
Vép a katonai és kataszteri térképek alapján 
többutcás, szalagtelkes szerkezetű, köze-
pén, az  utcák találkozásában a  főtér és 
a templom helyezkedik el. Egyik legrégebbi 
utcája az 1940-től már biztosan Rákóczi Fe-
rencről elnevezett utca, amely korábban  
– utalva arra, hogy talán még ma is ez a leg-
hosszabb utcája a településnek – a Hosszú 
utca nevet viselte. Ez az út a templom előtt 
találkozik a Szombathely–Ikervár közúttal.2 
 

Vép birtokosai 
 
Vép birtokosa az  Erdődy család hazánk 
egyik legrégebbi grófi ranggal bíró famíli-
ája. A családi vagyon megteremtése Bakócz 
Tamás esztergomi érsekhez köthető, aki-
nek unokaöccse I. Péter örökölte a 16. szá-
zad elején a nyugat-magyarországi birto-
kok egy részét, így Vépet is. A  család két 
kisebb időszakot leszámítva 1945-ig birto-
kolta a települést.  

1728-ban II. Sándor (1670–1727) két fia, 
I. László (1693–1750) és I. Lajos (1694–1766) 
birtokaikat elosztották, amely egyben a csa-
lád kettéválását is jelentette. Az  ősi ágat  
I. László leszármazottjai vitték tovább.3 Fiai, 
IV. Miklós (1719–1757) és II. János (1733–1806) 

utódjaival újabb két ága alakult ki a család-
nak.4 Vépen mindkettő részbirtokkal rendel-
kezett. János leszármazottjának, V. Sándor-
nak (1802–1881) nem született gyermeke. 
A  birtokrészek egy kézben való egyesítése 
miatt 1873-ban két hitbizományt alapítottak, 
amelyeknek várományosa IV. Ferenc (1830–
1906) másodszülött fia, VI. Tamás (1855–
1918) lett. IV. Ferenc, azaz az öreg részi ág 
birtokosa vép–pecöl–nagyszőllősi5 birtokré-
szekből alapította meg hitbizományát, V. Sán-
dor, azaz az ifjú részi ág birtokosa a vép–ba-
kófai6 uradalomból, a hozzátartozó részekből 
és az  újonnan vásárolt területekből hozta 
létre hitbizományát.7 

Erdődy Sándor 1881-ben elhunyt. 
A  birtokai ezután Erdődy (VI.) Tamásra 
szálltak,8 aki 1906-ban Erdődy (IV.) Ferenc 
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    1 Jelen tanulmány az  „Uradalmi épületek Vépen 
a XIX–XX. században” címmel 2022. június 25-én 
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában 
a Múzeumok Éjszakája kísérőrendezvényén tartott 
előadás részben átalakított, szerkesztett, jegyzetelt 
változata. 

    2 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (to-
vábbiakban: MNL VaML) Vép Községi Közös Tanács 
VB. iratai. Általános közigazgatási iratok 73/1955. 

    3 Kiss Mária: Az  Erdődy család öröklési rendje 
az 1873. évi hitbizomány létesítése előtt. In: A Du-
nántúl településtörténete. 3., 1848–1867. A székes-
fehérvári településtörténeti konferencián elhang-
zott előadások, korreferátumok szövege, 1978. 
május 24–25. Szerk. Farkas Gábor. Székesfehérvár, 
1978. (továbbiakban: Kiss, 1978.) 321. p. 

    4 Bubryák Orsolya által készített családfa alapján. 
Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. 
A  galgóci Erdődy várkastély gyűjteményei. Bp., 
2013. belső borító. 

    5 Nagyszőllős, 1907 és 1932 között Gyöngyösszőllős, 
1933-ban Szombathelyhez csatolták. Magyarország 
történeti statisztikai helységnévtára. 4. Vas megye. 
Írta, szerk. Kovacsics József. Bp., 1993. (továbbiak-
ban: Kovacsics, 1993.) 122. p. 

    6 Bakófa, ma: Táplánszentkereszt része. Kovacsics, 
1993. 59., 312. p. 

    7 Kiss, 1978. 323. p. 
    8 MNL VaML A Szombathelyi Királyi Törvényszék ira-

tai. Hitbizományi iratok. Erdődy Sándor hitbizomá-
nyi iratai (továbbiakban: E. Sándor htb. ir.) Hit-
bizományi leltár, 1940. (továbbiakban: 9. köt.) 42. p. 
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halála után a másik részt is megörökölte.9 
Az így már ténylegesen is egy kézben egye-
sült birtok feje Tamás 1918-ban bekövetke-
zett halála után öccse, Erdődy Sándor lett.10 

Az uradalmak épületei Vépen 
 
A templom és az Erdődy-kastély a telepü-
lésnek az a két ősi, sarkalatos pontja, amely 
kialakította a  város központját.11 A  tanul-
mányban e két pont között található, az Er-

dődyek két hitbizományához tartozó ura-
dalmi épületeket szeretném bemutatni. 

Az uradalmi épületek sorsát legfőkép-
pen a  hitbizományi leltárakon lehet nyo-
mon követni. Az  első leltárat az  alapítás 
után 1874-ben vehették fel, azonban ebből 
az  évből csak vép–szőllős–pecöli hit-
bizomány esetében maradt fenn. Ezt köve-
tően a hitbizomány tulajdonosának halála-
kor. Így az ifjú ági részről 1881-ben, az öreg 
ági részről 1906-ban, majd mindkettőről 
1918-ban és 1940-ben.12 

Az uradalmakhoz tartozó épületek egy 
kivételével téglából épültek és a  tetejüket 
cseréppel fedték. Egyedül 1874-ben az ún. 
tégláslak falai készültek vegyes anyagból, 
ezt zsuppal fedték. Belső elrendezését egy 
konyha, egy szoba és egy szint alkotta, 
amelyhez egy négy lyukra 4,5 öl13 hosszú 
4,5 öl széles cserépzsindellyel fedett tégla-
kemence tartozott. Emellett egy fa oszlopos, 
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    9 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 43. p.; MNL 
VaML A Szombathelyi Királyi Törvényszék iratai. 
Hitbizományi iratok. Monyorókeréki gróf Erdődy 
Ferenc Vép–Szőllős–Pecöl hitbizományi iratai (to-
vábbiakban: E. Ferenc htb. ir.) Hitbizományi leltár, 
1940. (továbbiakban: 9. köt.) 4. p. 

  10 Kiss Mária: Változások az Erdődy család kötött és 
szabad birtok öröklésében. In: A Dunántúl telepü-
léstörténete. 5., 1900–1944. 1. A veszprémi telepü-
léstörténeti konferencián elhangzott előadások, 
korreferátumok szövege, 1981. november 10–11. 
Szerk. Farkas Gábor. Veszprém, 1982. 427. p. 

  11 Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Tervtára. Vép 
község egyszerűsített általános rendezési tervének 
vizsgálati műleírása, 1965. 7. (Ezúton is köszönöm 
Kovács Péter polgármester úrnak, hogy az anyagot 
rendelkezésemre bocsájtotta.) 

  12 Az 1940. évi leltárban a bemutatott épületekre vo-
natkozóan kevés változás történt. A tanulmány kor-
szakhatára miatt, ezzel nem foglalkozom. 

  13 Hosszmérték. 1 öl = 1,896 m. 
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zsupp fedeles téglaszárogató állt. Mindegyi-
ket rossz állapotúnak írták le.14 1906-ban 
már nem találkozunk velük.15 

Az épületek falait kívül vakolták, néhol 
meszelték belül pedig festették. Mindennek 
köszönhetően az  épületek nagy része már 
a 19. század végi leltáron is szerepelt. Ame-
lyeknek állapota ekkor közepes vagy rossz, 
elbontásra kerültek, majd a helyére másikat 
emeltek. Szinte mindegyik épület rendelkezett 
padlással és pincével is, annak ellenére, hogy 
egy részüket a patakhoz közel, talajvizes te-
rületen emelték.16 Az udvaron mindenhol ta-
lálunk egy kutat, valamint melléképülete(ke)t, 
ahol általában az  istálló, tyúkház, sertésól 
kapott helyet. Az árnyékszék a korai leltárakban 
ugyancsak az udvaron volt. 

A szobák padlója nagyrészt puhafából 
készült. A konyhák, kamrák, pincék és pad-
lások alját betonnal, cementtel vagy laptég-
lával borították, ritka esetben fordult elő 
az agyag, elsősorban a pataktól messzebb, 
a kevésbé talajvizes területeken. 

A kétszintes épületekben az emeletre 
kivétel nélkül tömör tölgyfa lépcsőn lehetett 
feljutni. A pincébe és a padlásra vezető lép-
csősor már változatosabb: beton, puhafa, 
vagy ugyancsak tömör tölgyfa lépcsősor he-
lyezkedett el. 

Újdonság, hogy a  20. század elején 
épült jegyzőlakban a WC az épületen belül 
kapott helyet. Ez már az 1. világháborút kö-
vető építkezések infrasturkturális újítása 
felé mutat, hiszen a két világháború között 
épült házakban (számtartói lak, a tisztilak 
– később kiskastély – átalakítása és annak 

vendégháza) már a  fürdőszoba is kialakí-
tásra került a lakásokban. 

A fűtést a szobákban a legtöbb esetben 
cserépkályhával oldották meg. A cselédla-
kásokban, illetve az  uradalmi tisztviselői 
házak cselédszobáiban öntöttvas kályha 
szolgáltatott meleget.17 

 

Ifjú részi ág uradalma 
 
Az ifjú ági rész uradalmának birtokosa a 19. 
század második felében Erdődy (V.) Sándor 
gróf és felesége, Batthyány Leopoldina. Eb-
ből alakították ki a  vép–bakófai hit-
bizományt. Ők birtokolták a  vépi kastélyt 
és a körülötte lévő melléképületeket, ezért 
a kastélyparkot elhagyva az ehhez az ághoz 
tartozó épületeket venném először sorra. 
 
 
Kertészlakás 

 
Az egykori kertészlakás emeletes, „L” alakú 
épület volt. Az egyik oldala 10,5 m hosszú 
és 6,75 m széles, a kisebb északi oldala 3,15 
m hosszú és 0,75 m széles. Ezen a részen 7 
m magas.18 A földszinti kiugrása a déli ol-
dalon 2,4 m hosszú és 5 m széles.19 A másik 
földszintes szára 16,6 m hosszú, 5,5 m szé-
les és 4 m magas.20 A földszinten 1881-ben 
két szoba és egy konyha helyezkedett el,21 
de ennél a résznél vették számításba a ko-
csiszínt, az istállót és a téglából készült lép-
csőn megközelíthető pincét is.22 Az emeletre 
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  14 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 
leltárak. 

  15 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. Hitbizományi leltár, 
1906. (továbbiakban: 7. köt.) 106. p. 

  16 Vép északi részén egyesül a Surányi-patak a Ka-
zár–Borzó patakkal, amely azután Pecölnél a Gyön-
gyösbe torkollik. 1965-ben még hatalmas árvizet 
okozott a településen. 

  17 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. és MNL VaML E. Sán-
dor htb. ir. vépi épület leltárai, amelyre a későbbi-
ekben hivatkozom. 

  18 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 166–167. p. 
  19 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Hitbizományi leltár, 

1918. (továbbiakban: 8. köt.) 204. p. 
  20 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt 166–167. p. 
  21 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai uradalomhoz 

tartozó össz lak és gazdasági épületek leírása és be-
csűje (továbbiakban: Bakófai urad.) Vép 66–69. sz. 

  22 Uo. 
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egy tölgyfa lépcsőn lehetett feljutni. Elren-
dezése az  évek során nem változott: egy 
szoba, egy kisszoba, egy előtér és egy tömör 
tölgyfából épült padlásfeljáró kapott he-
lyet.23 A padlást téglaburkolat borította, te-
rülete 18 és 2/3 négyszögöl, azaz kb. 67 m2.24  

A kerítéssel körbevett udvaron fel-
jegyezték egy szivattyús kutat. Az udvar és 
a kert körül már 1881-ben is állt kerítés.25 

 

Uradalmi korcsma 
 

A kocsmatartás és az  italmérés joga 1848 
után a  korábbi földesúr kezében maradt 
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  23 Uo.; MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 166–167. p. 
  24 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép 

66–69. sz.   25 Uo. 
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az uradalomhoz tartozó településeken.26 Vé-
pen a vép–bakófai hitbizomány tulajdonosa 
korcsmáltatási jogot gyakorolt. Ennek jö-
vedelme a hitbizomány alapításakor és Er-
dődy (V.) Sándor halála után 1882-ben fel-
vett hitbizományi leltár szerint évi 1202 
ft-ot tett ki.27 

Az uradalomhoz tartozó korcsma a Rá-
kóczi utca 2. szám alatt emelkedett. Az „L” 
alakú épület egyik szárnya 22,1 m hosszú és 
6,9 m széles, a másik szárnya 17,7 m hosszú 
és 7,3 m széles, a magassága pedig 3 m volt. 
Az első szárny egy részét alápincézték, ahova 
tömör tölgyfa lépcsőn lehetett lejutni.28 
A korcsma 1881-ben egy nagy vendég és há-
rom kisebb szobára, egy konyhára, egy hús-
vágószékre és két szobára osztódott.29 

A vépi korcsma 1908-ban javításon es-
hetett át. Áprilisban 228, júniusban 20, au-
gusztusban a szőllősi munkákat is beszá-
mítva pedig 74 kőműves órát, valamint  
2 leánynapot számoltak el. Ennek az össz-
költsége 16.400 koronát tett ki.30 

A mennyezet boltozatos. A padlóbur-
kolat a  pincében agyag, a  konyhában és 
a mészárszékben beton, a szobákban pedig 
puhafából készült.31 1918-tól már csak há-
rom szoba, egy konyha, egy söntés, egy mé-
szárszék helyezkedett el benne. Innen in-
dult a puhafából készült padlásfeljáró is.32 

Az urasági kocsma mellett sok helyen 
mészárszéket és szatócsüzletet is találunk, 
amelyek nem különültek el magától a kocs-
mától.33 A forgalmas utak mellett álló kocs-
mákhoz általában tartozott egy söntés vagy 
étterem, valamint mulatószoba, az udvaron 
a szekerek számára pedig egy nyitott szín 
állt. Ezeket ilyen formában már fogadónak 
is minősíthették.34 

A vépi korcsmához építették hozzá tég-
lából a 3,4 m hosszúságú és 7,3 m szélességű 
félnyeregtetős, cseréppel fedett kamrát. 
A korcsma udvari részén pedig egy 13,8 m 
hosszú és 4,45 m széles, 1881-ben deszkából 
papírlemezzel fedett veranda állt.35 A korcs-
mához tartozott egy szekérszín is.36 

A négyszögletes, 4,8 és 4,9 m oldalú 
vágóhíd épületét cseréppel fedték és téglá-
ból épült. A  benne lévő egyetlen helyiség 
beton padlóburkolatot kapott. Ehhez épült 
hozzá 1918-ra a 4,8 m hosszú és 1,8 m széles 
két helyiséget számláló füstölő kamra, 
ahonnan egy 6,65 m hosszú és 4,15 m széles 
boltozaton át lehetett eljutni az 1,2 m hosz-
szú és 4 m széles jégverembe.37 Ezt 1912-
ben emelték, a terveket Móger István sár-
vári építési vállalkozó készítette. Falait 
mészhabarcs, míg pincéjét meszes vakolat 
borította. A  burkolat cementbetonból ké-
szült bedöngöléssel. A nyerges tetőt pedig 
cseréppel fedték. Az építés költsége össze-
sen 1003 korona 14 fillér. Az uradalom által 
teljesített anyagszállítás értéke 175 korona 
74 fillér.38 
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  26 Für Lajos: A csákvári uradalom a tőkés gazdálko-
dás útján, 1870–1914. Bp., 1969. (továbbiakban: 
Für, 1969.) 317. p. (Mezőgazdaságtörténeti tanul-
mányok; 4.) 

  27 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 7. köt. Szemléltető 
összesítés. MNL VaML E. Ferenc htb. ir.  
P. 2820/1918. Gróf Erdődy Tamás hitbizományi 
birtokos elhalálozása folytán szükséges eljárás 
megindítása. 

  28 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 168–169. p. 
  29 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép  

70. sz. 
  30 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Építkezések, tervdo-

kumentációk és költségvetések. 15. Végszámla 
a vépi korcsmánál teljesített munkákról. 

  31 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 168–169. p. 
  32 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 8. köt. 208. p.; MNL 

VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 168–169. p. 

  33 Für, 1969. 317. p. 
  34 Für, 1969. 318. p. 
  35 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép 

71. sz. 
  36 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép  

73. sz.; MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 170–172. p. 
  37 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 8. köt. 210. p.; MNL 

VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 170–172. p. 
  38 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P499/1915. A  hit-

bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 
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A korcsma udvarán még egy két fülkés 
árnyékszék kapott helyet. Az  udvart egy 
50,42 folyóméter, az épületet az utcai olda-
lon pedig egy 25,2 folyóméter hosszúságú 
kerítés vette körül, amely 1,4 m magas és 
30 cm vastag volt.39 

 

Jegyzőlakás 
 

1881-ben a gépészlakás mellett két bérbea-
dott ház állt, az ún. cifraházak. Az egyikben 
postahivatal működött, a  másik a  segéd-
kertész lakásaként funkcionált. A postahi-
vatalt három szoba és egy boltozott konyha 
alkotta. A szobákban padló, a konyha téglá-
val kirakott. Felette téglával burkolt padlás 
helyezkedett el. Tartozott még hozzá egy is-
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  39 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép 
75–77. sz.; MNL VaML E. Sándor htb. ir. 9. köt. 170–
172. p. 
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tálló és egy falazott árnyékszék. Területe 
44,5 négyszögöl, azaz kb. 160 m2.40 

A segédkertész lakás ennél valamivel 
kisebb, 36 négyszögöl, azaz kb. 129,48 m2 
területű, két szobából, egy konyhából és egy 
kamrából állt. 

A mennyezet mindenhol gerenda, egy 
szobában padló, a többi helyiségben agyag-
ból készült. A  felette lévő padlást részben 
téglával részben agyaggal burkolták. Mind-
két ház állapota közepes,41 közöttük lévő 
deszkakerítés viszont ekkorra már elhasz-
nálódott.42 

Az 1907. évi XLV. törvénycikk a gazda 
és a gazdasági cseléd közötti jogviszony sza-
bályozásáról 29. §-a rendelkezett a cselédek 
lakásviszonyairól is.43 A jogszabály erre vo-
natkozó részleteire a későbbiekben részle-
tesen kitérek. A Cifraházak szempontjából 
amiatt lényeges ez, mert 1908-ban az ura-
dalom felmérte a  cselédlakások aktuális 
helyzetét.44 Ennek az lehetett az eredménye, 
hogy Vépen szükséges még további cseléd-
lakás kialakítása. Móger István 1913. de-
cemberi építészeti szakértői véleménye sze-
rint a korcsma mellett álló bolt és bérház 
épülete kisebb átalakítás után, cselédlakás-
nak megfelelne. Ebben az épületben lakott 
a körjegyző. Ezért azt javasolta, hogy a Cif-
raházakat bontsák le és helyére egy kör-
jegyzői lakást és irodát építsenek. Ez – in-
doklása szerint – még kedvezőbb is lenne 
az uradalom számára, hiszen ezért maga-
sabb bérleti díjat kapna, mint az  addigi 
jegyzői lakásért. Ha a község építené meg 
a jegyzői lakot az adókivetés alapján a költ-

ségeknek legalább a  felét a  hitbizományi 
uradalom fizette volna meg. „Így pedig 
az uradalom kap még szép évi bért és meg-
szabadul eme nagy adótehertől.”45 

Nemsokára a  gyámhatósági és hit-
bizományi bírósági engedély alapján a Cifra-
házakat közveszélyessége miatt lebontották,46 
a  vépi uradalom pedig engedélykérelmet 
adott be jegyzőlak építésére.47 Az eset nem te-
kinthető egyedülállónak. Szintén az Erdődyek 
építették meg Monyorókeréken (ma: Eberau, 
Ausztria) a  jegyzőlakot. Bár külsőleg a  két 
épület másképpen nézett ki, a  belső helyi-
ségek elhelyezkedése nagyban hasonlított: 
mindkettőben a bejárattól balra helyezkedett 
el a kamra, a cselédszoba és a konyha, jobbra 
a  jegyzői hivatal, elől pedig a szobák. Talán 
a legszembetűnőbb eltérés, hogy Vépen az ár-
nyékszék épületen belülre, míg Monyoróke-
réken kívülre került.48 

Monyorókeréken a  jegyzőlak főépü-
letének anyag és munkaköltsége összesen 
15.154 korona 45 fillér, a  melléképületek  
– a kút, az istálló padlással, sertésólakkal, 
a  faház és az árnyékszék – összes építési 
költsége 1086 korona 23 fillér volt.49 

Vépen az építési telek kötött talajú, 28,5 m 
széles és 100 m hosszú. Az épületet téglából 
45 cm-es falvastagsággal, fa tetőszerkezettel 
és cserépfedéssel tervezték felépíteni. Ere-
detileg öt szoba, egy előtér, egy folyosó, egy 
cselédszoba, egy konyha, egy kamra és egy 
pince kapott volna helyet. A kutat a szom-
szédos telektől nyugatra, az  épülettől 6 m 
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  40 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép 
80. sz. 

  41 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép 
81. sz. 

  42 MNL VaML E. Sándor htb. ir. Bakófai urad. Vép  
82. sz. 

  43 1907. évi XLV. törvénycikk a gazda és a gazdasági 
cseléd közötti jogviszony szabályozásáról 29. §. 

  44 MNL VaML E. Sándor htb. ir. III. 1/1881. Hit-
bizományban szükséges építkezések összeírása. 

  45 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A  hit-
bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 

  46 MNL VaML Szombathelyi Járás Főszolgabíró iratai. 
Közigazgatási iratok (továbbiakban: Szh. fsz. Közig. 
ir.) 2942/1916. 

  47 MNL VaML Szh. fsz. Közig. ir. 4644/1914. 
  48 Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár (továb-

biakban: PBFL) Erdődy család levéltára (további-
akban: Erdődy cslt.) 3. f. 4. á. 18. t. Tervrajzok. Mo-
nyorókerék, jegyzőlak.; MNL VaML Szh. fsz. Közig. 
ir. 4644/1914. 

  49 PBFL Erdődy cslt. 3. f. 4. á. 17. t. Építkezések költ-
ségvetései. 
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távolságra gondolták. Miután nem érkezett 
ellenvetés sem az  egyetlen szomszéd, özv. 
Dankovics Jánosné, Piroska Judit, sem 
az elöljáróság részéről, megadták az enge-
délyt. A 1914. július 13-ai főszolgabírói hatá-
rozat hozzájárult az épületben egy tanács-
terem, iroda, előtér, folyosó, három szoba, 
konyha, cselédszoba, kamra és pincéből álló 
földszintes lakóház építéséhez.50 

Az 1915. évi jelentés szerint – bár 
az 1914. augusztus 1-jén elrendelt általános 
mozgósítás miatt csúsztak az uradalmi épít-
kezések – az új épületet az őszi esőzések előtt 
sikerült nagyrészt tető alá hozni. 1915 végén 
jelentette Erdődy Sándor hitbizományi gond-
nok a Cifraházak helyén épült körjegyzői lak 
és irodahelyiség elkészültét és kérte a felül-
vizsgálatát.51 Az  épület két lakószoba, egy 
jegyzői iroda, egy községi tanácsterem, egy 
konyha, kamra, cselédszoba, pince és ár-
nyékszékből állt. (A tervrajzot lásd a borító 
B1., B4 oldalán.) 1915. december 17-én meg-
tartott szakértői szemle alkalmával építészeti 
szempontból jóváhagyták.52 Hvozdovics Antal 
műszaki tanácsos a szombathelyi építészeti 
hivatal vezetője szerint az  épület a  hit-
bizomány állagának értékét emeli, bérbeadás 
útján a  mindenkori hitbizományi birtokos 
részére állandó és megfelelő jövedelmet biz-
tosít.53 December 21-én kérték, hogy köz-
egészségügyi szempontból is vizsgáltassa 
meg a főszolgabíró, hogy a  lakhatási enge-
délyt mielőbb megadják és azonnal elfoglal-
ható legyen. Dr. Takács Benedek járási orvos 
megtartotta a helyszín vizsgálatot és rendben 
találta az épületet. Január 30-án értesítették 
az  uradalmat, hogy a  lakást 5 napon belül 
fűtsék ki, hogy lakhatóvá váljon. 1916. már-
cius 19-ig viszont még mindig nem kapták 

meg a lakhatási engedélyt, ezért dr. Giay Ká-
roly uradalmi jogtanácsos a főszolgabíróhoz 
fordult. A  lakhatási engedélyt végül 1916. 
március 21-én adta meg a főszolgabíró.54 

Ugyanakkor 1916. január 1-jével kötöt-
ték meg először a bérleti szerződést az újon-
nan épített körjegyzői lakra vonatkozóan 
a vépi körjegyzőség települései – Vép, Bozzai, 
Bárdos – és Erdődy Sándor gróf. Az épület 
három szobából, egy irodából és megfelelő 
mellékhelyiségekből állt a  haszonbérleti 
szerződés szerint, valamint a hozzátartozó 
kertet is rendelkezésre bocsájtotta Erdődy 
Sándor. A  700 koronás bérleti díjat négy 
egyenlő részletben minden negyedévben 
első napján előre kellett lefizetni az uradalmi 
pénztárnál. Mulasztás esetén az uradalom 
felmondhatta a  bérletet. A  szerződés 1921. 
december 31-ig szólt.55 Az apróbb javítások 
és az esetleges tűz miatti kár a bérbevevőket 
terhelte.56 Az  épületben lévő tanácstermet 
Vép község egyedül vette igénybe 200 koro-
náért, a többi költséget elosztották a három 
település között.57 Így 1918-ban a jegyzőlakás 
és tanácsterem bérletéből 900 korona folyt 
be a hitbizományi pénztárba.58 Nem meglepő 
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  50 MNL VaML Szh. fsz. Közig. ir. 4644/1914. 
  51 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A  hit-

bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 
  52 MNL VaML Szh. fsz. Közig. ir. 2942/1916. 
  53 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A  hit-

bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 

  54 MNL VaML Szh. fsz. Közig. ir. 2942/1916. 
  55 1921. december 30-án újabb 6 évre, 1927. december 

31-ig meghosszabbították a bérleti szerződést, ekkor 
a bérleti díjként már 1510 koronát határoztak meg. 
Egyéb feltételek nem változtak. MNL VaML Vép 
nagyközség jegyzőségi iratok. Közigazgatási iratok 
(továbbiakban: Vép nk. Közig. ir.), 1881–1919. Bérleti 
szerződés – jegyzőlak, 1921.december 30.; 1938-ban 
újabb 10 évre kötötték meg a  bérleti szerződést, 
1947. december 31-ig, 700 pengő bérleti díjért. Ekkor 
már bekerült a szerződésbe, hogy ha a község jegy-
zői lakot építene időközben, akkor a  szerződés 
tárgytalanná válik. MNL VaML Vép nk. Közig. ir. 
19202/1939. Bérleti szerződés, 1938. január 8. 

  56 MNL VaML Vép nk. Közig. ir., 1881–1919. Bérleti 
szerződés, 1916. január 1. 

  57 MNL VaML Vép nk. Közig. ir., 1881–1919. Vép köz-
ség képviselőtestületének rendkívüli ülési jegy-
zőkönyve, 1916. január 30. 

  58 PBFL Erdődy cslt. 3. f. 2. á. 9. t. Kimutatások htb. 
haszonbérletnek átadott dolgokról, kegyúri terhek-
ről, 1919. Hitbizományi évi haszonbérek és járulé-
kai 1918-ban. 
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módon, 1918-ban az egész épületet jó karban 
lévőnek írták le.59 

 

Öreg részi ág uradalma 
 

Az öreg ági rész uradalmának birtokosa 
a 19. század második felében Erdődy Ferenc 
gróf és felesége, Oberndorf Ilona volt. Ebből 
alakították ki a  vép–szőllős–pecöli hit-
bizomány. Ide tartozott egy tisztilak, két 
cselédlak, valamint egy korcsma.60 

A későbbiekben a pár leszármazottjai 
irányították a birtokot. V. Sándor haláláig 
a  család bizonyosan nem élhetett Vépen. 
Az ifjú ághoz tartozó kastély évekig üresen 
állt. Új, állandó lakója házasságkötése után 
Erdődy Sándor gróf lett feleségével, Dras-
kovich Erzsébet grófnővel.61 Férje halála 

után, Oberndorf Ilona is több időt tölthetett 
itt. 1931 novemberében a vépi várkastély-
ban ünnepelte 100. születésnapját.62 

 
 

Uradalmi korcsma a mai  
Rákóczi utcában 

 
Erdődy Ferenc birtokához is tartozott 1874-
ben egy vendégfogadó.63 Ebben egy bolt, 
négy szoba, egy konyha, egy istálló, vala-
mint mészárszék és vágóhíd kapott helyet. 
Az  udvaron gémes kút, körülötte kerítés 
állt.64 A  korcsmáltatási jog évi jövedelme 
Vépen 600 ft volt, amely a pecöli 460 ft-ot 
és a nagyszőllősi 300 ft-ot is jócskán meg-
haladta. A bolti hely után 180 ft-ot fizettek.65 

A korcsmában 1906-ban már pékház 
üzemelt. Ennek megfelelően a belső helyi-
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  59 MNL VaML E. Sándor htb. ir. 8. köt. 216. p. 
  60 PBFL Erdődy cslt. 3. f. 2. á. 9. t. Erdődy Sándor-

féle hitbizományi iratok. A  vép-bakófai hit-
bizomány 1915. évi iratai. A hitbizományokhoz tar-
tozó ingatlanok és értékek és az azokra vonatkozó 
jogviszonyok részletes leírása. 

  61 Erdődy, Helene: Fast hundert Jahre Lebenserinne-
rungen, 1831–1925. Zürich–Leipzig–Wien, 1929. 
186. p. 

  62 Százéves az  Erdődyek nagyasszonya. Interjú Er-
dődy Ferencné grófnéval a vépi kastélyban. = Ma-
gyarország, 1931. nov. 20. 5. p. 

  63 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 104. p. 
  64 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 

leltárak. 
  65 PBFL Erdődy cslt. 3. f. 2. á. 7. t. Hitbizományi iratok. 

Erdődy Ferenc hitbizományi leltára. 
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ségek is átalakultak: egy sütőkonyha és egy 
kamra került kialakításra. Az  épületet új 
deszkakerítés vette körül 7,3 m hosszan, 
az udvarán gémes kút állt.66 

1918-ban az  „L” alakú pékház egyik 
szárnya 14,55 m hosszú és 6,73 m széles, 
a másik 24,6 m hosszú és 7,6 m széles. A ház 
pincéjébe tömör tölgyfa fokokon lehetett le-
jutni. A  földszinten teljesen megváltoztak 
a helyiségek: két szoba, egy konyha tűzhellyel 
és sütőkemencével, egy kamra, két pékmű-
hely egy üstház sütőkemencével, egy szín, 
egy tyúkház és egy egysoros elrendezésű is-
tálló öt állatra, fajászollal helyezkedett el. 
A  szoba és egy pékműhely padlója puhafa 
volt, utalva a  helyiségek régi funkciójára. 
A  másik pékműhely beton, egy szoba, 
a  konyha és a  kamra fekvő tégla, a  többi 
agyag. A  mennyezet mindenhol gerenda. 
A deszka- és léckerítéssel körbevett udvarán 
kerekes kút és árnyékszék állt. Az egész épü-
letet rossz állapotúnak írták le.67 Ez vezet-
hetett ahhoz, hogy elbontották és helyére 
1940-ben egy új, „T” alakú épületet emeltek.68  
 

Tisztilakás (kiskastély) 
 
A kastélypark bejáratával szemben álló 
emeletes, négyszög alapú 21,1 m hosszú, 
13,4 m széles69 épület az 1930-as évekig tisz-
tilakásként funkcionált. Erdődy (VII.) Fe-
renc és Hunyady Terézia 1935. októberi 21-
ei házasságkötése70 után ők költöztek 

az épületbe,71 neve ezt követően változhatott 
a településen ma is használt kiskastélyra.72 
1874-ben a földszinten egy előcsarnok lép-
csőházzal, két szoba, egy konyha, két kamra 
és egy istálló kapott helyett.73 1906-ra már 
kisebb átalakításon esett át, valószínűleg 
némileg bővíthették az épületet, hiszen egy 
kamrával kevesebb lett, viszont kialakítot-
tak egy irodát, egy cselédszobát, egy inasz-
szobát és egy fürdőszobát.74 1918-ban a föld-
szintet egy előszoba, öt szoba, egy 
fürdőszoba, egy árnyékszék, egy konyha, 
egy kamra és egy lépcsőház alkotta.75 1874-
ben és 1906-ban az  emeleten szintén egy 
előcsarnokot lépcsővel, öt szobát, két ár-
nyékszéket és egy padlásfeljáratot talá-
lunk.76 1918-ban is ugyanez a felosztás volt, 
de már hat szobát vettek fel a  leltárba.77 
A torokgerendás tetőszerkezetet kettős cse-
répzsindely borította.78 A téglából épült mel-
léképület egy mosókonyhára, egy tyúk-
házra, egy faházra, egy sertésólra és 
árnyékszékre, egy kocsiszínre és egy istál-
lóra osztódott. A boltozott pince épület szin-
tén téglából készült és cseréppel fedett.79 
1918-ban a  sertésól és árnyékszék helyett 
egy cselédárnyékszék lett. Az istálló egyso-
ros elrendezésű, négy darab állással és fa-
jászollal szerelték fel.80 A  melléképület 
mennyezete gerendából készült, a  padló-
burkolat a mosókonyhában és a kocsiszín-
ben agyag, a konyhában cement, egy kam-
rában cementlap, a többi kamrában padló, 
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  66 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 104. p. 
  67 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. Hitbizományi leltár, 

1918. (továbbiakban: 8. köt.) 100–102. p. 
  68 Az épület egy ikerház volt, két darab kétszobás tisz-

tilakással és a szükséges mellékhelyiségekkel. MNL 
VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 101. p. Az egyik ház-
ban Balta Ferenc, a  vépi uradalmi irodai segéd-
tisztje, a másikban a szeszgyár vezetője lakott. Er-
dődy László gróf szíves közlése, 2021. október 8. 

  69 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 98. p. 
  70 Gróf Hunyady Teréz és Gróf Erdődy Ferenc… = 

Nemzeti Újság, 1935. okt. 22. 16. p. 

  71 Erdődy László gróf szíves közlése, 2021. október 8. 
  72 1940-ben kiskastélynak nevezték az épületet. MNL 

VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 90. p. 
  73 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 

leltárak. 
  74 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 98. p. 
  75 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 86. p. 
  76 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 

leltárak; MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 98. p. 
  77 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 86. p. 
  78 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 91. p. 
  79 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 98. p. 
  80 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 88. p. 
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a padláson pedig fekvő tégla. A tetőt kettős 
cserépzsindely fedte.81 1874-ben az udvaron 
tölgyfa sertésólak sorakoztak.82 A  kertben 
egy facsöves szivattyúskút, mellette az ud-
varon egy kút állt, szintén szivattyúval. 
Az épület körül téglából épült kerítésfal hú-
zódott egy kapuval.83 

Vadászlakból csendőrlaktanya 
 
A tisztilakás mellett állt a  régi vadászlak, 
amelyet 1911-ben alakították át csendőrlak-
tanyává. Erre előzetes jóváhagyás nélkül 
került sor, ám mivel a gazdaságra vagyon-
biztonság szempontjából előnyösnek talál-
ták, ezért a  szakértői felülvizsgálatkor el-
fogadták.84 A terveket Móger István sárvári 
építész készítette. Első körben elbontották 
az  épület egy részét. Ez összesen 204 ko-
rona 13 fillérbe került. Ezt követően kezdő-
dött meg az alapozás az új falakhoz, majd 
maga az építkezés, vakolás, meszelés. A le-
génységi szobában a  falakat portland ce-
menttel vakolták be. A bejárathoz betonlép-
cső készült. Az egész épületet kívül portland 
cementtel, belül meszes vakolattal javítot-
ták. A mennyezetet szürkére, a falakat belül 
fehérre, kívül színesre meszelték. Készült 
még egy új takaréktűzhely, valamint egy új 
kerítés. Ezt és a régi kerítést portland ce-
menttel javították alul, felül pedig meszes 
vakolattal. Mindez 1903 korona 8 fillér költ-
séget jelentett. A  különböző ácsmunkák 
uradalmi fából valósultak meg, így 2076 ko-
rona 19 fillért számoltak rá. A  bádogos 
munka 344 korona 35 fillér. A  különböző 
berendezési tárgyak az irodába és a legény-
ségi szobába 1191 korona. Az összes költség 
5718 korona 75 fillér lett. Ebből az uradalom 

szolgáltatta 35.700 db téglát a  falazáshoz, 
5675 téglát a burkoláshoz, cserepet, téglát 
a burkoláshoz, 7776 db cserepet a cserepe-
zéshez, és ezeket szállította is. Az anyagok 
értéke 1380 korona 79 fillér, a  szállításé  
480 korona 1 fillér.85 

Az épület „L” alakú volt, amelynek 
egyik szárnya 21,9 m hosszú és 5,3 m széles, 
a másik pedig 1,9 m hosszú és 5,6 m széles.86 
Az 1912. őszi szakértői vizsgálaton azonban 
megjegyezték, hogy laktanya és melléképü-
leteinek egyes helyiségei nedvesek, azok ki-
szárításáról gondoskodni kell. Ennek költ-
ségei a  hitbizományi gondnokot, vagyis 
Erdődy Sándor grófot terhelték, mert az át-
alakítás engedély nélkül történt. A nedves 
helyiségek kivételével egészségügyi szem-
pontból megfelelőnek nyilvánították.87 

1918-ban két szoba, egy előszoba, két 
kamra és egy konyha kapott helyet benne. 
A négyszög alakú őrmester lakásban88 há-
rom szoba, egy előszoba, egy konyha és egy 
kamra helyezkedett el. Körülötte részben 
tégla, részben tölgyfa kerítés állt. Az udva-
ron kerekes kút, fa- és tyúkház.89 

 

Cselédlakások 
 

Amint láttuk, az uradalmat felügyelő gazda-
sági szakemberek külön tisztilakásokban él-
tek. A  munkások azonban cselédlakokban 
húzták meg magukat. Az  uradalmi és ma-
jorsági cselédek helyzete csak jogilag külön-
bözött az  egykori zsellérektől.90 Nagy sze-
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  81 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 91. p. 
  82 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 

leltárak. 
  83 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 90. p. 
  84 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A  hit-

bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 

  85 Uo. 
  86 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 94. p. 
  87 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A  hit-

bizományi gazdaságban végrehajtott építkezések. 
  88 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 9. köt. 94. p. 
  89 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 92–94. p. 
  90 Hanák Péter: Magyarország társadalma a század-

forduló idején. In: Magyarország története, 1890–
1918. Főszerk. Uő.; szerk. Mucsi Ferenc. 2. jav. kiad. 
Bp., 1983. 1. köt. (továbbiakban: Hanák, 1983.) 502. p. 
(Magyarország története tíz kötetben) 
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génységben éltek, amely legfőképpen a  la-
káskörülményeikben nyilvánult meg.91 A cse-
lédház a „cselédeknek és családtagjaiknak ott-
hont adó, általában hosszú épület, amely több 
lakrészt foglalt magában. Egy-egy lakrész köz-
ponti helyisége a közös konyha, ahová az ud-
varról közvetlenül lehetett belépni. A konyhá-
ból jobbra és balra nyíló ajtók egy-egy szobába 
(»lakásba«) vezettek. Egy szobába több csalá-
dot szállásoltak be.”92 Gyakran előfordult, 
hogy a cselédek a 19. század végéig istállóban 
vagy más nagyobb épületekben éltek össze-
zsúfolva. A század végén elkezdődött új cse-
lédlakások építése, amelyekben egy nyitott 
tűzhelyes konyhából két szoba nyílt. Egy–
egy szobában általában két család élt. Ennél 
gyakrabban fordult elő, hogy egy konyhából 
négy szoba nyílt, szobánként pedig kettő vagy 
akár négy család is élt.93 

A Darányi Ignác nevéhez köthető 1907. 
évi XLV. törvénycikk a gazda és a gazdasági 
cseléd közötti jogviszony szabályozásáról ren-
delkezett a cselédek lakásviszonyairól is. Ki-
mondta, hogy „Ezen törvény életbelépte után 
a cselédlakásokat ugy kell épiteni, hogy minden 
nős vagy családos gazdasági cselédnek külön 
szobája s külön kamrája legyen. A  részletes 
szabályokat a törvényhatóságnak szabályren-
deletben állapitják meg.”94 Vas vármegyében 
az építkezésekre vonatkozó szabályrendeletet 
1908. szeptember 21-én adták ki. Ebben elő-
írták, hogy az emberi lakásnak szánt épülete-
ket közegészségügyi szempontból a körorvos-
nak meg kell vizsgálnia beköltözés előtt.95 

Az épületeket csak szilárd alapra,96 a mel-
léképületektől meghatározott távolságokra 
szabad építeni úgy, hogy a  lakásépületek 
között nyílások nem lehettek.97 A  törvény 
1907. november 1-jén lépett hatályba, azon-
ban a gazdák a lakásviszonyok rendezésére 
10 év haladékot kaptak. Az 1. világháború 
miatt azonban a végrehajtást végül felfüg-
gesztették.98 

A kiskastély melletti épületsor több 
részből állt. Ezeket – a vármegyei szabály-
rendelet megkötése szerint – kapuszínek 
választották el egymástól. Az épületek zö-
mében 1906-ban már cselédlakásokat talá-
lunk. A cselédek létszámáról nincs adatunk, 
így arra sem tudunk következtetni, hogy 
egy–egy szobán hány család osztozott eb-
ben az uradalomban. A korszakban általá-
nos volt a zsúfoltság, akár három–négy csa-
lád is élt egy szobában.99 

Az egyik rész 1874-ben a kovácslakás 
volt, amely egy konyhára, két szobára és 
egy boltozott műhelyre oszlott. Melléképü-
lete egy istálló és egy szén kamra alkotta.100 
1906-ban már posta működött épületben. 
A műhelyből lett a posta, előtte egy előtér 
került kialakításra, a konyhában pedig egy 
kamra. A  melléképületét ekkor faháznak 
használták.101 

Az 1918. évi leltár szerint a  padlózat 
a kapuszínben, kamrában és előszobában 
laptéglából, a többi helyiségben puhafából 
készült, mennyezete az  előszobában és 
a konyhában boltíves, a többi helyiségben 
gerenda. Ekkor még használható állapotú.102 
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  91 Hanák, 1983. 504. p.; Magyarország története 
a  19. században. Szerk. Gergely András. Bp., 
2005. 455. p. 
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102 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 94. p. 
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Részben deszka, részben téglafal kerítés 
vette körül, az udvaron faházat és árnyék-
széket találunk.103 Az uradalomnak a pos-
tamesternői lakás bérletéből 160 korona 
folyt be 1918-ban.104 

A másik, az egykori pálinkaház 1874-
ben béres és kocsislak. Öt szoba, két 
konyha, három kamra található benne a lel-
tár alapján.105 Állaga ekkor közepes. 1906-
ban már cselédlakásokat találunk itt. 

Az épületben még egy konyha került kiala-
kításra.106 

1918. évi leltár szerint a három kony-
hából az egyik kettős volt. Az egész épületet 
rossz karban találta a leltár.107 

Az egykori pálinkaház melléképületé-
ben 1874-ben két istálló és egy kamra, va-
lamint egy boltozott pince kapott helyet. 
Udvaron vödrös kút állt. Ezt az  épület is 
megviselte az idő.108  

1906-ban az  épület már szintén cse-
lédlakás. Benne két szoba, két konyha, két 
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103 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 8. köt. 96. p. 
104 PBFL Erdődy cslt. 3. f. 2. á. 9. t. Kimutatások htb. 
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105 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 
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106 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. 7. köt. 102. p. 
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108 MNL VaML E. Ferenc htb. ir. III. 527/1876. épület 

leltárak. 

440

Vépi csendőrlaktanya tervrajza 
(MNL VaML E. Ferenc htb. ir. P. 499/1915. A hitbizományi gazdaságban végrehajtott építkezések)

Kovács Eszter Katalin.qxp_Layout 1  2022. 11. 25.  12:54  Page 440



kamra, egy magtár, alatta pedig részben 
pince található. A  régi épület rossz, míg 
az új jó karban volt. Ezek körül már nem 
húzódott kerítés.109 

1918-ban az  épületben kialakítottak 
plusz egy kamrát. A mennyezet a pincében 
boltozott, a  többi helyiségben gerendás. 
A padlóburkolat a magtárban és a szobák-
ban puhafa, a konyhában és a kamrákban 
fekvő téglaburkolat, a  pincében agyag, 
a  padláson laptégla. Az  épületet 1918-ban 
még használhatónak minősítették.110 

Az összefüggő épületsor utolsó eleme 
egy bérházként említett épület. 1874-ben 
ebben egy kapuszín, öt szoba, egy bolt, két 
konyha és két kamra helyezkedett el. Mel-
lette egy istálló és egy faház emelkedett.111 

Az épület az  1906. évi leltár szerint 
28,95 m hosszú és 8,5 m széles, egy 2,5 m 
hosszú és 4,65 m széles kiszögeléssel bírt. 
A közepes karban lévő épületen kettővel ke-
vesebb szobát, de kettővel több kamrát je-
löltek, az többi helyiség változatlan maradt. 
A faházból egy raktárt alakítottak ki.112 

1918-ban az  „L” alakú épületet még 
használhatónak írták le. Belül négy szobára, 
két konyhára, két kamrára és egy üzlet-
helyiségre tagolódott. A  mennyezet a  két 
szobában, egy konyhában és az üzlethelyi-
ségben boltozatos, a  többiben gerendás, 
a padló három szobában és az üzletben pu-
hafa, egy kamrában agyag, a többiben fekvő 
tégla (a padláson is). A melléképületben már 
két kamrát alakítottak ki. Mennyezetük ge-
rendás, padlóburkolata az egyikben agyag 
a másikban puhafa. Tölgyfa deszkakerítés 
vette körül.113 

 

Összegzés 
 
A bemutatott épületek száma és nagysága 
a vépi uradalom jelentőségét is mutatja. Jól 
látszik, hogy az uradalom igyekezett gondot 
fordítani az épületek állapotára. A pár évti-
zed alatt több átalakult, újabbakat emeltek. 
A  település központjában lévő uradalmi 
korcsma bővült egy jégveremmel. Az egy-
kori tisztilakás – a  későbbi kiskastély – 
belső elrendezése több változáson is átesett. 
1911-ben a régi vadászlakásból hozták létre 
az előzetesen nem is tervezett csendőrlak-
tanyát. Mint írták, ez a gazdaság szempont-
jából is fontos volt, egyben mutathatta 
az uradalom szerepét is. Ahogy a csendőr-
laktanya a karhatalom meglétét is kifejez-
hette, úgy az uradalom befolyásának fenn-
tartását jelezhette a  közigazgatás terén 
az 1910-es évek közepén az Erdődyek által 
megépített jegyzői lak a  körjegyzőség ré-
szére. Hiszen 1848 előtt a községek életében 
nagy szerepet játszott a földesúr, aki bíró-
jelöléssel és a  tisztújítás ellenőrzésével és 
jóváhagyásával, az adókivetés és a költség-
vetés felügyeletével befolyásolta a  község 
működését.114 Az  építkezés finanszírozása 
minden bizonnyal nagy segítség lehetett 
a  településnek, ugyanakkor az  uradalom-
nak is haszna származott belőle: ekkor már 
bérbeadása jövedelmet termelt a gazdaság-
nak. A belső elrendezése a jegyző lakhatá-
sának és a hivatal elhelyezésének megfele-
lően került kialakításra: a  lakószobák, 
konyha, kamra mellett jegyzői irodát és 
községi tanácstermet is kialakítottak benne. 
Az  építésnél nagyobb hangsúlyt kapott 
a komfort, hiszen az épületen belül találjuk 
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a WC-t és a fürdőszobát, valamint a külön 
cselédszobát is. Az  egyik cselédlakásban 
nem történt változás, sőt állaga romlott, vi-
szont a  másikban kialakítottak egy plusz 
kamrát. A  korábban bérházként működő 
„L” alakú épület egy részében is – miután 
megépült az  új körjegyzői épület – cselé-
deket helyeztek el. Bár ezt a  folyamatot 
az  állami törvényhozás is előmozdította, 
valószínűleg nem csak ez lehetett az  oka 
a cselédházak felújításának. 

A bemutatott építkezéseknél külön is 
figyelmet érdemel az  állami egészségügyi 
és építési szakigazgatási működés megjele-
nése. Vas vármegyében az 1908. szeptember 
21-én, az építkezésekre vonatkozóan kiadott 
szabályrendelet előírta, hogy az emberi la-

kásnak szánt épületeket közegészségügyi 
szempontból a körorvosnak meg kell vizs-
gálnia beköltözés előtt.115 Ez a hivatalos en-
gedélyezési eljárást mutatja a körjegyzői la-
kás átadása, az ellenőrzési eljárás pedig több 
alkalommal is feltűnt a munkák során. 

A két világháború között folytatódtak 
az  uradalom építkezései: megépült az  új 
számtartói lakás, egy új tiszti ikerház, va-
lamint jelentősen átalakították a  későbbi 
kiskastélyt és egy külön vendégházat is 
emeltek hozzá. 

Sajnálatos módon az  idő vasfoga 
ezekre a  házakra is rányomta bélyegét. 
Az  Erdődyek birtokolta épületek közül 
azonban még ma is akad olyan, amely meg-
határozza a kisváros képét.
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