
Bácskai Vera sokszínű és sokágú, iskolate-
remtő munkássága során a nagy és hosszú-
távú gazdasági és társadalmi folyamatok 
feltárása és elemzése mellett – felismerve 
azok fontosságát és szerepét – kiemelt 
figyelmet fordított az e folyamatok determi-
nálta, illetőleg e folyamatok alakításában 
részt vállaló egyes személyek életének és 
tevékenységének vizsgálatára is. Ismeretes, 
hogy ezirányú kutatásainak eredményeként 
több, mint 3 évtizede látott napvilágot  
„A vállalkozók előfutárai” című kötete, 
amelyben túlnyomórészt levéltári forrá-
sokra alapozva, ugyanakkor a prozopográ-
fia és a mikrotörténelem módszereinek és 
eszközeinek együttes alkalmazásával a 19. 
század első felében élt és működött pesti 
nagykereskedők azon részének pályafutá-
sát, családi kapcsolatait, gondolkodásmód-
ját és életkörülményeit mutatja be tudomá-
nyos igényességgel, ugyanakkor olvas - 
mányos stílusban, akik amellett, hogy fel-
ismerték a korakapitalizmus kínálta lehe-
tőségeket, és szakítva a tradicionális üzlet-
vitellel, úgy igyekezetek – több–kevesebb 
sikerrel – vállalkozóvá válni, hogy felada-
tuknak tekintették a hazai ipar fellendítését 
és a Magyarországon előállított különféle 
termékek külföldön történő értékesítését.1 

Szombathely későfeudáliskori kereske-
delmére és kereskedelmi jelentőségére irá-

nyuló kutatásaink során,2 részint azok 
eredményeitől inspiráltan, részint pedig 
Bácskai Vera tanácsait követve, eddig két, 
a 19. század első felében a püspöki mezővá-
rosban meghatározó szerepet játszott 
kereskedő – névszerint Horváth József 
(1793–1872) csizmadiából lett gabonakeres-
kedő, a később igazságügyminiszterré kine-
vezett Horváth Boldizsár (1822–1898) édes-
apja, valamint Stallner Ferenc (1798?–1863), 
egy Stájerországból Vas vármegye székhely-
ére telepedett, boltos vegyeskereskedő – 
tevékenységét tártuk fel és mutattuk be.3 

Az alábbiakban e sort folytatandó, egy, 
a  19. század legelején Észak-Itáliából Vas 
vármegye székhelyére érkezett és letelepe-
dett, majd pedig családot alapított keres-
kedő, Zanelli Ferenc több évtizeden át foly-
tatott működését tesszük vizsgálat tárgyává. 

Tekintettel arra, hogy a  reformkori 
pesti nagykereskedőkhöz, valamint az emlí-
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1 Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai. Bp., 1989. 
230 p. (Mikrotörténelem) 

2 E kutatások összefoglaló eredményeit lásd Tilcsik 
György: Szombathely kereskedelmi szerepe és 
jelentősége a reformkorban. = Korall, 11–12. 2003. 
május. 111–134. p.; Uő: Szombathely kereskedelme 
és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felé-
ben. Szombathely, 2009. (továbbiakban: Tilcsik, 
2009.) 230 p. (Archivum Comitatus Castriferrei; 3.) 

3 Tilcsik György: A Egy csizmadiamester karrierje 
a reformkori Szombathelyen. = Vasi Honismereti 
és Helytörténeti Közlemények, 1999. 1. sz. 6–21. p.; 
Uő: Stallner Ferenc szombathelyi kereskedő műkö-
dése 1848 előtt. In: Előadások Vas megye történeté-
ről. 4. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szom-
bathely, 2004. (továbbiakban: Tilcsik, 2004.) 
329–340. p. (Archivum Comitatus Castriferrei; 1.); 
Tilcsik, 2009. 130–143. p. 
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 Zanelli Ferenc kereskedő letelepedése és működése 
Vas vármegye székhelyén a 19. század első felében 

1. rész



tett két szombathelyi kereskedőhöz hason-
lóan, Zanelli Ferenc üzleti könyvei, mérle-
gei és iratai, továbbá privát és kereskedői 
levelei sem maradtak fenn, tevékenységé-
nek rekonstruálásához elsődlegesen a Vas 
vármegye és a  Szombathely mezőváros 
regisztratúrájában megtalálható különféle 
hivatalos dokumentumokat – így a várme-
gye közgyűlési jegyzőkönyveit és iratait, 
a város közgyűléseinek és tanácsüléseinek 
jegyzőkönyveit, illetőleg iratait, továbbá 
végrendeleteket, peres iratokat, leltárakat, 
adóösszeírásokat, anyakönyveket stb. –, 
illetőleg néhány, nyomtatott kiadványt  
– kereskedői és kézműves név-, illetőleg 
címtárakat, újságokat stb. – tudtunk fel-
használni. Részint emiatt, részint pedig 
az említett, írott és nyomtatott forrásokban 
végzett, olykor sok időt és nagy türelmet 
igénylő kutatások során megtalált, meg-
lehetősen elszórt adatok döntő többségnek 
minősége és jellege következtében az aláb-
biakban felrajzolt kép – ide illő kifejezéssel 
élve – egyrészt erősen mozaikszerűnek, 
másrészt itt–ott egyenetlennek minősít-
hető, így törekvésünk kényszerűségből egy-
szersmind egy arra irányuló kísérlet is, 
hogy miként lehet javarészt sok–sok apró 
és olykor egymáshoz kevéssé kapcsolódó 
információ összegyűjtésével és felsorokoz-
tatásával többé–kevésbé mégiscsak bemu-
tatni egy, a 19. század első felében külföld-
ről Magyarországra érkezett és letelepedett 
kereskedő életét és tevékenységét. 

 
 
A Zanelliek első generációja 
Szombathelyen 
 
Miután a  Zanelli név az  1758. esztendőt 
megelőzően nem fordult elő sem a város 
közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvei-
ben, sem pedig adójegyzékekeiben, valószí-
nűsíthető, hogy a család első tagja „Szanelli 

Ferenc olasz …”4 személyében 1758-ban jött 
Szombathelyre, aki az ez év november 28-
án megtartott tanácsülésen polgárjogot 
kért. A tanács azzal a kikötéssel fogadta el 
jelentkezését, hogy materialista, azaz szerá-
rus lesz, vagyis alap-, illetőleg nyersanya-
gokkal, konyhai nyerstermékekkel, fűsze-
rekkel kereskedik, és mást nem árul, 
továbbá 1 éven belül házat vásárol Szombat-
helyen.5 Nem tudjuk miért, de végül csak 
közel 3 esztendővel később lett a város pol-
gára Zanelli Ferenc, aki mint „… bális6 if[j]ú 
legén[y] …”7 az 1761. augusztus 19-én meg-
tartott tanácsülésen, miután lefizette a 24 ft 
összegű polgártaksát és letette a polgáres-
küt. Ekkor a tanács lényegében megismé-
telve csaknem 3 évvel korábbi határozatát, 
pontosabban meg is szigorítva azt, előírta 
számára, hogy mielőbb legyen saját háza 
a városban.8 Bár a polgárfelvételkor nem 
jegyezték fel életkorát és származási helyét, 
ám későbbi adatokból tudjuk, hogy Zanelli 
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4 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 
(továbbiakban: MNL VaML) Szombathely város 
közönségének és tanácsának iratai (továbbiakban: 
Szvkt.) Közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek 
(továbbiakban: Ktjkv.), 1755–1765. 163. p. 

5 Uo. 
6 Bális: apró árucikkekkel kereskedő, vándorló kal-

már. 
7 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1755–1765. 375. p. 

A magyarnyelvű idézeteket nem betűhíven, hanem 
a könnyebb olvashatóság érdekében a mai helyes-
írási szabályokhoz közelítő formában adjuk közre. 
Olyan esetekben, amikor az  idézett szavak vala-
melyest „visszaadják” a beszélt nyelvet, és ha nem 
tűnt értelemzavarónak, azokat nem módosítottuk. 
A régies „cz” vagy „tz” helyett „c”-t írtunk, ugyan-
akkor a nyilvánvaló tollhibákat javítottuk, a rövidí-
téseket feloldottuk, a felesleges betűkettőzéseket 
elhagytuk, és a mai helyesírási szabályokat alkal-
maztuk a hosszú és a rövid ékezetek megválasztá-
sánál, a  szavak egybe-, illetőleg különírásánál. 
A  szükségesnek látszó kiegészítéseket szögletes 
zárójelbe tettük, a szómagyarázatok pedig a jegy-
zetek között kaptak helyet. 

8 Uo. 
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ekkor 20–21 éves lehetett,9 és feltételezhe-
tőleg Észak-Kelet-Itáliából, akkor a Velencei 
Köztársaság területén lévő, légvonalban 
Velencétől észak-északkeletre 125, Udinetől 
észak-északnyugatra 55, Szombathelytől 
pedig délnyugatra 300 km-re fekvő és 
Ovaro községhez tartozó Luvincis/Luincis 
(ma: Ovaro településrésze, Udine megye, 
Friuli-Venezia Giulia régió, Olaszország) 
nevű településről érkezett Vas vármegye 
székhelyére.10 

A Szombathelyen folytatott kereskedői 
ténykedéséről nem sok információt őriztek 
meg a  fennmaradt források, így az  sem 
tudható, hogy milyen áruféleségeket forgal-
mazott, de valószínűleg tartotta magát 
az 1758. november 28-án lezajlott tanácsü-
lésen számára előírtakhoz, az ugyanakkor 
biztos, hogy tevékenységét egy, a Piactéren 
álló és a várostól 30 ft-ért vásárolt boltban 
folytatta. Utóbbi tény miatt a polgáresküje 
letételekor, de később is, a vele kapcsolato-
san papírra vetett „bális” elnevezés pontat-
lan, sőt megtévesztő, mivel Zanelli nem volt 
vándorkereskedő. 

Nem tudjuk, milyen ok – talán egy 
komolyabbnak tűnő betegség – állt döntése 
hátterében, de tény, hogy Zanelli Ferenc 
1766. március 29-én, tehát 25–26 éves korá-
ban Szombathelyen végrendelkezett, és 
a  testamentumból kiderül, hogy ekkor 
adósságai 840 ft-ot tettek ki, amellyel több, 
a boltjába árukat szállító kereskedőnek tar-
tozott. A  végrendelettel – amelyben 
az  ilyenkor szokásosnak és általánosnak 
mondható módon, pontosan meghatározott 

pénzösszegeket irányzott elő a lelki üdvéért 
halálát követően mondandó misékre, 
továbbá jótékony célra is, – Itáliában élő 
édesanyjára 50 ft-ot, Szombathely városra 
pedig 30 ft-ot testált, bár ez utóbbit illetően 
meglehetősen tekervényes feltételeket sza-
bott, ugyanis azt írta elő, hogy ha valamely 
rokona a mezővárosba jönne és ott akarna 
kereskedni, és lefizeti ezt a 30 ft-ot a város-
nak, akkor az köteles lesz Zanelli a Piacté-
ren álló boltját e személynek átengedni. Ha 
pedig ilyen rokon nem érkezne, és a mező-
város meg kívánná tartani a boltot, akkor 
annak értékesítése után köteles lesz 
az eladási összeg 30 ft – amennyiért Zanelli 
Ferenc a várostól megvette a boltot – feletti 
részét az ő bátyjának, a Kőszegen lakó és 
szintén kereskedéssel foglalkozó Krisztián-
nak átadni. Zanelli Ferenc egyúttal a fenti 
összegek levonása után megmaradó javai 
általános örökösének Zanelli Krisztiánt 
tette meg, akinek meghagyta, hogy a testa-
mentumban felsorolt összegeket az érintet-
teknek fizesse ki, és az ő – azaz Ferenc – 
boltját, valamint az abban lévő árukat vegye 
magához.11 

Nincs adatunk arra, hogy Zanelli Krisz-
tián – aki 1730 táján született12 – mióta élt 
Kőszegen, de annyi bizonyos, hogy 1758. 
április 21-én polgáresküt tett.13 Lehetséges, 
hogy a  két testvér együtt jött Magyar-
országra, ám nem akarván egymással kon-
kurálni, egyikük Kőszegen, másikuk pedig 
Szombathelyen telepedett le. 

A végrendelet elkészítése után, ám saj-
nos, pontosan nem tudjuk, mikor és hol, de 

vas i  s z e m l e  |  2022.  1 .  szám |  a m ú lt n a k k ú t j a

9 1780. április 6-án bekövetkezett halálakor 39 évesnek 
írták, azaz 1741 táján született. MNL VaML Mikro-
filmtár (továbbiakban: Mft.) Vas vármegye felekezeti 
anyakönyvei (továbbiakban: Vvfak.) Szombathely, 
római katolikus (továbbiakban: r. k.) halotti anya-
könyvek (továbbiakban: hal. akv.) 

10 E feltételezés abból indul ki, hogy – amint arról 
az alábbiakban szó lesz – Zanelli közel 4 évtizeddel 
később, szintén Szombathelyen letelepedett, vele 
azonos nevű rokona innen származott. 

11 MNL VaML Szvkt. Végrendeletek (továbbiakban: 
Vr.) fasc. E. nr. 369. 

12 Zanelli Krisztián Kőszegen, 1789. november 20-án, 
59 éves korában hunyt el, amelyből következik, 
hogy 1730 táján született. MNL VaML Mft. Vvfak. 
Kőszeg, r. k. hal. akv. 

13 MNL VaML Kőszegi Fióklevéltár. Kőszeg város 
tanácsának iratai. Polgárkönyv, 1651–1764. 225. p. 

52



Zanelli Ferenc házasságot kötött Koller 
Luciával – aki 1744 táján született14 –, és e 
frigyből három leány – névszerint és sor-
rendben Terézia, Rozália, majd miután 
az elsőszülött gyermek 1778. január 12-én 
meghalt, ismét Terézia – született, akiket 
Szombathelyen 1775. augusztus 7-én, 1777. 
december 17-én és 1780. augusztus 24-én 
kereszteltek meg.15 Utóbbi kisleány már 
utószülöttként jött a világra, miután Zanelli 
Ferenc 39 éves korában, 1780. április 6-án, 
Szombathelyen elhunyt, és végakaratával 
egyezően, a Domonkos rend templomának 
kriptájában temették el.16 

Itt mondjuk el, hogy Szombathely város 
tanácsa még 1758-ban, majd 1761-ben tett 
azon előírásának, miszerint Zanelli Ferenc-
nek házat kell vásárolnia, a kereskedő egész 
életében nem akart vagy nem tudott eleget 
tenni. Valószínűleg 1758-tól – de 1759-től 
biztosan – 1764-ig Holosovszky Ferenc 
Nagykar utcai házában,17 1764 és 1768 kö-
zött a Gyöngyös és a Föl vagy Kőszegi utca 
sarkán álló városháza épületében (ma: 
Főtér 16., 17. és 18.) lakott. 1768 és 1775 
közötti lakóhelyét a város adóösszeírások 
pontosan nem rögzítették és tartalmazzák, 
az azonban biztos, hogy 1775-tól – valószí-
nűleg ezidőtájt kötött házassága nyomán – 

Mayer Péter kötélgyártó Föl vagy Kőszegi 
utcai házában (ma: Kőszegi utca 6.) bérelt 
lakrészt, és így utóbbi két lakóhelye igen 
közel feküdt a Piactéren álló boltjához.18 

Zanelli Ferenc halálát követően,  
1766. március 29-én kelt testamentumát  
– nem tudni mi okból, de – sokáig nem 
bontották fel, hiszen e jogi aktusra elhunyta 
után csupán csaknem 10 évvel később, 1790. 
január 11-én került sor.19 Időközben hagya-
téka előbb bátyjához, a Kőszegen lakó Krisz-
tiánhoz, majd pedig annak 1789. november 
10-én bekövetkezett halála után özv. Zanelli 
Antalné Miklósi Annához került letétbe.20 

Zanelli Krisztián elhunytát követően 
özv. Zanelli Ferencné Kőszeg város tanácsá-
hoz fordult, és kérte, hogy néhai férje 
hagyatékát megkaphassa. A városi tanács 
1789. december 15-én hozott határozata 
elrendelte Zanelli Ferenc vagyonának 
számbavételét, és ez ennek nyomán össze-
állított hivatalos tanúsítványt – amely sze-
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14 Amint arról alább szó lesz, Koller Lucia 1805. 
január 29-én, Szombathelyen hunyt el, és a halotti 
anyakönyvi bejegyzés szerint 60 éves korában érte 
a halál. MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. 
hal. akv. 

15 MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. kereszte-
lési anyakönyvek (továbbiakban: ker. akv.); MNL 
VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. Zanelli 
feleségét a keresztelési anyakönyvben mindhárom 
gyermek keresztelésekor „Lucia de Canera”-nak 
írták, ám a későbbi források már csaknem egysége-
sen Koller Luciaként említik. 

16 MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. 
17 E ház a mai Hollán Ernő utca Sörház utca felé eső 

végén, a Szombathelyi Egyházmegye Karitász Szo-
ciális Központja és a Kereskedelmi és Vendéglátói 
Szakképző Iskola és Kollégium között, a közlekedési 
út területen állt. 

18 MNL VAML Szombathely város adópénztárának 
iratai. Adóösszeírások (továbbiakban: Aö.), 1760., 
1761., 1762., 1763., 1764., 1765., 1766., 1767., 1768., 
1770., 1771., 1775., 1776., 1777., 1778. Itt mondjuk el, 
hogy a városi adójegyzékek közül az 1759., az 1769., 
az 1773., az 1774., az 1779., az 1780., az 1781., az 1782., 
az 1783. és az 1784. éviek nem maradt fenn, az 1772. 
éviben – amely nem teljes – pedig nem található 
meg Zanelli neve. 

19 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1788–1791. 303. p.; MNL 
VaML Szvkt. Vr. fasc. E. nr. 369. 

20 MNL VaML Szvkt. Ktjkv.,1788–1791. 295–296. p.; 
MNL VaML Szvkt. Közgyűlési és tanácsülési iratok 
(továbbiakban: Ktir.) fasc. 111. nr. 68. Nem tekintet-
tük feladatunknak, hogy jelen publikációban foglal-
kozzunk a Kőszegen élt Zanelliek éltével és műkö-
désével, ezért itt most csupán annyit mondjuk el, 
hogy Zanelli Antal kereskedő és Miklósi Anna 1738. 
szeptember 11-én, Kőszegen kötöttek házasságot, és 
e házasságból hat gyermek látta meg a napvilágot, 
akiket 1740. augusztus 1. és 1753. december 15. kö-
zött kereszteltek meg Kőszegen. MNL VaML Mft. 
Vvfak. Kőszeg, r. k. ker. akv.; MNL VaML Mft. Vvfak. 
Kőszeg, r. k. házassági anyakönyvek (továbbiakban: 
ház. akv.). Sajnos, nem sikerült adatot találnunk 
arra vonatkozóan, hogy Zanelli Antal, illetőleg 
a  Zanelli-testvérek, Krisztián és Ferenc között 
milyen rokoni kapcsolat állt fenn. 
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rint az örökség összértéke 6461 ft 18 1/2 kr-
t tett ki – 1789. december 24-én foglalták 
írásba, 2 nappal később pedig Kőszeg város 
küldöttsége Szombathelyen, a városi taná-
csács ülésén átadata a hagyatékot a tanácsá-
nak, amely úgy rendelkezett, ahogy azt 
a város levéltárában helyezik el mindaddig, 
amig meg nem állapítják, hogy jogszerűen 
kit illet.21 

Szombathely tanácsa 1790. január 11-én 
lezajlott ülésén özv. Zanelli Ferencné Koller 
Lucia és megbízott ügyvédje, Lábos Ferenc 
jelenlétében felolvasták Zanelli Ferenc még 
1766. március 29-én írásba foglalt végren-
deletét. Az özvegy jogi képviselője a testa-
mentumot törvénytelennek minősítette, 
mondván, hogy annak készítésekor az örök-
hagyó még nőtlen volt, ám azóta megnősült 
és két gyermeke is született, amelynek 
következtében házasságkötésével végaka-
ratát megváltoztatta, és ezért megbízója 
nevében Lábos Ferenc ünnepélyesen tilta-
kozott és ellentmondott.22 

A mezőváros tanácsa – tekintettel arra, 
hogy Koller Luciát tisztességes és jó gazda-
asszonynak ismerték, továbbá úgy nyilatko-
zott, hogy tovább kívánja vinni a rámaradt 
kereskedést, illetőleg elhunyt férje javai őt 
és közös gyermekeiket illetik – elfogadta 
az  ügyvéd okfejtését, és elrendelte, hogy 
a Zanelli Ferenc után maradt 6461 ft 18 1/2 kr 
értékű hagyatékot adják át az özvegynek, de 
azt is előírták, hogy amennyiben Koller 
Lucia visszatelepülne Itáliába, akkor 
a  hagyaték összértékének 10%-át köteles 
lefizetni.23 

Özv. Zanelli Ferencné férje hagyatéká-
nak átvételéről másnap bizonyságlevelet írt 

alá,24 ám nem sietett a férje végrendeleté-
ben a város, a Szombathelyi Ispotály, a Kál-
vária-templom, a Domonkos és a Ferences 
rend számára testált összegeket kifizetni, és 
azok utolsó részletét csak annak nyomán 
folyósította 1791 nyarán, hogy a  városi 
tanács hátraléka miatt végrehajtással fenye - 
gette meg.25 

Koller Lucia 1785-ig Mayer Péter kötél-
gyártó Föl utcában álló házában maradt, 
1785-től azonban már Kálmán András csiz-
madia Gyöngyös utca házába (ma: Főtér 41.) 
költözött át. Közben folytatta férje kereske-
dését, majd közelebbi adatok híján, nem 
tudjuk, pontosan hol és mikor, de valószí-
nűleg 1791 táján férjhez ment egy nála  
10 évvel fiatalabb kereskedőhöz, Mang 
Mátyáshoz.26 Mang valószínűleg ekkor köl-
tözött Szombathelyre, és így ő is a Kálmán-
féle ház lakója lett,27 és a  házasságkötést 
követően átvette a Piactéren álló, korábbi 
Zanelli-féle bolt működtetését. 
 
 
A Zanelliek második generációja 
Szombathelyen 
 
A kereskedés – Mang Mátyás időszaka alatt 
biztosan, de lehet, hogy már korábban is – 
„Spezerei- und Materialwarenhandlung”, 
azaz „fűszer- és szerárukereskedés” lett, 
amelyet az arról 1801. január 29-én felvett, 
németnyelvű vagyonleltár egyértelműen 
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21 MNL VaML Szvkt. Ktjkv.,1788–1791. 295–296. p.; 
MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 111. nr. 68. 

22 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1788–1791. 303. p.; MNL 
VaML Szvkt. Vr. fasc. E. nr. 369. 

23 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1788–1791. 303–304. p. 

24 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 111. nr. 68. 
25 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1788–1791. 509., 631. p., 

1791–1793. 63., 73. p. 
26 Mang Mátyás megkeresztelésének helyét és idejét 

sajnos, nem sikerült felkutatnunk, az azonban biz-
tos, mikor 1800. október 3-án, Szombathelyen meg-
halt, 45 éves volt. MNL VaML Mft. Vvfak. Szombat-
hely, r. k. hal. akv. 

27 MNL VaML Aö., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., 1791., 
1792., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800. 
Szombathely város 1793. évi adójegyzéke nem 
maradt fenn. 
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igazol.28 Ennek elkészítést az  tette szük-
ségessé, hogy Mang Mátyás 1800. október 
3-án, 45 éves korában meghalt. Ezzel Koller 
Lucia másodszor is özvegységre jutott, és 
valószínűleg az ő kezdeményezése vagy leg-
alábbis jelzése nyomán, rövid időn belül 
Szombathelyre jött egy, Koller Lucia első 
férjével azonos vezeték- és keresztnevet 
viselő, az  Észak-Kelet-Itália akkor oszt-
rákok megszállta részén fekvő Luvincis/ 
Luincis nevű faluból származó,29 kereskedő 
foglalkozású rokona, valószínűleg unoka-
öccse, hogy elhunyt nagybátyja megözve-
gyült feleségének segítségére legyen keres-
kedése folytatásában.30 

Özv. Mang Mátyásné és Zanelli 
Ferenc közös kereskedése 
 
Zanelli Ferenc vélhetőleg 1800 októberében 
vagy novemberében érkezett Szombat-
helyre, majd özv. Mang Mátyásnéval együtt 
megjelent a városi tanács 1801. február 4-én 
lezajlott ülésén, és ott együtt bejelentették, 
hogy a jövőben közös kereskedés kívánnak 
létesíteni, amelynek működési feltételeit 
egy Szombathelyen, 1800. november 29-én 
írásba foglalt, hét pontból álló, szabályos 
jogi szerződésben rögzítették.31 Miután 
ahhoz, hogy valaki Vas vármegye szék-
helyén kereskedhessen, előfeltétel volt 
a polgárjog, ezért még ugyanezen a taná-
csülésen, az akkor 25 éves, római katolikus 
vallású, nőtlen kereskedőlegény, Zanelli 
Ferenc – miután lefizette a  22 ft 30 kr 
összegű polgártaksát – letette a polgáres-
küt,32 majd ő is Kálmán András már fen-
nemlített házába költözött, ahol Mang 
Mátyásné lakott.33 

A szerződés 1. pontjában özv. Mangné 
a Zanelli Ferenccel közös kereskedése lét-
rehozását azzal magyarázta, hogy egyrész 
második férje elhunyta miatt egyedül, társ 
és segítség nélkül maradt, másrészt első 
férje emlékére tekintettel, annak unokaöcs-
csével társul. A kontraktus 2. pontja azt tar-
talmazta, hogy Zanelli Ferencnek a keres-
kedésbe történő mielőbbi tényleges belépése 
előtt egy, a  teljes árukészletet, valamint  
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28 MNL VaML Szvkt. Polgári törvényes perek (továb-
biakban: Pp.). fasc. P. nr. 241. Pauli Antal és neje, 
Zanelli Terézia pere Zanelli Ferenc ellen (további-
akban: fasc. P. nr. 241.). Permellékletek (továbbiak-
ban: Pm.). „C”. Mang Mátyás kereskedésének össze-
írása és vagyonleltára, 1801. Szombathely, 1801. 
január 12. 

29 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1799–1801. 2/1801. feb-
ruár 4. 

30 A  bizonytalanság oka az, hogy az  özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc között 1800. november 
29-én írásba foglalt és alább ismertetendő szerző-
dés a két Zanelli Ferenc közötti családi kapcsolatra 
a „Vetter” szót használja, amely egyszerre jelent 
unokaöcsöt, unokatestvért, de rokont, illetőleg 
atyafit is. VaML Szvkt. Ktir. fasc. 122. nr. 97.; MNL 
VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „I”. Kivonat 
Szombathely város tanácsa 1801. február 4-én tar-
tott üléséről készült jegyzőkönyvből. 
  Ugyanakkor a  németnyelvű szerződés szerint 
Zanelli teljes neve „Johann Franz Zanelli”, azaz 
„Zanelli János Ferenc” volt, ám a  későbbiekben 
néhány, kivételes esettől eltekintve a „János” utóne-
vet nem használta, így az alábbiakban eltekintet-
tünk annak szerepeltetésétől. 
      A két Zanelli Ferenc nagybáty–unokaöcs rokoni 
viszonyát erősíti az  a  tény is, hogy az  idősebb 
Zanelli Ferenc leánya, Zanelli Terézia és a fiatalabb 
Zanelli Ferenc között, előbbi felperessége mellett 
1805-ben megindult és alább szintén tárgyalandó 
perben Zanelli Teréz 1806. május 9-én aláírt 
lemondó bizonyítványában és permegszüntető nyi-
latkozatában az alperest „mein Vetter”-nek nevezte. 
Ez csak azzal magyarázható, hogy – miután a fia-
talabb Zanelli Ferenc nem lehetet egyszerre az idő-
sebb Zanelli Ferencnek és leányának is unokaöccse – 
az  idősebb Zanelli Ferenc a  fiatalabbnak nagy-
bátyja, a fiatalabb pedig Zanelli Teréziának unoka-
testvére volt. MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. 

Pm. „2” Paulin Antalné Zanelli Terézia lemondó 
bizonyítványa és permegszüntető nyilatkozata. 
Sopron, 1806. május 9. 

31 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1799–1801. 1/1801. feb-
ruár 4.; MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 122. nr. 97.; 
MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „I”. Kivo-
nat Szombathely város tanácsa 1801. február 4-én 
tartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 

32 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1799–1801. 2/1801. feb-
ruár 4. Ezen adat szerint 1775/1776 táján született. 
Ezt erősíti, hogy 1854-ben bekövetkezett halálakor 
79 évesnek írták.  

33 MNL VaML Aö., 1801., 1802., 1803., 1804., 1805. 
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minden aktív és passzív tartozást regiszt-
ráló, részletes és alapos leltárt kell készíteni, 
mégpedig két példányban, amelyeket mind 
özv. Mangné, mind pedig Zanelli Ferenc 
aláír, majd azt követően azokból egy–egy 
példányt megkap. E pont arról is intézke-
dett, hogy ez az  inventárium – amelyben 
az eredeti és a minőségi áruk a beszerzési 
áron, a nem minőségiek és eredetiek pedig 
becsértéken szerepelnek – lesz a társulási 
szerződésből fakadó, a szerződő felekre ér-
vényes jogok és kötelességek alapja. A szer-
ződés következő, szám szerint 3. szakasza 
rögzítette, hogy a kereskedés, bár közös né-
ven működik majd, annak vezetésével és 
irányításával összefüggő minden döntés Za-
nelli korlátlan és kizárólagos jogkörébe tar-
tozik. A  4. pont ugyanakkor előírta, hogy 
a kereskedés addigi és a leltárban rögzített 
aktív és passzív adósságai, vagyis a kint-
lévőségek és a  fizetési kötelezettségek  
– amelyek nagyságát és összegét Zanelli Fe-
renc még nem ismerte – nem tekinthetők 
az övéinek, és így a korábbi kintlévőségekből 
a közös működés alatt befolyó összegek az 
özvegyet illetik, ugyanakkor magától érte-
tődő, hogy a korábban keletkezett, de a közös 
kereskedés ideje alatt teljesített fizetési kö-
telezettségek (passzív adósságok) kiegyen-
lítése az özvegy bevételeiből történnek.  
Az 5. pontban Zanelli Ferenc vállalta, hogy 
a kereskedésében végzett munkájáért pénzt 
nem számít fel, ugyanakkor a két társ meg-
egyezett abban, hogy egyrészt a  keletkező 
hasznot két egyenlő részre osztják, továbbá, 
hogy két könyvet vezetnek, amelyben rög-
zítik, hogy egyikük, illetőleg másik mit vesz 
ki a  kereskedésből, és e kiadásokat az  el-
számoláskor természetesen számításba ve-
szik, ugyanakkor a kereskedéssel kapcsola-
tos terheket és kiadásokat közösen és 
egyenlő arányban, azaz a kereskedés pénz-
tárából fizetik. A  kontraktus 6. pontja ki-
mondta, hogy özv. Mang Mátyásné és Za-

nelli Ferenc közös kereskedése előbbi halá-
lával megszűnik, és a  kereskedés minden 
ahhoz tartozó joggal, továbbá a bolt – jogi 
zárlat és inventárium nélkül – utóbbié lesz, 
és e kikötést az özvegy végakarata sem mó-
dosíthatja. Ugyanakkor Zanelli Ferenc vál-
lalta, hogy a kereskedés hamarosan elkészí-
tendő leltár szerinti értéke, illetőleg a közös 
időszak alatt keletkezett nyereség Mangnéra 
eső részét az annak örököseinek kifizeti, to-
vábbá, hogy az özvegyasszonyt rokonaként 
és anyjaként tiszteli. A szerződés zárósza-
kasza pedig egyrészt azt tartalmazta, hogy 
az Mang Mátyásné első házasságából szár-
mazó leánya, Zanelli Terézia jelenlétében 
és jóváhagyásával született, másrészt azt is 
belefoglalták, hogy Zanelli Terézia a keres-
kedéshez fűződő minden jogáról egyszer és 
mindenkorra lemond. A szerződést Zanelli 
Terézia, továbbá Candido Péter (17??–1822) 
szombathelyi kereskedő és városi polgár 
mint tanú és egyben az  írástudatlan 
Mangné nevében eljáró személy, illetőleg 
Zanelli Ferenc megbízottja, Wagner Ferenc 
ügyvéd írták alá, özv. Mang Mátyásné pedig 
egy keresztvonással fejezte ki egyetértését 
és beleegyezését.34 

A források nem őrizték meg, hogy 
az özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc 
közös kereskedését létrehozó szerződés  
2. pontjában előírt, a Piactéren álló bolt tel-
jes árukészletet, valamint a kereskedés min-
den aktív és passzív tartozását feltűntető, 
részletes leltárt mikor és kik állították össze, 
de tény, hogy a németnyelvű inventáriumot 
1801. január 12-én foglalták írásba, és annak 
elkészítésében Zanelli Ferenc minden 
bizonnyal tevékeny részt vállalt. Ennek leg-
fontosabb összesített számszerű adatait 
az alábbi négy táblázat tartalmazza: 
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34 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 122. nr. 97.; MNL VaML 
Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „I”. Kivonat Szom-
bathely város tanácsa 1801. február 4-én tartott ülé-
séről készült jegyzőkönyvből. 
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Aktívumok 
                                                            összeg 

árukészlet értéke (313 tétel)         3609 ft     58 kr  
készpénz és érmék                        2502 ft     54 kr 
a bolt és tartozékainak értéke*     330 ft            – 
összesen                                              6442 ft     52 kr 
* E tétel a  leltárban nem itt található, hanem  

az aktívumok és passzívumok különbözetét 
kitevő egyenleghez adták utólag hozzá, ám 
miután az egyértelműen az aktívumok közé 
tartozik, itt szerepeltjük. 

1. sz. táblázat 
Néhai Mang Mátyás kereskedése vagyonleltárá-

nak aktívumai, 1801. január 12. 
 

Passzívumok 
                                                            összeg 

passzív tartozások                                
összesen (3 tétel)*                    2350 ft    53 kr 

2. sz. táblázat 
Néhai Mang Mátyás kereskedése vagyonleltárá-

nak passzívumai, 1801. január 

* Mang Mátyás kereskedése a következő sze-
mélyeknek tartozott a vagyonleltár összeállítá-
sakor: Müller János Ferdinánd (Kismarton) 
1435 ft 18 kr, Franz Vuezl (Bécsújhely) 888 ft  
8 kr és Duriguzzy Leonárd (Sopron) 27 ft 27 kr.  

 
Aktív tartozások (kintlévőségek) 

                                               összeg 
hátralékos tartozások –  
1800-ig (124 tétel)                    2932 ft    41 kr  
folyó tartozások –  
1801-től (40 tétel)                     1007 ft     8 kr 
összesen (164 tétel)                  3939 ft    49 kr 

3. sz. táblázat 
Néhai Mang Mátyás kereskedése vagyonleltárá-

nak aktív tartozásai, 1801. január 12. 
 

Egyenleg 
                                                           összeg 

aktívumok                                6442 ft    52 kr  
passzívumok                            2350 ft    53 kr 
különbözet                                 4091 ft    59 kr 

4. sz. táblázat 
Néhai Mang Mátyás kereskedése vagyonleltárá-

nak egyenlege, 1801. január 12. 
 
A négy táblázat adatai önmagukért beszél-
nek, és bizonyítják, hogy Mang Mátyás 
viszonylag rendezett kereskedést hagyott 
hátra, amely 4091 ft 59 kr aktív egyenleggel 
– amelybe nem számították bele az  aktív 
tartozásokat, azaz a  kintlévőségeket –, és 
jelentős, mindösszesen 3939 ft 49 kr kint-
lévőséggel rendelkezett. Amint a 3. számú 
táblázatból kitűnik, az inventárium az aktív 
tartozásokat két külön sorozatban – 1.) 
Az 1800. december 31-ig, illetőleg 2.) 1801. 
január 1-jétől keletkezett kintlévőségek – tar-
talmazza. Szembeszökő, hogy utóbbiak  
– jóllehet a leltár 1801. január 12-én készült, 
azaz csupán egynéhány nap forgalmáról 
tudósít – 40 tételből állt és összege átlépte 
az 1000 ft-ot. A Mang Mátyás-féle kereskedés 
legkorábban keletkezett kintlévőségének 
visszafizetése 1785-től vált esedékessé, és 
özv. Mangnénak a legnagyobb összeggel egy 
Rohoncon (ma: Rechnitz, Ausztria) lakó sze-
mély, Machndl Sámuel tartozott, akinek 
adóssága 948 ft 56 kr-t tett ki. A  kint-
lévőségeket felsorakoztató két kimutatásból 
megállapítható, hogy Mang Mátyás vevőinek 
többsége a  helybeliek közül került ki, de 
vásároltak nála a közeli Jákról, Monyoróke-
rékről (ma: Eberau, Ausztria), Náraiból, 
Németlövőről (ma: Deutsch Schützen, Auszt-
ria), Oladról (ma: Szombathely), Perintből 
(ma: Szombathely), Pokolfaluból (ma: Höll, 
Ausztia), Rohoncról, Söptéről, Szentmárton-
ból (ma: Szombathely) és Vépről, de a már 
kissé távolabb fekvő Felsőőrről (ma: Ober-
wart, Ausztria), Körmendről, Kőszegről és 
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Szelestéről, sőt Zalaegerszegről, valamint 
az Alsó-ausztriai Edlitzből Szombathelyre 
érkezett vevők is.35 A 2. táblázatban felsorolt 
három személy közül Franz Vuezl Bécsúj-
helyen (ma: Wiener Neustadt, Ausztria), 
Duriguzzy Lénárd (1756?–1835) Sopronban 
lakó fűszerkereskedők voltak,36 és minden 
valószínűség szerint a Kismartonban (ma: 
Eisenstadt, Ausztria) élő Müller János Ferdi-
nánd is – bár nem sikerült ezt egyértelműen 
igazoló adatot felkutatnunk – szintén 
fűszerkereskedéséből élt. 

A Győri Püspökség – 1777-ig Szombat-
hely földesura – a  mezőváros ellen 1747. 
augusztus 28-án indított és 1764. március 
14-én a Királyi Táblán lezárult perben meg-
született ítélet – többek között – azt tartal-
mazta, hogy a településen lakó személyek 
egyénileg nem rendelkeznek a kereskedés 
és boltnyitás jogával, hanem az  a  város 
közösségét illetti meg, amelynek egyenes 
következményeként a városban folyó keres-
kedelemmel kapcsolatos csaknem minden 
kérdésben – így a kerekedési és boltnyitási 
jog megadásától vagy megtagadásától, 
az  azokért fizetendő összegek és a  piaci 

rend meghatározásán át, a  kereskedelmi 
tevekénységgel összefüggő panaszok orvos-
lásán keresztül, az országos és hetivásárok 
napjának meghatározásáig – a város köz-
gyűlése és tanácsülése volt hivatott 
dönteni.37 

A Szombathely város tanácsa 1801. 
június 20-án megtartott ülése – miután 
konstatálta, hogy a  házaknál lévő boltok 
után az  érinett személyek, leszámítva 
a piaci boltosokat, a sókereskedőket, a tobá-
kosokat és a szappanfőzőket, nem fizetnek 
semmit a kereskedési jog gyakorlásáért – 
egyrészt intézkedett, hogy a jövőben csak 
azok folytathatnak kereskedést, akik házat 
bírnak és abban boltjuk van, másrészt meg-
határozta, hogy az  így összeírt és város 
jegyzőkönyvében névszerint rögzített 
kereskedőknek évente milyen összegű díjat 
kell fizetniük tevékenységük gyakorlásáért.  
Emellett a tanácsülés úgy határozott, hogy 
a Piactéren lévő boltok forgalmának meg-
növekedés miatt megemeli az azokban áru-
sító, szintén névszerint felsorolt 13 keres-
kedő éves kereskedési díját is, amely 
összegek a 3 ft és a 20 ft közötti sávban mo-
zogtak, és a kereskedési jogok bérleti ideje 
egységesen 1801. szeptember 29-én kezdő-
dött meg. Megjegyezzük, hogy özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc ekkor már közös 
kereskedése Zanelli Ferencné néven szere-
pelt az összeállításban, és a boltjukra kive-
tett éves összeg 15 ft-ot tett ki.38 

Jóllehet Szombathely város tanács több-
ször is figyelmeztette a helyi boltok tulajdo-
nosait, hogy vasár- és ünnepnapokon ne 
nyissanak ki és ne árusítsanak, 1802 októ-
berében a Szombathelyi Egyházmegye püs-
pöke, Herzan Ferenc (1735–1804) és a város 
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35 MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „C”. 
Mang Mátyás kereskedésének összeírása és 
vagyonleltára, 1801. Szombathely, 1801. január 12., 
„D”. Kivonatok Mang Mátyás kereskedése szám-
adási könyvéből, 1785–1805. Szombathely, 1805. 
március 10. 

36 Addreßbuch der Königlichen Frey-Stadt Pesth. 
Pesth, 1815. 163. p.; Handlungs Gremien und Fab-
ricken Adressen Buch des Oesterreichischen Kais-
terthumes für das Jahr 1815. Verf., hrsg. Anton Redl. 
Wien, 1815. 322., 361. p.; Der Pesther Stadt- und 
Landbothe für das Königreich Ungarn. Ein all-
gemeiner Volks- und Geschäfts-Kalender auf das 
Schaltjahr 1832. 1. Jg. Pest, 1832. 78. p.; Allgemeiner 
Handlungs-Gremial-Almanach für den oesterrei-
chischen Kaiserstaat. Jg. 1837. [1. Theil]. Verf., hrsg. 
Franz. B. Fray. Wien, 1837. 624., 779. p. 

      Duriguzzy Leonárd 79 éves korában, 1835. június 
24-én, Sopronban hunyt el. Az erről szóló bejegyzést 
a soproni Szent Mihály római katolikus plébánia 
halotti anyakönyvében lásd https://www.familyse-
arch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS6H-D9FY?cat= 
122054 (Megtekintve: 2022. január 31.) 

37 A Szombathelyen a 19. század első felében folytatott 
kereskedés általános feltételeiről bővebben lásd Til-
csik, 2009. 50–57. p. 

38 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1801–1802. 2/1801. júni-
us 20. 
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akkori plébánosa, a később püspökké szen-
telt Böle András (1763–1843) jelezték, hogy 
több kereskedő negligálja ezt az  előírást. 
A  tanács 1802. október 23-án megtartott 
ülésén ismételten megtiltotta a vasár- és 
ünnepnapokon történő árusítást, és e ren-
delkezés megszegőit alkalmanként 4 ft bün-
tetéssel fenyegette.39 E tanácsülés másnap-
ján, amely nap vasárnapra esett, azonban 
Zanelli Ferenc, valamint két kereskedő-
társa, Candido Péter és Fattorini Antal 
(1745?–1806)40 – akiknek a házukban volt 
a boltjuk – az előző nap született rendelke-
zést megszegték, és Zanelli a Piactéren álló 
boltja hátsó ajtaját felnyitotta, Candido és 
Fattorini pedig házaiknál árusítottak. 
A mezőváros tanácsa 1802. október 27-én 
megtartott ülésén a három renitens keres-
kedőt személyenként 4 ft-ra büntette,41 ám 
azt 3 nap múlva lezajlott ülésén az érintettek 
kérésére – minden indoklás és megjegyzés 
nélkül – elengedte, egyben Zanellinek szi-
gorúan megtiltotta, hogy boltja ajtaját vagy 
ablakát ünnepnapokon kinyissa, a másik két 
kereskedőnek pedig előírták, hogy ünnepek 
idején házaiknál a város által engedélyezett 
módon, csak napi élelmiszerféleségeket és 
azokat is csak reggel 8 óráig árusíthatnak.42 

Özv. Mangné és Zanelli Ferenc 1802-ben 
a piactéri bolt területének és persze forgal-
mának gyarapítására 183 fr 20 kr-ért 5 1/2 
négyszögöl,43 vagyis közel 20 m2 területet 
vásároltak a várostól, azt követően pedig 
megtörtént az  új bolt kialakítása, amely 
az említett területvásárlással együtt 1370 ft 
34 kr-ba került.44 

E bolt alapterületének megnövelése 
mellett egy, a  közös kereskedésről 1805 
januárjában és februárjában készített 
németnyelvű vagyonleltár – amelynek 
megszületéséről az alábbiakban még lesz 
szó, és –, amely sok hasonlóságot mutat 
a néhai Mang Mátyás kereskedéséről 1801 
januárjában összeállított inventáriummal, 
egyértelműen a közös kereskedés sikeres-
ségét és eredményes működését bizonyítja. 
Mindezeket jól érzékeltetik és igazolják 
az utóbbi leltár összesített számait tartal-
mazó és az 1801. évi inventárium adatiból 
készítettekkel lényegében azonos, alábbi 
táblázatok:  
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39 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1802–1803. 111. p. 
40 Fattorini Antal Szombathelyen való letelepedéséről 

és családalapításáról röviden lásd Tilcsik, 2004. 
330. p. 
      Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy Fattorini Antal 61 
éves korában, 1806. március 31-én – és nem már-
cius 1-jén, ahogy az előbb említett publikációban 
olvasható – halt meg Szombathelyen. MNL VaML 
Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. 

41 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1802–1803. 114. p. 
42 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1802–1803. 115–116. p. 

     A városi tanács 1801. szeptember 9-én megtar-
tott ülésén engedélyezte ünnepnapokon reggel  
8 óráig a napi élelmiszerféleségek árusítását. MNL 
VaML Szvkt. Ktjkv., 1801–1802. 4/1801. szeptem-
ber 9. 

43 Négyszögöl: 1 bécsi négyszögöl = 3,596652 m2. Bog-
dán István: Magyarországi hossz- és földmértékek, 
1601–1874. Bp., 1990. 36., 407–408., 585. p. (A Magyar 
Országos Levéltár kiadványai. 4. Levéltártan és tör-
téneti forrástudományok; 6.) 

44 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1802–1803. 24. p.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 126. nr. 174. „./.” Kivonat 
özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös keres-
kedése számadási könyvéből, 1802. Szombathely, 
1802. május 22.; MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 144. 
nr. 42. Özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc nyi-
latkozata. Szombathely, 1802. május 22.; MNL 
VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „G”. Kivonat 
özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös keres-
kedése számadási könyvéből, 1802. Szombathely, 
1802. május 22. 
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Aktívumok 
                                                                   összeg 
árukészlet értéke (569 tétel)  9486 ft    30 kr  
felszerelések és eszközök  
értéke                                           333 ft    30 kr 
a bolt értéke                              1370 ft    34 kr 
készpénzben                             2011 ft    26 kr 
összesen                                   13.202 ft      – kr 

5. sz. táblázat 
Néhai özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc  

közös kereskedése vagyonleltárának aktívumai, 
1805. február 25. 

 
Passzívumok 

                                                                   összeg 
passzív tartozások                  6476 ft    36 kr  
összesen (18 tétel)*                  6476 ft    36 kr 
* Özv. Mang Mátyásné és a Zanelli Ferenc közös 

kereskedése az alábbi személyeknek és a kö-
vetkező összegekkel tartozott a vagyonleltár 
összeállításakor: Müller János Ferdinánd (Kis-
marton) 351 ft 36 kr, Duriguzzy Lénárd (Sop-
ron) 97 ft 6 kr, Jakob Partl (Bécs) 2421 ft 19 kr, 
Johann Anhuber (Bécs) 147 ft 27 kr, Kania 
Mátyás (Sopron) 91 ft 54 kr, Jakob Joseph Fis-
cher (Bécs) 1184 ft 29 kr, Johann Aigentler 
(Bécs) 765 ft 47 kr, Johann Wilhelm Natorp 
(Bécs) 47 kr, Georg Potoschnig (Fürstenfeld) 79 
ft 54 kr, Wilhelm Gadolla (Graz) 979 ft 52 kr, 
Joahim Friedrich Fröbos (Breslau, ma: Wroc-
law, Lengyelország) 126 ft, Puschiasis János 
(Sopron) 10 ft 35 kr, Franz Vuezl (Bécsújhely) 
90 ft 39 kr, Joseph Jakob Braig (Trieszt, ma: 
Trieste, Olaszország) 10 ft 45 kr, Fröschl 
Ferenc József (Sopron) 17 ft 48 kr, Martingi 
János Ádám (Pozsony, ma: Bratislava, Szlová-
kia) 65 ft 34 kr, Johann Gerometta (Bécs) 27 ft 
1 kr és Förster Ferenc (Kőszeg) 8 ft 16 kr. 

6. sz. táblázat 
Néhai özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc 

közös kereskedése vagyonleltárának  
passzívumai, 1805. február 25. 

Aktív tartozások (kintlévőségek) 
                                                                 összeg 
remélhető (157 tétel)               2932 ft    41 kr  
kétséges (31 tétel)                       142 ft    28 kr 
„elveszett” (24 tétel)                    69 ft    47 kr 
összesen (212 tétel)                  4021 ft    53 kr 

7. sz. táblázat 
Néhai özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc 

közös kereskedése vagyonleltárának aktív  
tartozásai, 1805. február 25. 

 
Egyenleg 

                                                                    összeg 
aktívumok                             13.202 ft     – kr  
passzívumok                            6476 ft    49 kr 
különbözet                                 6725 ft    11 kr 

8. sz. táblázat 
Néhai Özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc 

közös kereskedése vagyonleltárának egyenlege, 
1805. február 25. 

 
Az 1. és az 5., valamint a 2. és a 6. számú 
táblázatok adatainak összevetése egyértel-
műen azt mutatja, hogy a Mang Mátyás-féle 
kereskedéshez képest özv. Mang Mátyás - 
né és Zanelli Ferenc közös kereskedése  
– amely, miután az azzal kapcsolatos min-
den üzleti kérdésben hozandó döntés, mint 
fentebb már említettük, kizárólagosan a fia-
tal kereskedő kompetenciájába tartozott és 
így teljes egészében az ő elképzelései szerint 
működött – jóval szélesebb és nagyobb 
értékű árukészlettel rendelkezett Mangé-
nál, miközben a felhasználható készpénzek 
összegei nem tértek el jelentős mértékben 
egymásról. Megemlítendő, hogy a  Mang 
Mátyás passzívumai jócskán elmaradtak 
a Mangné és Zanelli Ferenc közös kereske-
désének passzívumaitól, és ennek követ-
keztében előbbi készpénzállománya meg-
haladta az  összes passzív tartozást, míg 
Mangné és Zanelli kereskedése esetében 
annak csupán nagyjából egyharmadát érte 
el, miközben mindkét kereskedés vagyon-
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leltárának egyenlege – amint azt a  4. és  
a 8. táblázatból kitetszik – pozitív volt. 

Ha közelebbről szemügyre vesszük  
a 6. számú táblázatához tartozó megjegy-
zésben felsorolt személy- és helyneveket, 
illetőleg összegeket, megállapíthatjuk, hogy 
Mang Mátyás kereskedéséhez képest az özv. 
Mangné és Zanelli Ferenc közös kereske-
dése hitelezőinek száma és az aktuálisan 
fennálló hiteltartozások összege a  két 
inventárium felvétele között eltelt alig  
4 esztendő során jelentősen, a  1801. évi 
összeg közel kétharmadával megemelke-
dett, ugyanakkor a  kölcsönt nyújtó sze-
mélyek lakóhelye, illetőleg a nekik járó tar-
tozások összege alapján elmondható, hogy 
a Bécshez fűződő üzleti kapcsolatai erősen 
dominálták Zanelli Ferenc kereskedését, 
hiszen a 18 kölcsönadó személy közül hat 
a császárvárosban élt, és Zanelli nekik járó 
tartozásainak összege (4546 ft 50 kr) 
az  összes tartozás nem kevesebb, mint 
70,20%-át tette ki, ám ha bécsiekhez hozzá-
számítjuk a  több külföldi – fürstenfeldi, 
grazi, breslaui, bécsújhelyi és trieszti – ille-
tőségű partnerek kölcsöneit is, akkor azok 
teles összege (5834 ft) éppen hogy ugyan, de 
meghaladta a teljes hitelállomány kilencti-
zedét (90,07%). 

A kereskedés érdemi fejlesztését igazol-
ják a 7. számú táblázat– amely a leltárban 
alkalmazott hármas besorolás szerint tarta-
lamazza a kintlévőségeket – alapjául szolgáló 
és itt hely hiányában részleteiben nem 
közülhető adatok. Ezek arról tanúskodnak, 
hogy a Zanellinél vásárlók köre – természe-
tesen a szombathelyieken kívül – számos 
Vas, illetőleg néhány Zala vármegyei telepü-
lésről, így Acsádról, Baltavárról (ma: Bérbal-
tavár,) Bádonfáról (ma: Szombathely), Bogát-
ról (ma: Szombathely), Csatárról (ma: 
Felsőcsatár), Csókakőről (ma: Porpác), 
Darásporpácról (ma: Porpác), Dobráról (ma: 
Neuhaus in der Wart, Ausztria), Gyepüfüzes-

ről (ma: Kohfidisch, Ausztria), Hermánból 
(Gyöngyöshermán, ma: Szombathely), Híd-
végről (ma: Rábahídvég), Ikervárról, János-
házáról, Kajdról (ma: Tanakajd), Kámból, 
Körmendről, Kőszegről, Monyorókerékről 
(ma: Ebarau, Ausztria), Németlövőről (ma: 
Deutschützen-Eisenberg, Ausztria), Patyról 
(ma: Kőszegpaty), Perintből, Pinkakertesről 
(ma: Gaas, Ausztria), Pornóból (ma: Pornóa-
páti), Sárvárról, Senyefáról (ma: Szombat-
hely), Sorokról (ma: Sorokpolány), Söptéről, 
Szentkeresztről (ma: Táplánszentkereszt), 
Szentkirályról (ma: Szombathely), Szentkút-
ról (Heilgenbrunn, Ausztria), Szentmárton-
ból (ma: Szombathely), Szentpéterfáról, Sző-
lősből (Gyöngyösszőlős, ma: Szombathely), 
Táplánfáról (ma: Táplánszentkereszt), 
Tiborcszegről (ma: Táplánszentkereszt), Vas-
vörösvárról (ma: Rotenturm an der Pinka, 
Ausztria) és Vépről, továbbá Szentgrótról 
(ma: Zalaszentgrót) és Zalabérről rekrutá-
lódtak, de akadt bécsi, győri és pozsonyi 
vásárlója is, és a leltár szerint a legnagyobb 
összeggel, 587 ft 47 kr-ral Richter János 
szombathelyi patikus tartozott tartozott a 
Zanelli vezette kereskedésnek.45 

Összességében elmondható, hogy 
Zanelli Ferenc, azt követően, hogy 1800. 
november 29-én közös kereskedést ala-
pított özv. Mang Mihálynéval, és e kereske-
dés jogi kereteit rögzítő szerződés alapján 
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45 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 126. nr. 174. Özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedésének 
összeírása és vagyonleltára, 1805. Szombathely, 
1805. február 25., „NB” Kivonatok özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedése 
számadási könyvéből, 1801–1805. Szombathely, 
1805. február 25., „./.”Kivonat özv. Mang Mátyásné 
és Zanelli Ferenc közös kereskedése számadási 
könyvéből, 1802. Szombathely, 1802. május 22.; 
MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „F” Özv. 
Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedé-
sének összeírása és vagyonleltára, 1805. Szombat-
hely, 1805. február 25., „G”. Kivonat özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedése 
számadási könyvéből, 1802. Szombathely, 1802. 
május 22. 
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egyszemélyben átvette annak irányítását, 
alig 4 esztendő alatt amellett, hogy érdemi 
fejlesztést hajtott végre a  szombathelyi 
Piactéren álló bolt területének megnagyob-
bításával, látványosan terjesztette ki  
– az  amúgy nagyobbrészt Bécsben és 
Sopronban élő – beszállítóinak körét, 
amelynek egyenes következménye lett áru-
készletének jelentős kibővülése, amely egy-
részt a vásárlói kör számottevő gyarapodá-
sát, másrészt pedig a bevételek és az üzleti 
fejlesztésekre fordítható összegek, továbbá 
a  kereskedés értékének és vagyonának 
megnövekedését eredményezte. 
 
 
Zanelli Ferenc önálló kereskedő lesz 
 
Özv. Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc 
közös kereskedése az annak megalapítását 
és működését szabályozó szerződés keltétől 
számítva napra pontosan 50 hónapon át 
létezett, mivel özv. Mang Mátyásné, koráb-
ban özv. Zanelli Ferencé Koller Lucia  
60 éves korában, 1805. január 29-én, Szom-
bathelyen elhunyt és a Ferences rend temp-
lomának kriptájában temették el.46 

1805 januárjának végén megkezdődött 
és február 25-én befejeződött özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereske-
désében található árukészlet, továbbá 
a kereskedés aktív és passzív vagyonának, 
illetőleg kintlévőségeinek összeírása, amely 
németnyelvű inventáriumot Szombathely 
város tanácsa 1805. február 26-án megtar-
tott ülésén özv. Mang Mátyásné első házas-
ságából született, Terézia keresztnevű 
leánya – aki 1805. február 10-én, Szombat-
helyen házasságot kötött Pauli Antal, 
soproni illetőségű vasárussal47 – és férje, 
valamint Zanelli Ferenc jelenlétében bemu-

tattak, és azt csatolmányaival együtt a taná-
csülés döntésének megfelelően, a mezővá-
ros iratai között helyeztek el.48 

Zanelli Ferenc 1805. március 1-jén 
nyomtatott, németnyelvű körlevelet küldött 
szét, amelyben tájékoztatta ügyfeleit, hogy 
üzlettársa, özv. Mang Mátyásné halála nyo-
mán egy korábbi megegyezés alapján az ad-
dig is általa irányított, közös kereskedésük 
minden joga kizárólag őt illeti, egyúttal be-
jelentette, hogy a levél keltezésének napjától 
a  korábbi, közös kereskedésük hátralékos 
kötelezettségeinek, illetőleg kiegyenlítettlen 
számláinak kifizetését az új cég magára vál-
lalja. Végezetül amellett, hogy kérte a cím-
zettek további jóindulatát, közölte a keres-
kedés új aláírásmintáját.49 

Zanelli ezidőtájt árukínálatát a  salét-
rommal is bővíteni kívánta, ám miután an-
nak árusításához az  arra vállalkozó sze-
mélyeknek külön engedélyre volt szük- 
ségük, 1805. március 20-án levéllel fordult 
Szombathely város aznap összeült közgyű-
léséhez, amelyben egyrészt jóváhagyást 
kért, hogy a jövőben salétrommal keresked-
hessen, másrészt pedig azt is kérvényezte, 
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46 MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. 
47 MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. ház. akv. 

48 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1803–1805. 648. p.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 126. nr. 174. Özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedésének 
összeírása és vagyonleltára, 1805. Szombathely, 
1805. február 25., „NB” Kivonatok özv. Mang 
Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedése 
számadási könyvéből, 1801–1805. Szombathely, 
1805. február 25., „./.” Kivonat özv. Mang Mátyásné 
és Zanelli Ferenc közös kereskedése számadási 
könyvéből, 1802. Szombathely, 1802. május 22. 

49 MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „H” 
Zanelli Ferenc levele Fattorini Antalhoz. Szombat-
hely, 1805. március 1. Korábban özv. Mangné és 
Zanelli Ferenc közös kereskedése aláírásmintája 
természetesen mindkettőjük nevét tartalmazta, ezt 
követően azonban a  német nyelvű iratokban „J. 
Franz Zanelli”, és nyilván ennek megfelelően 
a magyarokban „Zanelli J. Ferenc” aláírás szerepelt. 
Miként előbb már említettük, Zanelli már koráb-
ban, de ezt követően is a „Ferenc” mellett ritkán 
ugyan, de használta a  másik keresztnevét, 
a „János”-t is. 
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hogy e tényről kapjon egy hivatalos tanú-
sítványt. A  kereskedő beadványára ugyan 
rávezették, hogy azt az 1805. március 20-ra 
összehívott városi közgyűlés megtárgyalta,50 
ám az arról készült jegyzőkönyvben nincs 
nyoma annak, hogy ez megtörtént volna. 
Nem állítható teljes bizonyossággal, csupán 
valószínűsíthető, hogy Zanelli valamikor 
megkapta a kért engedélyt és az arról szóló 
bizonyságlevelet, mivel Szombathely város 
közgyűlésének és tanácsülésének irataihoz 
készült két segédlet – egy mutató- és egy 
lajstrom – is megőrizte, hogy a város 1805-
ben kiállított egy igazolást a kereskedő szá-
mára, és annak másolatát elhelyezték a vá-
ros iratai között, ám ez utóbbi nem maradt 
fenn, így annak sem szövege, sem keltezése 
nem ismert. E feltételezésünk mellett szól, 
hogy nincs nyoma annak, hogy Zanelli Fe-
renc ekkor más okból kért volna tanúsít-
ványt vagy bizonyságlevelet Szombathely 
város közgyűlésétől vagy tanácsától.51 

Bár nincsenek erre vonatkozó konkrét 
adataink, de özv. Mang Mátyásné halála után, 
annak első házasságából született leánya, Za-
nelli Terézia és Zanelli Ferenc között – vél-
hetőleg előbbi kezdeményezésére – minden 
bizonnyal megkezdődtek az  egyeztetések 
a hagyaték megosztásáról, amelyet illetően 

– amint azt már fentebb említettük – 
a Mangné és Zanelli Ferenc közös kereske-
désének létesítéséről intézkedő, 1800. no-
vember 29-én aláírt szerződés azt tartal-
mazta, hogy előbbi halála után a kereskedés 
joga és a piactéri bolt Zanelli Ferencé lesz, 
aki ugyanakkor vállalta, hogy a kereskedés 
leltár szerinti értéket, illetőleg a közös idő-
szak alatt keletkezett nyereség Mangnéra eső 
részét az örökösnek kifizeti.52 E tárgyalások 
azonban nem vezettek eredményre, amely-
nek nyomán Pauli Antal és felesége, Zanelli 
Terézia 1805. június 3-án Sopronban több, 
a  vagyonmegosztás szempontjából nagyje-
lentőségű irat – így Mang Mátyás kereske-
désének 1801. január 12-én írásba foglalt  
vagyonleltára, az  ahhoz tartozó és az  aktív 
tartozásokat tartalmazó kimutatás, az ugyan-
csak ahhoz tartozó, és a  Zanelli Ferenc és 
Franz Vuezl bécsújhelyi kereskedő között 
1800. november 20-tól 1803. decembere 29-ig 
fennállott tartozásokról és kifizetésekről 
1805. május 2-án összeállított jegyzék, az özv. 
Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös ke-
reskedésnek 1805. február 25-én kelt össze-
írása és vagyonleltára, valamint a közös ke-
reskedés számadási könyvéből szintúgy 1805. 
február 25-én készített kivonat – birtukuk-
ban lévő másolatáról újabb hivatalos máso-
latokat csináltattak,53 majd 1805. június 25-én 
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50 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 126. nr. 174. Zanelli 
Ferenc levele Szombathely város tanácsához. 
Szombathely, 1805. március 20. 

51 MNL VaML Szvkt. Ktir. Index Actorum, 1803–1823.; 
Index Actorum, 1803–1823. A  két azonos nevű 
segédlet közül az utóbbi – jóllehet eredeti címe sze-
rint index, vagyis mutatókönyv, valójában azonban – 
elenhus, azaz iratjegyzék vagy iratlajstrom. A kiál-
lított igazolás – a város iratai közül később eltűnt – 
párját a „fasc. 127. nr. 104.” jelzeten őrizték. E jelzet, 
továbbá az 1803 és 1805 áprilisa, valamint az 1805 és 
1806 áprilisa közötti a városi közgyűlések és taná-
csülések jegyzőkönyvei – jóllehet utóbbiakban sem 
történik említés a kért igazolás kiadásáról –, illető-
leg az említett segédkönyvekben található bejegy-
zések alapján állítható, hogy Zanelli 1805. április 25. 
után és valószínűleg még abban az esztendőben 
vette át a kért tanúsítványt. 

52 MNL VaML Szvkt. Ktir. fasc. 122. nr. 97.; MNL VaML 
Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „I”. Kivonat Szom-
bathely város tanácsa 1801. február 4-én tartott ülé-
séről készült jegyzőkönyvből. 

53 MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „C”. 
Mang Mátyás kereskedésének összeírása és 
vagyonleltára, 1801. Szombathely, 1801. január 12., 
„D”. Kivonatok Mang Mátyás kereskedése szám-
adási könyvéből, 1785–1800. Szombathely, 1805. 
március 10., „E” Kimutatás a Franz Vuezl és Zanelli 
Ferenc közötti tartozásokról és kifizetésekről, 
1800–1803. Szombathely, 1805. május 2., F” Özv. 
Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedé-
sének összeírása és vagyonleltára. Szombathely, 
1805. február 25., „G”. Kivonat özv. Mang Mátyásné 
és Zanelli Ferenc közös kereskedése számadási 
könyvéből, 1802. Szombathely, 1802. május 22. 
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Szombathely város Polgári Törvényszéke 
előtt pert indítottak Zanelli Ferenc ellen. 
A két felperes keresetében egyrészt azzal ér-
velt, hogy Zanelli Ferenc Zanelli Teréziát 
utóbbi apja és anyja után maradt jogos örök-
ségéből kizárta, és kérték, hogy ennek meg-
szüntetését a  bíróság mondja ki, másrészt 
arra való hivatkozással, hogy Zanelli Teréz 
anyja, Koller Lucia, csak második férje, Mang 
Mátyás halála után létesített közös kereskedést 
Zanelli Ferenccel, így a korábban Zanelli Teréz 
apja, illetőleg Koller Lucia, valamint Mang 
Mátyás és Koller Lucia által felhalmozott va-
gyonhoz ténylegesen nincs köze, indítványoz-
ták, hogy a Zanelli–Koller, illetőleg a Mang–
Koller házasságok ideje alatt keletkezett és 
hátramaradt vagyont az  érintettek között 
az érvényes előírások szerint osszák el.54 

Itt és most hely hiányában nincs mó-
dunk arra, hogy e per minden elemét rész-
letesen bemutassak, ezért csupán annyit 
mondunk el, hogy a jogvita az al- és a felpe-
res kötött – pontosabban jogi képviselőik 
között – több tárgyalásai napon át tartott, 
amelyeken a felek újabb és újabb permellék-
letek benyújtásával igyekeztek álláspontjuk 
jogszerűségét igazolni.55 Utóbbiak között 
külön is megemlítendő az, a négy, szombat-

helyi lakostól származó és a felperes által 
a bíróság elé terjesztett, 1805. szeptember 
12-én, illetőleg szeptember 14-én kelt nyilat-
kozat, amelyek aláírói – többek között – 
egybehangzóan állították, hogy özv. Mang 
Mátyásné gyakran és sírva panaszkodott 
nekik, miszerint a közös kereskedésükről 
létrejött szerződés előkészítése és meg-
kötése során Zanelli Ferenc kihasználva 
Koller Lucia nagyon gyenge német nyelv-
tudását, félrevezette, becsapta és megkáro-
sította nemcsak őt, hanem leányát is azzal, 
hogy a szerződés szerint az özvegy halála 
után a Piactéren álló bolt teljes egészében 
Zanelli tulajdonába került.56 

Az elhúzódó jogvitát végül az zárta le, 
hogy Zanelli Ferenc nem tudjuk pontosan 
hol és mikor – minden bizonnyal Szombat-
helyen vagy Sopronban, és vélhetőleg 1806 
májusának első napjaiban –, illetőleg mek-
kora, de az  érintettek számára minden-
esetre megfelelő nagyságú összegről szóló 
adóslevelet állított ki Zanelli Terézia részére, 
aki erről 1806. május 9-én további örökségi 
követeléseiről és igényeiről lemondó és egy-
ben a Zanelli Ferenc elleni pert megszün-
tető, németnyelvű nyilatkozatot írt alá, ame-
lyet férje, Pauli Antal is ellátott kézjegyével. 
Ezt a per iratihoz csatoltak, és ennek nyo-
mán a Szombathely Város Polgári Törvény-
széke előtt 1805. június 25-én Zanelli Ferenc 
ellen indított per a felperes kezdeményezé-
sére befejeződött.57 
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54 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. Pp. fasc. P. nr. 241. Per-
jegyzőkönyv (továbbiakban: Pjkv.)., Pm. „A” Pauli 
Antal és Zanelli Teréza keresetlevele. H., é., h., n. 
nélk., „B” Petrédy Károly tanúsítványa. Szombat-
hely, 1805. június 8. Utóbbi irat szerint Orray János 
városbíró megbízásából Zanelli Ferencet Petrédy 
1805. június 25-re idézte perbe. 

55 MNL VaML Szvkt. Ktjkv. Pp. fasc. P. nr. 241. Pjkv. 
Pm. „C”. Mang Mátyás kereskedésének összeírása és 
vagyonleltára, 1801. Szombathely, 1801. január 12., 
„D”. Kivonatok Mang Mátyás kereskedése szám-
adási könyvéből, 1785–1800. Szombathely, 1805. 
március 10., „E” Kimutatás a Franz Vuezl és Zanelli 
Ferenc közötti tartozásokról és kifizetésekről, 
1800–1803. Szombathely, 1805. március 2., „F” Özv. 
Mang Mátyásné és Zanelli Ferenc közös kereskedé-
sének összeírása és vagyonleltára. Szombathely, 
1805. február 25., „G”. Kivonat özv. Mang Mátyásné 
és Zanelli Ferenc közös kereskedése számadási 
könyvéből, 1802. Szombathely, 1802. május 22., „H” 

Zanelli Ferenc levele Fattorini Antalhoz. Szombat-
hely, 1805. március 1., „I”. Kivonat Szombathely 
város tanácsa 1801. február 4-én tartott üléséről 
készült jegyzőkönyvből. 

56 MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „K” 
László Ferenc nyilatkozata. Szombathely, 1805. 
szeptember 12., „L” Dulnick János nyilatkozata. 
Szombathely, 1802. szeptember 14., „M” Schwarz 
János nyilatkozata. Szombathely, 1805. szeptember 
14., „N” Schwarz Erzsébet nyilatkozata. Szombat-
hely, 1805. szeptember 14. 

57 MNL VaML Szvkt. Pp. fasc. P. nr. 241. Pm. „2” Paulin 
Antalné Zanelli Terézia lemondó bizonyítványa és 
permegszüntető nyilatkozata. Sopron, 1806. május 9. 
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Zanelli Ferenc családalapítása és  
házvásárlása 
 
1805. október 4-én, tehát, azaz az  ellene 
indított per ideje alatt, Zanelli Ferenc 
Sopronban, a  Szent Mihály-templomban 
házasságot kötött Kanitsár Annával,58 akit 
1784. november 29-én, Vasváron tartottak 
keresztvíz alá, és kinek apja, nemes Kanit-
sár Ferenc a Festetics család tiszttartója, 
anyja pedig Schenher Anna volt.59 

Zanelli és neje egy 1805. december 14-
én, Szombathelyen kelt szerződés alapján 
10.000 ft-ért, 50 ft ún. áldomáspénzért, 
valamint 5 ft 10 kr valláspénzért meg-
vásárolták Candio Péter szombathelyi 
kereskedő és neje, Tibolt Julianna 
(1731–1827)60 a  szombathelyi Piactéren, 

a térről a vármegyeház felé vezet kis utca, 
a Forgó utca vagy Belsikátor északi része és 
a  tér sarkán álló, egyemeletes, cseréppel 
fedett házát (ma: Főtér 11.), az ahhoz tartozó 
külsőségekkel – erdőrész, káposztásföld, 
palántáskert –, Candido kereskedési jogá-
val, valamint a házban lévő, és a kereske-
déshez szükséges tárgyakkal, eszközökkel 
és felszerelésekkel együtt, amely ház északi 
szomszédságában Grimm Ferenc mészá-
rosmester özvegyének és örököseinek háza 
állt. Az eladó és a vevő házaspárok megálla-
podtak az adásvételi szerződésben arról is, 
hogy egyrészt a ház és a benne lévő tárgyak, 
továbbá a  külsőségek tényleges átadása 
nem azonnal, hanem 1806. április 24-én 
történik meg, másrészt, hogy ekkor Zanel-
liék nem a teljes vételárat, hanem 4000 ft-
ot fizetnek, míg az áldomáspénz kifizetése 
a  szerződés aláírása után, a  valláspénzé 
azon a városi tanácsülésen történik, ame-
lyen érintettek felvallást tesznek, a vételár 
hátralékos részét illetően pedig vevők vál-
lalták, hogy a 6000 ft után, annak teljes tör-
lesztéséig évente 6% kamatot tartoznak 
fizetni.61 

Szombathely város tanácsa 1806. január 
11-én megtartott ülésen azután Teffler 
Antal, mezőváros belsőtanácsosa és alügyé-
sze, Candido Péter és Tibolt Julianna meg-
bízottja felvallást tett, azaz hivatalosan beje-
lentette az  adásvétel és az  annak jogi és 
pénzügyi feltételeit és részleteit tartalmazó 
szerződés létrejöttét, majd az ülésen jelen-
lévő Zanelli Ferenc – felesége nevében is – 
a  szerződésben foglaltak szerint a  házat 
átvette, magáénak jelentette ki, és jelezte, 

tilcsik györgy: észak-itáliából szombathelyre

58 Zanelli Ferenc és Kanitsár Anna házasságkötéséről 
szóló bejegyzést a  soproni Szent Mihály római 
katolikus plébánia házassági anyakönyvében lásd 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9
M-CS6H-6FVN?i=76&cat=122054 (Megtekintve: 
2022. január 31.) 

59 MNL VaML Mft. Vvfak. Vasvár, r. k. ker. akv. Itt je -
gyezzük meg, hogy az anyakönyvi bejegyzések sze-
rint Kanitsár Ferenc foglalkozása leánya, Anna meg-
keresztelésekor „provisor”, azaz tiszttartó, Zanelli 
Ferenccel történt házaságkötésekor pedig „rationista 
dominalis”, vagyis uradalmi számtartó volt. 

60 Candido Péter születés helyét és nem sikerült meg-
állapítanunk. Tibolt Annát 1731. március 30-án, 
Szombathelyen keresztelték meg, és Szombat-
helyen, 1773. november 9-én kötött házasságot Can-
dido Péterrel. A házassági anyakönyvi bejegyzés 
szerint ekkor a vőlegény 35 éves nőtlen, a menyasz-
szony 40 éves és özvegy volt, amelyből az követke-
zik, hogy Candido 1733 táján látta meg a napvilágot, 
Tibolt Julianna pedig a házasságkötéskor 2 évvel 
fiatalabbnak mondta magát a ténylegesnél. Can-
dido Péter 1773. december 8-án lett a város polgára, 
és – amint arról később szó lesz – 1822. május 18-
én hunyt el Szombathelyen. A haláláról szóló anya-
könyvi bejegyzés szerint 97 éves korában távozott 
az élők sorából, vagyis e szerint 1725 körül született. 
Nem tudni, mi az oka a két számított születési idő-
pont közötti nagy, 8 évnyi eltérésnek. MNL VaML 
Szvkt. Ktjkv. 1773–1774. 85. p.; MNL VaML Mft. 
Vvfak. Szombathely, r. k. ker. akv.; MNL VaML Mft. 
Vvfak. Szombathely, r. k. ház. akv.; MNL VaML Mft. 
Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. 61 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1805–1806. 193–197. p. 
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hogy az arra eső terheket a jövőben meg-
fizeti.62 

Zanelli Ferenc és Kanitsár Anna valószí-
nűleg 1806. április 24-ig a kereskedő ko-
rábbi, a Kálmán András házban lévő bérle-
ményében laktak, azt követően pedig 
beköltöztek frissen vásárolt házukba,63 
amely meglehetősen tágas épület lehetett, 
amit jól érzékeltet, hogy az 1828. évi orszá-
gos összeírás Szombathelyen 1832-ben vég-
rehajtott rektifikációja idején nyolc szobá-
ból, egy konyhából, egy kamrából, két 
pincéből és egy nagyobb raktárhelyiségből 
állt.64 Részint ezzel, részint pedig a Zanel-
liék és a Candido házaspár tagjai közötti jó 
viszonnyal magyarázható, hogy Candido 
Péter 97 éves korában, 1822. május 18-án 
bekövetkezett haláláig biztosan, Tibolt Juli-
anna pedig valószínűleg azt követően is, 
egészen szintúgy 97 éves korában, 1827. feb-
ruár 16-án történt elhunytáig továbbra is 
egykori házukban laktak, vélhetőleg lakbér-
fizetés nélkül.65 

vas i  s z e m l e  |  2022.  1 .  szám |  a m ú lt n a k k ú t j a

62 MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1806–1807. 191–193. p. Itt 
említjük meg, hogy az 1 héttel később, azaz az 1806. 
január 18-án megtartott tanácsülésen Tóth Imre 
(1766–1852) városi polgár, Szombathely korábbi, 
egyszersmind későbbi belsőtanácsosa, korábbi 
jegyzője, továbbá későbbi számvevője és alügyésze, 
aki ekkor ügyvédként kereste kenyerét, protestációt 
jelentett be az adásvétel ellen, és azt az 1807. január 
10-én, az 1808. február 10-én, az 1809. február 4-én, 
az 1810. június 16-án, az 1811. június 8-án, az 1813. 
június 2-án, az 1814. június 4-én, az 1815. június 7-
én, az  1816. június 1-jén, az  1817. június 4-én, 
az 1818. június 3-án és az 1819. június 2-án megtar-
tott tanácsülésen is megújította. MNL VaML Szvkt. 
Ktjkv., 1805–1806. 204. p., 1806–1807. 271. p.; 1807–
1808. 278. p., 1808–1810. 250. p., 1810–1812. 71., 350. 
p., 1813–1814. 45., 289. p., 1814–1816. 350. p., 1816–
1817. 50., 386. p., 1818–1819. 160., 442. p.; MNL 
VaML Szvkt. Ktir. fasc. 137. nr. 21. Feljegyzés, 
miszerint Candido Péter és Tibolt Julianna Zanelli 
Ferencnek [és Kanitsár Annának] történt házeladá-
sával kapcsolatos ellentmondását és tiltakozását 
Tóth Imre 1813-ban is megújítja. Szombathely, 
1813. június 2. 
      Miután Tóth e tiltakozásai nem vezettek ered-
ményre, 1819. november 24-én, Szombathely Város 
Törvényszéke előtt pert indított Candido Péter és 
neje, Tibolt Julianna, valamint Zanelli Ferenc és 
neje, Kanitsár Anna ellen. Nincs lehetőségünk a per 
akárcsak rövid áttekintésére sem, így itt csupán 
annyit mondunk el, hogy Tóth arra hivatkozással 
protestált, illetőleg kezdeményezett eljárást Zanel-
liék és Candidoék ellen, hogy az akkori Zenelli-féle 
házzal kapcsolatos jogait kívánja érvényesíteni. 
Az  ügy előzményéhez tartozott, hogy Tóth Imre 
anyai nagyszülei, Farkas György és Botos Judit 
a Zanelli-féle ház egy részét 1730-ban utóbbi szüle-
itől örökben megkapták, a többi részét pedig Botos 
Judit két leánytestvérétől, Katalintól és Annától 
megvásárolták, 1742-ben pedig az egész házat elad-
ták. A  per több éven át húzódott, mígnem Tóth 
Imre és Zanelli Ferenc – vélhetőleg mindketten 
megunva az eredménytelen jogvitát – 1823. április 
3-án egy németnyelvű megállapodást kötöttek, 
amelynek értelmében Tóth egyszer és mindenkorra 
lemondott az  őt és örököseit megillető, a  házzal 
kapcsolatos minden jogról, Zanelli pedig ennek 
ellentételezéseként a szerződés aláírásakor 675 ft-
ot – a megállapodás szövege nem tartalmazza, hogy  
pengő- vagy váltóforintot – fizetett le Tóthnak, 
majd az egyezség  benyújtását követően, Szombat-
hely Város Törvényszéke 1823. április 16-án meg-
szüntette a pert. Abból a tényből kiindulva, hogy 
Zanelli Ferenc bírósági ítélet nélkül is hajlandó volt 

fizetni Tóth Imrének azért, hogy az  visszavonja 
keresetét, valószínűsíthető, hogy utóbbi – a protes-
tációkkal, majd a perindítással – nem alaptalanul 
igyekezett a házhoz fűződő jogait hangoztatni és 
érvényesíteni. MNL VaML Szvkt. Ktjkv., 1726–1736. 
134–135. p., 1739–1746. 114. p.; MNL VaML Szvkt. 
Pp. fasc. FF. nr. 505. Tóth Imre pere Candido Péter 
és neje, Tibolt Anna, valamint Zanelli Ferenc és 
neje, Kanitsár Anna ellen. Perjegyzőkönyv., Per-
mellékletek. „V”. Tóth Imre felmenőiről összeállí-
tott táblázat. Szombathely, é., h., n. nélk., „X” Kivo-
nat Szombathely város tanácsa 1730. augusztus 
18-án és 1742. január 23-án megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből. „Y”. Tóth Imre és Zanelli Ferenc 
közötti egyezség. Szombathely, 1823. április 3. 

          Magyarországon az 1811-ben, majd 1816-ban 
végrehajtott devalváció után kétféle fizetőeszköz, a 
pengő- és a váltóforint volt forgalomban: 1 pengő- 
vagy ezüstforint 2,5 bécsi értékű vagy váltóforintot 
ért. Mindkét forint váltópénze a krajcár, és 1 forint 
60 krajcárral, illetőleg 20 garassal, 1 garas pedig 3 
krajcárral egyenlő. 

63 MNL VaML Aö., 1805., 1806., 1807. 
64 MNL VaML Vas vármegye adószedőjének iratai. 

Országos összeírások. Az 1828. évi országos össze-
írás iratai. Szombathely és Szőkefölde rektifikált 
tabellája, 1832. 

65 MNL VaML Szvkt Ktjkv. Aö., 1807., 1808., 1809., 1810., 
1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1819.; MNL 
VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. hal. akv. 
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1–2. kép A Zanelli-ház Szombathely, Szentmárton és Óperint kataszteri térképének belterületi 
szelvényén, 1857 (MNL VaML Térképgyűjtemény. Kataszteri térképek)



vas i  s z e m l e  |  2022.  1 .  szám |  a m ú lt n a k k ú t j a

68

3. kép Szombathelyi piac. Fischer Ignác litográfiája, 1840-es évek (Savaria Múzeum HP 3068)

4. kép Horváth Boldizsár tér (Budapesti Látogatók Lapja, 1890. 3. sz. Szombathelyi melléklet 9. p.)



Amikor a házvásárlásról szóló szerző-
dést az érintettek aláírták, illetőleg az adás-
vétel tényének felvalláskor még nem, de 
amikor 1806 Szent György napján Zanelliék 
beköltöztek új házukba, Kanitsár Anna már 
másállapotban volt, hiszen 1806. december 
12-én Szombathelyen keresztvíz alá tarthat-
ták a házaspár elsőszülött gyermekét, 
Máriát, akit további nyolc testvér követett: 
1808. augusztus 30-án Zanelli Ferenc, majd 
az ő halála után, 1810. január 20-án Zanelli 
Ferenc János, 1811. november 29-én Zanelli 
József Alajos, 1813. augusztus 25-én Zanelli 
Alojzia Amália, 1815. április 1-jén Zanelli 
Katalin Antónia, 1817. július 13-án Zanelli 
Anna Julianna, 1820. január 17-én Zanelli 
Karolina Terézia, 1824. április 23-án pedig 
Zanelli Károly Eduárd nevét írták be 
a  szombathelyi római katolikus plébánia 
keresztelési anyakönyvébe.66 

Mindhárom Zanelli-fiú az elemi iskola 
után a Szombathelyi Premontrei Gimnázi-
umban diákja lett: Ferenc 1819 és 1825 kö-

zött mind a hat osztályt elvégezte, József 
1821 és 1826 között abszolválta az első öt 
osztályt, a következőt azonban – nem tudni 
mi okból, de – már nem kezdte meg. 
A náluk több mint 10 esztendővel fiatalabb 
Károly 1832 és 1839 között, az első osztályt 
megismétlésével járta ki a gimnázium hat 
osztályát,67 1839-től 1841 pedig Szombat-
helyi Királyi Líceumban folytatta tanulmá-
nyait.68 Amint arról az alábbiakban szó lesz, 
Ferenc és József apjuk foglalkozását válasz-
tották, és mellette jól kitanulták a mester-
séget, Károly pedig azt követően, hogy 
1841/1842. és az  1842/1843. tanévben 
a Pozsonyi Királyi Jogakadémia hallgatója 
volt,69 jogi pályára lépett. 

Bizton állítható, hogy a foglalkozásából 
óhatatlanul adódó széleskörű helyi kapcso-
latai mellett Zanelli Ferenc személyes tulaj-
donságai, így nyitott személyisége, jó alkal-
mazkodó- és kapcsolatteremtő-képessége is 
szerepet játszott abban, hogy a kezdetben 
bizonyára meglévő nyelvi nehézségek elle-
nére is viszonylag gyorsan és eredménye-
sen integrálódni tudott Szombathely társa-
dalmába, és rövid idő alatt a  mezőváros 
egyik megbecsült polgára lett. 
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66 MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, r. k. ker. akv. 
Sajnos, nem sikerült megállapítanunk, hogy Zanelli 
Ferenc és Kanitsár Anna második gyermeke, 
Ferenc hol és mikor hunyt el. Annyi biztos, hogy 
halálesetét nem Szombathelyen anyakönyvezték. 
Ugyanakkor érdekességént mondjuk el, Zanelliék 
kilenc gyermeke közül a sorrendben három legki-
sebb gyermeket leszámítva valamennyit Candido 
Péter és Tibolt Julianna tartották keresztvíz alá, míg 
Anna keresztszülőségét Candido Péter és  
– az akkor 86 éves Tibolt Julianna „helyébe lépő” – 
Vojta Julianna vállalták el, Karolina keresztszülei 
Candido Péter és Vojta Julianna, valamint Kirch-
mayer József kereskedő és felesége, Kanitsár Fran-
ciska, Kanitsár Anna húga voltak, Károly világrajöt-
tekor pedig Candidio Péter már csaknem 2 éve nem 
élt, özvegye életkora pedig meghaladta a 93 évet, így 
Zanelliék az ő keresztszüleinek Schreiner Mátyás 
bábost és feleségét, Strobl Rozáliát kérték fel. Kanit-
sár Franciska – akit 1787. május 28-án keresztelték 
meg Vasváron – 1817. november 12-én, Szombat-
helyen kötött házasságot Kichmayer József boltos-
legénnyel, és esküvői tanújának sógorát, Zanelli 
Ferencet választotta. MNL VaML Mft. Vvfak. Vasvár, 
r. k. ker. akv.; MNL VaML Mft. Vvfak. Szombathely, 
r. k. ház. akv. 

67 MNL VaML A  Szombathelyi Premontrei Rendi 
Gimnázium iratai. Prima et secunda quimestralis 
informatio de juventute Regii Gymnasii Sabarien-
sis pro anno 1819/1820., 1820/1821., 1821/1822., 
1822/1823., 1823/1824., 1824/1825., 1825/1826., 
1826/1827., 1832/1833., 1833/1834., 1834/1835., 
1835/1836., 1836/1837., 1837/1838., 1838/1839. 

68 MNL VaML A Szombathelyi Philosophiai Líceum 
irata. Informationes de juventute Lycei Sabarien-
sis, 1829/1830–1839/1840., 1840/1841–1849/1850. 

69 M. Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hall-
gatósága, 1777–1849. Poslucháči Král’ovskej Aka-
demie v Bratislave, 1777–1849. Bp., 2007. 435. p. 
(Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat; 5.)
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