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Hermann istván Egy Pápa belvárosi ház felújítása az 
1670-es években (forrásközlés)

Pápa város török kori történetéről – az elmúlt két évtized kutatásainak köszönhetően – 
egyre bővebb ismeretek állnak a rendelkezésünkre.1 Az írott források vizsgálata mellett a 
város főterének rekonstrukcióját megelőző régészeti feltárás is sok új ismerettel gazdagí-
totta – illetve gazdagítja majd a leletanyag feldolgozását követően – a település múltjára 
vonatkozó tudásunkat.2 Mindezek ellenére – megfelelő források híján – alig vannak is-
mereteink a városban a korban álló házak fizikai jellemzőiről, a város korabeli képéről. 
Legtöbb információt az úriszéki jegyzőkönyvekben fennmaradt tanúvallomások utalá-
saiból nyerhetünk a témára vonatkozóan,3 a képi ábrázolások közül pedig a városról a 18. 
század első felében készített Nádor-termi festmény emelhető ki.4 Az alább közreadott, a 
17. századi Pápa tekintetében egyedülállónak számító forrás a városban állt ingatlanokra 

1   Szakály Ferenc 1994-ben foglalta össze az addigi ismereteket tanulmányában. Szakály Ferenc: Pápa a 
török korban, in: Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől 1970-ig, főszerk.: Kubinyi András. 
Pápa, 1994. 125–200. Az ezt követően megjelent munkák közül a teljesség igénye nélkül lásd Pálffy Géza: 
A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékkönyve, Pápa, 1997.; Hermann István: Pápai bírók a 
XVII. században, Adalékok a XVII. századi pápai archontológiához, Pápai Múzeumi Értesítő 7 (1997) 
71–108.; Haris Andrea: Telkek és tulajdonosok, A pápai „Hoszu uttza” krónikája a 17–18. században, in: 
Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára tanulmányok, szerk.: Bardoly István, László Csaba Budapest, 
1998. (Művészettörténet — Műemlékvédelem 10.) 343–371.; Rózsa György: Öt évszázad pápai látképei / 
Ansichten von Pápa aus fünf Jahrhunderten. Pápa, 2000.; Hermann István [ifj.]: A 17. századi pápai katolikus 
anyakönyv vizsgálata, Kísérlet a kapcsolatháló-elemzés történeti alkalmazására, Sic Itur ad Astra 16. (2004) 
3. sz. 9–28.; Pálffy Géza: Egy különleges nemesi karrier a 16-17. században, Hatos Bálint pápai vicekapitány 
és családja története, Pápa, 2005.; Memoriæ commendamus, Válogatás Pápa város történetének forrásaiból, 
szerk.: Petrik Iván. Pápa, 2010. (A Pápai Levéltár kiadványai 1.); Hermann István [id.]–Hermann István 
[ifj.]: Adalékok Pápa város 17. századi történetéhez I., Birtoklástörténeti vázlat és a város népességszáma, 
Acta Papensia 16. (2016) 1–2. sz. 29–62.
2   Az első eredményeket az ásatást vezető régész, Mordovin Maxim és kollégái, Szvath Márton és Kovács 
Enikő 2014-ben, Pápa évezrede címen megrendezett várostörténeti konferencián tartott előadásukban 
tették közzé (Pápa város középkori régészeti forrásai címmel). Elsősorban a város textilkereskedelemben 
betöltött helyzetét mutatja be a többek közreműködésével Mordovin Maxim által készített Posztó Pápa 
piacán címet viselő vándorkiállítás, amely 2016 folyamán Veszprémben, Pápán, majd Budapesten látható. A 
kiállításhoz készített katalógus összefoglaló képet nyújt az ásatás legfontosabb eredményeiről. Posztó Pápa 
piacán – Vándorkiállítás 2016., Katalógus, szerk.: Hermann István, Mordovin Maxim, Veszprém–Pápa–
Budapest, 2016. 
3   Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest [MNL OL], Magyar Kamara Archivuma, 
Miscellanea [E 210], Urbariale 28. tétel 1–2. kötet.
4   Az ismeretlen festő által készített kép a pápai várkastélyt egy soha meg nem valósult formában ábrázolja, 
de a város ábrázolása követi a korabeli valóságot. A festmény ma is eredeti helyén, a pápai Esterházy-kastély 
Nádor-termében látható. Rövid leírása Rózsa György: Öt évszázad i. m. 42. (49. tétel), reprodukciója uott. 
XIII. tábla, továbbá Pápa, bevezető szöveg: Ilon Gábor, Nádasdy Lajos, Heitler László, fotó: Szelényi Károly, 
Veszprém–Budapest, 1993. előzékén látható.
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vonatkozó ismereteinket bővíti, amennyiben egy belvárosi ház felújításának, átépítésé-
nek költségeiről a teljesség igényével ad számot.5

Az elvégzett munkák összeírására azért kerülhetett sor, mert az ingatlanon nem a 
tulajdonos, hanem a zálogbirtokos építkezett. Sajnos a ház tulajdonosáról és az épít-
kezéseket megrendelő zálogbirtokosáról szinte semmit sem tudunk. A forrásban szereplő 
tulajdonos, nemes Szántóházi Ferenc feltehetően házasság útján szerzett érdekeltséget 
az ingatlanban, amelyet korábban a végvárban fontos katonai tisztségeket viselt nemes 
Horvát Vajda György házaként említenek a források. A néhai lovaskapitány6 örököseit, 
köztük Zsuzsanna nevű leányát, Szántóházi Ferenc feleségét 1676-ban említik a ház tulaj-
donosaként.7 Egy 1660-as összeírás szerint nemes Szántóházi Józsának a Hosszú utcában 
volt háza.8 A két személy közötti rokoni kapcsolatra jelenleg nincs adatunk, de joggal fel-
tételezünk köztük kapcsolatot, az sem zárható ki, hogy Józsa Ferenc apja volt.9 Nemes 
Horvát Molnár Mártonról, a zálogbirtokos építtetőről nevén kívül semmit sem tudunk.

A személyekkel ellentétben a forrás sok mindent elárul magáról a felépült ház-
ról. A fallal kerített városban, a Kristóf utcában állt az épület. A Kristóf utca a mai 
Korvin utcának és a környező háztömböknek felel meg. Közelebbi elhelyezkedé-
sére is következtethetünk a forrásban megnevezett szomszédokból, illetve abból az 
adatból, miszerint a ház kertje a közlivel volt határos. A szomszédok – Túri Farkas 
és Hajdi Mihály – házai közül a már említett 1660-as összeírásban Túri Farkas és tes-
tvére, György ingatlana található meg a Kristóf utcában. Az összeírás sorrendje 
alapján telkük valahol az utca közepén helyezkedhetett el. A telekkel határos kö-
zli említése is arra utal, hogy a forrásban érintett ház az utca közepén állhatott.  
A pápai belváros középkori elemeket megőrzött utcaszerkezetének helyi sajátosságai a 

5   A forrás jelzete MNL OL Az Esterházy család pápai ágának levéltára [P 1216], fasc. 33. no 164.
6   A források többféleképpen nevezik meg Horvát Vajda György század közepén viselt tisztségét, de az 
bizonyos, hogy az alkapitány helyettese volt, s ebben a minőségében lehetett a lovasok parancsnoka. 
Substitutus vice capitaneus 1658: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém [MNL 
VeML], Veszprém vármegye törvényszékének (sedriájának) iratai, Polgári Perek [IV.3.a], I K X 61.; a 
lovasok között felsorolva: supremus dux 1659: MNL OL Magyar Kancelláriai Levéltár, Insinuata Consilii 
Bellici [A 14] no 293. 
7   MNL OL P 1216 fasc. 33. no 163.
8   1660. április 20.: Nomina inhabitatorum oppidi Papa nobilium videlicet et stipendiariorum equestris et 
pedestris ordinis militum ac plebeorum; lelőhelye: MNL OL Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, 
Pál nádor iratai [P 125], no 11.622; kiadása: Hermann István: Pápai polgárok összeírása 1660-ból, in: Két 
konferencia, szerk.: Hermann István, Mezei Zsolt, Pápa, 2004. 8–46.; hiányos és több ponton hibás korábbi 
közlése: Katona Imre: Pápa város 1660. évi összeírása, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11. 
(1972), 341–351.
9   Ferenc életkorára vonatkozó információk nem állnak a rendelkezésünkre, feleségének azonban ismerjük 
születési idejét. Zsuzsanna 1648. november 16-án született Pápán. Amennyiben feltételezzük, hogy férje 
hasonló korú lehetett, valószínűsíthető Ferenc és az 1660-ban szereplő Józsa közeli rokoni kapcsolata is. A 
születési adat a pálosok által vezetett anyakönyvben maradt fenn. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, 
Veszprém [VÉL], A pápai Szent István-plébánia iratai [VI.111.] Vegyes anyakönyv I. kötet (keresztelés és 
házasság 1638–1668). 22.
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közlék, a belváros kelet–nyugati irányban futó utcáit összekötő szűk gyalogutak, amelyek 
nagyjából az utcák közepén nyílnak.

A belváros hat utcája közül a Kristóf utca – a Hosszú utcával együtt – a korabeli város 
magasabb presztízsű lakóövezete volt. Az 1660-as összeírás adatai szerint e két utcában 
kiemelkedő volt a nemesi házbirtokosok aránya, illetve az egész telkek száma a város 
többi részéhez képest.

Az egész telkek és a nemesi tulajdonú házak megoszlása a belváros utcái között  
(1. táblázat)

Hosszú utca Új utca Ispotály 
utca Kristóf utca Szt. László 

utca Víz utca

10 
egésztelek 2 egésztelek 0 egésztelek 11 egésztelek 1 egésztelek 1 egésztelek

28 nemes 5 nemes 3 nemes 19 nemes 3 nemes 7 nemes
 
A táblázat forrása: Hermann István [id.]–Hermann István [ifj.]: Adalékok Pápa város 17. századi történetéhez 
I., Birtoklástörténeti vázlat és a város népességszáma, Acta Papensia 16. (2016) 1–2. sz.  56.

Az épület tehát a város egyik előkelőbb utcájában állt, és mind a lakókörnyezet, mind 
a korábbi tulajdonos személye arra utal, hogy az épület a város tehetősebb házai közé 
tartozhatott. Újjáépítését indokolhatta, hogy Horvát Vajda Györgynek az 1650-es–1660-
as évek fordulóján bekövetkezett halálát követően az örökösök feltehetően nem ebben 
a házban éltek, s így hosszabb időn át nem történtek meg a szükséges karbantartási 
munkálatok az ingatlanon.10

Az 1670-es évek második felében az alább közölt limitáció szerint a ház teljes 
körű felújítására vagy – talán helyesebb így mondani – átépítésére került sor. Jól mu-
tatja ezt Kőműves Péternek 18+1 pontból álló összefoglalása az elvégzett munkákról. 
A forrás segítségével képet nyerhetünk arról, hogy hogyan is nézett ki egy kora-
beli belvárosi lakóház Pápán. Az épületegyüttes három részből állt: a tulajdonkép-
peni házból, a hátulsó házból és az istállóból. A ház és a hátulsó ház alatt külön 
bejáratú pincék voltak. Erre utal, hogy mind a ház, mind a hátulsó ház esetében 
feljegyezték a pinceajtó elkészítéséhez szükséges faanyag és munkabér költségét.  
A pincéket, vagy azok valamelyikét kimélyítették és újrafalazták az átépítés során. 

10   A Horváth Vajda Györgyre vonatkozó utolsó adatok 1659-ből származnak, halálára 1659 ősze és 1660 
tavasza között kerülhetett sor. Ez megmagyarázná, hogy miért nem szerepel az 1660-as összeírásban. 1659 
júliusában született Katalin leánya, s feltehetően ez év szeptemberében még keresztszülőként szerepel több 
más előkelő pápai nemes úrral együtt. VÉL VI.111. Vegyes anyakönyv I. 68. és 98. 1676-ban örököseként 
négy lányát, köztük Zsuzsannát és Katalint is említik. MNL OL P 1216 fasc. 33. no. 163.
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Az átépítés első ütemében11 – érthető módon – a ház felújítására került sor (1r–
2v). Ennek első lépéseként lebontották a tetőt, s részben a falakat. A kőműves- és ács-
munkák mellett az ajtók és ablakok elkészítéséről, valamint egy cserépkályha Győrből 
való vásárlásáról és beépítéséről tájékoztat a forrás. Ugyanekkor került sor a kert 
rendbetételére, egy új kút kiásására és felfalazására, valamint a kerítés felújítására, 
s földmunkákat is végeztek a telken. A ház beosztására csak következtetni tudunk.  
A helyiségek közül említik a konyhát a sütő kemencével, öreg szobát, szobát, szobába 
nyíló boltot, öreg boltot.

1677-ben került sor a hátulsó ház átépítésére (2v–3r). Ennek a számadásából 
feltűnően hiányoznak az ácsmunkára, tetőfedésre utaló adatok, elképzelhető, hogy a 
hátulsó házat csak két évvel később, 1679-ben zsindelyezték újra (4v). A hátulsó ház 
helyiségei közül egy szobát, egy külső és egy belső boltot említ a forrás. A hátulsó ház 
átépítésével egy időben építették a lakóingatlan mögé az istállót. A feljegyzés szerint 
az istálló építéséhez karókat vágattak és faragtattak, illetve vesszőt használtak fel. A fal 
vesszőfonatos vázát feltehetően (trágyával, törekkel kevert) sárral tapaszthatták be. Az 
építőanyag érthetővé teszi, hogy, ha a telken korábban is állt istálló, az a háznál gyorsab-
ban elpusztult.

1678-ban tovább folyt az építkezés, ekkor – a feltehetően a házban található – szobá-
ba nyíló boltot boltozta újra a mester, illetve a telekre egy új kaput épített. Ez a felhasznált 
anyagok alapján egy tetővel fedett (zsindelyezett), szekeret is befogadó nagy kapu lehet-
ett. Az építkezés utolsó ütemeként 1679-ben a tető egy részének felújítására került sor. 
Mivel a ház esetében tudomásunk van arról, hogy a héjazatot a tetőszerkezettel együtt 
már 1677 előtt lecserélték, feltehető, hogy ez a tetőfelújítás a hátulsó házon történt.

Az átépítés összköltsége 403 forint 10 dénár volt.12 Ez az összeg az egyes ütemek 
között a következőképp oszlott meg:

Az építkezés költségeinek megoszlása az építkezés ütemei szerint (2. táblázat)

I. ütem
(1677 előtt)

II. ütem
(1677)

III. ütem
(1678)

IV. ütem
(1679)

összesen

260 forint

63 és fél dénár

103 forint

39 és fél dénár

29 forint

59 dénár

9 forint

48 dénár

403 forint

10 dénár

65% 25% 7% 3% 100%

11   Ennek időtartamát nem ismerjük, csak annyi bizonyos, hogy 1677 előtt került rá sor, de akár több évig is 
eltarthatott. Az alapján, hogy az építkezés második ütemére egy év alatt valamivel több, mint 100 forintot 
fordítottak, az első ütem 260 forintos költsége 1–3 évnyi időt feltételez. Lásd a 2. táblázatot!
12   Két tétel korrekciójára került sor a számolás során. A limitáció első tétele esetében két forinttal 
csökkentettem a költséget, míg az 1679. évi első költség esetében egy forinttal növeltem. Eljárásomat az 
adott tételeknél indokoltam.
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A költségeket érdemes az egyes épületrészekre fordítottak szerinti, illetve az egyes 
munkaterületek szerinti bontásban is áttekinteni.

Az építkezés költségeinek megoszlása az építkezéssel érintett ingatlanrészek szerint
(3. táblázat)

ház hátsó ház kert istálló kapu összesen

225 forint
11 és fél dénár

108 forint
19 és fél dénár

36 forint
62 dénár

3 forint
58 dénár

29 forint
59 dénár

403 forint
10 dénár

58% 25% 9% <1% 7% 100%

Az építkezés költségeinek megoszlása az egyes munkaterületek szerint (4. táblázat)13

költség-
nem

asztalos ács kőműves gerencsér kovács
segéd-
munka

összesen

anyag

8 Ft

25 dén

58 Ft

88 dén

142 Ft

75 dén

2 Ft

60 dén

12 Ft

99 dén

1 Ft

65 dén

227 Ft

12 dén

4%

38%

28%

80%

60%

51%

1%

65%

6%

92%

<1%

10%

100% 

56%

munka-
bér

12 Ft

54 dén

13 Ft

85 dén

137 Ft

35 dén

1 Ft

50 dén

1 Ft

99 dén

8 ft

75 dén

175 Ft

98 dén

7%

62%

7%

20%

80%

49%

1%

35%

1%

8%

4%

90%

100%

44%

összes

20 Ft

79 dén

72 Ft

73 dén

280 Ft

10 dén

4 Ft

10 dén

13 Ft

73 dén

10 Ft

40 dén

403 Ft

10 dénár

5% 18% 70% 1% 3% 2% 100%

A forrásban szereplő valamennyi munkát besoroltam a fenti munkaterületek valamelyikébe, attól függetlenül, 
hogy a forrásban történt-e utalás arra, hogy azt milyen mesteremberek végezték. A csoportbeosztás a 
következőképp alakult: Az ajtók és ablakok elkészítését asztalosmunkának vettem; a tetőszerkezettel és 
tetőfedéssel kapcsolatosakat az ácsokhoz soroltam; a falazással, kútásással kapcsolatos munkákat a 
kőművesekhez; a kályharakással összeköthető feladatokat a gerencsérhez, a különböző vasalatok elkészítését  
pedig a kovácsokhoz számítottam. Bizonyos munkákat, például a ház bontását, a kertbeli földmunkákat, a 
kerítés elkészítését segédmunkaként vettem számításba.

13  A százalékos adatok közül az első (normál betűvel szedett) szám a költségnemen belüli arányt 
(anyagköltség, munkabér – vízszintes sor), míg a második (dőlt betűvel szedett) szám a munkafolyamatokon 
belüli arányt (asztalos, ács, stb. – függőleges oszlop) mutatja.
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Az anyagok szállításával kapcsolatos költségeket – összesen 16 forint 86 dénár értékben – annál a tételnél 
számoltam el, ahová az anyagot besoroltam (például a téglák szállítását a kőműves munkáknál). A szállítási 
költségek elszámolására az anyagköltségnél került sor.

A fenti táblázatok adataiból kiderül, hogy az építkezés költségeinek nagyságrendileg felét 
tette ki az anyagköltség és felét a munkadíj (56% és 44%), az egyes mesterségek esetében 
azonban az arányok már jelentősen különböznek egymástól. Míg a kőművesmunkák es-
etében az anyagköltség és a munkadíj aránya hasonló az összesített értékhez, addig az 
ács- és a kovácsmunkák esetében az anyagköltség jelentősen meghaladta a munkabér 
költségeit (80%–20%, illetve 92%–8%). Az összes költség több, mint kétharmadát a 
kőművesmunkák tették ki, ami jól mutatja az átépítés volumenét is. Ugyancsak az átépítés 
nagyságrendjére utal a teljes költség, ami meghaladta a 400 forintot. Ezért az összegért a 
belvárosban házat lehetett venni a korban.14

A forrás értékes adatokat tartalmaz az ár- és bérviszonyokra vonatkozóan is. 
Utóbbiak közül a napszámot emelem ki, amely napi 40 és 20 dénár között változott. 
20 dénáros napszám a segédmunkásokat (aprómunkásokat) illette, akik a kőművesek 
mellett segédkeztek. 25 dénárt kaptak a kerítésépítők, 35 dénárt pedig a tetőfedésért 
fizettek ki a megrendelők. A legmagasabb napszám, 40 dénár a kőművesek melletti szak-
munkásokat illette meg. A házon dolgozó kőművesmester fontos szerepét nem csupán a 
kőművesmunkák nagy aránya húzza alá, hanem egyfajta építési vállalkozó szerepkörben 
jelenik meg, hiszen nem csupán a ház építését végezte, de az ahhoz szükséges téglát is ő 
adta.

*    *    *

A forrást a Bak Borbála által javasolt modern átírásban teszem közzé.15 Ettől a doku-
mentum 3v–4r oldalain található saját kezű aláírásoknál tekintettem el, ahol is a mag-
yar és latin nyelvű aláírások esetében a családneveket, a német nyelvű aláírások esetében 
pedig a teljes aláírást betűhíven közlöm. A szövegben szereplő családnevek esetében az 
eredeti változatot lábjegyzetben adom meg. Megtartottam azoknak a szavaknak a hangal-
akját, amelyeket ma már nem használatosak, azonban e szavak helyesírását is modernizál-
tam (például penig – penigh és pedig helyett; ismeg – ismegh és ismét helyett). Az átírás 
során azokat a szavakat is modernizáltam, amelyek esetében – gyermekkorom emlékei 
alapján – nyelvjárási alakok feltételezhetők, például sindöly → zsindely; hütös → hites; -tul 
→ -tól (rag), stb. A rövidítéseket jelölés nélkül oldottam fel. A forrásközlés során < > jellel 
jelöltem az általam betoldott, eredetileg tollban maradt szavakat.

14   Ugyancsak a Kristóf utcában került sor egy ingatlan adásvételére 429 forintért, igaz fél évszázaddal 
korábban, 1628-ban. Az adásvétel érdekessége, hogy az eladott ház szembeszomszédja Horvát Vajda György 
háza volt, tehát az az ingatlan, amelyről feltehetően a közzétett forrás is beszél. MNL VeML Veszprém 
vármegye nemesi közgyűlésének iratai, Úrbéri iratok (Acta urbarialia), Úrbéri különféle irományok 
[IV.1.g.bb.] fasc. A. no 14.
15   Bak Borbála: A XVI–XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései, Fons 7. (2000) 1. sz. 91–137.
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A közölt forrásban többféle pénzmegnevezés fordul elő. A számítás forintban 
és dénárban történt, azonban néhány tételt tallérban, néhányat pedig garasban adtak 
meg, és egy tétel megnevezésében jelzőként szerepel a krajcár (30. tétel, 1v). Az egyes 
pénznemek egymáshoz való aránya a forrásban a következő:
1 forint = 100 dénár
1 tallér = 150 dénár
1 garas = 25 dénár

A forrás jelzete: MNL OL Esterházy család pápai ágának levéltára [P 1216] fasc. 33. no 
164.

[1r] Anno 1678 die 15 Aprilis. Mi, Vásárhelyi István16 Veszprém vármegyének egyik 
főszolgabírája, Horvát Mihály,17 Hajdi Mihály18 és Kovács Szabó János19 azon vármegyé-
nek jurátus asszesszorai a nemes rendről, városi rendről penig Kádártai Szabó György,20 
Pápa városának főbírája, Bors János,21 Mihályfai Szabó Berta22 és Pölöskei Csapó Mihály23 
tanácsok és Fölső Imre,24 azon városnak hites nótáriusa recognoscáljuk per præsentes, 
hogy – minket és mi velünk együtt nemzetes vitézlő Sándor György,25 Túri Farkas26 pápai 

16   Vasarhelÿ – Az 1670-es években mint a pápai gyalogosok egyik vajdája kerül elő a forrásokban. Például 
1673-ban: Úriszék i. m. 633.– Itt szeretném megköszönni édesapámnak, Hermann Istvánnak, hogy a 
személyek azonosítását lehetővé tevő forrásgyűjtését a rendelkezésemre bocsátotta.
17   Horuatth – 1637 körül született, az 1670-es években a pápai lovasok egyik alhadnagya volt. Ráth Károly: 
Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc Kristóf és Nádasdy Ferenc grófok elleni tanúvallatás I., Győri Történelmi és 
Régészeti Füzetek II. (1863) 315–321., 317.
18   Haydi – 1659-ben harmincadosként (tricesimator) említve, 1660-as évektől folyamatosan vármegyei 
esküdtként adatolható, az 1670-es években a pápai gyalogosok egyik vajdája. 1659: VÉL VI.111. Vegyes 
anyakönyv I. 98.; 1662, 1672: Úriszék i. m. 613. és 632.
19   Kouatts Szabo – 1660-ban és 1674-ben házbirtokos a Hosszú utcában, azonban a két személy azonossága 
kétséges, mivel utóbbi nem nemes. Haris Andrea: Telkek és tulajdonosok i. m. N. 47.
20   Kadarthaÿ Szabo – 1610 körül született és 1693 után hunyt el. Szabómester, városi esküdt, több 
alkalommal a város főbírája. Életrajzi adatait lásd Hermann István: Pápai bírók i. m. 95.
21   Bors – Bors másként Takács János 1615 körül született és 1685 után hunyt el. Takácsmester, az 1660-
as évektől városi esküdt, az 1660-as, 1670-es évek fordulóján több alkalommal a város főbírája. Életrajza: 
Hermann István: Pápai bírók i. m. 88–89.
22   Mihalyfai Szabo Bertha – Keresztneve a Bertalan rövid alakja. Szabómester, több alkalommal céhmester, 
1669-ben pápai főbíró. Életrajza: Hermann István: Pápai bírók i. m. 97.
23   Peölöskeÿ Csapo – ismeretlen személy.
24   Feölsö – nemes, 1625 körül született, korábban a kovács céh jegyzőjeként működött. Családjának a 
Hosszú utcában volt háza. Életkorára lásd MNL VeML IV.3.a. I. c. III. 32, 35.; a kovács céh jegyzője (1673): 
Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Archivum, Kéziratgyűjtemény [EA] 7772.; házbirtoklására: Haris Andrea: 
Telkek és tulajdonosok i. m. N. 78.
25   Sandor – nemes, 1622 után született, 1681-ben hunyt el, az 1670-es években a pápai lovasok egyik 
hadnagya. 1673: Úriszék i. m. 633., halálára lásd MNL OL Thaly család levéltára [P 681] 1690. fol. 3–10.
26   Thuri – nemes, 1642-ben született. VÉL VI.111. Vegyes anyakönyv I. 9.
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végháznak egyik főhadnagya, Fierer Mihály,27 azon végháznak csajbortja,28 Járó János,29 
Kálóci György,30 Tatai Kovács György medicina doctor,31 Eperjesi István,32 Nagy György, 
Sós Szabó Péter33 uraimékkal mint vicinusokkal nemes Horvát Molnár Márton34 uram 
megírt Pápa városában levő zálogos házán, mely Kristóf utcában, Túri Farkas és Hajdi 
Mihály35 uraimék házuk között vagyon, rajta tett épületeinek revíziójára és arra tett költ-
ségének fölírására convocálván, accidálván arra nemzetes Szántóházi Ferenc36 uramnak 
is mint azon ház eladójának consensusa, azon házon tett munkának mesteremberei is 
jelen lévén, nevezet szerint penig Kőműves aliter Pogácser Péter,37 aki a kőrakásnak mind 
maga mestere, s mind penig téglának adója volt, ezenkívül az ácsmívről való38 munkások 
Cigány Molnár János, Péntek Molnár János, Horvát Molnár István, Tót Molnár György, 

27   Fierer – A városban az 1650-es évek legvégén tűnik fel, tisztségét legkorábban az 1660-as évek második 
felében, végén nyerhette el.  1659: VÉL VI.111. Vegyes anyakönyv I. 58.; 1660-ban még Albert Esterl viselte 
a tisztséget, de tisztség nélkül jelenik meg Fierer az anyakönyvben még 1666-ban is. Természetesen az is 
elképzelhető, hogy nem közvetlenül váltották egymást. 1660: Hermann István: Pápai polgárok összeírása i. 
m.; 1666: VÉL VI.111. Vegyes anyakönyv I. 121.
28   Czayborttÿa – szó szerint a hadiszertár őre. A tisztség a végvárbeli pattantyúsok parancsnokát jelöli. 
A szó etimológiájára lásd Horváth Mária: Német elemek a 17. század magyar nyelvében, Budapest, 1978. 
49–50. (cajbert szócikk). Hatáskörére lásd még Pyrkner János Kristóf őfölsége pápai Czaykttvarttja levelét 
Esterházy István pápai főkapitányhoz, amelyben kifogásolja, hogy a pattantyúsok özvegyeit a pápai bíró 
szolgáltatásra kötelezi, holott azok újbóli férjhezmenetelükig az ő joghatósága alatt állnak. Sine dato: MNL 
OL Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Repositorium [P 108], Rep. 40. fasc. C. no 70.
29   Jaro – 1660-ban Járó Szabó János házbirtokos az Új utcában. A két személy azonossága bizonytalan. 
Hermann István: Pápai polgárok összeírása i. m.
30   Kallottzi – ismeretlen személy.
31   Tathai Kouatts – az első ismert orvos említése a városban, egyébként ismeretlen személy.
32   Eperyesi – lovas katona a pápai végvárban. 1659: MNL OL A 14. no 293.; 1671: Ráth Károly: Zrínyi Péter 
i. m. 321.
33   Nagy; Soos Szabo – ismeretlen személyek.
34   Horuatth Molnar – ismeretlen személy.
35   Thuri; Haydi.
36   Szantohazi – személyéről bővebben lásd a bevezetőben!
37   Keömives aliter Pogatser – A városban 1641-től kezdődően egészen az 1660-as évek első feléig adatolható 
Pogácser Gergely és családjának jelenléte, mint az egyik legnépszerűbb katolikus keresztszülőpáré. Gergely 
kőműves és pattantyús is volt, háza 1660-ban a Hosszú utcában állt. Az anyakönyvben 1659-től tűnik fel 
Pogácser Péter és családja, aki úgyszintén kőműves és pattantyús volt. Szerepel az 1660-as összeírásban is, 
eszerint Kristóf utcai házbirtokos. A két személy közötti rokoni kapcsolat nem ismert, az anyakönyvből 
kikövetkeztethetően Péter egy generációval fiatalabb lehetett Gergelynél. Az 1660-as összeírás magyar 
nyelvű piszkozata azt sejteti, hogy Péter apját Pattantyús Kristófnak hívták. Az összeírásban ugyanis a 
Kristóf utcai ház tulajdonosaként az ő gyermekei vannak megnevezve, s más kézzel, utólag van betoldva 
ide Kőműves Péter neve. A tisztázatban már csak Péter szerepel. A ritka családnév alapján a két személy 
rokonsága feltételezhető, Gergely talán nagybátyja volt Péternek. A komasági kapcsolatok tükrében a 
város polgársága körében elismert családról volt szó. Hermann István [ifj.]: A 17. századi pápai katolikus 
anyakönyv i. m.; 1660: Hermann István: Pápai polgárok összeírása i. m.
38  átts mívrül való = az ácsmunkát végző
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Kulcsár Molnár István, Acsádi Molnár István és Gasai Molnár György,39 – aholott mindé-
nfele mesterembernek az ő munkája és ahhoz tartozandó eszközöknek vétele limitáltatott 
rend szerint.
           
        fl den
1. Vett 6 ezer téglát, ezeret pro florenis 4.
Azután is két ízben 2 ezer téglát.
Negyedszer is négyezer téglát.
Ötödször 2 ezer és hétszáz téglát, melynek az ára in toto tett40  60 80
A behozása penig ezerétől denarii 50 lévén tett   7 35
Item 3 szekér töredezett téglát. Szekerét fél-fél talléron adták.
A behozása húsz-húsz pénz, teszen     2 85
[1v] 7. Vett 3 szekér meszet, egyik szekeret egy talléron, az ketteit pro floreno 1 denariis 
30. Ismég azután is egy szekérrel pro floreno 1 denariis 40, teszen    
        5 50
8. Volt napszámos kőműves 7, egyiknek munkája denarii 40, teszen    
        2 80
9. A ház építésének kezdésekor egyszeris-másszoris volt 86 aprómunkás, egyiknek 
munkájátul denarii 20 fizetvén, teszen in summa   17 20
10. Annakutána is volt 50 aprómunkás, azoknak is amit fizetett, teszen   
        10
11. Az alku szerint adott a kőműveseknek készpénzt   25
12. Item 3 köböl abajnoc41 gabonát, köblit pro floreno 1 denariis 25, teszen   
        3 75
13. Annakutána is más rendbeli alkura adott az kőműveseknek 11
14. Ablakban való vasat vett      50
15. Item vett 8 font vasat, fontját pro denariis 7, item vett huszonegyedfél font vasat, item 
7 fontot. Teszen 35 fontot és egy felet, summa   2 48 ½
16. Vett 11 darab grádicsnak való gerendát, tett az ára  1 65
Egy nap két ember faragta      80
17. Vett öt pár szarufát párját 3 garason     75
18. Vett 175 szál lécet, egyiket pro denariis 2, teszen in summa 3 50

39   Czighan Molnar János, Pentek Molnar János, Horuatth Molnar István, Totth Molnar György, Kultsar 
Molnar István, Atsadi Molnar István és Gasaÿ Molnar György – ismeretlen személyek. 
40   Amennyiben a tégla ára nem változott a vásárlások során (ezer darab 4 forintba került), az összesítés 
során elszámolták az összeget. Öt alkalommal összesen 14 700 tégla vásárlására került sor. Az azután is 
két izben 2 ezer tégla helyes értelmezése, hogy két alkalommal összesen kétezer téglát vettek, amint azt 
egyértelműen bizonyítja a téglák beszállítására vonatkozó következő tétel. A végösszeg – 4 forint/ezer tégla 
esetén – 58 forint 80 dénár lenne.
41   abaynottz = kevert, vegyes (ti. búza).
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19. Vett 7 ezer zsindelyt, ezeret pro floreno 1 denariis 60, teszen in summa   
        11 20
20. Bort hozatott nékiek 3 <pintet>, pintit pro denariis 10, teszen  30
21. Item vett 5 ezer zsindelyt, ezrit pro floreno 1 denariis 70, teszen in summa   
        8 50
22. Bort hozatott nekik két pintet, pintit pro den 10, teszen  20
23. Vett azon zsindelyhozóktól 4 szál deszkát    55
24. Vett ötezer zsindelyszeget, ezeret pro denariis 70, teszen in summa   
        3 50
25. Lécszeget vett numeros 500, tett az ára    1
26. Azután is vett numeros 500 lécszeget, tett az ára   1
27. Zsindelyszeget vett 4 ezret, ezret pro denariis 75, teszen in summa 
        3
28. Azután is vett 3 ezer zsindelyszeget, ezeret fél talléron, tesz az ára    
        2 25
29. Vett ismeg 7 ezer zsindelyszeget, ezeret pro denariis 70, tesz az ára   
        4 90
30. Vett egykrajcáros42 lécszeghet nyolcat    13
[2r] 31. Amikor a házat elbontották és zsindelyezték, volt 10 munkás rajta, egyiknek a 
munkájától 40 pénzt fizetvén teszen in summa   4
32. Vett egy vitorlát a zsindely elejére     30
33. Item voltak a zsindelyezők öten, egyiknek a munkája denarii 40, teszen 
        2
34. Hogy a helyben való bejáróajtót csinálta, egy nap másodmagával el nem végezhette, 
más nap délig egy ember végezte el, teszen a munka 1
Vett egy pár szarufát hozzá      15
Egy ajtót csinálván reá vas sarkaival, pántjaival és reteszével   40
35. Vett százhat szál karót, egyiket pro denariis 2, teszen in summa  
        2 12
A faragásától adott két embernek      50
36. A közli43 mellett első44 kertölést 2 nap négy-négy ember vitte végben. Az átaljában 
való kertölést penig a kis kert felől 3 munkás. Mindeniknek fizetését 25 pénzben számlál-
ván teszen in summa       2 
75
37. A közli mellett való kertnek az udvar felől vett 45 szál karót  90
Faragta meg egy munkás       25
38. Vesszőt vett két szekérrel és egy kocsival, tett az ára  1 30

42   egy karaytzaros.
43   Ma közle, a belvárosi utcákat összekötő gyalogutak neve.
44   Az első nem a kertölés sorrendjére utal, hanem a kerítés helyét jelöli meg: a közli melletti, első oldalon.
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Öt ember kertölte föl egy nap     1 25
39. A kis kertben való kútnak a rakásától adott a kőművesnek 4
40. A kútnak ásása és termőköve annak hozásával együtt limitáltatott  
        15
41. Csináltak 4 ajtóragasztót. A pince ablakjaira hármat, két faragó 5 nap csinálta meg, 
teszen az munkája       4
42. Ezenkívül csináltanak 5 ablakrámát45

43. Vett azokhoz 6 szál gerendát, szálát pro denariis 30, teszen in summa   
        1 80
44. Csinált egy ajtót a pincére másodmagával egy nap, teszen a munka   
        80
Négy darab tölgyfadeszkát vett hozzá    1
45. Fövenyet hordatott egy nap a másik utcáról. Egy nap egy ember hányta, az után más 
nap 2 ember hordotta haza, teszen 25 pénzzel    75
46. György kovácsnak fizetett a munkájáért    1 25
[2v] 47. Győrött vett egy fél zöld kályhát    2 25
A gerencsérnek rakásától fizetett     1 50
Adott szekeresnek, aki Győrről meghozta    35
48. Az első ház padimentomozására vett 1300 téglát, tett az ára 5 20
A behozásától adott a szekeresnek     65
49. A kút kávájának való deszkákat egy nap az erdőn negyedmagával faragta, más nap 
délig is négyen faragván, mely teszen 6 ember munkáját. Egy faragó munkája 40 pénz, 
teszen in summa       2 40
50. Mikor penig itthon csinálták, egy nap 5 ember, más nap kettő faragta. Teszen azoknak 
is a munkája       2 80
51. A hozásától fizettem költséggel együtt    1 50

52. Anno 1677. Vett újabban a hátulsó ház építésére 32 szekér követ. Szekeret pro denariis 
45. A többit negyven-negyven pénzen.46 Azután is 5 szekérrel, azokat is negyven pénzen. 
Mellyeket összevetvén teszen     14 85
53. Azonkívül a szekeresekre való költség limitáltatott  3
54. Item vett 3 ezer és 200 téglát, azután másfél ezeret, harmadszor 16 száz téglát, 
mellyeket jól összeszámlálván teszen    13 20
A behordásától fizetett      3 15
55. Vett 2 szekér meszet, egyiket százharmincöt pénzen, azután is vett két szekérrel, 
ezeket egy-egy talléron. Teszen mindenestül   5 70
56. Aprómunkás volt a kőműves mellett 38, azután is volt 10 aprómunkás, volt ismeg 4 
napi munkás, egyiknek munkája denarii 20, teszen   10 40 

45   Ennél a tételnél nem szerepel összeg, elképzelhető az is, hogy egybe számolták az előző tétellel.
46   A végösszeg alapján egy szekérnyi követ vettek 45 dénárért, az összes többiért 40 dénárt fizettek.
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57. Vett huszonharmadfél font vasat, fontját pro denariis 7, azután is megvett 8 font vasat, 
mellyeket jól összeszámlálván teszen    2 13 ½
58. Az ablakvasaktól fizetett a lakatjártónak    60
59. Ajtóra való pántot vett 4 párt, párját pro denariis 70, teszen 2 80
60. A szobára vett egy pléhet     1 60
[3r] 61. Csináltatott a külső bolt ajtajára a lakatjártóval pántot 1
Szeget vett hozzá        4
62. Egy bevonóvasat csináltatott azon ajtóra   30
62. [!] Vett más pléhet is, mely még fölszegezve nincsen  75
63. Hozatott a kőműveseknek harmadfél pint bort, pintit pro denariis 14, teszen  
         35
64. Csinált a pincére egy pár tábla ajtót, melyben vagyon 2 szál deszka denarii 80, szeget 
vett hozzá denarii 12. Egy nap 2 ember csinálta meg 80  1 72
65. Csináltak a külső boltajtóra egy ajtót     40
Másfél szál deszka ment reá      60
66. A szobára és a belső boltra csináltatott 2 ajtót tislérrel  2
67. Adott hozzá 5 szál deszkát pro denariis 25, teszen  1 25
68. A belső boltajtó pléhén a lakatjártó munkája teszen   25
69. Oda hátra a minemű istállót csináltam, aki a fáját megvágta és meghozta, fizettem 
neki        2 50
70. Vesszőt vettem hozzá két kocsival     60
71. Karót vettem hozzája 24 szálat      48
72. A hátulsó részbeli épületre fizettem a kőművesnek  32
Amely 32 forint fizetésben téglát is adott, s még ő is több munkát tartozik alku szerint 
ezután præstálni, és Horvát Molnár Márton47 uram is számvetés szerint amivel adósa 
marad, fizetni.
73. A kis kertre csináltak egy ajtót ajtóragasztóval együtt   75
74. A pinceajtóhoz vett 20 szeget      10
75. Az öreg bolt ajtajához 2 vas sarkot, kiben a pánt forog   8
76. A szoba ablakjának egyik fiát csinálták meg    12
77. Megüvegezték       27
78. A kis bolt ablakjának egyik fiára csináltak 2 kis vas sarkot   5
79. Vett egy szekér tüskét a kertre      35
Summa summarum facit florenos 368 denarios 22 ½48

[3v] Minthogy penig a kapu és utcaajtó boltozására, ismét a héjnak két helyén való 
általrakására a kőművessel való alku immár számban ment, de annak téglájában és 
kövében circiter 300 téglánál és két szekér kőnél több meg nincsen, annakutána ha 

47   Horuat Molnar.
48   Más kézírással.
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végbenmegyen a munka, annak is az ára, meszével együtt és arra leendő49 kapunak, 
utcaajtónak zsindelyezésnek hozzá való aprómunkásokkal együtt, a végbenmenendő 
munka után limitáltatik. Ezeken kívül penig említett Horvát Molnár Mártonnak50 maga 
mellette való fáradozása fönn hagyatott.

Actum Pápa anno et die quibus supra.

Vasarhely Nagy István Veszprém vármegyének egyik főszolgabírája mp.
Isakfalvaÿ Sandor György mp.
Thury Farkas őfölsége pápai főhadnagya mp.
Horvath Mihály őfelsége pápai egyik vajdája mp.
Haydi Mihály őfölsége pápai egyik vajdája mp.
Michael fihrer keyserlicher Zeugwarter mp.
Kadartaÿ Szabo György pápai bíró mp.
Szabo Berta Pápa városának egyik tanácsának köröszti +
Kouatts Szabo János Veszprém vármegyének egyik esküdtje
beder bogazer keyserlicher bischenmeister und Maurer51

Emericus Feölsö juratus notarius civitatis Papensis mppria
[4r] Georgius Kovacz aliter Tatai Medicinæ Doctor mppria.
Bors János tanácz mp.52

Jaro János mp.

A följebb limitáltatott költség minemű épületekre szolgáltatott, annak rendi: 1. A 
pincét térdignél alább ásattam, és valamennyire az ásás volt, fundamentomra vétettem 
mind köröskörnyűl. 2. A középső falnak hajtása, amint vagyon Túri53 uram háza felől 
napnyugatról, fundamentomtól fogva rakattam. 3. A pincét újonnan boltoztattam mind 
egészen. 4. A pince torkának is köröskörnyűl fundamentomot rakattam, újonnan egészen 
fölrakattam és boltoztattam. 5. Az ajtó előtt való boltnak fundamentomát, falát és boltját 
újonnan csináltattam. 6. A konyhának egyik falát az ajtóig újonnan rakattam. 7. Egészen 
a konyhát megboltoztattam. Sütőkemencét tűzhelyével együtt újonnan rakattam. 8. A 
hátulsó öreg boltot fundamentomtól fogva egészlen én rakattam és boltoztattam. 9. A 
szobában egy falt által rakattam és kamorának meg is boltoztattam. 10. Az öreg szobát 
megpadimentomoztattam. 11. Az udvarkertben egészlen egy kutat újonnan ásattam, 
kővel fölrakattam és megkáváztattam. 12. Mindezen építésekben való vasakat, ajtókat és 

49   liendő = lévő.
50   Horvat Molnar.
51   Michael Fihrer aláírásával azonos kéz írása. Mivel Fihrer neve után szerepel a saját kezű aláírásra utaló 
rövidítés, míg Pogácser Péter neve után sem itt, sem a limitáció végén nem találjuk meg a saját kezű aláírásra 
történő utalást, a kőművesmester feltehetően nem tudott írni.
52   Gyakorlatlan kéz írása, az mp. rövidítés valójában csak egy firka, ami hasonlítani akar a társai aláírásában 
látható rövidítéshez.
53   Thuri.
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ablakrámákat rostélyokkal együtt én csináltattam. 13. A házat újonnan megléceztettem és 
sindelyeztettem, néhült penig szarufák helyében is másokat állítottam. 14. Az udvarkertet 
végetlen végig és az átalját is újonnan fölkertöltettem. 15. Egy istállót hátul csináltattam. 
16. Az utcakaput fundamentomból fölrakattam, és kapuját is újonnan csináltam 
zsindelyezésével együtt. 17. A szobában új kályhalábat és zöld kályhát rakattam. 18. Egy 
új fogast is csináltattam.
Utolban hogy a szobában nyíló boltot megboltoztattam, és a kaput fundamentomból 
fölrakattam, új kaput csináltattam. Azokra való költség rend szerint így következik az 
következendő fóliuson.

[4v] Anno 1678
           
        fl den
Vettem 2 szekér meszet, szekerét pro floreno 1 denariis 35, teszen in summa   
        2 70
Vettem 2 ezer és két száz téglát     8 80
A behozásától fizettem      1 10
Aprómunkásom volt numeri 31. Egyiknek adtam denarios 20, teszen in summa  
        6 20
Vettem 13 szál deszkát a kapuhoz, egyiket pro denariis 14, teszen in summa   
        1 82
Hazahozásától fizettem       26
Vettem 4 szál szarufát hevedernek      30
Volt 6 ember munkája rajta, egyiknek adtam denarios 40, teszen in summa   
        2 40
A fölire vettem ezer zsindelyt     1 70
Két ember csinálta 1 nap, egyiknek adtam denarios 35, teszen in summa 70
Zsindelyszeget vettem ezret      75
Lécszeget vettem százat       20
Fejes szeget vettem numeri 96      32
Vasat vettem, kapuhoz valót, melyből csapot és karikát csináltattam  30
Kovácsnak fizettem       14
Vettem két szekér töredezett téglát     1 50
Behozásától fizettem       40
Anno 1679. Túri54 uram háza felől a háznak fél felét zsindelyeztettem. Amely zsindelyezésre 
ment kétezer-száz zsindely. Ezret vettem florenis 2 denariis 90, teszen in summa  
        555 9
Lécszeget vettem háromszázat      60

54   Thuri.
55   A helyes összeg 6 forint 9 dénár.
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Zsindelyszeget vettem kétezret, ezeret pro denariis 75, teszen in summa   
        1 50
Lécet vettem hozzája 32 szálat, szálát két-két pénzen, teszen in summa 64
Volt 4 munkásom, aki a zsindelyt fölvette, egyiknek munkája denarii 35, teszen  
        1 40

Kőműves Péter őfölsége pattantyúsa56

Pápai házak a Petőfi Sándor utcában (Winkler Gábor rajza)

56   Kőmives – a limitációval azonos kéz írása, mellette Kőműves Péter pecsétje.


