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A VESZPRÉMI TOBAKOK 

A veszprémi tobakcéh történetével dr. Nagy László 
még a harmincas években, mint a veszprémi múzeum 
igazgatója kezdett el foglalkozni. A tárgyi és irásos 
anyag gyűjtése mellett e tárgykörben folytatott tanul
mányokat Erdélyben és a Balkánon. Kutatásait, hosz-
szú szünet után, a hatvanas évek végén összegezte. A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei című soro
zat 10. kötetében (1971) jelent meg A veszprémi toba-
kok című tanulmányának első része, amely a mesterség 
leírását tartalmazza. E tanulmány bevezetésében jelzi 
a szerző a folytatást, amely a mesterség eredetéről, a 
céh megalakulásáról, szervezetéről, tevékenységéről, 
gazdasági szerepéről, a céh tagjairól, vagyoni hely
zetükről szólt volna, a veszprémi tobakházak általa 
megállapított topográfiáját követve. Terve 1978-ban 
bekövetkezett halála miatt nem válhatott teljesen va
lóra. A tanulmány II. és III. fejezetének nagy része 
szövegében elkészült ugyan, de maradtak megíratlan 
részek is, így: a céh szervezete, taglétszámának ala
kulása, a céh és a tobakmesterség további sorsa. Nem 
készültek el a függeléknek szánt kimutatások: a céh 
tisztségviselőinek névsora időrendben, a céh tagjai
nak jegyzéke, valamint a főként levéltári forrásokra 
utaló, bőségesnek ígérkező jegyzetanyag. A szerkesz
tőség mégis úgy döntött, hogy az elkészült szöveget 
ebben a nem teljesen befejezett formában is közli. A 
feltárt gazdag adatanyag segíti a további kutatásokat, 
és az itt közölt két fejezet plasztikus társadalmi hát
teret ad az I. részben közölt mesterségleíráshoz. A 
kutatónak leginkább a forrásokra való hivatkozások 
hiányozhatnak. Ezeket rekonstruálni azonban a kötet 
szerkesztőségének nem állt módjában. A II. és III. fe
jezetek forrásai a Megyei Levéltár és a Veszprémi 
Bakonyi Múzeum tobakcéhre vonatkozó iratanyaga 
(számadások, protokullunok stb.). Ezek leltári számait 
az I. rész jegyzetanyagából átvettük. 

A szövegben közölt idézetek helyesírásával kap
csolatban megjegyezzük, hogy ezek az eredeti okirat 
helyesírását követik mind az egyes hangok jelölésé
ben, mind a nagybetűk sokszor következetlen haszná
latában, mind a szóösszetételek, igekötők egybe- vagy 
különírásában. 

Sze/keszfóség 

II. A CÉH 

1. Megalakulás, szervezet, taglétszám 

A mesterség török eredetén kívül egyéb köz
vetett adat is bizonyítja, hogy a hódoltság korá
ban jó néhány tobak dolgozhatott már Veszprém
ben. A XVII. század végén, feltehetőleg a 80-as 
és 90-es évek fordulóján, amikor 8 mester ,,Artis 
Alutariae vulgo tobak dictae Magistr i" céhprivi
légiumért és articulusaik megerősítéséért folya
modik, 6 idős, legalábbis javakorabeli mesternek 

valószínűsíthető. Koppány Márton 1692-ben sze
repel utoljára az iratokban, Nevery András 1693-
ban, Zöld (,,Ződ") Márton 1697-ben, Kulcsár 
(,,Kucsár") Mihály és Szentgyörgyi (,,Szent Györ
gyi") Mihály 1702-ben, Tóth („alias Bedegy") 
János 1708-ban. Csupán Koppány Tobak György 
él 1722-ig és Pálííy Miklós neve fordul elő még 
1724-ben is. 

A kérelmezés idején némi vagyonnal is ren
delkezhettek, különben nem vállalhatták volna a 
privilégium tekintélyes taxáját és a megszer
zésével járó különböző költségeket. Arról egye
lőre nincs tudomásunk, hogy megalakulásuk 
előtt céhen kívül dolgozhattak-e, vagy milyen 
rokon (varga, tímár) iparágakat űző mesterekkel 
voltak közös céhben, esetleg filialiskent melyik 
város céhébe tartoztak. 

I. Lipót 1692. március 1-én írta alá Bécsben a 
veszprémi tobakcéh privilégiumát és a benne 
foglalt artikulusokat. Pápa városában történt 
kihirdetése után, ugyanezen év május 12-én adta 
ki az érdekelteknek a két, idősebb és fiatalabb 
Babocsai Ferenc veszprémi fő- meg alkapitány. 
1703-ban Széchenyi Pál kalocsai érsek is megerő
sítette. 

A korabeli céhokmányokra jellemző díszes 
kiállítású, arany, zöld, piros, barna és fekete 
betűkkel fehér pergamenlapokra írt és bőrbe 
kötött, császári címerrel ékes kiváltságlevél 
1807-ig lehetett a céh birtokában. 1807-ben az 
1805-ös rendeletre kénytelen volt beszolgáltatni 
a városi magisztrátuson és a vármegyén keresz
tül a helytartótanácsnak. Mivel másfél évtizeden 
át hiába várt helyette mást, az 1813-ban /. Ferenc 
által kiadott egységes szabályzathoz nem jut
hatott hozzá, 1821-ben a céh jegyzője, ifj. Halasy 
József által arra kér te a magisztrátust, hogy 
„Leveles Házában" őrzött, nyilván még az 1692-
es eredetiről 1762-ben készített „valóságos má-
solat"-ról adjon hiteles kópiát. Ezt kívánta addig, 
míg újabb artikulusokat nyer, továbbra is hasz
nálni. Meg is kapta még ugyanezen év december 
21-én Treuer József városbíró és Csirke János 
ügyvéd, hites jegyző aláírásával, az ősi okmány 
szövegével megegyező, csupán a korabeli nyelv
használat szerint némileg módosított formában. 
Az 1692-es privilégiummal és rendtartással élt 
tehát még 1821 után is. 

Egyelőre nem sikerült megnyugtatóan kikutat
ni, hogy a veszprémi tobakcéh artikulusai hon
nan eredtek. Talán csak a céhlevelek országos 
arányú összehasonlításával lehet majd tisztázni a 
kérdést. Annyi mindenesetre már most is meg-
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állapítható, hogy XVI. és XVII. század eleji 
Veszprém megyei céhlevelekre vezethetők visz-
sza. Nagyon sok vonatkozásban, főként az art i-
kulusok tárgyának sorrendjében, helyenkint fo
galmazásukban is megegyeznek a pápai csapók
nak a XVI. századi háborúságok idején elveszett 
és 1608-Ьад rekonstruált, majd megerősített arti-
kulusaival; még inkább a veszprémi csapók való
színűleg szintén a XVII. század elejéről való 
rendtartásával, amelyet 1640-ben ugyancsak a 
pápai csapók vettek át. Az 1692-es veszprémi 
tobakcéhszabályzat ezek ismeretében készülhe
tett, de tekintettel arra, hogy az előzőktől főként 
több, vallási vonatkozású artikulusával tér el, 
feltehető, hogy a XVII. század végére mindin
kább erősödő ellenreformáció ideológiájának 
érvényesítése érdekében, nem mint korábban, 
városi deák vagy fiskális, nótárius, hanem a püs
pöki székhely valamelyik papja írhatta vagy leg
alábbis szerkeszthette. 

Az 1692-es artikulusok alapján készítette el a 
céh legényei ,,Kis Társaságának" rendtartását, és 
csupán a legények érdekeit védő, kötelességeiket 
megszabó artikulusokkal egészítette ki. 1767. 
január 16-án adta át — zárószövege szerint — a 
céhmester néhány tekintélyesebb mester és „jám
bor ifjú" jelenlétében a társaság dékánjának. 
A céhláda megőrizte számunkra e legényartiku-
lusok egy évszám és zárószöveg nélküli, eléggé 
hevenyészetten írt példányát, amelyet Horváth 
Ferenc céhnotárius, valószínűleg 1819 és 1820 
között másolt. 

Az 1692-es veszprémi artikulusok jelentőségé
re mutat, hogy több város és helység tobaksága 
is átvette. Minden valószínűség szerint ez lehe
tett alapja a székesfehérváriak 1694-ben kapott 
rendtartásának, és nem kétséges, hogy a veszp
rémi artikulusok szolgáltak mintául a szentendrei 
rác tobakok 1698-as céhlevelének. Három arti-
kulusának módosításától el tekintve szó szerint 
megegyezik a veszprémivel. 1692-ben rendtar
tásukat adták kölcsön a veszprémiek 1701-ben 
a pápai tobakoknak is. Ezt erősíthette meg 1702-
ben Esterházy Antal. 

2. Pénzgazdálkodás 

Mielőtt a tobakcéh tagjai a választás után — ál
talános céhszokás szerint — az új céhmester házá
ba vitték volna a céhládát, a ,,láda hozás", ,,láda 
késérés" előtt megállapították, hogy mennyi 
benne ,,az előző évről megmaradott pénz". „Mi
dőn az Fülöp Józsefhez hozta az Ché az céhládát 
volt benne . . .", ,,láda hozásra jővén volt az lá
dába . . ." olvassuk az 1780., ill. az 1794. évi 
számadásban. E maradvány helyességét a lelépő 
céhmester ugyanakkor benyújtott számadásában 
a bevétel (perceptio) és a kiadás (erogatio) sum
máinak egybevetése alapján igazolta. 

a) Jövedelem 

Az egyes jövedelmi források a számadások 
bevétel rovatain szereplő tételekből nem minden 
esetben állapíthatók meg. Az ilyen elég gyakran, 

még 1840-ben is előforduló általános megjelö
lések mint: ekkor és ekkor ,,jött az Czéh ládá
jába", „jövedelem jött bé", semmit sem árulnak 
el a feltüntetett összeg eredetéről. Vannak emel
lett bőven olyan tételek is, amelyek csak részben 
utalnak a jövedelmi forrásokra. Különösen a 
céhtagok adósságainak törlesztésével kapcsolatos 
befizetések hagynak bizonytalanságban az adós
ság eredetéről. Az efféle tételekből mint egysze
rűen „adósság", „restantia", „rigi adósság", x, y 
,,uram hozott", „megint hozott", „megatta", „jött 
bé elmaradásér" nem tűnik ki, hogy milyen adós
ságról van szó. Amikor megjelölik az adósság 
forrását, ez többnyire pénzbüntetésből ered. Az 
1821. évi számadásban olvassuk pl. „Jött bé 
büntetésből elmaradott adósság". De ugyanígy 
vonatkozhatik a befizetett restancia, mint a céh 
jegyzőkönyveiből kitűnik, az artikulusokban 
megszabott különböző egyéb taxákra is. (És van
nak bőven esetek, amikor csak a befizető nevét 
jelölik meg a jövedelem forrásaként, de hogy 
milyen címen fizette be, azt már nem tartják 
szükségesnek feltüntetni.) 

A veszprémi tobakcéh számadásait tehát ko
rántsem jellemzi a pontos és következetes fogal
mazás. Nemcsak ezért, mert er re nótáriusaik 
vagy a többnyire analfabéta mestereik nem is 
lettek volna képesek, de mert ilyen igényük nem
hogy nekik, de úgy látszik, számadásaik ellenőr
zésével megbízott céhbiztosaiknak sem volt. A 
fősúlyt a bevételi és kiadási tételek összegeinek 
feltüntetésére helyezték, az akkor egyébként 
köztudott források pontos megjelölését már nem 
tartották lényegesnek, azt a nótárius a protokol-
lumokban, ha módja volt rá, esetről esetre úgyis 
feljegyezte. A mai bizonylati rendszert annak 
idején, úgy látszik, a jegyzőkönyvi bejegyzések 
helyettesíthették, a számadások ezek alapján ké
szülhettek. Ezért a céh jövedelmének forrásairól 
csak a számadások tételeinek és a céhjegyző
könyvek kiegészítő adatainak egybevetéséből 
alkothatunk többé-kevésbé hiteles képet. 

A számadások szerint a veszprémi tobakcéh 
jövedelmének zöme a céhtagok olyan fizetési 
kötelezettségeiből származott, amelyeket jórészt 
artikulusai szabályoztak, és amelyek nagyjából 
minden korabeli céhben azonosak voltak. A 
veszprémi tobakcéh jövedelmének fő forrásai is: 
az inasszegődtetés, szabadítás, a legényszegőd-
tetés, szabadulás, a társpoháradás, a remekelés, 
remekvizsgálat, a céhbe állás, a kántorpénz, a 
táblajárás és a szolgálómesterség megváltásának 
taxái. De fizetnie kellett a céhtagnak a ládába a 
„kuntsaftokért", vagyis különböző bizonyítvá
nyok kiállításáért, ahogy a számadásokban elég 
gyakran olvassuk: „Kuntsaft váltságér" (1819, 
1821, 1823, 1826, 1834) vagy „kuntsaft váltásér" 
(1831, 1837) is. 

Az egyik leggyakrabban előforduló jövedelmi 
forrás a tobakcéh számadásaiban is a „büntető 
pénz". A céhszabályok megsértéséért minden 
esetben, kivéve az egy-két pint borban meg
állapított bírságot, a vétség súlyához mért pénz
büntetés járt. E büntetés alól még maga a céh
mester sem mentesült. Sőt a céh elöljáróinak 
vétsége, akiknek jó példával kellett volna elöl-
járniuk, súlyosabban esett a latba, mint az egy-
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szerű céhtagokénak. A protokollumok tele van
nak a legkülönbözőbb vétségekért kiszabott 
pénzbüntetések gondos, sokszor egészen rész
letes feljegyzéseivel. Az 1823-ban felfektetett 
,,Lajstrom"-ban, amelyet 1840-ig vezettek, 32 
mester befizetett pénzeinek, ill. tartozásainak 
túlnyomó többsége pénzbüntetéssel kapcsolatos. 

149 esetből 46 vallási kötelességek és jámbor 
magatartás elleni vétség: miséről, , ,proseciórul" 
(precesszióról), temetésről való elmaradás, el-
késés, korai távozás, ünnepnap végzett munka és 
káromkodás miatt történt; 62 különböző botrán
koztató viselkedésért és bűntettért; goromba
ságért, ,,huncfutolásér", trágár szitkozódásért, 
durva tréfákért, veszekedésért, verekedésért , 
részegeskedésért, rágalmazásért, lopásért; 41 a 
szervezeti élet és a termelőmunka szabályainak 
megsértéséért: gyűlésről való elmaradásért, a 
gyűlés otthagyásáért, kézfogás nélküli távo
zásért, a céhügyek kibeszéléséért, napszámos, 
inas, legény ok nélküli elbocsátásáért, munkaerő
csábításért, a céh mázsájának, zászlajának vissza
tartásáért, olyan termékek eladásáért, amelynek 
értékesítése szerződésileg a céhet illette, végül 
a céhen kívül dolgozó bőrkereskedőknek és him-
pelléreknek végzett munkáért. 

Viszonylag legenyhébben a vallásos köteles
ségek elleni vétségeket bírságolták: 25 esetből 
egy ízben 15, és három ízben 30 krajcárral, hu
szonegy ízben ebben a vonatkozásban legmaga
sabb 1 Ft-tal. Sokkal nagyobb bírságot róttak ki 
az igen gyakori és a növekvő pénzbírságok el
lenére sem csökkenő káromkodásokért . A külö
nösebb, súlyosabb esetekben nem volt ritka a 
2 és a 4 Ft, egy-egy ízben a 6, sőt a 8 Ft. Ugyan
ilyen keményen büntették a botránkoztató visel
kedést, legtöbbjüket 2 Ft-tal, elég sokszor 4 Ft-
tal, egy alkalommal 6 Ft-tal is. Enyhébben bírál
ták el a szervezeti élet és a termelőmunka szabá
lyainak megsértését. Voltak esetek, hogy csak 
15, 21 és 30 krajcárral büntettek. Kivéve a céhen 
kívüli bőrkészítőknek végzett munkát, 15 ilyen 
esetben csak hatszor szabtak ki 1 és 2 Ft bírságot, 
egyébként 4—6, sőt 15, 33, 40 és 50 Ft-ot. 

Többnyire céhtagoktól származó jövedelmi 
források a különböző bizonyítványok: szabaduló-
és mesterlevelek, ,,kuntsaftok" kiállításáért be
folyt pénzek is. Ilyen céhleveleket, mint hatóság
nak, a céhnek volt jogában kiadni, pecsétjével 
hitelesíteni. Egyik leggyakrabban szereplő tétel 
a számadások bevételi rovataiban a „Petsétü-
lésért", ,,levél pötsétülésért", , ,Atestatumér", 
„Atestatum petsétülésér" befolyt jövedelem is. 
De nemcsak a saját tagjaitól, a már kilépettektől 
és elköltözöttektől is jutott ily módon (pl. „Győr-
bül") a céh időnként jövedelemhez. 

Volt olyan jövedelmi forrás, amelyhez közös 
tulajdont képező felszerelési tárgyak használatá
val, bérbeadásával jutott a céh. Ilyen mindenek
előtt a „mázsabér", a céh mázsájának bérbe
adásáért kapott pénz, amely „jövedelem má-
zsáér", „jött bé a mázsáér", „Mázsabér jött bé" 
megjelölésekkel szerepel a számadásokban, és — 
amint a jegyzőkönyvekben több ízben olvassuk 
— ha valakinél a megszabott időn túl maradt 
„hált a mázsa": ugyancsak büntetést is fizetett a 
béren kívül. 

Nem világlik ki pontosan, de feltehető, hogy 
idegeneknek is bérbe adták a céh mázsáját, akár
csak temetésre a Szt. Mihály lovát. Erre utalnak 
a számadások megfelelő rovataiban „temetésér 
jött bé", „Szenmihál lováér jött bé" bejegyzések. 
Valószínű tehát, hogy nemcsak a Szt. Mihály lo
vát adták bérbe, de elvállalták idegen halottak 
temetésének lebonyolítását és ebből is volt jöve
delmük. 

A kiadási rovatok több olyan tétele, amelyek 
szerint a tobakmesterek temetésekor a céhnek 
„koporsóra és másra is" (1797) volt költsége, arra 
mutat, hogy elhunyt tagjait a céh többnyire saját 
halottjainak tekintette. Ha ez utóbbi két bérbe
adásból, illetve szolgáltatásból származó jövede
lemforrástól eltekintünk, amelyek egyébként sem 
tesznek ki a számadásokban jelentékenyebb sum
mát, megállapítható, hogy a jövedelem java ré
szét a céhtagok fizették be a ládába, és koránt
sem a termelés vagy értékesítés közös megszer
vezéséből eredő haszon eredménye. 

Három ízben fordul elő csupán, hogy a veszp
rémi tobakcéh termékek értékesítésének közös 
megszervezésével próbált jövedelemhez jutni. 
Éppen a már említett céhen kívül dolgozó bőrö
sök révén, akik mint az 1798., 1815. és 1826. évi 
számadás megfelelő tételei bizonyítják, nyers
bőröket adtak el a céhnek, meg kész bőröket vá
sároltak tőle. Egy pápai, céhen kívüli (zsidó) 
bőrös árendába vette a céhtől a birkabőrökről 
levágott lábakat. Ügy látszik, a céh nemcsak 
pénzbüntetéssel, hanem ilyen módon is igyeke
zett távol tartani tagjait a monopóliumát veszé
lyeztető konkurensektől . E törekvése azonban, 
mint a pénzbüntetések növekedése mutatja, a 
céhtagok vonatkozásában nemigen sikerült. De 
nemigen volt ínyükre a szerződő partnereknek 
sem. „A birkaláb árendás" az 1826-os számadás 
szerint „Nem jelent meg a kontraktus szerént", 
ezért a céhnek meg kellett elégednie azzal, hogy 
,,az foglalója az Czéhnél maratt". Nyilván ő is 
jobb üzletet remélt a céhtagokkal ápolt közvet
len kapcsolatból, mint a céhhel kötött szerző
désből. 

Minthogy csak az 1787—1840-ig terjedő idő
szakból maradtak ránk számadások — e fél év
századból is csupán 25 évről (hiányzik vagy 
töredékes az 1788., 1789., 1793., 1795—1797., 
1799., 1801—1802., 1804., 1806—1809., 1811— 
1812., 1814., 1816—1818., 1820., 1824., 1827— 
1830., 1835—1836. évi) — igen fogyatékos képet 
adhatunk csak az ismertetett jövedelmi források
ból származó pénzvagyon alakulásáról. Eszerint 
az évi jövedelem a XVIII . század végén négy 
számadásban (1787., 1790., 1792., 1794.) 20 és 
30 Ft között ingadozik, csak 1794-ben lesz 31 Ft. 
1791-ben egy 72 Ft-os céhbeállási taxa 80 Ft-ra, 
1798-ban a szentgróti bőrkereskedőktől kapott 
bőr ára: 54 Ft, 74 Ft-ra emeli. A XIX. században, 
egy-két évi visszaeséstől eltekintve, növekvő 
tendenciát mutat a jövedelem. Tizenkilenc szám
adás közül csupán háromban (1803., 1805., 1813.) 
van 20 Ft körül, egyben (1819.) 78 Ft, ötben 
(1800., 1815., 1821., 1823., 1831.) 138 és 152 Ft 
között mozog, nyolcban (1810., 1822., 1825— 
1826., 1832—1834., 1837.) 202 és 208 Ft között, 
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míg végül az utolsó kettőben (1839., 1840.) 356, 
ill. 441 Ft-ot ér el. 

b) Gazdálkodás a jövedelemmel. Költségek 

Akárcsak a bevételi oldalak jövedelemforrásai, 
a kiadási rovatokon levő költségfajták sem kü
lönböztethetők meg minden esetben pontosan. 
Az ilyen elég gyakran szereplő, általános vonat
kozású tételek, mint: ,,Kiment", ,,Költség vol t" 
semmit sem árulnak el arról, hogy a feltüntetett 
összeget mire fordították. 

Igen sokszor csak az alkalmat jelölik meg, 
amely a költséget okozta. ,,Költség vol t" — mint 
olvassuk — ,,láda késésekor", ,,számadáskor", 
„szabadulás alkalmatosságával", ,,legény szegőt-
tetéskor", ,,midőn az remeknek való bőröket vá
lasztották", , ,remekbemutatáskor", ,.céhben ál
láskor", amikor ,,a céh együtt volt" több ízben, 
amikor ,,az Czéh dolgaiban jártak az vármegyé
be sok ízben", ,,midőn az Czéh kontraktust tett 
az Zsidókkal", „midőn az Zsidókkal megegyez
tek", ,,Te Deum Laudámuskor". 

Valószínű, hogy a legtöbb ilyen alkalom jó 
ürügy volt az evésre, ivásra, áldomásra és a fenti 
„költségek" is főként ezt a célt szolgálhatták. 
Hiszen más, azonos esetekben pontosan meg
írják, hogy „áldomásra elkölt", „szabaduláskor 
költség volt borra, cipóra, perecre", „láda késé
réskor kenyérre, borra", „legények szegőttetése 
alkalmatosságán kenyérre, borra, húsra", az 
czéh együtt volt, volt költség kenyérre, borra." 

Mint a legtöbb korabeli céh, a veszprémi toba-
koké is jövedelme jelentős részét költötte ételre
italra, „lakozásra". Ebben a céhtagok nem láttak 
semmi kivetnivalót. Hiszen, mint láttuk, jórészt 
saját befizetett pénzeikről volt szó, amellyel, 
úgy vélték, tehetnek azt, amit akarnak. Ha tehát 
epjtj°n megkívánták és meg volt rá a jó alkalom 
meg a mód is, éppúgy megették és megitták, 
mint ahogyan közösen fogyasztották el az arti-
kulusaikban kötelezően előírt mesterebédeket, 
kis és nagy „fölöstökömöket", vagy a büntetés
ként is kiszabott egy vagy több pint borokat. 

A tobakcéh 26 számadása közül 18-ban jól 
kimutatható, hogy a költségek átlag 69% -t, tehát 
valamivel több mint 2/3-át fordították evésre és 
ivásra, lakmározásra. Voltak évek, amikor ennél 
is többet. így 1797-ben 28 Ft költségből 20, 1819-
ben 70-ből 74, 1821-ben 69-ből 60, 1822-ben 149-
ből 113, 1823-ban 128-ból 122 és 1832-ben 153-ból 
140 Ft-ot! 

Egyébként, ha ivásra és „lakozásra" valami 
oknál fogva nem volt elegendő alkalmuk vagy 
kedvük, nem költötték el az erre szánt pénzt más 
„hasznosabb" dologra, jobb ivási és evési alkal
mak reményében inkább átvitték, mint marad
ványt, a következő évre. így növelték meg az 
1821-ben ételre-italra elköltött 60 Ft-ot 50, illetve 
53 Ft megspórolásával 1822-ben 113 Ft-ra, a kö
vetkező évben 122-re és átmeneti visszaesés után 
1832-ben 140 Ft-ra. 

Jóllehet a céh 25-ik artikulusa meglehetősen 
nagy igényt támaszt a céhbe álló mesterebédjé
vel szemben („legyen jól elkészítve tehénhúsból, 
fölt és sült malacokbul, ludakbul, kappanyokbul, 

potykakbul, amellett mentül jobb bort talál az 
városban olyant vigyen elegendőt. Musikási is 
legyenek"), nem kell arra gondolnunk, hogy 
valahányszor a számadások költségrovata „lako
zásra", „lakozás alkalmatosságára", mulatságra, 
főképpen pedig a céh együttlétére utal, mindig 
ilyen mesterebédarányú ünnepi „lakozást" ren
deztek volna. A mesterebéd megváltásának 30 
Ft-os taxája, ha az ételre, italra fordított leg
nagyobb évi költséget, az 1832. évi 140 Ft-ot 
számítjuk, ugyan közel 5 mesterebédre lett volna 
elegendő, ha azonban az évi átlagot kalkuláljuk, 
ami kb. 60 Ft-ot tesz ki évenkint, csak kettőre. 
De még erre sem igen gondolhatunk, hiszen a 
legtöbb esetben, amikor a költségeknél meg
nevezik az ételt, túlnyomó többségben csak a 
kenyér, a cipó, és a hús szerepel, ritkábban a pe
rec („perces"), a zsömle, a „virstli", a hering, a 
sajt és a méz; a „pecsenye" (1786) és a „lúdhús" 
(1826) csak egy-egy ízben. Az italok közül majd
nem mindig a bor, utána a pálinka, egyszer-két
szer a „meleg bor" és a sör. Persze, hogy a sok 
általánosító fogalmazás vagy a „hús" gyűjtőnév 
mit takar, nem tudhatjuk. A megnevezett étel-
és italfajták azonban arra mutatnak, hogy a sok 
alkalom zöme inkább sok kis alkalmat jelenthe
tett. Java részük egyfajta poharazgatásnak in
dult. E poharazgatások azonban könnyen italo
zássá, dáridóvá, duhajkodássá fajultak, amikor a 
protokollumokból és egyéb jegyzetfoszlányokból 
jól ismert káromkodások, durva szitkozódások és 
verekedések is megestek, és ez aztán ugyancsak 
megnövelhette a „Bötsületes Nemes Tobak Céh" 
költségeit, de mindjárt ott a helyszínen kiszabott 
pénzbüntetésekkel módot adott a költségek fede
zésére is. 

Ha jelentős összegeket költött is a céh ételre, 
italra, mulatozásokra, futotta még a maradék 
jövedelemből egyéb, néha valóban lényeges, 
nemegyszer létfontosságú költségekre is. így el
sősorban azokra, amelyek a céh tagjainak és 
mesterségüknek érdekvédelmét szolgálták. 

A számadások kiadási rovataiban elég gyak
ran találkozunk ilyen tételekkel, mint: „instan-
tiáér", „instantia írattatásér füzettünk", „limi-
tatio investigálásér attunk", „hogy az Czéh dol
gaiban járván az Vármegyébe volt költség sok 
ízben", „levélíratásér", „azon levélér, amelyet 
az városházáiul kaptunk" stb. A tanácsadó és le
vélíró ügyvédek nem kis pénzébe kerültek a 
céhnek, különösen olyan esetekben, amikor azok 
ellen a vármegyei limitációk ellen kellett protes
tálnia, amelyek véleményük szerint igen ala
csonyra szabták meg termékeik árát. Egy-egy 
ilyen kötelező erejű megyei árszabás, ha nem 
sikerült módosíttatni, igen komolyan veszélyez
tethette nemcsak a céh tagjainak keresetét, de 
magát a céhes mesterséget is. 

Ugyanilyen veszélyekkel fenyegette a céhbeli 
tobakmestereket a céhen kívüli bőrösök tevé
kenysége. Miután nem sikerült megegyezni ve
lük, a számukra dolgozó céhtagok megbírságo
lása sem járt eredménnyel, szintén a vármegyé
hez fordulnak panaszaikkal, és ennek alátámasz
tása érdekében a helybeli, majd a székesfehér
vári tobakcéhet is megkeresik levelükkel. 

Nem kis fáradságába és pénzébe kerülhettek a 
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céhnek szervezeti működésének alapokmányai, 
a kiváltságait is tartalmazó céhszabályzatok. Er
re vonatkoznak a ,,Céhnek költsége volt arti-
kulusér", , ,Artikulusér fizettünk" kiadási téte
leik. 

A veszprémi tobakok gyakorlati emberek vol
tak. Értékesítési gondjaik és gyakori instanciá-
zásaik alkalmával nemegyszer tapasztalhatták, 
hogy hasznos dolog a hatalmasokkal jóba lenni, 
de talán még célravezetőbb azok számukra köny-
nyebben hozzáférhető szolgáival. Ennek érdeké
ben sem sajnálták a költséget. Nyilván így kerül
hetett 1833-ban számadásuk kiadási rovatába az 
az összeg, amit ,,az hajdúknak", valószínűleg a 
megyei hajdúknak adtak. Bizonyára ilyen meg
gondolásból állapítottak meg a káptalani és püs
pöki uraság által kiküldött, felügyeletükkel és 
számadásaik ellenőrzésével megbízott komisszá-
riusaik részére, akik többnyire e papi uradalmak 
kasznárai, számvevői voltak, 1826-tól 2 Ft-ot, 
majd 1833-ban 2 Ft és 30 kr-t. Számadásaik ki
adási rovatába be is jegyezték, ,,T. Komiszárus 
úrnak fáradságáér". Ez a tétel aztán nyomon kö
vethető egészen 1837-ig. 

Talán ugyanilyen szándékkal ad pénzt a céh 
már 1798-ban a veszprémi nagyprépost kulcsár
jának, aki szintén nem kis befolyással rendel
kezhetett azon a káptalani birtokon, amelyen 
tagjaik házai, műhelyei és kertjei voltak. Ezt a 
kiadást is feltüntetik a számadásban, persze a 
szolgálat megjelölése nélkül ,,azon napon kifü-
zettük N Prépost kultsárját". 

A maguk módján tehát ők is megadták a csá
szárnak, ami a császáré, és ha arra került a sor, 
az istennek is, ami az istené. Céhük számadásai
nak költség rovatai szerint nem jelentéktelen 
pénzeket juttattak évről évre — bár korántsem 
annyit, mint az italozásra és , ,lakozásra" — ,,az 
papnak misére", éspedig: „Kántor misére", „Pat
rónus misére", ,,Szt. Imre herceg napján misére", 
„öreg (nagy) misére", „misékre az holtakér", 
„űrnapján", „úrnap oktávján", „úrnapi prosec-
cióra"; volt rá eset, hogy más alkalommal „há
rom napi proseccióra" is, „búzaszenteléskor", 
„keresztjáró héten". És amikor más kegyes ado
mányokért is kopogtattak a céhmester ajtaján, 
1832-ben adtak ők „az piaristák temploma építé
sére", 1834-ben „az barátoknak" és „az apátzák 
számára" is. 

Segítette a céh az elemi csapásokkal sújtott 
szegényeket is. Több ízben adott közvetlenül a 
tűzkárosultaknak: „egy égettnek", „két égett 
embernek", 1825-ben és 1837-ben általában az 
„égetteknek", 1840-ben „Baja város égettyeinek" 
és 1834-ben a „Visz miatt kárval lot taknak". 

Halottait többnyire a céh halottainak tekintet
te. Fennmaradt számadásaikban ilyen bejegy
zéseket találunk „Vati Mihálnak koporsójára", 
„Babonics János koporsójára". 

Gondoskodnia kellett a céhnek a céhélet 
requisitumainak, felszerelésének beszerzéséről, 
karbantartásáról, az adminisztráció eszközeinek 
megvásárlásáról és pótlásáról is. Erre utalnak az 
ilyen kiadási tételek, mint: „Az Czéh egy pár 
Szt. Mihál lovat tsináltatott (1800)" vagy „Szent-
mihál lováér füzettünk", „Két Szenmihál lova 
tsinálás", „Czéh korsajáér" (1815), „Aszló repa-

ráció", „Aszló behúzásér", „attunk szövétnye-
gér", „szíjra szövétnyekhez", „gyertya tsinálta-
tásra", „spanor viasra" (spanyol viaszra), „papi
rosra", „tentára". 

A céh rituáléeszközeit körmenet, temetés, láda
kísérés alkalmával általában maguk a mesterek 
vagy a legények vitték. A kiadási rovatok téte
lei azonban arról tanúskodnak, hogy nem egy 
esetben napszámosokkal hordoztatták, legalábbis 
a zászlót és a szövétneket. Ezért is fizetett a céh 
„az zászló vivőnek", „a zászló hordozónak", 
„szövétnek vivőknek". 

Munkabérre egyébként más vonatkozásban is 
akadunk a számadásokban, ha nem is tűnik ki, 
hogy a „burgeroknak", „sommás polgároknak" 
vagy általában a „polgároknak" mért fizettek. 
Talán a mesterség egyik legfontosabb nyers
anyagának, a kutyatrágyának ők lehettek az 
1830-as években már a begyűjtői vagy a szömör-
cét szállították? Mindenesetre ez volna az egyik 
szerény bizonyíték arra, hogy a céh közvetlenül 
a termelőmunkára is fordított költséget. 

Jellemző ugyanis, hogy amilyen kevéssé fog
lalkozott a céh jövedelme növelése érdekében 
értékesítés megszervezésével, éppoly ritkán adott 
pénzt, legalábbis a rendelkezésre álló adatok 
szerint, a termelőmunka közvetlen támogatására. 

Csupán az 1820-as évek közepétől kezdve je
lentkeznek viszonylag gyér nyomai annak, hogy 
a céh megkezdi a tobakmesterségre nézve any-
nyira fontos Séd patak vizének szabályozását. 
Úgy látszik, hogy medrét kikotorva, mélyítve, 
könnyen omló partjait facölöpök közé font vesz-
szősövényekkel erősíti meg. Legalábbis erre mu
tat az 1825. évi számadás kiadási rovatának há
rom tétele: „Májusban vettünk ki az ládábul 
Séd tsinálásra", „Volt költség fára", „Vesszőre 
volt költség". Valószínűleg ezután is a céh fel
adata marad a Séd gondozása. 1831-ben két ki
adási tétel szól arról, hogy ismét költségük volt 
a „Séd reparálására" és „padok tsinyáltatására". 
Nyilván a víz fölé nyúló mosópadokat készíttet
ték vagy javíttatták meg. Talán ilyesféle mun
káért adtak még az utolsó, ránk maradt 1840. 
évi számadásuk szerint is „az Atsoknak borra
valót". 

Pedig a jövedelemből futotta volna, különösen 
1820-tól, a termelőmunka támogatására jóval 
több is. A XVIII . század végén és a XIX. első két 
évtizedében a céh évi jövedelmét még teljesen 
elköltötte. Nem így 1821-től kezdve. Csak 1823-
ban és 1831-ben volt azonos a bevétel és a kiadás 
összege, egyébként: 

1821-ben a maradvány már 60 Ft, a jövedelem 
42% -a 

1822-ben a maradvány 50 Ft, a jövedelem 17% 
1825-ben a maradvány 131 Ft, a jövedelem 

47% 
1826-ban a maradvány már 150 Ft, a jövedelem 

58% 
1832-ben a maradvány már 85 Ft, a jövedelem 

35% 
1834-ben a maradvány már 97 Ft, a jövedelem 

41% 
1838-ban a maradvány már 206 Ft, a jövedelem 

72% 
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1839-ben a maradvány már 308 Ft, a jövedelem 
86% 

1840-ben a maradvány már 415 Ft, a jövedelem 
94% ! 

Mindebből látnivaló, hogy a veszprémi tobak-
céh, bár sokfelé és nem is keveset költött, időn
kint még „divisiót" is osztott tagjainak, való
jában nem tudott mit kezdeni, különösen az 1830-
as évek vége felé, a céhládába összegyűlt jöve
delem jelentős részével. Nem is gondolt, úgy 
látszik, arra, hogy az igen tekintélyes marad
ványokból is fordíthatna valamit a mesterség
beli munkára, és ily módon már hatékonyabban 
segíthetne tagjai termelési és értékesítési gond
jain. E jelenség okát magában a korabeli céhben, 
mint mindinkább anakronisztikussá váló ipari 
szervezetben kell keresnünk. A korai kapitaliz
mus kifejlődőben levő termelési viszonyai teszik 
időszerűtlenné a feudális termelési viszonyok kö
zött létrejött céhszervezetet, és mindinkább kép
telenné arra, hogy az új termelési viszonyok 
által előidézett gazdasági problémáit helyesen 
ismerje fel és új módon, új, korszerű eszközökkel 
megoldja. 

Fokozott mértékben vonatkozhat ez a meg
állapítás a veszprémi tobakcéhre, amely peri
fériális helyzetében a korai kapitalizmusnak csak 
egy-két előőrsével találkozhatott még, a céhen 
kívül dolgozó, dolgoztató és kereskedő (zsidó) 
bőrösökkel. Bennük csupán a minőségrontó, ár-
romboló, a céh ősi kiváltságait és féltve őrzött 
szabályait semmibe vevő ,,himpelléreket" látta. 

Érdekeit veszélyeztető tevékenységük ellen 
ezért nem a termelő- és értékesítömunka jobb 
megszervezésével, hanem évszázados bástyái 
mögül, hagyományos fegyvereivel: elsősorban 
sérelmeik orvoslását követelő instanciázással 
vette fel a mind reménytelenebb harcot. Ennek 
a korabeli bőrkészítő céhekre általában oly jel
lemző és tipikus harcnak néhány mozzanatát a 
céh pénzgazdálkodásának adataiból már ismer
jük. Nézzük meg most jelentőségére való tekin
tettel kissé részletesebben. 

3. A céh harca céhen kívüli 
(zsidó) bőrkikészítőkkel, 

kereskedőkkel 
és a vármegye árszabályozó rendel kezeseivel 

A harc akkor kezdődött, amikor a vármegye a 
tobakok termékeinek első árszabását kiadta. 
A limitáció úgy látszik meglepetésszerűen ér te a 
céhet. 1793-ban az illetékes ,,deputatió"-hoz inté
zett ,,reflexiójá"-nak hangján sérelem és felhábo
rodás érződik. ,,Fölhányván Czéhünknek Actáit, 
nem találtunk, és nem akadunk tsak egy bötűre 
is, hogy valaha Mesterségünk limitáltatott volna, 
de hogy arra nem is volt szükség, meg tettzik 
onnét, mert ennek előtte 15 Esztendőkkel a bő
rök, és Materiálék oltsobban szereztetthetvén 
meg, sem a közönségesre (közönségre) sem mi 
reánk nézve a Limitatióra szükség nem volt." 

A 15 év előtti és az új nyersanyagárak meg 
legénybérek egybevetésével indokolják termé
keik árának szükségszerű emelkedését. ,,Már ha 

illy drágán kelletik mindenkinek bé szereznünk, 
nem tsuda, ha az kész Munkánknak ára fellyebb 
ment, mint sem annak előtte volt. Nem tsuda, 
hogy a mint sokan közülünk a' Mesterséget nem 
tehetvén Mesterségeket feliben köllött hagyni. 
Ezekbül azért világos, hogy nem mi Szegény 
Mester Emberek a kik az egy Mesterségünkből 
élünk, hanem akik e részben leggtöbb kárt tesz
nek előlünk meg vévén és jó drágán nyakunkban 
vervén az bőröket s más egyéb Meteriálékat, vol
nának érdemessek a Limitatióra és regulatióra. 
A mint is szoknak reguláztatásokért, minékünk 
pedig az alul leendő föl szabadéttásunkért aláza
tosan esedezünk." 

Érvelésükből nyilvánvaló, hogy a veszprémi 
tobakok a bőrkereskedőkkel kerültek szembe. 
Hiszen a ,,Reflexióban" a zsidó bőrkereskedők 
ellen felhozott árdrágítás nem volt más, mint 
egyfajta kereskedelmi haszon, amely a termelők
től összevásárolt nyers bőröknek és „matériálék-
nak" az ezeket feldolgozó tobakokhoz történt 
közvetítésből származott, és amelyet természe
tesen a feldolgozó tobakoknak kellett megfizet
niük. A tobakcéh által vádolt bőrkereskedők 
ennek az új közvetítő bőr- és bőrfeldolgozó ke
reskedelemnek első, er re a feladatra évszázados 
gyakorlatuknál fogva legalkalmasabb, társadalmi 
helyzetük miatt pedig rá is kényszerített kép
viselői voltak. A veszprémi tobakcéh azonban 
nemcsak mint nyersanyag-közvetítő kereskedők
ben látja bajai forrását, hanem mint a tobak-
mesterséget céhen kívül űző „himpellérekben" 
is, akik a nyersbőrökön és egyéb nyersanyago
kon kívül saját , ,kontár" készítményeiket, sőt, 
ha arra mód adódott, a nekik dolgozó céhbeli 
mesterek termékeit is árulták, és ezáltal a nekik 
dolgozó tobakokat termékeik árának csökken
tésére szorították. 

A háromfajta tevékenység: nyersanyag-keres
kedés, a mesterség céhen kívüli gyakorlása és 
a saját meg az idegen készáru értékesítése által 
a bőrkereskedőknek egy további, még fejlettebb 
típusa kezdett kialakulni: a bőrös vállalkozóé, 
aki mindennel hajlandó és tud foglalkozni, ami
ből üzletet remél. Szemben a céhbeli tobakokkal, 
akik mint ,.Szegény Mesteremberek", ,,csak az 
egy Mesterségükből" élnek. 

A céh a további limitációkkal kapcsolatos 
instanciáiban jellemző képet ad e korai kapitalis
ta bőrös vállalkozó tevékenységéről, mestersé
gükre és tagjaik anyagi helyzetére gyakorolt 
hatásáról. Mivel az árszabályozó deputáció úgy 
látszik nem elégedett meg a céh 1793. évi, álta
lánosságokban mozgó reflexiójával, pontos és 
részletes adatokat kér a mesterséghez szükséges 
nyersbőröknek, a bőr kikészítéséhez való anya
goknak vétel- és késztermékeiknek eladási árá
ról. A céh 1794. jan. 30-i válaszában meg is adja 
a kért adatokat, ismét a régi és az új árakat fel
tüntető drágulás tükrében, és nem mulasztja el 
ezúttal sem, hogy a drágulás és az anyagbeszer
zés nehézségeinek okaiként ne panaszolja be 
újra, most már nemcsak a nyersbőrrel , hanem 
a kész bőrökkel is kereskedő és a céhen kívül 
bőrkészítéssel is foglalkozó kereskedőket. 

A céh szerint a nyersanyagokat mind olcsób
ban megvehetnék, ,,de az Zsidók sokasága miatt 
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— írják — akik is reánk föl verik az bőröknek 
árát, ippen mészárostul, vagy birkásoktul egyet 
sem vehetünk, mert az el múlt esztendőben is az itt 
való Mészárosoknak essendő bőreikért, ugyan 
Mester Ember társunk ígért harmincz ött garrasso-
kat párjáért, de az Zsidó föl verte, többet ígért egy 
garassal, tudván az hogy más mester ember meg 
szorul fölebb megveszszi és kénteleníttetett más 
meg venni harmincz nyolcz garasokon az zsidó
iul. Nem külömben Nemes Bolla György Uram
nak is az lebuj ti széken essendő bőrökre foglalót 
adott Mester Társunk 50 forentokat, de itt is az 
Zsidó föl verte az árrát és kéntelenítettek az fog
lalóhoz vissza állani. Az itt lakó Zsidók miat alig 
hogy élhetünk — panaszolják — mivel már maid 
nem minyájon kereskednek ki készült bőrr mun
kával is, aztot házonként hordozzák és a Tímár 
Zsidó is: aki az Szömörczét, és birka bőröket föl
veri aztot felibül ki készítvén, és úgy el adja, 
melly miat az is kárt vall aki meg veszszi, az is 
aki viseli mer idejének előtte el szakad mivel 
hogy nem tanult mestersége, és nekünk is sok 
károkat okoz". 

A deputátio valószínűleg a céhnek ezt a felter
jesztését sem találta kielégítőnek és a limitációt 
nem változtatta meg, ezért a tobakcéh a legmaga
sabb fórumhoz, Gróf Zichy Ferenc főispánhoz és a 
vármegyéhez fordul az árszabás ,,újabb meg vizs
gáitatásáért" és amennyiben az nem volna lehet
séges ,,modificatiojáért is". 

, , l-o. Mi reánk Tobak Mester emberekre nézve 
méltóztatik azon ki adott Limitatioban a T.Ns 
Vgye parancsolni, hogy a legalkalmatosabb Ürü, 
és Kos bőrök(ne)k is párját a Mészárosok 30 ga
rasokon föllül ne adják, és hogy nekünk is ne le
gyen szabad föllebb meg venni, és az általunk ké-
szíttendő kordovánnak kötését az eladásban ahoz 
aproportionálni; de sem a Weszpremi Mészáro
sok, sem a vidékiek, annál is inkább az azokat bé 
szedő Zsidók, úgy tellyességgel nem adják, amint 
erre az egész Czéhünk bizonyság. Sőt némelly 
Mészárosok úgy felelnek, ha föl akasztják érte sem 
adhatják. A Zsidók pedig a limitatio ellen párját 
a bőrök(ne)k 36 garasra is föl verték, de még úgy 
sem adják külömben mint 38 garason. E szerént 
csak a megvételben minden edgy pár Ürü, vagy 
Kos bőrön nyolcz garast kéntelenítettünk veszte
ni. 2szor. De ha szintén a Vgyebeli Mészárosok 
éppen a Limitatiora szoríttatnának is, az ő általok 
el adandó bőrök 3, avagy 4 Mester Embernek is 
alig lennének elegendők, hanem valamint eddig, 
úgy most is a Bánátrul, Eszékrül, és más messze va
ló Helekrül kénteleníttetünk Mesterségünkhöz 
edgy két Mester Embernek 2 ezer forent arru bő
röket szerezni; a vidékiek pedig, mivel a nékünk 
ki adott Limitatiora, annál is inkább a' Zsidók 
semmit sem vigyáznak nincs mód benne, hogy a 
T Deputátio Limitatio ja szerént Mesterségünket 
követhessük, vagy ha parancsoltatunk is követni, 
két, s három esztendő alatt úgy el szegényedünk, 
hogy csak kettő sem találtatik Czéhünkben, aki 
tovább mesterségét folytathassa. 3szor. Ami mes
terségünkhöz szükséges Szömörcze, fa 's egyéb 
ahoz járulni kívántató Metériák is ollya drágán 
adatnak, hogy 4 s ött ftokkal föllebb kölletik 
vennünk, mint a föllebb való Esztendőkben. Ki
váltképpen pedig a szattyánt készítő Városi Zsidó 

a kiis T. Cons(iliarius) Thalian Gábor Ür házába 
itten lakik, annyi drágaságot és különbb külömb-
féle Confusiokat tesz köztünk, hogy miatta Czé-
hünk(ne)k egészen el köll romolni, a' hüs meszet, 
szömörczét és más nékünk szükséges Matériálé-
kat, nagy kárával Czéhünk(ne)k e kapkod; Sőt 
nagy drágára föl veri , és már annyira szoktatta 
az efféléket áruló embereket, hogy sokkal inkább 
adják néki mint akar mellyikünk(ne)k, de Aszer. 
Városi Weisz Ábrahám, Dávid, a többek olly 
nagy romlásunkra vágynak, hogy Pestrül, s más 
Vásárokrul a kész Kordoványokat szekerekkel 
hordván itt a városon a Csizmadiáknál házanként 
árulják, 's adják a mint akarják, 's hordozzák ma
gok; melly izgága cselekedetekkel Mestersé-
günk(ne)k minden folyamotják el rontották, noha 
pedig mi arrul portiozunk, s abbul köllene él
nünk. Könyörgünk azért . . . méltóztasson minket 
is meghalgatni és mind a T.Ns Vgye Limitatioját 
a mennyibe végső romlásunkra szolgálna kegyel
mesen relaxálni, mind a föllebb irtt Zsidókat, 
mint Czéhünk, 's mesterségünk rontóit szorossan 
regulázni!" 

De a limitáció ,,relaxálása" nem következett 
be, és a tobakok mit tehettek egyebet, követve 
a céhen kívüli és kereskedők példáját, maguk 
sem tartják be a limitációban megszabott árakat. 
Ezért Kun László alispán a céhet megbünteti 
és megparancsolja, hogy a ,,Tobak Czéh az eránt 
Reflexióit meg-tenni el ne mulassza, miért bátor
kodott tudni illik az általa ki-készéttetett Bőrt 
és Szattyánt a már tétetett Limitation feliül el
adni". 

A céh 1799-ben írt reflexiójában megint a 
nyersbőrök drágulásával védekezik, felsorolva 
a különböző bőrfajták árait és hivatkozik az eze
ket még megnövelő pesti vásározásaik költsé
geire is. ,,Mind ezeket pedig — panaszolják 
újra — a Zsidók okozzák, mert azok már majd 
minden Helységekben számossan vágynak azok 
pedig leginkább a Bőrökkel kereskednek és így 
akár hova és merre mennyünk sem Uraságoktul, 
sem Birkásoktul mi bőröket nem kaphatunk, mert 
azok előre annak árát fell-verik és így nékünk 
mindenkor a Zsidóktul kell venni az Juh Ürü és 
birka bőröket, ha hogy pedig mi azoktul meg 
nem vesszük árának nagyobb volta miatt nincs 
bizonyosabb annál, hogy a »zsidók« által, a már 
emiétett Materialék (:mellyek nélkül Mestersé
günket nem tehetjük:) Külső Országokba ki, és 
elvittetnek, és így a Juh, Birka és Ürük Birka 
bőr drágaságának ezek az oka." Utalnak a kecs
kebőrök, a szömörce, a tűzifa, mész, olaj, festé
kek drágulására, beszerzésük nehézségeire és ké
rik a büntetés alól való felszabadításukat. 

Semmiben sem különbözik termékeik árának 
indokolása abban a reflexióban sem, amely 1812-
ből maradt ránk, és valószínűleg szintén egy 
újabb limitációval kapcsolatos. Miután a bőr ki
készítéséhez szükséges anyagok drágulására hi
vatkoznak, megint csak megismétlik a nyersbőr 
ára emelkedésének szokott indokait, hogy ti. nem 
vehetik ,,sem Uraságoktul sem birkásoktul sem 
pediglen Mészárosoktul, mivel már minden helly-
ségekben az kontárok számossan vágynak, és 
tsak nem mindnyájan bőrökkel kereskednek, 
akik minden untalan szanaszét az Falukon járnok 
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és az bőrök árát föll verik és így tsak tsupán Tő-
lök köll" venniük. ,,Zsidók pedig — bőröket 
külső országra is el szoktak hordani ." 

Némileg új színt ad e háborúságnak 1814-ben 
a veszprémi püspök uradalom prefektusához in
tézett levelük. Ebben egy palotai (várpalotai) 
bőrkészítő kontárt panaszolnak be. E ,,Palotai 
Bőr-készítő zsidó — írják — már több ízben lett 
fájdalmas tapasztalásunkra minket egész bámulá
sunkra lévő tsudálkozással pedig a Nagy Méltó
ságú Püspökségi Uraságot is tsupa maga-hasznú 
álnokul követni szokott tilalmas módon tsalni 
vakmerősködik, amidőn akkor is mikor Országos 
Vásár tartatik, el-bujva a' Csizmadiákat félrehí-
ván, bé hordott bőreit alattomban adja el, és 
pénzt soha egy vásárban se fizet; külömbben is 
pedig minden héti vásárkor is hordván bé bőrö
ket, így mi az ő álnok s vakmerő praktikája miatt 
esztendők által tsak kenyerünket is megkeresni, s 
minden igazságos szorgalmú iparkodó fáradozá
sunk mellett is megszerezni, elégtelenekké téte-
tődünk. Egyszersmind A Tekéntetes Úr' Fő Ér
demeibe vetett tellyes reménységű bizodalomtul 
bátoríttatva mély tiszteletű alázatossággal esede
zünk a' Tekéntetes Úr előtt, hogy mind bölts íté
letével itt mellyen látott megtsalódását a' Nagy 
Mlgu Uraságnak egyéberánt is magától a miné
künk pedig legfájdalmasabban eső az által lett 
megtsalattatásunkat nagy kegyességű szívére 
vévén, fent említett Palotai bőr készítő Zsidót 
ezen álnok 's tilalmas mesterkedéseitől Maga 
hatalmas 's közben teendő bölts rendelése által 
eltilalmaztatni méltóztassék". 

A céh panasza ebben az esetben, mivel a hely
pénzfizetés elmulasztása miatt az uradalmat is 
kár éri, gyors eredményt hoz. Kisfaludy prefek
tus, amint a panaszlevélre rávezetett határozatá
ban olvassuk, 5 nap alatt intézkedik. ,,Ha szokás
ban nints, hogy vidékiek héti vásárban árulja
nak — a' panaszolt loppal való árulásban tapasz
taltatván, portékája Confiscaltassék és Zár alá 
tétessék — úgy szinte országos vásár alkalmatos
sággal ha loppal és nem nyilván árulna a' hely 
pénz fizetés ell kerülése véget." 

Egyébként — legalábbis a rendelkezésünkre 
álló levéltári adatokban — igen kevés nyomát 
találjuk annak, hogy a veszprémi tobakok harca 
eredményre vezetett volna. Nem tudták rávenni 
a céh monopóliuma ellen az akkor már mindin
kább az ipari szabadság mellett állást foglaló vár
megyét arra, hogy a drágaságot okozó nyersbőr
kereskedelmet megregulázza és így lehetővé te
gye számukra az árszabások betartását. Sőt az 
árdrágítást elsősorban tőlük kéri számon. 

Nem volt képes a céh érvényt szerezni legfél
tettebb ősi kiváltságainak sem, amely, miként 
egy, a vármegyéhez intézett évszám nélküli fel
terjesztésükben olvassuk, azt írja elő, hogy amíg 
a himpellér, vagyis a céhen kívül dolgozó bőr
készítő nem lép be a céhbe, mestersége folytatá
sától tilalmaztassék. Hiszen évek során az ilyen 
himpellérek száma nemcsak Veszprémben, de 
a vidéken is csak megszaporodott. 

Mind messzebb került az idő, amikor a veszp
rémi mészárosoktól, a vidéki uraságoktól és a fa
lusi birkásoktól közvetlenül szerezhették be a 
nekik legmegfelelőbb áron az éppen szükséges 

bőröket. A fürgébb és a kereskedelem új, célra
vezetőbb módszereiben sokkal járatosabb zsidók 
azáltal, hogy maguk keresték fel a termelőket, 
tehát a vételt szervezettebbé, az eladóknak ké
nyelmesebbé és biztosítottabbá tették, szükség
szerűen hódították el azokat a céhbeli tobakmes-
terektől, és mindinkább érdekszférájukba vonták 
a vevőket, a kész bőröket vásároló céhbeli ipa
rosokat: a csizmadiákat és a magyar vargákat is, 
nemcsak céhen kívül űzött mesterségük egyes 
termékeinek olcsóbb árával, hanem mint a felvá
sárolt kész bőröket is áruló nagykereskedők, ve
vőik ugyancsak szervezettebb, gyorsabb és ké
nyelmesebb kiszolgálásával. 

A céhbeli tobakok nemhogy követték volna e 
célra vezető példát, ellenkezőleg — mint instan-
ciáik hangján oly sokszor érezzük — egyenesen 
lenézték, sőt megvetették a hozzájuk nem illő 
házalást, faluzást, szekerezést, vásári kapacitá-
lást. Nem gondoltak arra, hogy e magatartásuk
kal csak veszedelmes konkurenseiknek adnak 
előnyt, és még inkább veszélyeztetik vevőkörük 
éppen legfontosabb rétegét, harcaik leghűsége
sebbnek hitt szövetségesét a veszprémi csizma
diákat. Pedig e súlyos tévedésükért is ugyancsak 
megkapják a maguk leckéjét. 

1801. február 9-én, a megyéhez intézett instan-
ciáik többszörös kudarca után, összehivatják a 
veszprémi csizmadiacéhet, és mint legilletéke-
sebbtől bizonyságlevelet kérnek arról, hogy 
szattyánbőrük, amelyet a csizmadiák bélésnek 
használnak, jobb a céhen kívül dolgozó kontá
rokénál. Nyilván az lehetett a szándékuk, hogy 
a testimoniumot felhasználják a vármegyénél 
újabb instanciájukhoz, az egyes csizmadiáknál 
pedig termékeik értékesítésénél. 

Bizonyára nem kis meglepetésükre azonban 
a csizmadiacéhtől nem kapják meg a kért bizony
ságlevelet, azzal az óvatos megokolással, ,,hogy 
elegendő testimonium a Kegyelmetek Szatyánja". 
A tobakcéh mindamellett nem mond le szándéká
ról, hamarosan ismét összehivatja a csizmadia
céhet. A céh most már nem térhet ki semmiféle 
diplomatikus válasszal a kérelem elől. Február 
21-én végre kiadja (1801) a testimoniumot. En
nek azonban éppen ellenkező a tartalma, mint 
amit a tobakcéh, úgy gondolta, joggal elvárhat. 
Érdemi része a következőket mondja: ,,az Csiz
madia Che Recognoscalja és valja közönségesen, 
hogy az »zsidó» béllésse ahoz az Pénzhöz sokai 
job hogy sem az Tobak Ché Szatyányo. Ki vévén 
az Fekete bőr készétésüket mert a Zsidó nem ké
szít sémi Drago bellest mint az Tobakok, úgy 
mint 8,9,10 forentosat. De mind azon áltól szük
séges mind a Tobakok Szatyányo, mint az Zsi
dók béllése, az publikumnak tehát káráro nin
csen, inkab némel munkaro alkalmatosabb, mert 
jó készült az melrül is adjuk ezen Testimoniális 
Levelünket Chehünknek uzualis pöcsétyével meg 
erősétve költ Veszprémben 21 Feb. 1801 Ordina
rius Che Mester Tamási János, Vincze Hadro-
vicz János Közönségessen a B. Csizmadia Che." 

Nyilvánvaló, hogy e testimoniumban a csizma
diákkal már hosszabb ideje élénk üzleti kapcso
latban levő kereskedők erős befolyása érvénye
sülhetett, amit a céh tagjainak egy része, úgy lát
szik, nem helyeselhetett. Különösen nem azt, 
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hogy a bizonyságlevél céhbeli mesterekkel szem
ben ilyen határozottan, céhen kívüli himpellé-
reknek fogta pártját. Ennek tudható be, hogy a 
második, május 23-án (1801) 33 mester aláírásá
val kiadott levelük az elsővel éles ellentétben 
végül is a tobakoknak ad igazat, az ő érdekeiket 
kívánja szolgálni. 

,, Alább írattak Adjuk tuttára mindeneknek 
akiknek illik és Valjuk ezen Levelünknek rendi
ben hogy az Tobak Mesteremberek mindenkor 
jobb és alkalmatosabb Szattyánt készítenek mint 
sem az Zsidó mivel az nem tanult Mestersége sött 
az Sidó készítette Szatyánt emberséges emberek 
nek nem is varjuk fel hanem tsak olyan apróbb 
munkára vesszük és mi nem lehetünk el az tobak 
Mester Emberek munkája nélkül de az kontáré 
nélkül el lehetünk mivel a kontár minden féle 
alkalmatos bőrt nem tud kiszíteni az mi Mester
ségünkhöz." És, bizonyára a tobakok kívánsá
gára, megindokolják, hogy előző levelében mért 
adott a céh e felfogással merőben ellentétes véle
ményt. ,,Azt is valjuk hogy az mely a Testatum 
az Betsületes Csizmadia Ceh Pötsetje alatt adata
tott az nem az Egész Che élőt irattatot hanem 
tsak az Ché Nótáriussá az Maga házánál írta egy 
Emberei és nem olvastatott fel az Közönséges 
Mester Emberek előtt." 

A veszprémi tobakcéh tehát nem egykönnyen 
juthatott még céhes mestertársaitól sem a kívánt 
testimonium birtokába. Semmi nem bizonyítja 
jobban presztízsének csökkenését és céhen kívüli 
konkurenseik mindinkább növekvő gazdasági be
folyását, mint éppen ez a tünet. Akárcsak a 
veszprémiektől, ugyanolyan vonakodva kapnak 
a székesfehérvári csizmadiacéhtől is testimoniu-
mot, amikor, közvetlenül veszprémi kudarcuk 
után, egyik mestertársukat küldik el érte. Azt re
mélik, hogy a székesfehérváriak kedvező állás
foglalása a veszprémit korrigálni fogja. De a szé
kesfehérvári csizmadiacéh testioniuma sem az, 
amit vártak tőle. Ha nem is fogja pártját ellen
felüknek, mint a veszprémiek első levele, érző
dik fogalmazásán a törekvés is, hogy kerüljenek 
minden kontroverziát a kontárokkal, és ugyan
akkor ne sértse a veszprémi tobakok érdekeit 
sem. Bizonyságlevelükből határozottan kiolvas
ható, hogy legszívesebben ki sem adták volna, 
ha erre nem kényszerítik őket. 

,,Mi Czéh Mester és az egész Székes—Fejér— 
Vári Csizmadi N.. Czéh adjuk tudtára minde-
nek(ne)k az Kiknek illik: hogy Szabó Imre 
Veszprémi tobak* Mester Ember előttünk szemé
lye szerént meg jelenvén arra kinszerített ben
nünket, hogy áttestáljuk ha az Tobakok készít-
tenek e jobb bőrt, a vagy a Zsidók? mink Bírák 
nem lévén (:sok féle ellenkezéseket és ízetlensé-
geket jövendölvén:) áttestálni nem akartuk azt 
mondván, hogy semmiféle tudományban, se mes
terségben mintsenek mind egyenlők, ámbár 
egyett tanulnak is, mind az áltól még is tudni 
való, hogy aki a törvént tanulja tsak jobban 
tudja, mint sem aki nem tanulja, és még is sokan 
találtotnak tanullás nélkül törvén tudók; követke
zendő képpen a Tobakok is tanulván a bőr készít-
tést jobban tudhattyák a Zsidóknál. Azt pedig meg 
köll vallani, hogy a Zsidó nem Compabel székek
re való szatyánt készítteni, Csizmánok és fösték 

alá valót pedig ippen nem. Melyrül adjuk ezen 
írásunkat Czéhünk(ne)k kisebb Pötsétjével meg
erősítvén. Alba-Reg. dje 25 febr. 1801." 

Sorozatos kudarcai és súlyos presztízsveszte
ségei után nem sok kellett ahhoz, hogy a tobakok 
mindinkább elkedvetlenedve, lépésről lépésre 
feladják kilátástalan harcukat, és legfeljebb mint 
ősi szervezet, mint céh, elavult artikulusaik és 
privilégiumaik látszólagos védelmében, színleg 
folytassák tovább. Hiszen a nyersbőröket már 
évtizedek óta az egyébként minduntalan bepana
szolt nyersbőrkereskedő zsidóktól vásárolják, 
egyéb nyersanyagukat is jórészt tőlük szerzik be. 

Ilyen körülmények között már csak egy lépés 
választja el legtöbbjüket attól, hogy mindinkább 
romló anyagi helyzetük miatt kénytelenek legye
nek beállni valóságos bérmunkásokként a szol
gálatába. Meggyőzően szemlélteti e folyamatot 
az a statisztika, amelyet a kereskedőknek dol
gozó tobakmesterekre kirótt pénzbüntetések 
alapján állíthatunk össze. A 32 mester különböző 
tartozásait, főként büntetőpénzeit regisztálo 
lajstrom 1823—1846-ig 14 olyan mestert tart 
nyilván, aki a borkereskedőknek készített bőrt, 
és ezért kapott kisebb-nagyobb pénzbüntetést. 
A 14 mester a mesterek 47% -a! Megoszlásuk 
a következő: 1823^1830-ig 7 mester, 1831 — 
1835-ig nem találunk megfelelő adatot, 1836-ban 
1 mester, 1837—1845-ig ismét nincs adat, viszont 
1846-ban már 8 mester, tehát az utolsó egy év 
alatt több mint a megelőző összes évben együtt
véve! És e 15 mester között olyanok szerepelnek, 
mint Tóth Péter és Deli János, akik büntetésüket 
megelőzően négy, illetve három éven át voltak 
céhmesterek; Fridrik János, aki négy évig volt 
céhmester és céhmestersége alatt engedte meg a 
„céh hí re" (tudta) nélkül Dékány Józsefnek, aki 
Fridrik János előtt szintén két évig viselt céh
mesteri tisztet, hogy céhen kívülinek készítsen. 
Céhen kívülinek dolgoztak később e céhmeste
rek fiai, ifj. Deli János és ifj. Dékány József. Sőt 
még az a Szabó Imre is, aki a céh megbízásából 
azért járt 13 évvel korábban a székesfehérvári 
csizmadiacéhnél, hogy a céhen kívüliek ellen 
a testimoniumot , ,kikényszerítse". 

III. TOBAKHÁZAK 
A 18. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

ÉS A 19. SZÁZAD ELEJÉN. 
LAKÓIK VAGYONI HELYZETE ÉS SORSA 

Mivel a tobakok mesterségükhöz nem nélkü
lözhették a folyó vizet, az eléggé bővizű, köny-
nyen áradó Séd környéke volt számukra a leg
alkalmasabb települőhely. Már emiatt is úgy 
igyekeztek, hogy itt szerezzenek megfelelő to-
bakházat, vagy ha erre nem volt lehetőségük, 
olyat, amelyet kisebb-nagyobb módosítással, mű
helyépítéssel jó tobakházzá alakíthattak át. 

így létesült a Benedek-hegy alatt kanyargó, 
ma is meglevő Tobak utca, de főként a Séd pa
takhoz még közelebb, alkalmas kertekkel, udva
rokkal, többnyire a szintén vízzel dolgozó tímá
rok, magyar vargák, szűcsök, mészárosok szom
szédságában vagy azok közé ékelődve, a kisebb-
nagyobb tobakház és -házcsoport. 
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A céhjegyzőkönyvek alapján az alakulás évé
től, 1692-től 1830-ig terjedő időből (a későbbi 
korszak adatai nagyon hiányosak) 89 mesterről 
tudunk. Vagyoni helyzetképet azonban az ilyen 
adatokat tartalmazó Megyei Levéltár csak az 
1750-es évektől működő 57 mester közül 30 mes
terről ad. Ez a szám mégsem kedvezőtlen, ha te
kintetbe vesszük, hogy a többi 27 mesterből 8 
csupán egy-egy évben szerepel a céhjegyzö
könyvekben. Feltételezhető, hogy külső mester
ként álltak Veszprémben céhbe, vagy céhbe állá
suk után hamarosan más városba költöztek. 

A 30 mester közül 26 háza többé-kevésbé loka
lizálható, és alkalmas arra, hogy kiindulásul szol
gáljon egykori lakóik vagyoni helyzetének és 
sorsának megismerésére. 

A kérdéses időszak hivatalos irataiban utcák 
nevei ritkán szerepelnek, inkább csak egyes na
gyobb települési egységek, mint Benedek-hegy, 
Bohém-völgy, Cserhát. Ezért írásos forrásaink 
java része a tobakházakat főként ilyen települési 
egységekhez, tereptárgyakhoz, pl. hidakhoz, je
lentősebb épületekhez, közelebbi helymegha
tározás érdekében leggyakrabban szomszé
daikhoz viszonyítva jelölték. 

1. ,,A barátok majorja mellett" 

Így tudjuk meg, hogy tobakházak voltak a Fe-
renc-rendi „barátok majorja mellett". A legkö
zelebbi a „barátok majorja felső és Sántik János 
alsó szomszédok között" Nagy Molnár Józsefé. 
Valószínűleg molnármester apjától, Jánostól örö
kölhette. Bizonyára ezért maradt rajta, ha nem 
is mindig használta a Molnár megkülönböztető 
nevet. (A továbbiakban Nagy Józsefnek nevez
zük.) Apja negyedik szomszédjukhoz, id. Lalko-
vits Tobak Jánoshoz szegődtette inasnak. Nála 
is szabadult. 1766-ban állt céhbe. Hideg Katát, 
valószínűleg Hideg László mestertársának hűgát 
vette feleségül. Volt gyermekük, de nevét nem 
ismerjük. 

Nádtetejű házához egy, a Séd patakig leérő 
udvar tartozott, a Séd felőli oldalt kivéve három 
oldalon rozzant deszkakerítéssel és kocsibejá-
rásra is alkalmas bálványos kapuval. A ház 
egyetlen földes szobájában ,,pócikos" szemes
kályha melegített. Az udvaron, közvetlenül a pa
tak partján kerítést is helyettesítő istálló és egy 
karókhoz kötött, vesszőfonatos falú műhely ál
lott. A telek mély fekvése miatt gyakran kiöntött 
az udvarra a Séd vize, elhordta földjét, és oly 
sárossá tette, hogy ,,a kocsi is nehezen állhatott 
meg benne". De a szoba földjén is fel-felszivár
gott a talajvíz. 

Nagy József nem sokat törődött vele. Igyeke
zett minél előbb túladni rajta. Amikor az árvíz 
1777-ben a kerítés nagy részét és az egész istál
lót elsodorta, a műhely falait erősen megrongálta 
és a ház is lakhatatlanná vált, megvette Heve
nyesi Pál (nem tobak) közelben levő házát. Oda 
költözött, a régit sorsára hagyta. Ekkorra azon
ban a ház már a teljes pusztulás képét mutatta. 
,,Teteje annyira hullatott, hogy lehetetlen volt 
benne maradni, a kapubálvány, ablaktok, a szo
bai kályha póczikjával legkevesebb haszonra 

nem volt." Ilyen körülmények között meg kellett 
elégednie 150 Ft vételárral és kétévi fizetési ha
ladék engedélyezésével. Kikötötte azonban, 
hogyha a vevő két év leteltével nem fizet, a há
zat vissza kell adnia. 

Ez a vevő Fülöp Bognár József volt, valószínű
leg István bognármester fia. (A továbbiakban 
Fülöp Józsefnek nevezzük.) Szintén Lalkovits To
bak Jánosnál inaskodott, de Szakács Tobak Már
tonnál szabadult. 1769-ben állt céhbe, és bizo
nyára ekkor vette feleségül Varga Annát, Csuto
rás Varga János húgát, akitől két gyermeke szü
letett: Anna és József. Hogy a házvétel előtt hol 
lakott, nem tudjuk. Talán apjánál vagy valahol 
árendában, ha Nagy József rozzant házának meg
vételére kényszerült. Nehéz helyzetére utalnak 
munkakörülményei. Céhbe állásától a házvételig 
eltelt tíz év alatt volt ugyan három inasa, de csak 
egy legényt tudott szegődtetni. Céhtisztséget is 
alig viselt. A kötelező szolgálómesterségen kívül 
csupán egyszer, 1776-ban választották meg atya
mesternek. Valóban létkérdés volt számára a ház. 

Megcsináltatta a kerítést, ki]avíttatta a kapu-
bálványokat, a ház két ablaktokját, sőt egy új 
kisablakot is csináltatott. Tizenkét szál födélfával 
és a barátoktól vett nyolcvan kéve náddal meg
reparáltatta a tetőt, tizenöt új kályhaszem pótlá
sával a szoba kályháját. Megöntette a szoba föld
jét is. A műhelynek két falát ,,új karóra és fo-
nyatványra" csináltatta meg, ajtajával együtt. 
Feltöltötte az egész udvart és végül a ,,folyót", 
hogy kárt ne tegyen, egy ölnyire felásatta. 
Mindennek költsége az időközben fizetett áren-
dával és portlóval együtt 78 dinár híján 60 Ft-ot 
tett ki. 

Nagy József a kikötött két esztendő leteltével 
nem kérte a ház vételárát, sőt mint ez a peres 
iratokból kitűnik, éppen ö volt, aki kitartásra 
biztatta vevőjét. A házat ,,csak nagy erőltetésé
vel tartottam meg", vallja később Fülöp József. 
Megvárta, amíg a telek teljesen rendbe jön, a ház 
is lakhatóvá válik. Csupán ekkor, 1785-ben lépett 
akcióba. Tudta, hogy Fülöp József anyagi ereje 
már teljesen kimerült, és az ingatlant a peres el
járás eredményeként vissza kell hogy kapja. 

Fülöp valóban nem tudott fizetni. Amikor meg
hallotta, hogy tanácsi küldöttek jönnek hozzá, 
eltűnt hazulról. A küldöttek jegyzőkönyvében 
a következőket olvassuk: ,,Bognár József - - az 
az Fülöp József nem jelent meg, sőt mikor 
meghallotta, hogy házához exmittálva volnánk, 
a determinált nap előtt a házától elillott, noha 
pedig utánno izenvén majd harmad napig vára
koztunk és valamint haza jött éczaka, ismét elil
lott. A felesége pedig a háznál lévén kérdésre 
vettük, hogy mit akarnak, avagy mibul fizetik 
meg a ház árát a Nagy Józsefnek. Arra azt felel
te, hogy ők semmibül sem fizethetnek, bár ke-
nyerökre való volna. Így semmi egyebet sem ta
láltunk a százötven foréntra, hanem ismét azon 
vett házot vissza ítéltük és a ki hordozoskodásra 
két hétig való terminust attunk néki." 

Fülöpné asszony már ekkor megemlítette a 
költségeket, amit ,,a házra és annak kerítésére 
tettek". A per csak ezek megtérítése miatt folyt 
tovább. Nagy József azonban hallani sem akart 
róla. Most már ő maradt távol az ismételten ki-
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tűzött tárgyalásokról. Amikor pedig Fülöp Jó
zsef részletesen felsorolta kiadásait, tagadta azok 
szükségességét, sőt a Séd-meder mélyítését egye
nesen károsnak mondta. De hiába ügyeskedett . 
A tanúk egyöntetűen Fülöpék mellett vallottak, 
így a közvetlen szomszéd Sántik János, Varsányi 
János, aki mint , ,aranyász" vagyis árnyékszék
pucoló a harmadik szomszéd, Molnár Mihályné 
házában lakott a házvétel idején, és főként a ko
ronatanú, id. Lalkovits János, a negyedik szom
széd, akinél 22 évvel ezelőtt mindkét pereskedő 
fél együtt inaskodott, tehát már gyermekkoruk
tól jól ismerte őket. Nagy Józsefnek ezek után 
a tatarozás költségeit minden valószínűség sze
rint meg kellett térítenie. 

Arról, hogy Fülöp József kilakoltatása után 
hová költözött, nincsenek adataink. Valami meg
oldást azonban találnia kellett boldogulására, 
hiszen nemcsak a tatarozáskor, hanem egy-két 
évi zökkenővel kilakoltatása után is némileg 
megjavultak munkakörülményei. Igaz, hogy csak 
egyetlen inast nevelt még, a fiát, de 1782— 
1797-ig öccsével és fiával együtt négy legényt 
szegődtetett. Hat évre: 1781—1783-ig és 1794— 
1796-ig céhmesternek és még egyszer 1798-ban 
atyamesternek is megválasztották. Nevével utol
jára 1805-ben, kb. 57 éves korában, kántorpénz
fizetéssel kapcsolatban találkozunk a céhjegyző
könyvben. 

öccséről , Istvánról 1782 után nincs adatunk 
akkor volt bátyjánál legény. 

Fia, itj. Bognár Fülöp József nem sokra vihette 
mesterségében, legalábbis a céh jegyzőkönyvek 
erről tanúskodnak. Miután apja 1793-ban felsza
badította, hét éven át többfelé — apjánál is — 
hányódott legényként. Csak 1800-ban állt ked
vezményes fél taxával céhbe. Mesteri működésé
nek 12 éve alatt 1800—1812-ig, úgy látszik, egye
dül, inas és legény nélkül dolgozgatott. 1812-ben 
már kántorpénzt sem tudott fizetni. Miből élt 
ezek után, nem tudjuk. Valami csekély jövedel
mének és vagyonának lennie kellett, mert fenn
maradtak évről évre feljegyzett adóhátralékai, 
amelyek 1823-ra 59 Ft 39 kr-ra növekedtek. 
Ezért, amikor 1823-ban meghalt Anna nővére 
vagyonát elárverezték, és abból 50 Ft neki jutott, 
ez nem volt elég adóhátralékainak fedezésére. 
Jelentősebb pénzhez 1825-ben, akkor jutott, ami
kor néhai anyjának, Varga Annának bátyja, Csu
torás Varga János is meghalt, és magvaszakad
ván, még élő nővéreinek, a Cserháton, öreg 
Weisz Salamon és Veisz Ádám ,,sidók" szomszéd
ságában fekvő házát 600 Ft-ért Török Mihály 
asztalosnak eladták. Ebből anyja után egy harmad
részt ő örökölt. Ez az utolsó adat az akkor már 
50 év körüli ifj. Bognár Fülöp Józsefről. 

Ami öreg Fülöp József kilakoltatójának, Nagy 
Józsefnek a további sorsát illeti, valószínűleg 
nem költözött vissza rendbe hozott ingatlanába. 
Egy ismeretlen tobakmesternek adta ki árendába, 
és továbbra is a Hevenyesi Páltól vett házában 
maradt. Egyébként mesteridejének első három 
évtizedében, még úgy látszik, lényegesen jobb 
anyagi körülmények között élt, mint öreg Fülöp 
József. Kétszobás házán kívül, melyben 1785 után 
lakott, volt egy darab kukoricaföldje és a „Pajta 
alatt két hasábból ál ló" káposztáskertje. Eleinte 

munkakörülményei is jobbak voltak Fülöpnél. 
1796-ig 13 inast nevelt. Volt olyan év is, hogy 
kettőt dolgoztatott, legényt azonban összesen már 
csak nyolcat, de szintén akadt esztendő, amikor 
egyszerre kettőt. 

Egyenlőtlen munkáját részeges és garázda ter
mészete okozhatta. Minden bizonnyal emiatt vi
selt csak hétszer céhtisztséget. Kétszer, 1773-ban 
és 1779-ben volt atyamester és ötször: 1774— 
1775-ig, 1780-ban, 1784-ben és 1790-ben céh
mester. 

1790 után azonban már nem kapott semmiféle 
funkciót. Munkakörülményei is úgy megromlot
tak, hogy 1797-től egyetlen inast és legényt sem 
foglalkoztatott. Mindinkább ivásnak adta magát, 
és nem tudván megbirkózni termelési gondjaival, 
adósságokba bonyolódott . 1795-ben Zsolnai Pál
tól vett fel 50 Ft kölcsönt, amit még 1797-ben 
sem fizetett ki. Ezért lefoglalták kukoricaföldjét. 
Majd miután bizonyos Kemény Jánosnak is adósa 
lett 144 Ft értékű bőrök árával, 1798-ban házának 
elárverezésére is sor került. ,, . . . az hátulsó szo
bát Kemény János részére exekutioban vettük — 
olvassuk a jegyzőkönyvben — és nagyobb bi
zonyságnak okáért egy páltzát az második ge
renda mellé az asztal fölött foglalóul föl is tétet
tünk." Egyébként ,,hogy azon ház el adattandó 
. . . annak másoktól való meg esmérésére az utca 
színben az föl szérűi való ajtó ragasztóra az 
czégérező levelet föl is szegeztettük". 

Nagy József az exekúció után is tovább része
geskedett, és nemcsak maga, hanem felesége, 
sőt egész családja garázdálkodásaival mind több 
bajt és gondot okozott a céhnek is. Ezért hatá
rozta el a gyűlés 1799. január 12-én, tehát egy 
évvel az árverés elrendelés után, hogy ,,Nagy 
Molnár József ez után semmi nemű mulatságban 
ne maradhasson. Sőtt egy meszöl bornál több 
néki nem adatik mivel hogy magát igen le issza 
és azután garázdálkodik. Az Felesége pedig Ri-
degh Katalin most meg intetődik egy pár Mester 
ember által ti. Kanisai Ferenc és Fridrik János 
által, a véget, hogy több sem maga sem pedig kis 
Gyermeke az Mester Embereket ne huczfutolja 
se ne ítélje akasztófára. Mert, hogy ha az után 
fog az illen átkozódásokban tapasztaltatni, tehát 
akkor az maga jobbítására, másoknak pedig pél
dájára tizenkét korbácsokat fog kapni". Aláírva 
Halasi József céhmester, Deli János alcéhmester. 

Példátlan eset a céh történetében, hogy egy, 
már 53 éves mestert, többszörös céhmestert, fele
ségét megkorbácsolásra ítélik. Erre természete
sen nem volt joga a céhnek, és bizonyára nem is 
hajtották végre. Az ítélet szövegét később áthúz
ták. A megbántott mestereken kívül — mint látni 
fogjuk — nagy része lehetett az ítéletben Halasi 
céhmesternek is, akinek egy 16 év előtti parázs 
verekedésben Nagy József ellenfele volt, emiatt 
a városi magisztrátus megbüntette, és ezt azóta 
sem tudta elfelejteni. 

Nagy József 1810-ben fizetett utoljára kántor
pénzt. Valószínűleg közvetlenül ezután, úgy 63— 
64 éves korában halt meg. 

A Nagy—Fülöp-féle ház közvetlen szomszéd
ságában lakó Sántik József nem volt tobak. A 
második szomszéd nevét nem ismerjük. A harma
dik ház birtokosa Molnár Mihályné szintén nem 
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tobakmester felesége, de özvegye sem. Házában 
1779 körül öt éven át az árnyékszékpucoló Var
sányi János lakott. 

Kétségkívül tobakház volt a negyedik szom
szédé, a pereskedő felek egykori tanítómesteréé 
és koronatanüjáé, Lalkovits Tobak Jánosé. Lal-
kovits 1756-ban, 21 éves korában állt céhbe, és 
1796-ban, 61 éves korában szerepel utoljára a 
céh jegyzökönyvében. Felesége nevét nem ismer
jük. Két gyermeke volt: Anna és János. 

Mesteridejének első huszonnégy évében, úgy 
látszik, módos emberként viszonylag zavartala
nul élhetett. Házán kívül, amelynek a helyét is
merjük, több szántóföldje volt Veszprém határá
ban, a ,,Füredi útra dűlőben" és két szőleje: Aka-
rattyán, meg a „csopaki promothoriumon, a káp
talan fundusán". 

Anyagi gondjai az 1780-as évek elején kezdőd
hettek, amikor bizonyos Segesdi Ferencnek elad
ta az akarattyai szőlőt 360 Ft-ért, és 227 Ft-ot 
vett kölcsön Sommerfeld Andrásné Tóth Julianná
tól. Az adósságra lekötötte csopaki szőlejét és 
veszprémi szántóföldjeit. Mivel a lejáratkor nem 
fizetett, hitelezője a szőlőt használatba vette. 
Némi törlesztés után azonban az úriszék vissza
adta neki, sőt a hátralékra is halasztást kapott. 
Az ügynek 1787-ben mégis per lett a vége. Ki
menetelét nem ismerjük. Nem valószínű, hogy 
árveréssel végződött volna. A városi jegyző
könyvekben ennek semmi nyoma, és Lalkovits, 
mint a per előtt, azután is megbecsült, tekinté
lyes emberként dolgozott tovább. 

Mesteridejének 40 éve alatt csak kétszer vá
lasztották meg atyamesternek, 1774— 1775-ig, de 
tizennégyszer céhmesternek. Először 1760-ban, 
tehát már a céhbe állása után négy esztendőre, 
25 éves korában, ami a céh történetében egyedül
álló eset, és egy-egy év (1763, 1768) megszakí
tással céhmester maradt 1771-lg 36 éves koráig. 
Majd újraválasztották 1778—1779-ig és 1787 
1788-ig. Inast és legényt azonban viszonylag ke
veset foglalkoztatott, mindössze hét inast és hét 
legényt. 

Leánya, Anna Szabó István tobakmesterhez 
mint feleségül, valószínűleg férje céhbe állásának 
évében, 1787-ben. Bizonyára kaptak valami ingó
ságot Lalkovitstól, de hogy kétszobás házuk tőle 
származik-e, nem tudjuk. Volt még egy káposz
táskertjük ,,a város rétje szomszédságában" és 
egy szőlejük a csatári hegyen. Eleinte tehát vi
szonylagos jólétben élhettek. 

Szabó István a céhbe állásától számított tizen
három év alatt hétszer viselt céhtisztséget. A 
szolgáló- és bejárómesterség után négy évig volt 
atyamester, 1792—1794-ig és 1799-ben. Hét inast 
nevelt és öt legényt szegődtetett. 1800-ban azon
ban már egyszerre megváltozott a helyzete. Utá
na fián kívül egyetlen inast és legényt sem fog
lalkoztatott. 1804 szeptemberében négy hónapra 
ugyan még megválasztották céhmesternek, de 
tisztségét a következő évre már nem újították 
meg, mert a számadáskor 4 Ft 35 kr hiánya volt. 

1800-tól ugyanis súlyos anyagi nehézségei tá
madtak, mind több hitelezőjével gyúlt meg a 
baja. 18 Ft 50 kr-ral tartozott egy házukban lakó 
zsidó özvegyasszonynak, Herschel Erzsébetnek, 
Streit Gábor zsidó tímár sógornőjének, 65 Ft 8 

kr-ral egy tótkeszi molnárnak és 201 Ft-tal vala
mi Kováts Istvánnak. Adósságainak 1805-ben 
exekútió lett a vége. Dobra verték házukat, a 
város rétje szomszédságában káposztáskertjüket, 
amely a peres iratokban kukoricaföldként is sze
repel, csatári szőlőjüket, „karátsonyi" két süldő
jüket, két tyúkjukat és különféle ingóságaikat. 
Jellemző képet kapunk az összeírt ingóságok 
alapján házuk berendezéséről. 

A két szobában volt egy diófa asztal négy 
tölgyfa karszékkel és két bőrszékkel, egy cse
resznyefa ,,olmáriom", két ágy, az egyik dió, a 
másik fenyőfából és egy ,,szolma nyoszoja". Az 
egyik ágyban két dunyha, egy kék, egy vörös 
,,vesszős", széles vörös „pamukos" párna, kes
kenyebb vörös pamukos párna, két vörös pamu
kos ,,ványkos", viseltes fehér párna és ,,recés" 
lepedő; a másik ágyban vörös pamukos dunyha, 
két fehér vánkos, egy fehér párna, csipkés lepe
dő és egy ,,fia" vánkos; a szalmanyoszolyán ,,szi-
lány paklany", „viselt fánykos"; az asztalukhoz 
két vászonabrosz, két -kendő és „szalvettok" is. 
A falakon hat „rámás képek". Megemlít a jegy
zék ,,egy téli gyümölts nevezetű" könyvet, kü
lönböző konyhai felszerelések és gazdasági szer
számok között, mint: nagyfejsze, „pintérezö kés", 
egy fehér tál, egy pintes és egy „meszölös öveg, 
egy pintes csutora, egy fél viselt mérce, egy 
áspa" két pár zsák, egy vízhordó sajtár, három 
fa „garábla és egy középszerű furu". Feltűnő, 
hogy tobakszerszámként csak egyetlenegy, „mes-
terséghöz való rot ska" szerepel. 

A jegyzékbe vett ingatlan és ingó vagyont 
összesen 579 Ft 36 kr-ra becsülték; benne a házat 
400, a kukoricaföldet 20, a csatári szőlőt 50 Ft-ra. 
Az árverésen azonban a kukoricaföldet kivéve, 
amelyet a város rétje szomszédságában kaszáló
nak vett meg Veszprém magisztrátusa, a becsér
téknél minden lényegesen olcsóbban, 308 Ft 19 
kr-ért ment el. A szőlő senkinek sem kellett. A 
legértékesebb vagyontárgyakat a századforduló 
idejének legtekintélyesebb és, úgy látszik, leg
vagyonosabb tobakmestere, Halasi József és fele
sége vásárolta meg. Ök vették meg a bútorok 
javát. Utánuk a vásárlóértéket tekintve egy „sidó 
tímár", lehet, hogy Streit Gábor következett. 
Kisebb pénzen vett még két tobak: Deli János, 
az akkori céhmester, Borbély József legény, „a 
házi lakó sidó asszony" és az egyik kiküldött ta
nácstag. 

Szabó Istvánnak valószínűleg sikerült időköz
ben újabb kölcsönhöz jutnia, és így visszaszerez
hette legnélkülözhetetlenebb vagyontárgyait : a 
400 Ft-ra becsült házát 205 Ft-ért, malacait, tyúk
jait, a bútorok közül azonban csak egy fenyőfa 
ágy és a szalmanyoszolya maradt meg számára, 
rajtuk nem több, mint összesen egy lepedő, egy 
párna és egy vánkos. Megtarthatta egyik rámás 
képét, szegényes konyhaedényeit, szerszámkész
letét, a téli gyümölcsről szóló könyvét és egyet
len tobakrocskáját. 

Az exekútió tehát nem tette egészen tönkre. 
A zsidó özvegyasszony továbbra is nála maradt 
a „hátulsó szobában", sőt 1807-ben 85 Ft „zálo
got" is fizetett érte. Ennek ellenében haláláig lak
hatott benne. Amikor 1811-ben aztán meghalt, 

512 



rokonai a zálogpénzt némi huzavona után ugyan, 
de visszakapták Szabótól. 

Szabó István különben legidősebb tagja és 
részben alapítója az egyik legkiterjedtebb tobak-
dinasztiának. Tobak volt két öccse, János és Im
re. János nála inaskodott és szabadult 1789-ben. 
1790-ben legényének is szegődtette. 1794-ben 
olvasunk róla utoljára, még mindig mint legény
ről. Fiatalabb öccse, Imre, céhbe lépése előtti 
legényévét 1794-ben ugyancsak nála töltötte, ö 
lett a dinasztia egyik legtehetősebb, de mint 
látni fogjuk, szintén eléggé hányatott sorsú tagja. 

Lalkovits Annától Szabó Istvánnak három 
gyermeke született: Terézia (Visnyei Mihály nem 
tobak vette feleségül), István és János. János is 
nála szabadult 1817-ben, István, az idősebb már 
előzőleg, 1812-ben állt fél taxára céhbe. 

Mikor halt meg Szabó István, nem tudjuk. Lal
kovits Anna, úgy látszik, túlélte. Testamentumán 
gyermekei 1839-ben összekülönböztek. István és 
János együtt perelték nővérüket, Visnyei Mi-
hálynét. 

ö r e g Lalkovits János lányának és vejének a 
sorsánál még sanyarúbb volt fiáé, ifj. Lalkovits 
Jánosé. Apjánál szabadult 1788-ban, 1790-ig nála 
volt legény is. 1791-ben állt céhbe, miután fele
ségül vette Nagy (Molnár) József húgát, Katát. 
Két ingatlanát ismerjük, a ,,Kü kép alatti felső 
és alsó dűlőben levő" kukoricaföldjét és fele
ségének a ,,rátóti gyalogút" mellett levő szántó
földjussát. Nem sokra mehetett velük és bizo
nyára mesterségével sem, hiszen ingatlanait, 
adóssága miatt, amellyel bizonyos Kozáry Fe
rencnek tartozott, már 1795-ben elárverezték. 

Céhtisztséget alig viselt. A kötelező szolgáló-
és bejárómesterség után 1796-ban csak egy évre 
választották meg atyamesternek. Munkakörül
ményeire jellemző, hogy huszonegy évi mesteri 
működése alatt sohasem nevelt inast, és legényt 
is csak egyet szegődtetett. 1803-ban odáig jutott, 
hogy káposzta-, ablak- és húslopás miatt büntette 
meg a céh. Az utolsó, róla szóló bejegyzés szerint 
1812-ben már kántorpénzt sem tudott fizetni. 

2. A Kis Malom szomszédságában 

A legrégibb tobakházak egyike, ,,a Kis Malom 
szomszédságába" Takács Tobak István (a továb
biakban Takács István) ,,kőháza" volt. A vagyon-
összeírás, amely 1779-ben halála évében özvegye 
és két árvája érdekében történt, nem említi a 
helyiségek számát és elrendezését. Közli azon
ban, hogy udvarán még egy ,,faház" és egy szin
tén fából épült műhely is állott. Ezenkívül hidas, 
négy kijáró sertés meg egy malac számára. Ki
tűnik az összeírásból, hogy más ingatlanokkal is 
rendelkezett. Volt két kertje, egyik a „Klastrom-
nál", másik a „temető alatt" és egy kukoricása 
„Csúzi Ür földjén", A vörösberényi hegyen szőle
je is, ahhoz való házzal és boltozatos pincéjű 
présházzal. 

Szemléltető képet kapunk az összeírásban ingó
ságairól. A lakószobákban volt egy „fedeles" és 
egy „rámás" ágy, tölgyfa asztal, két hosszú hátas 
pad, négy bőrös hátas szék és egy sárga posztós 
karosszék, meg egy „kétfelé nyíló" almárium. 

A sarokpadok és az asztal fölött a falon két dió
faszínű fogas, rajta nyolc „két garasos és négy 
olcsóbb korsó", hét porcelán- és „tót tál", három 
csésze, két „jókora" pálinkásüveg, egy üveg 
héber, négy „klázli". Emellett egy kis ,,kalán 
tar tó" fogas is, kilenc kanállal és két mes'zölyös 
korsóval. A szoba falait hat „vászonra festett 
rámás kép" díszítette, közülük egy „az asztal 
felett". 

A konyha berendezéséhez és felszereléséhez 
tartozott két szekrény, egy tálas, két „vasmats-
ka", tűzfogó, „vaslaposzka", vasnyárs, vasros-
tély, két vaskanál, sodró- és vágódeszka, szapuló 
vasfazék, szapulósajtár, egy sütő és két mosoga-
tóteknő, „szijtó" vasvilla, „öreg" fejsze, rámás 
fűrész, „porháló" kapa, két rosta, két szita, tíz 
zsák, egy jó és egy „avét" ponyva, három pokróc 
és egy sóőrlő. Lehet, hogy a gazdasági eszközö
ket, amelyeket a konyhaeszközökkel együtt vet
tek jegyzékbe, zsákokkal, a ponyvával és a pok
rócokkal együtt a faházban tartották, akárcsak a 
„nyolc kilós lisztes hombárt, a hat kilós fenyő
fahordót" és a „káposztás tungot". 

Bizonyára a műhelyépületben volt elhelyezve 
„a mesterséghez való" két mosóvályú, két gázo-
lóvályú, egy töltővályú, egy viselt kazán, három 
vakarókés, két ,,sikáló ta", három meszeshordó, 
hat „rotska". Itt tárolhatták az elkészült bőröket 
is; az összeírás idején: ,,béllésnek való huszon
három kötés bőrt 4 forintjával", negyvenkét 
darab, négy kötést kitevő ,,kordovánnak való 
fejér bőrt" 9 forintjával, tizenegy ,,kész fekete 
öreg kordovánt és három gidát pedig 11 Ft 50 
dénárral" számítva, összesen 139 Ft 50 dénár 
értékben. 

A vörösberényi szőlő présházában volt a prés, 
a kád, egy „botska", két csöbör, egy vajascsöbör 
rúddal, három, 30 akóra való hordó, két likvágó 
kapa, ásó, vaslapát ,,és egyéb konyhabéli eszkö
zök". A házban tölgyfa asztal, két pad, két fogas, 
két hátas szék, egy ágy, egy szalmából való 
„lésza", bennük párna, dunyha, lepedő, két ván
kos és egy „dupla pokróc". 

Jellemző a család ágy- és asztalruhakészletére, 
hogy a szőlőbelin kívül a lakóház két ágyában, a 
fedelesben és a rámásban volt öt új tollas párna, 
huszonhárom tollas vánkos, közöttük „karton
ból" valók, „fekete szőrrel varrottak, fehér var-
rásosak, veres pamukosak" és egy toll nélküli, 
szintén veres pamukos. Volt öt alsó lepedő, egy 
„új tarka dunyha és egy viselt paplan". Az asz
tali ruhák között öt „veres pamukos abrosz, öt 
veres pamukos hosszú kendő, nyolc szakasztó ru
ha" és mint olvassuk, „még több is". Mindezek 
pótlására végül 150 „kötet" fonál és már meg
szőve „mintegy 30 vég" ,,14-es vászon" is. 

Takács tobakmesterék alsó viseleti ruhái („fe
hér ruhái") közül csak a gyerekekét említi meg a 
jegyzék. Annyit mond róluk csupán, hogy az 
almáriumban tartották. Részletesen írja le ellen
ben a családfő legértékesebb felső ruháit, men
téit, „lájbijait" és külön a régiekről megmaradt, 
ékszerszámba menő gombokat, kapcsokat. Az 
asszony ruháiról nem szól. Ebből tudjuk meg, 
hogy volt Takács Istvánnak egy kis nyári men
téje, „fordított posztóbul, nyári bélésre" nyest-
prémmel szegélyezett, 14 „filigrán munkájú" 
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gombbal és 13 ,,gombházzal". De volt téli men
téje is rókaprémmel bélelt, ,,ezüst paszamánnyal" 
szegélyezett. Ezüstpaszomány volt ,,a ránczra 
valója" is, hosszúkás ,,rostélyos pléhekkel" és 
15 pár ,,öreg" ezüstgombbal, gombházuk is 29 
láncszemből álló ezüstláncból, mentekötő helyett, 
a végükön gomb és ,,pléh kapotsal". Volt továb
bá egy mentére való 15 pár „jókora" ezüstgomb
ja, nyolc darabból álló, „ránczra való, pléhekkel 
együtt". Az egyik régi „lájbiról" maradt meg 
,,8 párból álló drótos dupla rózsára" készített 
ezüstgomb és egy másikról „rostélyos", szintén 
8 párból álló ezüstgomb. A jegyzék a ruhák le
írását „egy arany paszamányos és hozzávaló 
gombos, viselt, Velenczei Kamuka Lájbli"-val 
zárja le. 

A Takács István halálakor számba vett vagyo
non nyoma sem látszik a tobakgazdálkodás eddig 
tapasztalt ziláltságának. Ezt a vagyont egy forint 
adósság nem terhelte, sőt az elhunyt mester után 
15 akó boron kívül még 64 Ft 60 dénár készpénz 
és 349 Ft követelés is maradt. Jelentősebb adó
sai között szerepel a csapócéh 90, és — ami mind
inkább fordított lesz a 18. század végén és a 19. 
elején — egy „öreg Farkas Sidó" 115 Ft-tal. 

Takács István jómódja tükröződik céhtisztsé
gein is, bár többet törődött gazdaságával és mes
terségével, mint azzal, hogy tisztségeket érjen 
el. 1762-ben történt céhbe állása után a kétévi 
kötelező szolgálómesterségből munkája érdeké
ben csak egy évet töltött le, a másodikat egy 
körmöci arannyal megváltotta. Bejárómestersé
get sem vállalt. Volt ellenben három éven át, 
1769—1771-ig atyamester, majd közvetlenül ha
lála előtt két évig, 1776—1777-ig céhmester. 

Ügy látszik, csak élete vége felé fordított na
gyobb gondot műhelyére. Korabeli viszonylat
ban valósággal „nagyüzemmé" fejlesztette. Mind
végig volt inasa. 1766-ban kettő is. Legényt pe
dig még többet szegődtetett, 1775-ig még csak 
egyet-egyet, 1776-ban azonban már négyet, 1778-
ban hármat. így műhelyében vele együtt ekkor 
öten-hatan dolgoztak egyszerre, és a legények 
nemcsak mesterüknek, hanem maguknak is fo
rintbérük mellett (17—23 Ft) 30—50 db bőrt ké
szíthettek. 

Ennek a szépen fejlődő tobakmunkának vetett 
1778-ban hirtelen véget korai halála. 

Amit Takács István szerzett és közel két év
tizeden át megtartott, azt özvegyének, Heve
nyesi Erzsébetnek második férje, és két árvá
jának mostohaapja, Frankovics Miklós, ugyan
csak két évtized alatt, jórészt eltékozolta. 

Frankovics Miklós arról volt nevezetes, hogy 
legtöbbet szerepelt a céh botránykrónikáiban. 
Horvátországból került a hatvanas évek vége 
felé Veszprémbe. Először 1777-ben van adatunk 
róla. Legény még, de gazdájának, id. Lalkovits 
Jánosnak máris meggyűlt miatta a céhhel és a 
magisztrátussal a baja. Egy, a magisztrátushoz 
intézett fellebbezésében kéri, hogy semmisítse 
meg a céh határozatát, mellyel megverése miatt 
legényét elvették és egy Ft pénzbüntetésre ítél
ték. Azért verte meg — mint írja — Frankovi-
csot, mert „a munkát számtalanszor elmulasztot
ta", ha csak „keményen" nem kényszerítette, 
idejében fel nem kelt. „Mikor a dolog mellett 

foglalatoskodnia kellett volna Hidegékhez", 
akiknek borkimérésük volt, „által menvén dél
előtt tíz óráig is elüldögélt". Mikor a mesterség 
folytatása miatt „a kortsmázásnak el hagyására 
intette, még szitkozódott, nem hogy szót foga
dott volna. Több számtalan excessusainak el ha
gyásáért s életének jobbításáért, mivel az Atya
mester intésére se hajlott, hanem még a céh elöl
járóját is káromkodással illetvén, veréssel fenye
gette, e sok bosszúság miatt felindíttatván" ver te 
meg. Az ezért járó 1 Ft büntetésben megnyug
szik, de kéri, hogy legényét ítéljék vissza neki, 
különben „elvétele kimondhatatlan kárára lesz" 
emiatt a legközelebbi Erzsébet-napi vásárra „nem 
is készülhet". 

Frankovics Miklós nem ment vissza Lalkovits 
Jánoshoz. 1778. január 12-én beszegődött Takács 
Istvánhoz, és mestere halála után azonnal elvette 
a nála valószínűleg idősebb, de gazdag özvegyét. 
1779. febr. 19-én céhbe állt, és amikor a városi 
magisztrátus ugyanezen év májusában számba 
vette a Takács-vagyont, mentéjén ott ragyogott 
már Hevenyesi Erzsébet első férjének 15 pár 
,,jókora" ezüstgombja. 

Mint megházasodott mesternek, a Takács-
vágyon birtokában nemhogy lecsillapodott volna 
kötekedő, garázda természete, de még inkább 
kifejlődött. Fűtötte az irigység és az ebből fakadó 
ellenszenv is, amit idegen származása és külö
nösen könnyen szerzett jóléte miatt mestertársai 
részéről minduntalan tapasztalnia kellett. 

Alig telt el egy-két esztendő, és Frankovics 
Miklóst úgy ismerik városszerte, mint „botrán
kozást és zenebonát okozó engedetlen és nyakas, 
rossz embert, aki miatt némelly Mester Emberek 
Tőle el ijedvén a Céhben is alig maradnak, fél
vén, hogy vagy egyikét, vagy másikát agyon 
ütni fogja". 

Ez a félelem nem volt alaptalan. Bár a tobak-
mesterek általában mind italozó emberek voltak, 
és különösen borközi állapotban kötekedésre, 
verekedésre egyaránt hajlamosak, Frankovics 
Miklós mindegyiket felülmúlta féktelen termé
szetével és roppant testi erejével. 

Két olyan nagyobb verekedésről tudunk, 
amelyben a főszerepet vitte. Ezekben a tobak-
céh úgyszólván minden vezető embere részt vett, 
söt néhány más szakmájú mester, inasok és mes
terasszonyok is. 

Az egyik verekedés színhelye a megboldogult 
Hideg László tobakmesternek házi borkimérése 
volt. Ezt Frankovics Miklós mester korában, 
úgy látszik, még gyakrabban kereste fel, de szí
vesen látogatta a nap minden szakában a többi 
tobakmester és környékbeli egyéb iparos is. 

Ide tért be 1782 januáriusának egyik kora dél
előttjén Varsányi János céhnótáriussal. Már ott 
találták néhai Hideg László sógorát Nagy (Mol
nár) Józsefet. Valamivel később érkezett Fülöp 
József céhmester. Akkor még nem különböztek 
össze a házügyben. Fülöpre egy icce bort rá-
köszöntöttek. A céhmester is hozatott egy iccé
vel. Ezek után kezdte el Frankovics Miklós — 
amint a magisztrátushoz intézett panasziratban 
olvassuk — „az ő tréfáját". A ház konyhájából, 
bizonyára a bor mellé egy fazék káposztát hozott 
ki és a „fazékba öt vagy hat főzőkanalakat". 
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Minekutána pedig mestertársai az idegen házban 
tett „illetlen tréfájának elhagyására" intették, 
„teknőforma" nagy, hosszú darab szalonnát talál
ván, ismét azt hozta, és ,,mint valamely bölcsőt 
az asztalon úgy rengette". Időközben két szűcs
mester is bejött, Antal Ferenc és Kiss Márton. 
A bort ezekre is ráköszöntötték. 

Frankovics ezután kötött bele Antal szűcsbe. 
„De hallod é szűcs — szóllott — nem derekas 
híredet hallottam, hogy csak olyan hóbortos em
ber vagy". Mire a szűcs: „Mért mondja Kend 
ezt énnekem, hiszen nem vétettem én Kendnek". 
Frankovics azonban nem hagyta abba: ,,De csak 
hallottam a híredet, hogy nincs Te nálad a szű
csök között gazabb, hunczfutabb ember". Az 
„bosszúságra ingereltetvén így kénytelenít tetett" 
felelni: „Barátom mért piszkol Kend engemet, 
hogy én szegény rongyos vagyok s Kendnek 
üstös mellyé vagyon? Ne piszkoljon Kend engem 
a más házánál!" Amikor Frankovics a szűcsöt 
erre ismét „öszve hunczfutolta", Antal „meg
háborít tatván" így szóllott: „Te el bíztad maga
dat, mert nem a magadéból vagyon, hanem a más 
seggivei, engedelemmel legyen mondva ganéj-
lasz." Frankovics a szűcsöt ezen szavára ismét 
„hunczfut akasztófára valónak" szidván „a házból 
kitaszította", mire Kiss Márton társa is kénytelen 
volt eltávozni. 

A történtek miatt Nagy József Frankovicsot 
„becsülettel megfedte". Mire az most őt is „öszve 
hunczfutolta és akasztófára ítélte", ami az idő
sebb mesternek „felette sérelmesen esett". Ez
után Fülöp céhmester „kötelessége szerént" szin
tén megintette, mondván, hogy „mért bánik így 
a becsületes emberekkel, holott a korcsma min
deneknek szabad légyen". Erre Frankovics a 
céhmestert is „hunczfut névvel szidalmazta és 
akasztófára ítélte". Amikor pedig Fülöp arra 
figyelmeztette, hogy őt, céhmesterét nem szidal
mazni, hanem „becsülettel illetni tartozik", a 
hajába kapott és „keményen hurcolni" kezdte. 

Kezéből Varsányi János nótárius szabadította 
ki. Frankovics most a nótáriusnak is a hajába ka
pott, miközben „rettentő istenkáromlással" így 
szidalmazta mindkettőt: „Baszom teremtette 
hunczfut fiai! Hunczfut a céhmester, s te is huncz
fut nótárius vagy, de nem maradsz többég czéh 
nótáriusa!" 

Fülöp céhmester kimenekült a szobából a tor
nácba. Frankovics követte, ott ismét a hajába 
kapott, és hurcolás közben „száját is öszve sérte
gette, körmözte és nem tudni mit mi veit volna" 
még vele, ha Varsányi is kijővén a szobából, el 
nem taszította volna. A felbőszült embert az idő
közben megérkező Lalkovits Jánosné és Var
sányi Jánosné próbálták csillapítani. Nem sok 
sikerrel, mert „egy nagy csáfirtot" kapott a kezé
be, és minden bizonnyal „agyonütötte volna" 
céhmesterét, ha az utcaajtót maga után be nem 
rántja. A céhmester most negyedmagával a vá
rosbíróhoz szaladt panaszra és Frankovicsnak 
„cselekedetei elszámlálása közben a csáfirtót is 
bé mutatta". 

Az ügynek ezzel korántsem lett vége. Mikor 
ugyanis a céhmester Fülöp József a városbírótól 
visszatérve Lalkovits Jánoshoz ment, nem tud
ván, hogy Frankovics feleségestül náluk van, 

alig ült le, az már „testét lelkét öszve mivelvén" 
ismét a hajába kapott, úgy, hogy az asszonyok 
alig tudták róla „el verni" . A céhmester kény
telen volt újra menekülni és „elbúni". Franko
vics megint követte, de mivel Lalkovitsné az 
utcaajtót bezárta, a „víz felől került". Ott viszont 
„egy vargáné" tévútra vezette, mondván, hogy 
az apjához ment. A vargáné előtt most már a 
céhmester apját kezdte szidalmazni: „Az apja is 
hunczfut kurvás kurafi, mint fia", mondta, és is
mét egy nagy csáfirtót kapva a kezébe, házrul 
házra tovább kereste kiabálván: „Hol ez a huncz
fut céhmester? Mert a vérében iszom ma." S mi
után nem találta, a házához ment, s ott feleségét 
„Szentes Sámuel süvegesnek füle hallatára kur-
vázta össze". 

Ilyen volt az eset a feljelentők, Nagy József és 
Fülöp József szerint, akik természetesen igye
keztek szépíteni a szerepüket, és minden ódiumot 
Frankovicsra hárítottak, ö viszont feleletében a 
panasztevőket okolta. Nem vitás, kitűnik a két 
írás egybevetéséből, hogy Varsányi nótárius, 
Nagy József mester és Fülöp József mester és 
céhmester korántsem lehettek ennyire tartózko
dók a verekedésben, mint állították, és Antal 
szűcs sem volt olyan mértéktartó, amilyennek 
magát feltüntetni igyekezett. Frankovicsot, aki
ről persze szintén alig hihetjük, hogy borozgatás 
közben csak — mint írja — „nyájaskodott" vol
na, éppen a szűcsnek még a bevallottaknál is sér
tőbb szavai és Fülöp József céhmesteri méltó
ságát fitogtató magatartása bőszítette fel. 

Frankovics szerint ugyanis nem ő kezdte el a 
kötődést, hanem Antal szűcs, amikor nem fogadta 
el a rá köszöntött bort, mondván, hogy „illen 
tatskóra nem köszöni" és utána a gazdag özvegy
gyei örökölt Takáts-vagyonra célozva, többször 
is rátámadt: „Mit kevélykedel, hiszen más keres
ményéből és szarából élsz"! Majd Fülöp József
hez fordulva: „Ki tudgya honnand Kurvaannyá-
bul jött, se országa, se hazája nékie." Amit mes
terembertársai „örömest hallván", bosszúságára 
csak nevettek. 

A további kötődésnek és a verekedés meg
indulásának sem ő, hanem a céhmester volt az 
oka. Fülöp József mondta neki megvetéskép
pen: „Te csak egy szolgáló mester vagy . . . és 
mellét vervén . . . nem félsz tőlem, holott bírád 
vagyok és parancsolhatok véled." A céhmester 
parancsára ragadta meg fél kézzel a torkát Var
sányi, a másikkal a haját tépte „szidván és mivel
vén horváth lelkét". Majd eleresztve a haját, lá
bát kapta meg és „a földre ejtette". A céhmes
terrel ott együtt a mellére térdeltek, fejét a föld
höz verték és annyira „fujtogatták", hogy már 
szólni sem tudott. Valóban meg is fojtották volna, 
ha Varsányiné a „maga urát és a másikat is le 
nem húzta volna róla". Frankovics szerint tehát 
minden fordítva történt. De bármiként volt is, 
kétségtelen, hogy a „csáfirtóval" mégiscsak ő 
kergette meg ellenfeleit. Ezt nem is tagadta. 

A harag a verekedéssel természetesen nem 
múlt el. Tovább fűtötte a szereplőket, 'és alig 
két év múlva egy még szilajabb verekedésnek 
lett okozója. 

Az esetet súlyosbította, hogy ezúttal nem 
korcsmában történt, hanem a Fülöp József után 
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megválasztott új céhmester, Nagy József házá
ban, úgyszólván az egész céh jelenlétében. Még
pedig 1783. december 26-án, amikor Nagy József 
a céhbelieket magához „parancsoltatta a Kegyel
mes Királyi Artikulusok meghallgattatására". 
Ott volt a mesterek között Frankovics Miklóson 
kívül az 1781-ben hozzá szegődött és alig két éve 
remekelt jó barátja, az akkor még ifjú Halasi 
József is. 

Az artikulusok felolvasását követő szokásos 
borozgatás közben Frankovics belekötött a céh
mester inasába, és mivel az nem hagyta magát, 
ki akarta dobni. Gazdája az inas védelmére kelt, 
mire Frankovics a céhmesternek ,,hajában esvén 
egymást húzták s vonták a szobában", amíg Nagy 
József, ,,hogy nagyobb verekedés ne támadjon", 
elment a volt céhmesterhez, Fülöp Józsefhez és 
a panaszirat szerint a ,,békességnek megszerzése 
végett" — értsd segítőtársnak — ,,magához el 
hívta". 

A régi ellenfél megjelenése természetesen 
olaj lett a tűzre. Mihelyt a szobába léptek, Fran
kovics azonnal Nagy Józsefnek ,,esvén az ágyhoz 
csapta és azután hajánál fogva a földön húzta s 
vonta és nagy fürt haját ki is tépte". Bizonyos, 
hogyha az atyamester Tósoki Ferenc, aki ebben a 
verekedésben Varsányi nótárius szerepét vette 
át, a Frankovics kezéből ki nem szabadítja, „egé
szen össze törte volna". Amíg Tósoki Frankovics 
Miklóst tartotta, addig Nagy József céhmester 
elbújhatott, úgy, hogy többé meg nem találhatta. 

Közben Halasi József, Frankovics barátja a fő 
ellenfélre, Fülöp József volt céhmesterre ,,esett, 
azt földre tapodván húzta és hurcolta". Majd 
Frankovics Miklós is ,.kiszakasztván magát Tó
soki kezéből" ráesett s a „szegény öreg embert", 
aki senkinek sem vétett, most már ketten „kínoz
ták, markokkal rugdalták, annyira, hogy az ol
dala csontját is betörték". És amikor az ajtón ki 
akart menni, Halasi úgy „meg taszétotta, hogy 
orrán ki esett". Az atyamester ismét tartóztatta 
Frankovicsot, amíg úgy gondolta, hogy a volt 
céhmester hazamehetett. De amikor eleresztette, 
az „fogta a korsót, egyet ivott" s így kiáltott: 
,,Hol vagyon a Húsfejü Disznó!" És amikor „ki 
menvén a szobából ott találta még Fülöpöt, mert 
a sok verések miatt el nem mehetett, kapta és a 
talpfán át kitaszítván a hóban hentergette, agy
ban fejben irtóztató képpen verte, húzta s vonyta 
azt kiáltván, hogy mind addig meg nem nyugszik, 
míglen az vérében nem iszik". És ha akkor is az 
atyamester a védelmére ki nem megy, „még em
berhalál is történhetett volna". De mindaddig 
tartóztatta ismét Frankovics Miklóst „míg sze
gény vert öreget is elrejthették". Frankovics 
azonban ekkor sem szűnt meg előbbeni szavait 
ismételni, hogy nem nyugszik, míg véréből nem 
iszik. 

Frankovics Miklós és Halasi József a feljelen
tésre adott válaszukban természetesen ismét fel
jelentőiket okolták. Csak védekezni voltak kény
telenek — válaszolták —, amikor pl. Fülöp József 
,,a teli korsót Frankovics Miklós fejéhez akarta 
vágni", vagy amikor ugyancsak Fülöp Halasi 
Józsefet a földhöz ver te és rajta „által lépvén 
Frankovicsnak neki ugrott, nyakábul az inget 
kiszaggatván", a céhmester Nagy Józseffel 

együtt az ő „temérdek haját tépték ki". Ekkor 
„hasogatták le róla" — az egyik szomszéd vallo
mása szerint is — „hat foréntos lájbliját". Min
denesetre kétségtelen, hogy a feljelentők is szé
pítettek a tényeken, és igyekeztek a maguk érde
kében hangulatot kelteni. Ezért nevezték pl. az 
ekkor még csak 34—35 éves Fülöpöt „erőtlen 
öreg embernek". 

A verekedésnél jelenlévő két koronatanú, 
Tósoki Ferenc és Hevenyesi Mihály azonban 
egyöntetűen Frankovics Miklós és Halasi József 
ellen vallottak. Ellenük szólt a „megveret teknek" 
(Nagy, Fülöp) az eljárási költségeken kívül „öt 
hétig való szenvedések s időtöltésekért" a céh 
és „a hurcoltatott mesterek" által a magisztrá
tushoz terjesztett kártérítési igénye, amely a 
„borbélynak érvágásért, herbatéért s más egyéb 
eszközért" (nyilván orvosságért) összesen 44 Ft 
96 kr-t tett ki. 

Frankovics Miklós mulatós, garázda termé
szete mellett azért jó szakember lehetett. Nem 
mondhatjuk azt sem, hogy verekedései miatt tel
jesen elszigetelődött volna a céhben, hiszen ép
pen a második nagy verekedés évében, 1784-ben 
választották meg atyamesternek, és az is maradt 
négy éven át, egészen 1787-ig. Mindenesetre 
nősülése óta felesége és az árvák vagyonát nem
hogy gyarapította volna, de mint 1786-ban a 
magisztrátus kiküldöttei megállapították, nem 
volt már sertése, sem malaca, nem találtak bort 
a szőlejében, eladta 25 „foréntokon a szép ezüst
gombos nyári mentéjét, 4 forintokon a nyári 
lájblijét". Felvette és bizonyára felélte a csapó
céhtől járó 90 Ft-ot és a többi hitelezőtől az ösz-
szesen 143 Ft 50 kr-t. Időközben egyik fia — 
valószínűleg a Takács Istváné — meghalt, a vö
rös pamukos lepedőn temették el. 

Alighogy letelt utolsó atyamesteri éve, „ször
nyű káromkodás miatt" újból bajba jutván, a 
vármegye fogságába került. Tettének körülmé
nyeit nem ismerjük, csupán magát a tényt, abból 
az 1788-ban kelt levélből, amelyben Hevenyesi 
Katalin (valószínűleg felesége nővére) és egy 
bizonyos Rostás Imre 200 Ft kaució ellenében 
kérik, hogy addig „amíg szürettye elvégződik", 
engedjék szabadságra a börtönből. Valószínűleg 
nemcsak kiengedték, hanem minden büntetését is 
elengedték, különben nem választhatták volna 
meg még ugyanezen év végén, minden garázdál
kodásai ellenére is, 1789-re, céhmesternek. E 
tisztségét 1790-ben megújították, de februárnál 
tovább nem tarthatta, mert újabb „excessusai" 
miatt ismét megbüntették, a céhmesterségről le
tették, és helyébe egyik legnagyobb ellenségét, 
Nagy Józsefet választották meg. 

Ettől kezdve a még csak 30—32 éves Franko
vics Miklós nem kapott több tisztséget a céhben. 
Tovább dolgozott ugyan 1799-ig — ebből az év
ből való az utolsó adat róla —, még három inast 
nevelt, szabadított, közöttük 1793-ban Ferenc fiát 
is. Hét legényt foglalkoztatott, közöttük 1793-
ban Ferenc fiát is, de mind többet és többet ivott, 
garázdálkodott, és részegségében már családját, 
sőt akinek jólétét köszönhette, feleségét sem 
kímélte. Megdöbbentően szemléletes képet ka
punk erről abban a jelentésben, amelyet 1790. 
december 13-án Kegyes Ferenc veszprémi szabad 
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vajda írt a magisztrátushoz Frankovics Miklós 
„Aristomba lett viteléről . . . azért mivel szenved-
hetetlen garázdasági közt feleségét halállal fe
nyegette". 

„Alul írt napon és esztendőben — szól a tör
ténet — városi ordinárius bíró Frantz Pál uram 
parancsolatjából elmentem több városi szol
gával Frankovics Miklós házához avégre, hogy 
őtet aristomba hajtanánk, mivel felesége ins
tált testvér ötse (talán Hevenyesi Mihály) ál
tal, hogy némely tékozlásokat tesz az ura és meg 
is verte. De amely pénzt el vitt hazulról, már 
akkorra mások el vették tőle és haza adták az 
Feleségének. Ezt mi meg tudván békét hagytunk 
nékie és le vetőztettük, mert azt is mondották, 
hogy az csizmájában eregette volna az pénzt, 
de nem volt benne, és le is fektettük. 

Már el akarván onnét jönni, mikor az feleségét 
tsak mind fenyegeti, hogy tovább nem lesz vele 
tsak az éjjel, hogy »mért adtál föl az Bírónak, 
várj tsak! « Én ugyan tiltom őket az Vásár Birok
kal együtt az fenyegetéstül, de nekünk is tsak 
azt felelte, hogy addig nem nyugszik, miért kis-
sebbéti őtet az felesége. 

Az asszony engem kihív és mondja, hogy vele 
meg nem mer maradni az éjjel, vagy megöli, 
vagy agyonüti, »bár már az szobába, ott lesz az 
életemnek vége«. Felelem nékie »nohát tsak el 
késértetem az Áristomban«. Arra nem szól az 
Asszony. 

Bé megyek, hát már akkor egy szál viasz gyer
tya ég az kezében és az hasán tartja fekve. Mon
dom nékie »hiszen kend nem haldokló, minek 
égő gyertya kendnek?« Feleli arra »míg ebben 
az gyertyában tart addig iszom, hozzatok bort, 
majd az után lesz valami és tovább az feleségem 
nem lesz, tsak az éjjel«. Én azon sokat ér tek s 
elvetetem tőle az gyertyát, féltem, hogy vagy 
az ágyát meg gyújtja, vagy ki szaladván az gyer
tyával és több szomszédságoknak is kárt tesz ha 
otthon hagyjuk, vagy feleségét meg öli, vagy 
magát el veszti és akkor mi okoztatunk. 

Akkor mondom neki »Miklós ide haza nem 
hálsz mivel ilyen fenyegetődő szókat hallok, 
hanem készülj«! Mondom az István hajdúnak 
adja néki az ruháját. Oda adja, még sem készül. 
Akkor mondom néki »már látom más képen kel 
kenddel bánni«. Mégy feléje az István hajdú, 
hogy majd öltözteti. Föl ugrik az Miklós, ölre 
esik az hajdúval, akarja torkolni rútul. Akkor 
az másik hajdú is és az Város katonája neki es
nek, de tsak alig bírnak vele. Szemlélődik min
den felé, hol mit kaphatna, de előre az kést az 
asztalrul el tettük. És fenyegette az feleségét. 
Akkor mondottam »el jönne Kend velünk szép
ség szerént vagy nem?« Akkor le tsapja magát 
az földre, ő nem mégy. Arra felelem »most kös
sétek meg, nints más mód benne«. Akkor hátra 
vetette magát és annál jobban reá húzódott az 
kötés, az karján levő kék és vörösséget maga 
okozta, mert ha az Ajleth Jakab vásár bíró nem 
segített volna, bizonyos, hogy nem bírtak volna 
véle az hajdúk. Az kik pedig oda jöttek az lármá
jára némely emberséges emberek, mondottam 
háromszor, vagy négyszer is, hogy ki lesz kezes 
érette, nem viszem el. De senki sem mert föl 
állani mellette." 

Frankovics Miklós garázdálkodásairól az utol
só fennmaradt írás 1794-ből való. Kiviláglik be
lőle, hogy a teljesen elvadult ember most már 
mindenkibe belekötött, aki csak útjába került, 
így történt azon a hétfő délutánon is, amikor 
valamelyik vendégfogadó-beli kuglizó társaságá
ban véresre verte Mart inkovics István gomb
kötőmestert. A gombkötő panaszirata szerint ott 
volt rajta és Frankovicson kívül Horváth „com
pactor" (könyvkötő) és egy német vargamester. 
Később csatlakozott hozzájuk „Pömésse (?) Han-
zél és a Köttél (?) szabó". 

Frankovics, hogy vesztett, elkezdte szidni a 
németeket „rátzul". „Baszom német hitüket, lel
küket, majd meg tanétom még ma őket" és az 
pénzüket „hamisan" el akarta tőlük venni. De 
hogy „azok az emberséges emberek ezt észre
vették onnand elmentek". Amikor ezután a 
gombkötő a nagy káromkodásér t megfeddte őt, 
rá is megharagudván, most már az „ő lelkét, 
hitét, teremtésit" káromkodta. Hogy pedig arra 
a gombkötő ugyancsak hasonló módon „Baszd 
meg a szart, nem hitemet, lelkemet" — vissza
felelt, Frankovics nekiugrott és úgy megütötte 
orrát, hogy az „egész ábrázolattya a ruhája vérbe 
borult". Horváth compactor meg is jegyezte: 
,,Az a szegény legény nem vétett senkinek, azt 
cselekennyi vele az már disznóság." Olyan ütés 
volt ez, hogy — mint a gombkötő írja — „föl 
nem vet te volna száz forintért, mert egy meszöly-
re való vér is kifolyt" belőle. 

Frankovics Miklósról 1799 után — ekkor még 
megfizette a kántorpénzt — nem tudunk. Lehet, 
hogy a mértéktelen ivás vitte a még csak negy
ven év körüli tobakmestert a korai sirba. 

3. A Nagy Hídnál 

Stílszerűen kapcsolódnak Frankovics Miklós 
sorsához fiának, Frankovics Ferencnek viselt 
dolgai. Apjánál volt inas, ő szabadította fel 1793-
ban, nála volt legény is céhbe állásáig, 1800-ig. 
Mintegy 20—21 éves koráig tehát az apai házban 
élt és dolgozott. 

Ez a ház azonban nem volt mindvégig azonos 
a „Kis Malom" melletti, Takáts Istvántól örökölt 
kőházzal. Egy, még Frankovics Miklóssal kap
csolatos jelentéktelenebb kutyapörben ugyanis 
már azt olvassuk, hogy 1797-ben Vida Imre var
galegény szomszédságában volt. Ez a ház viszont 
azonos kellett hogy legyen azzal az épülettel, 
amely az 1807-ben, már Frankovics Ferenc által 
kötött eladási szerződés szerint, a „Nagy Hídnál, 
a Vágó széknek átellenében és ugyan Vida Imre 
szomszédságában" állott. Mivel nem tételezhet
jük fel, hogy néhai Takács István vagyonának 
összeírásánál a helyszínen végző deputátsok a 
ház fekvésének meghatározásában tévedtek vol
na, csak arra gondolhatunk, hogy Frankovics 
Miklós a „Kis Malom" melletti, egykori Takács
féle házat később ezzel a házzal cserélte ,fel. 

Frankovics Ferenc valószínűleg az apja halá
lát követő évben, 1800-ban, céhbe állása idején 
lett a Nagy Híd melletti ház önálló gazdája. Már 
mesteréveinek legelején sok gondot okozott a 
veszprémi hatóságoknak. A káptalani fiskális 
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1802-ben kiállított bizonyítványából tudjuk, hogy 
alaposan gyanúsítható volt a házával szemben 
levő mészárszék 1801-ben történt feltörésével 
(,,loppal való felnyitásával"). A mészárszékből 
ekkor „száz egynehány forint veszett el". De 
mivel a cselekedet „egész valósággal" nem volt 
rábizonyítható és ,,más rendbeli kisebb tetteiért 
14 napig tartó fogságát kiállotta", szabadon bo
csátották. 

Nyilván ilyen életmódjával magyarázható, 
hogy az apai házat már 1807-ben 400 Ft-ért el
adta Raisz Mátyás mészárosnak. Hová költözött 
feleségével, Pécseli Erzsébettel, nem tudjuk. 
Valami baj történhetett mestersége körül is. Csak 
céhbe állásának évében volt egy legénye, ezután 
sem inast, sem legényt nem szegődtetett. Hama
rosan abba kellett hagyja a tobakságot, hiszen 
1806—1812-ig úgy szerepel a céh jegyzőkönyvé
ben, mint aki kántorpénzét nem adta meg. 1812 
után pedig egyáltalában nem találunk róla mint 
tobakról adatot, bár a városi peres iratokban 
ezután is többször fordul elő még Tobak Ferenc 
néven. 

Lehet, hogy már ekkor a „Vármegye katonája" 
lett. Mint ilyen, adta át 1817-ben 300 Ft kölcsön 
kamatául négy esztendőre felesége hozományá
nak, egy Betekints csárda melletti kert haszná
lati jogát sógorának, Pécseli Sándornak. Mivel a 
négy esztendő leteltével adósságát nem fizette ki, 
Pécseli pert indított ellene. Időközben felesége 
meghalt. Üjranösült, Bozzai Teréziát vette el. 
Egy „Szabadi útra dűlő két kulás szántóföldet" 
kapott vele hozományul. De második felesége 
is hamarosan elhalálozott, ,,két kisded gyerme
ket" hagyva maga után, akik alig két év lefor
gása alatt szintén meghaltak. Így az asszony 
„magvaszakadván", ezt a földet is oldalági ro
konsága perelte vissza. 

Frankovics Ferenc mindkét asszonyával na
gyon nyomorúságos körülmények között élhe
tett. A „vármegye katonájából" napszámos cse
léd, majd egylovú fuvaros lett. Keresete arra sem 
volt elég, hogy portióját (adóját) kifizesse. Adó
hátralékai miatt exekútiót rendeltek el ellene. 
Amikor a város által épített kórházban téglát 
hordott és lova szállítás közben megdöglött, így 
könyörgött a magisztrátushoz: „Igaz ugyan az, 
hogy én a portióm le fizetésével néhány részben 
tartozom, melyért most tsak ugyan keménnyen 
szoréttatom is de . . . könyörgök alázatosan . . . 
méltóztasson tekéntetben venni hosszas üdéig 
való betegségemet, amely a mostan szűk üdőben 
minő keserves légyen egy cselédes embernek, 
ki ki által láthattya. Azomban — mikor — az 
Érdemes Város által készülő Ispotálhoz téglát 
hordottam, egy 52 foréntos lovam meg szakadván 
meg döglött. Ily tetemes kár az ily szegény em
bernek minő kár lehet, tapasztalásban vagyon az 
Érdemes Városi Magisztrátusnak. Azért én aláza
tosan könyörgök, elsőben a portióm le fizetése 
eránt várakozással lenni, másodszor, mivel ezen 
lovamnak, hogy a városi dologban lett el vésze
se . . . valamely reflexióban venni méltóztasson." 

Az 1822. nov. 21-én kelt „könyörgést" a ma
gisztrátus már két nap múlva elutasította, mert 
a portióval kapcsolatos kérésben közvetlenül 
,,az exekútióra kiküldött u rak" illetékesek, és 

mivel a „meg tett visgálatból" kitűnt, hogy Fran
kovics Ferenc „a Beteg házhoz" a téglát „pén
zért és önként ajánlott szabad akaratú napszám
ba" hordta. Lovának elvesztése pedig „a mód 
nélkül való, de — szintén — szabad akarattyától 
függött megterhelésből következett be". Külön
ben is a városnak nincs olyan „fundusa és kasz-
szája" amelyből kártérítést adhatna. 

Amikor második feleségének halála után a 
fiskális a városi gyámtól a még akkor életben 
levő kisdedek érdekében anyjuk hozományának 
összeírását és „bátorságba" (biztonságba) helye
zését kérte, azt írta Tobak Ferencről, hogy „az 
egész ember részeges és pazarló volna". 

Frankovics Ferenc a szülői házban könnyen 
válhatott részeges és pazarló emberré. Mint a 
peres iratokból tudjuk, apja nemcsak maga ivott 
állandóan, szívesen kínálgatta borral inasait is. 
A fiú, úgy látszik, csak garázdaságban nem kö
vette apját. Tolvajlásának, az örökölt ház korai 
eladásának, folytonos adósságainak és végső 
nyomorúságának valóban részeges és könnyelmű 
természete lehetett egyik legfőbb okozója. 

Pazarlásra egyébként a szó valódi, de főként 
apai értelmében alig volt lehetősége, lévén első 
felesége kis kertje, majd a második egész hozo
mánya — mint az összeírásban olvassuk — össze
hasonlíthatatlanul kevesebb annál, amit a Takáts 
István özvegyének jóvoltából apja használhatott. 
A kis szántóföldön kívül csupán némi ágy- és 
asztalnemű (egy dunyha, egy párna, három ván
kos, két lepedő, egy vörös pamukos ágyterítő, 
egy abrosz és két hosszú kendő), a szobában csak 
egy üveges kép, a konyhába valók közül egy ser
penyő, egy rostély és három zsák; készpénz pe
dig elhullott lova értékének a felénél is keve
sebb, mindössze 21 Ft 20 krajcár. 

Legutoljára 1825-ben Kovacsics Ignác „várme
gye katonája", talán egykori társa, jelentette be 
a magisztrátusnak 101 Ft követelését ellene. 
Frankovics Ferenc, úgy látszik, az apai ház eladá
sa után szerzett újabb házát ajánlotta fel Kova-
csicsnak, és erre vette át a 101 Ft-ot. A házat 
azonban valamelyik pere miatt lefoglalhatták, és 
Kovacsics nem juthatott a birtokába. Lehet, hogy 
ez a per a 300 Ft adósságért még az 1822-ben in
dított Pécseli-féle per volt, amellyel kapcsolatban 
hozott exekútiós ítélet csak 1827-ben lett jogerős. 
Az ítélet egyébként az akkor kb. 47 éves Franko
vics Ferencről Veszprém város levelestárában az 
utolsó adat. 

Frankovics Miklós, majd fia, Ferenc Nagy 
Hídnál levő séd-parti házának közelében még két 
másik tobakházat ismerünk. A legközelebbi 
„napnyugatról" szintén Vida Imre varga szom
szédságában Vati Mihály háza volt. 

Vati annak a Tósoki Ferencné özvegy mester
asszonynak lett 1806-ban a legénye, akinek férje 
atyamester korában, 1783-ban részt vett Franko
vics Miklósnak Nagy József céhmester házánál 
történt emlékezetes verekedésben, és 1803-ban 
halt meg. Vati Mihály céhbe állásakor, 1806 de
cemberében az idős özvegyasszony helyett a nem 
tobakcsaládból való Makai Juliannát vette fele
ségül. Valószínűleg nem kapott vele házat hozo
mányul, apósánál vagy árendában lakhatott, mert 
18P8-ban egy Hajda Mihály szintén nem tobak 
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iparosét vásárolta meg, 1088 Ft-ot „Ígérvén ér te" . 
De csak foglalót fizetett, és nem költözött a ház
ba. Czvek Mihály muzsikusnak adta bérbe. Mi
vel Haj da nem kapta meg a ház árát, pert indított 
ellene. A per kimenetelét nem ismerjük. De Vati 
Mihálynak valószínűleg sikerült rendezni ügyét, 
hiszen 1810-ben már megvette a nyilván alkalma
sabb és jóval olcsóbb Nagy Híd melletti házat 
720 Ft-ért, N. Frantsits Páltól. 

E házról nem tudunk többet. Vati Mihály va
gyoni viszonyairól is csak annyit, hogy 1819-ben a 
palotai Veltkugel Simon zsidó pert indított el
lene „bizonyos adósság végett". A per sorsát 
sem ismerjük. A céhjegyzőkönyv szerint jelen
tősebben egyszer büntették meg, 1808-ban, ami
kor ,,Deli János bőrt akarván az zsidótul ven
ni, az alkujában bele akadott és elüle meg vette 
az bőrt". Munkakörülményeiről alig vannak ada
taink. Ezek szerint egyszer volt inasa és egyszer 
legénye. Végigment különben a céhtisztségek 
szokásos ranglétráján, a szolgáltató- és bejá
rómesterségen. 1815—1817-ig egyszerre volt 
atyamester és ,,vicecéhmester". A „főcéhmester-
ségig" azonban nem jutott el. Amikor 1834-ben, 
kb. 48 éves korában meghalt, a céh 7 Ft-ot adott 
koporsójára. 

A Nagy Híd melletti harmadik ház ugyan
abban az évben került Szabó Imre tobakmester 
birtokába, amikor Vati Mihályé. Szabó Imre, 
Szabó Istvánnak, id. Lalkovics János vejének 
öccse már 1795-ben állt céhbe. Ez a háza nem el
ső ingatlana volt a környéken. A korábbit el
ső feleségével Mészáros Juliannával együtt sze
rezte az Ürkúti Malom közelében. Feleségének 
halála után és valószínűleg már második fele
ségével, Horváth Annával (talán a kiterjedt Hor
váth tobakcsalád egyik tagjával) kötött házas
sága idején, 1810-ben adta el Fridrik János mes
tertársának és költözött be a Nagy Híd mellett 
levő házba. 

Első felesége halálakor, 1806-ban három árvá
ja: Istók, Imre és Ignác érdekében vagyonát ösz-
szeírták. Ebben olvassuk, hogy Mészáros Julian
nával ,,együtt szerzett" ingó és ingatlan javaik 
értéke 2172 Ft-ot tett ki. Nem volt olyan tekin
télyes, mint Takács Istváné, de tobakviszony-
latban igen jelentős vagyonnak számíthatott. Hi
szen hogy csak a nagyobb tételeket említsük: a 
házat (még az első, nem a Nagy Híd melletti ház
ról van szó) 800, sas-hegyi szőlőjüket 80 és nagy 
mennyiségű, raktáron levő bőrkészletüket 
ugyancsak 800 Ft-ra becsülték. 

Bőven voltak „mesterséghez való eszközeik" 
is: szömörcze, mész, és mint a ház 1810-ben tör
tént eladásának „bevallásából" is kitűnik ,,ka-
zány, töltő, mosó, csertörő és gázoló válu, két 
meszes", egy vasabioncsos mésznek való tölgy
fa „sajtár", egy „csöbör", ugyancsak vasabron-
csos „föstéknek való" és azzal teli ,,tung"; végül 
„sátorfa" szintén vasalt, két ponyvával. 

Állatok az összeírásban nem szerepelnek. A 
ház helyiségeinek számát sem tüntették fel. 
Felvették azonban bútoraikat, ezek alapján két 
szobára, konyhára és kamrára következtethe
tünk. A tobakszerszámoknak és munkának vala
miféle műhelyt is fel kell tételeznünk. 

A lakóházban volt három ágyuk, kettő tölgyfa-. 

ból, egy bükkfából, két asztaluk, egy „barkoza", 
egy tölgyfa, az egyik asztal mellett két fenyőfa 
pad, öt „ülőszék", az egyik „bőrös", egy fenyő
fa „suplód" és egy „ruhás láda". A falakon fogas, 
rajta tíz fehér tál és tíz kisebb-nagyobb „öreg 
pohár", kilenc rámás kép, egy tükör és egy „fa
lon álló óra". Az ágyakhoz: három felső, négy al
só lepedő, három dunyha, közülük az egyik „kék 
tarka", három „vörös pamukos párna" és tizen
két „pamukos vánkos"; az asztalra: két „pamu
kos abrosz", két „pamukos kendő" és tizenkét 
„szakasztó ruha". 

Férfi- és gyermekruha az összeírásban nem sze
repel. Annál részletesebben az asszonyé: két 
szoknya, az egyik „fehér piket", a másik „kár-
tony", három „rékli", egy selyem, egy bélelt és 
e g y м nyári bélésű", három kötény, egy selyem, 
egy kék, egy fehér, egy bársony fejkötő, két 
„patyolat fejrevaló, két nyakravaló selyem kesz-
kenyő és kilenc visellő hosszú ümög", mind
ezek pótlására kilenc font gombolyított lenfonál 
és tíz font széles kenderfonál. 

A konyhában volt a „vastepszi, rostéi, nyárs 
vasláb és a többi". Valószínűleg itt és a kamrá
ban tartották még az „életes ládát", a két tölgy
es fenyőből való „liszttartó hordót", négy ece
tes-, egy pintes, hat iccés és három „meszölyös 
öveget", a különböző „mérőket": az iccést, a pin
test, a bort töltő faabroncsocs „tőtikével" és a 
bádogtölcsérrel, az egy rézfazekat, a két szitát és 
az egy rostát. Volt még egy négyakós boros-, 
egy háromakós káposztás- és egy tíz, iccés pá-
linkáshordójjuk. Mindezeken kívül hat „favella, 
két falapát, két öreg fejsze, két törek rosta és 
három fagereble". Készpénzük 50 Ft. 

Szabó Imre életlehetőségét és vagyonát köz
vetlenül első feleségének halála után komoly ve
szély fenyegette. Ezúttal nem részegeskedés és 
könnyelmű élet miatt, mint Nagy József vagy a 
két Frankovics esetében. Baja azzal kezdődött, 
hogy összekülönbözött a 19. század elejének leg-
energikusabb és legbefolyásosabb céhmesterével, 
Halasi Józseffel. 

Halasiról tudjuk, hogy mesterségének első 
évében Frankovics Miklóssal együtt kegyetlenül 
megverte Fülöp Józsefet és az akkori céhmestert, 
Nagy Józsefet. Az azóta eltelt 23 év alatt szép 
karriert csinált, városi inspektor és perceptor 
lett, a tobakcéhben pedig éppen hetedszer céh
mester. Ellentéteik okát jórészt azonos természe
tükben és képességeikben kell keresni. A 10 év
vel fiatalabb, ambiciózus Szabó Imre is céh-
mesterségre tört. A kötelező szolgálómesterséget 
megváltotta. Mint Halasi, írástudó ember lévén, 
ami a veszprémi tobakcéhben ritka tudásnak szá
mított, hamarosan nótáriussá választották. Halasi 
tehát joggal tarthatott tőle. Szabó viszont nem 
alaptalanul volt féltékeny Halasinak bizonyára 
jóval nagyobb vagyonára, tanácsi összeköttetése
ire és tekintélyére. 

Az évek óta lappangó ellentét akkor robbant 
ki közöttük, amikor az 1806. december 21-i ge
nerálisgyűlésen Szabó szerint Halasi szabályta
lanul választatta meg magát újra céhmesternek. 
A püspöki uradalom prefektusához intézett felje
lentésében a választást azért tartotta szabályta
lannak, mert nem volt jelen a céhbiztos, nem je-
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löltek a régi céhmester mellett, az artikulusok-
nak megfelelően, még két, arra érdemes mestert, 
és végül Halasi nem számolt el kielégítően a céh 
pénzével. A gyűlésen kezdett ugyan valamit „ir
kálni és firkálni, de mit írt, mit nem, senki sem 
tudhatta". Felvilágosítás helyett csupán annyit 
mondott, hogy a kiadás csaknem kétannyi, mint 
a bevétel, de hogy ez miképen lehetséges, ami
kor az éppen céhbe lépő Vati Mihály is befizette 
taxájának jelentős részét, nem magyarázta meg. 

Mint a céh nótáriusa, Szabó tiltakozott a sza
bálytalanságok ellen, és figyelmeztette a jelenle
vőket, hogy Halasi inspektori és perceptori el
számolását is halogatja, mi tehát a biztosítéka 
annak, hogy nem fogja a tobakcéhet is ,,kárba 
dönteni". 

A felbőszült Halasi nem sokat teketóriázott. 
Válasz helyett Szabót a szolgálómesterrel és Vati 
Mihállyal ,,megfogatta, a szobábul kihurcoltatta, 
majd házának tornáca előtt levő 5 grádicsról úgy 
ledobatta, hogy a lába sem érte a földet". „Véres 
ábrázattal" kellett magát a földről „felszedni" és 
a céhmester házából eltávozni. Hasonlóképen ve
tették ki testvérbátyját, Szabó Istvánt is, amikor 
szót mert emelni öccséért. 

Szabó Imre a prefektustól a fenti törvénytelen
ségek orvoslását kérte. Főként a céhbiztos kikül
dését, akinek jelenlétében a törvényes céhmes
terválasztás meglegyen és Halasi József „volt hi-
vatallyárul ugyanannak jelenlétében legottan 
számot is adjon". 

Halasi közvetlen válaszát az úriszékhez nem 
ismerjük. Az esetet a céh jegyzökönyvében ter
mészetesen érdekeinek megfelelően örökítette 
meg. Egy szóval sem reflektált a vádakra. Azt ír
ta, hogy Szabó a szokásosnál többet ivott és „az 
italtól felingerelve megbecstelenítő" szavakkal 
illette őt meg a jelenlevő mestereket. Ezért távo-
líttatta el házából, és miután az ügyben másnap
ra összehívott céhgyülésen 100 Ft büntetés terhe 
mellett sem jelent meg, hanem panaszt tett a pre
fektusnál, a céhből is kizárta. Halasi ekkor úgy 
érezhette, diadalmaskodott, vizsgálat nélkül 
megmaradt céhmesternek, megőrizte, sőt fokozta 
tekintélyét és végleg megszabadult veszedelmes 
ellenfelétől. 

Valami azonban mégis közbejöhetett. Szabó 
Imre, úgy látszik, ráeszmélt arra, hogy nem szá
molt Halasi összeköttetéseivel, megijedhetett a 
céhen kívüli állapot következményeitől is és ke
reste a visszatérés módját. Lehet, hogy ebben az 
esetben Halasi szénája sem volt egészen rendben. 
A prefektus, Rohonczy Pál táblabíró mindeneset
re egyezség megkötésére szólíthatta fel céhbizto
sa által az ellenfeleket, mégpedig olyanra, mely 
nem árt a céhmester tekintélyének és lehetővé 
teszi Szabó Imre visszavételét is. 

Ez az egyezség némi huzavona után 1807. Bol
dogasszony havának 10. napján létre is jött. Sza
bó Imre 12 Ft büntetést és a sértettek „megköve
tése" ellenében visszakerülhetett a céhbe, de 
mint az egyezség első szövegezésében olvassuk, 
azzal az „intéssel", hogy máskor „magát illenek-
be ne avassa", különben „minden infámiával 
egyenesen a Méltóságos Uradalom fogja kitilta
ni". Szabó Imre, bár kénytelen volt megaláznia 
magát, úgy látszik, mégis nehezen birkózott meg 

önérzetével. Csak az egyezség szövegének máso
dik változatát írta alá, amelyből kihagyták az in
fámiával fenyegető intést és helyébe általános 
vonatkozású kegyes szavakat iktattak. 

Halasi Józsefnek is engednie kellett. Arról 
azonban, hogy ellenfelétől végleg megszabadul
jon, korántsem mondott le. Csupán újabb alka
lomra várt, hogy tervét megvalósítsa. 

Ezt az alkalmat siettette Szabó Imre mindin
kább fokozódó anyagi romlása. Bőrvásárlási 
gondjai miatt adósságokba bonyolódott és se
hogy sem tudott kikászálódni belőlük. Hitelezői 
főként azok a kontárok és bőrkereskedők 
voltak, akik ellen éppen ő próbált a székes
fehérvári csizmadiáktól 1801-ben megfelelő bi
zonyságlevelet szerezni, mint tudjuk, reményte
lenül. 1806-ban már maga is kénytelen 443 Ft-ot 
kölcsönözni, vagy ilyen értékű bőrt hitelbe vásá
rolni Miller Dániel veszprémi borkereskedő
től. Az adósságot első felesége halálakor, 
alig egy hónappal a Halasival történt összezördü
lés után táblázták rá vagyonára. Valószínű, 
hogy ezt a pénzt második felesége segítségével 
még ki tudta fizetni és házát a kótyavetyétől 
megmenteni. 

Jöttek azonban egyéb anyagi gondjai is. Közü
lük egy házperéről csak annyit tudunk, hogy 
1808 júniusában bizonyos Sáfrán Györggyel 
szemben, mint felperes, elvesztette. 

Végzetes az a per lett számára, amelyet Kain 
Marcus fehérvári zsidó 1808 végén 1809 elején 
indított ellene, mert az 1808 májusában vett bő
rökért járó 705 forintját nem fizette meg. Kain 
panaszát a veszprémi megisztrátushoz nyújtotta 
be. A magisztrátus anélkül, hogy Szabó Imrével 
azt közölte és bírói ítéletet hozott volna, sür
gősen elrendelte exekútióját. 

Szabó az úriszékhez benyújtott fellebbezésében 
elpanaszkodta a magisztrátus fenti törvénytelen
ségeit. Hivatkozott arra, hogy Kain annak idején 
beleegyezett a „részszerént való (részletfizetéses) 
kielégítésébe". Ezt kinnlevőségeiből meg is tud
ná tenni. Kérte, utasítsák a megisztrátust az ő 
meghallgatására is, és az ügyet tegyék át az úri
székhez. 

A magisztrátus sürgős intézkedéseinek hát
terében lehetetlen észre nem venni a városi tiszt
ségviselő Halasi befolyásának érvényesülését. 
Különösen szembetűnő ez a magisztrátusnak az 
úriszékhez küldött válaszában, annak energikus 
hangvételében és főként a Szabó Imre 
kizárására utaló érvben. 

Szabó panasza — olvassuk válaszában — „me
rő rágalmazó költemény", melyet nem annyira 
ügyének oltalmazására, mint inkább azért írt, 
hogy az ellene elrendelt exekútiót „a jó lelkű hi
telezőnek kárára időről időre" halassza és a vá
rosi „elöl járóság becsületében gázolódjon". A 
tanács a végrehajtást „csupa kímélésből" halasz
totta is. De ő „erkölcstelen rossz indulattya miatt 
(amely miatt már a Tobak céhből jól meg vágat
tatása után gyalázatosan, mint egy czivakodó 
rossz tag kicsapattatott) minden ok nélkül az 
Elöljáróságot vádolni vakmerően bátorkodik". 
Ezért a magisztrátus a megfelelő „satisfactiót" el
rendelte és az iratokat, hogy Szabó „rossz indu
lattya, a Magisztrátusnak pedig egyenesen és 
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feddhetetlen vele való bánása ki világosodjon" 
az úriszékhez összes mellékleteivel felküldötte, 
az exekútiót annak határozatáig „függőben ha
gyatván". 

Az úriszék elutasította a magisztrátus kerese
tét. A válasz érveire egyáltalában nem is reflek
tált. Az elutasítást azzal indokolta, hogy Kain 
Marcus „külföldi lévén", Veszprém magisztrátu
sa az ítélethozatalra nem is jogosult. 

Elképzelhető a magisztrátus és benne különösen 
Halasi dühe, amikor az úriszék határozatát olvas
ta. Azt „mind a törvénnyel, mind a szokással el
lenkező merő formalitásnak" minősítette és 1809. 
nov. 7-én elhatározta, hogy újabb „memoriális-
ban" válaszol. Ha pedig ez sem használna, azt az 
úriszéknél „felsőbb helyekre is elviteti". 

A memorialist a magisztrátus megírhatta, az 
exekútiót azonban nem hajthatta végre, és Szabó 
Imre szempontjából ez volt a fontos. Lehetőséget 
kapott arra, hogy árverésre ítélt házát szabad 
kézből 1810. április 28-án Fridrik mestertársának 
1000 Ft-ért eladja, és Kain Marcusnak adósságá
ból 205 Ft-ot rögtön törlesszen is. Halasinak te
hát nem sikerült az exekútió gyors kikényszerí
tése és ezáltal ellenfelének teljes anyagi tönkre
tétele. Bár a magisztrátus résen volt, és az 500 
Ft-ot a „jólelkű" hitelező részére azonnal zárolta. 

Szabó Imrét ez a zárolás igen érzékenyen 
érinthette, de mégis csak némi lélegzetvételhez 
jutott, különösen amikor megszabadult Halasi 
közvetlen nyomásától, aki lehet, hogy éppen az 
úriszék határozata miatt nem vállalta újra a céh
mesterséget, és helyébe 1810—1811-ig Deli Já
nos, majd 1812—1814-ig házának vevője, Fridrik 
János került. 

Szabó ekkor vehette meg a Nagy Híd melletti 
házat, és lett két évig, 1810—1811-ig atyamester. 
Céhmesterségre azonban Halasinak még mindig 
feltételezhető befolyása és főként erősen meg
romlott anyagi helyzete miatt többé már nemigen 
számíthatott. Elszegényesedésére egyébként jel
lemző, hogy míg 1795—1806-ig, vagyis Halasival 
történt végzetes összeveszése előtt majdnem min
den évben volt legénye (összesen öt), 1806—1810-
ig csak egyet szegődtetett, 1810 után pedig már 
egyet sem. Ugyanígy volt az inasokkal is. 1810-
ig szinte minden évben foglalkoztatott inast, ösz-
szesen hármat, 1810 után már csak egyet. 

Ennek a rá nézve elég nyomorúságos, de vi
szonylag mégiscsak nyugodtabb időszaknak rög
tön vége szakadt, mihelyt 1814 decemberében is
mét Halasi lett a céhmester. Halasi a céhmestersé
get minden valószínűség szerint most már csak az
zal a feltétellel vállalta, ha Szabót még elődje, 
Fridrik János végleg kizáratja a céhből. Ez meg is 
történt, és a generálisgyűlésről való jegyzőkönyv
ben a választás eredményének megörökítése után 
rögtön a megmásíthatatlan kizárás ügyét jegyez
ték be, a lelépő céhmester Fridrik János aláírásá
val. 

Az indoklás szerint azért zárták ki a „Társaság-
bul, mert az Betsületes Czéhnek nagy ártalmára és 
gyalázatosságára zsidókkal szövetséget tett". E 
szövetségen nyilván kontárnak vagy kereskedő
nek készített munkát kell érteni. Tudjuk, hogy 
ebben az időben már nem egy tobakmester volt, 
akit a zsidónak készített munkáért megbüntettek 

ugyan, de emiatt még senkit sem zártak ki a céh
ből. A túlságosan szigorú ítéletet Szabó Imre te
hát joggal megfellebbezhette volna. 

Az elszegényedett és a sok hányattatástól bizo
nyára el is fáradt mesternek azonban sem energiá
ja, sem lehetősége nem voli már a további harcra. 
Az úriszék is megunhatta ügyeiben a várossal és a 
céhhel folytatott vitát, hiszen a kizárási határozat
ról szóló jegyzőkönyvet, a céhmester neve alatt, a 
gyűlésen jelen volt komisszárius Kováts János, 
uradalmi kasznár is aláírta. 

Szabó Imrének ilyen körülmények között nem 
sok választása maradt. 1810. április 10-én 1300 Ft-
ért eladta Skultéti János és N. Szelestei Ferenc 
(nem tobakmesterek) szomszédságában levő, 
„Nagy Híd" melletti házát Vági János kalapos
nak, és miután megkapta a magisztrátustól ,,a maga 
erköltsös viseletéről szólló tanúlevelét", kb. 40 
éves korában családjával együtt Győrbe költözött. 

Szabó Imre történetéből plasztikusan rajzolódik 
ki Halasi József alakja is. Ellentmondást nem tűrő, 
ha érdekei úgy kívánták, kérlelhetetlen természe
te, párosulva a hatalmat szívósan megszerezni és 
megtartani tudó képességeivel, a céh egyik leg
markánsabb egyéniségévé tette. 

Lehetőséget adott erre viszonylag hosszú élete 
is. Az 1760-as évek elején született és több mint 
hatvanéves korában, 1822 körül halt meg. Mesteri 
működésének 40 éve alatt legalább 22—25 évig vi
selt különböző céhtisztségeket, nótáriusságot 
(1794—?), atyamesterséget (1788—1789-ig), és a 
céh történetében leghosszabb ideig, 15 éven át volt 
céhmester: 1797—1802-ig, 1806—1809-ig és 1815— 
1819-ig. Emellett még a városi magisztrátusban is 
kapott hivatalokat, inspektorságot, perceptorsá-
got. 

Szakmailag is a legkiválóbb mesterek közé tar
tozhatott. Értett műhelye munkájának megszerve
zéséhez. Mihelyt hatalomhoz jutott, egyszerre 
1—2 inast és 2, sőt 3 legényt is foglalkoztatott. Ösz-
szesen 7 inast szabadított és 15 legényt szerződte
tett. A 7 inas 23—25 évet töltött nála, a 15 legény 
is legalább ennyit. Volt olyan legénye (Horváth 
Ignác), aki 8 éven át vezette, majdnem egyfolytá
ban, bizonyára mint helyettese a munkát. Az őt 
közvetlenül felváltó négy céhmester közül három: 
Dékán József, Deli János és Tóth Péter is az ő mű
helyéből került ki. Tóth Péter a veje lett, Anna 
lányát vette feleségül. E lányán kívül még két fia 
volt, János és József. Ezek Imre öccsével együtt 
nála szabadultak. 

Vagyoni helyzetéről sajnos alig maradt ránk 
adat. Csak annyit tudunk, hogy volt kukoricaföld
je, szőleje és jól megépített háza, amelynek torná
cára öt lépcső vezetett, ezen dobatta le annak ide
jén Szabó Imrét. Városi hivatalai, céhtisztségei és 
munkakörülményei alapján is joggal következtet
hetünk arra, hogy igen módos embernek kellett 
lennie. Bizonyára azért nem ismerjük közelebbről 
anyagi viszonyait, mert nem voltak hitelezőkkel 
bajai, és így nem volt szükség ingatlanainak és 
ingóságainak összeírására. Valószínűleg gyerme
keinek érdekében sem kellett, legalábbi's életében 
vagyonát számba venni. 

Fiai közül Halasi János volt az ifjabb. 1817-ben 
történt szabadulása után a szülői házban dolgozott 
tovább, sőt amikor 1820-ban céhbe állt, sem hagyta 
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el apját, ö r e g Halasi József rá is szorult fia segít
ségére. Ekkor már betegeskedni kezdett, és bizo
nyára ezért sem vállalta 1819 után a céhmestersé
get. Halasi Jánost apjának másodszor is közvetlen 
utóda, Fridrik János esküdtette fel mesternek. 

Ekkor azonban Halasi Józsefnek nemcsak egész
sége, hanem hatalma és energiája is csökkenőben 
volt már, és ellenfelei, közöttük bizonyára Szabó 
Imre egykori hívei is elérkezettnek látták az időt 
a bosszúra. Az apát fián keresztül próbálták anya
gilag lehetetlenné tenni. Bepanaszolták az úriszék
nél, hogy céhbe állása előtt csak egy és nem három 
évig vándorolt , amint azt a „Királyi Parancsok" 
előírják. Tervük sikerült. Halasi Jánost az úriszék 
1820. szeptember 7-én törölte a mesterek sorából 
és még kétesztendei vándorlásra utasította. 

Halasi János azonban nem ment el vándorolni, 
inkább gyöngélkedő apja mellett maradt legény
nek. Csak két év múlva, 1822. június 23-án szaba
dították fel, ,,attyának — még mindig — beteges 
állapottya miatt", a helytartótanács engedelmével 
vándorló rendes idejétől és iktatták be újra a mes
terek sorába. 

Sorsáról nem tudunk többet. Nem maradt fenn 
adat munkakörülményeiről , tisztségeiről és vagyo
ni viszonyairól sem. Lehet, hogy apja halála után 
övé lett a szülői ház. 1833-ban még élt. Ebben az 
évben jegyezték fel, hogy „megbüntetődött, mert 
a zsidókkal verekedett a bálban", ugyanúgy talán, 
mint egykor apja, Frankovics Miklóssal együtt, 
Nagy József céhmester házában. 

ö r e g Halasi József idősebb, 1812-ben szabadult 
fia, iíj. Halasi József háromévi legénysors, talán 
vándorlás után 1815 februárjában állt céhbe. Csa
ládi viszonyait, házát és munkakörülményeit nem 
ismerjük. Tisztségéről is csak annyit, hogy mivel 
apja írni tudó emberré nevelte, akárcsak ő is, hét 
éven át, 1821 — 1827-ig volt nótárius. Ami vagyoni 
viszonyait illeti, korántsem élhetett olyan rende
zett anyagi körülmények között, mint szülei és 
öccse. Vagyonát több per és exekútió fenyegette. 

1826 áprilisában egy Monarell, másképp Fülei 
József azért perelte be, mert 600 Ft adósságának a 
megállpodott időre, az 1825. évi Szt. György-napi 
vásárig nem fizette meg, csak 100 Ft-ot törlesztett. 
Ifj. Halasi Józsefet hiába sürgette több ízben a 
Városi Szék, hogy a felperesnek válaszoljon és a 
keresetlevelet küldje vissza — amint azt az 1828. 
jan. 5-én hozott ítéletben olvassuk — ,,bírói kö
telezésének vétkes és makacs megvetésével" — a 
keresetlevelet a megszabott 15 nap helyett csak 10 
hónap múlva ,,szinte testi büntetéssel való fenye
getésre" adta vissza, írásbeli felelet nélkül. De mi
vel adósságát személyesen elismerte, az 500 Ft-on 
kívül még 6% ,,interesz" (kamat), 6 Ft „bejegy
zési pénz", 6 Ft ,,bírói", 6 Ft perköltség és kétsze
ri „makacssága miatt" 4—4 Ft büntetés, összesen 
526 Ft megfizetésére ítélték, és ellene a „költsé
gén megteendő exekútióra" a deputátusokat ki 
is jelölték. Hogy vagyonának e pénzzel kapcso
latban mi lett a sorsa, nem tudjuk. 

Alig egy év múlva azonban már újabb perbe 
bonyolódott. Bizonyos Nyers Györgyné azért pa
naszolta be a tanácsnál, mert két mázsa száraz 
gyapjú helyett ugyanannyi vizes gyapjút adott el 
neki, a száraz gyapjúért kialkudott, mázsánkint 
53 Ft áron és a pénzt fel is vette. Ebben a perben 

is elmarasztalták, és a száraznak megfelelő gyap
júmennyiség pótlására, vagy a megfelelő összeg 
visszafizetésére kötelezték. Mivel ennek sem tett 
eleget, 1829 májusában ismét végrahajtották. 

Ifj. Halasi József, úgy látszik, okult két első 
pere következményein. Amikor 1842 májusában 
bizonyos özv. Kraus Rajmundné 1083 Ft adóssága 
miatt perelte be, Halasi addig húzta az ügyet kü
lönböző „feleleteivel", míg adósságát négy rész
letben, két év alatt ki tudta fizetni. Sőt túl is fi
zette. Ezért Krausznét az ítéletben 1844. január
ban 101 Ft 30 d. visszatérítésre kötelezték. Ez az 
utolsó adatunk az akkor már közel 50 éves ifj. 
Halasi Józsefről. 

4. Az Úrkút és az Úrkúti Malom mellett, 
az Ürkut utcában 

Halasiék háza abban a tobakházcsoportban volt, 
amely az Úrkút, az Úrkúti Malom mellett és az 
Úrkút utcában alakult ki. Közvetlen szomszéd
ságában 1810 előtt ellenfele, Szabó Imre lakott, 
majd miután házát 1815-ben megvette, öreg Halasi 
József készséges eszköze és a céhmesterségben 
utódja, Fridrik János. 

Fridriknek e házán kívül még egy kertje is 
volt a „Lebujdi" korcsma mellett. 1811-ben vásá
rolta 100 Ft-ért felesége, Pápai Anna révén anyó
sától, özv. Pápai Andrásné Rozs Juliannától, aki 
azt velük együtt haláláig használhatta. 

Fridrik János még öreg Lalkovits Jánosnál volt 
legény és 1795-ben állt céhbe. Munkakörülmé
nyeit csak 1813-ig, céhmesterségének első évéig 
ismerjük. Ez alatt a 18 év alatt a céhjegyzőköny
vek szerint egy inast és egy legényt szegődte
tett. Kétéves szolgáló- és hároméves bejárómes
tersége után négy évig, 1806—1809-ig atyames
ter, majd 1812—1814-ig, 1820—1821-ig és 1826— 
1827-ig, összesen hét éven át céhmester. Ingat
lanaiból, munkakörülményeiből és céhtisztségei
ből következtetve, nem valami módos, de vi
szonylag nyugodt anyagi körülmények között élő 
mester lehetett. Peres ügyei nem voltak. 

Egyetlenegy panaszról tudunk csupán, de ezt 
sem ő, hanem felesége tette 1829-ben, Ágoston 
János tobakmester ellen, mert 1829. szeptember 
éjszakáján „háza ablakját vétkes szándékkal be
törte". Ágoston a „vétkét" borosságával men
tette. Mentségét azonban a magisztrátus nem fo
gadta el, sőt „újabb vétkének tulajdonította", s 
ezért „tanító például 6 páltza ütésekre és a kárá
nak megfizetésére" ítélte. így végződött az éj
szakai kaland, melynek szereplői közül a fenye
getett Fridrikné asszony már 50 felé haladt, a be
borozott Ágoston mester viszont még alig lehe
tett valamivel több 30 évesnél. 

Fridrik János háza mellett 1818 előtt Németh 
Pál Endre nem tobak lakott húgával, Judittal . 
Amikor Babonits János tobaklegény a leányt 
1818-ban elvette és céhbe állt, hozzájuk költö
zött. Majd egyéves együttlakás után rábírta só
gorát, hogy adja tulajdonukba nemcsak a háznak, 
hanem a Németh szülőktől örökölt egyéb ingat
lannak, kertnek és szántóföldnek őt illető részét 
is. Ennek ellenében „halálos holtáig" eltartják, 
gyámolítják, sőt kifizetik 111 Ft adósságát. 
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Babonits János munkakörülményeit sem az el
tartási szerződést megelőzően, sem az azután való 
időből nem ismerjük. Vagyona sorsáról is csak 
néhány peres ügynek hiányos adatai tájékoztat
nak. Ezek szerint már mester ide jenek harmadik 
és negyedik évében erősen szorongatták a hitele
zők, fenyegette ingatlanait az exekútiók veszélye. 

Először bizonyos lókúti Kovács János perelte 
be 1820 decemberében, mert három év múltán is 
tartozott neki a lakodalmához vett bornak árával 
és egyéb pénzekkel, összesen 19 Ft 16 kr-ral. A 
lókúti hitelezővel egy napon perelte özv. Takács 
Jánosné csapóné is 100 Ft adósságáért. Az exe-
kútiót mindkét ügyben csak azzal az ígérettel 
tudta 1821 Vízkesztjeig halasztani, hogy a ,,pajta 
alatti kukoricaföldjét" Mayer csutorásnak eladja 
és adósságait a föld árából fizeti ki. 

ígérete teljesítésének a városi jegyzőkönyvek
ben nem találtuk nyomát. Alig nyolc hónappal a 
vízkereszti terminus után ismét perelte Rósa Jó
zsef deputátus, mert ,,egy mérce liszt" árával és 
5 forintjával tartozott neki. Babonitsot ezzel az 
adósságával is „megmarasztották". Kifizetésére 
újabb exekútió „fenyítéke alatt" 15 napi haladé
kot kapott. 

Mi lett a további sorsa Babonitsnak, pereinek 
és hogyan tartotta el ingatlanrészéért sógorát, 
nem tudjuk. Az 1821. évi generálisgyűlés után, 
amikor szolgálómesterré választották, már nem 
találunk róla sem a céhiratokban, sem a városi 
jegyzőkönyvekben említést. 

Babonitsék közvetlen szomszédságában állt a 
tobak házcsoport egyik legrégibb épülete, Garas 
Ferencé. Garas az 1770-es évek elején szület
hetett. Inas- és legényéveiről csak annyit tudunk, 
hogy 1788-ban Frankovics Miklósnál dolgozott 
mint legény. Amikor 1793-ban céhbe állt és meg 
is nősült, vehet te meg a házat 310 Ft-ért Stein 
József tímártól és juthatott hozzá 137 Ft ér tékű 
káposztásföldjéhez. 

Kis kőháza egy szobából, mellette „benyílóból" 
és kéményes konyhából állt, alatta boltos pincé
vel. Mivel igen fiatalon, kb. 25 éves korában halt 
meg, mesteri működésének öt éve alatt említésre 
méltó vagyonra nemigen tehetett szert. Volt 
ugyan két és fél éven át három legénye és egy 
inast is szegődtetett. De a halála után harminc 
évvel felvett vagyonösszeírásban, ahonnan ingat
lanainak adatait is vettük, még műhelyépület sem 
szerepel. Talán valamiféle említésre sem méltó 
fészerben dolgozhatott. Szerszámai közül is csak 
egy ,,cuiholó vasról" és három ,,sikálló" -r ól tu
dunk. Nem találjuk nyomát a konscriptióban agyi 
és asztali ruháiknak. A viseleti ruhák közül is 
csupán ,,egy mentére való ezüst gombokat" és 
láncokat vet tek fel. 

Amit az adatfelvevők említésre méltónak tar
tottak, az néhány szoba- meg konyhabútor, 
edény, evőeszköz és háztartási felszerelés. A szo
bában volt egy tölgyfa ágy és egy sárgára festett 
fenyőfa ágy, egy nagy asztal, „barkotza" fából, 
egy kis asztal, mellette pad, egy hátas szék, egy 
fenyődeszkából készült láda, egy „föntálló olmá-
riom", a falon egy kis fogas, hat darab „rámás 
kép" és egy tükör. 

A konyhában tíz „kisebb nagyobb fazék, egy 
kis vasfazék, hét fehér tál, öt kisebb nagyobb tál, 

három itzés korsó, hat tányér, négy pár kés és 
vella, öt evő kalán", vízhordó és szapulósajtár, 
egy sütő és egy kis mosóteknő, egy kis „káposz
tás tung, egy fél kéz fűrész és egy nagy fejsze". 
Hogy disznókat tarthattak, bizonyítja a „hidas 
az udvarban". 

Ingó és ingatlan vagyonukat 1830-ban csupán 
676 Ft 20 kr-ra becsülték. 

Garas Ferenc 1799-ben bekövetkezett korai 
halálával egy négyéves János nevű kisfiút ha
gyott maga után. Műhelyét 1799—1803-ig özve
gye vezette. Segítségül évenkint egy-egy tobak-
legényt szegődtetett, a harmadik, Dékán József 
1803-ban elvette feleségül. 

Dékán József, bármennyire is szerény volt az 
özvegy hozománya, kapva kaphatott a házassá
gon, hiszen ez hozta meg számára a mesterré vá
lás és a folyamatos, nyugodt munka lehetőségét. 
Mielőtt Garasnéhoz szegődött, kilenc éven át 
négy mesternél volt legény. A kis kőházban igen 
szűkös körülmények között ugyan, de végre önál
lóan dolgozhatott. 1815-ig — csak erről az időről 
vannak munkakörülményeire adataink — csupán 
három inast foglalkoztatott, legénye egy sem 
volt. 

Még ilyen helyzetben is, csak önmaga, felesége 
és inasai erejére támaszkodva meg tudta tartani, 
sőt némileg gyarapította is Garas Ferenc örök
ségét. Eladta ugyan egyelőre a káposztáskertet, 
a mentére való ezüstgombokat és -láncokat, de 
a kapott pénzből kifizette Garas Ferencnek a há
zon még meglevő 100 Ft adósságát és egy tobak-
mühelyt építtetett. 

Emellett kiegészítette a mesterséghez való 
szerszámkészletét öí ,,rotskával", két mésztartó 
hordóval, két vasabroncsos ,,meszes sajtárral, 
egy kordovány sikálló páltzával, négy sikálló 
glóbitsal", hat sátorfával, három vászonponyvá
val és egy ,,szömörtze hordó ráts"-csal. 

Bútort viszonylag keveset szerzett, erre nem is 
igen volt már hely a kis házban, csak egy „szök-
rényt, egy tál tartó tálast, két fölső hatos széket, 
egy sámedli széket, két fonyó roklát" és két kis 
rézkeresztet. Annál inkább pótolta a hiányzó agyi 
és asztali ruhákat egy „tarka csihás dunnával, 
két vörös pamukos alsó párnával, négy vörös pa-
mukos vánkossal, négy vászonbul való lepedővel, 
két tóth hímes abrosszal, négy szakasztó ruhával 
és két törülköző kendővel". 

Viseleti ruháikról nem tudunk, csupán két szőr
tarisznyáról. 

Gyarapította családja edénykészletét, evőesz
közeit, konyha- és gazdasági felszerelését is: cse
répedényekkel, egy vasfazékkal, egy „bádog ka-
lány tartóval", kilenc pár késsel és „vellával", 
három bádogkannával, vízhordó és „szapuló saj
tárral", egy teknővel és egy „melentzével, búza 
tartó ferslóggal, egy kis buborkás hordóval, egy 
sodró deszkával és sodró fával, egy vágó deszká
val, két vas rostával, egy ritka rostával 'és szitá
val, vas nyárssal és vasmatskával, öt nagy hara 
zsákkal és tizenöt kisebbel, egy fél kéz baltával, 
két nagy, két kisebb vas kalapátsal, szekercével, 
vonyókéssel, két vésüvel és kisebb nagyobb fú-
rúkkal, egy vas gerebennyel" , két ásóval, két 
kisebb-nagyobb kapával, nyolc „széna hányó vei-
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Iával és gereblével", végül pedig ,,egy száll pus
kával". 

Ezt az egész szerzeményt 1829-ben 279 Ft 
38 kr-ra becsülték, Garas Ferencével együtt 
mindössze 755 Ft 59 kr-ra. Nem valami nagy „va
gyon", különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
két, se nem iszákos, se nem könnyelmű tobak-
mester közel 30 évi munkájának eredménye. 

A 30 évből 25 Dékán Józsefre esett. Eddigi sor
sa jellemző példája annak, hogy minden igyeke
zet és a legóvatosabb gazdálkodás mellett is (hi
telezők még nem szorongatták, egyszer sem volt 
árverése), mire jutott az a tobak, aki szegény öz
vegyet vett és egy később vásárolt kis kert hoza
mán kívül csak mesterségéből élt. 

Szűkös anyagi helyzete nem gátolta abban, 
hogy jelentősebb céhtisztségeket kapjon. 1812— 
1814-ig atyamester, 1824—1825-ig céhmester. 

Egyébként Dékán József talán vihette volna 
valamivel többre is, ha nem kerül viszonylag sok 
pénzébe a gondoskodás mostohafiáról, Garas Já
nosról. A fiú nála tanulta a tobakmesterséget 
és szabadult 1810-ben. Nem maradt mostoha
apjánál, Fehérvárra ment legénynek, majd kato
nának állt. Kádártán és Pesten katonáskodott, va
lamivel 1830 előtt állhatott céhbe. 

Ez alatt az idő alatt Dékán József többször is 
támogatta pénzzel: , ,börvételre" fehérvári legény 
korában 50 Ft-tal, ugyanitt ,,adósságába" 85 Ft-
tal, kádártai katonáskodásakor 15 Ft-tal, ,,mikor 
a regimenttel Pestre ment," 21 Ft-tal, ,,a pesti 
lágerba" 50 Ft-tal, ,,obsittya" kiváltására 60 Ft-
tal és végül céhbe állásakor 50 Ft-tal. Ez összesen 
321 Ft-ot tett ki, többet, mint amennyire Dékán 
József egész szerzett vagyonát becsülték. 

Ennek ellenére 1829-ben peres úton újra kö
vetelte örökrészét. Ekkor készült a konscriptió, 
amelyből Garas Ferenc hagyatékát és Dékán Jó
zsef szerzeményeit megismerhettük. Ekkor álla
pították meg a deputátusok, hogy Garas János 
az atyai jussából már többet vett ki, mint ami 
megillette volna. Mindezek után megpróbálták 
,,az atyafiságos és barátságos osztályt", de sem
mire sem mentek, mert ,,az rossz nyelve az Ga
ras Jánosnak annyit beszélt, hogy nem győztek 
arra elegendő képpen meg felelni. A szája teli 
volt hazugságokkal". Tagadta, hogy bármit is 
kapott volna. Az az írás ugyanis, amelyben egy 
tanú jelenlétében korábban elismerte, sőt ,,saját 
keze írásával meg erősítette", elveszett. Tagadta, 
hogy bármit is kapott volna. De hiába tagadott, 
az alperes mostohaapa megszerezte az egykor i 
tanú új igazolását, és az eldöntötte a per sorsát. 

A per után az akkor már kb. 55 éves Dékán 
József még 11 évig élt. Felesége, N. Deli Zsu
zsanna — valószínűleg azonos Garas Ferenc öz
vegyével — 1832-ben halt meg, miután — nem 
tudni mikor — neki is szült egy szintén József 
nevű fiút. 17/. Dékán Józsefről azonban szárma
zásán kívül alig maradt fenn egyéb adat. 

ö r e g Dékán Józsefnek amúgy is igen szerény 
vagyoni helyzete valószínűleg felesége halála 
után kezdett nagyon megromlani. A 60 éve felé 
járó mester bizonyára nem bírta már a nehéz to-
bakmunkát és az ezzel járó beszerzés és értékesí
tés gondjait. Adóhátraléka növekedett, szorult

ságában kénytelen volt nagyobb kölcsönt fel
venni egy bizonyos Krauss Jánostól. 

Amikor 1841-ben 65—66 éves korában meg
halt, a város 56 Ft 50 kr adóbeli tartozása miatt 
elárvereztette házát. Édesfia, ifj. Dékán József 
vette meg 354 Ft-ért. Ebből térült meg a városnak 
az 56 Ft 50 kr. adótartozás, 27 Ft 28 kr. temetési 
költsége, valamiféle „polgári ruháért hátraha
gyott 3 Ft 34 kr. tartozása", az exekútióval kap
csolatos , ,diurnumokért az össze írással együtt 
járó 8 Ft" és végül a 3 Ft ,,dobolási költség". 
A megmaradt 255 Ft 25 kr.-t a hitelező Krauss Já
nos részére az uradalmi fiskálisnál helyezték le
tétbe. 

A Garas Ferenc-féle kis kőház további sorsá
ról még csak annyit, hogy az exekútió után Garas 
János ismét követelte a neki járó részt. Mivel 
a ház vételárát teljes egészében lefoglalták, most 
féltestvére, ifj. Dékán József ellen indított pert. 

ö r e g Dékán József szomszédságában, a házcso
port legutolsó házában 1816-ig Czuker András élt. 
Nem volt tobak. A tobakmester Tücsök Antal 
(nevét a céh jegyzökönyveiben Trücsöknek meg 
Prücsöknek is írják) 1814-ben történt céhbe állá
sa után két évre vette meg tőle, 700 Ft-ért. Bog
nár Anna volt a felesége, valószínűleg a két Bog
nár Fülöp József tobakmester (apa és fia) hozzá
tartozója. 

Vagyoni viszonyait az egy házán kívül nem is
merjük. Munkakörülményeit sem. Céhtisztségei
ről is csak annyit, hogy szolgáló- és bejárómes
tersége után 1824—1825-ig atyamester. Ekkor, 
1824-ben örökítették meg nevét és atyamesteri 
tisztségét a legénycéh korsaján. Dolgos ember 
lehetett. Nyilván azért kérte 1820-ban a várostól, 
hogy mestersége folytatását akadályozó polétás 
és vásárbíró tisztségét pénzen megválthassa. Pe
res ügyeiről nem tudunk. 1825-ben már nem sze
repel a céh jegyzőkönyveiben. 

Az egymás szomszédságában levő telkeken 
épült tobakházcsoport egészen közel kellett hogy 
legyen ahhoz a néhány másik tobakházhoz, ame
lyet az egykori írások az Úrkút, ill. az Ürkúti 
Malom mellett és az Úrkút utcában említenek. 

Az Úrkútnál két tobakmester élt. 
Dombai György bizonyára már akkor költözött 

ide, amikor 1800 januárjában céhbe állt. Életkö
rülményeiről nagyon keveset tudunk. Céhbe állá
sa előtt, 1798-ban legény Szabó Imrénél, 1799-
ben Halasi Józsefnél. Szegény sorsú mester lehe
tett. 11 év alatt egyetlen inast sem nevelt, le
gényt is csak egyszer, 1803-ban szegődtetett. Kis 
házát, melynek szomszédságában akkor Kastál 
László és Vági János nem tobakok laktak, céhbe 
állása után hét évvel, 1807-ben adta el Fuchs Ist
ván tímárnak, 390 Ft-ért. Az utolsó, róla szóló 
adat szerint 1811-ben már kántorpénzt sem tudott 
fizetni. 

A másik, Úrkútnál levő ház közös szerzeménye 
az 1755-ben született és 1774 óta mester Tósoki 
Ferencnek, meg a nem tobakcsaládból való fele
ségének, Undi Katalinnak. Tósoki Ferenc a módo
sabb tobakmesterek közé tartozhatott. Harminc 
évig folytatott mesteri működése alatt hét inast 
nevelt és tizenkilenc éven át tizenöt legényt sze
gődtetett. Volt olyan esztendő, nem is egy, ami
kor két inast vett fel egyszerre, és mellettük még 
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két legényt is foglalkoztatott. Három évig, 
1782—1784-ig volt atyamester és közel hat éven 
át, 1785—1786-ig, 1792—1793-ig és 1803—1804-ig 
céhmester. Peres ügyeiről nem tudunk. Atyames
ter korában, az emlékezetes verekedéskor ő vé
delmezte Nagy József céhmestert. Utolsó céhmes
teri évében, 1804 augusztusában, 59 éves korában 
halt meg. 

özvegye még négy éven át tovább vezette 
férje műhelyét. Inast csak Tósoki Ferenc halálá
nak évében tartott, legényt ellenben minden év
ben szegődtetett. Amikor 1807-ben férjhez ment 
Takács József nem tubákhoz* adta el házát 
Szentsek József muzsikusnak, 900 Ft-ért. Ekkor 
északi szomszédja öreg Deli Lászlóné volt, déli 
szomszédságában pedig lehet, hogy annak a ki
terjedt Horváth tobakcsaládnak „düledező" háza 
állt, melynek első ismert tagja János, a veszpré
mi tobakcéh megalakulásakor, 1692-ben már 
mesterként szerepel a céh jegyzőkönyvében. 

Tósoki József, aki néhai Tósoki Ferenc házának 
eladásakor, 1807-ben szegődött inasnak Halasi 
Józsefhez és nála is szabadult 1809-ben, nem fia, 
legfeljebb rokona, talán unokaöccse volt Tósoki 
Ferencnek. Céhbe állása idején, 1818-ban anyja 
özv. Tósoki Józsefné néven szerepel az egykorú 
írásokban. 

A Tósoki családnak ez az ága szegényebb volt 
Tósoki Ferencéknél, különben az együtt lakó öz
vegy és fia nem lehettek volna kénytelenek már 
a fiú céhbe állásakor, bizonyára a céhtaxa és a 
céhlakoma megfizetése miatt, 100 Ft kölcsönt 
kérni a házukban lakó Gergely Sára árendásuk
tól. Mivel adósságukat többszöri sürgetésre sem 
fizették meg, sőt hitelezőjüket azzal fenyegették, 
hogy ha tovább sürgeti őket, házukból is „kive
rik", Gergely Sára 1819 novemberében beperelte 
háziurait. 

Pereskedésbe bonyolódott Tósoki József Tóth 
Imre magyar vargával is, aki 1825-ben szömörce-
aratásért járó bérének visszatartása miatt emelt 
panaszt ellene. Mindkét esetben exekútióval fe
nyegette meg a magisztrátus ingó és ingatlan ja
vait. E perek sorát nem ismerjük. Az utolsó, róla 
fennmaradt adat szerint a szömörceügy még 1826 
februárjában sem ért véget. 

Az Úrkút utcában két háza volt egymás mellett 
N. Deli Jánosnak. Ezek egyikét adta el 1809 no
vemberében Rozmán János nem tobaknak, 600 
Ft-ért. Vagyoni viszonyairól nem tudupk többet. 
Abból, hogy két ház tulajdonosa volt, minden
esetre arra gondolhatunk, hogy nem tartozott 
a szegény tobakok közé. 

Halasi Józsefnél volt inas 1784—1786-ig. Utána 
Franko vies Miklóshoz, majd ismét Halasi József
hez szegődött legénynek. 1791-ben állt céhbe. 
A kötelező két évi szolgálómesterség, majd a 
szintén kétévi bejárómesterség után három évig, 
1800—1802-ig atyamester, majd 1810—1811-ig, 
tehát szintén három évig céhmester. 1812 után 
már nem szerepel a céh jegyzőkönyvekben. Hu
szonegy évig tartó mesterideje alatt öt inast sze
gődtetett és tizenegy éven át kilenc legényt fog
lalkoztatott, de egyszerre kettőt egyetlen évben 
sem. Viszonylag konszolidált anyagi helyzetére 
mutat, hogy peres ügyei nem voltak. 

Az 1818-ben szabadult és 1825—1827-ig szol
gálómester iij. Deli János — többet nem tudunk 
róla — valószínűleg a fia, ill. árvája volt N. Deli 
Jánosnak, Garas Ferencné, majd Dékány Józsefné 
szül. N. Deli Zsuzsanna pedig a nővére. Kettőjük 
anyja talán az az öreg Deli Lászlóné, aki az 1807-
ben eladott Tósoki Ferenc-féle ház északi szom
szédságában, szintén az Urkútnál lakott. A Deliek 
családnevük elé tett N betűből következtetve 
nemesek voltak. 

A káptalan Urkúti Malmának szomszédságában 
lakott a 19. század első évtizedeinek Halasi Jó
zsef mellett másik igen vagyonos tobakmestere, 
Tóth Péter. Származásáról, inas- és legényéveiről 
alig tudunk valamit. 1790 táján születhetett és 
valószínűleg ahhoz a Tóth családhoz tartozott, 
amelynek legrégibb ismert tagja, János már 
a céh megalakulásakor mester. Tóth Ferenc, aki 
Szabó Imrénél inaskodott és 1807-ben nála is sza
badult, talán testvéröccse. Testvéri kapcsolatukat 
valószínűsíti, hogy mindketten Halasi Józsefhez 
szegődtek legénynek. Ferenc 1807-ben, Péter 
1808-ban. Ferencnek 1807 után, legalábbis Veszp
rémben, nyoma veszett. Péter viszont 1809-ben 
feleségül vet te mesterének, Halasi Józsefnek 
leányát, Annát és még ugyanebben az évben 
céhbe állt. 

Végigment a céhtisztségek ranglétráján. 1810— 
1811-ig szolgálómester, 1815—1817-ig bejáró
mester és közvetlen ezután, 1818—1819-ig atya
mester. Ennek marasztották 1820-ban is. Halasi 
halála után, 1822-ben elérte a céhmesterséget. 
Egyelőre csak két éven át választották meg, de 
alig 10 év múlva, 1831-ben és 1832-ben ismét a 
céh első embere lett. 1833-tól a céhjegyzőköny
vek megfelelő adatai hiányoznak, céhkarrierjét 
nem követhetjük tovább. Lehet, hogy azonos az
zal a Tóth Péterrel, akit a városi jegyzökönyvek 
céhmesterségével egy időben, 1831—1835-ig 
„külső gazdának" említenek. Ebben az esetben 
tehát mint apósa, városi hivatalt is viselt. 

Munkakörülményeit sajnos még kevésbé is
merjük. A céh fennmaradt irattára csak nagyon 
szórványosan és csupán 1818-ig ad róla felvilágo
sítást. Két inasáról és egy legényéről tudunk. 
1813—1817-ig még a kántorpénz befizetésének 
feljegyzése is hiányzik. Tényleges elmaradás ép
pen bejárómesterségének idején alig képzel
hető el. 

Annál részletesebb képet kapunk anyagi hely
zetéről. Amikor 1825-ben felesége meghalt és kb. 
35 éves korában ismét megnősült, a magisztrátus
tól vagyonának összeírását kérte. Kérését így in
dokolta: „Minekutánna első feleségem néhai Ha
lasi Anna meg halálozván tőle két neveletlen ár
váim maradtak Therézia mint egy 4 és Pál első 
esztendőbe valók, akiknek nevelések tekinteté-
bűl, de házi környülállásaimra nézve is másodikat 
házasodni kéntelenítettem, aminthogy veszprémi 
Gvárdián János Ürnak leányát Juliannát magam
nak feleségül el is vettem, ugyanazért a jövendő
beli zűrzavaroknak el távoztatására a fent neve
zett árváimnak bátorságokra mindennemű javai
mat öszve írattatni s meg becsültetni el határoz
tam". 

Az árvákra való tekintettel az összeíró depu-
tátusok külön rubrikában tüntették fel Halasi 
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Anna hozományának és közös szerzeményeiknek 
értékét. 

Tóth Péter ingatlanait mind közös szerze
ménynek minősítették: az Úrkúti Malom szom
szédságában levő 1500 Ft-ra becsült házát, az 
úgynevezett ,,kis telekben", Macovits László 
földje melletti 100 Ft értékű kukoricaföldjét és az 
ugyancsak 100 Ft-ra becsült kertjét. A kert Mé
száros Jánosé (nem tobak) és Dékán Józsefé kö
zött feküdt. Az összeírásban nem szerepel az a 
kukoricaföld, amelyet még 1819-ben a ,,Pajta 
alatt való kukorica telek"-ben Vas Gergelyné és 
a „Mikolányiak" (szintén nem tobakok) földjei 
szomszédságában vett meg 50 Ft-ért, Vetsei Jó 
zsef csutorástól. Vetsei, hogy polétás fiát sikkasz
tásának következményeitől mentse, volt kényte
len sürgősen értékesíteni ingatlanát. Lehet, hogy 
e földet még az összeírás előtt Tóth Péter is to
vábbadta, vagy talán már meglevő kukoricaföld
jéhez kapcsolta, ezért szerepel az összeírásban 
100 Ft becsértékkel. 

Közös szerzeményük az 50 Ft-ra becsült két 
tehén is. Istállójuk sajátságos módon nem szere
pel a jegyzékben. 

A bútorokból következtetve háza valószínűleg 
két szobából állt. A konyhán kívül volt kam
rája és ott állt az udvaron a ,,méhel" is. 

Tóth Péter szerint Halasi Anna hozományából 
íz összeírás idejére a bútorok, ill. a szobaberen-
iezési tárgyak közül csak egy 30 kr.-ra becsült 
,rossz fekete bőr szék" maradt meg, a többi mind 
itözös szerzeményük: a két tölgyfa ágy, egy fe
nyőfa ágy, egy ,,lésza", egy fekete , ,bőrkanapé", 
négy fekete bőrszék, egy ,,körtvél fa" asztal, két 
tölgyfa pad s ,,egy rossz asztal, egy pultos nagy 
olmáriom, egy politúros olmáriom, egy hosszabb 
s rövidebb tölgyfa fogas, egy közönséges falra 
való tükör, két nagyobb, egy középszerű és hat 
kisebb kép és egy réz gyertyatartó". Értékük 
63 Ft 60 kr. 

A konyhabútorok is közös szerzemények: 
„konyha olmáriom, egy fenyő láda és egy tálos". 
Az edényeket, evőeszközöket és egyéb konyha
berendezési tárgyakat, három, 1 — 1 Ft értékű 
cintányért, két, összesen 1 Ft-ra becsült „rossz 
réz lábost" és egy 30 kr. értékű hurkatöltőt ki
véve, amelyek az asszony hozományából marad
tak meg, szintén mind közösen szerezték: így a 
tízenkét cintányért, egy kis „leveses cintálat, hat 
pár kést, vellát és hat kalánt, egy pintes és három 
itzés öveget, három etzetes öveget tele etzettel, 
két öveg poharat, tíz nagyobb és kisebb fazekat, 
két lábost, egy hús vágót, két vas kalánt, sodró 
deszkát sodró fával, két szitát, egy rostát, két vas 
rostélt, vasalót egy vassal, sütő, förösztős és mo
só teknyőt, egy faabroncsos szapulló sajtárt, két 
vízhordó sajtárt, egy kis buborkás hordót, egy 4 
akós vasas káposztás hordót és egy 4, meg egy 5 
akós hordót", összesen 45 Ft 53 kr. értékben. 

Az egyéb felvett házi eszközök és gazdasági 
szerszámaik is közös szerzemények: a „vasvella, 
a fejő kanna köpüvel, a túrós prős, két öntöző 
kanna, egy fűrész, köszörű kő vályústul, 15 db 
kilós zsák, három pokróc és két ponyva", össze
sen 24 Ft 50 kr. értékben. 

Az agyi és asztali ruhák közül Halasi Anna 
hozományaként csak két „tollal teli párnát, két 

vánkost, egy sávolos meg egy silány abroszt és 
egy felső lepedőt" jegyeztek fel 16 Ft 30 kr. 
értékben. Java részük ugyancsak közös szerze
mény, mint ,,a hat alsó lepedő, egy kék tarka 
dunyha, egy paplan, hat párna tollal, nyolc ván
kos, közöttük négy vörös czihés, egy kék czihés 
és egy bőr vánkos; egy zöld ágyterítő, Öt abrosz, 
közülük két sávolos és végül hat vászon kendő". 
Értékük 58 Ft 65 kr. 

Viseleti ruháikat nem írták össze, csupán a ru
háikra való ezüstgombokat és ékszereiket. A 
gombokat egy pár ezüstfüggővel közös szerze
ménynek minősítették: így a „jankedlire való" 
16 pár, 14 lat súlyú, a „laiblira való" 26 db 8 1/2 
lat súlyú", a réklire való 4 db „filigran munkájú" 
és végül egy kicsi meg két nagy szintén „filigran 
munkájú" ezüstgombot összesen 57 Ft 30 kr. 
értékben. Az ékszerek közül a 20 Ft értékű 
„nyakra való ezüst lántzot és az egy pár 2 Ft 
30 kr-os, köpenyegre való ezüst csattot" Halasi 
Anna hozta magával. 

Egyéb vagyontárgyakhoz képest feltűnően 
csekély értéket képviselt Tóth Péter néhány kö
zös szerzeményű tobakszerszáma: ,,a két gázoló 
vállú, egy silány tőttő vállú, egy kazán, egy 
botska, öt fél kéz botska és egy aggató sámedli". 
39 Ft 45 kr-ra becsülték. 

Igen figyelemreméltó ellenben az a tétel, amit 
közös szerzeményként „a mesterségbe egy sum
mába vagyon" megnevezés alatt foglaltak össze. 
Ez 600 Ft értékben bizonyára a mesterség rak
táron levő nyersanyagát meg késztermékeit, a 
szattyán- és kordovánbőröket tartalmazta. 

Volt végül Tóth Péternek adósainál, Német 
János csapónál, a „hatrongyosi" Szedlák János
nál és bizonyos Kalaba Jánosnál 52 Ft követelése. 

Az egész vagyon ér téke igen tekintélyes ösz-
szeget, 2750 Ft 43 kr.-t tett ki. Ebből Halasi Anna 
hozományáé csupán 44 Ft. Meglepően kevés, ha 
arra gondolunk, hogy apja a veszprémi tobakcéh 
legtekintélyesebb és bizonyára leggazdagabb 
mestere volt. 

Feltűnő különben, hogy az összeírásból nem
csak a szőlő, a tehénistálló, a megszokott major
ság és ól, hanem sok más egyéb, a gazdálkodás
hoz nélkülözhetetlen felszerelés is hiányzik. Okát 
nemcsak a deputátusok felületességében kell 
keresnünk. Tóth Péter közel száz év múltán is 
fukar és furfangos emberként élt a veszprémi 
iparosok emlékezetében. A Veszprémi Hírlap 
egy 1929. évi cikkében olvassuk, hogy a „Kölkes 
Petinek" csúfolt mester úgy csapta be a tőle bir
kagyapjút vásárló zsidót, hogy a fehér gyapjú 
közé lisztfinomra szitált murvát hintett, amitől 
természetesen a gyapjú nehezebb lett és több 
pénzt kaphatott érte. 

Lehet, hogy az 1825. évi összeíráskor ezért 
kisebbíttette felesége hozományát és titkolta el 
egynémely javait, mert előre számított gyer
mekei későbbi vagyoni igényeire. Egyébként a 
conscriptió után is óvatosan gazdálkodhatott. 
Egyetlen perét ismerjük csupán, és ebben sem 
adósként szerepelt. 1828-ban 300 Ft-ot követelt 
sógorától, ifj. Halasi Józseftől. 

Mielőtt Hollósi Mihály az Ürkút mellé, Fridrik 
János szomszédságába került volna, céhbe állásá
tól, 1815-től 1824-ig külső mesterként valahol 
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vidéken dolgozott. Veszprémbe csak akkor köl
tözhetett, amikor 1824-ben megvette Monarell 
Józsefnek a ,,Bohém völgyre lemenő utcában" 
levő, Mándi János nem tobak és Kocsi Horváth 
Sámuel főszolgabíró „puszta fundusa" közötti há
zát, 800 Ft-ért. A ház azonban távol esett a Séd 
vizétől, ezért hamarosan, már 1825 elején elcse
rélte 190 Ft ráfizetéssel Szabó Ádám magyar 
varga házával. Ez volt az Ürkút melletti ház, 
Fridrik János és Czvekk János muzsikus háza 
között. 

Házának a cserelevélben feltüntetett topográ
fiai meghatározása, hogy ti. Fridrik János és az 
Úrkút szomszédja volt, teszi lehetővé, hogy Ha
lasi József ingatlanának közvetlen közelében ki
alakult tobakházcsoportot is az Úrkút, ill. az 
Úrkúti Malom és az Úrkút utca környékére he
lyezzük. 

Hollósi Mihályról 1815. évi céhbe állásán, ház
vételein és Boronyai Anna, nem tobakcsaládból 
származó feleségén kívül semmit sem tudunk. 
A céh jegyzőkönyvben szereplő Hollósi Józsefről 
is, aki talán testvére lehetett es bizonyára már 
Mihály beköltözése előtt Veszprémben lakhatott, 
csak annyit, hogy 1817^ben szolgálómesterré vá
lasztották. 

A két Hollósi volt megalapítója a 19. század 
egyik legjelentősebb tobakdinasztiájának. A 
családról, mint több ház állítólag gazdag tulaj
donosáról, emlékezik meg a Veszprémi Hírlap 
már említett cikke. Utolsó iparos tagja Hollósi 
István a 19. és a. 20. század fordulóján még tobak-
mesterséget tanult, de lakatos lett. Ö mondta 
el emlékeit a veszprémi tobakmesterségről e ta
nulmány írójának. 

5. ,,A Kis Kapura íöljáró vároldalban" 

Az eddig előfordult tobakházak egyikét sem 
helyezhetjük a mai Tobak utcába. Mind közelebb 
voltak a Sédhez. Az ismert tobakházak közül 
csak a Frankovics Jánosék által lakott kőházacs-
ka épült a ,,Kis Kapura föl járó vár oldalban". 

Frankovics János 8—10 évvel lehetett idősebb 
öccsénél, Miklósnál. A céhiratok inaskoráról 
nem tesznek említést. Feltételezhetjük, hogy mint 
Miklós, ő is legényként vándorolt Horvátország
ból Veszprémbe. 1769-ben vagy 1770 elején állt 
céhbe. Felesége, Karó Judit nem tobakcsaládból 
származott. Tíz évig, haláláig élt vele a kis ház
ban, amely csupán ,,egy bötsületes" szobából, 
kémény nélküli, tehát füstös konyhából és egy 
műhelynek is használt kamrából állt. Két kis
gyermekükkel Jánossal és Ferenccel elég nyomo
rúságos életük lehetett itt, hiszen még a kis ház 
sem volt az övék, valószínűleg az asszony roko
naitól bérelték. 

Anyagi helyzetükre jellemző házuk bútorzata 
és az a néhány ingóság is, amit mindkettőjük 
halála után, az asszony első, majd második házas
ságából született gyermekei miatt 1790-ben írtak 
össze. ,,Vagyon egy rozzant fekete ágy — olvas
suk az összeírásban — abban található 4 avét 
vörös sujtásos vánkos, két hasonló avét párna és 
egy avét tarka dunyha, fejér sujtásos fölső lepe
dővel edgyütt, két vörös és egy fejér sujtásos 

abrosz, már viselt, egy rossz asztal, egy fekete 
láda, almárjom, egy vas fazék, egy rossz gereben, 
két lyukvágó és három széles kapa, üllő, kala-
páts, egy rozzant fahátú szék, egy viselt zöld 
mente férfinek való és egy Biblia". 

Nem valami jelentős szerzeménye tíz év mun
kájának, még akkor sem, ha tekintetbe vesszük 
elhasználódásukat. Az ingóságokon kívül egyet
lenegy, 10 Ft ér tékű kis szőlőt vett csupán Fran
kovics János és csináltatta meg 60 Ft-ért a ház 
megrongált fedelét. Pedig semmiféle olyan adat 
nem maradt fenn, amelyből arra következtethet
nénk, hogy mint öccse, Miklós és unokafivére, 
Ferenc, iszákos vagy könnyelmű ember lett vol
na. Peres ügyeiről egyáltalában nem tudunk. 

Inast nem nevelt. Legényt kétszer szegődtetett. 
Szolgálómestersége után 1780-ban az atyamester
ségig jutott el. Ebben az időben már volt úgy, 
hogy öten laktak az egyszobás aprócska házban: 
a házaspár, a két kisgyermek és a tobaklegeny. 

Frankovics János 1780-ban bekövetkezett korai 
halála után felesége még két évig fizetett a céh
nek kántorpénzt, de nincs semmi nyoma annak, 
hogy akár egyetlen inast vagy legényt dolgoz
tatott volna. „Bizonyos — női — viseletben szük
séges ruházatot varrogatot t" . így próbált gondos
kodni gyermekeiről. Kuncsaftjai közül Majtényi 
Mártonné s Győry Imréné nevét ismerjük. 

A tobakmunka csak akkor indult meg újra a 
műhelynek is használt kamrában, amikor Molnár 
Mihály tobaklegeny 1785-ben feleségül vette a 
legalább már 30-35 éves özvegyet és céhbe állt. 
Előzőleg 7—8 éven át jó néhány mesternél volt 
legény, többek között Lalkovits Jánosnál, Hideg 
Lászlónál és Frankovics Miklósnál. Lehet, hogy 
éppen Frankovics Miklós közvetítette sógornő
jével a házasságot, ami ha nem is jelentett vala
mi jó partit Molnár Mihálynak, mégiscsak meg
oldotta hányatott legényéletét és biztosította 
mesterségének legszükségesebb feltételeit, ö t 
évig élt együtt Karó Judittal . Ez alatt az asszony 
neki is szült két gyermeket a két másik gyermek 
mellé: Mihályt és Józsefet. 

Molnár Mihály valami kis pénzt gyűjthetett 
legénykorában, de lehet, hogy már mesteridejé
nek legelején is eredményesen dolgozhatott. Ki
fizette az időközben megvett házon a 100 Ft adós
ságot, a ,,Kü kép alatt" 60 Ft-ért egy borsóföldet 
vásárolt, a Frankovics János kis szőlője mellett, 
az „almádi promontóriumon" pedig még egy 
„öreg szőllőt" 80 Ft-ért. Igaz, hogy az ingat
lanokért még némi tartozása maradt. De amellett 
kiegészítette lakásuk rozzant bútorzatát egy „új 
diófa asztallal, körülötte két hátsó paddal". Le
rongyolódott ágyneműiket egy dunyhával, „há
rom vörös sujtásos vánkossal és egy hasonló 
párnával"; viseleti ruháikat egy „fejrevalóval", 
konyhai és egyéb házi felszerelésüket „rostély-
lyal, tűzfogó lapitzkával, vasmatskával, furukkal, 
vonyókéssel", végül a műhelyt, a „tobakmester-
séghez szükséges minden féle instrumentumok
kal", közöttük „egy leásott meszes hordóval". 
Ügy látszik, sertést is tarthatott az udvaron levő 
,,hidas"-ban. 

Pedig legény nélkül, csupán egy-egy inassal 
dolgozott. Egyetlenegyszer, 1788-ban próbálko
zott legényszegődtetéssel, de ez sem sikerült 
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neki. A céh jegyzőkönyvekben utólag áthúzták a 
szegődtetésre vonatkozó bejegyzést. Lehet, hogy 
a 10 Ft bért kevesellette Kulits Márton vándor
legény, lehet azonban, hogy szálláshelyét kifo
gásolta, hiszen ekkor már az inassal együtt heten 
szorongtak az egyszobás füstös konyhájú kis 
házban, ő lett volna a nyolcadik. 

Alighogy megszülte Karó Judit negyedik kis
fiát, Molnár Mihálynak a másodikat, 1790 első 
hónapjaiban meghalt. A földingatlanokon levő 
adósság és a két apától származó gyermekek 
jussai miatt júniusban már összeírták vagyonát. 
1791. december 17-én pedig, miután szőlőit és, 
úgy látszik, borsóföldjét előzőleg már eladta és 
árverésen ,,mobiliáit" is pénzzé tették, megtör
tént a vagyon négy gyermeknek megfelelő négy
felé osztása és a hitelezők kielégítése. Molnár 
Mihály csupán a vároldalban levő kis házát tart
hatta meg, tobakszerszámain kívül egy-két búto
rát vásárolhatta vissza és néhai Frankovics Já-
nosék öreg Bibliáját. 

Az árverés után újranősült-e az akkor még alig 
több mint 32 éves mester, nem tudjuk. Ha a négy 
gyermek nála maradt, meg kellett tennie. De 
szüksége volt az új asszonyra inasai és legényei 
ellátása miatt is. Hiszen Karó Judit halála után 
még 12 évig szerepel neve a céhjegyzőkönyvek
ben. Igaz ugyan, hogy ez alatt az idő alatt le
gényt csak kétszer szegődtetett, inast csupán 
egyszer. Anyagi helyzetének további alakulását 
nem ismerjük. Aligha tartozhatott ezután is a 
módosabb tobakok közé. Céhtisztséget négy éven 
át viselt: 1788—1789-ig bejárómesterséget, 
1790—1791-ig atyamesterséget. A céhmesterségig 
nem jutott el. Az utolsó adat szerint 1802-ben, 
44—45 éves korában még élt. 

6. Helyhez nem köthető vagyonok 

Érdemes megemlíteni még néhány olyan va
gyoni vonatkozású adatot, amelyet nem tudunk 
ugyan helyhez kötni, de jellemző képet ad a 
veszprémi tobakok anyagi helyzetéről és sor
sáról. 

Ilyenekről tájékoztat mindenekelőtt Tobak Jó
zsef hagyatékának konscriptiója. Minden való
színűség szerint arról a Kovács Tobak Józsefről 
van szó, aki 1740-ben már mesterlegény (,,meg-
atta a társpoharat"), és mint Kovács Tobak Pál 
fia, kedvezményes fél taxával 1752-ben állt 
céhbe. 

Az apa Kovács Tobak Pál a 18. század első fe
lében egyike volt a legtekintélyesebb mesterek
nek. 1707-ben állt céhbe és 45 évig tartó mester
ideje alatt legalább tizenhét évig viselt céh
tisztséget: öt éven át, 1708—1712-ig szolgáló
mester, 1714-ben atyamester és tizenegy éven át, 
1718—1719-ig, 1725-ben, 1733—1738-ig és 1747— 
1748-ig céhmester. 1752-ben, 64—65 éves korá
ban szerepel utoljára a céh jegyzőkönyvében. 
Vagyoni viszonyait nem ismerjük, munkakörül
ményeit sem, de céhtisztségeiből következtetve 
jómódú embernek kellett lennie. 

Ez valószínűsítik fiának, Kovács Tobak József
nek javai, amelyeket ő örökölhetett, amikor ép
pen apja feltételezhető halálának évében állt céh

be. Talán csak erre várt tizenkét évi legényideje 
alatt, kb. 28—30 éves koráig. Munkakörülmé
nyeiről szintén nem maradt fenn adat, céhtisztsé
geiről is csak annyi, hogy 1753-ban szolgálómes
terré választották, 1756-ban pedig atyamesterré. 

Annál jellemzőbb, amit a közvetlen halála után, 
1766 februárjában , .maradékai" miatt készített 
rövid konscriptio családi helyzetéről és vagyoná
ról őrzött meg számunkra. Eszerint kétszer nő
sült. Első feleségétől több gyermeke született, 
akik nyilván mint árvák maradtak nála második 
nősülésekor. Családtagjait nevét nem ismerjük, 
gyermekeinek számát sem. 

Az összeírásban két háza szerepel, közülük az 
egyiket az összeírok ,,tobakháznak" nevezik. A 
tobakház előtt kert terült el, de volt a ,,város ré
tinél" egy másik nagyobb kertje, egy kukorica
földje és az ,,elő Hegyen" egy darab szőlője is. A 
földekhez megfelelő állatállománnyal rendelke
zett: három tehénnel, egy ,,rúgott borjúval" és 
két ,,sörtvés"-sel. Az eddig ismert legtekintélye
sebb tobakgazdaság ez. önmagában is biztosít
hatta a család megélhetését. 

Pedig Kovács Tobak József kertjei, földje és 
állatai mellett mesterségével is törődött. Tanúsít
ják a jegyzékbe felvett, de nem részletezett 
„mesterséghez való föstetlen bőr, 10 föstenyi való 
szattyán, 12 kész, eladni való béllés bőr, 13 má
soknak készített bőrei, 1 föstött, 12 föstetlen, 13 
munkában levő kecske, 11 juhbőr és 2 kis gida-
bőr". Ezen kívül ,,26 oka magyar gyapjú, 18 1/2 
oka kecskeszőr". Sajnos házai berendezését és 
egyéb ingóságait a testamentumban „specifikál
ták", ami a levéltárból nem került elő. A házak, 
kertek, kukoricaföld és szőlő az özvegynek, tehát 
második feleségének jutott, ,,2 teheneket és a 
serték", mivel az első asszony hozta magával, az 
ő gyermekeinek ítélték. 

Kovács Tobak Pálon és Kovács Tobak Józsefen 
kívül még három Kovács nevű tobak szerepel a 
céhjegyzökönyvekben. Csak az 1746 körül szüle
tett ifj. Józsefnek ismerjük pályafutását, vagyo
nát, családi és munkakörülményeit . ,,Ferkóról" 
csupán annyit tudunk, hogy 1770-ben inasnak 
szegődött Takács Tobak Istvánhoz, Gergelyről 
(? György is lehet) pedig, hogy 1780-ban Nagy 
Molnár Józsefnél volt legény. 

Mivel Kovács Tobak József hagyatékának ösz-
szeírása gyermekeit nem nevezi meg, egyikről 
sem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy köz
vetlen leszármazottja. Legalább ifj. Kovács To
bak Józsefet valószínűsíthetjük fiának, abban az 
esetben, ha apja már hosszú legényidejének ötö
dik évében vette el első feleségét. Mindenesetre 
figyelemre méltó, hogy feltételezhetően ő is köz
vetlenül apja halála után, 1766 áprilisában állt 
céhbe, szintén kedvezményes fél taxával. A ha
gyaték összeírását 1766 februárjában végezték. 

Bárkitől bármennyire örökölt is vagy szerzett, 
hamarosan anyagi gondjai támadtak. Céhbe állá
sa után, 1768 novemberében „elkerülhetetlen 
szükségében való táplálásához és haszonhajtásá
hoz" Salamon József zsidótól 187 Ft kölcsönt vett 
föl. Lekötötte rá „házát és minden ingó, ingatlan 
jószágát". A kölcsön visszafizetését 1769, József 
napjára ígérte. 1768 decemberében ismét 200 
Ft-ot kért Salamontól. Mivel a 387 Ft-ra növelt 
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adósságból a lejárati időre csak 100 Ft-ot törlesz
tett, hitelezője mint a püspökség ,,protectionalis 
zsidaja" az úriszékhez fordult panaszával és Ko
vács exekútióját kérte. Végrehajtották-e, nem 
tudjuk. Az ügy folytatásának nem találtuk nyo
mát. 

Ifj. Kovács Tobak József mindenesetre tovább 
dolgozott mesterségében. 1770-ben inast szabadí
tott és három éven át (1771, 1774—1775) legénye
ket is szegődtetett. Céhtisztességet azonban alig 
viselt. A szolgálómesterséget pénzen megváltot
ta, és tíz év alatt csupán egyetlenegyszer válasz
tották meg atyamesternek. Jellemző, hogy éppen 
atyamesterségének évében 1772-ben büntették 
meg ,,botránkoztató viseletéért". 

Ingatlanait és lábasjószágait nem ismerjük. In
góságairól azonban, mesterségének szerszámait 
kivéve, részletes képet ad az az összeírás, amit 
felesége, a nem tobak származású Polány Éva 
halálakor, 1775. december 31-én készítettek ,,két 
árvácskájuk", Katalin és Julianna jussairól. Az 
ingóságokat a szülők szerzeményei szerint osz
tályozták úgy, ahogy azokat ifj. Kovács Tobak 
József a tanácsbeli küldötteknek ,,meg muto
gatta". 

Eszerint valószínűleg az asszony hozományából 
való ,,házi eszköz", amely alatt bútorzat is érten
dő: ,,egy rámás ágy, egy kis pohár szék, egy 
tölgyfa asztal, egy hosszú pad láda, egy pár hatos 
szék, két örebb, övegbe foglalt kép, egy közép
szerű és két kisebb hasonló kép, egy feszület, 
fogason négy tisztességes táll, egy iczés öveg, 
négy fa tányér és cserépből való edény, lábos 
fazék táll, és tizenöt darabból álló apróbb, egy 
rokka, egy kis vízhordó sajtár, szapuló sajtár, két 
szita, két rosta, egy két akós káposztás tung és 
egy kis vasnyárs". 

, ,Ágybéli" és asztali ruháik közül amit ,,az ura 
vett míg edgyütt nem voltak: egy közönséges kis 
pamukos párna, két jó de viselt vánkos"; amit 
az asszony ,hozott a szülői tói: egy fölső csipkés 
gyolcs lepedő, egy paplany, két kék kartonyos 
vánkos, egy kisebb vörössel nyomtatott és két 
pamukos vánkos, egy kartony vánkos ciha, egy 
nagyobb és egy kisebb pamukos párna, három 
abrosz, négy asztal keszkenyő és egy kis kendő. 
Amelyet edgyütt szereztek: egy kék nyomtatott 
tollas dunyha, egy toll nélküli pamukos vánkos, 
egy szintén toll nélküli új nagy pamukos párna, 
öt új szakasztó ruha és két kendő". 

Nagyon alaposan írták össze az asszony visele
ti ruháit. Ezek: ,,egy gyöngyszínű pántér szok
nya, egy kaszer (kaszter?) szoknya, egy viselt 
mindennapi kaszter és egy szőr rékli, egy kar
tony és egy fejér velés rékli, egy rokolya hozzá 
való gyolcs fél ümöggel, négy hosszú ing, fehér 
csipkés gyolcs kötény, egy kék gyolcs kötény, 
egy viselt, de jó fekete selyem pruszlék, egy tisz
tességes fejrevaló, egy pár téli kesztyű, több 
keszkenyő és — végül — egy imádságos könyv". 

Kovács Tobak József további sorsát nem is
merjük. A felesége halála utáni év, 1776 novem
berében szerepel utoljára a céhjegyzőkönyvben. 
Kántorpénzt fizetett. 

Ugyanebből az évből, 1776-ból maradt ránk né

hai Tobak Márton házának leírása. Nem tudjuk, 
hol volt ez a nagyon rozzant épület, azt sem, mi 
okból vizsgálták meg a városi törvényszék kül
döttei. Tulajdonképpen azt sem állapíthatjuk meg 
bizonyosan, hogy a- céh jegyzőkönyvekben sze
replő két Szakács Tobak Márton közül melyiknek 
a hagyatéka. 

Az egyik 1756-ban állt céhbe, a másik 1762-
ben. Tekintélyesebbnek az idősebb látszik, hiszen 
1763-ban és 1768-ban csak ő lehetett céhmester, 
míg az ifjabb 1765—1767-ig legfeljebb atyames
ter. Az is elképzelhető azonban, hogy két céh
mestersége között az atyamesterséget is inkább 
az idősebb vállalhatta, és ez alatt az idő alatt 
szintén ő szegődtette, a mindkettőjük pályafutá
sának együttes 30 éve alatt szereplő összesen két 
legényt is. Ebben az esetben csak a tisztséget 
nem viselt, legényt egyáltalán nem szegődtető, 32 
éves korában már elhalálozott fiatalabb Szakács 
Tobak Márton élehetett olyan nyomorúságos 
körülmények között, amilyenre a leírt ház alap
ján joggal gondolhatunk. 

A küldöttek jelentése ugyanis azt állapítja meg 
az épületről, hogy: ,,sem a fedele, sem fája, 
annyival is inkább a fedése épen semmit sem ér, 
úgy annyira, hogy még . . . legkönyebb esőben is 
benne meg nem lehet maradni. Meg fedni is pe
dig eddig nem lehet, valameddig koszorú fát, 
vendégléczeket és fedél fákat nem tesznek a fe
dél alá. Ezen kívül is kiváltképen a konyha falai 
egy kis kőfalon kívül éppen keveset érnek, a szo
ba falai is fábul lévén, tsak igen keveset". 

Közel negyven év múlva, 1815 áprilisában vett 
házat 830 Ft-ért Vetsei János tobakmester, a nem 
tobak Petnár Jánostól. E házról csak annyit tu
dunk, hogy a Szent Benedek hegye alatt, Csitneki 
Antal szomszédságában állót. Csitneki 1794-ben 
Halasi József legénye volt. Róla egyéb adat nem 
maradt fenn. 

Vetsei azért vette meg Petnár házát, mert Lo-
vasberényből, ahol már mint mester, tíz évig dol
gozott, Veszprémbe kívánt költözni. 1814-ben 
állt itt céhbe. Egy évtizedes gyakorlatára való 
tekintettel, a veszprémiek remeklést nem kíván
tak tőle. Munkakörülményeit nem ismerjük. Céh
tisztségeiről is csak annyit tudunk, hog 1816-ban 
szolgálómester, majd 1826—1827-ig atyamester. 
1827 után már nem szerepel a céh jegyzőkönyvei
ben. 

A kézirat befejezetlen. A szerző a tervezett összege
zést a céhről, tagjainak vagyoni, társadalmi helyzeté
ről, a tobakcéh későbbi sorsáról már nem tudta elké
szíteni. Az olvasó azonban a közölt tanulmány alapján 
is világos, eleven képet kaphat a veszprémi tobakcéh 
életéről, gazdasági problémáiról, az egyes tagok va
gyoni helyzetéről, családi viszonyairól, erkölcseiről 
és ezen keresztül a 18. század második és a 19. század 
első felében a város egyik igen fontos rétegének: a 
kézműves iparosok életkörülményeiről. A mű így cson
kán is hasznos adatokkal járul hozzá a kézművesipar 
történetéhez. 

Szerkesztőség 
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FORRÁSANYAG 

A Bakonyi Múzeumban levő céhiratok, leltári számai: 
70.1321.1. — 70.1432.1. 

A Veszprém Megyei Levéltár tobakvonatozású anya
ga e tanulmány írója által készített másolatokban a mú
zeum adattárában: Ipartörténet 8198/1—168/69; 
8199/1—86/69; 8201/1—17/69. leltári szám alatt. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet a szerzőnek a Veszp
rém Megyei Múzeumok Közleményei 10. kötetében 

Das Komitatsmuseum zu Veszprém betrachtete es 
immer als seine Aufgabe, die Geschichte der Handwer
kerzünfte der Stadt und des Komitats aufzuarbeiten und 
die einzelnem Kleingewerbe zu beschreiben. Mit der 
Geschichte der Tobakenzunft von Veszprém begann 
sich Dr. László Nagy bereits in der dreißiger Jahren, 
als junger Direktor des Museums, zu beschäftigen. Ne
ben dem Sammeln gegenständlichen und schriftlichen 
Materials aus Veszprém und dem Komitat Veszprém 
führte er Studien auf diesem Sachgebiet in Erdély und 
auf dem Balkan. Seine Forschungen faßte er nach lan
ger Pause Anfang der 60-er Jahre zusammen. Der erste 
Teil seiner Studie erschien im Jahre 1971 im Band 10 
der Serie „Mitteilungen der Museen des Komitats 
Veszprém" unter dem Titel ,,Die Tobaken von Veszp
rém". In seiner Einleitung kündigte er die Fortsetzung 
seiner Studie und deren Inhalt an. Die Arbeit wurde 
1978 durch seinen Tod unterbrochen, der Abschnitt sei
ner Studie: Die Organisation und die Tätigkeit der 
Zunft, weiterhin das Verzeichnis der Beamten und 
Mitglieder der Zunft sowie ein dem ersten Teil ähn
liches genaues Quellenverzeichniss konnten nicht 
mehr fertiggestellt werden. Nachdem die Redaktion 
jedoch über das Material Kenntnis erhalten hatte, ent
schied sie sich für die Veröffentlichung des nicht 
vollständig beendeten IL und III . Abschnittes. Sie 
urteilte so, daß diese eine nützliche Ergänzung des 
ersten Teiles sind: sie geben der Gewerbebeschreibung 
einen gesellschaftlichen Hintergrund. Dem Forscher 
werden am ehesten die Quellenverzeichnisse fehlen. 
Diese zu rekonstruieren war aber für die Redaktion des 
Bandes nicht möglich. Die Quellen des IL und III . Ab
schnittes sind das Komitatsarchiv und das sich auf die 
Tobakenzunft beziehende Schriftmaterial des Museums 
(Zahlenangaben, Protokolle usw.). Ihre Archivnummern 
haben wir aus dem Quellenmaterial des ersten Teiles 
übernommen. 

Der IL und III . Teil der Abhandlung über die Tobaken 
von Veszprém berichtet, stellt die finanzielle und ge
sellschaftliche Situation der Zunft und ihrer Mitglieder 
dar. Der IL Teil beinhaltet die geschichtlichen Bedin
gungen der Entstehung der Zunft. Die Tätigkeit der 
Zunft regelnden Artikel vom Jahre 1692 bzw. deren 
Kopie von 1762 befinden sich im Archiv des Komitats 
Veszprém. In diesem Abschnitt ist die Rede vom ge
meinsamen Einkommen der Zunft, ihren Ausgaben, 
ihrer Geldwirtschaft, die der Autor aus den Rechnungs
angaben der Zunft feststellte, zusammenfaßte und bewer
tete. Die in den Artikeln vorgeschriebenen Quellen des 
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megjelent A veszprémi tobakok című tanulmánya első 
részéhez fűzött jegyzetanyagának (225—230. 1.) alábbi 
tételeire, amelyekből a szerző tanulmánya II. és III . ré
szének adatanyagát is merítette: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 14., 
17., 18., 19., 23., 24., 32., 33., 34., 38., 39., 4L, 57., 58., 59., 
60., 68., 153., 168., 177., 184., 189., 234., 248., 249., 250. 
számú jegyzeteire. 

gemeinsamen Einkommens sind: die Dingung und Frei
machung des Lehrburschen, die Dingung und Freima
chung des Gesellen*, Meisterschaft und Meisterprüfung, 
der Eintrit in die Zunft, das Katorgeld, Führen eines 
Schildes, und die Gebühren für das Einlösen des 
dienstleistenden Zeugnisse und nicht zuletzt das Straf
geld, das die Zunftmitglieder und Beamten dann 
zahlten wenn sie gegen die Vorschriften dehnten sich 
neben den Regeln, die sich auf das Gewerbe und die 
organisatorischen Pflichten bezogen, auch auf die 
Ausübung der Religion durch die Zunftmitglieder aus. 
Aus der Studie geht hervor, daß ein großer Teil der 
Gelder für gesellschaftliche Verpflichtungen und damit 
verbundenes gemeinsames Essen und Trinken verwen
det wurde, in die Entwicklung des Handwerks wurde 
kaum etwas gesteckt. 

Ein wichtiger Teil dieses Abschnittes ist der wirt
schaftliche Kampf, den die Zunft mit den aus den Zünf
ten ausgeschlossenen jüdischen Lederbereitern und Le
derhändlern führte. Der Autor stellt anschaulich und 
mit vielen Angaben illustriert den unbezwingbaren 
Nachteil der Zunftproduktion, die das Zeitalter ihres 
Niederganges erlebt, dar, gegenüber den außerhalb der 
Zünfte Stehenden, die die freieren, ungebunderen For
men des frühen Kapitalismus praktizieren. 

Im III . Teil der Studie deckt der Autor, indem er die 
Topographie der Gruppen der Tobakenhäuser von 
Veszprém zugrundelegt, das Leben ihrer Bewohner, 
ihre Familienbeziehungen, gesellschaftliche und Vermö
genssituation auf. Es ist sehr schade, daß die vom Autor 
geplante Landkarte, die den Platz dieser Hausgruppen 
zeigt, nicht mehr fertiggestellt werden konnte. 

In diesem Abschnitt zeichnet er ein anschauliches 
Bild von den Bewohnern der Häuser, gibt er einen 
Einblick in ihr Leben innerhalb der Familie, der Zunft, 
in ihre Moral, macht er uns mit ihren Vermögens
verhältnissen bekannt. Die Quellen hierzu sind die 
Zunftprotokolle und die Urkunden verschiedenen Be
hörden. Aus den Erbschaftsinverturen sind die Ein
richtungsgegenstände erkennbar; Beweise des Wohl
standes oder des Elends. Das zitierte Sprachmaterial 
gibt wichtige Angaben zur Sprache des Handwerks 
ebenso wie zum Zustand der ungarischen Sprache der 
Gegend von Veszprém im 18. und 19. Jahrhundert , zu 
ihren mundartlichen Eingentümlichkeiten. Der Stil der 
Studie, hauptsächlich die anschauliche Darstellungsart 
des dritten Abschnitts, spricht auch für die schriftstelle
rische Veranlagung des Autors. 

LÁSZLÓ NAGY 

DIE TOBAKEN DER STADT VESZPRÉM 

(Ein lederverarbeitendes Kleingewerbe im 18. und 19. Jahrhundert) 
(II. und III. Teil) 




