
Történeti adatok Pápa topográfiájához 

Pápa a Dunántúl jellegzetes kis városai közül is kiemel
kedik érdekes régi házaival, udvaraival, műemlékeivel. 
Főtere egyike legszebb barokk tereinknek. A tér kialakí
tását és beépítését a szakirodalom a város földesurának, 
Esterházy Károly egri püspöknek tulajdonítja. Eszerint 
ő jelölte ki a város mai főterének négyzetes elrendezését, 
építtette a teret uraló nagytemplomot és alakíttatta át a 
maihoz hasonlóvá a tér északi végében álló U-alakú kas
télyt. 

Kiss István még ezeken túlmenő eredményeket is tulaj
donít Esterházy Károly egri püspöknek. „Nemcsak a pá
pai hitközség, hanem maga a város is igen sokat köszön
het e nagy embernek. Hajdan e város rendezetlen, kisebb 
vidéki város volt. Utcái rendezetlenek, házai aprók, a 
bástyák körül szerteszórva. A mostani termékeny tókert 
és gyönyörű park helyét sással, náddal félig benőtt 
halastó foglalta el, melyet a Tapolca és Bakonyér vizei 
tápláltak. S amivé most lett Pápa, alapját az ő zsenialitá
sa, bőkezűsége vetette meg. Közlekedésre alkalmas uta
kat és utcákat teremtett, a mai nagypiac is főleg az ő érde
me".1 

Kétségtelen, hogy Esterházy sokat tett Pápa fejlődésé
ért, azonban az említettek elsősorban a fejlődés objektív 
menetének eredményeként jöttek létre. Ahhoz, hogy eze
ket nyomon kövessük, szükséges Pápa XVI—XVII. szá
zadi alakulásának elemzése, társadalmi, gazdasági viszo
nyainak feltárása. 

A főtér egyik legmonumentálisabb épülete a nagy
templom. A tér közepén, szinte annak fókuszában áll. 
Hatalmas kettős tornya a város szimbólumává nőtt. 
A tégla-alakú teret lezáró utcasor és a nagytemplom épü
lete között léptékeltolódás tapasztalható. Kicsit az az 
érzésünk, mintha Felmer nem ide, hanem máshová ter
vezte volna a templomot. Stílusa ugyan beleillik a copf
házak soraiba, mérete azonban „kicsit" eltér a közvetlen 
miliőtől. 

Pápának e templomot megelőzően is volt plébánia
temploma, úgy tudjuk, szintén a főtér közepén állt, a mai 
nagytemplom helyén. Ez a templom sok vihart látott s a 
város történelmével szorosan összenőtt, hiszen egyben 
a reformátusok régi temploma volt. Ezenfelül vártemp
lomul is szolgált. Még a középkorban épült. Ez lehetett 
évszázadokon át a város szíve, központja. Kertjében folyt 
évszázadokon át a temetkezés s kriptájába kerültek a vá
ros nemesei, módosabb polgárai. Ahhoz, hogy a város 
mai arculatának kialakulását megismerhessük, előbb a 
XVI—XVII. századi képét rekonstruáljuk. 
A mai pápai nagytemplom a XVIII. század 70-es, 

80-as éveiben épült. Egykori leírások szerint már az új 
templom falai álltak, amikor a régi templom elbontásá
hoz hozzáfogtak. Esterházy Károly egyik, 1772 október 
8-án kelt levele szerint „azon légyen mind pápai plébános 
úr, mind pápai praefektusunk, hogy a jövő esztendőnek 
végeztével a födelet rá lehessen tenni". Úgy látszik azon
ban, hogy az építkezés akadozik, mert 1773 június 14-én 
arról intézkedik Esterházy, hogy a templom fedelét a tata} 
ács készítse. Csak 1773 telén kezdenek a régi templom 
lebontásához. Először a harangokat emelik ki, majd az 
oltáriszentséget szállítják át december 26-án a barátok 
templomába. Ezt követően az oltárokat bontják. A 1774 
március 27-én kelt jelentés szerint a plébános „a régi 
templom falait a föld színéig szerencsésen „lebontatta", 
egyedül a torony mintegy két ölnyi része áll".2 Tehát az új 
templom — legalább is alapjaiban — már áll, amikor 
a régi lebontását megkezdik a plébános utasítására. E sze
rint az új templomot a régitől jobbra is, balra is építhet
ték, csak éppen oda nem, ahol a régi állt. 

Sokáig az volt a helytörténetírók szilárd meggyőződé
se, hogy az új templomot pontosan a régi helyére építet
ték. Míg azonban a mai nagytemplom kettős tornyával 
délre néz, a régi vártemplom homlokzatával délnyugat
nak fordult. Pontos helyét is megjelölhetjük egykori 
térképek és festmények segítségével. A város egykori 
templomát ábrázoló egyik városképet a barátok templo
mában őrzik. Az egykori votív-kép 1683-ban, az akkori 
pestisjárvány alkalmából készült. A másik, vártemplomot 
ábrázoló festmény évszázadok óta a kastély nádor-ter
mében volt. Ezen a XVIII. század közepéről való ábrázo
láson a mai nagytemplom őse — az egykori vártemplom 
— a házak közé ékelődő épületként szerepel. A várárok
tólkezdődő, lépcsőzetesen egyre előbbre lépő házsor csak 
a vártemplom táján éri el a mai főutca szintjét. A temp
lom déli oldalfala és a mellette levő, kicsit előreugró, ún. 
Botka-ház északi oldala alkotja a mai Lábasház közét, 
az ún. Ruszek-közt. Ebből úgy tűnik, hogy a lerombolt 
egykori vártemplom a mai plébánia helyén állott. Ez 
azonban elrajzolás, mert a Maynzeck-féle, egyébként 
pontosnak látszó térképen3 a templom a tér közepén, dél
nyugatra fordulva állott, a mai nagytemplom tengelyé
vel derékszögben. A templom beékelődése az utca házai 
közé önmagában szokatlan XVII. századi városképi 
mozzanat, de még mindig nem elég bizonyíték arra, hogy 
Pápán nem így, hanem másképpen volt a XVII. század
ban. Lássuk, mit bizonyítanak egyéb dokumentumaink. 
A Főtér kastélytól a lábasházig terjedő házsorának 
szintje a valóságban alig, sőt talán el sem tért a maitól, 
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1. Részlet Pápa város 1735-ben készült felméréséről (J. H. Maynzeck ura
dalmi mérnök munkája). 

1. Teilskizze über die Vermessung der ungarischen Stadt Pápa (1735). — 
Bearbeitet vom Gutsgeometer J. H. Maynzeck. 

1. Détial du cadastrage de la ville de Pápa (travail de J. H. Maynzeck, 
ingénieur de grande propriété, 1735). 

1. Часть топографической карты города Папа, изготовленной в 1735 
году. 
(Работа инженера Й. X. Майнцека.) 

mint ez a Maynzeck-féle, 1770-es térképmásolat és a város 
mai helyszínrajzának egybevetéséből kiderül. Sőt, nem
csak az utcaszintek maradtak régiek, hanem a telkek meg
osztása és a házak tömbjei is. A telkek beépítettsége ma 
is túlzsúfoltnak hat. A telkek osztottságával vált lehetővé 
a mai Teleki Blanka — volt Csáky elnevezésű — utca ki
alakítása és részbeni beépítése is. Ha a vártemplom nem 
a tér közepén, hanem a főtér házai között állott, — a mai 
katolikus plébánia és az ettől északra álló épület helyén— 
akkor a telkeken nem állhatott épület a XVII. század kö
zepén. 

Ezzel szemben a főtér kastélytól a lábasházig terjedő 
házai közt a templom helyét hiába keressük. Az utca
negyed két legdélibb háza a 8-as és a 9-es helyrajzai szá
mot viseli a Maynzeck-féle térképen. A 9-es számú 
1660-ban ref. parókiaház volt, míg ennek kastély felőli 
szomszédjában 1660-ban Barcza György lakott.4 Tehát 
még ha a múzeumban lévő városlátkép felől kétségeink 
lennének, akkor sem lehet semmiféleképp' feltételezni, 
hogy e telkek helyén állt volna a város régi plébánia
temploma. Egyébként ennek a Maynzeck-féle térkép is 
ellentmond, mert ezen is ugyanúgy a tér közepében áll a 
plébániatemplom, mint egyéb ábrázolásokon. 

Megközelítően pontos helye is megjelölhető az 1683-as 
votív-kép és a múzeum XVIII. századi festménye segítsé
gével. Említettük, hogy ez utóbbin a templom mintha 
a plébánia helyén állna. Ez így valószínűleg elrajzolás. 
Az azonban elfogadható, hogy a templom a tér közepén, 
a plébánia előtt állott, homlokzatával a Zichy-ház déli 
felének fordulva. 
Hasonló eredményre jutunk, ha az 1683-as votív-kép 
sajátosságait vizsgáljuk. E szerint a régi vártemplom a 

mai nagytemplom homlokzati kapujának nyugati osz
lopáig terjedt, s apszisa csak 15—20 méternyi távolságra 
állhatott a plebániaháztól. 

Említettük, hogy csak akkor fogtak a régi templom 
lerombolásához, amikor az új templom falai már elké
szültek. Adataink szerint a lebontás első mozzanataként 
az oltáriszentséget szállították át a barátokhoz. Csak 
ezután kezdték meg az oltárok, majd a főfalak lebontását. 
A régi templom — mint ez XVIII. századi leírásainkból 
ismeretes — háromhajós volt, mindmáig legteljesebb 
leírása Pongrácz Gáspár pápai plébánosnak köszönhető, 
aki Universale Saluberrium Anthore с Nagyszombatban 
megjelent könyvében részletesen foglalkozik a templom 
állapotával. Szerinte a győri székesegyház mellett Dunán
túl egyik legnagyobb temploma volt. Három hajójában 
egy-egy oltár s egy-egy kripta volt. Amikor az új nagy
templom épült, Magyarországon már megszűnt a temp
lom melletti és a kriptában való temetkezés, ennek elle
nére az új nagytemplom alsó terét hatalmas, többrészes 
kripta foglalja el. Miután a régi templom lebontását a 
téli és a kora tavaszi hónapokban végezték, szinte ma
gától adódik a feltételezés, hogy a régi templom kriptá
jából a halottakat az új nagytemplom kriptájába szállít
hatták át. 

Nemcsak a régi vártemplom helyének pontos megjelö
lése fontos topográfiai kérdés, hanem a város más egykori 
középületeié is. A mai katolikus plebániaház volt a város 
egyik református parókiája. A másik parókiaépület he
lyét mindmáig nem ismerjük, pedig ahhoz, hogy a refor
mátus intézmények — mint például az iskola — kialaku
lását, eredetét megismerhessük, ennek helyét is tudnunk 
kell. 
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A topográfiai tájékozatlanság komoly hibák forrása 
lehet. Ezért mindenekelőtt néhány fontos XVII. századi 
pápai középület helyét próbáljuk a források-adta lehető
ségek keretei között megjelölni. 

Fontos XVII. századi pápai középületek: Bernhard Máté 
nyomdája, az ősi pápai református kollégium, az egykori 
parókiák és nem utolsó sorban maguk a templomok. 

Tóth Endre szerint Esterházy László földesúri tevékenysé
ge komoly ellentétekkel kezdődött, hiszen mint olvashatjuk, 
„a gróf-főkapitány protestáns várvédő katonáit... azzal fe
nyegette meg, hogy idegen fegyveresekkel fogja őket kénysze
ríteni — vagy a vár elhagyására, vagy parancsainak való enge
delmeskedésre". „Adatainkból kiderül — írja Tóth Endre —, 
hogy 1649-ben a földesúr plébánost hozott a városba és an
nak lakásául az egyik prédikátori házat elfoglalta. Ebben az 
elfoglalásban nem akartak segíteni a várvédő vitézek s emi
att a főkapitány lázadóknak minősítette őket." 

Ugyanakkor az említett „parókiafoglalásról" és erről a ház
ról hivatalosan csak azt jegyezték fel, hogy „János prédikátor 
háza" volt s ekkor „per defectum" a földesúrra szállott vissza. 
Ezért ezt a házat Barcza Györgynek adományozta a gróf. 
Majd néhány mondattal később, egy érthetetlen logikai for
dulattal így folytatja Tóth Endre: „A pápai egyik prédikátor, 
Czeglédy püspök halt meg ez évben s így maradt üresen ak
kor ez a ház. Czeglédy utódát Szeli Györgyöt más lakásba 
kellett költöztetni."5 

János prédikátor említett s a földesúrra visszaszállt háza 
a mai katolikus plébánia kastély felőli szomszédja volt, így 
ez sohasem lehetett katolikus plébániaház. Tóth Endre nem
csak topográfiailag tájékozatlan, hanem az események objek
tív folyamatait sem ismeri. Czeglédy püspök valóban meghalt 
1649-ben s helyére Szeli Györgyöt emelte püspökké az egy
házkerület, „parókiafoglalásról" azonban szó sem volt 1649-
ben. E kérdéseket teljes egészében tisztázza az 1662. évi tanú
kihallgatási jegyzőkönyv, mely emellett még néhány fontos 
topográfiai, sőt történeti kérdés megoldását is lehetővé teszi. 

A gróf 1662-ben Szeli György prédikátort s az iskolames
tert az úriszékre, Laki Márton prédikátort pedig a városi 
tanács elé idézte. Laki Márton a Sári István helyére kerülő 
Bereczky Péter esperes örökébe lépett 1658-ban, így a Sári 
István házának egykori lakóiról 1662. január 8-án felvett 
tanúkihallgatási jegyzőkönyv Laki Márton megidézésekor 
keletkezett.6 Szabó István 45 éves füredi nemesember vallo
másából kiderül, hogy Lakit azért idézték a városi tanácsra 
és nem az úriszékre, mert lakóháza, melynek egykori lakóiról 
faggatták, „a Váras számára volt mind az Scholával együtt", 
míg az a ház, melyben Szeli György lakott, a földesúrhoz 
tartozott joghatóságilag. 

A vizsgálattal és eredményeivel Tóth Endre is foglalko
zik.7 Szerinte: „a tanúkihallgatásokból tudomásul kellett 
venni a vármegyének s a grófnak is, hogy abban a házban, 
melyben ekkor Szeli György prédikátor lakott, emberemlé
kezetet meghaladó idők óta mindig prédikátorok laktak s 
rajtok kívül egy ideig ott volt a szállása Bernhard Máté 
nyomdásznak is, de mindig szabad telek volt, soha az után 
a földesúrnak semmit sem fizettek". 

Az eredeti jegyzőkönyv szerint a Sári-féle házban előbb 
Czeglédy Pál lakott, majd amikor Sári István németországi 
tanulmányútját befejezve prédikátorrá lett, Czeglédyt abba 
a parókia-házba költöztették „kiben mast Szeli Uram lakik". 
Ebből is nyilvánvaló, hogy a Szeli-féle épülettel szemben itt 
egy másik épület egykori lakói után tudakozódnak. Lakói 
közül Sári István évekig mint rektor szerepel, csak Pathai 
halála után avatják lelkésszé. Szeli György is csak addig la
kik itt, míg az egyházkerület püspökévé választják. Az épü
let és a benne lakó prédikátorok a városi joghatóság alá tar
toznak. Ez is mutatja, hogy a benne lakó prédikátorok tevé
kenysége különbözött a másik parókián lakó prédikátoroké
tól. Szeli György és elődei a másik épületben lakták a várat, 
s így a földesurat szolgálták. Ugyanakkor „az pörlő házban 
mindenkor Prédikátorok laktak Váras számára és soha 
Jobbágy ház nem volt . . ." — olvashatjuk Szabó János 57 
éves veszprémi szabados vallomásában.8 Az épület funkció

jára is fény derül Rácz Katalin vallomásából, aki szerint ez 
a parókiaház „a Schola végében a bástya felől vagyon". 
A város 1660-as összeírásában két parókiaház szerepel a 
Ruszek-köz és a kastély közötti városnegyedben. Ha az ösz-
szeírás sorszámait összevetjük a Maynzeck-féle XVIII. szá
zadi térkép telekszámaival, az eddigiekkel mindenben egye
ző, sőt ezeket érdekesen alátámasztó eredményeket kapunk.9 

E szerint az egyik parókiaház a mai főtér házai között áll 
és déli oldala a Ruszek-közre néz. Kétségtelen, hogy ez az 
épület volt a mai katolikus plébánia őse. A mai plébániaház 
és ennek kastély felőli szomszédépülete már a XVII. század 
közepén is osztott telken állt. A két telek Teleki Blanka 
utca felőli részén állt a reformátusok ősi iskolája, mely az 
egykori összeírásban a térképmásolaton 10-es telekszámmal 
szerepel. Kiss Ernő szerint „az első református iskola a vá
ros piacán állott, ahol a templom is volt, református tornyá
val keletnek nézve... Mivel azonban 1660-ban a város pia
cáról kiszorultak, s attól messze távozni mégsem akartak, 
új templomuk a piac tőszomszédságában épült. Az említett 
iskolában volt egy nagy auditórium, tógátus deákoknak való 
öt tágas szoba, a tanulóifjúságnak hét classisa, vagyis a tanulók 
különös szobái, egy közönséges könyvesház, a professzornak 
egy szobája, konyhája és a felső emeletben egy museuma, 
kántornak is egy különös szobája".10 Tehát Kiss szerint ez 
a piactól kissé távolabb álló iskola már nem az első, ha
nem a második helye a reforátusok ősi iskolájának. Ezzel 
szemben 1660-ban a reformátusok nemcsak mindkét paró
kiájukat bírják háborítatlanul, hanem iskolájukat is. A 
Ruszek-köz és a kastély közötti városnegyed házainak egy 
része a bástyára nézett, vagyis a házakat egy szűk zwinger 
választotta el a bástyától. Ezért vallotta Rácz Katalin, hogy 
az a prédikátor-ház, melyben most Laki Márton lakik az is
kola végében, a bástya felől van. Az épület pontos helyét is 
kijelölhetjük. A mai katolikus plébánia-épület és az ettől 
északra álló ház telkének bástya, vagyis a mai Teleki Blanka 
utca felőli részén állt a reformátusok ősi iskolája, ablakaival 
és bejáratával a bástyának fordulva. A református iskola 
mellett, ettől északra volt az a református parókia-ház, mely
nek egykori lakói után Laki Mártontól tudakozódtak a vá
rosi hatóság képviselői. Ez az épület is ugyanúgy osztott tel
ken állt, mint az ősi iskola. A telek északi szomszédja Szabó 
György volt 1660-ban. A református parókiaház két kes
keny telek bástya felőli fundusán létesült. A telkek főtérre 
eső része 1660-ban Mészáros Ferencé és Szűcs Jánosé volt. 
Ez a két telek főtér felőli része a Ruszék-köztől a kastély 
felé eső 3* és 4. házat foglalta magában. Miután a szóban 
forgó területen a telkek osztódása a XVI. század közepe 
óta nyomon követhető, az egykori református parókia épü
lete mindmáig konstatálható. Ebben az épületben állt az a 
Batthyány-féle nyomda, melyet Bernhard Máté vezetett. A 
nyomda Batthyány II. Ferenc nevéhez fűződik. Pathay István 
pápai ref. lelkész 1617-ben írt levele szerint a nyomda már 
Pápán van, de felállítása még nem történt meg. A nyomda 
másfél évtizedig működött. Tevékenységének utolsó nyoma 
1632-ből való. Batthyány Ádám ebben az időben katolizált s 
a vallásváltoztatás miatt erősen a protestantizmus ellen for
dult. Valószínűleg azért szállíttatta el a nyomdát Pápáról, 
hogy ne hirdethessék vele továbbra is a protestantizmus esz
méit. A házban Bernhard Mátén kívül más kiváló férfiak is11 

laktak rövidebb vagy huzamosabb ideig, mint pl. Kanizsai 
Pálfi János, Pathay István, Czeglédy István és a reformáció 
más kiváló alakjai12 

Az épület még 1682-ben is „Kálvinista Parochia"-ként sze
repel. A parókia északi szomszédjaként emlegetett Szabó-féle 
ház a század második felében úgy látszik a leányági örökös 
Papp-okhoz került, akiktől 1682-ben Szabó Benedek váltja 
magához. A ház „napkeleti szomszédja a Bástya, délről pe-
digh a Kálvinista Parochia", tehát kétségtelenül arról az 
épületről tájékoztat az 1682-es adománylevél is, mint az 
1662-es tanúkihallgatási jegyzőkönyv. Érdekes, hogy míg a 
mai katolikus plébánia helyén álló prédikátorház státusza 
körül évtizedekig változatlan a helyzet, addig az iskola mel
letti épületet csak ügyes machinációkkal sikerül a reformá
tusoknak kézben tartaniok. Említettük, hogy az ebben lakó 
prédikátorok városi szolgálatban álltak, így érthető, hogy a 
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város katolizálásával ezek helyzete labilissá vált. Az iskola 
melletti parókia-házat 1672-ben, Laki Márton zaklatása után 
alig tíz évvel — a földesúr gr. Esterházy Ferenc már Gal-
góczy Istvánnak és feleségének Kemleky Katának adja 52 
tallérért inscriptióba. Liszkay szerint13 ez a ház a „bástya
utcában, a reformátusok iskolája szomszédságában" állt. 
Miután a „Bástya", a volt Ranolder-intézet környéke a vá
ros egy másik pontján található, Liszkai közleményéből nem 
derült ki félreérthetetlen bizonysággal, hogy melyik épületet 
említi az adománylevél. Az eredeti oklevélben szó sincs 
„bástyautcáról". A ház, melyet a földesúr Galgóczynak és 
feleségének „adományoz" a „Bástya mellett lévő Uczczában 
(áll) kinek föl szélrül Várunk felé Szabó György Háza, Ali 
szerül pedig az Kálomisták Oskolájuk szomszédi". Tehát az 
eredeti oklevélből kiderül, hogy Szabó György már említett 
háza és a református iskola közötti épület szerepel az ado
mánylevélben. Az épület még 1691-ben is református paró
kiaház. Ekkor ugyan már az adományos Galgóczy István 
nem él, a ház fia Galgóczy Imre tulajdona. Tőle veszi 
inscriptióba 1691 május 4-én Pártos István és adja „az 
Pápoi Helvética Confession lévő Eclésiánok... " A ház azon
ban úgy látszik nem sokáig marad a reformátusok kezén, 
mert a század utolsó éveiben a várhoz tartozó parókiát is 
elveszi tőlük a földesúr. 

A múlt század elejétől az volt a közhit, hogy 1660-ban nem
csak templomukat és ispitálukat14 veszi el tőlük a földesúr, 
hanem iskolájukat és mindkét parókiájukat is. Ezzel szem
ben az iskola és a két parókia még évtizedekig megmarad 
kezükben. A templom elvétele miatt a kollégium udvarán 
emeltek auditóriumot, úgy látszik már az elvétel (1660) utáni 
évtizedekben. 1696-ban ez a templom már javításra szorul, 
mint ezt a református egyház április 9-től vezetett számadása 
tanúsítja. Nemcsak az iskola személyzeti szobáit alakítják át, 
hanem a templom kórusát is kijavítják. A reformátusok 
azonban 1660 után sem mondtak le elveszett templomuk 
visszaszerzéséről, ezért a kollégium udvarán álló ideiglenesen 
emelt auditóriumot csak átmeneti otthonuknak tekintették. 
1725-ben még mindig „Könnyes Szemmel" nézik Templo
muknak pusztán való állását és attól való megfosztásukat, 
„mellynek visszaszerzésében Isten tudja mennyit költöttének 
ennek az Ecclésiának Tagjai és most is sokat fáradoznak", 
— mint írják. Az iskola kb. 1725-ig állt a mai római kato
likus plébánia és a mellette álló épület telkének Teleki Blanka 
utca felőli részén. A török hódoltság, majd a kuruc—labanc 
háborúk viharai miatt úgy látszik az épület állaga erősen meg
rongálódott „Mert bizony ez az Ecclésia itt eleitül fogva a 
törésen és a Bástyán állván erőssen meg fogyatkozott... " — 
írják a gyűjtőíven. 

Az eddigieket összevetve megállapíthatjuk, hogy a Ru-
szek-köz Teleki Blanka utcai részén állt még a XVII. szá
zadban, sőt a XVIII. század elején is a reformátusok ősi 
scholája. A kastély felőli szomszédos parókiaépület az isko
lával együtt kezdettől a városi joghatóság alatt állott, míg a 
mai katolikus plébánia helyén álló prédikátorház — a benne 
lakó prédikátorral együtt — a várhoz tartozott. A mondot
tak szerint a reformátusok iskolája városi iskola volt még a 
XVII. század elején és közepén is, sőt valószínűleg, mint ilyen 
lett a reformátusoké a XVI. század elején, amikor a város 
behódolt a reformációnak. A XVII. század közepén azonban 
mint városi iskola már alig fungált, mert a városban 1638-ban 
letelepedett pálosok iskolája átvette az ősi református vá
rosi iskola funkcióját. 1660-ban már mintegy 100 tanuló 
járt a pálosok iskolájába, ezzel szemben a református iskola 
tanulóit — talán számuk alacsonysága miatt — már nem 
tartják nyilván. A város katolizálásával és az iskola jellegével 
állt összefüggésben, hogy az iskola melletti prédikátorház tu
lajdonjogi kérdései mind többet foglalkoztatják a várost és a 
földesurat. 

A Ruszék-köztől a kastélyig terjedő háznegyed valamikor 
a XVI. század elején még egyetlen jobbágytelek volt ugyan
úgy, mint a Ruszék-köztől a mai városi tanácsig terjedő 
utcasor. 1660-ban ugyanezen a telken már 11 épület áll. 
A telkek fél- és negyed-helyesek. A differenciálódás a XVI. 
század első éveiben ment végbe, mert 1510-ben, a Szapolyai-
féle oklevél kiadásakor az egész telken még csak egyetlen 

ház állt. Hogy az adománylevélben ugyanerről a telekről van 
szó, az nemcsak abból derül ki, hogy a katolikus plébánia 
épülete ma is itt áll, hanem abból is, hogy a telek házai adó-
és szolgálatmentesek. A XVII—XVIII. században még ele
venen élt, hogy ez 1510-ben Szapolyai által az egyháznak 
adományozott jobbágytelken épült a reformátusok iskolája 
és két prédikátorháza is. Mikor 1727-ben a reformátusok, 
az iskolájuk udvarán álló torony megrongálódott tetejét akar
ták megcsináltatni, Pongrácz Gáspár plébános nemcsak ez 
ellen tiltakozik, hanem egyáltalán kétségbevonta a reformá
tusoknak azt a jogát, hogy intézményeikkel e negyedben szé
keljenek. Mint válaszlevelében írja — „a reformátusok épü
letei nem úgynevezett szabad funduson vannak, hanem azon 
a telken, melyet valamikor Szapolyai János adott a pápai 
pébániának az uradalom földjeiből és pedig a Mária oltá
ránál mondandó misékre". De tudták ezt a reformátusok is, 
hiszen az iskola melletti parókiaház egykori okmányai közt 
ott van az 1510-es Szapolyai-féle adománylevél is. 

Figyelemre méltó, hogy a telekkel együtt egy üresen álló 
házat is ajándékoz Szapolyai a plébániának. Ez a ház az ún. 
halastó partján áll. Mivel a későbbi prédikátorházak közül 
az egyik közvetlenül a tó partján áll, az iskola és a bástya 
között, valószínűbb, hogy erről és nem a katolikus plébánia 
helyén álló épületről van szó az oklevélben. Míg a másik, a 
plébánia helyén álló parókia a várlelkész otthonául szolgált, 
ebben a városi lelkészek laktak a XVI. század végén, a XVII. 
század folyamán. Pápa csak a mohácsi katasztrófa utáni év
tizedekben válik végvárrá, így érthető, hogy a várlelkészek 
otthonául szolgáló parókiát csak a véghellyé való átalakulás 
után szervezhették, míg az iskola melletti városi lelkészség 
már a reformáció meghonosodásával létesült, valószínűleg a 
katolikus plébánia helyén. 

Két lelkészségre és prédikátorra utaló adattal már a 
XVI. század utolsó évtizedeiben találkozhatunk a pápai re
formátus egyház iratai közt. Református egyháztörténészek 
szerint (Tóth E.) már Huszár Gál és Sztáray Mihály együtt, 
egyidőben voltak Pápa prédikátorai. Kanizsai Pálfi János 
1612-ben kelt meghívó levelében már régi városi szokás
ként emlegeti, hogy a városban „mindenkor"... „két pré
dikátor lakott". Világos, hogy a „régi szokás" és a „minden
kor" kifejezések nem vonatkozhatnak a közvetlenül ekkori 
(1612) állapotra, hanem az ezt megelőző évtizedekre. Ennek 
tisztázása azonban már nem ránk, hanem egyháztörténé
szekre tartozó kérdés. Egy bizonyos, hogy az utcanegyed 
1510-ben emlegetett legelső háza a mai Teleki Blanka utcá
ban állt s a tóra nézett. Ez a ház még a jobbágytelek tarto
zéka volt, s feltehetőleg a középkorban építették. A másik 
prédikátorház — a mai katolikus plébánia telkén álló épü
let-komplexum, a XVI. század 70-es, 80-as éveiben épülehtett 
prédikátorház céljaira. Az iskola ugyancsak 1510 után léte
sült, még jóval a másik prédikátorház előtt. Ez az épület is 
a halastóra nézett. 

Érdekes, hogy a tó mint a város-struktúra egyik döntő 
tényezője szerepel ezekben az évtizedekben. A véghellyé 
való átalakulással a tó és a város közé palánkot emelnek, 
ezzel megszűnik a tó mint városképalakító tényező. 
A beépülés irányai megváltoznak az új konstellációval. 
1660-ban a tó partján álló házak viselik az utcanegyed 
utolsó házszámait, mintegy ezzel is kifejezve, hogy ezen 
a részen az építkezések akadályoztatása miatt a házszá
mok már nem növekednek. Nem feladatunk, hogy Pápa 
késő-középkori alakulásával foglalkozzunk, noha érde
kes feladat lenne a tó település-alakító, formáló szere
pével behatóbban foglalkozni. A mai főtér házai és telkei 
a XVI. században alakultak ki. A házsort északról a 
várkastély zárta le, ezért a házak sora korszerűen alakult. 
Az első ház a Teleki Blanka utca északi sarkán állt, 
innen a mai katolikus iskola helyén álló épülettel 
fordult a főtér felé. A Ruszek-köz volt a főtéri-rész utolsó 



száma, innen ismét a mai Teleki Blanka-utca követke
zett. 

A főtér másik oldalán, a Korvin utca felén ugyancsak 
kelet-nyugati irányú a telkek elhelyezkedése. Ez is mu
tatja, hogy a településformáló tényezők között egy 
olyannak is kellett lenni, mely a telkek ilyen irányulására 
kihatott. A XVI. század közepétől, a palánkrendszer 
kilalakulásától új településformáló tényező alakul ki. 
Miután a palánk elválasztja egymástól a tavat és a várost, 
lassanként az utca iránya is megváltozik. A mai Teleki 
Blanka utcából szűk zwinger lett, mely a háborúskodások 
évszázadaiban — a bástyák közelsége miatt — nemcsak 
kellemetlen, hanem veszélyes is volt. Ezenkívül itt csak 
földszintes épületet emelhettek, mert az emeletes épület 
a bástya fölé magasodott, ezért építését a földesúr-vár
kapitány tilalmazta. Elsősorban ezért terjedt a város a 
főtér felé. A mai városi tanács — egykori pálosszékház — 
épületét magábafoglaló másik telek, illetve utcanegyed 
hasonló fejlődésen ment át a XVI. század második felé-

1 Kiss István: A pápai plébánia története, Veszprém, 1908. 33. 1. 
* Uo. 99—102. 1. 
* Pápa Helytörténeti Múzeum Adattára. Maynzeck-féle térkép. 
1 OL. Esterházy csal. hitbizományi lt. Cs. 700, n. 11 622. 
6 Tóth Endre: a pápai református egyház tört. Pápa, 1941. 69. 
* Pápa, Dunántúli Ref. Egyházker. Lt. Liszkay-iratok 47. sz. oki, 
' Tóth E. i. m. 84. 1. 

Beiträge zur Topographie der 

Die Studie berichtet über einen zeitlich und räumlich eng 
begrenzten Abschnitt der geschichtlichen Entwicklung der 
Stadt Pápa. Verfasser schildert darin, von Epoche zu Epoche 
schreitend, die geschichtliche Gestaltung des Hauptplatzes 
der Stadt, also des Stadtkerns, vom XV.—XVI. Jahrhundert 
bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts. 

Vom Beginn des XVI. Jh. an mußte sich auch die Stadt 
Pápa auf Verteidigung gegen die vordringenden osmanischen 
Heere einrichten und es entstand eine die Stadt umgebende 
Ringmauer. Eben aus diesem Grund, aber auch wegen der 
andauernden Türkennot wurde die Ringmauer zu einer eigent
lichen Sperrmauer zwischen den Außenweilern und den in
nerhalb der Mauer gelegenen leibeigenen Anwesen. Demzu
folge ändert sich auch die Servitutpflicht der leibeigenen 
Bauernschaft entsprechend den besonderen Erfordernissen 
der Grenzfeste und dies wirkt sich auch auf die topographi
sche Gestaltung der Stadt aus. 

ben, a XVII. század elején. Itt is találhatunk 1660-ban 
néhány olyan házat, mely nem a mai főutcára, hanem 
a tóra nézett. Valószínűleg itt is ezek a házak tekintendők 
az utcanegyed legrégibb épületeinek. 

A végvárrá válás döntően befolyásolja a város fejlő
dését. Nemcsak az utcák irányai alakultak át, hanem 
belváros egész fejlődése megváltozott, átalakult. A válto
zások okai között nemcsak az életforma-változás hatott 
vissza a városkép szerkezeti alakulására, hanem az élet
formát megváltoztató, alakító körülmények közvetlenül 
is. Ezért a kérdés tanulmányozásánál az egyiknek épp 
oly szerepe van, mint a másiknak. 

Pusztán néhány városformáló, alakító tényezővel fog
lalkoztunk. A szorgalmas és körültekintő vizsgálódás 
bizonyára még jónéhány eredőt feltár, elemez. Települé
seink kialakulása bonyolult társadalmi-történeti fejlődés 
következménye. Ezért az okok keresésénél vissza kell 
nyúlni a középkorba, mely a település szerkezetét ki
alakította, mint ezt rövid vizsgálódásaink bizonyítják. 

Katona Imre 

8 Pápa, Dunántúli Ref. Egyházker. Lt. Liszkay-iratok 47. sz. oki. 
• OL. Esterházy csal. hitbizományi lt. Cs. 700, n. 11 622. 

10 Pápai Lapok, 1894. szeptember 23. 
11 Jenéi Ferenc: Ferenczy Lőrinc nyomdájának történetéhez. Magyar 

Könyvszemle, 1961. 3. sz. 299. 1. 
12 Vö. 5 és 7. sz. jegyzetek! 
t 3 Pápa, Dunántúli Ref. Egyházker. Lt. Liszkay-iratok 24. sz. oki. 
M OL. Thaly es. lt. Sándor György végrendelete, 1663. 

Stadt Pápa in Transdanubien 
Das in der gegenwärtigen Studie untersuchte Stadtviertel 

liegt am Mauerwall, an der grundherrlichen Burg und der 
Kirche. 

Die Linie der heutigen Teleki Blanka-(früher Csáky-) utca 
blieb unverändert. Dieser Straßenzug, anfangs eine bedeu
tende Verkehrsader der Stadt, war auch vom topographi
schen Gesichtspunkt aus ein bestimmender Faktor für die 
Entwicklung des Stadtkerns. Wegen des Verlaufs der Ring
mauer wurde er aber zu einem Engpaß. Eben aus diesem 
Grund mußte der stadtinnere Verkehr in Richtung nach 
dem heutigen Fő-tér (Hauptplatz) umgeleitet werden. Am 
Ausgang des Mittelalters war hier der Marktplatz, teilweise 
aber diente der Platz auch als Gottesacker. 

Neuere topographische Erkundungen ergaben, daß der 
heutige Hauptplatz der Stadt seine quadratische Form in der 
zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts durch den Bau der 
Hauptkirche und den Umbau des Schlosses erhalten hatte. 
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Tatsache ist aber, daß die Linienführung der Straßenzüge 
und das anschließende Bodenniveau des Hauptplatzes auf 
das XVI. Jahrhundert zurückgehen. 

Die dem Barock nachgebildete Stilart der den Platz umge
benden Bauten, zumindest was die Ausbildung der Fassaden 
betrifft, stammt zweifellos aus dem XVIII. Jahrhundert. 
Dagegen läßt die Baumasse der Gebäude selbst Elemente der 
Stilrichtungen des XVI. und XVII. Jahrhunderts erkennen. 

Die Umleitung des Verkehrs in Richtung auf den heutigen 
Hauptplatz wirkte sich auf das nachdrücklichste in der Ge
staltung des heutigen Stadtbildes aus, da ja der aus der Rich

tung von Győr herankommende Verkehr eben infolge der 
ungünstigen topographischen Lage der Pfarrkirche und des 
Friedhofs nur über eine umleitende Biegung in die heutige 
Jókai utca geschleust werden konnte. 

Der Eigenart des Barocks ist es zuzuschreiben, daß unter 
Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten die 
Erfordernisse der räumlichen Platzanordnung zur Geltung 
gelangen konnten, indem die Hauptkirche baulich den zen
tralen Punkt des Platzes, das Schloß aber im Hintergrund 
eine Art dekorativer Kulisse bildet. 

Imre Katona 

Contribution à la topographie de Pápa 

L'étude n'embrasse de l'histoire de l'évolution de la ville 
de Pápa qu'une brève époque et sur un terrain très restreint. 
Elle suit la formation historique de la place principale de la 
ville dès les XVe-XVIe siècles jusqu'à la fin du XVIIIe. Au 
début du XVIe siècle, à cause de l'expension des Turcs, Pápa 
se voit contraint à se défendre: la ville est entourée de murs. 
Ainsi — et à cause du danger imminent d'une attaque turque 
— la servitude réelle se détache de la tenure de serf et les 
redevances seigneuriales transforment conformément aux 
tâches spéciales de la place forte des confins. L'effet de ces 
changements se fait valoir même dans la formation topo
graphique de la ville. Le quartier de la ville qui fait l'objet 
de nos investigations, se trouve immédiatement près du mur 
d'enceinte, du château féodal et de l'église. La tracée de la 
rue Csáky d'autrefois suivait celle de la rue Teleky Blanka 
actuelle. Au commencement, cette rue était un facteur topo
graphique important, une des voies principales de la ville, 
mais la construction de la muraille la transforme en cul-de-
sac. C'est pourquoi la circulation se dirigea vers la Place 
principale actuelle, A la fin du Moyen Age cette place servait 

comme place du marché, et en partie aussi comme cimetière 
D'après des topographies récentes, c'est à la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle — lors de la construction de la ca
thédrale et de la transformation du château — que la place 
principale actuelle gagna sa forme carrée. En effet, les tracées 
des rues, le niveau de la place se sont formées au XVIe 

siècle. La formation baroque des maisons entourant la place 
est sans doute l'effet du XVIIIe siècle, au moins ce qui 
affecte l'habillement extérieur des maisons, mais la disposi
tion des pâtés de maisons reflètent l'influence des XVIe et 
XVIIe siècles. Mais la circulation se transposant sur la place 
principale de nos jours, influença foncièrement l'aspect ac
tuel de la ville, puisqu'à cause du site malencontreux de 
l'église et du cimetière, le trafic arrivant du côté de Győr ne 
pouvait s'emboucher dans la rue Jókai actuelle qu'en faisant 
un détour. C'est le mérite de la transformation baroque 
qu'ayant tenu compte de ces données topographiques, elle a 
réalisé les exigences de la spacialité, en mettant la cathédrale 
en construction au point focal de la place, en utilisant le 
château comme fond — comme décor pour ainsi dire. 

Imre Katona 

Данные к топографии Папа 

Статья охватывает узкий отрезок истории и развития 
Папа — прослеживает, как исторически складывалась и 
развивалась главная площадь города с XV—XVI веков 
и до конца XVIII столетия. В начале XVI века с распро
странением турок и Папа вынужден был приготовиться 
к защите; город был обнесен стенами. В связи с этим, а 
также при постоянном наличии опасности турецкого 
вторжения внешние крестьянские угодья оторвались от 
основных наделов, а оброки крепостных соображались 
с особенностями гарнизонного положения. Влияние этих 
изменений нашло свое выражение и в топографии горо
да. Рассматриваемый нами район — непосредственно го
родская стена, помещичья крепость и территория возле 
церкви. Линия тогдашней улицы Чаки (ныне улица Блан
ки Телеки) совпадает с теперешней. Эта первоначально 
одна из оживленнейших улиц города благодаря подняв
шейся перед ней стене превратилась в узкую клетку. По
этому движение устремилось по направлению к нынеш
ней главной площади (Фётер). Эта площадь в конце сред
них веков служила частично рынком, частично же клад
бищем» 

Согласно позднейшей топографии нынешняя главная 
площадь — со строительством центрального собора и 
перестройкой дворца —• стала квадратной. В действи
тельности линии улиц и уровень площади обозначились 
в XVI веке. Дома, образующие площадь, построенные в 
стиле барокко, бесспорно, говорят о XVIII веке, во вся
ком случае, что касается их внешнего вида, но, что до 
фундаментов зданий, то они несомненно отражают черты 
XVI и XVII веков. 

Перевод уличного движения в направлении нынешней 
главной площади оказал свое влияние на образование 
теперешнего вида города. Неудобное расположение при
ходской церкви и кладбища вынуждало транспорт, при
бывающий из Дьёра, обходным путем вливаться в ны
нешнюю улицу Йокаи. 

Стилю барокко мы обязаны тем, что, принимая во 
внимание топографические особенности, был избран не
обходимый вариант площади — строящееся высокое цер
ковное здание было поставлено в фокусе, а дворец послу
жил как бы декорацией, задним планом всего комплекса. 

Цмре Катощ 
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