
RÖZSANÉ LENDVAI ANNA 

ADATOK SÜMEG ÉS TAPOLCA 
XVII—XIX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÉZMŰIPARRA 

i. 
Zala megye mezővárosai XVII. századra visz-

szanyúló, 1848 előtti céhes ipara fejlődésének 
és céhes életének feltárása érdekében folytatott 
kutatásom1 a megye történelmi területére terjedt 
ki. így felölelte Zala megyének Veszprém megye 
és Zala megye 1950. március 16-ával megállapí
tott,2 majd 1978. december 31-ével történt módo
sítása3 szerinti határain kívül eső Sümeg és Ta
polca céhes iparát is. A jelenlegi Veszprém me
gye múltjának feltárásához kíván e tanulmány 
adalékul szolgálni a területén fekvő két város 
céhes iparára vonatkozó korábbi és újabb kuta
tási eredmény közrebocsátásával. 

A két város földrajzi fekvése, egymás
tól — légvonalban — mintegy 15 km távolsága, 
táji, környéki adottságaik, sorsuknak a történe
lem során alakulása, gazdasági, jogi, valamint 
lakosságuk társadalmi helyzetének hasonlósága 
s — mint látni fogjuk — kézműiparuk rokon vo
násokat eredményezett. 

Vizsgált korszakunkban Sümeg és Tapolca me
zővárosok voltak. A mezőváros — mint a feudá
lis kori Magyarországnak a régebbi jogtörténet
írás által kellően meg nem világított intézmé
nyét — vizsgáló dr. Csizmadia Andor4 a mezővá
ros meghatározásánál az elnevezés nyelvi jelen
téséből indul ki, megállapítva, hogy az földmű
velői környezetből kinövő önkormányzati egy
ségre utal, amelynek jellege falusias, már a kö
zépkorban piaca van és több-kevesebb kézműves 
lakosa volt. A XVII. században a körülkerí tet t 
városokkal szembeállítva használják a mezővá
ros kifejezést, s azt értik rajta, hogy nincs fallal 
körülkerítve, mintegy a mezőben áll. 

Az ilyen település latin elnevezése: oppidum, 
a középkori magyarországi latihság sajátlagos 
kifejezése, a XV. században válik általánossá. 
Ugyanakkor még a XVIII . század elején sem 
egységes a latin megnevezés, mert a nagyobb 
mezővárosokat sokszor ci vi fásként is említik. 

A XVIII . század elején bekövetkező viszony
lagos konszolidáció során újból rendeződő igaz
gatási területi egységek közé tartozó mezőváro
sokat dr. Csizmadia Andor földesuruk, illetőleg 
történeti kialakulásuk szerint csoportosítja. 
Egyik változatként jelöli meg az egyházi földes
úri mezővárosokat. Ezeket jogállás szempontjá
ból privilegizáltakra és nem privilegizált, cont-
ractualis mezővárosokra osztja fel." Előbbieknek 
a királyi vagy király által megerősített földesúri 
privilégiumokkal rendelkezőket nevezi, míg az 

utóbbiak abban különböztek az egyszerű job
bágyközségektől, hogy a földesúrral kötött szer
ződés szerint vagy a földesúr engedélyével szol
gáltatásaikat kollektive teljesítették, s általuk 
választott tisztviselőikkel intézhették a nekik át
engedett ügyeket.5 

A nem privilegizált mezővárosok és földes
uruk között létrejött megállapodások alakja és 
megnevezése azonban csak később állapodott 
meg. Ennek egyik példája éppen a sümegi vitézlő 
néppel Bosnyák István veszprémi püspök, mint 
földesúr által 1643-ban kötött contractus, amely 
privilégiumlevél alakjában jött létre,6 s emiatt 
e contractust a későbbi évek során visszatérően 
privilégiumként is említik. 

Az egyházi mezővárosok közé tartozott a 
veszprémi püspök földesúri hatalma alatt állott 
Veszprém, (amelynek egy részében ugyan a káp
talan is földesúr volt), valamint Sümeg és Ta
polca.7 

A két város helytörténetére vonatkozó iro
dalom igen kevés. Sümeg viszonylatában alapve
tőnek kell tekinteni Ádám Iván kutatási ered
ményeit feltáró és rendszerező összefoglalását.8 

Ez azonban a település fejlődésének — a szerző 
kora szerinti történelemszemléletnek megfele
lően — fontosnak tekintett eseményeit csak a 
XVIII. század végéig ismerteti. Az ezt követő 
időszak utánra pedig csak azt a megállapítást 
tartalmazza, hogy a község irattárába tartozóan 
a XIX. század elejétől „számtalan irat van, amely 
a város gazdászati, társadalmi, pénzügyi és neve
lési viszonyairól világos képet nyújt".9 „Tartal
mukról máskor."1 0 Erre azonban nem került sor. 

Csak két, sümegi vonatkozású régebbi művet 
említ Kosáry Domokos Bevezetés a magyar tör
ténelem forrásaiba és irodalmába с munkájá
ban." Az újabb kutatási eredményeket Koppány 
Tibor és Kozák Károly ezeket közreadó publiká
cióiból s ismeretterjesztő összefoglaló munkájuk
ból ismerhetjük meg.12 Régebbi feldolgozások 
találhatók a dr. Bodor Antal összefoglalásában 
megjelent bibliográfiában.13 

Tapolcát illetően nemcsak egy, teljességre tö
rekvő monográfia, de a résztanulmányok hiánya 
is megnehezíti a kutató munkáját; ezen legfel
jebb csak az 1930-as években megjelent — első
sorban a földrajztudomány oldaláról megközelí
tett — két dolgozat segíthet.14 

A sümegi mezőgazdasági termelésről kapunk 
részadatokat az ottani uradalom XVIII . századi 
majorsági gazdálkodását ismertető tanulmány
ból.15 A sümegi ipart illetően egy néprajzi aspek-
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t. a—b ábra. A sümegi csizmadiacéh behívótáblája 1755-ből (Elpusztult. Fényképe a Veszprémi Bakonyi Múzeum
ban) 

Abb. 1. a—b. Zunfttafel der Stiefelmacher-Zunft in Sümeg aus dem Jahre 1755 (Zerstört. Foto im Bakonyi-Museum 
zu Veszprém) 

tusú (s az 1848 előtti időkre csak nagy vonalak
ban visszatekintő) pulikáció jelent meg, amely 
a fazekasipar múltjáról szolgáltat adatokat." ' 

A két város ipara múltjáról fontos adatokat 
tartalmaznak a Zala Megyei Levéltárban őrzött 
különféle összeírások és az 1828. évi országos 
összeírás. 

A céhes iparra vonatkozó kutatáshoz elenged
hetetlen A magyarországi céhes kézművesipar 
forrásanyagának katasztere.I7 Ez ad tájékoztatást 
a kutatásnál kiindulópontként figyelembe jövő 
írásos és tárgyi céhemlékekről és ezek őrzési he
lyéről. Az utóbbiak közül ki kell emelnünk az 
Országos Levéltárat, ahol a Helytartótanács Acta 
Mechanica iratsorozatában találhatók a céhek 
alakulására vonatkozó iratok. 

Sümeg és Tapolca céhes ipara tárgyi emlékei
nek tárháza volt a Sümegi Darnay Múzeum,18 

amelynek anyaga 1909-ben tulajdonosának 
felajánlása folytán — állami tulajdonba, majd 
1937-ben a keszthelyi múzeumba került. Anya
gának tekintélyes része 1945 tavaszán a zala
egerszegi állomáson bombatámadás áldozata 
lett.19 Fennmaradt azonban a Keszthelyi Balatoni 
Múzeum őrizetében a gyűjteménynek a volt tu
lajdonos, Darnay Kálmán által készített ún. „ró
zsaszín fedelű" leltára, amely ma egyik — bár 
másodlagos, de nélkülözhetetlen — forrása a sü
megi és a tapolcai céhes ipar történetének. Ennek 

felhasználásával is folytatott céhtörténeti kuta
tást a Keszthelyi Balatoni Múzeumban dr. Nagy-
bákay Péter, aki kutatási eredményeit e tanul
mány megírásához készséggel ajánlotta fel és en
gedte át, amiért hálás köszönetet elsősorban 
e helyen tartozom mondani.20 Neki köszönöm azt 
a tájékoztatást is, hogy elpusztult sümegi céhbe
hívótáblákról készült fényképlemezek a Veszpré
mi Bakony Múzeumban találhatók. E tájékoztatás 
nyomán vált lehetővé azoknak itteni bemutatása, 
amiért a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgató
ságának mondok köszönetet. A Keszthelyi Bala
toni Múzeumban őrzött írásos és tárgyi források 
közvetlen tanulmányozásáról sajnos le kellett 
mondanom a múzeum épületének több éve tartó 
külső-belső renoválása és gyűjteményei nagyobb 
részének emiatti átmeneti őrzési módja folytán, 
amely a kutatást lehetetlenné tette. 

II. 
Zala megye történetírói valamennyien foglal

koznak a másfél évszázados török hódoltság 
okozta pusztulással, és statisztikai adatokkal bi
zonyítják, hogy a középkorban virágzó gazdaság 
és sűrű településhálózat szinte teljesen tönkre
ment. 

Rendkívül nehéz a XVII. századi mezővárosok 
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képét megrajzolni. Bár összeírások maradtak 
fenn e korból is, de mert nem egységes szem
pontok szerint készültek, csupán hozzávetőlege
sen állapíthatjuk meg, hogyan, milyen mértékben 
nyomorodott el népességük. Az összeírások ipa
rosokról meg sem emlékeznek, így ipartörténeti 
szempontból nem használhatók. 

Sümeg már a középkorban is püspöki birtok, 
Tapolcát 1554-ben adták bérbe a lövöldi karthau
ziak a veszprémi püspöknek. A bérbeadást a ki
rály 1557-ben erősítette meg.21 

Sümeg XVI. század végi, XVII. század eleji 
lakosságáról a rovásadó-összeírások alapján a 
következő adatok állnak rendelkezésünkre. 

1564: 5 adófizető, 3 szolga, 5 zsellér, 2 mene-
kült nemes, 6 egyéb porta, 

1584: 3 adófizető, 9 zsellér, 22 szolga, 5 puszta 
telek, 

1598: a püspök 10, a menekült zsellérek 5 ház 
után fizetnek, 

1609, 1610, 1612, 1613: mindössze 1/4 adófizető 
telek, 

1618: 1/2 adófizető telek; 13 telke van a szabad 
királyi hajdúknak.23 

A lakosság a XVI. század végén a vár védelme 
alá húzódva a várhegy nyugati lejtőjére tele
pedett, tagjai főleg a várban szolgálatot teljesítő 
katonák, zömmel hajdúk és családtagjaik.24 

A XVI. század végétől a veszprémi püspökök 
Sümegen laknak. Jelenlétük a város megerősö
dését jelenti. 

Tapolca XVI. század végi, XVII. század eleji 
lakosságára vonatkozóan a rovásadó-összeírások
ból a következő adatokat ismerhetjük meg. 

1554: 17 adófizető telek, 
1564: 17 adófizető, 3 szegény, 8 zsellér és a 

malomnak 3 adófizető telke van,25 

1584: 2 1/2 adófizető, 16 szegény és zsellér, 
13 szolga és szabados, 11 újratelepített 
és 34 puszta telek, 

1598: a veszprémi püspök szabad jobbágyainak 
51, a plébánosnak 10 háza van, 

1609: 9 adófizető, 
1618: 2 adófizető, 11 puszta, 2 szabados, 14 ház 

felégetve Szent György ünnepe körül.26 

1553-ban Tapolcán a templomot palánkkal vet
ték körül.27 Néhány évvel később, 1561-ben a 
török ki-be járt Tapolcán, és ott huszárvárat 
akart építtetni.28 1587-ben Tapolca a ,,Tihan épü
letire députait faluknak" sorába tartozik.29 

Sümeget 1656-ban Széchényi György püspök 
fallal építtette körül, s erről a falról jegyzi meg 
Ádám Iván, hogy 1879-ben még állt. A fal 9 m 
magas, 1 m széles volt, 3 oldalról kerítette be a 
várost, a negyedik oldalával a várra dőlt.JU Ettől 
az időtől tekintjük Sümeget Zala megye egyetlen 
biztonságos, valóban védett városának, s éppen 
ezért itt tartják az 1660-as évektől a megyegyű
léseket is.31 

Tapolca 1656-ban püspöki mezőváros lesz, 
megindul az újranépesedés, a szabad hajdúk tele
pítése.32 Széchényi György püspök „szabadleve
let" ad a városnak, amelyben kinyilatkoztatja az 
újratelepülőknek, hogy ,,. . . azon szabadságban 
fogjuk tartani, mind mi, mind pediglen utánunk 
való következő püspök, az mely szabadságbán 
vannak és tartatnak más Véghelyekben ezekben 

hasonló szabad legények". Szabadalmaikat rész
letezi is: ,,. . . semminemű paraszt munkákra és 
robottára s szolgálatra nem kényszerítjük eőket, 
se most, se ezután soha . . . mint másutt a szabad 
legények, úgy eők is szolgállanak fegyverekkel. 
És szabad legyen nékik ezen városban házukat, 
majorukat, kerteket csinálni, szőlőhegyeit, hatá
rát ezen városnak és földét élni, szintén mint az 
itt való jobbágyok élik, az egy Dézsmán kívül 
semmit tőlük ne adjanak".33 

Hasonló kiváltságlevelet kap a sümegi vár 
alatt megtelepült lakosság 1643-ban Bosnyák 
István püspöktől. A privilégium a ,,. . . Sümeg 
városban lakó tisztelt nemes és agilis lovas vala
mint gyalogos katonák részére" szól. A török 
veszély miatt már korábban itt letelepedett ne
mes és nem nemes katonák (agilisok) régebbi 
kiváltságait (házukra, szántóföldjükre, szőleikre, 
kaszálójukra vonatkozó tulajdonjogokat, beleért
ve az eladási jogot is) erősíti meg. Természetesen 
mindezt az uradalom keretein belül, a földesúri 
úriszék joghatósága alatt.34 

A portális összeírások adatai — hogy az össze
írok egyáltalán adózóképesnek találták váro
sainkat — egyértelműen bizonyítják, hogy a 
vérzivataros XVII. században a sümegi 1643. és 
1656. évi privilégiumok következtében meg
erősödött mezővárosok jelentik csupán a lét
feltételeket. A vár biztosítja a védelmet, a kato
náskodás viszont gazdasági és jogi felemelkedést 
jelent a jobbágyok számára. Sümeg katonai fon
tosságát bizonyítja, hogy oppidum privilegiatum 
jogállását 1643-at követően, 1768-ig, minden 
püspök megerősíti.35 

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy Sümeg és 
Tapolca mintegy szigetet jelentett a végigdúlt 
Zalában, hiszen egy 1658-ból származó rectifica-
tio portarum szerint Tapolca vidékén 13 község 
teljesen elpusztult, míg ugyanebben a városban 
csak 7 ökrös, 21 gyalogjobbágyot és 41 hajdút 
találtak.36 

Iparos népességre Sümeg vonatkozásában utal 
néhány szórványadat. A vár feltárása és helyre
állítása során felszínre került edény-, kályha
csempe- és kályhaszemtöredékek fejlett fazekas-, 
kályhásiparra engednek következtetni.37 Számí
tásba kell venni, hogy Sümegen a földesúr itt-
lakása folytán ún. urasági kézművesek is tevé
kenykedtek.3 8 A két városban és környékükön 
élő népesség ellátása iparosok tevékenykedését 
tette szükségessé. Ezt bizonyítják a XVII. századi 
céhalakulások. 

A zalai mezővárosokban a céhalakulás a XVII. 
században két periódusra osztható: az első az 
1630—40-es, a második az 1680—90-es évekre 
esik. A céhek ekkor kérik vagy kölcsönzik a 
privilégiumokat. Két mezővárosunkban azonban 
az 1611-ben alakult sümegi vegyes céh és az 
1642-ben alakult csizmadiacéh kivételével a 
céhek a század 70—80-as éveitől alakulnak.39 

A céhalakulások alapján az iparok milyenségét 
vizsgálva, meg kell állapítanunk, hogy az általá
ban nem tér el a többi Zala megyei mezővárosé
tól. 

A céhtörténetben számtalan példa van a céh
alakulásnak arra a módjára, hogy a város mes
terei más város már korábban megalakult céhé-
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2. a—b ábra. A sümegi takácscéh behívótáblája 1828-ból (Elpusztult. Fényképe a Veszprémi Bakonyi Múzeumban) 
Abb. 2. a—b. Zunfttafel der Weber-Zunft in Sümeg aus dem Jahre 1828 (Zerstört. Foto im Bakonyi-Museum zu 

Veszprém) 

töl kérték kölcsön, vették át szabályzatukat. Pá
paiaktól való a sümegi csizmadiák 1642. évi céh
levele, amelynek eredeti kiadója Pozsony volt. 
Pozsonyból való a sümegi takácsok 1682. évi 
céhlevele. (A pozsonyi takácscéh a takácscéhek 
fő- vagy anyacéhe; még a XVIII . században is 
hozzá fordulnak art ikulusokért más városok ta
kácsai.) A tapolcai csapómesteiek Bazin város 
csapóitól kérték és kapták az artikulusokat 1698-
ban. 

Az említett ,,céhlevél vándorlás"-okon kívül 
jóval hosszabb utat bejárt céhlevelekre is van 
példa Zala megyében, hiszen például a keszt
helyi gombkötő-privilégium (1701) artikulusai 
Pozsonyból Sopronba, majd Szombathelyre, aztán 
Sárvárra kerültek kölcsönzésre, majd tőlük kérik 
a keszthelyi mesterek 1701-ben. 

A XVII. század végén alakul a tapolcai szabó
céh (1682) és vargacéh (1699). Előbbi Keszthely
től veszi át a szabályzatot, utóbbi pedig az eszter
gomi vargákét . 

Egyik jellegzetes vonása a XVII. századi céh
alakulásoknak a vegyes céhek létrejötte. Ezek 
olyan céhek, amelyeket különböző iparok mes
terei alakítottak. így például a zalai mezőváro
sokban szűcsök, kádárok, szíjgyártók, lándzsa-, 
íj-, pajzs- és kopjakészítők, valamint kovácsok 
alkotják a vegyes céheket. 

A tapolcai vegyes céh a keszthelyi mesterektől 
kérte az art ikulusokat 1676-ban (Keszthelyen 

1636 óta létezik vegyes céh), kérdésesek viszont 
az 1661. évi sümegi vegyes céh levelének előz
ményei.40 Ezt a privilégiumot dátuma szerint a 
sümegi kádárok, szűcsök, csiszárok, íj-, lándzsa-, 
pajzskészítők, szíj- és nyereggyártók Tapolcától 
kérik 1661-ben. A tapolcai vegyes céh viszont — 
mint említettük — 1676-ban alakult. Ennek az 
időbeli ellentmondásnak az lehet a magyarázata, 
hogy a tapolcai vegyes céh privilégiumán talá
lunk egy korábbi dátumot (1480), tehát már a 
XV. század végén is lehetett kiváltságlevelük, s a 
sümegiek ezt kérhették kölcsön. További kérdés
ként jelentkezik, mi lehetett az oka annak, hogy 
a sümegiek 1661-ben a tapolcaiak artikulusait 
veszik át, amikor — mint már említettük — 1611-
ben már alakult Sümegen vegyes céh. 

A XVII. századi céhlevelek másik sajátossága 
a megerősítés (confirmálás), amely a mezőváros 
földesurától származik, s bizonyítéka annak, 
mennyire függtek a céhek a földesúrtól. Szent-
gróton például Hagymási Berekszói István vár
kapitány, a város ,,örökös ura", Keszthelyen 
Ákosházy Sárkány Miklós, majd Bakács Sándor, 
Babolchay Ferenc confirmálnak. Sümeg és Tapol
ca földesura a veszprémi püspök volt, s a céhek 
artikulusait ő confirmálja, egyes céhleveleket 
többször is, például a sümegi csizmadiákét 1642., 
1648., 1659., 1687., 1711. és 1720. években.41 

A XVII. századból való privilégiumok egyrészt 
bizonyítják a céhek létét, a céhkiváltság meg-
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szerzésének útját és módját, másrészt tartalmaz
zák a tagok kötelességeit és jogait, valamint a 
céhélet szokásait. Utóbbiak ismertetésére — is
métlés elkerülése végett — nem kerül sor, mert 
az korábban más helyen megtörtént.42 

Sajnálatos, hogy Sümeg és Tapolca XVII. szá
zadi céhes életéből tárgyi emlékek (pecsét, céh
láda, korsó stb.) nem maradtak fenn. 

I I I . 

Míg a mezővárosok XVII. századi összeírásai 
— amint említettük — az ipar vonatkozásában 
annyira szűkszavúak, úgyszólván semmi adatot 
sem szolgáltatnak, addig a XVIII . századi mező
városi ipar vizsgálatának elengedhetetlen forrá
sai. Egyrészt azért, mert ezek mutatják meg, 
hogy a török kiűzése után képes-e s milyen mér
tékben egy-egy helység az újjáépítésre, a nyu
godtabb körülmények között a termelőmunkára, 
mintegy komplex képet adnak a mezőváros gaz
dasági életéről, társadalma helyzetéről, másrészt 
azért fontosak, mert általában feltüntetik az ipa
rosokat. Ezeknek a conscriptióknak a segítségé
vel mérhetjük le, történt-e előrelépés az elkö
vetkezendő közel másfél évszázad alatt. 

Az összeírásokhoz hasonló fontosságú a hely
történeti irodalom ismerete. Bevezetőmben je
leztem, hogy városaink vonatkozásában kevés 
feldolgozás létezik. Kevés a rendelkezésünkre 
álló egyéb forrás is. Felhasználásuk mégis szük
séges, mert a conscriptiók csupán egy-egy év 
adatait közlik. Miután az 1711., az 1750. és az 
1770. évi összeírás kevésnek bizonyult mind a 
városok gazdasági, társadalmi képének, mind a 
XVIII . századi iparuk helyzetének megrajzolásá
hoz, felhasználtam minden további forrást; így is 
csupán azokat a hatóerőket próbáltam vizsgálni 
— a teljesség igénye nélkül —, amelyek a váro
sok kézműiparát befolyásolhatták pozitív vagy 
negatív irányban. 

Az első hiánytalan, biztos és pontos XVIII . 
századi összeírás 1711-ből való. Ekkor például 
Keszthely 131 vagy Kanizsa 84 adózó családfőjé
vel szemben Sümegen 55, Tapolcán 50 családfőt 
írtak össze.43 Megdöbbentően alacsony a család
fők száma, de számításba kell venni, hogy alig 
20 év telt el a török uralom felszámolása óta. 
Lipót király 1701-ben megszünteti ugyan a vég
vári katonaságot,44 a török harcokat követő ku
ruc háborúkban váltakozó hadiszerencsével, de 
még az események gyújtópontjába kerülnek me
zővárosaink 1709-ig. Ekkorra Sümeg már nagy
jából újjáépült az 1701. évi, az egész várost porrá 
égető tűzvész után,45 Tapolcán pedig Volkra Já
nos veszprémi püspök elismerte az 1656. évi sza
badságlevélben írt jogokat. Számolnunk kell 
viszont az 1711. évi pestisjárvány hatásával is; 
Tapolcán például a csekély számú lakosságból 
30-an haltak meg.46 

Városaink mezőgazdasági jellegét a bevetett 
területek nagysága, az igásállatok és tehenek 
száma bizonyítja. Ugyanakkor az iparosok száma 
is szép, de nem tűnik ki az összeírásból, hogy 
milyen mesterséget űznek. Az a kérdés is fel

merül, hogy milyen mértékben tekinthetjük őket 
iparosoknak: a mezőgazdasági munka-e a főfog
lalkozásuk, s az ipart csupán annak kiegészítése
ként gyakorolják, vagy a vagyoni helyzetük 
olyan szegényes, hogy kényszerítő körülmény 
számukra a mezőgazdasági termelés is. 

E kérdés megítélésénél figyelembe kell venni, 
hogy a XVIII . század eleji kézműveseknél a me
zőgazdasággal való foglalkozás annyira elterjedt, 
hogy ennek az iparfejlődés érdekében történő 
megakadályozása kormányzati célkitűzés volt. 
A külföldről behívott iparosok kedvezményeit és 
működésük egyes feltételeit meghatározó tör
vényben az országgyűlés azzal az indokolással 
veszi tudomásul a Helytartótanácsnak azt az in
tézkedését, miszerint a behívott iparosoknak tel
kük ne legyen, ,,nehogy ezeknek művelése őket 
a kézművességtől elzárja".47 

1711-ben Tapolcán 22 mestert írnak össze, ami 
a családfők 44% -a. 50% -uk rendelkezik szőlővel, 
a város összes bortermésének kb. 1/3-a tőlük 
származik, összeírnak még 8 méhészt, 2 keres
kedőt. A vetésterület 23% -a iparosoké, de ez 
csupán 6 mesteré, akik rendelkeznek igásállatok
kal is. Feltehető, hogy a 22 kézműves éppen azért 
foglalkozik iparral is, mert szegényes vagyoni 
helyzetük kényszeríti őket a létszükségleti cik
kek (eszközök, szerszámok és ruházati cikkek) 
előállítására, esetleg eladására. Még inkább ezt 
látszik igazolni Sümeg iparosainak szegénysége. 
Itt 18 kézművest írtak össze (6 kereskedőt is); 
6 mesternek semmije sincs, további 4-nek csupán 
adóssága. A többi 8 iparos közül 3-nak van sző
lője, 2-nek vetése. 

Ha összevetjük két mezővárosunkat például 
Kanizsával — ahol 20 iparost talált az összeírás, 
s közülük 16 összesen 113,5 köbölnyi földet, az 
összes terület 24% -át birtokolja —, úgy tűnik, 
hogy míg Sümegen és Tapolcán létszükséglet az 
iparral való foglalkozás, Kanizsán főfoglalkozás 
a mezőgazdálkodás, s az iparosok csak a téli hó
napok okos kihasználásaképpen űzték a mester
séget. Sümeghez és Tapolcához Keszthely hason
lítható, ahol a 42 mester 198,5 köbölnyi vetéssel 
rendelkezik ugyan, de 20-an igaerő nélküliek, 
tehát gabonatermelésre úgyszólván képtelenek. 
Feltehető viszont itt is a jelentős szőlőgazdálko
dás szerepe, ami a Balaton környéki mezőváro
sokban közös vonás.48 

Ismerve az 1711. évi összeírás iparosadatainak 
szűkszavúságát, mégis jelentősnek kell tartanunk 
az 1715. és 1720. évi összeírással szemben, ugyan
is ekkor még csak nem is jelezték a kézművese
ket. Zala vármegyét a bihari összeírókra bízták, 
akik nehézségekkel küzdve végezték munkáju
kat, egyrészt a megye nagysága és a községek 
nagy száma miatt, másrészt azért, mert nekik 
idegen, nehézkesen bejárható terület volt. Még 
ekkor is viseli a vármegye a török és kuruc há
borúk, valamint a pestis nyomait; s az összeírok 
is megjegyzik, milyen nyomorúságos állapotban 
került ki Zala vármegye a török uralom alól. 
Tapolca lakosságáról 1715-ben megemlítik, hogy 
a szabadosok közé tartoznak, a török időkben 
végvári katonák voltak. 

1711 és 1715 között Tapolcán és Sümegen lassú 
a fejlődés, 9-10 családfővel gyarapodott csupán 
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az összeírtak száma. Míg Kanizsán például óriási 
az előrelépés (84-ről 203-ra emelkedett a család
fők száma, a szántóterület 1808 köbölnyi), Tapol
cán 157 köbölnyi a vetés, Sümegen kb. 246. Némi 
fényt vet ennek okára az összeírok megjegyzése: 
Tapolcán ,,a szántó köves, terméketlen, egy kö
böl tavaszi vetés is, őszi is, alig 2 köblöt te
rem".49 Még akkor is figyelembe kell vennünk 
ezt a megjegyzést, ha feltételezzük is a bevallók 
túlzásait, hiszen egy-egy adóösszeírás mindig 
a nagyobb adó kivetésének rémével fenyegette a 
gazdákat. 

Vizsgálva mezővárosaink XVIII . század eleji 
gazdasági helyzetét, a következtetések levonása 
előtt mindenképpen számításba kell vennünk, 
hogy az összeírások számadatai nem mindig pon
tosan tükrözik a valóságot; egyrészt a már koráb
ban említett okok miatt, másrészt azért, mert a 
század elején a vármegye az újjászületés, bete
lepülés, vándorlás-költözés állapotában van, s 
e g y _ e g y év adatai hosszú évekre nem érvénye
sek. Éppen ezért csupán a fejlődés vonalainak 
megállapítására alkalmasak. 

1723-ban gróf Esterházy Imre püspök-földesúr 
mindkét városra új egyezséget kényszerít. Míg 
Tapolcán kiköti, hogy évi 100 forint árendát 
kell fizetnie a városnak a földesúr birtokán való 
lakhatásért,50 Sümegen ,,. . . nemesek nemtelenek
kel együtt külső városban lakozók magokat kö
telezték és obligálták . . . maghok helységhekhez 
tartozandó szőllő-hegyekrül, földi termésekbül, 
méhekbül, bárányokbul . . . az igaz dézsmának 
továbbis leendő ki adására", beérik a Szent Mi-
hály-naptól Szent Márton-napig tartó kocsmáro-
zással, ,,az mészárszék pedighlen, qua purum 
beneíicium dominale amodo in posteriore ugyan
is urasághé lészen". 

Az 1643. évi Bosnyák-féle egyezség semmissé 
vált, hiszen az 1723. évi contractus 4. pontja sze
rint ,,. . . senki sem helyben való sem kölső em
berek és lakosok az tisztek here és uraságh enge
delme nélkül házott venni, eladni, csinálni és 
csak sellérséghre is lakójul bevenni nem lészen 
szabad". Tartoznak továbbá a sümegiek a föl
desúr ,,leveleinek hordozásával", ,,esztendőnként 
kívántató szükséghéhez képest három-három 
szekerek adásával". '1 Bár Esterházy püspök a 
szerződésben emlegeti, hogy az előbbi szabad
levelet helyben hagyja, nem írja azt alá. 

A források elemzéséből egyértelműen kiderül, 
hogy mezővárosaink történetében lezárult a vég
vári adottságból származó kiváltságos helyzet 
kora, amelynek a XVII. századi fellendülés is 
köszönhető. 

Kérdés, hogy a továbbiakban, a XVIII . század 
eleji helyzet ismeretében beszélhetünk-e fejlő
désről városainkban. Meg kell jegyeznünk azon
ban, hogy a súlyos terhek ellenére is megindul
hatott az intenzívebb termelőmunka, hiszen a 
háborúknak vége, béke van, nem kell a lakosság
nak attól tartania, hogy munkája eredménye 
egyik napról a másikra semmivé válik. A fejlő
dés másik alapvető tényezője az, hogy a veszp
rémi püspökök (Acsády Ádám, 1725—45, Padá-
nyi Biró Márton, 1745—62) Sümeget gazdasági és 
szellemi központtá tették, ,,. . . szép új püspöki 
Lakhellyel, s egy nagy Templommal felékesítet

ték", ami munkalehetőséget biztosított az ipa
rosoknak. Ezzel állt szemben a földesúr részére 
teljesítendő kötelességekből származó teher. 

Az 1711-től 1770-ig tartó időszak Zala megye 
mezővárosaiban a gazdasági fejlődés kora, amit 
az 1750-ből és az 1770-ből való összeírások 
egyértelműen bizonyítanak. Az összeírt család
fők száma 1711 és 1750 között Sümegen és Ta
polcán kb. 4-szeresére nőtt. A gabonatermés 
eredményei nem hasonlíthatók össze, mert 1711-
ben és 1715-ben a bevetett területek nagyságát 
írták össze, 1750-ben és 1770-ben az őszi és tava
szi termést. Ha azonban 1 mérőnyi vetőmag után 
3 mérő termést veszünk, amit akkor csak a jobb 
földek után számítottak, hozzávetőlegesen le
mérhető, hogy történt-e előrelépés. Számításaim 
eredményeképpen megállapítható: jelentős a fej
lődés. Ezt bizonyítja az igásállomány növekedése, 
valamint a bortermés szép haszna is5 i (1. sz. táb
lázat). 

A népesség gyarapodásával, gazdasági erő
nyerésével együtemű ipari fejlődést várnánk a 
XVIII. század közepén. Igaz, az 1750. évi össze
írásból megtudjuk már, milyen ipart űznek a kéz
művesek, sőt hasznukat is „bevallják" — amit 
természetesen kétkedéssel kell fogadnunk —, a 
mesterek száma alapján azonban jelentős előre
lépést nem könyvelhetünk el. 

1750-ben 50 iparost jelez az összeírás Sümegen, 
32 iparost Tapolcán. Míg az utóbbi helyen 22 
mesterség nevét nem jegyezték fel (illetőleg 3-4 
olvashatatlan írású), Sümegen pontosan meg
tudjuk, hányan és milyen ipart űznek. Legmaga
sabb számban a takácsok dolgoznak (10 fő), to
vábbá 5-en vannak a csizmadiák, 4-en a faze
kasok; 3—3 ,,faber" (minden bizonnyal faber 
ferrarius = kovács), ács, mészáros, szűcs, szabó 
és varga dolgozik a városban, valamint 2—2 
asztalos, gombkötő és kádár. Sarkantyús, báb
sütő, seborvos, tímár, pék, kötélgyártó, üveges 
1—1 fő található. A tapolcai 10 mester közül — 
akikről tudjuk, milyen mesterséget űznek — 3-
an vargák, 2-en szűcsök, 1 — 1 fő csizmadia, „fa
ber", mészáros, szabó és takács. A felsoroltak 
közül Sümegen a következőknél van adat céh 
létezésére: csizmadia, szabó, takács, Tapolcán 
pedig csizmadia, mészáros, szabó, varga és takács 
(2. sz. táblázat). 

Az adatok alapján még most, 1750-ben is azt 
kell mondanunk, hogy nincs különösebb jelleg
zetessége mezővárosaink iparának; csupán a ta
kács- és csizmadiaipar jelentős. A napi szükség
letek kielégítésére minden bizonnyal elegendő 
a 3—3 szabó, varga, szűcs, mészáros, kovács és 
ács. 

Az 1711 —1750 közötti gazdasági gyarapodást 
az elkövetkező 20 évben dinamikus fejlődés vált
ja fel. Bár 1750-re a kézműipar is szép eredmé
nyeket mutatott — nem a kézművesek számát, 
hanem inkább jövedelmüket tekintve —, a mező
városokban a mezőgazdasági termelés volt a 
domináns. 1770-re viszont mind a szemtermelés, 
mind az igásállatok száma jelentősen megnöve
kedett, de a kézművesek száma, az iparágak 
többfélesége is jellegzetes mezővárosi képet mu
tat.54 Mindez a termelés vonatkozásában bekövet
kezett fejlődést igazolja. Arra kell gondolnunk, 

536 



3. ábra. A sümegi csizmadiacéh által 1814-ben adott bizonyságlevél (Veszprémi Bakonyi Múzeum) 
Abb. 3. Von der Sümeg-er Stiefelmacherzunft im Jahre 1814 erteiltes Zeugnis (Bakonyi-Museum zu Veszprém) 

hogy amikor a helytörténeti irodalom szomorú 
képet fest Sümegről, ezt figyelmen kívül hagyja. 
A kedvezőtlen helyzetre történt következtetések 
feltehetően azon alapulnak, hogy miként befo
lyásolta a lakosság gazdasági adottságait földes
uruk fellépése. Biró Márton püspök ugyanis a 
régi szerződést megújította (1746. ápr. 26-án írja 
alá a Bosnyák-féle privilégiumot), ,,. . . az előb-
beni megállapodásokban megnyugodot t . . .", 
azonban a tapolcai Széchényi-féle ,,szabadleve
let" csak úgy hagyja helyben, ha 140 forint évi 
többletet fizetnek, és a dézsmát Sümegre szállít
ják.55 Biró Márton ,,. . . ollyal adózások alá vetet
te, melyek szerek-számok nem lévén, minémü-
ségüket nézve pedig a néhai szabad polgárt igen 
is meg alacsonéttván — minden Díszt, s meg 
elégedhetést el törülni látszottak Sümegről". Fél 
évszázaddal Biró Márton halála után írták e so
rokat, mert az oligarchikus hajlamú püspök — 
uradalmát nagyüzemi gazdálkodássá fejlesztve — 
egyre több földet vet t el a várostól.56 

Padányi Biró Már ton püspök halála után a 
püspökök Veszprémbe költöztek, Sümeg és Ta
polca csupán az uradalom árnyékába került. 

A Koller Ignác püspökkel 1768-ban kötött úr
béri szerződés újabb súlyos terheket rótt a süme
giekre. Ekkor a városban 248 jobbágycsalád 113 
és 1/4 mérő vető gabonát használt belső helyen, 

816 és 1/2 holdat birtokolt külső telken és 460 és 
1/2 szekérre való rétet kezelt. 19 zsellércsalád 
élt a városban, akik évente 18 napi szolgálattal 
tartoztak és 1 forint helypénzt fizettek.57 

A 14 pontos szerződésben58 a sümegiek vállal
ják a tizedet ,,. . . kukoriczábul, és mind őszi 
mind tavaszi, s egyébb veteményekbül, Bárá-
nyokbul, és méhekbül . . . az Borbul . . .". Kötele
zik magukat a ,,. . . levelek hordozássára . . .", 
a vadászatra ,,. . . midőn parancsoltatni fog . . .", 
a forspontra, aratás idején ,,kézi munkára". ,,Az 
mészárszék, halászat, vadászat, madarászat föl
des úri Regáliák lévén, ugyan azok tovább is a 
Mlgos Uraság részére fönt-tartassanak . . .", a 
korcsmáitatás Szent Mihály-naptól Szent Már
tonig a városé, de ,,. . . az Uraság Borai, egész 
esztendő-által az vendégfogadóban, szokás, és 
Törvény-szerént follyanak . . .", és senkinek 
szabad nem lészen külső helyekrül icze számra, 
Contrabandum alatt, külső Borokat bé-hozni, úgy 
a Czéh-bélieknek is, congressusok alkalmatos
ságával, sem hordó, sem icze számra külső he
lyekrül Borokat bé-hozni szabad ne légyen". 
Kötelezik magukat továbbá, hogy a dézsmáláshoz 
,,assistentia"-t, vásárkor strázsákat állítanak, a 
badacsonyi dézsmabort évente egy fordulóval 
Sümegre hozzák, „sátoros ünnepek" és a földesúr 
nevenapján illendő ajándékot adnak, s ha a 
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„szükség úgy hozván", a földesúr mellett kato
náskodnak; egy-egy aranyat fizetnek az uraság 
„cassájába incolátusért", házvételkor és -csere 
alkalmával. 

Tapolcán, az 1780. június 7-én lefolytatott vizs
gálat jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy ,,. . . ezen 
Mező Városnak lakosi contractualisták lévén, 
Urbárium itten soha sem volt", elismervén 
ugyanakkor a korábban megállapított földesúri 
szolgáltatásokat, azokat a város vezetői ,,kezük 
írásával" vagy „keresztvonyásival" és a város 
„szokott pöcsettyével" megerősítik.59 

Ha összevetjük a valamivel több mint egy év
százada született Bosnyák-féle privilégiumot az 
1768. évi úrbéri szerződéssel, egyértelművé válik 
Sümeg egykori oppidum privilegiatum helyzeté
nek romlása, a jobbágyi szolgáltatások előtérbe 
kerülése. Ha megvizsgáljuk, mekkorára nőtt az 
urasági (allodiális) birtok a sümegi uradalomban, 
érthetővé válik a kötelezettségek növekedése. 
1788-ban a sümegi püspöki uradalomban 387 kat. 
hold 310 Döl szántó, 670 kat. hold 1545 Döl rét, 
4880 kat. hold 832 Döl erdő, Tapolcán 60 kat. 
hold 234 Döl szántó, 108 kat. hold 1196 Döl rét, 
2666 kat. hold 933 Döl erdő jelentette a birtok
állományt. Míg 1720-ban csupán 135 jobbágy-, 
12 zsellér- és 46 szabadoscsalád élt a sümegi 
uradalomban, a századfordulóra az 508 jobbágy
család mellett 513 házas és 162 hazátlan zsellért 
(és 114 nemes családot) találtak, vagyis a 80 év 
alatt sokszorosára emelkedett a zsellérség száma. 
Bár az adat az egész uradalomra vonatkozik, jól 
bizonyítja a majorsági gazdaság kiépülését és a 
lakosság gazdasági helyzetének romlását.60 

Sümegen a már említett 1770. évi összeírás 
szerint a 271 családfő 37% -a, Tapolcán a 333 csa
ládfő 32% -a az iparos. így azonban nem teljes a 
kép. Meg kell jegyeznem, hogy az 1770-es össze
írás vizsgálata esetén a családfők számához még 
hozzá kell adnunk a zsellérek, zsidók, extraseria-
listák, esetleg uradalmi, városi szolgák stb. szá
mát, mert köztük iparosok is találhatók. Süme
gen a 271 családfőszámhoz 37 extraser ialista 
járul, akik között 3 kádárt s 1 bábsütőt találnak, 
valamint 3 kereskedőt; utóbbiaknak 300—400— 
500 forint a jövedelmük. Tapolcán 12 extraseria-
lista van (4 iparos, 1 kereskedő van köztük), 
őket azonban a 345 családfő közé vették fel, ám 
összeírtak ,,neo nobiles" cím alatt 12 adózót, köz
tük 1 szabót. 

Mielőtt az 1770-ben összeírt iparosok számát és 
az iparok milyenségét vizsgálnánk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a mesterségek megnevezése 
alapján nem kapunk egészen pontos képet. Itt 
szeretnék rámutatni néhány megtévesztő adatra. 
Egyes iparágak esetében minőségi, jelleg- vagy 
divatbéli különbség van; például sartor és sartor 
germanicus, valamint a sutor vagy sutor hungari-
cus és germanicus. Sümegen például az 1 varga
ként jelölt iparoson kívül összeírtak 6 magyar 
vargát, 3 varga pedig ,,német módi" szerint 
dolgozik. Ugyanakkor e tény az iparág differen
ciálódására mutat, mint ahogy ezt jelzi a szabók 
és a német szabók (sartor és sartor germanicus) 
közti különbségtétel, valamint a szabók és a szűr
szabók külön feltüntetése is. 

Mindezt figyelembe véve, megállapítható a 

XVIII. század közepén a 20 év alatti fejlődés. Míg 
1750-ben 19-féle iparág képviselőit találtuk, 
most, 1770-ben 34-féle mesterségét. A városok 
ipara jellegében azonban alapvetően nem történt 
változás, ugyanis 15 mesterség csak 1—1 fő ipa
rossal képviselteti magát. Ha a legnépesebb ipar
ágakat keressük, azt kell látnunk most is, hogy a 
két városban együtt legmagasabb számban a 
takácsok (44 fő), a szűcsök (18 fő), a csizmadiák 
(17 fő), a szabók (14 fő), valamint a vargák (20 
fő) dolgoznak, tehát első helyen a ruházati ipa
rok állnak. Említésre méltó mesterségek még a 
mindennapi élet szükségletét kielégítő iparok 
(fazekasság, kovács-, kádár-, kőműves-, asztalos-, 
gombkötőmesterség). Kétszeresére emelkedett 
Sümegen, háromszorosára Tapolcán az iparos
létszám. A felsoroltak közül céhesek voltak Sü
megen a csizmadiák, szabók, vargák, takácsok, 
Tapolcán a csizmadiák, fazekasok, kallósok, mé
szárosok, szabók, vargák és takácsok. Meg
állapítható, hogy 1770-ben nem egy olyan ipar 
űzője található mindkét városban, amilyen 20 
évvel korábban még nem működött. Ez a fo
gyasztók által keresett ipari termékek körének 
szélesedését mutatja (3. sz. táblázat). 

Kérdés, mennyi hasznot hoz az ipar? Sümegen 
3649,50, Tapolcán 912 forintot. Érdemes meg
vizsgálni, milyen az összjövedelem megoszlása. 
Sümegen például egyedül Mózer Pál kőműves
mester ismer el 300 forint hasznot, Redlinger 
Dávid építőmester, illetőleg Szelmaer Mátyás 
festő 200—200 forintot (az utóbbi egyedüli mes
ter a városban). Für János asztalos és Volman 
Teofil pék 150—150 forintot, 4 kézműves pedig 
(1 — 1 kötélgyártó, mészáros, kalapos és festő-
pictor) 100—100 forintot vall be. 32 azoknak az 
iparosoknak a száma, akik 15 forintot, 26, akik 
30 forintot, 15 pedig azoknak a száma, akik 7,50-
et íratnak be. Ez a legalacsonyabb összeg, mert 
van 50, 80 stb. forintot bevalló kézműves is. Ta
polcán viszont 40 forint a legnagyobb jövedelem, 
de ennyivel is csak Lébli Benedek zsidó keres
kedő rendelkezik. 4-en vallanak be 30, 2-en 20, 
18-an 15, 5-en 10 forintot, 2-8 forintot a többi 
mester, s nem véletlen, hogy a jövedelem sum
mája csupán 912 forint, pedig a mesterek lét
száma kb. Sümegével azonos. 

Természetesen a jövedelembevallás sem ad 
megbízható képet; ha azonban 2 vagy több város 
vonatkozásában vizsgáljuk, azonos a hibalehető
ség, hiszen maga az összeírás egyformán veszé
lyezteti minden kézműves jövedelmét, s mind
egyik igyekszik kevesebbet bevallani. Ennek 
figyelembevételével is megállapítható, hogy kéz
műveseinknek nem hoz a mesterség akkora jöve
delmet, hogy mezőgazdasági munkájukat elha
nyagolhatnák. Sümegen csupán 31-nek, Tapol
cán 21-nek nincs szemtermése (búza, illetőleg 
rozs). Megerősíti előbbi feltevésünket, hogy Sü
megen a szemterméssel nem rendelkezők vallják 
be a mesterség utáni legmagasabb haszonösszeget 
(300—200—100 forint), tehát ők valóban iparból 
élnek. Ha több mezőváros vonatkozásában vizs
gáljuk a kérdést, megállapítható, hogy szinte 
kivételnek tekinthetők az ilyen iparosok, s in
kább a helyi lehetőségeknek, szükségleteknek 
köszönhető, továbbá csupán bizonyos iparágra 
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jellemző, ha akad ilyen. Bár Sümeget 1770-ben 
már nem püspöki székhelyként írják össze, és 
Padányi Biró Márton halála után a város- életé
ben bizonyos hanyatlás következik be,61 úgy 
látszik, az építkezések még folytatódhattak, ille
tőleg volt munkalehetőség az egyéb iparosok 
számára is. 

1770-től vizsgálva az iparosok számának ala
kulását, dicalis conscriptiók álltak rendelkezé
semre.62 Bár ezek summája jelzi a kézművesek 
(opifices) számát, az adatok pontossága ellenőriz
hetetlen. A családfő nevénél a legtöbb esetben 
mesterségét nem írják, más esetben írják, de 
abban a rovatban, amely annak megjelölésére 
szolgál, hogy az összeírt személy üz-e ipart, nincs 
jelzés. A közölt táblázatban a mesterségek fel
tüntetése nélkül csak a summák adatait vettem 
fel. Miután a zalai mezővárosokban az 1770-es 
évek végéig gyarapodást tapasztalunk, meg
magyarázhatatlan Tapolcán az összeírás szerinti 
nagy ingadozás az egyes évek adatai között; 
feltehető az is, hogy elírás történhetett . Termé
szetesen az adatokat a korábban jelzett kritiká
val kell fogadnunk, másrészt figyelembe kell 
vennünk, hogy néhány iparos eltűnése vagy új 
mester megjelenése még nem változtat sem a 
mezőváros helyzetén, sem annak kézműipara 
intenzitásán. I lyen értelemben kell néznünk az 
1790-es évek iparoslétszámát is (4. sz. táblázat). 

A XVIII . század elején céhes iparunk fejlődé
sében új szakasz kezdődik. Az ország XVI— 
XVII. századi „zavaros belállapotai" a céhek éle
tében is zavarokat, visszaéléseket idéztek elő,63 

ami kiváltotta az államhatalomnak a céhek belső 
életébe való beavatkozását. Így az 1715: LXXIX. 
te. szerint a karok és rendek megelégedésüket 
találták abban, hogy a király elrendelte — az 
1659: LXXI. te. megújításával —64 ,, . . . a kézmű
ves társulatok kihágásainak megszüntetését, 
amely társulatok ugyanis az ő eladó áruikat drá
gábbá tenni, illetőleg az ország törvényeire néz
ve hátrányos szabályokat alkotni . . . nem átallot
ták". Tudomásul vették továbbá azt a királyi 
rendelkezést, hogy ,, . . . az értelmes kézművese
ket . . . minden ártalmas megszorítás nélkül s el
viselhető díj mellett . . . akár a városi tanács 
hatalmával a céhekbe fel kell venni, és hogy az 
ország törvényeinek sérelmére . . . " hozott szabá
lyaikat el kell törölni. Az 1723: LXXIV. te. 2. §-a 
megerősítette az 1715: LXXIX. tc.-et a céhek ki
hágásaira vonatkozóan, a 4. §-a pedig kimondja, 
hogy a királytól függ a céheknek adott privilé
giumok korlátozása vagy eltörlése. 

Ügy tűnik, a ,,céhek kihágásai" folytatódnak, 
mert még az 1729: X. tc.-et is az vezeti be, hogy 
,, . . . súlyos kihágások tapasztalhatók": hatalmu
kat a fiókcéhekre is kiterjesztik, a felvételi díja
kat felemelik, s ezzel a kézművesek számát 

4. ábra. A sümegi szabócéh által 1829-ben adott bizonyságlevél (Veszprémi Bakonyi Múzeum) 
Abb. 4, Von der Sümeg-er Schneider-Zunft im Jahre 1829 erteiltes Zeugnis (Bakonyi-Museum zu Veszprém) 
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„megszorítják", a nemzetbelieket be nem 
fogadni s ily módon önkényesen visszaélni meré
szelnek". Ezeknek a kihágásoknak a megszünte
tésére mondja ki a törvénycikk, hogy a Helytar
tótanács az ilyen visszaéléseket terjessze a király 
elé, s a privilégiumot töröljék el vagy szüntessék 
meg az 1723: LXXIV. te. alapján. 

1729-ben jelenik meg a céhbiztosi intézmény: 
I I I . Károly király elrendelte, hogy Selmecbá
nyán céhbiztosokat kell választani. 

Az ismertetett központi szabályozások a közér
dekellenes céhmegnyilvánulások megakadályo
zását célozták. Ugyanakkor szabad utat hagytak 
újabb céhalakulásoknak és a céhek közérde
ket nem sértő életének. 

A XVIII . század első felének céhalakulását a 
XVII. századi céhalakulás folytatásának kell te
kintenünk annyiban, hogy most is jellemző a 
céhlevélkölcsönzés (néhány esetben a mesterek 
ugyan a királyhoz fordulnak privilégiumkérés
sel), a vegyes céhek alakulása, valamint a min
dennapi szükségleteket kielégítő mesterségek 
szervezeteinek létrejötte. További legfontosabb 
bizonyíték pedig az artikulusok szövege. Mielőtt 
városaink XVIII . századi céhalakulását vizsgál
nánk, meg kell jegyeznünk, hogy az új vagy 
megújított szabályzatú szervezetek száma kevés 
a conseriptiók által jelzett kézmüvesekkel szem
ben. 

1700-ban válnak külön a tapolcai csizmadiák a 
sümegiektől. 11 mester kéri a különválást, mert 
,,a céhgyülekezetbe járni nagyon alkalmatlan, 
dolgaiknak is nagy hátra maradására vagyon" -
mondják. Nevük ugyanakkor eredeti lakóhe
lyükre enged következtetni: Csizmazia Kap-
ronczai György, Devecseri Csizmazia Mátyás, 
Bajnoki Csizmazia György, öcse j Csizmazia Já
nos, Újvári Csizmazia András, Babodi Csizmazia 
János, Tapolczai Csizmazia Ferenc, Szombathelyi 
Csizmazia János, Jánosházi Csizmazia Gergely 
és Varasdi Csizmazia András alkotják a tapolcai 
céhet. Mindez jelzi a XVIII . század eleji ,,nép
vándorlást". A privilégiumot 1700-ban, 1711-ben 
és 1720-ban confirmálja a veszprémi püspök.66 

1716-ból származik a tapolcai takácsokbl, 1720-
ból a mészárosok^ kiváltságlevele; az előbbit a 
pozsonyi takácsoktól, az utóbbit a pápai mé
szárosoktól kérik. A primer forrásként figye
lembe jövő céhprivilégiumokkal egyenértékű for
rásként kell kezelni az olyan conseriptiót, amely 
valamely helységben vagy helységekben az ösz-
szeíráskor fennállott céheket sorolja fel. Ilyen 
az Országos Levéltárban őrzött az a jegyzék, 
amely arról tanúskodik, hogy 1731-ben Sümegen 
a kovácsoknak, a csizmadiáknak, a takácsoknak 
és a szabóknak, Tapolcán pedig a mészárosok
nak, a szabóknak, a takácsoknak, a csizmadiák
nak, a kallósoknak és a vargáknak volt saját 
céhe, a kovácsok, asztalosok, tímárok és szűcsök 
pedig közös céhbe tömörültek.69 E jegyzékből 
az tűnik ki, hogy az eddig már említett céhek 
sora 1731-ig Sümegen a kovácsok, Tapolcán pe
dig a kallósok társulatával, valamint az említett, 
több iparost magába foglaló céhvei egészül ki. 

Tapolcán 1744-ben a szabók70 (1682 óta van cé
hük) kérnek és kapnak újabb privilégiumot a ki
rálynőtől, ugyanis a régi céhlevelük a várost 

1743-ban ért tűzvész alkalmával elégett71 A csiz
madiák és a vargák most már közös céhe szintén 
1744-ben,72 a takácsoké73 pedig 1756-ban kapja új 
privilégiumát. A tapolcai fazekasok74 céhlevele 
1761. évi, s az a győri fazekasok céhlevele for
mulájának átvétele. A győri fazekasok 1633-ban 
magyar nyelven vették át a pozsonyiak 1576. évi 
német nyelvű céhlevelét. Mindenképpen emlí
tésre méltó, hogy Tapolcán alakul fazekascéh, 
Sümegen pedig nem; sem a XVII., sem a XVIII . 
században nem találjuk nyomát, holott a helytör
téneti munkák több esetben emlegetik a sümegi 
fazekasokat, kályhásokat. Kozák Károly szerint 
éppen a XVIII. században kell keresnünk a máig 
is gyártott tál alakú kályhaszemek előzmé
nyeit.75 

Időben túlságosan messze esnek az összeírások 
a céhlevelek dátumától, így kérdéses egy-egy 
mesterség vagy céh folyamatossága. Figyelemre 
érdemes, hogy akkor, amikor Tapolcán a XVII. 
századtól kezdve több céh alakul, a XVIII. szá
zadtól a már megvolt céhek újabb privilégium
kéréseire vannak adatok, tehát többrétű ipari fej
lettséggel állunk szemben. Sümegen csupán 
egyetlen olyan privilégium ismeretes, amely 
XVIII. századi céhalakulásról tanúskodik: a sza
bók 1706. évi privilégiuma, amelyet Tapolcától 
kérnek.76 

Az 1770. évi conseriptio lendületes fejlődés 
eredényeit mutatta a zalai mezővárosokban. Bár 
még mindig nem tudjuk, hogy az iparűzőként je
löltek az év hányad részében gyakorolják a mes
terséget, a statisztika alapján viszonylag élénk 
ipari életre következtethetünk. A conscriptióból 
kitűnő kép ismertetése előtt azonban számításba 
kell vennünk az 1761. évi Mária Terézia-féle céh
ügyi rendeletet, amely a vármegyéknek köteles
ségévé teszi a szabadalomlevelek beszedését. 
Már a század elején is találkoztunk a céhek rend
szabályozásával, most viszont a privilégiumok 
egyenlősítésével a központi hatalom fokozottabb 
ellenőrzés alá kívánja vonni az iparosszervezete
ket, megszüntetve ezzel a helyi sajátosságaikat, 
egyéni arculatukat. Természetesen a céhek nem 
szívesen vették ezt, jogcsonkításnak látták, s vo
nakodtak is teljesíteni. Bár a rendelet után ér
vénytelen volt minden olyan privilégium, amely 
nem a kancelláriától származott, nem szabad csu
pán annyi céhvei számolni, ahánynak privilégiu
ma az 1761 utáni évekből való.77 Ezt éppen mező
városaink bizonyítják, amikor több forrás össze
vetésével próbáltam vizsgálni a céheket. 

Míg a XVIII. század 70-es éveitől Keszthelyen 
a céhalakulás nagymértékben fellendül, s itt is, 
Kanizsán is, sőt Szentgróton is virágzó kisiparról 
beszélhetünk, Tapolcán és Sümegen az iparosok 
számának növekedése nem járt együtt a céhek 
újraszerveződésével. Sümegen egyetlen céh sem 
újítja meg szabályzatát, Tapolcán is csupán a csa
pók kapnak 1777-ben újabb privilégiumot.78 A 
tapolcai csapóiparnak figyelemre méltónak kel
lett lennie, mert mesterei részesei voltak annak a 
megállapodásnak, amelyet az 1774. márc. 9-én 
Pápán tartott gyűlésen a fehérvári, palotai, veszp
rémi, tapolcafői, pápai, tatai, szombathelyi, zala
egerszegi, győri és ozorai csapók érdekeik védel
mére kötöttek. E szerint megállapodtak abban, 

540 



hogy a gyapjú beszerzésénél a céhbeliek egymást 
nem fogják felüllicitálni, sőt inkább arra töre
kednek, hogy minél jobban leszorítsák a keres
kedőktől vásárolt gyapjú árát.79 

Szinte egyetlen példánk arra a fenti gyűlés, 
hogy a helyi mesterek kapcsolatba kerülnek egy
mástól távoli városbeliekkel . A megállapodás 
ugyanakkor a céhek védekezését bizonyítja a 
nyersanyagszállító kereskedőtőkével szemben, 
hiszen egységes fellépést jelez a kereskedőkkel 
szemben. 

A tapolcai szabók 1744., a csizmadiák—vargák 
1744. és a takácsok 1756. évi privilégiumai8 0 saj
nos megsemmisültek. Más tárgyi emlékek azon
ban bizonyítják a céhek létezését, esetenként 
még az eddig fel nem soroltakét is. Fontos bizo
nyíték a céhpecsét és -láda, hiszen a pecsét tette 
a céh minden iratát hitelessé, a ládában pedig 
őrizték a céh „kincseit", privilégiumát, iratait, 
pénzét stb. Ezek közül az emlékek közül maradt 
meg néhány: a sümegi szabók 1707. évi, a tapol
cai csizmadiák 1700., a mészárosok 1721., a faze
kasok 1761. évi pecsétnyomója.81 Ebből megálla
pítható, hogy a céh pecsétje a privilégium kelté
nek évében vagy az ezt követő évben készült. Ki
zárólag pecsét bizonyítja, hogy Sümegen ács- és 
molnárcéh,82 később pedig kovács-, lakatos- és 
nyereggyártó céh83 is működött; az előbbinek a 
pecsétje 1767. évi eredetű, az utóbbié pedig 1786. 
évi. 

Az egyéb tárgyi emlékek közé tartozik a be
hívótábla és a céhkorsó. A sümegi csizmadiák 
1755. évi elpusztult behívótáblájának egyik olda
lán a csizmadiák termékeinek és két legjelleg
zetesebb szerszámuknak, a bics/dó-nak, a bárd 
alakú bőrszabó késnek, és a bőr simítására szol
gáló rézbunkónak, a musíá-nak az ábrázolását, 
másik oldalán pedig az említett évszámot lát
juk.84 Fennmaradt a sümegi kovácsok, lakatosok, 
nyeregkészítők 1759. évi, valamint a csizmadiák 
1796. évi korsója.86 

Nem vitatható, hogy a XVIII . századi céhsza
bályzatok tartalmaznak olyan előírásokat, ame
lyek általánosak, mindenkor és minden szabály
zatban megtalálhatók: az iparosélet különböző 
szakaszaira vonatkozó körülmények (az inasok, 
legények és mesterek jogai, kötelességei), a val
lásos, szociális, etikai követelmények, a kontárok 
elleni védekezés stb. Ilyen értelemben tehát nem 
szükséges különbséget tenni a XVII. és XVIII— 
XIX. századi szabályzatok között. 

Nem állt módomban az összes XVIII . századi 
privilégium szövegét megismerni, de a néhány 
elolvasott szabályzat alapján megállapíthattam, 
hogy a század eleji artikulusok egyrészt stilári-
san és számszerűen, másrészt tartalmilag is az 
1600-as évek artikulusaival mutatnak hasonlósá
got, vagyis tartalmaznak még egyedi sajátosságo
kat. (Meglepően részletes a 30 cikkelyes mészá
rosszabályzat.87) A hasonlóság magyarázata az 
lehet, hogy a szabályzatok elnyerésének leggya
koribb útja még a XVIII . század elején is a más 
városban már korábban megalakult céhtől való 
átvétel. Néhány jellegzetesen XVII. századi arti-
kulus a XVIII . századi privilégiumokból hiány
zik: így például a város érdekeinek, javának em
legetése, ami a XVII. században valószínűleg a 

török elleni városvédelmet is jelentette, s amire 
most, a XVIII . században már nincs szükség. 
Nem írják elő a mesterek öltözködését sem, to
vábbá az ebét, macskát megölő iparosokról sincs 
már szó. A vallásra vonatkozó art ikulusokban 
már hangoztatják, hogy csupán katolikus mester 
vehető be a céhbe: a tapolcai mészárosok 2. 
punctuma előírja, hogy ,,Szűz Mária és a Szentek 
ellen senki sem szólhat", illetőleg ,,Ezen céhben 
és Gyülekezetben foglaltatott mesterek senkit, 
aki nem katolikus, magok közé és Gyülekezetek
ben ne fogadjanak, céheknek elvesztése alatt". 

Az utókor számára annál is inkább értékesek a 
XVII. századi és a XVIII . század eleji szabályza
tok, mert az 1770-es évek privilégiumai már nem 
tartalmaznak egyedi és helyi vonásokat. Király
tól származó kiváltságlevelek ezek, mereven ki
dolgozott és megfogalmazott cikkelyekből állnak. 
Egyöntetűen 18 pontosak: az első mindig a kato
likus vallás követelményeit (zászlócsináltatás, 
procession való részvétel, illetőleg az azok el
maradásakor fizetendő büntetés), a második a 
céhgyűlések tartását, a harmadik a mesterválasz
tás mikéntjét írja elő. A következő két artikulus 
az inas- és legényélet követelményeit határozza 
meg, továbbá a becsületes munkára, erkölcsös 
magatartásra int 4 cikkely. A 15. és a 17. rendel
kezik a betegeknek és a halottaknak járó tisztes
séges viselkedésről, a 16. az özvegy mesternek 
sorsáról. A további artikulusok szabják meg a 
mester lányát vagy özvegyét feleségül vevő le
gényeknek járó könnyítést, a vidéki mesterek 
felvételét, illetőleg tiltják a filiális céh állítását, 
rendelkeznek a kontárok ellen, szabályozzák a 
vándorló legények fogadását és a comissarius 
kérését földesúrtól vagy városi tanácstól. 

Ezek a privilégiumok tehát előírják mindazt, 
amivel eddigi szabályzatainkban már találkoz
tunk. Amikor el kell ismernünk, hogy Mária Te
rézia elérte célját a céhek egységesítésével, tény
ként kell megállapítanunk, hogy céheink elvesz
tették sajátos egyéni színüket. Azonos a felvételi 
taxa, de még a büntetések nagysága is, általában 
az inas- és vándoridő is, de egyforma a mester
választás módja, sematikus a becsületes életre 
intő cikkelyek szövege. 

Új, eddig meg nem található követelmények: a 
lakomák eltiltása (,,Minden vendégeskedés, iddo-
gálások megtiltatnak, nem szabad az új mestere
ket vagy ebéd vagy italadással bármely szín és 
fogás alatt terhelni"), a comissarius jelenlétének 
előírása (,,A céhbeliek kötelesek a földesúrtól 
vagy városi tanácstól egy comissariust kérni; 
minden gyülekezetnél jelen lesz, a céh dolgait 
csendesen, igazságosan a céhbeliekkel együtt el
végezni tartozik"), valamint egységesek a vallá
sos előírások. 

A követelmények vizsgálatakor egyértelművé 
válik, hogy a központi hatalom egységesíteni 
szándékozott a szokszínű, színes céhéletet, ugyan
akkor képviseltetni kívánta magát a szerveze
teknél a commisariusokon keresztül, korlátozva 
ezzel a céhautonómiát, a vallásos előírások pedig 
a Regnum Marianum-ideológiát óhajtották az 
iparostársaságokban is terjeszteni. 

Művelődéstörténeti és néprajzi szempontból 
sajnálkozva kell néznünk mindezt, még akkor is, 
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ha feltételezzük is, hogy a céhek nem tettek ele
get szó szerint ezeknek az előírásoknak; ha vi
szont a díjak, inasidők stb. egységesítésére, a 
költséges lakomák eltiltására gondolunk, mégis 
pozitívan kell értékelnünk a központi intézkedé
seket. 

IV. 
A XIX. század első harmada kézműiparának 

számbavételéhez meg kell vizsgálnunk azokat a 
helyi hatóerőket, amelyek befolyásolhatták an
nak alakulását. Sümegen és Tapolcán a gazdaság 
és társadalom helyzetét a XVIII . század végi úr
béri rendezés határozza meg 1811-ig. Láthattuk, 
hogy már a XVIII . század elejétől meginduló 
folyamat mezővárosaink privilegizált helyzeté
nek fokozatos romlását eredményezte. A földes
úrral kötött egyre súlyosabb szerződések során 
— bár Sümeg kiváltságos püspöki mezővárosi 
státuszát megtartja —, a földesurak jobbágyi 
szolgáltatásokat kényszerítenek a lakosságra. 
1768 után már nem erősítik meg a püspökök az 
1643. évi kiváltságlevelet, majd mindig többet 
követelnek. Sümeg ragaszkodik egykori kivált
ságaihoz, és hangoztatja (1780-ban az úrbéri kér
dőpontokra válaszolva), hogy a lakosság úrbéri 
szolgáltatásokkal sohasem tartozott, mint cont-
ractualisták, szabad emberek. 1796-ban a város 
és a püspök-földesúr között hosszú, évekig tartó 
pereskedés kezdődik, amelynek tárgya az, hogy 
az egyes nem nemes sümegiek mivel tartoznak 
földesuruknak.88 

A földesúri törekvések hátterében a majorsági 
gazdaságok kiépítése áll. 1802-ben részletes 
összeírás készült a sümegi uradalomról, amely 
Sümeg és Tapolca mezővárosokat is magába fog
lalta, és 4 községgel, 4 pusztával összefüggő bir
toktestet alkotott. Sümeg határában 319 és 7/8 
(1200 öles) hold majorsági szántóföld, 106 és 7/8 
hold urasági kaszáló van, s a gazdálkodás 2 fő 
ága a szántógazdálkodás és az állattenyésztés 
(508 a jobbágycsaládok, 513 a házas, 162 a hazát
lan zsellércsaládok száma az egész uradalomban). 
Tapolcán nem volt sem szőlő, sem majorsági föld, 
csupán kb. 684 birkát magába foglaló juhászat.89 

Ezek az adatok jelzik a majorsági birtok nagy
ságát, s törvényszerű, hogy a nagyüzemi gazdál
kodás növekedésével a sümegiek terhei is növe
kedtek. Az összeírásból az is kitűnik, hogy Sü
megen és Tapolcán egyaránt volt urasági kocs
ma, mészárszék és malom, és az uradalom fize
tett cselédsége közé tartozott a sümegi és tapol
cai kádár.90 

Az úriszéket és a helytartótanácsot megjárt 
hosszú per eredményeként született meg 1811-
ben az új szerződés, amelyet Kurbélyi György 
püspök kötött a várossal. Ereky István a 13 pon
tos egyezségben alapvető fontosságúnak azt tart
ja, hogy az Sümeg mezővárosi mivoltát dombo
rítja ki: rite ordinatus mag ist rat usa van, s mivel 
a jobbágyi szolgáltatásokat a város mint jogi 
személy vállalja, a nem nemes lakosság nem 
jobbágy, hanem „nem teljes szabadságot élvező 
szabados". Az egyezség 1. pontja hivatkozik az 
1643. évi privilégiumra, amely szerint ,, . . . sze

mélyeikben vagy vagyinaikban háborgatni vagy 
hurcoltatni a városiakat az uradalomnak szabad 
nem lészen"; valamint szabadon adhatják-vehetik 
„ . . . sőt kótya-vegye által is . . ." vagyonukat. 
Kijelöli az uradalom és a város földjei között a 
határt (4. pont), az- uradalom átenged a város 
használatára 5 hold irtásföldet, amely után a tize
det elengedi (7. pont), és az erdők 1/3-át egy tag
ban, annak minden haszonvételével, és így a 
makkoltatással, gubacsszedéssel együtt (5. pont). 
„Minden . . . Eszterhazyánus vagy Kollerianus 
Contractusok szerint tétetett adózások örökre el
töröltetnek", helyettük a város évenként 1000 
gyalognapszámot ad, aminek kivetése és kiállí
tása a magisztrátust illeti (10. pont), továbbá a 
badacsonyi dézsmaborból a város köteles 300 
akót Sümegre hozni (11. pont). A mészárszék és a 
vásárok (Jusfori) a földesúrnak fennmaradnak 
(12. pont).91 

Az 1811. évi szerződés a város XIX. század ele
ji gazdasági és társadalmi helyzetének megisme
réséhez alapvető forrás, az iparról viszont infor
mációkat lényegében nem nyújt. Ezért az ipar 
vizsgálatához az 1828. évi országos összeírás92 

kínálkozott forrásként, amely hibáival és hiá
nyosságaival együtt is jól használható ipartörté
neti vonatkozásban, hiszen , ,Observationes" ro
vatában nem csupán a mesterséget tüntetik fel az 
összeírok, hanem azt is, hogy azt az év hányad 
részében és legénnyel vagy egyedül gyakorolja 
az iparos. 

Sümeg kézműveseinek száma (124) az 1770. 
évivel szemben 20 fővel nőtt, Tapolcán viszont 
(ahol 86 a számuk) 23 fővel csökkent. A sümegi 
adat elfogadhatónak tűnik, hiszen a XIX. század 
eleji dicalis összeírások 1812-től mindig 100-on 
felüli kézművest jeleznek. Feltűnő a visszaesés 
Tapolcán. E vonatkozásban kételkedhetnénk az 
1828. évi conscriptio pontosságában, azonban 
ennek ellentmond az a tény, hogy még azokat az 
iparosokat is feljegyezték, akik 1-2 hónapig 
gyakorolják a mesterségüket. Az 1820-as évek 
elején 100 fölött volt a tapolcai iparosok száma, 
1827-től viszont egészen 1845-ig állandó csökke
nést mutatnak az összeírások. 

A két mezővárosban az iparágak száma 32 (Sü
megen 30-, Tapolcán 20-féle ipar), tehát Tapolcá
ról 1828-ban 12 olyan ipar hiányzik, amely Süme
gen már meghonosodott. (1770-ben Sümegen 32-, 
Tapolcán 21-féle ipart tüntetett fel az összeírás.) 
A többféle ipar Sümegen a lakosság fejlettebb 
igényeire és az igények helybeli iparosokkal le
hetséges kielégítésére enged következtetni. 

Ami az egyes iparágak intenzitását illeti, Sü
megen a legmagasabb, 10 vagy 10 feletti a csiz
madia-, a takács-, a fazekas-, a szűrszabó- és a 
vargamesterek száma (csizmadia 20, takács 16), 
5 és 10 közötti az asztalosok (6 fő), kovácsok (7 
fő) és szabók (7 fő) száma. Tapolcán ezzel szem
ben csupán a takácsok létszáma magas, 25 fő, és 
csak a vargák vannak 10-en, a szűcsök 7-en, a 
csizmadiák és szabók 6—6-an. Meg kell jegyez
nünk, hogy a többi mesterség mindkét városban 
1—2—3 képviselővel került összeírásra 1828-ban. 
Az 1770. és 1828. évi iparosadatok mechanikus 
összevetése — tekintettel az eltelt 58 évre — 
nem adna reális képet a két város ipara alakulá-
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sáról. Figyelemre méltó, hogy az 1770-es ipar
ágak közül 1828-ban teljesen hiányzik a tapolcai 
kallósipar. Feltehető, hogy itt ennek az iparnak 
a kihalásával kell számolnunk, hiszen a csapó
mesterek (kallósok) száma 1770-ben 7 volt, céhük 
1777-ben még a privilégiumát is megújította. 
Meg kell említenünk azt is, hogy míg 1770-ben 
Sümegen ,,szabó"-kat és „német szabó"-kat, 
,,vargá"-t, „magyar vargá"-kat és ,,német var
g á i k a t írnak össze, 1828-ban csupán „szabó"- és 
, ,varga"-ként szerepelnek. 

A felsoroltak alapján megállapíthatjuk, hogy 
lényegesen nem változott mezővárosaink kézmű
iparának jellege, hiszen csupán a mindennapi 
szükségleteket kielégítő iparágak képviselőinek 
a száma magasabb, az iparok zöme viszont 1—2 
mester iparaként volt jelen 1770-ben is, 1828-ban 
is. A rendelkezésemre álló adatokból következ
tethetően céhkeretekben folytatták iparukat Sü
megen a csizmadiák, a nyerges, a kovácsok, a 
fazekasok, a szűrszabók, a mészárosok, a szabók, 
a takácsok, Tapolcán pedig a tímár, a csizmadiák, 
a kovácsok, a mészáros, a szabók, a vargák és a 
takácsok. 

Az 1828. évi conscriptio nagy érdeme, hogy 
közli, az év hányad részében űzik mestereink az 
iparukat. Rendkívül fontos ennek a vizsgálata, 
hiszen a korábbi összeírásokból erről nem tájé
kozódhattunk, csupán a mesterek vagyoni hely
zete alapján (föld- és állatállomány, szőlőbirtok) 
feltételeztük, hogy az ipar nem főfoglalkozás. 
1828. évi adataink segítségével a következő ké
pet rajzolhatjuk meg mezővárosainkban: Süme
gen 105, Tapolcán 44 mester gyakorolja az ipart 
egész évben (laborat per integrum annum), a kéz
művesek nagy része azonban csak 1-2 hónapig, 
1/4 évig dolgoznak. Ha a két város kézműveseit 
például Kanizsával és Keszthellyel hasonlítjuk 
össze, megállapíthatjuk, hogy Sümeg és Tapolca 
kiemelkedik, ti. Kanizsán 15, Keszthelyen 3 mes
ter dolgozik egész évben. Tovább emeli váro
saink iparának jelentőségét, ha a mesterek mel
lett dolgozó legényeket is számba vesszük: míg 
Keszthelyen 9 legényt és 3 inast találtak, Süme
gen 23-at, Tapolcán 12-t (Kanizsán 69-et). 

Sümeg és Tapolca gazdasági-társadalmi hely
zetét vizsgálva a XIX. század első felében, meg 
kell szólaltatnunk a kortársakat is. Fényes Elek 
Zala megye iparáról megemlíti, hogy tulaj
donképpen való fabrika vagy gyár nincs . . .", 
bár ,, . . . kézi közönséges mesterségekben hiány 
éppen nincs . . .". A legtöbb mesterember Keszt
helyen, Nagy Kanizsán, Csáktornyán, Szála Eger-
szeghben, Sümegben, Gyula Kesziben, Turnichén, 
Légrádon lakik. A tapocai járás ismertetésekor 
mutatja be Sümeget és Tapolcát. Sümegen, 
„amely a veszprémi püspök egyik uradalmának 
feje", 3198 lakos él — a hozzá tartozó 2 pusztát 
figyelmen kívül hagyva —: 3144 katolikus, 20 
evangélikus, 7 óhitű, 27 zsidó; a városnak „ispo
tálya, patikája, postahivatala" van. Határa „rop
pant kiterjedésű", szántóföldjei tágasak és ki
terjedtek, makkos erdeje „felette szép", bort is 
termeszt. Tapolca lakossága, a hozzá tartozó 2 
puszta lakosait nem említve, 3031 fő (2985 kato
likus, 9 evangélikus, 37 zsidó); postahivatala és 
zsinagógája van. Határa „homokos, de azért ter

mékeny", főleg a kukoricatermelés jelentős, „er
deje derék", szőlői a Szent György-i hegyen van
nak. Megjegyzi még Fényes Elek, hogy Zala me
gye egyik posta- és kereskedési útja Tapolcán és 
Sümegen halad át, s ez nagymértékben hozzájárul 
városaink fejlődéséhez.93 1830-ban Tapolcán meg
alakul a Leszner Mór és Fia Borkereskedő és Bor
termelő cég, amelynek később bécsi és budafoki 
lerakata is lesz. A város fejlődését bizonyítja, 
hogy 1842—43-ban 65 volt az iparosműhelyek, 
7 pedig a kereskedések száma.94 E szerint az adat 
szerint a műhelyek száma egyezik az 1841/42. évi 
dicalis conscriptio szerinti mesterszámmal. Az 
említett kézművesszám (167) következtethetőleg 
magába foglalja a legények számát (és esetleg az 
inasokét is). A különbözeti 102-es számot egybe
vetve az 1828. évi összeírás 12 legényről tanús
kodó számával, ez — feltéve, hogy mindkét szám
adat valóságot tükröző — azt engedi megállapí
tani, hogy 1828 és 1842 között a tapolcai ipar 
intenzitásában tekintélyes fejlődés követke
zett be. 

A XIX. század első felében folytatódik a tere-
ziánus idők állami beavatkozásának óvatos cent
ralizáló várospolitikája, amely a céheket is érinti. 
A XVIII . század 60—70-es éveinek uniformizált 
céhprivilégiumai a part ikuláris céhjog korát zár
ták le, a XIX. század elejének céhes reformprog
ramja pedig országosan egységes céhrendszert 
kíván létrehozni. Az 1805. évi 3104. sz. helytartó
tanácsi rendelet elrendeli a régi céhkiváltságle
velek beszolgálttását, újak kiadását, az 1813. évi 
7262. sz. rendelet pedig céhprivilégium-mintát 
(Generalia principia) ad. Lényegében nem változ
tatja meg egyik sem a céhrendszert, csupán a 
magyar kézműipar központi ellenőrzését kívánta 
és kívánja bevezetni. 

Eperjessy Géza a zalai céhek számának csökke
néséről beszél a XIX. század első felében, de csu
pán azoknak a céheknek a létezését ismeri el, 
amelyek az említett rendeletek értelmében új 
kiváltságlevelet kér tek és kaptak. Arra mutat rá, 
hogy Sümegen és Tapolcán nem alakultak újjá a 
régi céhek az 1805. évi rendelet után.95 Üj céh 
alakulására azonban van adatunk. 

Egy ideig nyitott kérdés volt a sümegi fazekas-
céh alakulásának éve. Németh József a sümegi 
fazekasokról írt, 1960-ban közzétett tanulmányá
ban — a sümegi fazekascéhtől 1850-ből származó 
irat alapján — abban a feltevésben van, hogy a 
céh 1850 körül alakult.96 Későbbi kutatási ered
mény szerint a privilégium elnyerésének éve 
1812.97 A céhkataszterből ismerünk egy fazekas
vándorkönyvet9 8 és egy 1865. évi sümegi faze
kascéhkorsót.99 Ez utóbbival kapcsolatban meg 
kell jegyeznünk, hogy az már nem lehetett jog
szerűen céhként működő szervezet korsója, mert 
az 1859. dec. 20-án kelt császári nyílt paranccsal 
kibocsátott és Magyarországon is irányadó Ipar
rendtartás100 szerint a céhek ilyenként tovább 
nem működhettek, hanem — ha nem oszlottak 
fel — átalakulhattak társulattá (Iparrendtartás 
108. §), amely az Iparrendtartással életre hívott 
szervtípus volt. Tanulmányom korszakhatárán 
kívülre eső kérdés annak tisztázása, hogy a fenn
állott sümegi fazekascéh átalakult-e az Iparrend
tartás szerinti társulattá, vagy az irányadó sza-
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bályozás ellenére céhként élt-e tovább.101 A Céh
kataszter adatot szolgáltat arra, hogy Sümegen 
a XIX. században a mészárosoknak volt céhe. 

Az eddig említett források egyike sem szól 
v a g y igazolja Sümegen kalaposcéh létezését. 
Ennek az iparnak Sümegen történt meghonosodá
sára azonban — az 1828. évi összeíráson kívül — 
találtunk adatot. Eszerint a sümegi kalaposmeste
rek a legények „többrendbeli visszaéléseire és 
elhatalmasodott kicsapongasaira" panaszkodnak 
a vármegyei hatóságnál.1 

Az Eperjessy Géza által említett céhprivilé
gium meg nem újítás ellenére sem mondhatjuk, 
hogy csökkent városainkban a céhek száma, mert 
a tárgyi emlékek sokasága — főleg Sümegen — 
azt bizonyítja, hogy léteztek céhek, mégpedig 
szép számmal. Tulajdonképpen az 1761. évi céh
rendelethez hasonló helyzettel állunk szemben: 
ha nem is újították meg a céhek a privilégiumot, 
a régi szabályok alapján éltek tovább. 

A volt sümegi Állami Darnay Múzeum beve
zetőben említett „rózsaszín fedelű" leltárának és 
a többi adatközreadásnak az áttekintése, illető
leg számbavétele alapján azt kell megállapíta
nunk, hogy a sümegi céhek tárgyi emlékeinek 
mintegy 50% -a már a XVII. és XVIII . században 
létező céhek tulajdona volt. Míg a XVIII . század
ból csupán a pecsétnyomók és egy-egy behívó
tábla, láda és korsó maradt meg, a XIX. századi 
korsók, ládák, pecsétnyomók mellett zászlók, be
hívótáblák, bizonyságlevelek és egy vándor
könyv is maradt. 

1810-ből való a kovácsok korsója, 1825-ből 
a takácsoké, 1833-ból az asztalosoké, 1841-ből 
a szabóké.I(M A Keszthelyi Balatoni Múzeum őrzi 
a takácsok ládáját (1824), a szabókét (1832), az 
egyesült lakatosok—kovácsok—nyergesekét, ' °4 

amelynek készítési dátumát ugyan nem tudjuk, 
de azt igen, hogy kétfejű sasos kulcscimkéje 
empire stílusú.105 

Megmaradt továbbá 6 zászló, illetőleg róluk 
szóló adat a XIX. századi Sümegről, bizonyítva 
a céhek katolikus voltát (szűrszabó, 1818; ács— 
molnár, 1829; kovács—lakatos, 1835; szűcs, 1837; 
kerékgyártó, év nélküli; kádár 1837, amely el
pusztult)106 valamint a takácsok behívótáblája 
a Jézus-arcot mutató, ún. Veronika-kendőt kezé
ben tartó Szent Veronika-ábrázolással, másik ol
dalán pedig az 1828. évre utaló évszámmal.107 

Két pecsétnyomó (szűcs, 1842; csizmadia, év nél
küli)108 viszont elpusztult. A pintérek év nélküli 
domborfaragású céhtáblája elpusztult, de fény
képe megmaradt.109 

Lényegesen kevesebb tárgyi emlékünk maradt 
Tapolcáról. Ilyen a mészárosok ládája,110 vala
mint adat van zászlójukra is ; 1 " megmaradt a ko
vács—kerékgyártó—bognár—tímár—lakatos céh 
1802. évi pecsétlenyomata."2 

A tárgyi emlékek vizsgálatából 2 következte
tést vonhatunk le: egyrészt azt, hogy már XVII— 
XVIII. században is működő céhek készítettek 
maguknak a céh összetartozását szimbolizáló tár
gyakat, amelyek a kézművesek, illetőleg a céhek 
viszonylag jó anyagi körülményeit is bizonyítják, 
másrészt azt kell látnunk, hogy korábban nem 
említett céhektől maradtak fenn tárgyi emlékek. 

Könnyen elképzelhető a sümegi szűrszabó és 

asztaloscéh megalakulása, mert 1828-ban 12, il
letőleg 6 mestert írtak össze; ugyanezzel, a mes
terek számának emelkedésével magyarázható 
a kádár- (4 fő) céh alakulása is. Nehezebben ért
hető a szűcscéh XIX. századi alakulása, mert 
1828-ban 2-en vannak (1770-ben 8 főt írtak össze, 
s elképzelhető lenne a XVIII . századi céhalapí
tás), viszont a pecsétnyomó dátuma 1841. évi. 
Mondhatnánk, hogy ez az alapítás dátuma, azon
ban zászlójuk 1837-es évszáma korábbi alapítás
ra utal. Kérdéses az ács—molnár és a lakatos— 
kovács—nyerges céh; a XVIII . században még 
a bognárok társaságában találhatók az ácsok, 
most 1829-es zászlójuk már a molnárok között 
(1828-ban 1 — 1 fő) jelzi őket. Ehhez hasonlóan 
a XVIII . századi kovács—lakatos céh bővülhetett 
nyergesekkel. 

Eperjessy Géza arra is rámutat, hogy gyakori 
jelenség a XIX. század első felében a több hely
ség mestereit összefogó c é h . " ' Erre alapítva fel
tételezhetjük, hogy az új sümegi céhek alaku
lása — az összeírási adatok szerinti alacsony 
mesterszám ellenére — annak következtében vált 
lehetségessé, hogy környékbeli falvak mestereit 
is tömörítették. 

Az írásos emlékek közül említésre méltó az 
1814. évi csizmadia- és az 1829. évi szabó-bizony
ságlevél. " 4 E bizonyságlevelek oklevéltani vizs
gálata — amelynek a részletekre kiterjedő ered
ményei bemutatását itt terjedelmi okoknál fogva 
mellőztük — arra a lényeges megállapításra ve
zetett, hogy a 2 bizonyságlevél fogalmazá
sa — szövegi csekély eltéréstől eltekintve — 
megegyezik a német-római császárság 1731. évi 
birodalmi kézművestörvényével a vándorló mes
terlegények számára rendszeresített attestatum 
szövegével ." ' Ami az 1829-ben kiadott bizony
ságlevél vonatkozásában jön figyelembe: az eltér 
az 1813. évi 7262. sz. rendelettel kiadott, céhsza
bályokkal kötelezővé tett formulától.1"' Ez azt 
jelenti, hogy a központi kormányhatósági ren
delkezés másfél évtized alatt nem tudta Sümegen 
kiszorítani a korábban meghonosodott formulát. 

Meghaladná tanulmányunk célkitűzését és ért
hető terjedelmi korlátait a céhek életének itt nem 
tárgyalt vonatkozásaival való foglalkozás. E kör
be tartozóként említem a két város céhei illető
ségi területének, azaz annak kérdését, hogy az 
itteni céhekbe vagy ezek közül melyikbe és mi
kor tartozott a két városon kívüli más helység
ben telephellyel rendelkező kézműves. 

Érdekes lenne feltárni e két városból inasként 
vagy legényként vándorlásra indultaknak az út
irányát, állomásait, illetőleg ugyanezt a két vá
rosban mesterként megtelepedettek tekintetében. 
Ehhez a kézművesipar szempontjából igen lénye
ges kérdéshez, sajnos, egyetlen forrásról van tu
domásunk. Ez a céhkataszter szerint a szombat
helyi Savaria Múzeum által nyilvántartott sü
megi fazekasvándorkönyv, amelyet nem volt mó
dom megismerni, s így nem térhettem ki arra, 
hogy annak tulajdonosa vándorútját merre foly
tatta. 

Az 1813. évi 7265. sz. helytartótanácsi rende
lettel kiadott ,,A Magyar Országi Mester-Egyesü
leteket, vagy is Czéheket illető Közönséges Czik-
kelyek" szabályozzák a földesúri hatalomnak 
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a kézművesekkel kapcsolatos jogkörét. Vizsgá
latot igényelne, miként érvényesült a veszprémi 
püspöki uradalmi bir tokkormányzat és úriszék 
útján gyakorolt földesúri joghatóság a két város 
területén fennállott céhek tekintetében. E kér
désre Zala megyei vonatkozásban Kállay István 
hívja fel a figyelmet, aki a céhes ipar és uradalmi 
igazgatás viszonyának vizsgálatakor — más 
mellett — a keszthelyi uradalomnak céhügyek
ben való állásfoglalásáról tesz emlí tést ."8 

1848—49 után Sümeg és Tapolca mezőgazda
sága és lakosságának társadalmi helyzete a job
bágyi szolgáltatásokat megszüntető, a jobbágy
telkeknek a volt jobbágyok tulajdonába való át
menetelét elrendelő, az úriszéket és a papi tize
det megszüntető 1848. évi tö rvények" 9 és ország
gyűlési határozat,120 ugyanakkor több korábbi 
kötöttség fennmaradása által is meghatározott 
új gazdasági folyamatok és a tőkés termelési vi
szonyok kibontakozása jegyében, majd az emlí
tett törvények nyomán 1853. márc. 2-án az úrbéri 
kérdések szabályozása, valamint az úrbéri kár
pótlás tárgyában kiadott császári pátensek121 

(s ezek végrehajtását szabályozó rendelkezések), 
egyben a centralizációs politikát megvalósító 
neoabszolutizmus adta lehetőségek szerint ala
kult. 

A kézművesek és a céhek helyzetét 1851. ápr. 
1-től a magyarországi kereskedési és iparviszo
nyok szabályozására kibocsátott Ideiglenes Uta
sítás122 határozta meg. Az Ideiglenes Ipar rend

tartásként ismert szabályozásnak a lényege, hogy 
hatályba lépését követően 

— az iparűzés megkezdéséhez a Rendtartás 
(202—206. §) által kijelölt közigazgatási hatósá
gok engedélye (80. §) általuk adott igazolás (81. 
§) volt szükséges, 

— a Rendtartás által érvényesnek elismert (110. 
§) céhek továbbra is fennmaradhattak (111. §), 

— az, aki oly helységre szólóan nyert iparjo
gosítványt, ahol az általa űzütt iparnak céhe volt, 
köteles és jogosult volt magát a céhbe mester
ként bekebeleztetni (156. §), 

— új céh nem volt alakítható (110. §), 
— az érvénytelennek minősített céheknek jo

guk volt önkéntes tagságon alapuló egyletekként 
(Verein) fennmaradni (110. §), 

— a nem céhbeli kézműveseknek joguk volt 
önkéntességen alapuló egyletet (Verein) alakíta
niuk (192. §). 

A sümegi és a tapolcai kézműipar vonatkozá
sában is feladat marad annak megvizsgálása, 
hogy az Ideiglenes Iparrendtar tás hatályba lépé
sekor fennállott céhek a Rendtartás által érvé
nyesnek elismert céhek voltak-e, ha igen, fenn
maradtak-e; ha nem, átalakultak-e egyletté avagy 
a Rendtartás ellenére céhekként működtek to
vább; végül: hogy jöttek-e létre nem céhbeli kéz
művesek egyletei. Mindennek vizsgálata kívül 
esik tanulmányunk időhatárán, s így az a két vá
ros kézműipara 1851. ápr. 1-ét követő fejlődését 
bemutatni törekvő tanulmány feladata. 

1. sz. táblázat 

SÜMEG ÉS TAPOLCA GAZDASÁGI ADATAI A XVIII. SZÁZADBAN1 

Adózó családfó'k 
száma 

Igásállatok 
száma 

ел <a 

'N 
tri 

•a s 
O r t 

Bortermés 
akóban 

Iparosok száma Adózó családfó'k 
száma 

Igásállatok 
száma 

pozsonyi 
mérőben 

Bortermés 
akóban 

1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 1711 1750 1770 

Sümeg 55 236 271 49 135 237 70 357.5 3340 1 2 9 - gsj- 945 18 50 100 

Tapolca 50 205 333 89 201 325 237 1456 2771 755 3044 ? 22 32 108 
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2. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1750-BEN124 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

arcularius 2 — pellio 3 2 С 
asztalos szűcs 

calcarius 1 - pistor 1 -
sarkantyúkészítő pék 

ceroplasta 1 - restiarius 1 -
bábsütő kötélgyártó 

chirurgus 1 - sartor 3 С 1 С 
seborvos szabó 

coriarius 1 - sutor 3 3 с 
timár varga 

cothurnarius 5 С 1 С textor 10 с 1 с 
csizmadia takács 

faber (=faber ferrarius) 3 С 1 vie tor 2 — 
kovács kádár 

faber lignarius 3 - vitra rius 1 — 
ács üveges 

figulus 4 — a mesterséget az összeírásban 
fazekas nem nevezték meg vagy olvasha

lanio 3 1 С tatlan - 22 
mészáros 

nodularius 2 
mészáros 

nodularius 2 *"~ gombkötő ÖSSZESEN: 50 32 

3. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1770-BEN1 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

architector 2 - Mio 
építőmester kallós, csapó 

arcularius 3 3 funifex 
asztalos kötélgyártó 

cácis ustor 2 - gausapearius 
mészégető szűrszabó 

ceroplasta (1) — lanio 
bábsütő mészáros 

chirurgus 1 1 lorarius 
seborvos szíjgyártó 

cothurnarius 8 С 9 С muranus 
csizmadia kőműves 

cremati ustor — 1 nodularius 
pálinkafőző gombkötő 

faber (=faber ferrarius) 5 6 novacular 
kovács köszörűs 

faber serarius 1 2 pellio 
lakatos szűcs 

figulus 7 7 С pictor 
fazekas képíró 

7 С 

1 — 

5 3 

1 1 С 

1 1 

4 1 

2 2 

1 _ 

10 
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3. sz. táblázat folytatása 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése- Sümeg Tapolca 

pileator 
kalapos 

pistor 
pék 

rotarius 
kerékgyártó 

sartor 
szabó 

sartor germanieus 
német szabó 

su tor 
varga 

sutor hungaricus 
magyar varga 

sutor germanicus 
német varga 

2 1 tabaccarius 
dohány mű ve s 

1 

1 1 textor 
takács 

20 С 24 С 

3 3 tibialifex 
harisnyakötő 

1 — 

4 С 8+(l) С tinctor 
festő 

1 — 

2 — torneator 
esztergályos 

1 — 

1 С 10 с vietor 
kádár 

ь(з) 7 

6 

3 
ÖSSZESEN 104 109 

4. sz. táblázat-

AZ IPAROSOK SZÁMA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN 1773 ÉS 1845 KÖZÖTT126 

Év Sümeg Tapolca Év Sümeg Tapolca 

1773. ? 121 1802. 91 54 
1775. 111 7 1804. 88 97 
1776. 122 127 1810. 87 7 
1777. 116 92 1815. 101 7 
1778. 113 54 1820. 120 97 
1779. 114 108 1823. 116 104 
1783. 87 7 1824. 134 104 
1784. 93 100 1827. 72 76 
1785. 99 80 1829. 87 66 
1786. 94 77 1830. 97 ? 

1787. 77 7 1832. 95 62 
1793. ? 94 1835/36. 121 57 
1795/96. 100 85 1839/40. 56 7 
1797. 92 65 1841/42. 64 65 
1798. 94 69 1844/45. 133 54 
1799. 89 60 
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5. sz. táblázat 

A KÉZMŰVESEK MEGOSZLÁSA SÜMEGEN ÉS TAPOLCÁN IPARÁGAK SZERINT 1828-BAN12 7 

A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca A mesterség megnevezése Sümeg Tapolca 

ahenarius ] — murarius 1 — 
rézműves kőműves 

arcularius 6 3 nodularius 1 1 
asztalos gombkötő 

catapultarius 1 - pectinifex 3 -
puskagyártó fésűs 

cerdo 2 1 С pellio 2 7 
tímár szűcs 

clavifaber J - pileator 2 1 
szegkovács kalapos 

cothurnarius 20 С 6 с pistor 2 1 
csizmadia pék 

ephipiarius 1 С - rotarius 2 -
nyeregkészítő kerékgyártó, bognár 

faber ferrarius 7 С 3 с sartor 7 С 6 С 
kovács szabó 

faber lignarius 1 - smigmator - 1 
ács szappanos 

figulus 12 С 5 su tor 10 10 С 
fazekas varga 

fun if ex 2 — textor 16 С 25 С 
kötélgyártó takács 

gausapearius 12 С 4 tibialifex - 1 
szűrszabó harisnyakötő 

horopaeus 1 - tinctor 1 1 
órás festő 

laminarius 1 - törneator 1 -
bádogos esztergályos 

lanio 2 С 1 с vie tor 4 3 
mészáros kádár 

lorarius 1 3 
szíjgyártó 

1 3 molitor 1 3 
molnár ÖSSZESEN: 124 86 
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ANNA RÓZSA, GEB. LENDVAI 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE -DES 18. JAHRHUNDERTS VON 
SÜMEG UND TAPOLCA, UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG 

DES HANDWERKS 

Die Studie hat das Anliegen, zusätzlich der Un
tersuchung der Vergangenheit des 17—19. Jahrhun
derts der Städte Sümeg und Tapolca zu dienen, die in 
Luftlinie etwa 15 km voneinander entfernt liegen und 
bis 1950 zum Komitat Zala gehörten, heute im Komitat 
Veszprém liegen, und damit gleichzeitig die Kenntnisse, 
die aus der wortkargen ortsgeschichtlichen Literatur 
der beiden Städte gewonnen werden können, mit neuen 
Angaben — in erster Linie mit Angaben, die sich auf 
das Handwerk und die Zünfte beziehen — zu ergänzen. 
Die Studie stützt sich neben Archivquellen auf ge
genständliche Erinnerungen der Zünfte als Quellen, 
und mit den aus Letzterem ziehbaren Schlußfolgerungen 
ergänzt sie das Bild, das auf der Grundlage der schrift
lichen Erinnerungen gezeichnet werden kann. 

Zur Vorstellung der Situation des Handwerks des 
17—19. Jahrhunder ts mußten einerseits die die Rechts
stellung der beiden Städte bestimmenden Regelungen 
und die örtlichen wirtschaftlichen Wirkungskräfte un
tersucht werden, die die Herausbildung des Handwerks 
beeinflussen konnten. Sümeg und Tapolca waren zu 
ihrer Zeit kirchliche Marktflecken und unterstanden 
als solche der Landherrenmacht des Bischofs von 
Veszprém. Ihr Handwerk war bestimmt durch den 
landwirtschaftlichen Charakter der Siedlung. Man kann 
jedoch nicht außer acht lassen, daß es auch Angaben 
gibt, die auf die Tätigkeit herrschaftlicher Handwerker 
in Sümeg hinweisen. 

Im 17. Jahrhundert kam Sümeg und Tapolca in 
Richtung des damals unter türkischer Herrschaft ste
henden Teiles Ungarns die Rolle einer Grenzburg zu. 
Die Einbürgerung des Handwerks, das die Versorgung 
der täglichen Bedürfnisse der Bevölkerung sicherte — 
besonders des Bekleidungsartikel herstellenden Hand
werks — beweist die Herausbildung der Zünfte. Unsere 
quellen bezeugen, daß im 17. Jahrhunder t Stiefelma
cher, Schuster, Walker , Weber und Schneider Zünfte 
gründeten. Andere Handwerker, so Faßbinder, Kür
schner, Schwertfeger; Bogenschmied, Lanzen- und 
Schildmacher Riemer und Sattler vereinigten sich 
in sogenannten gemischten Zünften. 

Nach der Vertreibung der Türken Ende des 17. Jahr
hunderts und den Kuruzenkriegen Anfang des 18. Jahr
hunderts begann der langsame Aufschwung unserer 
Städte, was die Konskriptionen der Jahre 1711, 1750 
und 1770 beweisen (Tabelle 1). Die wirtschaftliche Lage 
der Bevölkerung wurde durch die im Laufe des 18. 
Jahrhunderts vorgenommene Änderung der mit dem 
Landherren früher geschlossenen Verträge beeinflußt, 
in deren Ergebnis mehrere, im Í7. Jahrhunder t gewon
nene Vergünstigungen schrittweise zurückgezogen 
wurden. Mit dem immer intensiveren Ausbau der 

Meiereiwirtschaft zwingt der Gutsherr ab der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunder ts unseren Städten immer 
schwerere Fronlasten auf. 

Die Zahl der Handwerker wächst zwar im Laufe des 
18. Jahrhunder ts an, aber die Anzahl der Zünfte steigt 
nicht im gleichen Verhältnis dazu (Tabelle 2 und 3) . 
Die Zünfte, die schon im 17. Jahrhunder t bestanden 
haben, bitten um neue Privilegien und erhalten sie 
auch, und die Meister einiger neueinheimisch ge
wordenen Handwerkszweige gründen Zünfte. So die 
Zunft der Fleischer in Tapolca, die ebendort ige Töpfer
zunft sowie die Zimmermanns- und Müllerzunft in 
Sümeg. Während aus dem 17. Jahrhunder t nur schrift
liche Quellen das Vorhandensein der Zünfte beweisen, 
blieben aus dem 18. Jahrhunder t auch schon Sachquel
len bestehen. Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, daß im 18. Jahrhunder t in Sümeg und Tapolca 
ein relativ lebhaftes Handwerker leben herrschte. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts ist Sümeg 
als Zentrum der hiesigen Macht der Bischöfe von 
Veszprém gemeinsam mit Tapolca auch einer der 
Knotenpunkte des durch das Komitat Zala verlaufenden 
Post- und Handelsweges. 

Die Situation des Handwerks wird grundsätzlich 
durch die Sümeg-er und Tapolca-er Angaben der Lan
deskonskription des Jahres 1828 widergespiegelt . (Ta
belle 5). Auf Grund anderer Quellen kann festgestellt 
oder gefolgert werden, daß die im 17. und 18. Jahr
hundert entstandenen Zünfte im allgemeinen unverän
dert bestehenblieben. Es gibt auch Angaben über neue 
Zunftbildungen. So die der Töpferzunft in Sümeg. 
Außer den durch die Zünfte vertretenen Gewerben 
finden wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts 
auch, mehr als zuvor, — außerhalb der Zunftrahmen 
gebliebene — andere Gewerbe. Auf der Grundlage der 
Zusammenfassung sämtlicher Quellen kann festgestellt 
werden, daß das Gewerbe der beiden Städte in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunder ts vielsichtiger geworden 
war und so der örtlichen Befriedigung der Bedürfnisse 
der ansässigen Bevölkerung besser diente, gleichzeitig 
gibt es auch Angaben über die Produktion für weiter 
entfernte Märkte . 

Anschließend an die Zeitgrenze der Studie, die im 
Jahre 1848 liegt, tritt das gewerbliche Leben unserer 
Städte in die Verhältnisse der kapitalistischen Produk
tion über. Als Abschluß der Studie finden wir einen 
Hinweis auf jene zentrale behördliche Verordnung, 
auf die sogenannte Provisorische Gewerbeordnung 
von 1851. welche, auch auf die beiden Städte gesehen, 
die rechtlichen Rahmen des Handwerks während des 
Jahrzehnts nach 1848 grundsätzlich bestimmte. 
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