
Pápa város 1660. évi összeírása 

Mint ismeretes, Pápa város levéltára a második világ
háborús események során szinte teljesen megsemmisült. 
Később előkerült ugyan a tanácsülési jegyzőkönyvek 
néhány kötete, az értékes korai anyag azonban végleg 
eltűnt. Ezért minden olyan adat jelentős, mely bepillan
tani enged Pápa történetébe. 

Az 1660. évi összeírást a herceg Esterházy-család buda
pesti hitbizományi levéltárában találtuk.1 Köztudott, 
hogy a pápai birtokos Esterházyak és a fraknói Ester
házy hercegek egy családból sarjadtak a XVII. század 
közepén. Esterházy Miklós nádor két életben maradt 
fia, Pál és Ferenc osztozkodott az ekkor már igen je
lentős Eszterházy-birtokokon. Ennek tulajdonítható, 
hogy a hercegi ág levéltárában még mindig számtalan 
olyan levél, feljegyzés, adat található, mely a pápai bir
tokos Esterházy grófokkal, vagy birtokaikkal, Pápával 
és környékével kapcsolatos.2 

Pápa egyike a legérdekesebb dunántúli magyar váro
soknak. Középkori fejlődését sajátosan befolyásolta az 
állandó törökveszély. A törököknek kétszer is sikerült 
elfoglalniuk Pápát, a város végvári szerepe mégsem 
lebecsülendő, hiszen falai alól többször kényszerült 
visszafordulni a Dunántúl nyugati részeit fenyegető 
török. 

Pápa egyik legmagyarabb dunántúli város. Bár te
lepedtek itt le főleg a XVIII—XIX. században idege
nek, a város karakterét, jellegét nem tudták alapvetően 
megváltoztatni. 

A XVII. század viszonyainak rekonstruálása azért is 
fontos, mert az eddigi irodalom a XVIII. század máso
dik felében, a XIX. század elején megindult fejlődésben 
a korai idők eredményeinek magasabb szinten való 
ismétlését véli. így például az egyik „legelső" iparágban 
a kőedénygyártásban, az „ősi pápai foglalkozásnak, a 
gerencsérségnek a legmagasabb kivirágzását" sejtik,3 

holott abból, hogy a Fazekas-utca a várfalakon kívül 
terül el, inkább arra gondolhatunk, hogy ez a mester
ség csak akkor lendült fel Pápán, amikor a város fallal 
való körülkerítése és a belső telkek megszállása már 
végbement. Kevésbé gondolhatunk arra, hogy a kemen
cék tűzveszélyessége „miatt szorultak a gerencsérek a 
városon kívüli Fazekas-utcába". A mesterség csak a 
XVIII. század végén, a XIX. század elején lendül fel.4 

A XVIII. század első évtizedeiben közvetlenül a hábo
rúk és a különböző nehézségek után alig találhatunk 
Pápán gerencsért. A város 1715-ös összeírásában a 
109 iparos között mindössze 2 fazekas van és 1720-ban 
a 124 iparos között csupán 5 fazekas szerepel.5 A XVII, 

század végén is működnek gerencsérek Pápán. Egyi
kük, Gerencsér János rakja például a református iskola 
rektorlakának kályháit.6 Mégis, a fazekasok gyorsan és 
szembeszökően emelkedő számából arra következtet
hetünk, hogy a középkori fazekasság alig állt konti
nuitásban az újkorival. Másrészt a kőedényipar—Pápán 
csakúgy, mint máshol — nem a helyi, hanem az orszá
gos igények kielégítésére törekedett. Ennek tulajdonít
ható, hogy a fazekasság „a gyárral egy időben is tovább 
él", attól szinte teljesen függetlenül. A gyár készítmé
nyeit országos, sőt közép-európai igény formálja, míg a 
fazekasipar a közelmúltig megőrizte sajátos, egyéni 
arculatát, karakterét. Az azonban bizonyos, hogy a 
XVII. században Pápán még konstatálható körülmé
nyek rendkívül kedveztek az olyan önellátó iparoknak, 
mint a gerencsérség. Nem véletlen, hogy Pápa újkori 
ipari bázisát éppen azok a tevékenységek jellemzik 
(textilipar), melyek az önellátó iparágak közé tartoz
nak. 

A város 1660. évi összeírását sajátos apropónak kö
szönhetjük. Az ellenreformációs propaganda eredmé
nyei ekkor már világosan érződtek a városban. Az össze
írás futólagos áttekintéséből is kitűnik, hogy a város 
katolikus lakossága túlsúlyban van a reformátussal 
szemben. Ezt a benyomást az is fokozza, hogy míg a 
katolikus lakosság számszerűen szerepel, a reformátu
sokat ilyen pontossággal nem találjuk az összeírásban. 
Ezért az összeírás a város lakosságának, illetve lélek
számának pontos megállapítására ennél a sajátosságnál 
fogva alkalmatlan. A reformátusok számát nem sikerül 
megtudnunk belőle, közvetett módszerekkel mégis von
hatunk le segítségével olyan megállapításokat, amelyek 
az ellenreformációs propaganda egyes utcákban történő 
térhódítására utalnak. Másrészt, az összeírás nem az el
lenreformációs propaganda befejezéseként keletkezett, 
hanem e propaganda-hadjárat kellős közepén. Igaz 
ugyan, hogy akkor már a döntő fordulat végbement, 
a lakosság nagyobbik része a katolikus vallást követi, 
de még mindig sok a református a városban. Mi több, 
a református vallást követők a város jelentős pozícióit 
tartják kezükben. Ezért az összeírás nemcsak az „ered
ményekre", hanem a hiányosságokra, a propaganda 
erőtlenségére is rámutat. A földesúr sikeresen használ
hatta az ellenreformációs apparátust munkájának meg
könnyítésére. 

Ebben az időben — 1660-ban — már kialakultak az 
ellenreformáció megszilárdításának eszközei. Sajnos, az 
ősi református iskola korabeli állapotáról és mint 
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hereticus intézményről alig tudunk egyet s mást, pl. 
hogy hány hallgató tanult falai között. Erre nem nyújt 
számszerű adatokat az összeírás. A helyét azonban az 
összeírás és a Maynzeck-féle térkép adatainak össze
vetéséből pontosan konstatálhatjuk. Eszerint az iskola 
a mai plébániaház és a közvetlenül mellette álló épü
let Teleki Blanka utcai felén, a Ruszek-köz Tókert 
felőli részén állott és nem a város piacán, a templom 
mai helyén, mint ezt Kiss Ernő írta.7 Természetesen 
tarthatatlan az is, amit a továbbiakban írt erről az ősi 
intézetről. „Mivel azonban — folytatja Kiss Ernő —-
ekkor (1660-ban) a város piaczárói kiszorultak, s attól 
messze távozni még sem akartak, a piacz tőszomszéd
ságában épült toronnyal új templomuk. Az . . .iskolá
ban volt egy nagy auditórium, tógátus deákoknak való 
öt tágas szoba, a tanuló ifjúságnak hét classisai, vagyis 
tanuló különös szobái, egy közönséges könyvesház, 
a professzornak egy szobája, konyhája és a felső eme
letben egy múzeuma, kántornak is egy különös szobá
ja. Az iskolaudvar közepén volt egy szederfa, mely 
utóbb az iskola pecsétjébe is felvétetett..." Sajnos 
azonban, arra vonatkozólag, hogy hány hallgató járt 
1660-ban az iskolában, nincsenek közvetlen adataink. 
Ezzel szemben értékes adatokat sikerült megtudnunk a 
pálosok iskolájáról. Eddig inkább közvetett adataink 
alapján csak sejtettük, mint bizonyosan tudtuk, hogy a 
60-as években már a pálosok iskolája is intenzíven mű
ködik. Hogy maga az iskola mikor létesült, erre az 
összeírás nem nyújt támpontot, az azonban az irodalom
ból is ismeretes, hogy letelepedésük kilencedik évében 
már tanítottak, mert 1647-ben a nagykáptalanhoz be
terjesztett iratukban „studensekről" tesznek említést, 
Csáky gróf pedig 1654-ben a perjelhez intézett egyik 
levelében „szomszédos iskolaépületről" beszél.9 Az 
összeírás szerint 1660-ban a pálosok iskolájának 100 
diákja, „studens-e" van, a klastromban pedig 18 szerzetes 
lakik. Ugyancsak a református iskola történetéhez és a 
történelmi tények konstatálásához tartozik, hogy 1660-
ban a református iskola és a két református parochia 
még fungál. Eszerint nem felel meg a tényeknek Tóth 
Endrének az az állítása sem, hogy a pápai reformátuso-
tól 1660-ban nemcsak templomukat vették el, hanem 
iskolájukat is, melyben pedig már 1531-től tanítottak, s 
prédikátori házaikat.10 Prédikátori házaik még 1662-
ben is megvoltak, legfeljebb ettől kezdve csak az egyik 
felett rendelkeztek. A két parochia-épület közül csak 
egyik lett később a katolikusoké. Pápa — mint köztudott 
— végvár volt, s mint ilyen, szabad vallásgyakorlattal 
rendelkezett. A két parochiaház közül egyik a várhoz, 
másik — az iskola mellett álló — a városhoz tartozott. 
A városban végbement döntő változás miatt a városi 
intézmények, így a parochia is, mint bázisát vesztett 
épület, visszaszállt az adományozó, a földesúr birto
kába, aki azt inscriptióként tovább adományozta.11 

1672-ben — az elvétel után alig tíz évvel — már Gal
góczy Istvánnak és feleségének Kemleky Katának adja 
52 tallérért, inscritióba gróf Esterházy Ferenc.12 Úgy
látszik ők csak névleges tulajdonosok s az igazi birto
kos a református egyház. Az épület még 1691-ben is 
református parochiaház. Ekkor ugyan már az adomá-

nyos Galgóczy István nem él, a házat fia, Galgóczy 
István birtokolja. Tőle veszi meg inscriptióba 1691. 
május 4-én Pártos István és adja „az Pápoi Helvética 
Confession levő Eclésiánok... " Ekkor még az iskola 
is az eredeti épületben működik, hiszen a fent említett, 
parochia céljaira szolgáló inscriptiós-ház „Szabó György 
Háza, AH szerül pedig a Kálomisták Oskolájok szom
szédi". Egyszóval, noha a két parochiaház közül egyi
ket a földesúr 1662-ben visszavette, a reformátusok kü
lönböző mahinációval még 1691-ben is biztosították az 
épületnek parochiaház céljára történő igénybevételét. 
Mi több, még 1725-ben is a régi épületben fungál az 
iskola és református parochiául szolgál a mellette álló 
inscriptiós-ház. Ti. ez az épület állt közvetlenül a Bástya 
mögött, a másik, attól távolabb volt. Erről az épületről 
olvashatjuk a Dunántúli Ref. Egyházker. lt.—ben levő 
egyik, 1725. október 1-én kelt feljegyzésből: i ; i „ . . .ezaz 
Ecclesia itt eleitül fogva a törésen és a bástyán állván (!) 
ereossen meg fogyatkozott..." Ugyancsak elhanyagol
tan gondozatlanul áll az iskola is, különösen „miolta 
a föllyebb lett esztendőkben (a hívek) igen meg háborít
tattak mivel a közöttük levő Mester Emberek két 
kézi munkájoktul meg tilalmaztatván többen három 
száznál az Ecclesiábul ki bujdostanak, már most any-
nyira megfogyatkoztanak, hogy ezt a Scholát magok 
erejéből nem Conzervalhattyák". Az adatokból nyil
vánvaló, hogy az iskola fennállásától 1725-ig helyileg 
nem változott, tehát az 1658-as Hegyi István-féle ház és 
telekajándékozás nem érintette a református egyház 
iskoláját és két parochiaházát. Mindezeket azért szük
séges hangsúlyozni, mert a legkülönbözőbb feltételezé
sek hangzottak el a református kollégium helyeire vo
natkozóan. Gerő László: Pápa című munkájának 108-
as számú jegyzetében ezt olvashatjuk: „A református 
kollégiumnak ez a hetedik helye. Minthogy a pápai 
helytörténetben gyakran szerepel, szükségesnek tart
juk a jellemző adatok összefoglalását... Nem szerzetesi 
iskolából alakul, mint a sárospataki, debreceni vagy 
marosvásárhelyi, mert Pápán 1531 után is működik a 
ferencesek iskolája. Valószínű, hogy elődje az 1508-ban 
felállított városi iskola lehetett, mert az ellenreformáció 
idején 1660-ban a régi tulajdonos jogcímén vették el a 
katolikusok számára a ref. iskolát.. . 1616-ban meg
nagyobbították az épületet. 1680 körül emeletesre bő
vül. 1703-ban javítják az iskolaépület auditóriumát és 
két szobáját. 1705-ben az auditórium Ny-i sarkához 
tornyot emeltek, amelybe két harang került. 1793-ban 
épült fel a Zsidó (ma Petőfi) utcában a kétemeletes, ma 
is álló Ókollégium, lakószobákkal a tanuló ifjúság 
számára. A közbenső adászteveli száműzetés helyét is 
számítva, ez a ref. iskola ötödik épülete." Az ezt kö
vető, a mai épület, a kollégium hatodik helye. 

Ezzel szemben — mint láttuk — az iskola még 1725-
ben is eredeti helyén, a bástya mellett, a mai katolikus 
plébánia és a közvetlen mellette álló, kastély felőli ház 
Teleki Blanka utcai felén állott, tehát ott, ahol a XVI. szá
zad elején. Köztudott, hogy egy 1718. november 5-én 
kelt királyi rendelet alapján a vármegye beszüntette Pá
pán a reformátusok vallásgyakorlatát, csak 1719. már
cius 21-én engedték meg ismét a pápaiaknak vallásuk 
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gyakorlását, de templomon kívül. E megszorítás kö
vetkeztében helyezték át istentiszteleteiket a templomuk 
helyén álló fedeles színbe. 1719. április 2-án itt kezdték 
el istentiszteleteiket, míg a régi, a kollégium udvarán 
álló templomukat ettől a diákok raktárjául használták. 
1752-ben végleg beszüntették a pápai reformátusok 
vallásgyakorlatát és intézményeiket becsukták. A ren
delet intézkedett a reformátusoktól elvett épületek fel
becsülésére s a hivatalosan megállapított becsár meg
térítése iránt.E jegyzőkönyvekben „a templom és torony, 
(melyet 1705-ben építettek) mint alig valamit érő kő-
halmaz szerepel". Nem kétséges, hogy ez az a templom, 
mely a kollégium udvarán állt, hiszen az ideiglenes fe
deles hodály, melyet 1719-ben emeltek istentiszteletek 
tartására, nemesi telken épült, s így nem volt kibecsülési 
eljárás alá vonható. 1753. július 9-e után, amikor az 
épületek felbecsülése is megtörtént, a régi templom és 
a torony már nem képezte becsű tárgyát, mert ekkorra 
azt széthányatta a gróf és köveiből a közben szintén 
lerombolt temetőtemplom helyére, katolikus templo
mot építtetett, „Szent Anna tisztességére". Ekkor már 
az iskola-épületben a pap és a tanítókéban is a gróf tiszt
viselői laktak. Tehát, míg az iskola-épület 1752-ig nem 
változott, tehát a mai Petőfi-utcai Ókollégium, a köz
benső adásztevelei száműzetés helyét is figyelembe véve, 
a református iskola csupán harmadik, és nem az ötödik 
épülete. Ezzel szemben a mai ref. templom — az ideig
lenes fedeles színt is külön épületnek számítva — a ha
todik a pápai református templomok sorában. Érdekes, 
míg az 1660-as években — abból kiindulva, hogy a vá
ros többsége már katolikus — a városi intézményeiket 
próbálják elvenni tőlük, a XVIII. század elején a má
sik, nyilván a várhoz tartozó parochiájukat vesztik el. 
Ebből lesz kisebb átalakításokkal a római katolikus 
plébánia épülete. Érdekes, még csak meg sem kísérlik 
ennek az épületnek a visszakövetelését. 

A Teleki Blanka utcai épületek mindeddig elkerülték 
a kutatók figyelmét, pedig a fentiekből is nyilvánvaló, 
hogy egyikük-másikuk szerény külsejük ellenére is a 
XVII., esetleg a XVI. században épült. 

Már említettük, hogy 1752-ben a pápai reformátusok
nak is megtiltották vallásuk szabad gyakorlatát, temp
lomukat elvették, valamint iskolájukat, parochiájukat 
és professzoraik lakásait is. A királyi rendelet szerint 
elvett objektumaik ellenértékét köteles a földesúr meg
téríteni. „A reformátusok 4 féle tervet nyújtottak be 
Esterházy Károlyhoz a kibecslés elintézésére. Erre 
Esterházy Károly 1763. február 3-án azt a választ adja, 
hogy ő becsárral nem tartozik s különben is, ha fizetni 
akarna, sem tudná, hogy kinek fizesse a pénzt. Majd 
Galgóczy pápai plébános nyilatkozatot ad be a megyé
hez az iránt, hogy a pápai reformátusoknak semmi becs-
ár nem jár, mivel azon a helyen — olvashatjuk a furcsa 
érvelést —, ahol templomukat építették, állott régebben 
a Zápolya János által Mária tiszteletére emelt kápolna, 
melyet a pápai reformátusok elpusztítván, annak he
lyére építették templomukat". 

Ezen feljelentés folytán újabb tanúkihallgatásokra 
került sor. A kérdés. . . az volt, igaz-e, hogy a kálvi
nista templom helyén azelőtt kápolna volt. Ezt néme

lyek azzal látták igazoltnak, hogy midőn a reformátu
sok egy templom-ablakot vágtak, annak helyén a falon 
szent kép volt látható, s a kihallgatott 4 tanú vallja, 
hogy a dolog nincs másként, amely vallomásoknak fel
sőbb helyre felterjesztését kívánja Tyukos János vaszari 
plébános. Mindezek az 1763-dik évben történtek, nem 
mondható valami nagy gyorsaságnak, hogy 1767. de
cember 7-én szólal meg a helytartótanács, és értesíti a 
megyét, hogy Esterházy Károly földesúr és Galgóczy 
Ferenc plébános állításuk igazolására csakis katolikus 
tanúkat hallgattak ki, így vallomásukra pártatlanság 
tekintetében alapítani nem lehet, tehát a reformátusok
nak járó becsár kifizetendő.14 

Első elolvasásra nyilvánvaló, hogy Tyukos János 
vaszari plébános szereplése az ügyben indokolatlan. 
Semmi köze nincs és nem is volt a pápai református 
iskolához és ennek udvarán álló kőtemplomhoz. Más
részt, a bejelentés nem akkor és nem úgy vált ismere
tessé, amikor a reformátusok a templomon ablakot vág
tak, s annak helyén szent kép volt, hanem úgy és akkor, 
amikor a templomot az 1752-es rendeletre a katoliku
sok lebontották. Az ügyben elrendelt tanúvallomásnál 
a Liszkay-féle kiadvány15 390 számú oklevélre hivatkoz
nak. Ezért ezek szövegét az alábbiakban szó szerint 
adjuk : 

„389 Takácsi, 1765. febr. 18. 
Tanúk hallgattatnak ki a kérdés felett: tapasztalta, 

vagy hallotta-e a tanú, hogy a most kálvinista compos-
sessorok által bírt templomban, a hol a kis ablak az
előtt néhány esztendőkkel kivágatott volna, valami 
szentnek képe volt-e, és azt miképpen rejtették el ? 

A kihallgatott négy tanú vallomása a reformált egy
ház ellen bizonyít". 

"390 Vaszar, 1765. febr. 20. 
Tyukos János Sándor vaszari plébános és címzetes 

kanonok, észrevételeket tesz a teljesített vizsgálatra, 
melynek felsőbb helyre felterjesztését kéri a nemes 
megyétől". 

A két oklevélkivonat előzményei is megtalálhatók 
Liszkaynál.16 Ennek dátuma 1762. szeptember 20, míg 
Galgóczy pápai plébános nyilatkozata egy évvel későb-
ről, 1763-ról keltezett. Már önmagában ez is kizárttá 
teszi, hogy Galgóczy plébános nyilatkozata alapján el
rendelt tanúvallomás eredményének felterjesztéséről 
intézkedik Tyukos János vaszari plébános. Az oklevél
kivonat pedig kereken kimondja, hogy nem a pápai, 
hanem a takácsi református templom ügyében lefolyt 
vizsgálatról van szó. íme a Liszkay által közölt ki
vonat : 

„385 Pozson, 1762. Szept. 20. 
A takácsi reform, templomhoz jogot tartottak a ró

mai katholikus hívek, mert abban szenteltvíztartót fe
deztek fel ; és mert a fal levakarásakor több szent képet ? 
egy ablak kibontásakor pedig épen Mária szobrát ta
lálták meg a dolgozó kőmívesek. Vizsgálatot rendel hát 
a helytartótanács, mely a győri megyéspüspök által 
kinevezendő képviselő jelenlétében fog a hely színén 
működni". 

A mondottak alapján annyi egészen bizonyos, hogy 
nem egy, hanem két egymástól független, bár sokban 
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hasonló ügy került véletlenül egymás mellé. Míg a pá
pai református templom ügye Galgóczy pápai plébános 
nyilatkozata nyomán került az illetékes hatóságok elé 
1763-ban, a takácsi református templom tulajdonosá
nak kiléte már 1762-ben kérdéses, és a helytartótanács 
foglalkozik vele. Azonos, illetve hasonló a két ügyben 
az is, hogy az egyikben — a pápai templom esetében — 
Mária tiszteletére emelt kápolnáról van szó, míg a ta
kácsi templomból Mária szobor került elő az ablakbon
táskor, tehát valószínűleg szintén Mária tiszteletére 
emelt oltár-tartozékról van szó ez esetben is : A két ügy 
között még sincs semmilyen szerves, logikai kapcsolat. 
Összekapcsolódásuk esetleges, véletlen csupán. 

Számunkra azonban érdekes összefüggést örökített 
meg a Liszkay-féle kivonat és az ezt felhasználó refor
mátus iskolatörténész Kiss Ernő. Mielőtt a bennünket 
érdeklő összefüggés elemzésébe fognánk, szó szerint 
idézzük a kivonatot : 

„387 Pápa, 1763. 
Galgóczy Ferencz pápai plébános, a megyéhez be

adott nyilatkozatában, a most érintett ügyben már el
mondottakhoz még azt adja, hogy qui in alieno fundo 
aedificat non Sibi aedificat, mely axiómát így illustrálja: 
azon a helyen, hol az elfoglalt reform templom állott, 
létezett elébb egy kápolna, melyet Zápolya János földes
úr és várkapitány Mária tiszteletére épített, ezt a reform, 
lakosok elpusztítván, építek ott saját imaházukat, s így 
követelésök minden jogalapot nélkülöz".17 

Megjegyezzük, hogy ekkor, 1763-ban — a korábbi 
évek tendenciáival ellentétben — már a földesúr is szí
vesen kifizette volna a reformátusoktól elvett templom, 
plébánia, és professzor-lakások becsárát, hogy az ob
jektumok visszakövetelésének végleg elejét vegye, a 
reformátusok azonban a becsár kifizetése helyett ob
jektumaikat követelték vissza. Ez a körülmény mintha 
a katolikus álláspont objektivitását bizonyítaná. Egy 
biztos, Zápolya János 1510-ben kelt adománylevele, 
— amelynek másolatát a dunántúli ref. egyházkerület 
levéltárában is megtalálhatjuk — a plébániatemplom és 
a hozzátartozó plébániaháztól független telekadomány
ról szól. Az összeírás és a Maynzeck-féle felmérés alap
ján furcsa és eddig kiaknázatlan topográfiai lehetőség 
kínálkozik, úgy látszik a Zápolya által 1510-ben az 
egyháznak adományozott telken nemcsak egy, a tóra 
néző épület állott, hanem közel ahhoz egy kápolna is. 
Tetszetős, de még nem bizonyítható hipotézis: ez az 
adományozás szolgált alapul ahhoz az ún. második plé
bániához, mely a reformáció korai diadala miatt a 
„városhoz" tartozó református parochiaházként szere
pel a XVI. és a XVII. századi forrásokban. Ehhez a 
parochiához nincsen külön templom, illetve a két pa-
rochia és lelkészei — a városi és vári lelkész — a város 
egyetlen templomában végzik napi istentiszteleteiket. 
Tudjuk, hogy a pápai reformátusok működési szabad
ságának korlátozása az iskola melletti paplak elvételé
vel kezdődött. Az ezzel kapcsolatos tanúvallomások, 
pereskedések iratai között található Zápolya már idé
zett 1510. évi adománylevele. Ez is bizonyítja, hogy eb
ben az oklevélben az egyháznak ajándékozott telekről 
van szó. 

A középkorvégi Pápának két utcájáról olvashatunk : 
a Szent László utcáról (1484) és a Hosszú utcáról (1520). 
Mindkettő megvan ma is, mint Április 4. u. és Fő u. 
1531-ben ezek az utcák szerepelnek a rovásadó össze
írásában : 

Piac utca (ma Szabadság Fő tér) 
Hosszú utca (ma Fő u.) 
Szt. László utca (ma Április 4. utca.) 
Uj utca (ma Rákóczi utca) 
Lak-utca (ma? ) 
Víz-utca (ma Kardos u.) 

1542-ben ugyenezeket említik, de az Új-utca helyett 
Kovács-utca szerepel; 1550-ben meg a Kristóf-utcáról 
hallunk, amely a Maynzeck-féle térképen is szerepel, és 
eszerint a mai Korvin-utcának felel meg. Ugyanezen a 
térképen találjuk még az Ispitál-utcát is, a mai Eötvös 
utca elődjét.18 A Maynzeck-féle térképmásolat és az 
1660. évi összeírás alapján nem csak az utcák neveire 
derül fény, hanem azok pontos fekvésére is. Megtudjuk 
például, hogy a Hosszú utca nem a leghosszabb utcája 
Pápának, legalább is, ekkor már a Hosszú utcánál több 
házzal rendelkező, — tehát hosszabb — utcája is van a 
városnak. Nevét feltehetően onnét kapta, hogy sokáig 
kétségtelenül ez volt a város leghosszabb utcája. A Már
cius 15-e tértől kezdődő Jókai utca — mint a városfa
lon kívül eső rész — ekkor még nem tartozott hozzá. 
A Kristóf-utca sem tekinthető egyértelműen a mai Kor
vin utcának, mert például a Korvin-ház, — melyről az 
utcát nevezik — nem a Kristóf, hanem a Szent László 
utcához tartozott 1660-ban, és valószínűleg előbb is. 

Tehát, nem a Hosszú utca 1660-ban a város leghosz-
szabb utcája. Mi több, két ilyen utcája is volt a városnak. 
Egyik: a Kristóf-utca, a másik az Ispitál utca. De az 
Új utca és a Víz utca is csak alig volt kisebb a Hosszú 
utcánál. A város legnagyobb utcája a Kristóf utca volt, 
míg a legkisebbiknek a Szt. László utca tartható. 1660-
ban tulajdonképpen a belváros teljesen kialakultnak te
kinthető. Nincs benne egy talpalatnyi hely, amely beé
píthető lenne. Ekkorra már a város legfiatalabb utcája a 
Víz utca is beépült. Ebben áll a várkapitány háza. Érde
mes a város utcáira egy pillantást vetnünk. Mintha a 
város struktúráját valamilyen centrifugális erő tartaná 
össze. Olyan a város képe, mintha az utcák valamilyen 
fejlődési egymásutánságot tükröznének. Ezt erősíti a 
házszámok folyamatossága. Alábbiakban az egyes ut
cák kiterjedését szemléltetjük: 

Hosszú utca 
Új utca 
Ispitál utca 
Szt. László utca 
Kristóf utca 
Víz utca 

1— 80 számig. 
81—148 számig. 

149—233 számig. 
234—285 számig. 
286—410 számig. 
411—473 számig. 

Az egyik legmeglepőbb ebben az utca-képben a Szt. 
László utca elhelyezkedése. Mint láthatjuk fekvése, ki
terjedése a mai Korvin utcára is átnyúlt, ezzel szemben 
a névadó Szt, László utca hátsó részének csak egyik 
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1. Pápa utcái a XVII. században az 1660. évi összeírás és a Maynzeck-
féle térkép házszámai alapján. 

1. Die Straßen von Pápa im 17. Jahrhundert auf Grund der Zusammen
schreibung der Einwohnerschaft im Jahre 1660 und der Hausnummern 
der Maynzeck-Karte 

1. Les rues de Pápa au XVIIe siècle, d'après le recensement de l'an 1660 et 
les numéros du cadastre des terrains de la carte dite Maynzeck 

1. Улицы Папы в XVII веке. (На основании переписи 1660 года ну
мерации домов по карте Майнцека). 

felére terjedt ki. Tehát abból, hogy XVII. századi forrá
saink csak hat utcáról beszélnek, még egyáltalán nem 
következik, hogy ezeken az utcákon kívül más, akkor 
egyáltalán nem volt a városban. A város utcaszerkezete 
már a középkor végén kialakult. Különböző meggondo
lások alapján úgy véljük, hogy a Korvinház építésének 
dátuma — a XV. század második fele — hozzávetőle
ges pontossággal tükrözi az utca kialakulásának idejét 
is. Ugyancsak későközépkori elemeket őrzött meg a 
Szondy-Kenessey-ház hátsó traktusa. Ebből viszont arra 
következtethetünk, hogy a város gyors ütemben épült, 
mert — mint térképünkből kitűnik — ugyanerre az 
időre tehető a város legfiatalabb utcájának, a Víz 
utcájának a kialakulása is. Csak érdekességként említ
jük, hogy 1510-ben — a XVI. század elején még csak 
egy ház néz a Ruszek-köz és a kastély között álló telken 
a tóra, viszont már ugyanebben a században több ház 
fennállásáról tudunk. 

Az egykori Szt. László utca monumentálisabb régi 
házai közül az ún. Korvin-ház a legjelentősebb. Az 

emeletes, manzárdtetős lakóépület barokk homlokzati 
képe ellenére is jellegzetesen reneszánsz-kori. Erről 
nemcsak a kapualj széles dongáinak reneszánsz gyá-
mai tanúskodnak, hanem a gyámokon levő 1515-ös 
évszám és a címer is. A hasított címerpajzzsal díszített 
oroszlános és ferdepólyás mezőkkel tagolt címer sze
rint az épület tulajdonosa — Gerő szerint — ebben az 
időben a Tahy-család „valószínűen Tahy János aurá-
nai prioré, aki Zápolya János híve, majd átpártol 1535-
ben Ferdinándhoz. Vagy ő építtette a házat, vagy test
vére Ferenc, Stubnica várának ura, pozsegai főispán, 
akinek stubnicai sírkövén (1573) találunk teljesen azo
nos hasított címert, fél mezejében ferde pólyákkal, má
sik felében buzogányt tartó oroszlánnal".19 

Az épület kapuja fölötti zárókőn egy másik címer: 
vízszintesen hasított pajzsán alul farkasfogak, felül re
pülni készülő madár, csőrében köves gyűrűvel. Ezt a 
címert vélték évszázadokig Korvin címernek. Innen a 
ház és az utca elnevezése. A címer a Ráskay-családé. 
Talán Ráskay Balázs tárnokmesterben tisztelhetjük a 
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címer tulajdonosát. A Tahyaknak a Ráskayakkal való 
kapcsolata tisztázatlan. A XVII. század közepén 
— 1660-ban — az Acsádyak (Acsády Balázs vajda) lak
nak a házban. Míg a szájában gyűrűt tartó madárt 
ábrázoló hasított címer másodlagos elhelyezésű, a gyá
mokon levő címer és évszám a ház építési idejét, az épí
tőjét jelzi. Az építtetőül feltételezett Tahy János prior-
sága alapján az sem tekinthető kizártnak, hogy a házat 
egyházi célra emelték. Ha figyelembe vesszük, hogy az 
1475—84-es években letelepedett ferences barátok ko
lostora a Szent László utcában állt, s hogy a Szent László 
utcának ez volt a legelőkelőbb háza még 1660-ban is, 
nem tűnik lehetetlennek az a feltételezés, hogy a Korvin
házban az egykori ferences-kolostor épületét sejtjük. 
Mintha az is erre utalna, hogy a római katolikus plé
bániához még a XVIII. század közepén is tartozik egy 
épület. Viszont úgy látszik, az Acsádyak a XVIII. 
században már nem ebben, hanem a mai katolikus plé
bánia melletti épületben laknak, tehát a Korvinház nem 
tulajdonuk volt, hanem Vajda-ház, ahova csak akkor 

1 Esterházy cs. It. Rep . 
2 Esterházy cs. It. R e p . 
'•' Bognár I m r e : Pápa településföldrajza. Pápa, 1943. 94—95. — 
4 Az égetés mikéntjét 1810. aug. 23-án is szabályozta a pápai fazekas céh. 

E szer in t , ,nem Leszen Sabad hogy iczaka Valaki igessen" hanem „ h o g y " 
nyáron estve, kilentz óráig telén pedig estve hét őr ig" . A pápai Fazekas
céh art ikulusa, Pápa Helytört . Múz . Adat tára , p . 142. 

6 U o . 
11 Pápa , R ó m . kat . Pléb. I ra t tá ra — 
7 Dunántú l i Ref. Egyházker. Szt. Liszkay-iratok I. csomó (1969. ápr. 9.). 
8 Pápai Lapok , 1894. szept. 23. 
9 Kapossy Lucián : Pápa város egy. leírása, 219—220. 1. — D r . Bakonyvári 

I ldefonz: A pápai kath . gimnasium története a pálosok idején. Pápán , 
1896. A pannonhalmi Szt. Benedekrend iek . . . pápai ka th . gimnasium 
Értesítője. 1896. (1892—99-es kötetben, OSzK jelzete: Ért . 1. 515.) 

10 Kapossy L . : 219—220. 1. 

költöztek, amikor az egyik Acsády-ős szabadvajdává 
lépett elő. 

Fentiekben az 1660. évi pápai összeírás néhány kér
désével foglalkoztunk mindössze. Ennyiből is kitűnik 
azonban, hogy ezek az évek a város történetének leg
mozgalmasabb, legdrámaibb mozzanatai. Alig húsz 
év alatt a város vallási arculata alapvetően megválto
zik. Az eddig református város 1660-ban már — egy 
jelentéktelen hányadától eltekintve — majdnem telje
sen katolikus. S 1660-ban még mindig nem zárult le 
az ellenreformációs apparátus tevékenysége. Az akkor
tájt a városban letelepedő ferencesek újult erővel foly
tatják a pálosok munkáját, a város lakosságának át-
térítését. Topográfiailag is sok érdekeset tudunk meg 
az összeírásból, ha adatait a Maynzeck-féle térképpel 
összevetjük. Nemcsak az ősi református kollégium és 
paplak helyét sikerül ezekből megtudnunk, hanem más 
olyan objektum egykori lakóira is fény derül, mely a 
várostörténetnek ma is izgató, eleven kérdése. 

Katona Imre 

11 Tóth Endre : A pápai ref. templom tört . 3—4. 1. 
12 Ezt a célt szolgálta az 1662. évi tanúkihallgatási jegyzőkönyvben a két 

parochiára vonatkozó ada tok felsorolása. Kapossy i. m. 187. 1. 
•Liszkay József: A dunántúl i ref. egyh. lt. 1875. 24. sz. old. — Dunántú l i 
Ref. Egyh. Lt . Liszkay-iratok I. csomó, 56. sz. oki . 

11 Dunántúli Ref. egyh. lt. I. csomó, 174. sz. oki . 
15 Kiss E r n ő : A dunántúl i ev. ref. egyházkez. pápai főiskolája történetének 

első korszaka, 1531—1660. A dunántúl i evang. reform, egyházkerület 
pápai főiskolájának Értesítője az 1894—95. isk. évről, Pápán , 1895. 
38. 1. 

10 Liszkay József: A pápai evang. reform, egyházkerület levéltára. 1510— 
1811. 

17 129. 1 
18 129—130. 1 
19 Gerő László: Pápa , Műszaki kiadó 1959. 150. 
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ANNO 1660 DIE 17 MENSE MARTY 
Pápán Lakozó nemes és nemtelen rendek 

Cat: 3 

Cat: 2 
Cat: 8 
Cat: 4 
Cat: 3 
Cat: 3 
Cat: 4 Nemes 
Cat: 5 

Cat: 2 
Cat: 4 

Cat: 7 Nemes 
Cat: 4 Nemes 
C a t : 3 Nemes 

Nemes 
Nemes 

Cat: 9 
Nemes 
Nemes 

Cat: P. (?) 
Cat: P. 18 
Cat: P. 100 

Cat: 3 
Cat: 2 
Cat: 6 

Cat: 15 
Nemes 

Cat: 4 
Cat: 4 
Cat: 6 
Cat: 5 
Cat: 6 

Cat: 4 
Cat: 8 
Cat: 5 
Cat: 6 

Cat: 4 
Cat: 7 

Cat: 4 

Cat: 6 
Cat: 7 Nemes 
Cat: 4 
Cat: 3 
Cat: 6 

Nemes 
Cat: 5 
Cat: 6 
Cat: 1 
Cat: 4 Nemes 
Cat: 6 
Cat: 4 

Nemes 
Cat: 8 Nemes 
Cat: 7 Nemes 

Nemes 

Sándor György Sess 1/2 
Jagachich György Sess 
StalókyPál Sess 1/4 
Pintér György Sess 1/4 
Varga Balázs Sess 1/4 
Miklós deák Sess 1/2 
Szabó György Sess 1/2 
Szűcs János 
Mészáros Ferencz Sess 3/4 
Barcza György házában 
Sellérek Sess 1/2 
Praedikator ház 
Schola ház 
Praedikator ház 
Csapó órás György Sess 1/4 
Hegy István Koczkás András 
Chyor Mihályné Sess 3/4 
Érsek Márton Sess 1 
Teorkenczy Pál Sess 1 
Szőczer Györgynénél lakosok 3 . . Sess 1 
Szilvássy István Borsázi Pál Sess 1 
Agha Andrásné Sess 3/4 
Lepsényi Szűcs István Sess 1/4 
Uky Ferencz Sess 1 
Sreter János Sess 1 
Páterek Pusztája Sess 1/2 
Kalastrom 
Schola házban Studienti 
Bellseő Mihály Sess 1/2 
Döbörhegyi Péter Sess 1/8 
Görsöny Péter Sess 1/8 
Szűcs Márton Sess 1/8 
Bognár Gergely Sess 1/4 
Utos György Sess 1/4 
Szabó Miklós Körmendi Sess 1/4 
Dávid György Sellérivel Sess 1/2 
Győrky Benedek Sess 1/4 
Muraközy Szabó György Sess 1/4 
Lyppay Szabó János Sess 1/4 
Rábaközy Szabó György Sess 1/4 
Kovács Mihály Sess 1/4 
Keőmives Pattantyús 
Gergely Sess 1/4 
Kádas András Sess 1/4 
Siday Szabó János Kethelj Szabó János Sess 1/4 
Czyraky Pál Sess 1/2 
Szily Szabó István Sess 1/4 
Pako Györgyné most halt meg az Ura Sess 1/4 
Szekér Benedek Sess 1/4 
Nemes Pintér János Sess 1/2 
Rayczy Csapó István Sess 1/2 
Kovács Szabó János Sess 1/2 
Dedeky Csapó György Sess 1/2 
Szyly Istók Sess 1/4 
Beszprémy Szabó Gergely Sess 1/4 
Horváth Miklós Sess 1 
Nirő Benedek Sess 1/4 
Geöttesy (?) Szabó András Sess 1/4 
Csirip János Zellérrével Sess 1/4 
Sándor Gergely Sess 1/2 
Varasdy Szabó Márton Sess 1/2 
Szemenyey Szabó János Sess 1/2 
Fogas János Sess 1/2 
Hegy István Sess 1/2 
Czemetery Szabó István Sess 1/4 
Vámos Sámuel Deák Sess 1/2 
Tompa Christoph Sess 1/4 
Roymonics János Sess 1/2 
Teörköndy Pál Sess 1/2 
Bogács Ferencz Sess 1/2 

Katona 
Katona 

Katona 
Katona 

Katona 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Pattantyús 

Hajdú 

Hajdú 
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Nemes 

Cat 6 
Cat 18 Nemes 
Cat 
Cat 6 
Cat 6 Nemes 
Cat 7 Nemesek 
Cat 5 Nemesek 

Cat 1 

Cat 3 
Nemes 

Cat 8 
Cat 

Nemesek 
Cat 3 
Cat 1 

Cat 1 
Nemes 
Nemes 

Cat 2 
Cat 7 
Cat : 8 

Cat 3 

Cat 9 
Cat 8 
Cat 7 
Cat 7 
Cat 7 
Cat 1 
Cat 9 
Cat 13 
Cat : 4 
Cat 4 
Cat 4 
Cat 2 
Cat 2 

Cat 1 
Cat 8 

Cat 3 
Cat 4 
Cat 4 

Cat 9 
Cat 3 
Cat 3 
Cat 2 

Cat 1 
Cat 1 

Cat: 6 
Cat: 1 
Cat: 4 

Cat: 8 
Cat: 6 Nemes 
Cat: 4 
Cat: 8 
Cat: 10 

Szyly Márton deák. 
Szolgálnak az Háznál Sess 

Semptey Takács István Sess 
Szegedy Gáspár. Hadnagi lakik . . . Sess 
Szalay Mihály deákné az Urnái . . . Sess 
Szigiártó Balázs Sess 
Prolimár ( ?) Mátyás Sess 
Szántóházy Jósa és Hevesiné . . . . Sess 
Radvanyi István Botka Ferencz és 

Szegedy Gáspár házában az Sell . . Sess 
Borbály Györgyné és Vadászi Jánosné 

háza, Sellérül Szolgálnak Sess 
Molnár Márton Sess 
Tholdy Márton Vajda Sess 
Horváth János Sellérivel Sess 
Borbály Istók Morocz Pál Sess 
Feölső Mihály és Imre Sess 
Szecheny Szabó Péterné Sess 
özv. Szentgyörgyiné . . . . Sess 
Vj Ucza 
Szily Szabó Miklósné Sess 
Bus István Sess 
Botka Ferencz Sess 
másik házban Sess 
Katona Gergely Sess 
Sonay Csapó János cum Inquilini . . Sess 
Franeka Pálné Sess 
Veres István Sess 
Csapó Mátyás Sess 
Nyry Lakatiarto Miklós Sess 
Lindvay Csapó Péter Sess 
Magiar Márton Sess 
Peölöskey Csapó Mihály Sess 
Felessy Molnár Miháné Sess 
Öry Csapó János Sess 
Naszádos Gyeörgyné Sess 
Trebeda Márton Sess 
Reczey János Sess 
Lindvay Csapó János Sess 
Szalay Csapó János Sess 
Szany Csapó Gergely Sess 
Szeörgeny Szabó Benedek Sess 
Vámos Csapó István Sess 
Borsos Szabó Márton Sess 
Balassa Benedekné Sess 
Jakay Ferencz Sess 
Dobos Péter Sess 
HanyeyPaal Sess 
Német Simon Sess 
Szabó Thamas Sess 
Risko Csapó András Sess 
Pinczeheljné Veje Nitray Mátyás . . . Sess 
Nagy bauszu Kovács István . . . . Sess 
Kisgerlaky Sess 
Vághy István Sess 
Kasza János Kasza György Sess 
Gyeöry Csapó János Sess 
Szent Iuáni Csapó György Sess 
Babocsay István Sess 
Gombos Paal Sess 
Csapó Mátyásné Sess 
Kasza György Feleseghe 

után birja ezen hazatis Sess 
Horváth Csapó Mihály Sess 
Palotay Jánosné Sess 
Berhiday Csapó János Sess 
Czibrady Bálás Sess 
Csapó Gábor Sess 
Csapó Mihály Sess 
Jurody (?) Miklós Sess 
Szabary Csapó Mihály Sess 
Vargha Csapó Miklós Sess 
Gyeöry Csapó Mihály Sess 

/2 
/2 

1/2 
1/4 
1/2 
1/2 

1/4 
1/4 

1/2 
4 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
/2 
/2 

1/4 
1/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/4 
1/4 
1/4 
1/2 
/2 

1/2 
1/2 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/8 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/8 
1/4 
1/4 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

Hajdú 

Hajdú 

Katona 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
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—148 

149— 

Cat : 2 
Cat : 1 
Cat : 5 
Cat : 7 
Cat : 4 
Cat : 4 
Cat : 3 
Cat : 13 
Cat : 3 

Cat : 6 
Cat : 5 
Cat : 3 
Cat : 4 
Cat : 4 Nemes 

Cat 4 
Cat 3 
Cat 3 

Cat 3 

Cat 3 
Cat 5 
Cat 2 
Cat 3 
Cat 3 

Cat 4 
Cat 3 
Cat 4 

Cat 3 
Cat 2 
Cat 3 

Cat 2 
Cat 2 

Cat 3 
Cat 3 
Cat 4 

Cat 3 

Cat 2 
Cat 1 
Cat 3 
Cat 3 
Cat 4 
Cat 12 
Cat 3 
Cat 3 
Cat 5 
Cat 7 

Nemes 
Cat 3 

Cat 2 
Cat 4 

Cat 1 

Cat Nemes 

Cat 

Josvay András Sess 
Fejér Gergelyné leánya Sess 
Csapó Ferencz Sess 
Szemenyey Csapó János Sess 
Hetyédy Szabó György Sess 
Bárány Csapó Miklós Sess 
Bucsy István Sess 
Szegedy Csapó György Sess 
Borsos Mihály Sess 
Jaro Szabó János Sess 
Bosznay Márton Sess 
Győry Szabó János Sess 
Gyarmaty Szabó Gergely Sess 
Csizmadia Péter Porkoláb Sess 
Somody János Vajda Sess 
Kozma János Devecsery tisztato . . . Sess 

Ispitály Ucza 
Szy Ferencz Sess 
Polgár Csapó János Sess 
Csapó Mihálné Sess 
Hegy Szabó János Sess 
Fekete Paál Sess 
Szabó Péter Sess 
Komaromy Szabó András Sess 
Peretke Marton Sess 
Csizmadia Mihály Sess 
Aller Csapó János Sess 
Veres Benedek Sess 
Czako Péter Sess 
Szamár János Sess 
Gombay Mihály Sess 
Szappan Feöző János Sess 
Bosznay Czapo György Sess 
Demeter Szabó Márton Sess 
Nilassy Borinak az Ura Sess 
Kis Márton Sess 
Rarlaczay Szücz Mátyás Sess 
Czapo Péter Sess 
Szabó Albert Sess 
Viganczy Szabó György Sess 
Suba János Sess 
Nemes Joo Jánosné Sess 
Csizmadia Mihály Sess 
Csizmadia Péter Sess 
Papay Takac János Sess 
Czapo Gergely Sess 
Tobak Balas Sess 
Csizmadia Benedek Sess 
Czapo Balas Sess 
Rácz Mihály Sess 
Laky Jakab Sess 
Csizmadia Bálás Sess 
Bicza Jánosné Oláh István Sess 
Csiszár Szabó Ferencz Sess 
Nemet Zijarto János Sess 
Vincze Fia Győr (?) mester Sess 
Czuppan István Sess 
Spitaly ház Sess 
Kozma János háza Sess 
Ágoston Jakocz János Sess 
Szappanfeőzeő Gergely Sess 
Czombor Ferencz Sess 
Keöröszty Ferencz Vajda . . . . Sess 
Nyereghgiarto Péterné Sess 
Szalay István Sess 
Csizmadia Györgyné Sess 
Buczy András Sess 
Baranyai György Sess 
Csizmadia Gergelyné Sess 
Rosta János Sess 
Jankovicz Péter cum 
Inquilinis Sess 
Tomka Bálinth (?) Sess 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 

Pattantyús 

Hajdú 
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-233 

2 

Cat: Nemes 

Cat: 
Cat: 

4 
2 

Cat: 6 
Cat: 
Cat: 

Nemes 
4 
4 

Cat: 5 

Cat: 
Cat: 

4 
7 

34— 
Cat: 

Nemes 
2 

Cat: 
Cat: 
Cat: 

5 
5 
3 

Cat: 
Cat: 
Cat: 
Cat: 

3 
4 
6 
4 

Cat: 
Cat: 
Cat: 

2 
5 
3 

Nemes 

Cat: 3 

Cat: 3 

Cat: 3 

Cat: 
Cat: 
Cat: 
C 2 
Cat: 

Cat: 

1 
5 
2 

Inguili 
2 

Nemes 
4 
1 

Nagi Imre Sess 1/4 
Vaszary Gyeörné ( !) Sess 1/4 
Greczy Czapo András Sess 1/4 
Vaczy Gergej Sess 1/4 
Berinczik István Sess 1/4 
Kapolnay Szabó András Sess 1/4 
Földessy Gyeörgy Sess 1/4 
Fattin Kis Istók Sess 1/4 
Nikos Imre Sess 1/4 
Saary Gyurko Sess 1/8 
Patay Gyeörgy Sess 1/8 
Szabó János Sess 1/4 
Szabó Márton Sess 1/4 
Szabó Matias Sess 1/4 
Vaczy Miklós Sess 1/2 
Giorgiessy István Sess 1/2 
Somody Mihal Sess 1/4 
Reres Mihalj Sess 1/4 
Kethely János Sess 1/2 
Lakatiarto Gyeörgy Sess 1/2 
Lakatiarto Mihalj Sess 1/2 
Keörmendy Csismadia Johan . . . . Sess 1/2 
Szabó Albert Puszta helje Sess 1/4 
Bolond Szabó Istók 
Puszta háza Sess 1/4 
Czerny Szabó Istvab Sess 1/4 
Csizmadia Péter Sess 1/4 
Takacz Máté Sess 1/4 
Koczkás András Sess 1/2 
Pordán Ferenczné Sess 1/4 
Szentmihaly Szabó György 

Sz. Laszlo Ucza Sess 1/2 
Lengyel Gáspárné Sess 1/2 
Csizmadia Mihálné Sess 1/4 
Kasza Jánps háza Sess 1/4 
Vásárhely Molnár István Sess 1/2 
Kajasy Szabó Péter Sess 1/2 
Czuka Takácz Márton Sess 1/2 
Czondor Gergelné Sess 1/2 
Riba István Sess 1/2 
Eötveös Miklós Sess 1/4 
Borbele János Sess 1/4 
Rumy Szabó István Sess 1/2 
Sreter Márton Sess 1/2 
Ágoston Szabó Péter Sess 1/2 
Tisler Albert Sess 1 
Matoczay Györgyné Sess 1/2 
Oroszy István Sess 1 /4 
Somogyi Ferencz Sess 1/4 
Bogay János Sess 1/2 
Deveczery Miklós Sess 1/4 
Dobtsa Istvánné Sess 1/4 
Kis András Sess 1/4 
Leőrincze Gyurka Sess 1/4 
Vargha István Sess 1/4 
Szentessy János Sess 1/4 
Kőszeghy Páál Sess 1/4 
JoóPaá l Sess 1/8 
Olaszka Czapo János Sess 1/4 
Czukás Mihály Sess 1/4 
Eötvös Mihály Sess 1/8 
Vizkeözy István Sess 1/8 
Kis Thamas kov Sess 1/4 
Keörveöndy Szabó Bálás Sess 1/4 
Lakatjarto Marton Sess 1/4 
Liparty Gergelné Sess 1/4 
Fekete Takacz Georgy Sess 1 /4 
Keörmendy Szabó János Sess 1/4 
Fekete Imre Inguilinussa Sess 1/4 
Csizmadia János Sess 1/4 
Aczády Bálás Vajda Sess 1/2 
Eötveös István Sess 1/2 
Rábakeözy Mátyás deák Sess 1/2 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 
Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 
Katona 

Katona 

Katona 

Vajda 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Pattantyús 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
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Cat 4 
Cat 2 
Cat 1 
Cat 6 
Cat 2 
Cat 4 
Cat 7 
Cat 3 
Cat 2 
Cat 5 
Cat 7 

Cat 5 

Cat 6 
Cat 5 
Cat 4 
Cat 3 
Cat Nemes 

Nemes 
Cat 6 
Cat —. 
Cat 2 
Cat 6 
Cat 7 

Cat 

Cat 2 
Cat 4 
Cat 4 
Cat 7 
Cat 2 
Cat Nemes 
Cat Nemes 
Cat 6 
Cat 7 
Cat 2 
Cat 3 
Cat. 8 

Cat 2 
Cat 10 

Cat 6 

Cat 5 

Cat 9 
Cat. 4 
Cat: 3 
Cat 7 

Cat 6 
C a r 5 
Cat 4 
Cat 8 Nemes 
Cat 4 Nemes 

Cat: 10 
Cat: 2 Nemes 
Cat 4 
Cat 11 
Cat: 1 Nemes 
Cat: 7 
Cat: Nemes 
Cat- 9 
Cat: 2 
Cat: 7 Nemesek 

Nemet Vargha János Sess 1/4 
Lenthy János Sess 1/2 
Tömördy Istvánné Sess 1/2 
Szabó Mátyás és Lakatjiarto István . . Sess 1/2 
Szabó István Sess 1/2 
Keöreössy Bálintné Sess 1/2 
Kádártay Szabó György Sess 1/4 
Seres Szűcs István Sess 1/2 
Szűcs Benedekné Sess 1/2 
Sülé János Sess 2/4 
Kümives Máténé 

Mészáros Menyhárttal Sess 3/4 
Christoph Ucza 

Uj Szabó János házában 
Keserű Mihaj Sess 
Barbely János 
Szigiarto János Sess 1/4 
Barbelj Gyeörgyne Sess 1/2 
Sárkány János Sess 1/2 
Hencz Imre. Botka Symond Kath. S. 1. 
Botka Sigmond Sess 1/2 
Gaál Mihály Sess 1/2 
Pattantyús Christoph gyermeky . . . Sess 1/4 
Kömives Peter Pattantyús 
Vargha Sabion Sess 1/2 
Vargha Gáspár Sess 1/2 
Vargha Lukacz Sess 1/2 
Somogy György Sess 1/4 
Gomb Köteö János Sess 1/4 
Somogy Bálás Sess 1/4 
Rayczy Ferencz Sess 1/4 
Szy Péter Sess 1/2 
Mészáros Mihal Sess 1/2 
Bors Takáczy János Sess 1/2 
Szigiarto Andrásne Sess 1/2 
Szitaroczy Lukacz Sess 1/2 
Somogy Palné Sess 1/2 
Szücz István Sess 1/2 
Szita Szücz Mihali Sess 1/2 
Vargha Thamás Sess 1/4 
Maysay Georgy Sess 1/4 
Polani Varga, János Sess 1/2 
Zákony András Sess 1/2 
Ballassa György Sess 1/4 
Dabba Miklós Inquilinis Sess 1/4 
Csapó Ferenczné Sess 1/4 
Csapó András Sess 1/4 
Vargha Miklós Sess 1/4 
Vargha Gergely Sess 1/4 
Szigiarto Imre Sess 1/4 
Szabó György Kapornaky Sess 1/4 
Molnár János Sess 1/4 
Ifiu Szücz Peter Sess 1/2 
Czigany Molnár János Sess 1/2 
Rusaine Jobbagy s az ura Ambrus . . Sess 1/4 
Varga Mihály Sess 1/4 
Hollosy Benedekné Sess 1/4 
Szigiarto Mihály Sess 1/4 
Vargha István Sess 1/4 
Csizmadia János Sess 1/2 
Jóra István Inquilinis Sess 1/4 
Dolnay Jánosné In Sess 1/2 
Rácz Tamásné Ifiu Szalay Péterrel Sess 1/2 
Pattantyús Varga Crisztoph . . . . Sess 1 
Gyeörley Istvánné Sessio 1 
Szabó Varga István Sess 1/2 
Sytöry Bálás eötsivel Sess 1/2 
Szilkovicz István Sess 1/2 
Beszprimy Szyly Gergely Inquilini . . Sess 1/2 
Vizkelleti Éva asszony Sess 1 
Varga Ferencz Szabó Miklós Se 1/2 
Borbei Andrásne Sess 1/2 
Тагу Gyeörgy és Farkas Sess 1 

Katona 

Katona 

Katona 
Katona 

Katona 

Katona 
Katona 

Katona 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 

Hajdú 

Pattantyús 
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Cat: 
Cat: 

Nemes 

Cat: 
Cat: 
Cat: 
Cat: P 4 

Nemes 
5 
3 
8 

Nemes 

Cat: 
Cat: 
Cat: 13 

Nemes 
5 

Nemes 

Cat: 4 

Cat: 5 

Cat: 2 

Cat: 

Szaba
dos 

5 

Cat: 3 

Cat: 
Cat: 

Cat: 

Nemes 
Nemes 
Szaba

dos 
2 

Cat: 
Cat: 
Cat: 

4 
4 
3 

Cat: 6 

Cat: 2 
Cat: 2 
Cat: 3 
Cat: 
Cat: 
Cat: 

Nemes 
Nemes 
Nemes 

4 
2 

11 

Cat: 
Cat: 

7 
4 

Cat: 6 

Cat: 8 Nemes 

Cat: Nemes 

Csizmadia Ferencz Sess 
Profuntház Sess 
Szücz Gergely Oláh Ferencz Sess 
Pap Mihály Sess 
Szappanfeőzeő Gyeörgy Sess 
Peter Kovácz Sess 
Vaghy Andrásné Pénzes Mihály . . . Sess 
Czako János Sess 
Szücz Andrásné Sess 
Varga Benedek Sess 
Jóra István Sess 
Ujfalussi Mihalj Sess 
Hathalmy Geörgyi Sess 
Miszaros Gyeörgi Sess 
Radvány István Ud Sess 
Nagy István Sess 
Nemet ( ?) Keötelgiarto 
Pattantyús Sess 
Puskagiarto Gergely Sess 
Riba István Sess 
Surányi Szücz János Sess 
Bornemissza Paal Sess 
Kerekes Leamia Jutka Sess 

Béres Istvánné Sess 
Nemes Bálint Sess 
Pesty István Sess 
Deömölky András Sess 
Gombkötő Gergely Sess 
Miszáros Gergely Sess 
Leörincz Kovacz Vajda Sess 
Marék Péter Sess 
Eörsy Vargha György Sess 
Gáli István Sess 
Deres Szabó Mihalj Sess 
Nagy Péter Sess 
Perlaky Szücz Márton Sess 
Érseky Nagi János Sess 

Nyuli Szabó Jánosné Sess 
Isten feleő János 
Kovacz Sess 
Szücz Mihalj Sess 
Szücz György Sess 
Rusa István Sess 
Nemes Miklós Sess 
Karloczy Szücz János Sess 
Szakácz Mihály Sess 
Vizközy Istók Sess 
Baranyay Márton Sess 
Mészáros Laczko Sess 
Mogiorossy János fia Sess 
Nemet Lakatgiarto Mihály S 
Szabó Mihály Sess 
Kovats Gergelj Sess 
Santha Ferencz Sess 
Attyay Sándorné Sess 
Teörök János Inquilini Sess 
György János Sess 
Pacsirta Jánosné Sess 
Czorba Mihalné Sess 
Czapo Jánosné Sess 
Csurgó Ambrus Sess 
Varga Illés Pattantyús Sess 
Takacz István S 
Teorkendy Miklós Sess 
Borsody Szücz János Sess 
Bita Szücz Gyeorgi 

Viz Ucza 
Kisfaludy V(rak) háza 
Inquilini Sess 
Vásárhelyi István Sess 
Dobos Peter Sess 

1/2 Hajdú 

1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/2 Hajdú 
1/2 Katona 
1/2 
1/2 
1/2 

1/2 Katona 
1/2 

Kapitány 
1/4 Katona 

1/2 Pattantyús 
1/4 Katona 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 Katona 
1/4 

1/2 
1/4 Hajdú 
1/2 Katona 
1/2 Katona 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 Vajda 
1/8 Hajdú 
1/4 
1/4 Katona 
1/4 Hajdú 
1/2 
1/2 
1/2 

1/4 

1/4 Katona 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 Katona 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/8 Hajdú 
1/4 
1/4 Pattantyús 
1/4 Hajdú 
1/4 Katona 
1/4 
1/4 
1/2 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 Hajdú 
1/4 Pattantyús 
1/4 Hajdú 
1/4 Hajdú 
1/4 

Hajdú 

1/2 
1 
1/4 Hajdú 
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Cat: 2 
Cat: 5 
Cat : 6 
Cat : 
Cat : Nemes 
Cat: 4 
Cat : 7 

Cat: 6 
Cat: 5 
Cat: 5 

Cat: 4 
Cat: 4 
Cat: 9 
Cat: 6 
Cat: 8 
Cat: 6 
Cat: 6 

Cat: 8 

Cat: 6 
Cat: 7 

Nemes 
Cat: 3 

Nemes 
Cat: 3 

Cat: 2 
Cat: 4 
Cat: 4 
Cat: Szaba

dos 
Cat: 4 

Cat: 3 

Cat: 5 Szaba
dos 

Cat: 4 
Nemes 

Cat: 5 
Cat: 5 
Cat: 7 
Cat: 6 
Cat: 5 

Cat: 5 
Cat: 3 

Nemes 
Cat: 3 

Cat: 2 
Nemes 

Cat: 1 

Cat: 2 

Cat: 3 
Cat: 2 

-473 

Szigiarto Jánosné Sess 
Szigiarto Mihalj Sess 
Szigiarto János Sess 
Borbély Gyeörgy Sess 
Bornemissza Ferencz Sess 
Szücz Marton Sess 
Vargha János Czizár Mátyásné . . . . Sess 

János? Sess 
Lovász Mihály Sess 
Saarkeözy István Sess 
Fejes Szabó Gyeorgy Sess 
Bosnyák Paalné Sess 
Barbely István Sess 
Bábsütő Pattantyús Sess 
Vámos Imre Sess 
Vargha Mihály Sess 
Vargha Gergely Sess 
Szeghy Mihalné Sess 
Miszáros István Sess 
Vargha Gyeörgy Sess 
Dobos Gyurka Sess 
Vargha Thamás Sess 
Ovaczy Imre Sess 
Takacz Ferencz Sess 
Csizmadia János Sess 
Hajdú István Sess 
Vajda Thamás Sess 
Moger Istvánné Sess 
Darabos Gyeörgy Sess 
Kaszás Szücz István Sess 
Petecz Jánosné Sess 
Vargha Mathe Sess 
Szabó Péter Sess 
Dobos Páál Sess 

Banoczky Mihalj Sess 
Gombketeo István Sess 
Stubner Gyeorgy mostan 
Porkoláb Sess 
Tisler Gyeorgy Sess 

Szabó András Sess 
Somody Mihalne Sess 
Vargha András haza Sess 
Hun Vargha András Sess 
Vargha József Sess 
Csizmadia Gyeorgy Sess 
Felseö Imrene hazában 
Szabó János lakik Sess 
Nyreo Paal Sess 
Vargha Ambrus Sess 
Molnár Gyeorgy Sess 
Szabady Benedek Sess 
Szabó Peter Sess 
Somody Thamás Sess 
Vargha Peter Sess 
Dorsithner (?) Sess 
Vadasz ( ?) Vargha 

Gyeorgyne Sess 
Szakony Gyeorgy Sess 
Szendrődy János Sess 
Geczey Paal Sess 
Sándor Gyeorgy Sess 
Vargha István Sess 
Erszingiarto János Sess 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Katona 

Hajdú 
Pattantyús 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 

Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
Hajdú 
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Die Zusammenschreibung der Einwohnerschaft der Stadt Pápa im Jahre 1660 

Die im Jahre 1660 erfolgte Volkszählung in der Stadt Pápa 
kann bei den Archäologen genauso wie bei den Topographen 
und den sich mit der Entwicklung der Industrie befassenden 
Historikern ein Interesse erwecken. Die Zusammenschreibung 
wurde deshalb vorgenommen, weil der Gutsherr die Er
folge, die die Gegenreformation in der Stadt erzielt hatte, 
dokumentieren wollte. Dementsprechend wurden nur die 
Bekehrten, die Katholiken der Zahl nach registriert, im Falle 
der Reformierten wurde auf der Konskriptionsliste die Zahl 
der Familien bzw. die Zahl der im Hause wohnenden Perso
nen nicht angegeben. Infolgedessen ist die Zusammen
schreibung zur Feststellung der tatsächlichen Bevölkerungs
zahl ungeeignet, sie zeigt aber, daß die Zahl der Reformierten 
in Pápa rasch zurückging und 1660 bereits unbedeutend war. 
In diesen Jahren, am Ende der 1650-er Jahre, siedelten sich 
die Franziskaner in der Stadt an. Da der Orden die Armut 
propagierte, errichteten die Franziskaner vor allem in den 
sogenannten armen Randgebieten der Stadt ihr Ordenshaus. 
1660 war die mit Wällen umgebene Stadt schon dicht und 
vollständig bebaut, so daß die Errichtung und Unter
bringung der wirtschaftlichen Einheiten innerhalb der Stadt
mauern sich als unmöglich erwies. Die Franziskaner bauten 
ihr Ordenshaus in der neu entstandenen Straße der Stadt 
auf, weil 1660 die Zahl der katholischen Gläubigen hier am 
geringsten war. Der Orden siedelte sich augenscheinlich mit 
der Absicht in der Stadt an, dem Apparat der Gegenrefor
mation, den seit 1638 in der Stadt lebenden Paulinern eine 
Hilfe zu leisten. Durch den Vergleich der Konskriptionsliste 
mit einer aus dem Jahre 1700 stammenden, mit Parzellen
zahlen versehenen, sogenannten Maynzeck-Karte erhalten 
wir wertvolle Angaben über zahlreiche Baudenkmäler der 
Stadt. Besonders plastisch steht das Gebiet zwischen dem 
Schloß und der sogenannten Ruszek-Passage bzw. die Gruppe 
der sich in diesem Gebiet befindenden Bauobjekte, die 
ursprüngliche Funktion der einzelnen Häuser vor uns. In 
diesem Gebiet standen das Gebäude des alten reformierten 
Kollegiums und die ihm hinzugehörende Parochie, in denen 
zahlreiche hervorragende Gestalten der Zeit wohnten oder 
sich kürzer oder länger aufhielten, wie zum Beispiel die 
Prediger bzw. Buchdrucker Gál Huszár, Mihály Sztáray, 

Máté Bernhard, István Pathay und János Kanizsay Pálffy 
Vor allem an der Stelle des heutigen römisch-katholischen 
Pfarramtes und des sich in der Teleky-Blanka-Straße befin
denden Teiles eines mit dem Pfarramt in der Richtung des 
Schlosses benachbarten Wohnhauses lagen das einstige 
Kollegium und die Kirche der Reformierten, die laut man
cher Angaben an der Stelle der von János Zápolya im Jahre 
1508 gestifteten und der Heiligen Jungfrau gewidmeten 
Kapelle errichtet wurde. Obwohl diese Hypothese — unter 
recht tendenziösen Verhältnissen — um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts aufgetaucht ist, müssen die lokalgeschichtlichen 
Forschungen und die mittelalterliche Archäologie auf Grund 
einiger Erwägungen mit ihrer eventuellen Wahrscheinlich
keit rechnen. Die Konskriptionsliste wirft ein interessantes 
Licht auf solche Baudenkmäler wie zum Beispiel das Griff-
Haus, das Corvin-Haus usw. Mit der Hilfe der Karte kann 
auch die Herausbildung der heutigen Straßenstruktur erklärt 
werden. Die Straßen der Stadt wurden durch die zwischen 
der als Stadtkern geltenden Hosszu-Straße und der die Stadt 
eingrenzenden Bástya-Mauer auf einmal zur Geltung kom
menden zustrebenden und Fliehkräfte ausgestaltet. Die äl
teste und lange Zeit die längste Straße der Stadt war die 
Hosszu-Straße, 1660 macht aber nicht mehr diese, sondern 
die Kristof-Straße den größten Teil, mehr als ein Sechstel 
der Stadt aus. Es wäre unrichtig, die heutigen Straßen mit 
den einstigen zu identifizieren, da die Straße, die auf der 
Karte und der Konskriptionsliste als eine einzige Straße 
erscheint, ein ganzes Netz der Gassen vertritt. An der Spitze 
der Straßen standen die Woiwoden. Während der Richter, 
der Leutnant und die ihm untergeordneten zwei Korporale 
die Angestellten der Stadt waren, gehörte der Woiwode der 
militärischen Organisation, der Festung an. Deshalb waren 
die sogenannten Woiwoden-Häuser nicht im Besitz der 
Stadt, sondern in dem des Gutsherrn. Das Verhältnis zwi
schen der Stadt und der Festung sowie das Verhältnis zwi
schen der Einwohnerschaft der Stadt und der Besatzung der 
Festung bilden ein Thema, das bis zu unseren Tagen un
bearbeitet blieb. Die Funktionen in der Stadt begannen sich 
hauptsächlich vom Anfang des 18. Jahrhunderts an, nach der 
Auflassung der Festung herauszubilden und zu befestigen. 
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Recensement de Fan 1660 de la ville de Pápa 

Le recensement de l'an 1660 de la ville de Pápa peut inté
resser l'archéologue aussi bien que le topographe et l'historien 
d'industrie. Il était décrété par le seigneur terrien qui voulait 
documenter la progression de la contre-réformation dans la 
ville. Ainsi, les convertis, les catholiques seuls figurent sur la 
liste; le recensement, dans le cas des réformés, ne donne ni le 
nombre des familles, ni celui des personnes habitant la 
même maison. Donc, d'après ce recensement il est impossible 
de fixer l'effectif exact de la population, mais il démontre 
pourtant qu'à Pápa le nombre des réformés était déjà de 
minime importance en 1660. C'est dans ce temps-là, à 
la fin des années 1650 que les franciscains s'installent dans 
la ville. L'ordre, prêchant la pauvreté, bâtit sa maison con
ventuelle de préférence dans les parties extérieures de la ville, 
dans le quartier soi-disant pauvre. En 1660, le territoire de la 
ville, entouré de remparts, est entièrement couvert de bâ
timents, ainsi il était tout à fait impossible d'établir les unités 
économiques dans l'enceinte des remparts. Les franciscains 
bâtirent leur maison dans une rue récemment tracée de la 
villa, puisque le nombre des fidèles catholiques y était le plus 
bas. L'ordre s'y installa avec l'intention evidente que par son 
vite, iactil aide l'apparat de la contre-réforme, les paulistes, 
établis dans la ville depuis 1638. En confrontant ce recense
ment et la carte dite Maynzek — établie en 1700 et compor
tant les numéros du cadastre des terrains — nous pouvons 
poser en fait des données intéressantes concernant pluiseurs 
bâtiments, monuments classés de la ville. C'est surtout 
l'enclave entre le château et de l'impasse dite Ruszék, c'est-à-
dire les bâtiments qui s'y trouvent et la destination primitive 
de certaines maisons qui se révèlent d'une manière plastique. 
C'est sur ce terrain que se dressait le bâtiment de l'ancien 
collège calviniste et la paroisse attenante où habitaient ou 
séjournaient quelque temps plusieurs personnages célèbres 
de l'époque, comme p. ex. Gál Huszár, Mihály Sztáray, 
Máté Bernhard, István Tattay et János Kanizsai Pálffy, 
prédicateurs c'est-à-dire imprimeurs. Il est surtout intéressant 

l'ancien collège et le temple des calvinistes lesquels — d'après 
certaines données — se dressaient à l'emplacement de la 
chapelle fondée par János Zápolya en 1508, et consacrée 
à la Vierge. Ces bâtiments confinaient à la cure catholique 
actuelle et la maison d'habitation contigue du côté du château, 
dans la rue Teleki Blanka. Bien que cette hypothèse n'ait 
apparu qu'au milieu du XVIIL siècle — et dans des circons
tances assez tendencieuses — pourtant, partant de certaines 
considérations, l'histoire locale et l'archéologie médiévale 
doivent tenir compte de sa probabilité éventuelle. A la base 
du recensement, quelques monuments classés de la ville — la 
Maison Griff, la Maison Corvin, etc. — apparaissent sous 
une lumière intéressante. Grâce au recensement, le dévelop
pement structural des rues s'éclaircit également. Entre la rue 
Longue (Hosszú utca) — que l'on peut considérer comme 
le noyau de la cité — et le Mur du Bastillon (Bástya-fal) 
— qui enfermait la ville •— les rues étaient formées par les 
forces centrifugales et centripétales, agissant en même temps. 
La rue la plus ancienne et pendant longtemps la plus longue 
de la ville était la rue Longue (Hosszú utca), mais en 1660 ce 
n'est plus cette rue, mais la rue Kristóf qui comprend la plus 
grande partie — plus qu'un sixième — de la ville. Il serait 
erroné d'identifier les rues de jadis avec les rues actuelles, 
puisqu'une rue qui figure sur la carte ou dans le recensement 
comprend tout un réseau de rues. Les rues étaient comman
dées par les voïvodes. Tandis que le maire, le lieutenant et 
les deux brigadiers étaient fonctionnaires municipaux, le 
voïvode faisait partie de l'organisation militaire et dépendait 
du château-fort. Ainsi les maisons dites «Vajda» n'apparte
naient pas à la ville, étant la propriété du seigneur terrien. 
Jusqu'à nos jours, les relations, les rapports de la ville et du 
château, des citadins et des gens du château n'ont pas été 
étudiés au fond. Les fonctions citadines commencent à se 
développer et à se fixer surtout depuis le début du XVIIIe 

siècle, quand la ville perd son caractère de place forte des 
confins. 
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Перепись 1660 года в Папе 

Материалы переписи в Папе, произведенной в 1660 году, 
в одинаковой степени представляют интерес как для ис
ториков, так и для топографов и лиц, занимающихся 
изучением истории промышленности. Проведение пере
писи было вызвано тем обстоятельством, что господст
вующий класс хотел иметь документально подтвер
жденные данные о распространении контрреформации в 
городе. Именно поэтому в материалах переписи фигури
руют только обращенные, т. е. католики, количество же 
протестантских семей, число протестантов, прожи
вающих в определенном доме, перепись не указывает. 
Таким образом, для определения фактического коли
чества населения города материалы переписи непригод
ны, однако, они дают возможность определить, что к 
1660 году в Папе протестантское население значительно 
уменьшилось. К этому времени — в 1650-х годах — в 
городе обосновались францисканцы. Орден францис
канцев проповедывал бедность, поэтому монастырь был 
построен на окраине города, там, где проживало наи
более бедное население. В 1660 году город, со всех сто
рон окруженный земляным валом, был уже полностью 
застроен, настолько, что основать новую хозяйственную 
единицу в черте укрепления уже не представлялось воз
можным. Францисканцы построили свой монастырь вне 
черты укреплений, в новом районе, где число жителей, 
исповедовавших католическую веру, было наименьшим. 
Обосновались они здесь с явной целью помочь обосно
вавшимся в городе несколько ранее монахам ордена св. 
Павла в борьбе против реформации и обращении насе
ления в католичество. 

Если сопоставить материалы этой переписи с так 
называемой картой майнцека, составленной в 1700 году, 
на которой обозначены все тогдашние земельные владе
ния, мы получим интереныи и ценный материал о многих 
архитектурных памятниках города, в особенности четко 
вырисовывается первоначальный характер и назначение 
построек, расположенных в районе между дворцом и 
проездом Русека (Русек-кёз). На этой территории стояло 
старинное здание реформатского коллегиума и при-

мышкающий к нему реформатский приход, в котором 
жил или пребывал более или менее длительное время це
лый ряд выдающихся людей своего времени, как напри
мер, Гал Гусар, Михай Стараи, Мате Бернхард, Иштван 
Патаи и Я нош Канижаи Палффи — проповедники и пе
чатники. Кллегиум и церковь стояли на месте тепереш
ней римского-католической приходской церкви и жи
лого дома, расположенного рядом с дворцом со стороны 
улицы Бланки Телеки. По некоторым сведениям, цер
ковь эта была построена на месте часовни, возведенной 
в 1508 году в честь св. Марии. Версия эта впервые воз
никла в середине XVIII века, но, по мнению некоторых 
исследователей, несмотря на ее тенденциозность, крае
ведам и историкам с этой вероятностью все же можно 
считаться. Из данных переписи проливается свет на 
историю некоторых зданий города, таких, как например, 
дом Гриффа, дом Корвина и др. При изучении же карты 
выясняется и формирование современной структуры 
улиц. На территории между городской стеной и улицей 
Хоссу, считающейся ядром города, улицы расположились 
одновременно центробежно и центростремительно. Са
мой старой и долгое время и самой длинной улицей 
города была улица Хоссу (Длинная), но в 1660 году она 
уже уступает первенство улице Криштофа, которая охва
тывает одну шестую часть города. Было бы неправильно 
отождествлять тогдашние улицы с теперешними, так 
как улица, фигурирующая на карте и в переписи, пред
ставляет собою целый комплекс. Во главе улиц стоял 
воевода. В то время как староста, сотский и подчинен
ные ему два капрала были городскими служацими, вое
вода принадлежал военной организации — крепости. 
Поэтому так называемые воеводские дома были собст
венностью не города, а феодала. До сих пор не выяснен 
вопрос об отношениях города и крепости, о взаимоот
ношениях горожан и обитателей крепости. Функции го
родского управления начали формировываться и укре
пляться в основном в начале XVIII века после прекра
щения существования пограничных крепостей. 
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Fejezetek az eke és a szántás Balaton környéki történetéből 

A földművelés az emberiség egyik legjelentősebb vív
mánya, mely a létfenntartás esetlegességét lényegesen 
korlátozta. Megfelelő számítások alapján kimutatták, 
hogy egy gyűjtögető vadásznak 20 km2-re van szüksége 
ahhoz, hogy megélhessen, ugyanakkor ezen a területen 
6000 földműves termelheti meg a maga számára a sok
féle élelmiszert. Ha az emberiség a halász-vadász-gyüj-
tögető életformán nem lépett volna túl, akkor Földünk 
mindössze harmincmillió embert tudna eltartani. A kö
zel négymilliárd ember életét közvetlenül vagy közvetve 
nagyobbrészt a kultúrnövények tartják fenn, melyek 
jelentősége az emberiség történetének utóbbi tízezer 
esztendejében egyre fokozódó mértékben növekedett.1 

Ma már egyre világosabban látjuk, hogy a földmű
velés történeti korszakait nem az különbözteti meg, hogy 
mit, hanem hogy milyen eszközökkel és milyen társa
dalmi-gazdasági körülmények között termelnek. Egy 
korszak földművelésének eszközkészletéből főbb vona
laiban meghatározhatjuk a termelés menetét és helyt
álló következtetéseket vonhatunk le annak struktúrá
jára, társadalmi és gazdasági vonatkozásaira. Kétség
telen az, hogy a földművelés legfontosabb eszköze az 
eke, amely az ember munkaerején kívül az állatokét is 
bekapcsolta a terméshozam ugrásszerű növelésébe. 

Tanulmányozása azonban, különösen ami a régebbi 
korokat illeti, rendkívül nehéz. Hiszen a legkorábbi, 
terjesen fából készült példányoknak nálunk nem maradt 
nyoma,2 így csak közvetett adatokra, analógiákra tá
maszkodhatunk, ha a Kárpát-medence legrégibb ekéi
nek nyomát vizsgáljuk. A La Tène korban megjelenő 
ekevasak, majd a csoroszlyák az egyetlen biztos tám
pontjaink, melyekből már az egész eke formájára kö
vetkeztethetünk. Az ekére vonatkozó leletek a római 
korban különösen a Dunántúlon, de itt is elsősorban a 
Balaton környékén megszaporodnak (ekevas, csorosz
lya, ekehúzó lánc). Itt az is különösen fontos, hogy 
csaknem valamennyi előkerült vas ekealkatrész lelő
helyét ismerjük és az országos átlagnál sokkal több a 
jól meghatározható lelet a veszprémi Bakonyi Múzeum
ban és a keszthelyi Balatoni Múzeumban. 

A magyar középkorban a tárgyi adatok száma rend
kívül kicsiny ugyan, de a korai feljegyzések segítségé
vel ezeket jól ki lehet egészíteni. Az újkorban pedig rá 
lehet mutatni az eke technikai fejlődésének néhány sajá
tosságára, készítésének helyi gyakorlatára. Mindez 
azonban meglehetősen esetlegesen gyűlt adatokra tá
maszkodhat csupán, ezért nem lehet többre vállalkozni, 
mint egyes fejezetek megrajzolására, de a tárgyi anyag 

viszonylagos gazdagsága mellett is le kell mondanom 
egy összefüggő egységes kép felvázolásáról. 

A Balaton környékén elsősorban az egykori Veszp
rém, Somogy és Zala megyék területét, annak is főleg 
a Balatonhoz közelebb eső vidékeit értem, de amennyi
ben az összehasonlítás úgy kívánja, a vizsgálódást az 
egész Dunántúlra kiterjesztem, sőt szükség szerint tá
volabbi analógiákra is utalok. 

1. AZ EKE HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE AZ 
ŐSKORBAN 

Mivel közvetlen tárgyi bizonyítékaink nincsenek, ezért 
az alábbi közvetett adatokra támaszkodhatunk: 

A gabonamagleletek, különösen ha nagyobb szám
ban fordulnak elő, akkor azok már földművelés fej
lettségéről tanúskodnak. Eddig a neolitikumból a Ba
laton környékén kevés gabonamaglelet került elő. 
Ilyen a Zánka-Vasútállomás vonaldíszes kerámiájú 
kultúrába tartozó lelőhely, ahol 1964-ben törpebúzát 
és árpát találtak.3 A korai vaskorban Keszthely-Dobogó 
és Siófok-Balatonszéplak környékén tártak fel árpát és 
kölest.4 Természetesen tudom azt, hogy a leletek nagyon 
esetlegesek, mégis feltűnő az, hogy a Duna vagy a Tisza-
mellékéhez képest viszonylag a Balaton környékéről 
milyen kevés korai gabonamaglelettel rendelkezünk. 

Az ekés művelés másik jellemzője a gabonama
gok nagy mennyiségű előfordulásán kívül az állatok, 
elsősorban a szarvasmarha háziasítása, mert ez eset
ben annak vonóállatként való alkalmazását is feltételez
hetjük. Jelenlegi ismereteink szerint a szarvasmarha 
domesztikációja a Tiszántúlon már a neolitikum ele
jén kezdődött. A Dunántúlon a vonaldíszes kerámia 
zselizi csoportjában találkozunk vele. Ekkor már a 
szarvasmarha a leggyakoribb háziállat, és a feltárt 
csontok azt mutatják, hogy a sertés és a juh csak ezután 
következik, míg a vadállatok száma 10—20% lehetett. 
A rézkori lengyel kultúrában ugyancsak a szarvasmarha 
dominált, a ló azonban még teljesen hiányzott. A szarvas
marha jelentősége az egész bronzkoron át tovább foly
tatódott. Ezek szerint a Balaton környékén is a neo
litikum második felétől számolhatunk a szarvasmarha 
háziasításával, de e korból a vonóállatként való alkal
mazását még nem tudjuk kétséget kizáróan igazolni.5 

Végül a harmadik kritérium: voltak-e a domeszti-
kált állatokkal vontatott teherhordó és közlekedési 
eszközök, mert ha igen, akkor feltételezhető, hogy az 
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