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A XIX. század elején Pápa városa három részből 
állott. A belső-, alsó- és a felsővárosnak valószínűleg 
külön tanácsa volt. A hiányos tanácsülési jegyző
könyvekben csak a belső- és az alsóvárosi tanács 
szerepel. A földesúri mezővárpsnak a mondott időben 
1379 háza volt.1 Úgy tudjuk, hogy a belsővárosnak 
1834-ben 4312 a lakosa2 az összlakosság 1825-ben 
pedig 13 187 fő volt.3 

A század 20-as éveiben érdekes kép tárult a 
szemlélő elé. A római katolikus plébániatemplom 
tornyairól — a Fő téren - az 1809. évi földrengés óta 
a kereszt hiányzott.4 Az akkori Hosszú utcában 
emelkedett házak között, illetőleg egy telek belső 
részén, 1784 óta a református templom torony 
nélkül. Csak egy évvel később fejeződött be a 
várkastély 2. és kisebb átépítése. Az utcának ugyan
ezen az oldalán álló, volt pálos templom 1806 óta a 
bencéseké; mellette állott ugyanennek a rendnek 
„gymnasiuma négy deák oskolával"-5 A tér és az utca 
sarkán helyezkedett el a Griff, amelyet Gyurkovics 
György 1808-ból való térképén, mint „bálházat" és 
vendégfogadót jelzett.6 

Az utca Ny-i házsorában működött a belsővárosi 
városháza, amely az utca vonalával párhuzamosan 
elnyúló, egyemeletes és Ny felé háromablakos épület
nek látszik a várkastély, Nádor-termében levő, az 
1760-as évekből származó festményén. (1. ábra). Ez 
az épület Maynczek térképén a 64. sz. telken talál
ható.7 A telek 1910-től a 158. számot kapta az 
akkori új kataszteri számozás szerint. Ma Fő u. 7. sz. 

A régi tanácsház 1815-ben már nagyon elhasznált 
állapotban volt. A tető gerendái olyan rosszak, hogy 
új városház építését tervezték, amelynek költségei 
előreláthatólag 30 ezer forintot tehetnek ki. Szóba 
került olyan megoldás is, hogy esetleg Csúzi Gáspár 
házát vennék meg. Erről az épületről úgy tudták, 
hogy az jó állapotban volt és így alkalmas lenne a 
tanács ottani működésére.8 Az épületben levő boltok 
is tetemes hasznot hoznának a városnak. Mivel ez a 
szándék a megyénél, előre jelentés nélkül, végrehajt
ható, azért a tanácskozó testület köszönettel vette „a 
városi bírónak és az érdemes tanácsnak" ebben a 
tágyban kifejtett buzgalmát.9 

A városháza udvarán különben nagyobb esők 
alkalmával annyi' víz gyűlt össze, hogy fenyőfából 
készített csatornán vezették azt ki.10 182Í. szeptem

berében a folytonos esőzések az É-i szomszéd Vitt-
majer Józsefné pincéjét is vízzel telítették. Az udva
rán pedig nagy gödör volt az esővíz összegyűjtésére. A 
rogyófélben levő épület helyett az újnak a megépítése 
igen sürgősnek mutatkozott. A telek hátsó (Ny-i) 
részén levő ház szobáit még 1820-ban átalakították. 
Mivel annak bolthajtása volt, a „várasi irományok" 
ide kerültek. A tanács meg akarta akadályozni az 
ideiglenesen helyet kapó iskola végleges berendezke
dését. Ezért a tanácsi határozat szerint a Cancellária 
és a Tutorális hivatal költözött ide az építés időtarta
mára. Az építés gyors lebonyolítására Vélsz János 
adóvevőt bízták meg.1 * Hamarosan újabb tanácsülé
sen már arról tárgyaltak, hogy az építkezésre a 
lakosságtól kölcsönt vesznek fel. Ezt ki is hirdették a 
város „közönségének"12 A városházához tartozó 
contractuális szántóföldeket bérbe adták 6 éven át. E 
földek helyett a Város-pusztán, a zabföldek nagyságá
nak megfelelő területet zabbal vetnek el az egyik 
esztendőben. A másikban a városi tisztviselők kapják 
kukoricaföldeknek árendába. A bérlet egy mérő 
(valószínűen pozsonyi mérő) után két forint.13 

1822. január 7-én volt a városháza tervének nyilvá
nos megvizsgálása. Az épület tervét Makk József 
uradalmi építőmester és Pauli Mihály kőművesmester 
készítette. A közgyűlés a tervet helybenhagyta. 
Azonban az épületből nagyobb hasznot akartak húzni 
és ezért az utca felől, a kapu két oldalán még egy-egy 
boltot javasoltak. Ezért átvizsgálták a tervrajzot és 
elegendő helyet láttak a kapu két oldalán 2-2 
helyiségnek. Ezt meg is szavazták. A szavazók a belső 
és külső tanács jelenlevő 27 tagjából álltak. A 
városház D-i szomszédságában Pauli Mihály háza 
állott. Ezen az odalon lett volna az egyik üzlet és e 
között és a kapu között tervezték a városi jegyző 
szobáját. Az É-i szomszéd a már említett Vittmajerné 
háza. Erre felé is lett volna egy bolt és a kapu és az új 
bolt között az „ordonánz hajdú" szobája. A tervet 
mindezekért újra átrajzolták. (2. ábra). 

Pauli Mihály Pápán született. Apja is kőművesmes
ter volt. 1772. máj. 27-én született, (anyja Cséppán 
Susanna) 88 éves korában halt meg, 1859. dec. 3-án 
és a Kálvária temetőben temették el.14 Makk József
ről nem tudunk bővebbet. 

Gerő a városházának és a megyeházának (Fő u. 
17.) a tervezőjét azonos személynek tartotta.15 így 
az előbbiek mindkét épület tervezői lehetnének.16 A 
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ábra. Kirajzolt részlet a pápai Esterházy várkastély 
Nádor4ermében levő Pápa-festményről. 

Abb. 1: Gezeichnetes Detail vom Papa-Gemälde im Palatin-
saal des Esterházy-Burgschlosses zu Pápa 

megyeházán 1822 februárjában tartott „Kótyave-
tyén" a városháza építéséhez talicskákat, deszkákat és 
állásnak való bakokat vettek.17 A két épület tervén 
valószínűen egyidőben dolgoztak. A megyeház 1821-
ben, tehát a városházánál egy évvel előbb, már 
nagyrészben felépült.18 

A közgyűlés megoizta Pusch János cserepes, 
Manhart József ács és Pauli Mihály kőműves mestert a 
bontás 1822. Január 8-án való megindításával. Tél 
lévén könnyen tudtak megfelelő számú napszámost 
kapni. Január 7-én délután a városi tisztviselőknek le 
kellett hordatni a sessionális szobákban levő eszközö
ket és irományokat a városházi telek Ny-i végében 
levő, nemrégen épített cancelláriába. Úgy határoztak, 
hogy az építés idején az üléseket itt fogják tartani.19 

A régi városháza bontásánál és az új építésénél 
dolgozó napszámosok állandó felügyelője Fischer 
Leopold lett.20 

Január 7-én már az egykori tűzi fecskendők 
házából átépített Cancelláriában tartották a tanács 
ülést. Itt volt a „Gyámatyaság gondviselése alá bízott 
árvák százezer forintot meghaladó értéke". Itt helyez
kedett el a már említett városi levéltár is. Mind a két 
intézményt feltétlenül őriztetni kellett. Ezért elren

delték, hogy éjjel éjfél előtt és éjfél után is két városi 
polgár és két hajdú „sor szerint megjelenjen". Ellen
kező esetben a kijelölt személy kemény büntetést 
kapott. A hivatalviselő polgárokat kivéve „akár ház
birtokos, akár birtoktalan minden személy-válogatás 
nélkül Uttza és ház sor szerént a szokott órákra őrt 
állani ki rendeljék".21 

A bontást annyian és olyan iramban végezték, és 
az alapozással is annyira előrehaladtak, hogy február 
13-án már azt jelenti a tanács, hogy „a következő 
héten" a „talpkő" elhelyezése következhet. A négy
szegletesre kifaragott kő „üregébe a mostani Várasi 
elöljárók s Tisztviselők nevei egy réz Táblára felje
gyezve a követendő maradékoknak emlékezetére bé 
tetetni"2 2 

A réztáblát és annak vésését Sziffer János réz
műves mester készítette. Február 8-án délután 3 
órakor Horváth Pál városi bíró, a jegyző és a 
tanácsbeliek és a „választott kösség jelesebb" része 
győri és veszprémi tekintélyes vendégek előtt felmu
tatták a beezüstözött réztáblát. A bíró helyezte el a 
táblát és ő, majd a város vezetősége mindenki 
külön-külön háromszor megkocogtatták a fedőkövet, 
a kőművesek és a napszámosok 1 akó bort kaptak 
áldomásul.23 
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2. ábra. A pápai egykori városház földszinti és enieleti alap
rajza 

Abb 2: Grundrisse des Erdgeschosses und des Obergeschosses 
des ehemaligen Rathauses von Pápa 
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írásbeli megegyezést készített a városi, tanács az 
épület É-i szomszédjával, Vittmajernéval, illetőleg 
annak meghatalmazottjával, Horváth Antal uradalmi 
számvetővel.24 

Egy 19 fontos vas ágyúgolyót találtak a bontásnál, 
amelyről a városban, mint a török háborúk egyik 
emlékéről beszéltek. A tanács a golyót befalazta „az 
Udvar felül fel székül".2 5 Ma is élő tanúk szerint még 
1945 után is látható volt a D felé eső egyik emeleti 
ajtó szögletében. 

1821. szept. 20-tól 1822. szept. 10-ig közel 14 q 
meszet vásároltak, a szükséges mennyiségnek csak egy 
részét. Az egyemeletes, „U" alakú épülethez (2. 
ábra) több mészre volt szükség. Sajnos számadásköny
vek nem maradtak ránk. A legtöbb esetben ugodi 
meszesektől vásárolták és csak kétszer Kislődről. Az 
oltatlan mész kg-ja ebben az évben 33 x volt. 

A fent említett cserepes, ács és kőműves mestere
ket a tanács meghallgatta és ennek alapján a fenti 
mesterségbeli legények a következő napszámokat 
kapták: cserepesek napi 54 x, ács 48 x, kőműves 45 x, 
férfi napszámosok 30 x és női napszámosok 27 x.26 

1813-ban az ácslegények órabére „a maguk kenye
rén" 3 x, a pallér minden napra 9 x-ral többet kapott, 
mint a legény.27 Ugyanerre az évre a megyei tanács 
határozata alapján a kőműveslegény és pallér 3 x 
órabért kapott. A mészkeverők és a napszámosok 
napszáma nyáron 21 x volt. Ugyanazoknak napszáma 
Szt. Mihály tói Szt. György napig 18 x.28 

A napok hosszabodásával reggel 6 órától este 18 
óráig dolgoztak és a kőműves pallér napibére 85 x, a 
legényeknek 25 x.29 

Mivel a napszámos egyik hétről a másikig nem 
várhatott, azért minden este a felügyelő, Fischer 
Leopold a „Népszószólló" hadnaggyal összeírták 
őket. így tanácsi határozat nélkül is kifizethették, 
mint más sürgős esetekben is, a felmerülő költsége
ket.30 Február 23-án újabb bérmegállapítások történ
tek. A jövő évi Szt. József napig ezek szerint a 
kőműves pallér 1 f 15 x, a legény 54 x, a malterke
verő 36 x és a napszámosok ugyancsak naponta 30 x-t 
kaptak.31 Marc. 2-án Szt. József napig a pallér 1 f 21 
x-t,a legény 1 f napibért kapott.32 

Csak február utolsó napjaiban történt meg az 
árajánlatok (Überschlag) átvizsgálása. Lakatos mun
kára Czimmermann János és Pirtler György jelentke
zett és Pirtler ajánlatát fogadták el. Az épületasztalos 
munkákat Lakézi János asztalos kapta.33 

Az ácsmunkák árajánlatát Makk József uradalmi 
építőmester vizsgálta át és Menhart József ács áraján
lata ellenében Niederajter Antal ács ajánlata került 
elfogadásra. A tanácsi határozat, kiemelte, hogy 
Niederajter „minden féle közterheket viselt" ember. 
Az ácsok megegyezésénél a szokásos formula itt sem 
hiányzott: „meg tiltván minazonáltal a forgátsoknak 
és egyéb darab fáknak akármi szín alatt való elvi
tele."34 

T.apolcafőről Lutor Istvántól vásároltak az alapba 

26 öl terméskövet.3 5 Langspitz János kőfaragó és az 
épületen dolgozó fazekas legények szállást és élelmet 
kaptak.36 A győri Mangeltz József kőfaragómester és 
két legériye készítette el az épület utcai homlokzatán 
levő lábazati köveket és sarokköveket, őket külön 
hozatták Győrből.3 7 Mangeltz végszámlája különben 
1462 f 15 x volt.38 

1822. októberében a Duna alacsony volt, hogy a 
„kö a Bányákról Győrig . . . hajókon fel nem vitethet
tek" és így október végén a készen levő épületbe 
egyenlőre falépcsőket helyeztek el. így okt. 30-án 
már itt folytatták a tisztújító gyűlést.39 Dec. 17-én 
már arról értesülünk, hogy 3 pápai polgár önként 
felajánlotta kocsiját és lovait (Pánkl Simon, Ibi 
Ferenc és Niederajter Antal) a Győrben elkészített 
„és vett vörös márvány köveknek" a város fuvarosai
val együtt való hazaszállításáért.40 

Az áccsal való megegyezés értelmében az összes 
ácsmunka összege summásan 1400 Vfk. Ebben a tető 
egésze is értendő. Mindezeket a munkákat június 
végéig kellett befejezni.41 

Fenti összeget 1823-ban még meg kellett emel
ni.42 

Pirtler György lakatosmester 6400 F előleget vett 
fel. Mindennek felülvizsgálatára csak 1823. február 
végén került sor.43 Vasárukat Kárpits Józseftől vásá
roltak.44 

Lakézi János asztalosmester ugyancsak az új épüle
ten dolgozott.4 s 

Sziffert János „kolompáros" a tető pártázatát és a 
homlokzat vörös rézzel való bevonását végezte el, a 
réz és feldolgozásának fontját 32 x-vel számítva 732 f 
42 x a végszámlája.46 Ide tartozik Gottlieb Simon 
„kép írónak" műve, amikor „ezen Pápa Belső Varasá
nak a petséttyén és zászlóin lévő Czimere, úgymint Sz 
István első Martyr képe vas pléhre olajos festékkel ki 
festve belé is helyheztettetvén."4 7 

Erről a címerről említi Horváth és Tóth, hogy az 
heraldikailag hamis bővítésű.48 Ismeretlen az első 
változtatás ideje. 

Vinter Mátyás pápai keménycserépgyárából 5,5 q 
alabárstrom gipszet vettek (q-ja 15 f) az új épület 
falának kifehérítéséhez.4 9 Pauli Mihály kőműves 
gipszből készített virágokat a külső ablakok fölé.50 

Rusztler Mihály festőnek az elvégzett festőmunkákért 
650 f-t fizettek ki. s l Irenka Teophilus „bágyogos-
nak" a munkája: „a Városháza ablakjaihoz belölröl az 
ablakok izzadása miatt tsinált".S2 Horváth Pál üve
gesmester az ablakokat 503 f-rt csinálta meg.53 A 
pinceablakokra drótos üvegeket rakott (gaterok).54 

Reguli György kádármester a tűzoltó felszerelés
hez szükséges kádakat készítette el.5 5 

A felső folyosók „ki flastromozásához" Győrből, 
Floderer Ignáctól vásároltak 200 db négyszögletes 
fehér márványlapot (darabja 48 x).56 Az udvart 
kövekkel „flastromoztatták" ki. Koppendorfer 
Ferenc 89 D-ölet dolgozott be (öle 25 garas).5 7 

1823. okt-ban az új városháza előtti, az építés alatt 
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megrongálódott, 22 D-öl terület újonnan flastromozá-
sa22f-érttörtént.S8 

Reigner Mátyás pápai fazekassal nem tudtak meg
egyezni a városházi kályhák elkészítésére és ezért 
Győrben, Darhauer János győri fazekastól országos 
vásáron 6 kályhát vettek meg 380 f-ért.s9 

A mész beszerzésénél észrevehető hiányok vonat
koznak a tégla tanácsülési jegyzőkönyvi kimutatására 
is. Ügy gondoljuk, hogy ez sem a teljes felhasznált 
mennyiség. 

A városi közönség nevében Horváth Pál városi bíró, 
Szabó Ferenc jegyző és Kárpits József „népszószólló" 
elküldettek nagyalásonyi Bartza Ádám táblabíró és 
uradalmi prefektushoz a tégla megszerzésének ügyé
ben. A prefektus ígéretet tett, hogy a téglát és a 
cserepet ahonnan kívánják és olyan áron, amibe 
magának a grófnak kerül, megszerzi. Az uraságnál 
kieszközölték, hogy a városi kassza éveken át fizet
hesse vissza a megállapított árat.60 Az első tétel, 30 
ezer tégla a kupi kemencéből érkezett,61 márciusban. 
Tehát addig bizonyára a bontott téglával falaztak. 
Majd a pápai, olaszfalui, ismét a kupi, borsosgyőri 
kemencéből érkezett összesen 137 600 db. Cserép
zsindelyt Pápáról kaptak 12 ezer db-ot. 200 db 
„pártázat-tégla" is érkezett. Június 22-én jött meg az 
utolsó szállítmány. 

Június 22-én újabb 50 ezer téglát kért a prefek
tustól Rikkotty Pál tanácstag, Mihátzy Ignác aljegy
ző és Kárpits József népszószóló. A prefektus olyan 
árat szabott meg, mint bármi más idegennek és az 
addig hitelezett téglák árát is folyó évi nov. l-ig 
követelte, ellentétben márciusi ígéretével. Mindennek 
az oka, hogy jún. 13-án a város a plébánosnak a papi 
pénzt megtagadta és nem vállalta el a templom és 
plébánia javítását. így akart az uradalom „engedetlen 
alattvalóin" bosszút állni. Erre a városi tanács hivata
los írásbeli jelentésében helytelenítette a téglák ked
vezményes árának megváltoztatását. Nyilván az ol
csóbb téglaszállítmány ellenében a plébániatemplom 
és a plébánia javítását, és szekeres napszámot kért. 
Elhatározták ezért a hitelezett tégláknak a megsza
bott határidőre való kifizetését. Az uradalom tehát 
ebben az esetben olyan dolgot követelt, amelyre a 
Contractus szerint a város köteles. A határozat végén 
a város méltán felháborodva jelentette ki, hogy a 
prefektus a város küldötteit személyeikben kisebbí
teni akarta és minduntalan bosszúállással fenyegető
zött.62 

Ügy tudjuk, hogy 1825. aug. 31-én egyezség 
történt a járandóságokról a plébános és a hívek 
között.6 3 Majd a következő évben ismét egyezségre 
léptek a templom és a plébánia tatarozására,64 

amelyet a belső és az alsó városi tanács küldöttsége 
írta alá. A földesúr a szabad plébánosválasztási joga 
1784-ben tűnik fel a maga valóságában először: Simon 
Györgyöt a veszprémi püspök az „Esterházyak be
mutatása alapján plébánosnak" nevezte ki.6 s 

A június 22-i tanácsi határozatból kiderült, hogy a 

tégla ára ezrenkint 20 f. A cserépzsindely ára. ezren
ként 28 f. A pártázat tégla darabja 6 x. 

Áz építkezéshez szükséges faanyagot a legkülön
bözőbb helyekről vették. Pápán magánosoktól, vala
mint Krotta Salamon zsidótól és Latzi Mihály fakeres-
kedőtől. A Somogyi uraságtól és Mórichidán az urada
lomtól is vásároltak. Győrben négy fakereskedőtől, 
Kislődön, Takácsin és Vanyolán pedig magánosoktól 
szerezték be a megfelelő faanyagot. Szilágyi János 
„keszői" lakostól 100 kéve nádat vettek. Ugyancsak 
rendelést adtak le Czink Ferenc kötélverőnél és Ibi 
Ferenc kovácsnál. A faanyag vásárlása még 1823-ban 
is tartott. A kapuszín padlózása 1823. máj. 10-én 
fejeződött be.66 

1822. okt. 30-án már az új épületben tartották az 
új tisztújítást, hiszen a tanácsi határozat is megállapí
totta, hogy ekkora „a szobák lakható állapotban" 
kerüljenek. így tehát a városháza már működött és 
mégis az irodalom úgy tartja számon, hogy csak a 
következő évben készült az el.6 7 

Fontos volna számunkra azután megállapítani, 
hogy milyen szobákban milyen irodák voltak. Az „U" 
alakú épület alaprajzain (2. ábra) a szobák száma 
megállapítható ugyan, de nem biztos, hogy ez érvé
nyes az 1822. évre is. 10-nél több szobára viszont 
kevés az előbb említett győri 6 kályha. Lehet; hogy a 
régi kályhákat újra tudták rakatni. Ki lehetne indulni 
az akkori tanács létszámából is. A vezetőség 10 
személyből állott, a város élén levő bíróval, majd 
ehhez járult 11 tanácsbeli és választott személy, akik 
az 1822. évi tanácsülési jegyzőkönyv alapján 39-en 
voltak,68 holott a választott személyek a tulajdon
képpeni „60 személyek". Egy tisztújító gyűlés alkal
mával összesen 50-60 személy lehetett jelen, amely
nek helyiségét az első emeleti kapu fölött levő 
szobában gondoljuk. A fizetésért dolgozó, a rangot is 
viselő (a 2 vásárbírót esetleg nem számítva) 8 személy
nek feltétlenül kellett iroda. A kisebb rangú írnokok
kal együtt bizonyára 10 szobára volt szükségük. 

Érdemesnek tartjuk néhány éven át még figyelni (a 
hiányos adatok alapján is) a városházán történt 
változásokat. 1841-ben „az emeleten levő márvány 
köveken a gyakran keletkező jégréteg veszélyessége 
miatt a lépcsőktől a „canczelláriáig bekanyaruló 
deszka padlózatig" a kőpadokat „olcsóbb áru рак-
rócczal" való befedését rendelték el.69 1842-ben a 3 
városrészből jelöltek „Tanácsbeli urakat" és „válasz
tott személyeket."70 Ez év novemberében egy újabb 
határozatból arról értesülünk, hogy az archívum és a 
kancellária két egymásba nyíló szoba volt. Az 1. 
emeleten a gyámsági hivatal a „60 személyek" szobája 
helyére került. így tehát az 1. emeleten a gyámhivatal 
és a kancellária egymással szembe kerültek. Az akkori 
gyámsági szoba két kis szobából állott: adóvevői és 
alapítványi pénztári szobából. A két őrségben levő 
hajdú szobája a Ny-i részen a földszinten volt: a hajdú 
lakása 2 szobából állott.71 

1845-ben a zálogház a városházán «volt és a 3 
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hajdúnak felváltva volt kötelessége az értékekéit fegy-̂  
vérrel őrizni.72 1853-ban készítette el Németh And: 
rás lakatos a lépcsők alja elé szánt vaskaput.73 Ez év 
szeptemberében költözött ki az alsó ,4akrész"-ből a 
csendőrség, majd azt a pénzügyőrségnek adták ki 
bérbe.74 6 évvel később a gyámhivatalba akarták a 
pénztári hivatalt költöztetni.75 1892. júliusában érte
sülünk emeleti építkezésről, bizonyára a hátsó trak
tusban.76 Végül, 1910-ben a Pápai Hírlap jelentette, 
hogy a városházi építkezés aüg. 6-án befejeződött. A 
kapu mellett a pénztárhelyiségből rendőrszoba lett. A 
pénztári hivatal a földszint északi szárnyába került. A 
hátsó épületszárnyba (Steinberger-féle házba) költö
zött a mérnöki hivatal és a fogyasztási adóhivatal.77 

A városház építésével kapcsolatban érdemes meg
vizsgálni, hogy miképpen tudott a belső város vezető
sége a szokásos bevételeken jóval felüli összegekhez 
jutni. Ennek egyik megoldása a kölcsönök felvétele, 
amelyet a bíró és munkatársai meghirdettek. A 
határozat még 1822. márc. 18-án megszületett, mert 
az összegek felvételére a „Prefectus Úrtól engedelmet 
adatott",78 s a várkastélyba ment küldöttség a 
kölcsönök, adósságok felvételéért folyamodhatott. 

A kölcsönadók között szerepelt nagyobb összeggel 
az első a pátkai kasznár, Huszty József, Arzensperger 
Péter serfőző, maga Bischitzky Maximilián a tanács 
építő perceptora, Giettling József pápai uradalmi 
serfőző, Holczer András nyúli tiszttartó, majd a városi 
szegény ispotály, a városi tűzikassza, Szakonyi Ferenc 
tanácsbeli, Veichbad József solti serfőző, öreg Gold 
Antal timármester, Aigner Sámuel szentbékkállai 
kasznár. A pénzt, többnyire papír váltóforintban, 
néha ezüstben 6%-os kamatra vették fel. így megtud
juk, hogy 1 ezüst forint 2,4 .cédulabeli valtófo-
rint."79 1834-ben már csak 5%-ot kapott a kölcsön
adó. Két alkalommal aranyban kölcsönzött Bischitz
ky a városnak és ennek átszámítása 1 császári arany 
11 vft 15 x.80 Az első befizetés 1822. márc. 18., az 
utolsó 1842. dec. 7. volt. Újabb pénzszerzési módja is 
volt a tanácsnak. Házbérbevalláskor 5 vft a taksa az 
építőpénztár felé. 1826. máj. 6-a óta folyt be több
kisebb tétel. Esküdti válság címén is leginkább 10 vft 
volt a taksa. A különböző ügyekben járók több 
esetben adtak ajándékképpen kisebb összeget. 

Az újonc polgárnak is illett bizonyos taksát fizet
nie polgári felvétele hivatalos aktusánál. 131 tételben 
maradt fenn a felvett adósságokról szóló kimutatás. 
1842 év végéig az összes felvett kölcsön, amely a 
megmaradt jegyzőkönyvekben fennmaradt 39,997 vft 
30 xr. 

A kölcsönfelvétel másik nagy tétele az árvák 
értékéből származott. Erről nem maradt meg tételes 
kimutatás. A meglevő jegyzőkönyben talált határoza
tok szerint értéke 6500 vft. Az utolsó feljegyzés 
1826-ból való.81 

A földbérletekből ugyancsak származtak építq-
kassza-beli bevételek. Nagyon hiányosan közölték a 
bevételeket. A számadáskönyvek elkallódása miatt 

sem szerezhetünk pontosabb adatokat. 1821. nov-ben 
választották meg Bischitzky Maximiliánt építő per-
ceptornak.82 Ekkor határozták el azt is, hogy a 
befolyó földárendák is az építő pénztárba folyjanak 
be. A földbérletek ügyében 1822. júl. 11-én történt 
az első érdemleges döntés. A tőke kamatainak kifize
tésére és évenkint legalább egyszer vft visszafizetésére 
szükséges összeget, a Várospuszta Gyimóti földek 
után járó bérleti díjat kellett a polgárok közt licitáció 
révén bekasszálni. Az előbbi földeket, kis bérleti díj 
ellenében, a belső városi polgárok használták, és a 
városi tanács tagjai a szolgákkal együtt ingyen művel
ték. Ha licitációval keltek el a földek akkor is 
számítani kellett a jegyzők és a ,,concentios várasi 
szolgák" ingyen földjeire. A pusztán levő zabföldeket 
is - bérbe - elárverezték. A határozat értelmében a 
fent említett földeket 6 egymást követő évre adták 
bérbe.83 

Ez év októberében értesülünk arról, hogy a leg
újabb szerződéskötés szerint a földekről a bér egy fél 
évre 1495 vft 30 1/4 x. 

Ma a vaszari határba eső jó földeket a pápaiak 
vették bérbe. 

Az 1841. októberi újabb határozat szerint „a hite-
lyezett tőke pénzek azon földek haszonélvezet segít
ségével Isten kegyelméből majd nem vég képpen vissza 
fizettettek." így a földek bére helyett minden tanács
beli 50 ezüst ft kapott a város közönséges pénztárá
ból. Az 184 L/42, évben az adófizetés alól is fel
mentették őket.84 

1822. okt. 5-én egy újabb határozathozatalkor 
értesülünk a városháza alatt levő nagy pince első 
bérbeadásáról. Az első bérlő Koller Klára asszonyság, 
néhai Györgyi Imre devecseri Esterházy birtokon 
működő tiszttartó özvegye. Valószínűen a pincében 
bort tároltak. Fél évre az „Árenda" 50 f volt.85 Csak 
1826-ban értesülünk a bor tárolásáról.86 1835-ben 
Majer György a pince bérlője.87 Foglalkozását nem 
említi a tanácsi határozat Majernek, de bizonyára 
a posztókereskedőről és keménycserép-gyárosról sze
rezhetünk újabb adatot. 

1854-től 6 éven át a városi jegyző, Könnye Ferenc 
bérli az előbbi helyiséget.88 

A már említett földszinti boltok bérlőiről is 
vannak feljegyzések. 1822. okt. 5-től kezdve Ober-
majer József kalmár az első bérlő az egyik boltban. 
Egy évre a bér 125 ft.89 Majd újabb kalmárok, 
posztósok, órás, borbély, könyvkötő és különböző 
mesterségbeliek éveken át a bérlők. Kimutatásaink 
nem pontosak, hiszen a jegyzőkönyvek sem említik 
mindig mind a két üzletet. így csak a meglevő adatok 
alapján állítottuk össze az üzletek bérlőinek időrend
beli listáját: 

1822: Obermajer József kalmár, 1823: Bernhardt 
József órás, 1826: Pacham József kalmár, 1834: 
Csépen József kalmár két boltban, 1835: Heim 
Mihály posztós a déli boltban, 1841: Hevner József-
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É-i bolt, 1841 : Heim Mihály posztós-D-i bolt, 1841 : 
Scharenszek János, 1856: Érsek szabó-É-i bolt, 
mértékbélyegzési hivatal, Nagy János borbély, 1872: 
Guthman Mayer szabó, 1875: Stampfl Gusztáv, 1876: 
Ruzicsek Sámuel, 1879—82: Messzerer Vilmos, Poppi 
Mátyás könyvkötők, 1881-82: Kovács József szíj
gyártó, 1885-1897: Weinberger Mór, 1888: Vermes 

Andrásné, 1888 : Mayer Adolf könyvkötő, Sülé József 
férfiszabó, 1895: Weisz Samu ruhakereskedő, 1897: 
Schlosser István cipész, 1903: Sijjártó Gyula órás és 
aranyműves-É-i bolt. Szóbeli közlések: Kreutz szíj
gyártó, Osterman férfikalapos, 1920-as évek Majer Ist
ván könyvkötő-D-i bolt, Vajtai Erzsébet női kalapos 
É-i bolt, Németh Pál borbély-D-i bolt. 
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DER BAU DES RATHAUSES DER STADT PAPA 
UND EINIGE DATEN AUS SEINER WIRKUNG 

Am Anfang des 19. Jahrhunderts besteht die Stadt Pápa 
aus drei Teilen: die innere und zwei äussere Städte. Das 
Rathaus von der inneren Stadt war in dieser Zeit in so einem 
schlechtem Zustand, dass bei einem grossem Regen der Hof 
und die Keller der Nachbargrundstücke mit Wasser über
schwemmt waren. Darum musste ein neues Rathaus erbauet 
werden. Man hat die Kanzlei, das Tutoralis-Büro und das 
Archiv in den hinteren Trakt geräumt. 

Den neuen Plan haben am 7 Januar 1822 der Architekt 
Josef Makk und der Maurermeister Michael Pauli überprüft. 
Das alte Gebäude wurde abgerissen und am 13 Februar fand 
bereits die feierliche Grendsteinlegung statt. Die Arbeit 
bestellte man bei den Dachdeckern, den Maurern und den 
Zimmerleuten und diese haben sich bei der Bezahlung einigt. 
Alle „Überschläge" hat man am Ende Monats geprüft. 

Südlich von Pápa in Tapolcafő hat der Rat Bruchstein 
gekauft für das Fundament des Gebäudes, den Stein hat ein 
Steinmetz aus Győr bearbeitet. Ende Oktober war das neue 
Rathaus schon so weit fertig, dass nur die rote Marmorstufen 
fehlten, weil diese wegen des niedrigen Wasserstandes in der 
kleinen Donau von der Steingrube nicht geliefert werden 
konnten. Deswegen musste man provisorisch Holzstufen 
anbauen. Im Dezember sind schliesslich die Marmorstufen 
angekommen. 

Der Zimmermann, der Schlosser und der Blechschläger 
haben Vorschuss bekommen und danach wurde die Rech

nung bezahlt. Ausser den hiesigen Industriellen kam ein 
Pflastermacher aus Győr nach Pápa zur Arbeit. Auf dem 
Markt von Győr hatte man 5 Öfen gekauft. 

Von dem herrschaftlichen Schloss hat der Präfekt dem Rat 
mit begünstigten Preis Ziegeln versprochen. Aber nach klei
nen Unstimmigkeiten hat der Rat schliesslich für die Ziegeln 
und Dachziegeln den vollen Preis ausgezahlt. Das Bauholz hat 
man in der Gegend und in mehreren Städten eingekauft. 

Am 30 Oktober im Jahre 1822 hat man schon in dem 
neuen einstöckigen Rathaus die Restauration gehalten. Aus 
dem mangelhaften Protokollen haben wir versucht die Funk
tion mancher Zimmer zu rekonstruieren. 

Im Jahre 1845 war das Versatzamt in diesem Gebäude, 
und in jeder Nacht mussten drei Haiduken mit Gewehr es 
bewachten. Im Jahre 1892 hat man einen Teil des Rathauses 
weiter gebaut. 

Beim Aufbau waren die gewöhnlichen Einnahmen der 
Stadt wenig für die grossen Ausgaben und darum waren 
Anleihen, Grundbestände, die Vermietung der grossen Kellers 
unter dem Rathaus und am Erdgeschoss die Läden nützlich. 

Wir zeigen schliesslich die neuen Siegeln von Pápa im 19. 
Jahrhundert und die Fahne der Stadt. 

Anschrift des Verfassers: dr. Sándor Mithay 
Helytörténeti Múzeum 

H-8500 Pápa 
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