezeknek a meszes márga- 
köveknek, mert más építő kő a város közelében 
nem volt, a dolomit elaprózódik, szögletes mur
vává húll szét, tehát építésre egyáltalában nem 
„alkalmas.

A Jeruzsálemhegy városrész rendkívül erő
sen ki van téve az északi szélnek, azért nagyon 
tűzveszélyes. Fokozta a veszedelmet az, hogy 
ideíenn nincsenek kutak, úgy kellett a vizet fel
hordani részben a Koma-kútról, részben a Hosz- 
szú-utcában levő, úgynevezett Kerekes-kútról. 
Ennek vize azonban nem volt jó, mert hisz a 
szűk völgyben, a sűrűn beépített Hosszú-utcában 
a talajvíz okvetlenül fertőzött volt. Alaposan ta
nulmányozta a kutak vizét annak idején, a víz
vezeték építésének előmunkálatai során Bolgár 
Mihály veszprémi piarista tanár. Erről szóló ki
tűnő tanulmánya valóban mintaszerű.

A  Hosszú-utcán végestelen-végig földszintes 
házak voltak, itt-ott emelkedett egy-egy egyeme
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letes, újabb épület. Csupa kisiparos lakott ben
ne: szabó, suszter, csizmadia, kalapos, kötélverö, 
kékfestő, kályhás, gölöncsér, lakatos, kovács, 
asztalos, ács, esztergályos, rézműves, üveges, 
mézesbábos, pék, mészáros, hentes, bognár, ké
ményseprő stb. Mindegyik háznak kicsiny udvara 
van s minden udvar hátterében sziklás lejtő emel
kedik, egyik oldalon a Vár, másik oldalon a Je- 
ruzsálem-hegy lábánál.

A Nagy-hídnál ért véget az utca s itt há
rom felé lehetett más városrészekbe menni. Jobb
ra a Séd-völgyében Veszprém legrégibb, törté
nelmileg legérdekesebb városrészébe jutunk a 
Szent Benedek-hegy meredek sziklái keletről, a 
Temetőhegy lankás lejtője északnyugatról hatá
rolják. A Sédnek aránylag széles alluviális sík
sága van s ezen szép nagy fákkal díszített ker
tek közt, kis házikók rejlenek. Egyetlen nagyobb 
malomépület emelkedik ki a kis házak közül. A 
Séd nagy, hirtelen kanyarulata táján, a Szent 
Benedek-hegy északi végénél, közel ahhoz a fes- 
tőies malomhoz, amelyet már többször említet
tem, ott emelkedik a Szent Katalin zárda és 
templomának romja. Most már — hála Laczkó 
Dezső fáradozásainak — ki van szabadítva a hoz
zá tapadt vályogviskók és régi kis kőházak csú
nya csoportjából, sőt a kolostor alapfalait is ki
ásták. A kolostort 1240-ben alapította Bertalan, 
veszprémi püspök Szent Katalin tiszteletére s 
domokosrendi apácákat telepített bele. Ebben a 
kolostorban nevelkedett kis gyermek korában 
Árpádházi Szent Margit. — A kolostornak csak 
alapfalai vannak meg, a templom egyik fala áll 
s ezen három és fél csúcsíves boltozat részlete 
látszik. A fal terméskőből van, a konzolok fara-



42. ábra. Szent Katalin zárdájának romja. (Szerző felvétele).
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gott kövek. A kolostort a törökök dúlták föl. f42. 
ábra.)

Hogy a Szent Istvántól alapított Szűz Mária, 
veszprém-völgyi apácakolostor hol volt, nem tud
juk, csak annyi bizonyos, hogy a Szent Katalin 
kolostor közelében volt. Érdekes, hogy a kolos
tor alapítólevele görög szövegű volt pedig az 
apácák eleinte benedekrendiek, később ciszter
citák voltak. A Gizella-kápolna bizanciumi Íz
lésű falfestményei, meg a tihanyi barlanglaká
sok is valamiről beszélnek, aminek nem igen tud
juk magyarázatát adni.

A Szent Benedek-hegy meredek sziklafalai 
alatt rendkívül festőiesen fekvő városrészből 
elmehetünk a Benedek-hegy északi végét megke
rülve, a Buhim-völgy felé. A Séd itt is nagyon 
festőies kertek, házak, kis malmok közt folyik. 
A Vár alatt elvezető utcát Urkút-utcának neve
zik, mert itt volt egy igen nevezetes kút. Ennek 
vizét kis malommal hajtott szivattyú felnyomta 
a Várba, az Uraknak (püspökök, kanonokok, 
szerzetesek, stb.) A kis malom és környéke va
lóban nagyon kedves, festőies kép.

A Séd itt a Buhim-völgyben nagy kanyaru
latot tesz, kanyarulatába félszigetszerűen nyú
lik bele északról a Kőképalja nevű városrész le
alacsonyodó fennsíkja. Á Séd alámosta a fenn
síknyúlvány lábát helyenkint, egyébként lösz és 
törmelék fedi. A Séd völgyéből meredek utcá
kon kell kikapaszkodni a Pajta-utcába, ez visz 
északra a káptalani kiskert mellé, majd azon
kívül a Papvásár nevű mezőre, hajdani kápta
lani vásártérre. Ez a rész volt a káptalani város
rész, szemben a Püspök-kertek körül elterülő, 
püspöki városrészekkel.

12
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A Nagyhídtól északfelé a Csorda-utcán, 
vagy északnyugat felé a Pápai-úton feljuthatunk 
a fennsíkra. Fenn a fennsíkon egészen új város
részt találunk, ez a Temetőhegy. Ide a török idők 
után svábokat telepítettek, mérnökileg kijelölt, 
párhuzamos utcák közé. Sajnos, a valószínűleg 
bécsi mérnöknek sejtelme sem volt Veszprém 
éghajlatáról, azért az utcák mind észak-déli irá
nyúak s alig van köztük kereszt utca. így az 
északi szél akadálytalanul rohanhat végig az ut
cákon s ha északon kígyulad valamelyik ház, 
nincs mód rá, hogy a tüzet megfékezzék, mind
addig, amíg a házsor le nem égett. Télen alig 
lehet itt az utcákon északi szélben járni, szegény 
embereknek van ilyenkor mit szenvedniük. Mi
lyen más volna itt a „mikroklíma", ha az utcák 
az uralkodó szélre keresztben futnának, tehát 
délnyugatról északkelet felé. A fennsíkra tele
pített svábok már úgyszólván teljesen elmagyaro- 
sodtak.

A lejtőn a rendetlen házcsoportok, zeg-zug 
utcák mindjárt elárulják, hogy ez régi városrész. 
Valóban, itt is régi kisiparos családok laknak, 
nagyon érdekes, egyáltalában nem németes, kis, 
kertes házakban.

A Nagyhíd vidékétől nyugatra, a Séd-völ
gyén mehetünk fölfelé s elmegyünk a Davidikum 
fiú-nevelő intézet kétemeletes nagy épülete mel
lett. Ezt a nagyszerű intézetet Zsolnay Dávid 
krimi felszentelt püspök, veszprémi nagyprépost 
létesítette 1809-ben kelt végrendeletével. Ebben 
130.000 forintot hagyott árvaház létesítésének 
céljaira. Az árvák nevelése 1811-ben kezdődött, 
az intézmény folyton fejlődött s legutóbb Fejér
vári József kanonok 137.000 koronás adománya



43. ábra. Szent László-kápolna és környéke. (Szerző felvétele).
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lehetővé tette az árvaház nagy arányú kibőví
tését.

A Dávid-árvaház mögött, kemény dolomit 
sziklafokon áll a Szent László-templom, az én 
időmben csak kápolna. 1359-ben már a kápolna 
fennállt s bucsujáró hely volt. Környezetéből 
nagyon szép a kilátás. Újabban átépítették egy
szerűen, Kissé rideg a látvány, talán majd ha 
fák nőinek a templom körül, szebb lesz. (43. 
ábra.) Mellékelt képünkön látni lehet a Temető- 
hegy déli lejtőjének zűrzvarosan fekvő, régi há
zait. Ez régi, kisiparos városrész, érdemes volna 
benne alaposabban kutatni. Fenn, jobbra a Te
metőhegy fennsíkjának képei látszanak. A Szent 
László-templomtól balra, lenn a völgyben lát
ható épület a Dávidikum. A templom mögött a 
Csatári-hegy látszik, a város legtávolabbi tarto
zéka.

Lenn a Séd völgyében vannak a malmok meg 
a Betekints és Kiskúti-csárdák, ezekről szóltunk 
már. A folyó alluviumán magában áll egy temp
lomrom. Ezt a templomot a jezsuiták építtették 
Mária Terézia korában, de talán be sem fejez
ték, amikor József császár a jezsuitákat elűzte 
s a templom ott maradt befejezetlenül, gondo
zatlant. Jelenleg igen festőies rom, jó volna a 
környékét parkozni és a romot a további pusz
tulástól megvédelmezni. (44. ábra.)

Most fejezték be annak az érdekes viadukté
nak építését, amely Veszprémet végre „átjár
hatóvá" teszi. A Mezőföld a Balaton és Fehér
vár felől jövő utak a Séd-völgy déli oldalán ér
ték a várost, a Szombathely, Pápa, Győr, vidé
kéről jövő utak a Séd völgyének északi oldalán. 
S a két összefutó útrendszer közt csak a szűk



4 4 . ábra. A  befejezetlen jezsuita-templom romja a Séd-völgyben. (Szérző felv.)
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Horgos-utcán át volt kapcsolat, de úgy, hogy le 
kellett ereszkedni a Séd völgyébe, aztán megint 
ki kellett mászni belőle. Most a völgyáthidalás 
megoldotta a dolgot. A Séd-völgy legszűkebb 
szorosa van a Szent László-kápolnánál, azért ide 
kellett tenni az "áthidalást. (45. ábra.) Most aztán 
a Vásártérről a Városháza elé vezet a fő út, in
nen a Püspök-kertet megkerülve, a Ranolder- 
utcába s ennek folytatásaképpen vágták át az új 
nagy utat a Jeruzsálem-hegy házai közt s úgy éri 
el a viaduktét. Ezen át aztán az újonnan épült, 
pompás pápai útba csatlakozik a nagyszerű autó- 
stráda. A Séd-völgy mélabús. de rendkívül ked
ves hangulatán nem változtat semmit ez az arro
gáns magasságban átívelő, modern építmény. 
Lenn a völgyben, a sziklák alatt ma is csak meg
van a léleknyugtató, édes, nyugalmas hangulat.

Veszprém valóban megérdemli a város nevet 
minden kicsinysége mellett is, mert lakosainak 
túlnyomó nagy része nem a város határában ter
melt termékekből él, hanem először is igen te
kintélyes az értelmiség, másodszor pedig lako
sainak túlnyomó nagy része iparos és kereskedő. 
Elég csak végigsétálni az utcákon, látjuk mind
járt, hogy minden házban vagy iparos, vagy ke
reskedő lakik, kivéve az intelligenciához tartozó 
egyének házait vagy lakásait. De tudjuk, hogy a 
céh-rendszer utolsó két évszázadában Veszprém
ben huszonnégy céh volt, ezek közt különösen 
erős volt a csapók, szűrszabók, tímárok, bogná
rok, pintérek, csutorások, csizmadiák és molná
rok céhe. Volt , idő, amikor 300-nál több szűr
szabó és ugyanannyi csizmadia, meg száznál 
több fazekas, majdnem ugyanannyi csutorás dol
gozott. Világos, hogy ezek nem a város lakói



45. ábra. A Séd-völgy áthidalásának legnagyobb íve. Mögötte a Vár északi
vége látszik.
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számára dolgoztak, hanem főként a szomszédos 
falvakat és mezővárosokat látták el, de egyes 
iparcikkek, mint a cifra szűr, a csikóbőrös ku
lacs, meg a mézesbáb országos hírűek voltak, 
tehát messze földről jöttek a veszprémi vásá
rokra. Még diákkoromban is országos vásárok 
alkalmával a csizmadiák úgy vitték a vásárra 
készítményeiket, hogy két legény a vállára vette 
a hosszú rudat, ezen függtek a csizma-párok, 
sokszor 24 pár is egy sorban. Kinn a vásártéren 
aztan a rudat két végénél fogva a sátorba fel
állított két állványra helyezték. Egész utcasorok 
voltak a csizmadiák sátrainak sorai, talán több 
ezer pár, remek csizma csalogatta a falusiakat.

A vasutak megépítése és a céhek megszün
tetése nagyon letörte a veszprémi ipart, de azért 
még ma is 92 cipész, 50 csizmadia, 52 szabó, 13 
női szabó, 33 kőmives, 18 ács, 27 asztalos, 12 
bádogos, 13 szobafestő stb. dolgozik a városban, 
kétségtelenül nem csak a városiaknak, hanem a 
vásárokra is. A kisipar helyett a gyáripar kezd 
felvírágzani,, van kékfestő, olaj-, szappan-, szik- 
víz-, ecet-, szűrposztó-, cementárú-, tégla-, ár
patisztító-, vaj-, faipar-, kötött- és szövöttárú- 
gyár, tehát kétségtelenül olyanok is, amelyek 
nem a város lakossága számára dolgoznak. 
Persze, mivel keményfán kivü! alig van a város
nak más nyersanyaga és nincs szene, nagyon cse
kély a vízi ereje, azért igazi nagy ipar nem fej
lődhet ki, Veszprém marad kisiparos (mert hisz 
ezek a „gyárak" is csak inkább kisipariak) és 
iskola-város, nagyra nem fog növekedni, de min
dig marad a kultúrának, az emelkedett lelki 
életnek egyik legfontosabb középpontja a Du
nántúlon.
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