MITHAY SÁNDOR

ADALÉKOK PAPA VÁROS ÉPÍTÉSTÖRTÉNETÉHEZ
EGYKORI ÁBRÁZOLÁSOK ALAPJÁN

Pápáról az idők folyamán sok metszet és kép
készült. Az első ábrázolások a XVI. század végé
ről valók.
A metszetek és rajzok a XVII. század elejétől
megszaporodtak. Ez a jelenség a török harcokkal
volt kapcsolatban. A sok korabeli ábrázolás kö
zül néhány kiemelkedőt szeretnénk megemlíteni,
lehetőleg időrendben.
A képeket bizonyos csoportosításban tárgyal
juk, és ezzel néhány feladat megoldását gondol
juk és kíséreljük megoldani.
A fontosabb pápai ábrázolások a következők:
van a metszeteknek egy korai csoportja (1.), és
ezután jelenik meg a XVII. században a második
(2.). Ennek a századnak utolsó előtti évtizedéből
ki kell emelni három nagyméretű festményt (3.),
majd egy X V I I I . századi tollrajzot (4.), az első
pápai kataszteritérképet (5.) és a várkastély Ná
dor-termében ma is látható, Pápát megjelenítő
festményt a XVIII. század második feléből (6.).
Ilyen sorrendben akarjuk tárgyalni az előbbi
ábrázolásokat a város építéstörténete keretében.
1. A korai metszetcsoportba tartoznak az 1594.,
illetőleg az 1597. évi ostromot bemutató ábrázo
lások. Erre a két nagy eseményre hivatkozással
mutatták be a várost és a várat néhány évtized
del később. Az is feltételezhető, hogy csak ké
sőbb kerültek kiadásra ezek a pápai képek, ille
tőleg metszetek.
Ezt a korai csoportot helyes lenne úgy vizs
gálni, hogy annak révén a sárvári vár lovagter
mében lévő pápai freskó előzményét v a g y a min
táját kikutatni megkísérelhessük (1. ábra).
A freskón látható pápai beállítás jellegzetes
ábrázolási mód ebben a korai metszetcsoportban.
DK felől mutatják be az egész települést, a vár
ral együtt. Utcák és házsorok jól megkülönböz
tethetők rajta. Fent a várban a nagy robbanás
miatt a porfelhőtől É felé a részletek nem lát
hatók, így csak némileg érzékelhetők a várban a
tornyok.
Jól felismerhetők a városkapuk: Ny felé a Bor
sosgyőri-kapu, ÉK felé a Fehérvári-kapu és DKnek a Tavi-kapu.
A város területén, illetőleg annak D-i felében
két templom van egy-egy toronnyal. Az egyik a
ferenceseké, a másik a plébániatemplom.
Ki kell emelni azt is, hogy a sárvári képsoro
zatban Hans Rudolf Miller festette a freskókat és
azok 1653-ból származnak. 1 A pápai felszabadítási harcok bemutatásánál nem az 1597. évi házak
sora és helyzete tárul elénk.
A pápai égő vár a sárvári vár lovagtermében

az egyik bejárati ajtó felett van és Galavics G.
szerint művészileg a leghatásosabb ebben a soro
zatban, és az ábrázolás is hiteles. 2 Ugyanakkor az
a véleménye, hogy nem a Siebmacher-féle met
szet alapján készült a freskó Pápáról. 3
A mester a várost DK felől nézve ábrázolta, és
elsősorban ezt a nézőpontot keressük meg 1597től az ismert metszetek között.
Van egy 1597-es évszámmal jelölt metszet a
vár visszavételéről. A vár a robbanás miatt itt
sem látható tisztán. A Tízes-, a Veszprémi- és egy
ritkán közölt D-i kaput láthatunk.
A ferences templom oldalán 5 ablakkal a mai
helyén áll. A plébániatemplomot nem ábrázolták.
Egy kisebb színes metszet is (2. ábra) ismert,
amely az 1600 utáni időkből való. 4 A várat egy
földszintes szárny veszi körül. Kapuja DK felé
nyílik. A Tízes-kaput jelezték csak, és e k k o r a
város néhány szegényes viskóból áll. Ugyanazon
a helyen van a ferences templom, mint az előbbi
rajzon, de itt annak oldalán csak 4 ablak van.

1. ábra. Pápa ostroma (Freskó a sárvári vár lovagtermé
ben, 1653)
Abb. 1. Die Belagerung von Pápa (Fresko im Rittersaal
der Burg Sárvár, 1653)
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2. ábra. Pápa (1600 utáni metszet)
Abb. 2. Pápa (Stich nach 1600)
Ugyancsak egy 1600 utáni metszeten a vár sok
épületből áll. Várkapu nem látszik. A város jól
beépített (3. ábra). A Tízes-, Borsosgyőri- és a
D-i kaput jelölték. A ferences és a plébánia
templom a toronnyal kissé D-en látható. 5
Hoefnagel közismert, nagyarányú színes met
szetén (4. ábra) 6 a várban sok épület zsúfolódott
össze. Várkapu DK-en van. Csak a Tízes-kaput
rajzolta meg. A kép szerint a városban 1610 táján
kevés a ház. Gerö L. szerint ez megbízható rajz,
és a közölt állapot fogadható el a vár leghitele
sebb képeként, és később csatlakozott több árok
és sáncvédőmü is. 7 A vár körül volt újabb árok
rendszer a török uralom alatt létesült, és így a
város feladása után a vár még védhető v o l t /
Hoefnagel müve az irodalom szerint Siebmacher
metszetével mutat rokonságot. 9
Érthetetlen számunkra az, hogy Turco pontos
alaprajza (5. ábra) a várról 1 0 merőben más, mint
Hoefnagel metszete és egy 1600 utáni metszet."
Hol van ekkor már a vár U alakja, ami az 1648.
évi várleltárból újra csak előtűnik. Különben em
lítésre méltó még, hogy a ferences templom a
képen erősen D-re csúszott, és ezt a helyet tart
juk a ferencesek első helyének Pápán, a Szt.
László utcában.

Siebmacher rajzán a felrobbant vár kapuja sem
látszik (6. ábra). 1 2 A Tízes-, a Veszprémi- és a
D-i kapu nyitva áll. A ferences templom 5 oldal
ablakkal és egy toronnyal még a régi (az első)
helyén helyezkedik el. Az eddig felsorolt, kevés
házat feltüntető metszeteken aránylag hasonló
a házak csoportosítása. A ferences kolostor és a
templomuk az 1470—80-as évektől kezdve a Szt.
László utcában volt, és minden, 1600 eleji kép ezt
mutatja be. Majd a mai helyük 1678-tól lesz is
mert.
A felsorolt gyér adatok alapján a sárvári kép
hez (1. ábra) a legközelebb áll a második, 1600
utáni metszet. l ó
Van még három metszet ebből az időből, ame
lyek mindegyikén É felől látható a város.
Az 1593. évszámú metszeten a török bevonu
lás szerepel. 14 Kiugró torony van a vár D-i falán.
A tó partján helyezkedik el a ,,Tízes-malom"
(időben első ábrázolása 5 kerékkel). A város kö
zepén és a D-i vége felé egy-egy vaskos torony
magasodik fel.
Az ismert Zimmermann-féle metszet 1604-ből
több dologban hasonló az előbbi ábrázoláshoz. 1 '
Néhány vonás jelzi csak a vár ÉK-i falán a kaput.
Az É-ra lévő vaskos torony talán a plébánia
templomé lehetne. A város beépítettnek látszik
a falai között.
Felvetődik a kérdés, hogy Zimmermann hon
nan merített Pápa bemutatásánál: Dilichtől vagy
Siebmachertől? Zimmermann-nál látható a plé
bániatemplom és ősi helyén a ferences kolostor
és templom. Van még egy torony is a metszeten
a volt pálosok helyén. Czennerné szerint Dilich
alapján dolgozott,"' de helyenkint Siebmacher
rézkarcait is felhasználta. 1 '
Ide tartozik a Tízes-malom problémája is.
Eleinte a malomnak csak ,.Grosse Mühl" a neve.
Ilyen elnevezés alatt szerepel egy 1600 utáni
metszeten 1 * és az Ortelius művében található
pápai képen is. 19
Meggondolandó, hogy csak 2 helyen ábrázol
ták a plébániatemplomot, 4 metszeten hiányzik.
Ha hiteles az ábrázolásuk, a k k o r nem egyidősek.
Végül Commentarius rajzán 20 a vár az előbbi
metszettel azonos (7. ábra), tehát Zimmermann
metszetével egyezik. Valószínűen a ferences és a
plébániatemplom látható a képen. D felé a város
ban is van két kisebb torony.
A fentebb említett, 1600 utáni metszet mellett
az utóbbi látszik szintén közelállónak a sárvári
vár díszterme pápai freskójához.
2. A második metszetcsoport, mint említettük,
a XVII. századból való. A ,,Papa in Ungarn" fel
iratú valószínűen 1637-ből származik.
É felől
ábrázolja a várost. Lehet, hogy Pápa D-i részén
már az itt vaskos tornyú első pálos templom
látható? Leukharden rajza 22 a város környékét is
elénk tárja; földek, kertes házak ismertek így
1653-ból. Éri I. szerint az előbbi tervet részben
meg is valósította 1665-ben Francisco Wimes. 2 3
A várrajz azonban nem pontos az 1648. és 1694.
évi várleltár tanúsága szerint 24 valamint az 1683.
évi 3 festmény alapján is. Hiányzik a vár nagy
D-i tornya; a vár DK-i falának nem a közepén
volt a kapuja, hanem az épület K-i sarkán. A táv
lati képen 2 , a plébániatemplom egy tornyán kö-

rüljáró nincs a fogadalmi képen. Továbbá több,
emeletes ház is látszik a képen, pl. a Tízes-ma
lomtól D-re. A Fraknón látható két részletes ki
dolgozású festményen is több emeletes ház van. 26 A Tízes-malomnál nemcsak 4 kerék volt 2 7 hanem
az 1648. évi várleltár is 10 kereket említ. Kü
lönben a malom első említése 1608-ból való. 2 8
A közölt távlati rajzon Borsosgyőr a várostól
Ny felől látszik. A plébániatemplom ilyen irány
ból nézve nem nyúlt DK felé; hiányzik az első
pálos templom és a ferences templom is. Nem
látjuk a vár D-i nagy tornyát, amelyik 1683-ban
a festményeken szerepel, és 1694. évi várleltár
ból is ismert.
Ennél pontosabb felmérés, illetőleg rajz a
karlsruhei gyűjtemény pápai v á r t e r v e (8. ábra). 2 9
A várkaputól D-re egy kis kiszögelés látható az
épület falán, amely a fogadalmi képen megfelelő
helyén szintén látható. Ezt a tervrajzot nem má
solhatták Leukharden rajzáról, Zákonyi F. néze
tével ellentétben 3 0 mert ez a pontos munka a
fogadalmi képpel azonos: tehát hitelesnek tekin
tendő.

4. ábra. A pápai vár Hoefnagel-metszetéröl (1610 táján)
Abb. 4. Die Burg von Pápa von dem Stich von Hoefnagel (um 1610)
Három további metszet közel áll egymáshoz.
W a g n e r (1685)31 Nyport (1686) (9. ábra) 3 2 és Bouttats (1700 körül) 3 3 É-ról, a Tízes-malom felől
rajzolják meg a várost. A v á r k a p u n kívül a má
sik jellemző tünet a DK-i nagy vártorony. A plé
bániatemplom tornya érthetetlenül négyzetes
oszlopforma.
Nyport (9. ábra) esetleg a rajzoláskor DK felé
ment, és akkor lehet, hogy a plébániatemplomtól
D-re látszik a ferences templom. Ezt tehette
Nyport vagy elődje, a rajzoló. Nála a pálos
templomnak éppen olyan körüljárható erkélye
van a tornyon, mint Leukharden plébániatemplo
mának a tornyán. Az 1683. évi állapotokat fel
tüntető 3 pápai festményen 2 keskenyebb tornya
van a plébániatemplomnak. Talán a fenti évben
a két ostrom valamelyikénél pusztult volna el az
egyik torony? Nyport még előbb rajzolt itt vagy
egy előbb elkészült képről másolt. Az előd vagy
a másoló tévedett? Bouttatsnál hiányzik a rajz
ról a pálos templom. Ebben a nézetben nem lát
ható a képen a ferences egyház.
Mivel a Tízes-malom azon a helyen volt a
XVII. században, ahol az ma is áll; akkor bizo
nyára két nézetből rajzolták a várost: É és ÉK
felől. Valami akadály, talán nagyobb mocsár
lehetett a rajzolónak útjában, hogy egy ívben
kellett végigjárnia a város ÉNy-i, É-i és ÉK-i

5. ábra. Részlet Turco vártervéről (1569) (
—=)
régi állapot)
Abb. 5: Detail des Burgplanes von Turco (1568)
(
= alter Zustand)
szélét, így terítette ki a képén a települést. Vagy
talán a Tízes-malom a vártól É-ra, illetőleg ÉK-re
feküdt volna? így szerepel a tárgyalt metszete
ken. De miért kellett volna a malom helyét el
tolni? Az első rajzoló csinálhatta ezt a hibát,
azután azt minden másolója átvette.
Helyszíni megfigyeléseink szerint az É felől
megfigyelt városképek nagy részénél bizonyos
torzulás van. A vártól pontosan ÉNy-ra található
a Tízes-malom, és a rajzoló a vázlat készítésekor
mintha erről a nézőpontról К felé haladt volna,
és így rajzolta volna le a várost annak DK-i szé
léig, így rövidült annak a hossza. Tehát nem egy
alappontból rajzoltak. Érdemes összehasonlítani
ezeket a metszeteket egy XIX. századból szárma
zó, 5 képből álló sorozat egyik képével, amely
„teljes látkép Gróf Eszterházy tókertje felől"
(19. ábra). 3 4 így jobban bizonyítható a régi raj
zolók torzítása. Mivel a 3 említett metszet egy
máshoz közeli időben jelent meg, nem tudni,
melyik közülük az első.
Az 1594. és 1597. évi eseményeket bemutató
metszetek közül azok készültek a dátumhoz köze
lebb, ahol hiányzik a plébániatemplom. Ahol ez
előfordul, azokat a század közepén rajzolhatták.

6. ábra. Kirajzolt részlet Siebmacher pápai metszetéről
(1620)
Abb. 6. Abgezeichnetes Detail des Stichs von Pápa von
Siebmacher (1620)
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7. ábra. Kirajzolt részlet Pápáról Commentarius művé
ből (1597)
Abb. 7. Abgezeichnetes Detail von Pápa aus dem Werk
von Commentarius (1597)
Valamelyik ostrom idejében a templom elpusztul
hatott, mert több metszet egyáltalában nem köz
li, és mintha valami kisebb majorság lenne a
templom helyének É-i szomszédságában. Ez a
helyzet Hoefnagelnél, egy 1600 utáni képen 3 5 és
Siebmacher metszetén is. A ferences templom
mindenütt szerepel a DK felől megrajzolt város
képeken. Az 1597. évre hivatkozó metszetek, úgy
látszik, mind jóval később keletkeztek. A jól
beépített város, a plébániatemplom jelenléte már
az 1600 utáni évektől képzelhető el.
Czennerné szerint az 1623—1632-ben meg
jelent füzetekben a művészek Pápa rajzánál
Dilichet vették mintául.' 16 Az irodalom úgy tudja,
hogy Nyport is Dilich látképeit másolta. Dilich
hatása látszik Bouttats és Birkenstein sorozatain
is. Dilich É felől ábrázolt, Siebmacher alaprajz
ban dolgozott.
A sárvári freskón Pápa beépítettsége hasonló
egy 1600 utáni metszethez.* 8 Más vélemény sze
rint a sárvári kép mintái Siebmacher és Zimmer
mann metszetei."
Fontos ide csatolni azt a történeti adatot, hogy
a reformátusok 1610 júniusában építik a temp
lomot (mi ezalatt az egykori katolikus templomot
értjük). Ehhez az adathoz fűzi különben Tóth E.
azt, hogy az ostrom alatt a templom elpusztult. 4 0
1629-ben egy tűzvész alkalmával a várossal
együtt újra leégett a templom is. 41
3. A XVII. század második feléből 3 rendkívül
fontos, Pápát ábrázoló festményt kell összehason
lítanunk. Pápán a ferences templomban van egy
nagyméretű festmény, a már többször említett
fogadalmi kép (10. ábra). 4 2 Fent az angyaloktól
körülvett Szűz Mária a kis Jézussal, alattuk az
íves szalagban felirat: ,,eX Voto obt VLerVnt
teMpore beLLIDIrvepVe p e s t i s " . A feliratból
az 1683. év olvasható ki. Lent, a középen a pápai
vár és a város egy része, kétoldalt gróf Esterházy
Ferenc semptei kapitány és felesége gróf Thököly
Katalin díszruhában térdepelnek és felajánlják a
várost és a várat. A vár alatt felirat két sorban:
„AB HOSTELOCUM HUNC FŐVE" „ET PESTEM
AB HUNC AMMOVE". A kép nagy kerete díszes
és aranyozott. Esterházy Ferenc (1641 —1683)
mögött a képen esetleg Sempte vagy Lanzsér
vára látható. A késmárki származású Thököly
Katalin (1655—1701) hátterében esetleg a kés
márki templom lehet.
Esterházy Ferenc 1683. okt. 16-án halt meg
Keresztúron és Kismartonban temették el. 4 i Való
színű, hogy a kép még életében készült el és
került a ferencesekhez. 1683. júniusban Kara
Musztafa serege Pápát is elfoglalta. Ugyanez év
szeptember első felében szabadult a török uralom
alól. 44 A város és a vár látható épületein nem
mutatkozik rombolás és pusztítás, és így a török
322

megszállás előtt készülhetett a kép. Az alsó fel
iratban szereplő pestis idejéről sem tudunk bő
vebbet.
.A vár tó felőli oldalán a várkapu nem az épü
letből nyílt, mintha D felé az újabb épületig sza
bad tér volna. A D-i oldalon van a vár nagy tor
nya. A térdeplő gróf és a vár között a háttérben
a plébániatemplom látszik erős rövidülésben. É-i
oldalán emeletmagasságban 2 oldalablak van.
A főbejárat a mai Korvin utca felé néz. Az épü
let D-i sarkánál hagymafejes torony áll, és rajta
túl, D felé egy hegyes süvegű újabb torony egy
magában helyezkedik el. A grófi pár eltakarja a
pálos és ferences templomot.
A vár É-i sarkánál magasodik fel a Tízes-kapu
a tetején kis dísztoronnyal.
A kép festője ismeretlen. Gondolni lehetne
azokra, akik a XVII. század 2. felében Ny-Dunántúlon dolgoztak (Jan Thomas, Geogius Subarich,
Benjamin Block vagy éppen a sárvári freskófestő
Hans Rudolf Miller). 4 5
A kép előrajzolója É felől nézett a városra és a
várra. Magasból tekintett le az emeletes v á r r a és
látott be a várudvar felé eső tetőkre. A háttérben
néhány lakóház is látszik.
A vár K-i szárnya kívül 9 ablakos, és utána
tovább, D felé az oldalhomlokzatból kiugró vár
kapu következik. A vár ÉNy-i szárnyán kívülről
3 támfal látható az emelet padlásszintjéig. Az
épület sarkain, fent a tető törésénél, kis tornyok
díszlenek. A kémények a tető udvari részén ül
nek. Az első emeleti ablakok fölött lőrések lát
szanak. Ezek ma a tetőtérben rejtőznek. 4(> A vár
kapu elé ívesen befelé kanyarodó út vezet a mai
Fő tér irányából. A vár D-i részén egy, a két ol
dalszárnnyal össze nem épült emeletes ház áll.
Határozottan látszik a vár D-i sarkán a két épület
közötti nyílás. A D-i épület udvar felé eső tető
részén a tetőzáró kis torony mellett lévő kémé
nyen gólya áll. Ez az épület különben alacso
nyabb építésű, mint a vár U alakjának 3 szárnya.

8. ábra. Kirajzolt részlet egy pápai vártervről (1667)
(karlsruhei-gyűjt.)
Abb. 8. Abgezeichnetes Detail eines Burgplanes von
Pápa (1667) (Karlsruher Sammlung)

9. ábra. Kirajzolt részlet Nyport pápai metszetéről
(1686)
Abb. 9. Abgezeichnetes Detail des Stichs von Pápa von
Nyport (1686)
Az É-i sarok közelében a falsíkból kiugró vécé
látható. Mérnöknek való feladat lenne az itt lát
ható kéményhelyek összehasonlítása a maiakkal.
A plébániatemplom mellett önmagában álló
tornyot talán a tűzvészek után a reformátusok
építették. A templom helyét; először Katona I.
állapította meg. 47 A pápai helytörténeti irodalom
ban megjelent 1941-ben a festményen lévő temp
lom helytelenül megrajzolt ábrája. A hagyma
fejes torony ellenben nem emelkedik ki a képen
az épület tömbjéből, hanem az épület sarkához
épített. 48 A hegyes sisakú torony pedig nincs a
templom főhomlokzatának vonalában, hanem
előreugrik.
Fraknón egy nagyméretű festmény (11. ábra) a
török Pápára való bevonulását mutatja. 4 9 A vár
és a város N y felől látható a képen. Elöl nagy
földbástyák vannak. Ezen a képen más világtáj
felől látjuk a város fontosabb középületeit. Bor
sosgyőr felől, tehát a másik oldalról mutatkozik
a vár. Nagy tornya a mai Fő tér felé helyezkedik
el. A váron két kisebb torony a tető sarkain, egy
nagyobb az ÉNy-i sarkon és egy kisebb a közé
pen. A nagy vártoronytól DNy-ra kis keresztépü
let van, amely alacsonyabb a vár két oldalszár
nyánál. A D-i falnál kisebb épület látszik és Ny
felől szintén 3 kis lakóépület van. Teljes széles
ségében jelenik meg sisak nélkül a Tízes-kapu,
amelynek közepét össze kell kötni a vár D-i sar
kával és abban a vonalban állott a kép vázlatá
nak készítője. A vártól ÉNy-ra van a Tízes-ma
lom, földszintes épület és 2 ablak látszik rajta.
A fogadalmi képen a malomépület előtt kerék
látszik.
A plébániatemplomnak itt a Ny-i frontja lát
ható, oromfala magas. Mint a vártornyon, itt is
zászló leng. Ny felől az épülettel egybeépítve a
hagymás torony, és mögötte áll a hegyes sisakú
másik torony. A pálos templomnak és a ferences
templomnak is hagymafejes tornya van. Mintha
a pálos torony is csak az épület mellé lenne ra
gasztva. D felé áll a rendház. A képen szinte
torzulásnak érződik, hogy a plébániatemplom
mellé került a ferences épület. A plébániatemp
lom és a ferences között egy egyemeletes épület
jelentkezik. Lehet, hogy ez az a k k o r i tanácsháza
volt, de lehetne éppen úgy a reformátusok ház
komplexuma.
Feltűnő néhány hiba a festményen: a Tízes
kapu kissé D-re csúszott, a ferences templom
is kissé K-re van, hiányzik a Borsosgyőri-kapu,
a vár Ny-i frontja mintha kétemeletes lenne,
oldalt 6 ablak látszik, mintha D felé a vár zárt
volna.

A másik fraknói kép (12. ábra) 5 0 a pápai vár
visszafoglalását ábrázolja. É felől néz a v á r r a
és az ott zajló eseményekre. A tó irányából látni
a várral együtt a várost is. A vár mögött egy
vaskos és két kisebb torony látszik; ez utóbbiak
a tetőn ülnek. A várudvar D-i oldalán lévő eme
letes épület ezen a képen is alacsonyabb a vár
épületnél. A pillérszerű vécéhelyiség itt is lát
ható. Nem jelezték az emeleti ablakok fölött a
lőréseket. A vár előtt sáncok és földbástyák van
nak, és ezek előtt, a tó felől vonulnak be a fel
mentők a várba. Galavics feltételezi, hogy a fe
hér lovon ülő tiszt Esterházy Ferenc, a semptei
főkapitány lehetne. 5 1 A magas kapuépület és a
vár előtt is karók sorakoznak.
A vár K-i szárnyán is 6 ablak látszik. ÉNy felé
sok házat jeleztek, és ezt a részt jól kidolgozta a
festő. Ez a rész hiányzik a fogadalmi képről. A
vár ÉNy-i sarkánál egy kis házsarka látszik;
lehet, hogy ez a Tízes-kapu É-i széle.
A plébániatemplom É-i falán íves ablakok
vannak. Mellette esetleg a tanács épülete áll.
A templom oldalánál itt is a református kollé
gium épületére gondolunk; féltető látszik, a tető
gerinc párhuzamos az egyházéval, és még két
padlásablak is kibújik a tetők közül. A templom
melletti torony össze van építve azzal; a csúcsos
sisakú torony külön áll, és itt is világosan lát
szik, hogy a főbejárati homlokzat vonalától kij
jebb áll. Hozzá hasonló torony van a pálos temp
lom oldalánál. De ezen a képen ez a torony is
hiányzik.
A plébániatemplomtól D-re lévő két torony
rendeltetése egyelőre ismeretlen. A ferences
templom tornyán igen széles hagymafejes kikép
zés mutatkozik. DK-en a város szélén gondosan
megrajzolt és megfestett az ún. Halász-kapu.
Említettük már, hogy hol volt a 3. ábra rajzoló
jának alappontja. A fogadalmi és a 2. fraknói
kép a várnak ugyanazt az oldalát mutatja be.
Ugyanígy egyezik az előbbi két képen a v á r k a p u
is. A v á r t o r o n y is hasonló. A Tízes-kapu dísze
sebb a fogadalmi képen, mint a 2., fraknói fest
ményen.
A 2. fraknói képen a vártól ÉNy-ra elhelyez
kedő házak nem láthatók az első képen. A plébá
niatemplom és tornyai egyeznek mind a 3 fest-

ÍO. ábra. Kirajzolt részlet a pápai fogadalmi festményről
(1683)
Abb. 10. Abgezeichnetes Detail des Votivbildes von Pá
pa (1683)
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lí. ábra. Festmény Pápáról (Fraknó, 1. sz.)
Abb. 11. Gemälde von Pápa (Fraknó Nr. 1)
ményen. De a hegyes torony nem hasonló W a g 
ner és a Nyport-féle (9. ábra) széles toronyhoz.
A fogadalmi képen (10. ábra) és a 2. fraknói fest
ményen (12. ábra) a plébániatemplom oldalabla
kai hasonlóak, és a tornyok is azonosak.
A két fraknói képet egy kéz festette. Egyforma
számú ablak van a vár Ny-i és K-i szárnyán. A
fogadalmi képen (10. ábra) a vár K-i szárnyán 9
ablak számolható meg. A két fraknói képen az
ablakokat nem rajzolták le olyan pontosan, mint
a fogadalmin.
Hiába keresünk ezeken a képeken a városban
erős pusztulási nyomokat, hogy ezzel azok készí
tési idejét, illetőleg a sorrendjét meghatározni
tudjuk. A fogadalmi festményen említett (10. áb
ra) pestis talán az év elején pusztított vagy az
előző évben. így talán a fogadalmi kép lehet a
három festmény közül az első, és a másik kettő
az 1683. év ostromaival foglalkozik. Mindebből
következik, hogy a két fraknói kép minden bi
zonnyal az előbbi év apróságait mutatta be ne
künk a városról és a várról.
Megállapítható az is, hogy a tárgyalt 3 fest
mény és az 1694. évi vár leltár 52 mindenben egye
zik. A század elején vagy annak közepén készült
metszetek hibás rajzolására újabb adat való az
előbbi várleltárból, ahol az ÉNy felé eső földszin
ti és emeleti szobákat a malom szerint tájolták.
Tehát a Tízes-malomnak ősi helye a vár ÉNy-i
sarkánál volt.
1707. április második felében Bottyán hozzá
kezdett a már úgyis romokban lévő pápai vár
erődítmények széthordatásához. 5,5

12. ábra. Festmény Pápáról (Fraknó, 2. sz.)
Abb. 12. Gemälde von Pápa (Fraknó Nr. 2)
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Ujabb fontos adatok tárulnak fel előttünk egy
1733-ból származó leírásban. 5 4 Pongrácz Gáspár
pápai plébános a v á r o s ismertetésében a követ
kező, számunkra fontos megjegyzéseket tett: a
Tízes-malom három jelentős fallal volt bekerítve,
zúgó csatornák vitték a vár körül a tó vizét e
malomhoz a várárokban, és az újra visszajutott
É felé a tóba. Ekkor építették át a várat (szerin
tünk ekkor kezdődött a vár átalakítása, amely
folyamat évtizedeken át tartott). Tágas ablakokat
kapott a vár, a régi bejáratot lebontották, és a
várárkon át vezetett ekkor újabban egy híd a
plébánia felé. Ha a bástyákat el is hordták, még
ekkor is állott 3 kőből épített kapu. Sajnos a ka
puk nevét nem említi.
Pongrácz szerint valamikor két tornya volt a
plébániatemplomnak, de az ő idejében csak egy
tornya áll órával és harangokkal. Ismertetéséből
nem derül ki, hogy melyik az akkori ép torony.
Nem tudjuk, hogy melyik ostromkor vagy tűz
vésznél pusztult a második torony. Az előzőkből
következtetve az is fontos, hogy mikor lett két
tornyú.
4. Egy tollrajz Pápáról (13. ábra) hat évvel ké
sőbb jelent meg a Sparr-féle gyűjteményben. 5 5
Gerő L. a rajz alapján részletesen leírja az egyes,
Pápa városi jelenségeket. A plébániatemplomnak
(a szentély felől ábrázolva) ezen csak egy tornya
van, és ez a templom mellett áll, tőle D-re. Ez
lehet a Pongrácz által említett, megmaradt to
rony. Érzékelhető a régi templomnak a helyzete
a mai Fő téren. Jól kivehetők az épületen az ol
dalablakok, mint a már tárgyalt fogadalmi képen
(10. kép). Ki lehet következtetni a református
egyház épületeinek a helyét a tó partján.

13. ábra. Kirajzolt részlet a Sparr-féle gyűjtemény pá
pai metszetéről (1739)
Abb. 13. Abgezeichnetes Detail eines Stichs von Pápa
aus der Sparr-Sammlung (1739)
A vár D felé a rajzon nyitott. К felé látszanak
az oldalablakok. Ezek lehetnek a Pongrácz emlí
tette nagy és új ablakok, szám szerint hat. 56 Nem
is sejthető a vár É-i szárnya. A nagy kerítésfal
D felé megszakad, és ezen a kapunyíláson lehet a
hídon átmenni a plébánia felé. A kapu nyílása
talán valami elrajzolás miatt nincs a várudvar
tengelyének irányában. A híd 3 pillérre támasz
kodik. Első alkalommal látjuk rajzban a vártól
ÉK-re lévő díszkertet, annak kerítését és a terv
szerűen ültetett díszfákat. A vár előtti tér négy
szögű, a közepén oszlopon szobor díszeleg. Ez
Mária-szobor, amelyről úgy tudjuk, annak össze
omlása után a kálvária kápolna oszlopfőibe ke
rültek a kövek. 5 7 A vár közelében és a tóparton
kis házak sorakoznak. A pálos templom tető
gerince és a tornya a mai állapothoz hasonlít.

Emeletes épületek láthatók Borsosgyőr felé. Az
akkori Hosszú utcán К felé néző homlokzattal a
régi tanácsháza áll.
A vártól számított ötödik ház után nyílik a mai
Ruszek-köz. Feltűnő a pálos kolostor nagysága.
U alakban veszi a templomot körül, amelynek
ÉNy felé eső tornya, mintha csak az épület mel
lett állana. Előtte az árkon híd vezet át, és az
sejthető, hogy a híd 3 pilléren állott. A város
falon kívül kertes házak sorakoznak.
5. Egy térkép a XVIII. század 30-as éveinek
közepéről származik, és ezt J. H. Maynczek, az
Esterházy
gróf uradalmi mérnöke rajzolta (14.
ábra).58 Ez az első kataszterinek mondható fel
mérés Pápáról. Bognár I. E. úgy látta, hogy a
térkép, a városfalak
lebontása utáni állapotot
mutatja be.59 Pedig a falak még jól látszanak.
A plébániatemplomot a Sparr-féle gyűjtemény
ből ismert tollrajzzal egyformán helyezi el (13.
ábra). De összehasonlítva a fogadalmi képpel, a
főhomlokzat iránya eltérő. Sablonnal jelöli a
templomot, és így nem derül ki a tornyokról
semmi. Ugyanilyen jelzést használ a ferencesek

és a pálosok templománál is. Csak az épület
nagyságát érzékelteti. Az eddig megismert plébá
niatemplom-ábrázolások Maynczektől eltérnek.
Az 1683. évből származó 3 festményen látható
önálló, DK-i torony a mai Fő tér és Korvin utca
sarkától DK-re eső, 3. telekkel kellene szembe
esnie. Ez a torony tehát 50—55 m-re esik a Fő
tér és a mai Fő utca sarkától. Az a vonal, ami
mellett mértünk, a templom főfrontjának a meg
hosszabbítása.
Körülötte helyezkedett el az ún. Belső-temető,
amelynek ez az első térképes ábrázolása. A temp
lommal együtt a területe kb. 3250 m2 volt. A
szabálytalan formájú temető nagyjában 80 X 50
m átmérőjű. Néhány évtized múlva ez a temető
esik áldozatul az új templom alapozásának. 60 A
temetőn kívül és attól D-re két hosszúkás épület
helyezkedett el, íves alakban. A térképbe vázla
tosan beleszerkesztettük a mai templom foltját.
A két épület főtengelye 118°-os tompaszöget zár
be. A régi templom É-i oldalhajójának 2-3 méte
res része esik a mai templom főhomlokzata alá.
Az új templom D-i fele alatt a temető É-i része

14. ábra. Vázlat Maynczek pápai térképéről (1730-as évek)
Abb. 14. Skizze einer Karte von Pápa von Maynczek (nach 1730)
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Í5. ábra. A pápai vár összesítő alaprajza
Abb. 15. Die Grundrisse der Burg von Pápa
Turco terve után = - = nach dem Plan von Turco
Maynczek térképe után =
= nach der Landkarte von Maynczek
Mai alaprajz =
= heutiger Grundriß

helyezkedett el. Az új templom K-i fele pedig az
addig be nem épített térbe esett bele. A főten
gelye közel párhuzamos a várkastély K-i front
jának vonalával.
A várnál a mai pápai várkastély alaprajzára
rávittük Giulio Turco vártervét 6 1 és a már tár
gyalt Maynczek-térképéröl a vár kontúrját (15.
ábra). Meglepő, hogy az 1569. évi (Turco) kiadású
rajzon régi és betervezett részek közel fedik a
mai épületet. Csak a mai Ny-i épületszárnynak
D-i része marad ki Turco akkori pápai várából.
Az É-i és a K-i szárny homlokzati vonala egye
zik a mai irányokkal. De a Ny-i szárny vonala
kihúz Ny-felé, az akkori D-i sarok messze kiesik
a mai alaprajzból. Ugyanez vonatkozik Maynczek
várrajzának Ny-i szélére is. Az a k k o r i vár D-i
szélének vonala szinte takarja a mai beépített te
rületet, és ezt az akkori időkben nem tarthatjuk
épületszárnynak. Csakis a telekhatárt jelzi, úgy,
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mint a városban minden épület telkénél is.
Ugyanis а К felől 6 ablakos vár (1739-ben) nem
nyúlhatna ennyire ki D felé. A XVII. század utol
só negyedében még vannak itt a D-i részen ki
sebb emeletes épületek és gazdasági építmények
is. Az említett tollrajzon (13. ábra) már nem látni
a vár előtt ilyeneket a tér felé.
Mindkét ábrázoláson kisebb házak látszanak a
vár D-i sarka közelében, amelyeket Maynczek
lebontandóknak jelölt meg. Amíg a tollrajzon a
vár kerítésfalának a kapunyílása és az előtte lévő
híd kissé К felé csúszott el, addig Maynczeknél
Ny felé látszik a várárok feletti híd. Kapunyílást
ő nem jelölt meg.
Maynczek térképén elvárnánk többet a vár
palánkjáról, a sáncok távolságáról. A bástyák
vonala D-en miért keskenyebb és miért szélesebb
Ny felé? Nem tudni, hogy mi van a D-i sarokban.
Ismeretlenek számunkra a bástyán belüli nyo-

mok. Úgy gondoljuk, hogy a vártól a vár K-i
árkának vonalában egy téglalap formával jelölt
rész valószínűen ugyanaz lehet, mint a Sparrgyűjteményben lévő tollrajzon az elkerített kert
a fákkal (13. ábra).
Maynczeknél 10 m széles a várból kivezető
híd. ÉNy-on jobban kiugrik a bástya, mint ma.
DK felé pedig csak 3 m-rel van beljebb a mai
két torony szélső összekötő vonalánál. Az udvar
hosszanti átmérője (ÉNy—DK) akkor 35 m, a mai
távolság viszont még 23,80 m-rel hosszabb. A K-i
szárny akkor is a legkeskenyebb volt. Érthetetlen
a D-i szárny 20 m-es szélessége.
Térképünkön a 10 m széles Halász-, ill. Tavi
kapu hídja jól látható. Ugyanilyen széles a Tízes
kapu is, és talán ezek is csak sémák, mint a temp
lomok. Előtte a Győr felé vezető utat nem lehet
kiolvasni.
így összefoglalóan megállapítható Turco vár
tervi rajzának (5. ábra), a fogadalmi képnek (10.
ábra), az 1739. évi tollrajznak (13. ábra) és Maynczek kataszteritérképének (14. ábra) egyenes vo
nala.
A várkastélynak mai két tornyát Éri I. szerint
az 1780-as években építették. Ekkor gondolja a
mai udvar közepén ásatásnál talált kerítésfal le
bontását is. 62 Mi viszont ezeknek beépítését,
illetőleg a bontását, valamint előbb a nagy pince
megépítését is az 1750-es évek közepe tájára
tesszük, a nagy Pilgram-féle építési periódus
ban. 63 De elképzelhető az is, hogy amint Maynczek térképén sem szerepel a kerítésfal a vár
udvaron, hogy azt még előbbi időben bontot
ták el.
Időrendben egy kisebb adat származik 1756ból, amikor is gr. Batthyányi Lajos nádor fia,
Tivadar nőül vette Esterházy Philippinát, és
akkor zenészek voltak az ünnepi menet bevonu
lásakor a Tízes-kapun. Tehát azon erkély lehe
tett. A fenti év jún. 13-án történt esküvőnek rész
letes leírása szerint a vendégek legnagyobb része
sátrakban szállott meg a vár és a templom kör
nyékén. 6 4
6. Egy nagyméretű festmény a várkastély Ná
dor-termének ÉNy-i falán látható, és ez Pápát
örökíti meg (16. ábra). 6 5 Ismeretlen rajzolója Bor
sosgyőr felől, tehát DNy-i irányból vázolta fel a
várost, és nagy magasságból nézett a városra.
Gondos és minden részletre kiterjedő munka.
Mintha az előzőkben közölt kataszteritérkép lett
volna a vázlat alapja (14. ábra). Mivel a képen
még látható a nagy tó, amelyet 1771-ben csapol
tak le, 66 tehát az azelőtti állapotot örökíti meg
számunkra. Gerő L. a kép eredetét a XVIII. szá
zad végére helyezi. 6 7 A már említett Belső-teme
tőben 1759-ben szüntetik meg a temetkezést, 6 8
de már 1749-ben megnyitják az új temetőt a Fel
ső-város végén. 6 9 A pálos templom ÉNy-i oldalá
nál volt a Szentháromság-kápolna a Hosszú utca
vonalában. Ez a kápolna látható a festményen
kis tornyával. Ezt az épületet az 1760. évi új pá
los gimnázium építésével kapcsolatban bontották
le. 70 Fentiek alapján a festményt az 1760. évből
származtatjuk.
A városfalak még megvannak, ha nem is jó
állapotban, a kapuk épek.
A néző figyelme önkéntelenül a festmény köze

pén látható tekintélyes kastélyra szegeződik.
Téglalap alakú udvar körül négyszárnyú épület
emelkedik, körülötte árok, abban víz és a főkapu
nál széles híd, amiről már Pongrácz plébános is
említést tett. A főszárny kétemeletes, a további
részek, az U alak egyemeletes. Az egész kép gon
dos, valószínűen fényképszerű pontosságával el
lentétben, a várkastélyon egyetlen k é m é n y sem
látható.
A nagyjában D-i irányból felénk forduló vár
kastély szárnyainak ablakait és ajtóit leszámolva
azt látjuk, hogy különbségek vannak a mai álla
pottal összehasonlítva. 7 2 A Ny-i külső oldalhom
lokzat, az udvari front ugyanilyen tájolású része
és az É-i szárny udvari homlokzatán leolvasható
ablakok száma különbözik a mai állapottól. A
tér felé eső főfront két tornya sem egyezik a mai
tornyokkal, mivel előbbiek a két oldalszárny
vonalán jóval kívül esnek. Mivel pedig a képen a
D-i front vonala egyezik a várkastély istállója
előtt lévő két épület és a nagy kerítésfal vonalá
val, azért a valóságban a főszárny 60 m-nél is
szélesebb lenne. Ezért a mai két torony alatt és
között lévő nagy pince is csak toronyszélességű,
és az ásatáson megvizsgált pince oldalfalain kívül
felmenő falnak a nyoma sem volt, 7 3 ezért a képen
ábrázolt D-i épületszárny csak terv. Az ablakok
eltérő száma és fentebbi adatok szerint a fest
ményen lévő kastélyt tervnek gondoljuk, Voit
Pállal együtt. 7 4
A tó felé két oldalon és Ny felé parkosított
részt látunk, amilyet az 1739. évi tollrajzon is
megfigyelhetünk a K-i oldalon. Az épület előtt a
vizesárkon át széles és díszes híd vezet 3 pilléren
át a hármas nagykapuhoz. A várkastély Ny-i
parksarkánál díszes kapu vezet a tópartra. Ennek
közelében a mai helyén áll a Nepomuki Szt. Já
nos-szobor. Az előbb említett istálló bejárati
kerítésének szinte nekiütköző sokajtós épület is
csak tervnek tűnik fel.
Pilgram az 1750-es években dolgozott itt a
várnak kastéllyá való átalakításán, és közben a
kegyúr személyének változása után, Esterházy
Károly egri püspök már nem építtette fel a képen
látható D-i épületszárnyat. Ez derül ki leveles
könyvének adatai szerint is. 75 Tehát lehet, hogy
a két torony között lévő nagy pince is Esterházy
Ferenc idejében épült? így maradt a már régi
U alak továbbra is.
Az említett várárok fölött lévő hídon áthalad
va a mai Fő térre érünk, ahol középen magas osz
lopon szobor állott a tollrajzon is. (13. ábra).
így jutunk a plébániatemplomhoz. Ez a festmé
nyen annak a negyedik ábrázolása. Ügy tudjuk,
hogy 1610 táján a pusztulás után újra kellett
építeniök a reformátusoknak. 7 6 A XVII. század
beli ábrázolásokról már említést tettünk. Katona
I. vártemplomnak tekinti. 7 7 A festményünkön a
templom D-i oldala mellett és mögött belátni a
mai Ruszek-közbe. így ennek a köznek a vonala
a mai Korvin utcától ÉNy-ra a második és har
madik házat metszené. Némi eltolódást érzünk a
mai helyzethez képest: mélyen bent ül a templom
a képen К felé. A tollrajzzal (13. ábra) nem lehet
összehasonlítani, annál könnyebb a Maynczekféle térképpel (14. ábra). Itt már nincs a temető
és a hosszúkás épületek; a templom egymagában
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16. ábra. Pápa 1760-ban (pápai várkastély Nádor-termében)
Abb. 16. Pápa im Jahre 1760 (im Palatinsaal des Burgschlosses von Pápa)
áll a téren. De a térképen az iránya kissé módo
sult a festményéhez képest. Az előző idők ábrá
zolásaihoz mérten a mai templom főbejárata előtt
helyezkedett el a régi. Ha ez valóban 32 m hoszszú volt, akkor a mai plébániaépület közelében
lehetett a szentély K-i széle. A főhomlokzata
pedig mélyen benyúlt a térbe.
A főkapu két oldalán állanak a tornyok, a fő
épülettel összeépítve. Tehát más ez, mint a tollrajzon (13. ábra), ahol szinte mellette áll egy to
rony az épület D-i sarkán. Ügy tudjuk, hogy
1751-ben a tetőzete leégett, 78 és képünkön a pusz
tulás után már helyreállítottnak látszik. Ekkor
történhetett nagyobb átalakítás. Mindkét torony
ban óra van, és jól látszik annak fehér számlapja.
A fogadalmi képen (10. ábra) és a két fraknói
képen (11—12. ábra) szerepelt templomi, önállóan
álló tornyot vajon mikor bontották el? Vagy
talán elpusztult? Pongrácz plébános leírásából
már tudjuk, hogy 1733 előtt a templom kéttornyú
volt, és ebben az időben már csak a D-i torony
volt meg. Az is tény, hogy nagyobb átalakítás
történt 1751-ben, 80 mert ugyanebben az évben a
templom elhamvadt Kiss I. szerint. 81
A templom körül a temető már nincs a képen.
Azt gondoljuk, hogy már 1750 körül megszűnt
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itt a temetkezés. Érdekes adat erre a temetőre
vonatkozóan az is, hogy a Rózsafüzér-társulat
körmenetet tartott ebben és a templomot kerül
ték meg. 8 2 Ezek szerint a temetőben szélesebb út
vezetett körül.
A festményen nem láthatók ebben az időben a
templom K-i szomszédságában lévő és a tó part
jára épült református egyházi és iskolai első
épületek.
A templom főbejárata előtt a Korvin u. keskenyebbik részén ÉNy felé 6 ház van, mint ma is.
Az utcának ferdülése van a képen, úgyhogy itt
még a kapuig a 6 ház után esetleg ugyanezen a
soron még egy ház lehetne.
A ferencesek K-i szomszédságában (a mai Mi
kes u. sarkán) egy polgári ház előtt vesszőfonásos kerítés látszik. Olyan ez, mint az akkori
sövénykerítések az egykori Kristóf utcában egy
parasztháznál. 8 3 A Korvin utcában az egyes há
zak között jól megkülönböztethetők az a k k o r i
gazdasági udvarok széles kapubejárattal. A
szomszédságban helyezkedik el a mai Fő tér 23.
sz. ház udvarán egy zárt körerkély, amely a ké
pen is világosan kivehető, mint kis torony az
épület udvari frontján. 84 A mai Korvin u. 9. sz.
ház, az egykori Corvin-ház, amely a képen más

formában jelentkezik, ez különben Maynczek
térképén a 278., 282. sz. telek. A Tízes-kapu kö
zelében van a Szt. Flórián-szobor 1753-ból. Ügy
tudjuk, hogy a ferences kolostort 1764-ben épí
tették újjá egy tűzvész után. 8 6 A mai Török Bá
lint u. 1. sz. ház — az egykori Sörház — uradalmi
tulajdon volt. 8 7
A Fő téren van, az e g y k o r i r. k. plébánia szom
szédságában, a lábas ház. 88 A Fő utcában jól lát
szik a református lelkészlak, amely 1750 körül
már állott. 8 9
ö s s z e v e t v e a képet Maynczek térképével, azt
látjuk, hogy a városkapuk helyzete és az előttük
lévő híd iránya egyezik. A mai Fő u. 7. sz. alatt
volt egykor a főbírói hivatal. A sáncokon kívül
érdekes az akkori mezőgazdasági területek for
mája, és ebből könnyen kikövetkeztethető a mai
szélső települések alakja.
A festményen még romosán, de állanak a vá
rosfalak. Külső területen, a tó ÉK-i partja köze
lében egy téglaégető kemence helyezkedett el.
Ezt már említik 1734-ben az r. k. plébánia iratai
ban. 90 A tavon házas bárka úszik, mintha az 1639.
évi várleltár egyik tételét ábrázolná itt a festő. 91
Délebbre még egy széles sajka úszik a vízen.
A pálos templom tornya a fraknói 1. képen
(11. ábra) mintha az épület mellett állana, de fest
ményünkön már a mai formájában létezik. A
templom előtt fakorlát van, ami úgy látszik, hogy
hű másolata az akkori időknek. A Gerő által kö
zölt rendházi alaprajz és metszet mást mutat,
mint a képen. 9 2 Ez a festmény azért sem lehetne
a X V I I I . század végéről származó, mint azt Gerő
állította, 9 3 mert a kolostor ekkor (1786-ban) már
nagyobb, több ablakkal néz a Hosszú utcára. Te
hát képünk az első pálos kolostort mutatja be.
Amint már fentebb említettük, a templom É-i
szomszédságában volt a kis Szentháromság-ká
polna a képen a kis tornyával, amelyet 1760-ban
bontottak le a pálos iskola építése miatt. Külön
ben a templom tornyában óra volt 1744 óta. 94
Nincs már meg a templom ÉNy-i sarkában lévő
fülkében egy Mária-szobor.
A városfalakon 3 kapu van a képen, mindegyik
jó állapotban. A Halász-kapu és a Tízes-kapu
egyforma a festményen. Az utóbbinál a város
falon belül házak vannak, mint Hoefnagel met
szetén (4. ábra), a XVII. századi rajzokon és
Maynczek térképén (14. ábra) is. Az 1683. évi
három festményen (10—12. ábra), Maynczeknél
(14. ábra) és festményünkön (16. ábra). A Tízes
kapu és Halász-kapu iránya nagyjában egyezik,
sőt még az 1739. évi tollrajz (13. ábra) is ugyan
azt mutatja. A Borsosgyőri-kapu a másik kettő
höz képest bástyaszerű, nagy építmény. A képen
úgy látja az ember, mintha a Tízes- és a Halász
kaput ugyanazon időben építették volna. A Bor
sosgyőri-kaput különben Maynczek nem jelezte a
térképén.
Képünk bal oldalán, a várostól ÉNy-ra a kál
vária áll mesterséges dombon. A magas építmény
D-i oldalán a remetelak látható, hosszabbik olda
lán kapuval, tetején kis toronnyal. Kápolna ak
kor még nincs a kálvárián. 9 5
A nagy festmény hátterében csak halványan
látszanak magas h e g y e k r e épített várak, amelye
ket meghatározni így nem lehet. Azonban annál

talányosabbak a tó túlsó oldalán, a K-i partján
túl feltűnő kisebb települések. Bár a Pápáról és
környéki településekről szóló történeti irodalom
a legtöbb faluról úgy tudja, hogy azok a XVII.
században még éltek. Megmaradt malmuk tovább
működött a török pusztítás után is. Mégis 5 kis
falunak a képe pontosan az egykori helyén ta
lálható, és így talán érdemes ezekkel is röviden
foglalkozni.
A mai téglagyári agyagbánya helyén volt a
korai középkorban Parlagszeg, amely az Árpád
kor végén elnéptelenedett, és csak malmáról
tudunk a XVII. században. 9 6 Ezen a helyen kis
falut látunk és a házak között kis templom is
emelkedik. A plébániatemplomtól K-re a tó túlsó
partján lehetett Hódoska, régi nevén Fizes, amely
szintén korai időkben volt település. Határait
1572-ben írják és rajzolják le. 97 Előbbi helytől
D-re volt Hanta, amelynek helyén szintén látni
települést a festményen. Az utolsó okleveles adat
róla az 1626. évből való. 9 8 Innen Pápához kissé
közelebb volt Agyaglik a korai középkorban,
malmáról csak a XVI. században tudunk. 9 9 Még
délebbre, közel a kisteveli határhoz Sávoly he
lyezkedett el, amelyről az utolsó adat 1572-ből
maradt ránk. 1 0 0 Mindezek a falvak tehát a X V I I I .
század előtt megvoltak, és ha a képnek hiteles az
ábrázolása, akkor ez az egyetlen, X V I I I . századi
megemlékezés róluk.
1771-ben kezdték az új plébániatemplomot épí
teni és 1786-ban készült el. Közben bontják a
régit. így az új templom ráépült a Belső-temető
re, illetőleg annak ÉNy-i részére.
1783-ban készült el a pápai II. József-kori fel
mérés (17. ábra) térképe, amelyen a Fő téren egy
pajzs alakú, fekete folt látható és a DNy-i oldalán
hosszúkás épületek sorakoznak, 1 0 1 három hoszszabb és egy rövidebb. Ezek nem azok az épü
letek, amelyek a Maynczek-féle térképen a 80
1/2 és a 80. sz. telkek. A térkép pajzs alakú folt
jában nem szerepel semmiféle épületjelzés. Egy
szerű, átlós méréssel következtethető, hogy
ebben a foltban van a régi és az új templom te
rülete, így joggal mondható, hogy a térkép fel-

17. ábra. A pápai belváros 1783-ban (II. József-kori fel
vételből)
Abb. 17. Detail aus der Ausmessung von Pápa aus der
Zeit Joseph II. (1783)
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18. ábra. Pápa Ny felől 1858-ban
Abb. 18: Stich von Pápa aus dem Jahre 1858 (Briefpa
pierrubrik)
vételi évszámával a templomépítésnek egy stá
diumát örökíti meg. Az építési terület lehet a
nagy fekete folt, és a mellette lévő 4 épület csak
is felvonulási funkciókat töltött be.
1783-ból a vár, Maynczek ábrázolási módjához
hasonlóan, szintén udvar látszik körülépítettnek,
pedig ebben az évben vagy előtte néhány évvel
biztosan U alakú a vár, D-en nincs előtte föld
szintes építmény. A Nádor-termi festményen lát
ható istállóépületek négyszögletes udvar körül
a II. József-kori felmérésen úgy módosulnak,
hogy hiányzik a Fő tér felé eső szárny. így a vár
hoz К felől csak egy L alakú épület csatlakozik.
A Tízes-kapu csak halvány folt, viszont élesen
mutatkozik a Tízes-malom. A Borsosgyőri és a
Halász-kapu nem található itt. A II. Ferenc-féle
felmérésen 102 halványan látszik a három város
kapu, de a Halász-kapu hiányzik.
Meg kell említeni, hogy Gyurikovics Gy. 1808ból való pápai térképén a várkastélynak szabá
lyos téglalap az alakja. 1 0 3 Nyilván a telket ábrá
zolta így.
Az 1796/99. évi várleltár nem említi az U alak
végén lévő két toronynak második emeleti helyi
ségeit. 104 Ezzel a problémával kapcsolatban sze
retnénk néhány újabb metszetet és képet ismer
tetni. Egy 1800—1810-ből származó metszeten a
város Ny felől látszik. 105 Ugyanerről a nézőpont
ról rajzolták meg a XVII. század utolsó negyedé
ben az 1. fraknói képet (11. ábra) Pápáról. Ilyen
módon némileg belátni a vár két tornya közé, és
így mutatkozik kissé a várudvar egy része. Ezen
a képen pedig így látszik nagy ferdülésben a plé
bániatemplom homlokzata is a két nagy torony
között. A vár két tornyának a teteje egy vonal
ban van az épületszárnyak tetejével. Más is a te
tő, mint ma. Az épület sarkain a négy torony

20. ábra. A pápai várkastély a XIX. sz. végén
Abb. 20: Lithographie des Burgschlosses von Pápa (2.
Hälfte des XIX. Jahrhunderts)
egyforma, így tehát a két oldalszárny végén álló
tornyoknak nincs még meg a második emeletük.
A XIX. század végén az egyik pápai könyvkö
tőnél olyan levélpapír volt kapható, amelynek te
tején (1858-ban) pápai látkép (18. ábra) volt. 106
Ezen a várost DNy felől ábrázolták, de a várkas
télynak csak az első emelete látszik. Itt is ugyan
az a helyzet a kastélytornyokkal, mint az előző
képen.
Az 5 képből álló színes pápai litográfián távlati
képen a rajzoló pálosokkal szemben, illetőleg Dre állott az egykori tó K-i partján, a Halász-kapu
val szemben. Mintha valamelyik régi metszet len
ne szemünk előtt 107 (19. ábra). A rajzok pontosak,
és az épületek is a valóságnak megfelelően he
lyezkednek el. Elöl a tó helyén kertművelés fo
lyik. Ezen a képen, valamint a már publikált és
említett litográfiás várkastélyi képen jól látszik,
hogy az említett két torony (20. ábra) itt már ma
gasabb a két épületszárny tetőzeténél, de még
mindig csak két padlásablakszerű nyílás van a to
rony első emeleti három ablaka felett. Két kis
padlásablak minden toronytető alatti részen lát
ható.
A következő várkastélyi ábrázolások már az
első világháború idejéből valók, a legtöbbjük le
velezőlap. Ezekből valószínűnek látszik, hogy a
tornyok második emeleti 3-3 ablaka a századfor
duló táján épült ki.
A várkastély Fő tér felé eső részén az említett
színes litográfián a téglakerítésen nagyméretű
nyílás van, és annak a kerítésnek a két végén ül
egy-egy kőből faragott oroszlán. Az egyik Esterházy-címert tart. A század elején keskenyebb
téglakerítés magas nyílásának a két végén egyegy, fémből készült griff helyezkedett el.

19. ábra. Pápa К felől (színes litográfia a XIX. sz. második feléből)
Abb. 19: Lithographie von Pápa (2. Hälfte des XIX. Jahrhunderts)
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SÁNDOR MITHAY

BEITRÄGE ZUR ARCHITEKTURGESCHICHTE DER STADT PÁPA
AUFGRUND EHEMALIGER DARSTELLUNGEN
Die ersten Darstellungen der Burg von Pápa und der
Stadt erschienen am Ende des XVI. Jahrhunderts. Die
wichtigsten Stiche wurden in Gruppen eingeteilt und so
behandelt.
1. Die frühen Stiche stellen Pápa zur Zeit von zwei
Belagerungen in den J a h r e n 1594 und 1597 dar. Unter
diesen ist das Fresko der Belagerung von Pápa von H.
R. Miller aus dem J a h r e 1653, das sich im Rittersaal der
Burg Sárvár befindet, besondert hervorzuheben (Abb.
1). Die Sicht auf die Stadt erfolgt von Südosten her.
Dieser zeichnerische Standpunkt ist in dieser Gruppe
von Stichen vorherrschend (Abb. 1 — 7). Ein weiteres
Merkmal ist das Fehlen der römisch-katholischen Pfarr
kirche. Unter den Darstellungen dieser Gruppe ist der
Aufmarsch der Truppen auf dem Stich von Siebmacher
besonders wirkungsvoll (Abb. 6).
2. In der Karlsruher Sammlung sind ein Plan der Burg
Pápa (Abb. 8) und der Stich von Nyport (Abb. 9) von
Bedeutung. Beide stammen aus dem XVII. Jahrhun
dert. Unter anderem zeigen die beiden obigen Bilder
die gleiche Verzerrung wie bei dem von Norden her
beobachteten Stadtbild.
3. Auf dem mit 1683 datierten sogenannten Votivbild
(Abb. 10) widmet der Sempter Burgkapitän Graf Ferenc
Esterházy und seine Frau Gräfin Katalin Thököly nach
einer Pestseuche die Burg und die Stadt der Jungfrau
Maria. Dieses Bild wurde bestimmt vor dem Tod von
Ferenc Esterházy am 16. Oktober 1683 gemalt.
Das erste Fraknoer Bild (Abb. 11) schaut vom Westen
her auf die Stadt. Die türkischen Truppen ziehen in die
Burg von Pápa ein. Die Burg stimmt hier in allem mit
der Burginventur aus dem J a h r e 1694 überein. Die Pfarr
kirche ist zweitürmig. Sehr sorgfältig ist die Darstel
lung der Pauliner- und der Franziskanerkirche sowie
des Zehner-Tores.
Das zweite Fraknoer Bild (Abb. 12) zeigt die Stadt
vom Nordosten her. Die beiden letzteren Bilder wurden
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vermutlich vom gleichen Maler angefertigt. Die drei
Bilder stammen aus der selben Zeit.
Die Beschreibung der Burg und der Stadt durch den
Pfarrer Gáspár Pongrácz teilte wichtige Daten mit.
4. Eine Federzeichnung von Pápa aus dem J a h r e 1739
(Abb. 13), die sich in der Sparr-Sammlung befindet,
stimmt mit den Angaben von Pongrácz überein. Die
Zeichnung enthält die erste Darstellung der Burgfenster, der Parkanlage, des Ziergartens und der in die Burg
führenden neuen Brücke. Auffällig ist die Größe des
Paulinerklosters.
5. Der herrschaftliche Ingenieur J. H. Maynczek
zeichnete in den dreißiger Jahren des XVIII. Jahrhunderts die erste Katasterkarte der Stadt (Abb. 14). Auf
dieser ist die Richtung der Hauptachse der Pfarrkirche
anders als auf den Gemälden. Um die Kirche herum befindet sich der innere Friedhof.
Der Vergleich des heutige Burgschlosses und der
Burggrundrisse von Turco und Maynczek zeigt, daß
Maynczek die Grundstücksgrenzen kennzeichnete (Abb.
15).
6. Das große Bild im Palatinsaal des Burgschlosses
aus dem Jahre 1760 (Abb. 16) stellt die Stadt vom Westen her dar. Aus der Burg ist ein Schloß geworden, um
die Pfarrkirche ist kein Friedhof mehr, die Stadtmauern
sind Ruinen, drei Stadtore und die Dörfer um Pápa herum (Parlagszeg, Hanta, Agyaglik und Sávoly) sind dargestellt.
Die Ausmessung aus der Zeit Joseph II. (1783) zeigt
die Aufmarschgebäude während des Baus der neuen
Kirche (Abb. 17).
Die Karte von György Gyurikovics (1808) zeigt nur
die Grundstücksgrenzen des Burgschlosses. Auf Briefpapier aus Pápa (1858) ist die zweite Etage des Burgschlosses noch nicht dargestellt. Auf den Lithographien
aus der zweiten Hälfte des XIX. J a h r h u n d e r t s wurden
ein genauer Stich der Stadt (Abb. 19) und des Burgschlosses (Abb. 20) gefertigt.

