
12. A település története
The history of the settlement 

A település több ezer éves múltjáról kelta, római, hun és avar leletek tanúskodnak. Anonymus szerint
Árpád fejedelem a hegyrôl gyönyörködött a táj szépségében, Gézának udvarháza lehetett a Pándzsa
fölött, Szent István pedig az általa alapított monostornak adta az itteni népeket és a környezô földe-
ket.

A hely fejlôdését a középkorban a Pannónia prédium, Alsok villa és Szentmárton város nevek jelzik. 
A monostor vár jelleget öltött, a porták száma földuzzadt, 1452-tôl a helység mezôváros volt.

A török többször feldúlta a várat és a várost, 1594–1598 között Gyôrrel együtt elfoglalva tartotta; a la-
kosság és a szerzetesek földönfutókká lettek. A 17. század végén visszatért az élet, telepesek érkez-
tek, céhek alakultak, majorság szervezôdött.

A 18. században a városban, a Váralján, a Tabánban és a Hegyben lakó telkes, iparos- és cselédla-
kosság létszáma 2500 fölé nôtt, újra megnyílt az iskola, a templomokban három nyelven folyt igehir-
detés.

A 19. században középületek, mûhelyek, üzletek, majorsági üzemek építményei sorakoztak az igaz-
gatási, céhes és kereskedelmi központként ismert helységben. A jobbágyfelszabadítás, a bôvülô is-
kolahálózat és az új egyesületek a polgárosodás jelei.

A 20. század mostohán bánt az egyesített, de városi rangjáról lefokozott településsel: pusztulásnak in-
dultak a szôlôk, a lakosságot háborúk tizedelték, a gazdaságot visszavetették a válságok, hogy aztán
az új helyzet, a felülrôl diktált idegen termelési és életmód semmivé tegye a korábbi századok vívmá-
nyait. Leépült az ipar és a kereskedelem, a gazdákat erôvel szövetkezetbe kényszerítették. A lakosok
jó része Gyôrben talált munkát, sok család a nagyvárosba költözött.

Bár a rendszerváltozás némileg kedvezôbb gazdasági-társadalmi viszonyokat hozott, az új beren-
dezkedés szétzüllött viszonyokat, a megelôzô évek különbözô próbálkozásaiban kifulladt törekvése-
ket örökölt. A lassan magához térô, 1965 óta ugyancsak Pannonhalma (elôtte Gyôrszentmárton) nevet
viselô település lélekszáma elérte a négyezret, 1996-ban a Fôapátsággal együtt ünnepelte ezeréves
fennállását. 2000-ben ismét városi rangot kapott, 2004 óta a Pannonhalmi kistérség központja.

The thousands-year-old history of the settlement is attested to by Celtic, Roman, and Avar era finds.
Anonymus, the famous unnamed chronicler of early Hungarian history, recounts that reigning Prince
Árpád delighted in the magnificent views from the top of this hill, Prince Géza probably maintained a
manor uphill from the Pándzsa Creek, and King St. Stephen bequeathed to the monastery he had
founded the surrounding lands and the folk inhabiting them.

The progress of the locality through Medieval times is signaled by a series of names that it consecu-
tively bore, from Pannonia Predium to Alsok Villa and Szentmárton. Over time, the monastery took on
the semblance of a fortified castle, and the number of households multiplied. In 1452, the settlement
was declared a privileged market town.

The conquering Ottoman troops ransacked the fortification and the town more than once, and held it
occupied, along with the city of Gyôr to the north, from 1594 to 1598, forcing both the monks and the
lay citizens into exile. Life slowly returned by the end of the 17th century as new settlers arrived, guilds
were organized, and a farmstead was reestablished.

During the 18th century, the number of smallholders, artisans and servants permanently residing in
various parts of the settlement such as in the Váralja, the Tabán, and the Hegy, topped 2,500. The
school reopened, and mass in the churches was celebrated in three languages.

In the 19th century, the town–now widely recognized as a major center of administration, guild organ-
ization, and commerce—incorporated a host of public service buildings, shops, various stores, and
farmstead processing plants. The abolition of serfdom, the ever expanding network of elementary
schools, and mushrooming associations all signaled a shift toward a bourgeois society.

The 20th century dealt a mean hand to the settlement–now officially merged in its various sections but
ultimately deprived of town status. Vineyards embarked on the road to destruction as the population
was decimated by a succession of wars; the general economy struggled in the grips of constant cri-
sis. The dictates of the planned economy that followed in the wake of the communist takeover im-
posed techniques of production and lifestyles perfectly alien to the spirit of this land, as well as fatally
detrimental to the achievements of former centuries. Industry and commerce withered as the region’s
farmers were forced into state-run cooperatives. Most of the residents found jobs in the larger city of
Gyôr to the north, and took their families with them.

Although the reinstatement of constitutional democracy and market economy brought about an ad-
mittedly more level playing field, the “new” order had inherited chaotic conditions and ambitions cap-
sized on the failures of the previous period. Slowly regaining consciousness, Pannonhalma–once again
known by this ancient name since 1965, instead of “Gyôrszentmárton”—soon numbered 4,000 resi-
dents, and in 1996 it celebrated its thousandth year in existence, along with the Abbey itself. In 2000,
Pannonhalma was restored to town status, and in 2004 it was named the center of the Pannonhalma
Micro-Region. 

Piactér – 1900 körül
Market Square (around 1900)

Piactér – 1940-es évek
Market Square (1940’s)
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Fotók: Izer Zoltán, Pottyondy Ákos, Pannonhalmi Fôapátság

Tallián a kistemplommal
Tallián with its lesser church

Gyôrszentmárton – 1930-as évek vége
Gyôrszentmárton (late 1930’s) 

Pannonhalma a Szent Imre út felôl – 1900 körül
Pannonhalma from Szent Imre Road (around 1900) 

A Fôapátság a Szent Imre út felôl
– 1940-es évek
The Abbey from Szent Imre Road (1940’s)

Gyôrszentmárton – 1896
Gyôrszentmárton (1896)

Váralja – 1940-es évek
Váralja (1940’s)

Látkép a toronyból – 1900-as évek eleje
View from the turret (early 1900’s) 

Egyéni gazda – 1950-es évek
An independent farmer (1950’s) 

Liget – 1940-es évek
Liget (1940’s)

Liget – 1900 körül
Liget (around 1900) 

Piactér – 1896 elôtt
Market Square (before 1896)


