Máté Mihály

Igazoló jegy Rostás Lajos részére

R

Rostás Lajos colári cigány volt, azaz olyan házalókereskedő, aki különböző textíliákkal járt faluról-falura, házról-házra. Nevezték a colárikat abroszáruló cigányoknak is, mivel gyakran árusítottak különböző asztalterítőket. A foglalkozásukból következik, hogy számos dokumentum található a levéltárakban velük kapcsolatban, hiszen a házalókerekedést már több mint 200 éve is szabályozták. Ennek
a mesterségnek a gyakorlásához évente meghosszabbított engedély kellett. Ezeknek a házalási engedélyeknek a kérelmezésével és kiadásával kapcsolatban maradtak fenn olyan iratok, amik alapján
Rostás Lajos életének egy része, amit a mai Magyarországon töltött, végigkövethető.

A házalókereskedést az 1852. évi szeptember 4-én
kiado• császári nyílt parancs1 szabályozta. (Ez válto•a fel az 1811. május 5-i nyílt parancsot, amivel
azért nem foglalkozom, mivel a colári cigányok
csupán a 20. században jelentek meg a mai Magyarország területén.) Ez a szabályozás előírta, hogy a
kérelmezőnek olyan ausztriai ala•valónak kelle•
lennie, aki betöltö•e a 30. életévét. Nem szenvedhete• valamilyen látható, „undort keltő” betegségben.
Csempészet, sőt jövedéki termékkel kapcsolatos
bűncselekmény mia• nem folytatha•ak ellene eljárást. Ezeken kívül még politikailag is „hibátlannak”
kelle• lennie, azaz nem szerepelhete• a rendőrhatóság politikai nyilvántartásaiban.
A házalói engedély megszerzése a•ól függö•,
hogy a kereskedő hol lako•.
Ha faluban, akkor a kérelmével a helyi elöljárósághoz fordult, azaz a jegyző ve•e fel a jegyzőkönyvet. Az alkalmasságot is a községi elöljáróság igazolta a kiado• községi bizonyítványában. A helyi
orvos igazolta, hogy a már említe• betegségekben
nem szenved. Ezen kívül még az elöljáróság igazolta, hogy az egész évi házalási adót előre leﬁze•e. (I•
meg kell jegyezni, hogy gyakran már a községi bizonyítványban szerepel, hogy egészséges, azaz még
a helyi orvostól sem kelle• igazolást beszerezni.) Az
iratokat a községi elöljáróság a járás élén álló főszolgabírónak küldte meg, az pedig az alispáni hivatalnak továbbíto•a. Az elbírálás után, a kereskedői
engedélyt a kérelmező ugyanezen az úton, azaz a
főszolgabírón és a községi elöljáróságon keresztül
kapta meg. Ha járási székhelyen lako• a kereskedő,
akkor fordulhato• a főszolgabíróhoz, de a település
elöljáróságán is kérhe•e az engedélyt.
Ha a kereskedő városi lakos volt, akkor még több
lehetősége volt. A kereskedést szabályozó jogszabály
azt írta elő, hogy az engedélyeket a „politikai kerületi hatóságok” adják ki. Mivel azonban közelebbi
meghatározás nem volt, ezért a következő esetekkel
találkozhatunk:
1

• adtak ki házalási engedélyt rendőrkapitányságok (pl.
Aradon),
• szabad királyi városokban a városi tanácsok
(pl. Győr),
• megyékben az alispáni hivatalok,
• nagyobb városokban (pl. Pécs), az I. fokú közigazgatási hatóság,
• Budapesten pedig a kerületi elöljáróságok.
Azaz volt olyan hely, ahol a kérelem jegyzőkönyvét a rendőrkapitányság ve•e fel, és továbbíto•a az
alispánnak. Volt olyan település, ahol a polgármesteri hivatalban ve•ék át az iratokat, és vagy helyben
a városi tanács bírálta el, vagy az alispáni hivatalnak
küldték meg. Előfordult olyan eset, hogy mindjárt az
I. fokú joghatóság ve•e fel a kérelmet és intézte az
engedély kiadását. Budapesten pedig a kerületi elöljáróságokat kelle• felkeresni.
Rostás Lajossal kapcsolatban a levéltárakban kutatva az első előkerült irat egy községi bizonyítvány
volt, amit a lakhelyén, Máréfalván a községi elöljáróság állíto• ki:
„Sz : 34-911.
Elöljárósági bizonyítvány
Alulíro•ak igazoljuk, hogy Rostás Lajos 48 éves és
Frigur Katalin 32 éves Máréfalván tartózkodásuk
ideje ala• jó erkölcsi magaviseletet tanúsíto•ak.
Máréfalva, 1911. ápr. 25.
olvashatatlan aláírás
jegyző

Kovács Ferenc
bíró”

Ezzel a bizonyítvánnyal utazo• Magyarországra, és
ezt csatolta a Budapesten, a VII. kerületi elöljáróságon beado• kérelméhez:
A kerületi elöljáróságokon felve•ek egy rövid,
mindössze egyetlen mondatból álló jegyzőkönyvet:

Közzéte•ék a „Magyarországot illető Országos Kormánylap IV. évfolyam I. kötetében, amit Budán a császári királyi
magyar egyetemi nyomdában nyomtak.
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I./ Jegyzőkönyv
Felve•ék: Bp. 1911. június 22.-én.
Megjelenik Rostás Lajos Bp. VII. Király u. 23 sz.
ala•i lakos, aki benyújto•a a megkívánt iratokat és
házalókönyvet kért.
Ezt követően kiállíto!ák a törzskönyvi lapot:
II. / Házalási törzskönyvi lap
A házaló neve: Rostás Lajos
Lakása: Bp. VII. Király u. 23.
Az engedélyt megkapta: 1911. jún. 22.-én.
Száma 33812
A házalási jegyzékbe bevezetve 366 sorszám ala•.
Az áruk: Szövö• és sző•esáru és szőnyeg.
Van segédje.
Engedélye még nem volt.
Végül pedig a kerületi iratok III. része az „Értesítés” volt. Ezt rendszerint akkor szokták kiállítani,
ha az előző engedélyt kiállító hatóságot akarták
tájékoztatni arról, hogy a kiado! engedélyt további egy évre meghosszabbíto!ák. Ebben az esetben
az értesítés rovatot kihúzták, hiszen a törzskönyvi
részből is kitűnik, hogy ez az első házalói engedélye. Ez ugyan elég hihetetlen, hiszen egy kb. 50 éves,
megle! emberről van szó. Nem valószínű, hogy
ezt a mesterséget ekkor kezdte volna. I! inkább az
ügyintéző egyszerűsíte!e a saját munkáját, esetleg
a kérelmező nem tudta becsatolni az előző, már lejárt engedélyét, és inkább úgy nyilatkozo!, hogy
eddig még nem rendelkeze! házalói engedéllyel.
A házalási engedélyt, pontosabban az erre jogosító
33812/1911. számú házalókönyvet Rostás Lajos még
ezen a napon, rögtön átvehe!e. Az ügyintéző is az
iratokat ugyancsak ezen a napon már az ira!árba is
helyezte2.
Mivel egy házalókönyv nagyon sok és nagyon
fontos adatokat tartalmaz a kereskedővel és annak
egész évi tevékenységével kapcsolatosan, ezért mindenképpen érdemes alaposan megvizsgálni azt:
Az első lapon, legfelül a könyv száma látható,
majd a könyv tulajdonosának neve, valamit adatai
találhatók meg. Szerepel a születési hely és az idő,
a lakcíme, valamint az illetősége, családi állapota,
vallása és az aláírása.
Az i! kapo! könyv szerint Rostás Lajos Máréfalván születe!. Születési ideje – amit a könyv kiállítója
valószínűleg a községi bizonyítványból számíto! ki
– 1863. Lakcíme Budapest VII. ker. Király u. 23., családi állapota nős, vallása g. katolikus. A saját kezű
aláírásnál: írni nem tud.
A következő oldalon a személyleírása található. A személyleírásoknál meg kell jegyezni, hogy
azok legtöbbször sablonosak, sok esetben semmitmondók. Nem sokat mond az, ha valakinek az arca
„ovális”, vagy „hosszúkás”. Még általánosabb, amit
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az orr és a száj leírásánál használtak. I! ugyanis a
legtöbb esetben a „rendes” jelzőt alkalmazták. Ami
mia! mégis rendkívül fontos ez a rovat, az a különös ismertetőjelek megemlítése. Gyakran – a sok
névazonosság mia! – ezek segítenek a kereskedő
azonosításában.
A házalókönyv személyleírása szerint Rostás Lajos termete magas, arca hosszas, szeme barna, orra
és szája rendes, haja fekete volt. Különös ismertető
jelei a személyleírás szerint nincsenek.
A következő oldalon az engedély területi és időbeli érvényességét, valamint a forgalmazható áruféleségeket tünte!ék fel.
A könyv 1912. június 22-ig volt érvényes Magyarországon, és a tulajdonosa szövö!, sző!es és
szőnyegáruval kereskedhete!.
A könyv 4. oldalán a házaló segéd neve és adatai
szerepelnek. A segéd az esetek legnagyobb részében
rendszerint a házastárs volt. Ritkább esetben mást,
valamilyen közeli rokont jegyezte!ek be segédnek.
Rostás Lajosnak is a felesége volt házalósegéde,
akit a könyv szerint Frigur Katának hívtak, Máréfalván születe! 1879-ben, férjes, gk. vallású. Hasonlóan
a kereskedőhöz, a segéd személyleírása is szerepelt
az 5. oldalon. Ezek szerint Frigur Katalin termete
alacsony, arca tojásdad, szeme barna, orra és szája
rendes, haja gesztenyeszín.
Az adatok után rendszerint 2-3 oldalon sorolta
fel a könyvecske azokat a településeket, ahol tilos
volt a házalókereskedés. Ezután üres lapok találhatók, amik arra szolgáltak, hogy a császári nyílt parancsnak megfelelően a felkerese! település vezetői
azt lá!amozzák, azaz engedélyezzék a kereskedést.
Nagyobb helyeken a főszolgabíró, a jegyző, a rendőrkapitányság, kisebb helyeken a jegyző, vagy a
községi bíró volt, aki a könyvbe írt. Mivel a lejárt házalókönyvet az új engedély kérésekor le kelle! adni,
azok sok esetben megmaradtak az iratok melle!.
A lá!amozások alapján képet nyerünk arról, hogy
a colári házaló az év során hány települést kerese!
fel, hány napot töltö! házalással, mekkora utakat
te! meg, voltak-e olyan helyek, amiket rendszeresen felkerese!, és így tovább. (Sok esetben még azt
is ki lehet következtetni, hogy hol laktak rokonaik.
Pl. a Kaposváron élő colárik évente 2-3 alkalommal
is a mai Bács-Kiskun megyében, Baja környékén töltö!ek 4-5 napot házalással. Kutatást végezve Baján
meg is találtam az o! élő colári házalókat, akiket
ezeken a kereskedelmi útjaikon a kaposváriak felkerestek, meglátoga!ak.) Rostás Lajos ebben az 1912-es
évben 70 településen járt.
Végül pedig a könyv utolsó oldalán az engedélyt
kiadó hatóság megjelölése található.
A házalókönyv lejárta elő! három nappal, 1912ben, ismét felkereste a VII. kerületi elöljáróságot:

Fővárosi Levéltár IV. 1476/a. a VII. ker. elöljáróság iratai Rostás Lajos házalási eng. 33812/911.
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I./ Jegyzőkönyv
Készült 1912 jún. 19.-én.
Megjelent Rostás Lajos Bp. VII. Király u. 23. sz.
ala•i lakos és kérte, hogy a házalókönyvét hosszabbítsák meg.
II./ Házalási törzskönyvi lap
Házalási jegyzékbe bevezetve: 183
III./ Értesítés
A házaló neve: Rostás János (?! Az ügyintéző elírta
a nevet.)
Lakik Bp. VII. király u. 23.
Az engedélyt meghosszabbíto•ák: 1912. június 19-én.
A régi engedély száma: 33812/911
Az új száma: 29323/12
Az áruk: vászon, szövö•, szőnyegáru
Van segédje
Nem házalt külföldön.
A jegyzék: 9 tétel 327/12.
Az iratokat ezen a napon ira!árba te!ék, azaz ismét
megkapta az új házalási könyvét.3
Sajnos ez a házalókönyv nincs meg, így nem tudjuk, hogy merre járt. Annyi bizonyos, hogy családostól visszatért Erdélybe, mivel Rostás Oszkár „a
Muchu” nevű ﬁa 1913-ban Székelyudvarhelyen születe!. Azt sem tudjuk, hogy mikor jö!ek vissza, mivel
sajnos nem volt alkalmam minden levéltárat felkeresni.
Lehet, hogy már 1913-ban visszautaztak Magyarországra, de az is lehet, hogy csak 1916.-ban jö!ek
ismét. A következő iratot ugyanis ebben az évben
találtam meg vele kapcsolatban a Pest Megyei Levéltárban. Ebben az évben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja adta ki a 27444/916 sz. engedélyt.4
Ezek az iratok nem kerültek elő, de azon kívül, hogy
az iktatókönyvben szerepel, a következő évben kért
hosszabbításnál hivatkozik is rá:
„Kaposvár rt. város rendőrkapitánya
Jegyzőkönyv
felvétete• Kaposvár rt. város rendőrkapitánya hivatalos helyiségében 1917. július 18.-án.
Jelen voltak alulíro•ak.
Megjelenik Rostás Lajos házaló jelenleg kaposvári
(Szigetvári u. 67. sz.) lakos, ki a következőket adja
elő:
Pestvármegye alispánja által 1916. aug. 14.-én
27444/1916 sz.a. kiállíto• házalókönyvemet 2drb.
adónyugta, orvosi bizonyítvány és 2 kor. 60 ﬁll.
készpénz kapcsán egy új házalókönyv kiállítására és
abban feleségemnek, szül. Frigul Katalin házalósegédként bejegyzése vége• a jelen jkv.-t beterjesztem.
3
4
5

Ez a jkv. felolvasva, helybehagyatva aláírato•.
olvashatatlan aláírás
fogalmazó
A hátsó oldalon:
Rendőrségi iktatóbélyegző:
érk: 1917. júl. 18.
szám: 2954/1917
Nagyságos Alispán Úr!
Tisztele•el felterjesztem.
Kaposvár, 1917. júl. 18.
olvashatatlan aláírás
rendőrkapitány”5
Azaz látható, hogy 1917-ben már Kaposváron lakik,
és i! a rendőrkapitányságon ve!ék fel jegyzőkönyvbe a kérelmét, és innen továbbíto!ák az iratokat az
alispáni hivatalhoz.
Feltétlenül meg kell jegyeznem azt, hogy a kereskedőknél gyakran változnak a születési helyek
és a születési dátumok is. Ebben az iratban például
Rostás Lajos már 59 éves, azaz ezek szerint 1858-ban
születe!. Az eltérés oka lehete!, hogy a jegyzőkönyvet felvevő megkérdezte, hogy: „Hány éves?”, majd
a bemondo! adatból kiszámíto!a a születési évet.
(Ritkábban találkozhatunk tudatos módosítással is.
Pl. a dombóvári colári közösség egyik őse 1927-ben
Pécsre jelentkeze! be, mivel i! megelégedtek azzal,
ha a kérelmező csupán nagykorú, azaz 25 éves volt.
A felve! jegyzőkönyvben az akkor 23 éves Kovács
Domonkos az 1902-es évet mondta be születési idejének, amit külön ira!al nem kelle! igazolnia, és így
megkapta a házalási engedélyét.) A születési helyeket is hallás után jegyezte le a hivatalnok. Így aztán
pl. Madéfalva szerepel Máréfalvaként, sőt nem ritka,
hogy a nem létező Mátéfalva került be az iratokba,
vagy a szintén gyakori Csíkcsomortán község nevét
írták Csikcsomorta, sőt Csikómorta alakban. A névváltozásra példa, hogy az Erdélyben kedvelt Rupi
keresztnevet az előadó gyakran helyesen jegyezte
le, de előfordult, hogy Rudinak érte!e. Akár a Rupi,
akár a Rudi is szerepelt az iratokban, néhány hivatalnok ezt becenévnek tarto!a ezért a Rupi helye!
gyakran Rupert, sőt Rupertusz nevet, a Rudi helye!
pedig Rudolfot írt. Hasonló elhallás mia! lehete!
az, hogy a gyakori Frigur vezetéknévvel találkozhatunk Frigul, Fligul, Fligur, sőt Fohur alakokban is.
Mindez azt jelenti, hogy egy-egy személy azonosítása gyakran okoz fejtörést. Minden apró adatot számításba kell venni.
1918-ban ugyancsak nyomát veszte!em Rostás
Lajosnak. A következő dátum a történetében 1919,
amikor a dombóvári főszolgabíró valamilyen ok mi-

Fővárosi Levéltár IV. 1476/a. a VII. ker. elöljáróság iratai Rostás Lajos házalási eng 29323/912.
Pest Megyei Levéltár IV. 408/b. alispáni iratok Rostás Lajos házalási eng 27444/916
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási engedélye 20843/917
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írni nem tud

a• bevonta a házalói engedélyét. Ennek okát nem lehete• megállapítani, mivel hiányoznak a Tolna Megyei Levéltárból a dombóvári főszolgabíró iratai. Az
azonban biztos, hogy nem olyan szabálysértést, akkori szóval „kihágás”-t, követe• el, ami mia• aztán a
későbbiekben nem kaphato• új engedélyt. A bevont
házalási engedély helye•, ami egyben a kereskedő
személyét is igazolta, a főszolgabíró egy igazoló jegyet állíto• ki Rostás Lajos számára is és a felesége részére is. Az eddigi kutatásaim során még nem
találkoztam ilyen „igazoló jegy”-el, ezért szeretném
azt részletesebben is bemutatni:
Az irat kétnyelvű, minden rovatnál magyarul,
majd németül is szerepel ugyanaz a kérdés, de csupán csak a személyleírás résznél töltö•ék ki a német
rovatokat is.

A kezdőlapon fent a kiállító hatóság:
Dombóvár Főszolgabírája.
Az irat száma: 1443
Az irat neve: Igazoló jegy
Utána a név és a foglalkozás következik: Rostás Lajos házaló részére
A lap első oldalára tollal, kézírással a gyerekek is
fel vannak sorolva:
„Ida 13 éves lánya
Kata 12 éves lánya
Erzsi 7 éves lánya
Oszkár 6 éves gyerekek vele utaznak.”
A következő lapon a születési helynek és időnek
Székelyudvarhely 1859 van beírva. Lakhelyként pedig
Máréfalva szerepel.
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Ezt követi a személyleírás.
Termet: magas
Arc alakja és annak különösebb ismertetőjelei: hoszszúkás
Haj színe és az esetleges kopaszság megjelölése: barna
Bajusz alakja és színe: barna
Szakál alakja és színe: barna
Szemek színe alakja és esetleges hibája: barna
Orr alakja és esetleges ismertetőjelei: rendes
Száj alakja: rendes
Az utolsó rész már átkerült a 3 részből álló irat
középső részére.
A testen látható, esetleg a beszéd és hangon észlelhető különös ismertetőjelek vagy szokások: --Ez ala" a fénykép látható, ahol Rostás Lajosnak a
feleségével közösen készült műtermi fényképét vágták ke"é. Ala"a az aláírás helyén: írni nem tud.
A harmadik részen az igazolvány érvényessége és
kiállításának ideje, valamint a főszolgabíró aláírása
és pecsétje szerepel. Ide vannak felragasztva a kiállításért leró" (3db. 64 és egy 8 ﬁlléres, azaz összesen
2 korona) okmánybélyegek is.
Érvényes: 1919. december 15.-ig
Kelt: Dombóvár, 1919. szept. 25.
Az iratot összehajtva a hátoldalán két feljegyzés
olvasható:
1.) Lá!am! Az utazást engedélyezem. Dombóvár 1919.
szept. 26. olvashatatlan aláírás karh. parnok.(karhatalmi
parancsnok).
2.) Ideiglenes tartózkodását engedélyezem.
Ozora 1919. XI. 22. olvashatatlan aláírás bíró
Az 1442. sz. Igazoló jegy Frigur Kati részére le" kiállítva. Az irat szerint Zetelakán születe" 1878-ban.
Termete közép, arca hosszúkás, haja fekete, szeme
barna. Különös ismertetőjeleként megemlítik, hogy:
„Foga hiányos”. Az igazolvány hátoldalán ugyanazok
a feljegyzések láthatók, mint Rostás Lajosén.
A két fél képet összerakva egy műteremben készült kép látható, ahol a házaspár egy szék mögö",
egymás melle" áll.
Az irat úgy maradt fenn, hogy a Tolna megyei
Ozorán lakva kértek 1920 februárjában új házalói
engedélyt, amihez csatolták ezt a két igazoló jegyet
is. A jegyzőkönyvet ekkor a községi jegyző ve"e fel:
„Nagyságos Alispán Úr!
Tisztele!el kérjük, hogy szövet és vászonneműkkel
leendő házalás céljaira alulíro!
Rostás Lajosnak házalási engedélyt (házalási
könyv)
Frigur Katalinnak és
Frigur Máténak pedig házaló segédi engedélyt kiadni méltóztassék.
6
7

A községi bizonyítványt és az adóívet mellékeljük.
Előadjuk, hogy erdélyi menekültek vagyunk6 , korábban is házalással foglalkoztunk, eddigi engedélyünket azonban a dombóvári járás Tek. főszolgabírája
bevonta és helye!e a szintén mellékelt személyleírásokat adta ki.
Az engedélyre 1 drb. 2 koronás bélyeget csatolunk.
Rostás Lajos kézjegye
Frigur Katalin kézjegye
Frigur Máté kézjegye
névíró: dr olvashatatlan aláírás
jegyző. „ .7
Mivel a jegyzőkönyvön dátum nem szerepel, ezért
csupán a mellékelt községi bizonyítványból következtethető ki, hogy mikor kérhe"e az új engedélyt
Rostás Lajos:
„344/1920 sz.

Ozora község elöljárósága

Községi bizonyítvány
Alulíro! elöljáróság igazolja, hogy Rostás Lajos, aki
születe! Székelyudvarhelyen 1859. évben és Frigur
Katalin, aki születe! Zetelakán 1878. évben, valamint utóbbi gyermeke Frigur Máté 15 éves házalók,
mint a román megszállás mia! Erdélyből menekült
egyének 1919. november hó végétől Ozora községben laknak. Ezen idő óta úgy erkölcsi mint politikai
magaviseletük kifogás alá nem esik, jövedéki kihágás
mia! vagy csempészésért büntetve nem voltak és
semmiféle undorító betegségben vagy testi fogyatkozásban nem szenvednek.
A személyleírásuk a következő:
1.) Rostás Lajos
2.) Frigur Katalin
termet: magas
közép
haja: barna
fekete
bajusza: barna
--szakálla: barna
--szeme: barna
barna
orra: rendes
rendes
szája: rendes
rendes
Különös ismertetőjele : nincs
foga hiányos
Rostás Lajos és Frigur Katalin előadásuk szerint házastársak, ezt azonban hitelt érdemlően igazolni nem
tudják.
Házalni szövet és vászonneműkkel szándékoznak.
Rostás Lajos részére házalási könyv, Frigur Katalin
és Frigur Máté részére házalósegédi engedély kiadása.
Ozora, 1920. febr. 17.
olvashatatlan aláírás
jegyző

olvashatatlan aláírás
bíró”

1916., Erdély román megszállása után, gyakran hivatkoztak arra, hogy menekültként tartózkodnak Magyarországon.
Tolna Megyei Levéltár IV. 404/a. alispáni iratok, Rostás Lajos házalási engedély 3480/920.
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Az alispáni hivatal a főszolgabíró útján további három koronát kért a házalókönyvért, amit április közepén továbbíto• a tamási főszolgabíró. Végül az új
engedélyt 1920. július 24-én(!) állíto•ák ki. Az igazoló jegy és a kérelem alapján kiderül, hogy Rostás
Lajos ekkor 5 gyerek neveléséről gondoskodo•, hiszen az igazoló jegyen említe• négy gyereken kívül
még Frigur Máté nevű ﬁa is velük élt. Óhatatlanul
felmerül a kérdés, hogy miből élhe•ek, ha 1919 szeptember és 1920 júliusa közti időben, mivel nem rendelkeztek házalási engedéllyel, nem tudtak házalni,
azaz nem juto•ak keresethez?

8

1920 után ismét nyomát veszte•em 1925-ig, amikor is, és a rá következő 1926-os évben is, Szolnokon találtam meg, mivel i• kért és kapo• engedélyt.8
Ezekből az iratokból, amiket selejteztek ugyan,
újabb adat derül ki. Rostás Lajosnak volt még egy
idősebb, ebben az időben már családos ﬁa is, akit
szintén Rostás Lajosnak hívtak. Ő az iratokon ezt
követően rendszerint i•. Rostás Lajosként szerepelt,
sőt a cigány nevét is megismerhe•em, mivel a Kaposváron ma élő idősebb colárik még emlékeznek
rá. Cigány neve „a Delan” volt. A Szolnokon kiado•
engedélyek egymást követő számai arra mutatnak,

Id. Rostás Lajos 23798/1925 és 2333/1926, a ﬁa pedig 23799/1925 és 2332/1926 számokon kapo• Szolnokon engedélyt.
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hogy az ügyeiket i• együ• intézték. Ezt követően
életük összekapcsolódo•, mindig ugyano• laktak.
1927-ben Pécsen, a Siklósi út. 38. sz. ala• találhatjuk őket. I• kértek és kaptak engedélyt, id. Rostás
Lajos a 9/927. számút.9
A következő évben költöztek Kaposvárra és o• éltek a továbbiakban.
Id. Rostás Lajos 1928 évben 4900/928 számon kapo• engedélyt és az Izsák u. 1. sz. ala• lako•.10 Aztán
1929-ben az Új Kertész utcába költözö• át, és ebben
az évben 8289/929 az engedélyének száma.11 1930ban 13335/930 számon kap kereskedői engedélyt, de
ekkor már a Szigetvári u. 74. sz. ala• lakik.12
Az iratokból kikövetkeztethető, hogy felesége
1930 elején meghalt. A kérvény beadásánál ugyanis még segédként kérte bejegyezni, sőt az újonnan
kiállíto• házalókönyvbe, amit 1930. március 29.-én
állíto•ak ki, is bekerültek Frigur Katalin adatai,
amelyeket aztán a korabeli ügyintéző egy áthúzással érvényteleníte•, ráírva: meghalt.
1931-ből csupán az iktatószám ismert: 13734/93113,
az iratok elkallódtak. A következő évben, 1932-ben a
14791/932 számú házalókönyvet kapja és a lakcíme
is változatlan, továbbra is a Szigetvári u. 74. sz. ala•
lakik.14 Végül 1933-ban a 14244/933 számú könyvvel
kereskede•15, ami 1934. aug. 11-éig volt érvényes.
Rostás Lajossal kapcsolatban kerül elő az egyik
olyan irat, amikor a császári nyílt parancsban megjelölt kihágást követe• el, mivel érvénytelen házalókönyvvel kereskede• a pécsváradi járásban. A
lejárt házalókönyvet bevonták, az áruit elkobozták,
őt és a vele lévő Rostás Oszkár „a Muchu” nevű ﬁát
is pénzbüntetésre ítélték. Az áruit csak úgy kaphatta vissza, ha érvényes házalói engedélyt mutat be a
pécsváradi szolgabírónak. Rostás Lajos, a kérelem
megfogalmazására ügyvédet kért meg :
„Méltóságos Alispán Úr!
Alul íro• Rostás Lajos kaposvári Szigetvári ucca
102. sz. lakós, rk. vallású házaló azon tisztele•eljes
kéréssel fordulok Méltóságodhoz, hogy kegyeskedjék
számomra a múlt évi augusztus 31. napján lejárt, de
a múlt évben meg nem hosszabbíto• házalási engedélyemet a folyó és a következő évre, összesen a szokásos egy évi időtartamra meghosszabbítani.
Alázatos kérésem indokául tisztele•el a következőket
adom elő:
Én jelenleg 74 éves ember vagyok, aki életemben csak
és kizárólag házaló voltam. A múlt évben, amikor a
könyveket meg kelle• volna hosszabbítani sajnos
9

nem volt pénzem arra, hogy az adó és szükséges bélyeg illetéket ﬁzetni tudtam volna és azonkívül beteges is voltam, s így kénytelen voltam egy éven át
szüneteltetni.
Most a gyermekeim újból egy kis áruhoz ju•a•ak,
s azzal szeretném ismét folytatni azt a foglalkozást,
amit egész életemen át már becsületesen és hatósági
kifogás nélkül folyta•am.
a./ ala• tisztele•el becsatolom az erkölcsi bizonyítványomat, míg a régi házalási könyvemet csatolni nem
tudom jelenleg, de 26670/1934 ala• a t. címnél van.
Abban az esetben, ha kérésem teljesíthető nem volna, úgy ez reám nézve súlyos és szinte pótolhatatlan
veszteséget jelentene, mert még ma is öreg napjaimra nem csak magamról kell gondoskodnom, hanem
kénytelen vagyok világtalan gyermekem eltartásáról
is, s minthogy egész életemben ez volt a foglalkozásom, most 74 éves korban más megélhetés után nem
nézhetek.
Mély tisztele•el: Rostás Lajos”
A Somogy megyei alispán beszerezte a szabályszegéssel kapcsolatos iratokat, amik ugyancsak megmaradtak a levéltári iratok közö•:
„Hivatalos másolat
1934. kih. 703/1 szám Pécsváradi járás főszolgabírájától. Rostás Lajos és Oszkár kaposvári lakosok házalási kihágása.
Tek. Megyei város Polgármesteri Hivatalának Kaposvár
Terheltektől elkobzo• és Címed által kiállíto•, de már
lejárt házalókönyvet megküldöm. Terheltek áruit elkoboztam azzal, hogy amennyiben 45 napon belül
nálam érvényes házalókönyvet mutatnak be, úgy
részükre az árukat ki fogom adni. Pécsvárad 1934.
szept. hó 15-én Dr. Várady s.k. tb. szolgabíró, mint I.
fokú rendőri büntető. B.
Kaposvár 1934. szeptember hó 20.
A másolat hiteléül: olvashatatlan aláírás.
Az iratok közt található az ítélet is:
A terheltek: Rostás Lajos 84 éves, rk. vallású, özvegy,
Születési hely: Székelyudvarhely, honosság: magyar.
Házaló foglalkozású vagyontalan. És
Rostás Oszkár 17 éves nőtlen, Székelyudvarhelyi
születésű, magyar házaló, vagyontalan személyek
Szebény községben f. évi szeptember 11-én lejárt házalókönyvvel házaltak.

Baranya Megyei Levéltár IV. 1422/1. Pécs I. fokú közig. hatóságának nyilvántartásai, házalókönyvek nyilvántartása
1924-1948.
10
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng.4900/928.
11
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng 8289/929.
12
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng 13335/930.
13
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng 13734/931.
14
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng 14791/932.
15
SML. IV. 405/b. alispáni iratok id. Rostás Lajos házalási eng 14244/1933.
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Az 1852 évi császári pátens 19.§-ba ütköző és minősülő kihágásban mondja ki vétkesnek és mindkét
terheltet 4-4 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Amennyiben azt 15 napon belül nem ﬁzetik be, a
büntetést egy-egy napi elzárásra változtatják át.
Egyben a kimutatásban felsorolt tárgyak elkobzását
elrendelem azzal, hogy amennyiben terheltek 45 napon belül érvényes házalókönyvet mutatnak be, úgy
ezen tárgyakat részükre ki fogom adni.
Megokolás
Fentneveze• terheltek ellen tilto• házalókereskedés
kihágás mia• te• feljelentés alapján lefolytato• bizonyítási eljárás során terhelteknek az eljárás egyéb
adataival egybehangzó beismerése igazolta, hogy
terheltek a rendelkező részben említe• cselekményt
valóban elköve•ék.
Minthogy pedig terhelteknek ezen beigazolt cselekménye a rendelkező részben körülírt jogszabály
idéze• szakaszában meghatározo• kihágás tényálladékát magába foglalja, őket abban bűnösnek kimondani, megbüntetni és ennek folyományaképp a felmerült eljárási költségekben marasztalni kelle•.
A büntetés kiszabásánál enyhítő körülménynek vettem terheltek büntetlen előéletét, nyílt beismerését,
II. rendű terhelt teljes vak voltát. Viszont súlyosbító
körülményt nem észleltem, mindezek ﬁgyelembevételével, úgy terheltek egyéniségének, családi, vagyoni
és kereseti viszonyainak mérlegelése után a rendelkező részben feltüntete• pénzbüntetések kiszabását
tarto•am indokoltnak.
Ezt az ítéletemet és terheltek elő• fellebbezési jogukra való ﬁgyelmeztetés melle• nyomban kihirde•em,
mire is terheltek megnyugvásukat jelente•ék be.
Pécsvárad, 1934. szeptember 12.
Dr. Várady sk.
szolgabíró
mint rendőri büntető bíró”
Sajnos az ítéletben említe• kimutatás a lefoglalt
árukról nem maradt meg, de az iratok közül előkerült egy budapesti nagykereskedés számlája:
„A Bacher & Co. (Wien)
gyárainak képviselete
Blumenthal Oszkárné
és Társa

16
17

Budapest, 1934. VIII. 27.
sz: 6420

fehérnemű, kelengye,
vászon és damast áruk
lerakata
Budapest VII. Király ucca 41.
Telefon 376-75
Rostás Lajos öreg Dela úrnak
Pécs
2 pár ﬂanell
10 kerti
4 előnyomo•
2 fehér
24 párna
3 törlő

10.50 összesen 21.2.70 összesen 27.2.60 összesen 10.40.
4
összesen 8.-.62 összesen 14.40
4.80 összesen 14.40
-------------95.20
1 batyu ajándék”

Látható, hogy asztalterítőket (kerti, fehér), párnahuzatot, előnyomo• kézimunkát, törlőruhát és valamilyen ﬂanellből készült árut vi• magával. A csaknem
100 pengős vásárlás jelentősnek számíthato•, mivel
kapo• még „1 batyu ajándék”-ot is. Az ajándékba
zsebkendők, konyharuhák, illetve más, kisebb értékű textiláruk kerültek. A számlából kiderül az
is, hogy őt is és ﬁát is jól ismerte a nagykereskedő.
Tudo• arról, hogy ﬁának cigány neve „a Delan” és
a köztük lévő rokoni kapcsola•al is tisztában volt,
ezért írta a számlára, hogy „öreg Dela úrnak”. Ezt
követően már biztosan nem költözö• el Kaposvárról, de vele kapcsolatban már csak 1937-ből találtam
iratokat.16
Végül pedig id. Rostás Lajos az 1940 évi halo•i
anyakönyvben a 291. szám ala• került bejegyzésre.
„Meghalt április 27.-én 71 éves korában szívelégtelenségben. Apja: Rostás Máté, anyja: Majláth Katalin.” Ekkor
Kaposvár, Irják alj 3. szám ala• lako•.17
*
A ma élők már csak hírből ismerik. Akik még
találkoztak vele, már szintén meghaltak, de még
meséltek róla. Az elmondásuk szerint nagy, magas,
mogorva, magának való öreg ember volt, aki állandón egy nagy bo•al járt. Leszármazo•ai a kaposvári
colári közösségben élnek.

SML. IV. 405/b. alispáni iratok. Rostás Lajos házalási engedélye 14437/1937.
SML. Kaposvár halo•i anyakönyvei 1940. évi 291. sz.

7591

