
V. FODOR ZSUZSA 

A VESZPRÉMI IPARTESTÜLET TÖRTÉNETE 
(I. RÉSZ 1886-1890) 

AZ IPARTESTÜLETEK MEGALAKULÁSÁNAK 
KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI 

A 18. század végén, illetve a 19. század első felé
ben kibontakozott ipari forradalom következtében a 
nyugat- és közép-európai országok a fejlődés élenjá
róivá váltak. Hozzájuk képest Magyarországon jóval 
elmaradottabb gazdasági és társadalmi viszonyok 
uralkodtak, bár a változás igénye már több területen 
jelentkezett. Mindenekelőtt a gazdasági életet akadá
lyozó kötöttségeket kellett feloldani, hogy az előre
haladás szabadabb utat nyerjen. 

Már a 19. század elején megkezdődött a fejlődés
nek egyre inkább akadályává váló céhintézmény alá-
aknázása. Az ellene forduló közhangulatnak nagy 
lökést adott gróf Széchenyi István első nagy reform
munkája, az 1830-ban megjelent „Hitel", különösen 
annak „A céhek s limitatio feleslege" című fejezete. 
A vármegyék is feliratokban kérték a céhek végleges 
eltörlését és az iparszabadság kimondását. A céhek 
felszámolására a magyar polgári forradalom alatt 
sem került sor, de a minisztérium által 1848 június 
9-én kiadott céhszabály módosító rendelet jogszabá
lyi erővel tette lehetővé a céhen kívüli iparűzést. A 
76. § kimondta, hogy saját kezére bárki, bárhol sza
badon dolgozhatott segéd nélkül.1 A rendelet megva
lósítására tulajdonképpen nem kerülhetett sor, a ben
ne foglaltak mégis figyelemreméltók és előremutatók. 

A szabadságharc leverése után Bécs hozzákezdett 
a beolvasztási politika radikális érvényesítéséhez és ez 
magától értetődően az iparpolitikára is kiterjedt. 

Az 1850-es években jelentkezett, majd később 
általánossá vált, a hagyományos iparűzést szorongató 
válságon különböző rendeletek bevezetésével igyekez
tek segíteni. A magyar ügyeket intéző helytartóta
nács az 1851. február 6-án kiadott „Ideiglenes Uta
sítás "-ban szabályozta a kereskedés és ipar gyakorlá
sát Magyarországon, s intézkedéseivel kitért a céhekre 
is. Az április elsejével életbeléptetett rendelet már a 
szabadverseny, azaz az iparűzési szabadság elvére 
helyezkedett. 

Az iparűzés általános feltételeinek bebizonyításá
val - nagykorúság, jó erkölcs és feddhetetlen előélet, 
képesítés igazolása — mindenki megszerezhette az 
önálló ipargyakorláshoz szükséges iparigazolványt, 
amelyek kiadása ellen nem tiltakozhattak a céhek. 

Az egyleti életre annyiban tért ki, hogy megengedte 
a nem céhbeli kézművesiparosoknak közös céljaik elő
mozdítására egyletek alakítását mindenfajta csatla
kozási kényszer nélkül.2 

Miután az Ideiglenes Utasítás csak átmeneti ha
tállyal szabályozta az ipari életet, s miután szüksé
ges volt az egész birodalomra kiterjedő egységes ipari 
rendtartásra, ezért 1859. december 20-án kibocsátot
ták, 1860. május elsejével életbe léptették a Nyílt 
Parancsot, másképpen Császári Pátenst, amely szin
tén az iparszabadság alapján állt. E szerint azok az 
iparok, amelyeknél a közszempontok szükségessé 
teszik, engedélyhez kötött iparok, a többiek szabad 
iparok. (A 18 engedélyhez kötött iparág között sze
repeltek az építőipari szakmák, de a nyomdászat is, 
amelynél már politikai okok is gátolták a szabaddá 
válást).3 Az előbbinél csak némely szakmában kellett 
a képesítés igazolása, amelyet nagyon enyhe feltéte
lek mellett lehetett megszerezni. A szabad iparok 
gyakorlásához csupán az iparűzési szándék bejelenté
sére volt szükség, mire kiállították a Gewerbeschein-t, 
az iparigazolványt. Az e rendeletben foglaltak tovább 
fokozták a céhintézményhez görcsösen ragaszkodó 
mesterek aggodalmát, akik többségükben a hanyatlás 
legfőbb okaként az iparszabadság bevezetését jelölték 
meg. 1866-ban a pesti céhek iparszabadság elleni 
megmozdulásaihoz a veszprémi iparosok emlékirat
tal csatlakoztak, amelyben az 1850-es évek viszonyai
nak visszaállítását kívánták: „Az 1850-ik ideiglenes 
ipari szabályok habár a kor kívánalmainak mindenben 
meg nem is felelnek, de az elavult czéhrendszemek 
minden esetre kívánatos és üdvös szabályozását és 
átalakulását vonták maguk után . . . az ipar fejlődése 
nem hogy korlátozva lett volna, de annak minden 
oldalról a lehetőségig tágas tér nyittatott, mig más 
részről az 1850-ik évig sok körülmények közt Szaba
dalom és önkényleg gyakorlott visszaélléseknek a 
szabályok pontos életbe léptetése és szoros megtar
tása által eleje vétetett volna, s az illy korlátok között 
fejlődő iparszabadság lassanként megérlelte volna az 
e téren még szükséges módosításokat."4 

Az iparrendtartás a céheket nem szüntette meg, de 
alapvető funkciójuktól, a szaknai minősítés jogától 
megfosztotta őket. A pátens az iparosok szervezete 
gyanánt az ipartársulatot jelölte meg. Kimondta, 
hogy ott, ahol ilyen társulati kapcsolatok még nem lé-
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teznének, ezek megvalósításáról gondoskodni kell. A 
107. § köteleztetés a társulatba lépésre: „Aki ily 
kapcsolat járásában azon ipart, amelyre a kapcsolat 
létezik, önállólag üzi, már az ipar megkezdése által a 
társulat tagjává válik s az azzal járó kötelességeket 
teljesíteni tartozik. Aki többféle iparágat üz, ily 
módon több társulathoz is tartozhatik."5 Mivel a 
Császári Pátens az osztrák örökös tartományok te
rületén érvényes rendszert igyekezett érvényesíteni, 
és mert rendelkezéseinek egy része magyarellenes 
élű volt, a magyar társadalom nagy ellenállást tanú
sított a végrehajtásával szemben. Emiatt a céheknek 
ipartársulatokká alakítása igen lassú volt.6 Minden
esetre a benne foglalt reformokkal megvetette alapját 
a későbbi ipartestületi intézménynek. 

A hazai kézművesipar válsága a kiegyezést követő 
10—15 évben tetőpontra érkezett.7 A gazdasági 
viszonyok megváltozása, a tőke előretörése, a 
nagyipar növekvő konkurrenciája, az Ausztriával 
közös vámterület hátrányai mind közrejátszottak a 
hanyatláshoz.7 a Egyes iparágak egészen elpusztultak, 
például teljesen a gyáripar területe lett a szövés-fo
nás. A fazekasok termelését a kő- és zománcedények 
tömeges előállítása szorította ki a fogyasztópiacról. 
A nagyipar versenyét a bőripar is igen megsínylette, 
így tömegesen tűntek el a tímárok és a cserzővar-

1. ábra. Engedély lakatos ipar űzésére 1872-bó'l 
Abb. 1. Genehmigung zum Betreiben von Schlosserhandwerk 
aus dem Jahre 1872 

gák. önálló kézművesek csak a kapitalista fejlődéstől 
kevésbé érintett iparokban tevékenykedhettek.8 

A válság elmélyítéséhez tagadhatatlanul hozzájá
rult az az iparpolitika, amely a korlátlan szabadságot 
az 1872. évi VIII. törvénycikkben szentesítette. Első 
ipartörvényünk értelmében gyakorlatilag minden ipar 
szabadipar volt, az ipargyakorlás jogát nemre való 
tekintet nélkül minden nagykorú, vagy nagykorúnak 
nyilvánított egyén részére megadta, sőt atyai, gyámi, 
illetve gyámhatósági beleegyezéssel kiskorúak részére 
is engedélyezte. Csupán az iparűzési szándékot kel
lett az iparhatóságnál bejelenteni. A Nyílt Parancs a 
céhek tagsági kényszerét megtartotta, ugyanakkor 
első ipartörvényünk ezt nem ismerte el. A 76. §-
ban ez áll: „Az ugyanazon, vagy különböző ipart egy 
vagy több községben önállóan gyakorló iparosok kö
zös érdekeik előmozdítása végett ipartársulatokká 
egyesülhetnek."9 Az ipartársulatokba való belépés 
nem volt kötelező, de a belépési szándékot sem lehe
tett megtagadni. Szemben a céhkorszak rendszerével, 
a tagság soraiba való felvétel semmiféle mestermű, 
vagy szakvizsga függvénye nem lehetett. 

A törvény az ipartársulatok létrejöttét egyféle
képpen mégis ösztönözte. A 83. §-ban kimondta, 
hogy a törvény életbelépésétől számított három hó
nap alatt valamennyi céhet meg kell szüntetni, de ha 
a céh 9 hónapon belül ipartársulattá alakul, vagyona 
az ipartársulatra száll át. Ellenkező esetben a céh va
gyona közhasznú célokra adományozandó, vagy ha a 
céh gyűlése ilyen határozatot hozni nem akar, akkor 
a céh vagyonának közhasznú, vagy ipari célokra való 
fordítása iránt az illető törvényhatóság határoz. 

Veszprémben a céhek ipartársulatokká alakulása 
változó gyorsasággal zajlott le az ipartörvény szente
sítése után. Elsőként a Csapó Ipartársulat jött létre 
1873. szeptember 15-én. Ezután következett a Csiz
madia és a Cipész Ipartársulat 1874. január 6-án. 
Még ez év szeptember 8-án a Vegyes Ipartársulat, 
október 8-án a Molnár, október 23-án a Kőműves-
Ács- és Kőfaragó és a Szabó, december 17-én a Szűcs 
Ipartársulat alakult meg. 1875. február 13-a a Mészá
ros Ipartársulat létrejöttének a napja. 1878. február 
4-én a Kereskedelmi Ipartársulat szerveződött meg. 
1879. október 8-án a Fazekas, október 16-án a Sütő, 
november 10-én a Köteles, — Szitás, — Kefekötő, — 
Takács, — Nyerges, — és Kárpitos Vegyes Ipartársu
latot jegyezték be. 1880. január 3-án az Asztalos, 
február 2-án a Városi Kalapos Ipartársulat megala
kulása fejezte be a sort.1 ° 

Az itt ismertetett dátumok az alapszabályok jó
váhagyásának időpontjai, amikortól a társulatok hi
vatalosan megkezdhették működésüket. A valóságban 
azonban már nem sokkal a törvény bevezetése után 
elindult a szervezkedés és ideiglenes jelleggel folyt 
tovább a társulati munka. 

1872. július 8-án jegyzőkönyv készült „. . . az 
1872. VIII. te. értelmében Veszprémben alakittandó 
csapó ipartársulatnak kezdeményező gyűléséről", 
aholis ideiglenes tisztikart választottak és felolvasták 
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az alapszabály tervezetet. Ugyanakkor elrendelték 
annak a földművelés, ipar- és kereskedelmi miniszter
hez való felterjesztését. A céhvagyon átadásával nem 
siettek, inkább arra az álláspontra helyezkedtek, mi
szerint „. . . bevárandó volna azon idő, amikor 
az alakulás törvényesen elismertetik és a vagyonról 
való rendelkezés a többségnek adathatik."1 x A Csiz
madia Ipartársulat alapszabály tervezetét már 1873-
ban elkészítette Pongrácz Dániel ügyvéd, aki ezért a 
munkáért ez év augusztus 25-én ötven forintot vett 
fel.12 

A VESZPRÉMI IPARTESTÜLET 
MEGALAKULÁSA 

A céhekből ipartársulatokká alakult szervezeteket 
az 1884. október 1-én életbe léptetett második ipar
törvényünk alakította át ipartestületekké. A képesí
tés elvének visszaállítása mellett a törvénynek ez volt 
a másik legfontosabb intézkedése, mivel kimondta, 
hogy „. . . a képesítéshez kötött mesterséggel foglal
kozó iparosok kétharmadának kívánatára az illeté
kes ipar- és kereskedelmi kamara meghallgatásával és a 
törvényhatóság hozzájárulásával az iparhatóság által 
ipartestületek alakitandók."13 

A 125. § rendelkezése szerint „Az általános ipar
testület megalakítása alkalmával az elsőfokú ipar
hatóság felhívja az illető helyen eddig működött és 
képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparo
sokból álló ipartársulatokat, hogy az ipartestületbe 
olvadjanak."14 

Miután az iparosság túlnyomó része ezekben az 
intézményekben olyan támaszt vélt, amely őt a mind
inkább súlyosbodó gazdasági viszonyok közepette 
segíti, a nagytőkével szemben felvett versenyben erő
síti, érdekeit a legmesszebbmenőkig képviseli, ezért az 
esetek többségében15 azon volt, hogy mihamarabb 
létrehozza lakóhelyén az ipartestületet. Ettől a szán
déktól vezérelve jelentek meg Veszprém iparosai a 
megyeháza nagytermében 1885. január utolsó vasár
napján, amikoris Kovács Imre polgármester a nagy
számú közönséget üdvözölve kijelentette: „a város 
iparosai - csekély kivétellel - mindnyájan óhajtják 
az Ipartestület megalakulását."16 Ideiglenes elnökké 
Kovács Imre polgármestert, ideiglenes főjegyzővé 
Vikár Lajos városi főjegyzőt, majd ideiglenes jegyző
vé Hegedűs Jánost, a „Veszprém" с lap szerkesztő
jét választották meg. Az alapszabályok elkészítésére 
bizottságot jelöltek ki, amelynek tagjai Katona Sán
dor, Mészáros Mihály csizmadia, Szilágyi Mihály réz-

2. ábra. a - b . A veszprémi Csizmadia Ipartársulat alapszabályai 1874-ból 
Abb 2. a - b . Statut des Veszprémer Stiefelmacher-Vereins 
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műves, Benkő István kádár, Balogh Károly, Fekete 
Károly szabó, Rigó István szűrszabó, Megyessy Jó
zsef, Brenner Lőrinc építőmester, Kiss István, Kovács 
Károly lakatos, Czollenstein Ferenc kocsigyártó, 
Fülöp Mihály, Kovács József kovács, Husvéth János 
köteles, Súly Ede sütő, Stoll Miklós festő, Márton 
Gyula bábsütő, Kurcz Rudolf asztalos, Valentin 
Antal, Lang Ferenc, Pundschaft Rudolf cipész, Ber-
leg József, Völgyi Lajos bognár, Banthauer Gáspár 
kalapos és Pfílf Andor kályhás veszprémi iparosok 
voltak. 

A jelenlévők elvégzendő feladatként tűzték ki, 
hogy az alapszabályokat jóváhagyás végett a minisz
tériumhoz fölterjesztik. A gyűlésen méltó elismeréssel 
nyugtázták a város derék iparosainak azon lelkes buz
galmát, amellyel az Ipartestület megalakítását fölka
rolták, s ezáltal az ipar fölemelésére, s az iparosok 
nyomasztó helyzetének javítására nézve megvetették 
az alapot. 

3. ábra. A veszprémi Mészáros Ipartársulat alapszabályai 
1880-ból 
Abb. 3. Statut des Veszprémer Fleischer-Vereins aus dem 
Jahre 1880 

4. ábra. Engedély csizmadia ipar űzésére 1884-ből 
ЛоЬ. 4. Genehmigung zum Betreiben von Stiefelmachen aus 
dem Jahre 1884 

Mivel a törvény életbe léptetése szükségessé tette 
Veszprémben az iparosok összeírását, az ezt tartal
mazó polgármesteri jelentés az alábbiak szerint rész
letezi a listára felvettek létszámát:17 Veszprém város 
területén 88 iparág, 838 önálló iparos, 227 segéd
képp dolgozó iparos, 25 mesterségét nem folytató 
iparos, 510 segéd és 340 tanonc volt. 

A listára felvettek iparágankénti megoszlása: 

Mesterség Az ipart Segédkép Nem folytatja 
folytatja 

alkusz 1 - -

asztalos 22 2 -

ács 84 58 ] 

bábsütő 4 - -

bádogos 7 -

bognár 9 - -

borbély 6 - -

csapó 69 31 3 
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Mesterség Az ipart Segédkép Nem folytatja, 
folytatja 

Mesterség Az ipart Segédkép Nem folytatja 
folytatja 

kocsigyártó 4 - -

kocsmáros 33 - -

kovács 12 - -

kosárkötő 3 - -

kőműves 5 74 -

könyvkötő 3 - -

koporsócsináló 1 - -

köteles 5 - -

kőfaragó 2 - -

lakatos 15 - -

látszerész 1 - -

mészáros 5 1 1 

molnár 13 3 1 

nyerges 1 - -

nyomdász 2 - -

órás 4 - -

pálinkamérő 4 - -

posztó nyirő 1 - -

rézműves 4 - -

sajtos 1 - -

sörmérő 1 - -

sütő 11 - -

szabó 51 29 4 

szappanyos 3 - -

szatócs 39 - -

szállitmány-
vállalkozó 3 - -

csizmadia 84 5 4 

csutorás 18 - -

cipész 57 18 2 

cukrász 2 - -

épitő mester 3 - -

esernyő készitő 2 - -

esztergályos 2 - -

fazekas 44 1 1 

fényképész 1 - -

fésűs 2 - -

fogász 1 - -

fürdős 2 - -

füzérvágó 1 - -

gombkötő 2 - 1 

gyorskocsis 10 - -

gyáros 1 - -

harangöntő 1 - -

hentes 21 1 -

kalapos 10 - -

kapcás 3 1 -

kádár 13 - 1 

kávémérő 6 - -

kefekötő 2 - -

kéményseprő 2 - -

kereskedő 87 - -

kertész 2 - -

kékfestő 4 - -

kesztyűs 2 1 székcsináló 1 



Mesterség Az ipart Segédkép Nem folytatja 
folytatja 

szeszfőző 2 - -

szíjgyártó 4 - -

szitás 3 - -

szerkovács 1 - -

szobafestő 4 1 -

szűcs 9 - 4 

takács 12 

tarisznya-
csináló 1 

ti már 5 - 1 

tóba к 1 - 1 

üveges 1 - -

varrónő 1 - -

vattakészitő 1 - -

varga - 1 -

zálogüzlet 1 - -

zenei hang
szerkés zitő 1 - -

zsibárus 3 - -

Házi ipar 

diva tár us nő 2 - -

női ruhavarró
nő 23 - -

drótos 2 - -

kaptafa csináló 1 - -

kemence csináló 2 - -

köszörűs 2 - -

cserepes 1 - -

A most még ideiglenesen alakult ipartestületi szer
vezet létére és a törvény 125. §-ban foglaltakra hivat

kozva néhány ipartársulat végleg feloszlott és tagjaik 
ipartestületi tagokként működtek tovább. A Kő
műves, - Ács — és Kőfaragó Ipartársulat 1885. őszén 
oszlott fel.18 1886. február 11-én a volt Veszprémi 
és Veszprém megyei Mészáros Ipartársulat mondta 
ki megszűnését és Bauer Károly elnök indítványára 
a céhláda összes okmányaival, pecsétjével és egyéb 
tárgyaival a veszprémi római katolikus főgimnázium 
múzeumába került.19 

A Veszprémi Ipartestület tényleges megalakulását 
az 1886. szeptember 12-én a megyeháza nagyter
mében tartott alakuló közgyűléstől számítjuk.20 

Ezen a jelentős eseményen 257 iparos jelent meg, 
eleget téve a megalakulás törvényben előírt felté
teleinek, hiszen a képesítéshez kötött iparosok szá
ma jóval meghaladta a százat, és legalább kétharma
duk kívánta az Ipartestület létrehozását. A közgyűlést 
Fejes Antal rendőrkapitány, mint állandó iparhatósági 
biztos nyitotta meg, akinek kérésére felolvasták az 
iparhatóság megbízólevelét és a testület jóváhagyott 
alapszabályait. Ebben az Ipartestület célját a 2. §-
ban az alábbiak szerint fogalmazták meg: „. . . a tes
tületi tagok közt a rendet és egyetértést fenntartani, 
- az iparhatóságnak az iparosok közt fentartandó 
rendre irányuló működését támogatni, az iparosok 
érdekeit előmozdítani, s őket haladásra serkentei. 
Ez okból gondoskodik az Ipartestület arról, hogy 
a) az iparosok és segédek között rendezett viszonyok 

álljanak fenn; 
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5. ábra. A veszprémi Ipartestület alapszabályainak borító
lapja. 
Abb. 5. Umsehlag des Statuts der Veszprémer Gewerbe
korporation 



6. ábra. A veszprémi Ipartestület pecsétje 
Abb. 6. Stempel der Veszprémer Gewerbekorporation 

b) a tanonczügy rendeztessék; 
c) az iparosok és tanonczok, vagy a segédek között 

fölmerülő súrlódások és vitás kérdések elinté
zésére békéltető működés biztosittassék; 

d) segélypénztárak létesíttessenek; 
e) az iparosok anyagi érdekei segélyszövetkezetek 

alakítása által előmozdittassanak."2 * 
A tagsági viszonyt a 4—5—6. §-ok tartalmaz

zák.2 2 „Az ipartestület kötelékébe mindazok az ipa
rosok tartoznak, a kik Veszprém város területén az 
1884. XVII. t. ez. 5. §-a szerint képesítéshez kötött 
mesterséget űznek. Az illető iparos iparának megkez
désével egyszersmind az ipartestület tagjává lesz, 
annak minden jogával és kötelezettségével. Nők és 
kiskorúak szintén tagjai a testületnek, a kiskorúak 
azonban jogaikat a testületi gyűléseken — esetről
esetre — erre Írásban meghatalmazott testületi tagok 
által gyakorolhatják." „A tagság véget ér: a tag halá
la, vagy elköltözése, illetőleg üzletének megszűnése 
által. Ez utóbbi esetre azonban az illető tag - akarata 
szerint — a testület tagja is maradhat." 

Minden tag a belépés alkalmával kellett, hogy kap
jon az alapszabályokból egy példányt, valamint egy 
nyugta könyvet. De belépés címe alatt 20 forint be
fizetésére kötelezték, amely összeg a testület pénz-
vagyonát gyarapította. A beolvadó ipartársulati tagok 
csak 1 forint fölvételi díjat fizettek. A tagoknak joguk 
volt a testület gyűlésein személyesen részt venni, 
szóval és szavazattal véleményt nyilvánítani. A mun
kaviszonyból eredő súrlódások és peres kérdések ese
tén igénybe vehették a testület segítségét. Ezenkívül 
részt vehettek a testület által kezdeményezett közös 
vállalatokban, vagy szövetkezetekben.2 3 

A jogok mellett a kötelességeket is meghatározta 
az alapszabály. E szerint a tagoknak pontosan eleget 
kellett tenni az alapszabályok értelmében hozott ha

tározatoknak, és a testület becsületének és érdekei
nek előmozdítását mindenki tehetségéhez képest 
végezhette. Előírták a tagsági járulék pontos fizetését 
(az egyszer s mindenkorra befizetett beiratási díjon 
kívül minden tag évnegyedenként 25 krajcárt, egy év 
alatt összesen 1 forintot tartozott fizetni) és azt, 
hogy a választást, a megbízást és a kiküldetést az 
illető személynek kötelessége volt elfogadni és abban 
a legjobb tehetsége szerint kellett eljárni.24 

A közgyűlésen Gémesi Dániel iparos indítványo
zására Balogh Károly szabó mestert választották meg 
egyhangúlag, aki el is fogadta az elnöki széket a meg
bízás szerinti három évre. Az elnök személye nagyon 
fontos volt, mert ő képviselte a testületet a hatósá
gokkal és más személyekkel szemben, s minden tes
tületi okiratot neki kellett aláírnia, ő hívta össze az 
elöljárósági üléseket és a közgyűlést, ezeken elnökölt, 
szót adott, határozatot mondott ki szótöbbség alap
ján. Egyenlő számú szavazatok esetén az elnök szava 
döntött, ő ellenőrizte a közgyűlési, illetve az elöljá
rósági határozatok végrehajtását, a folyó ügyek inté
zését és ezek intézésére utasítást adott a jegyzőnek. 
Sürgős esetekben 20 forintnyi összegig utalványozha
tott, de erről az elöljárósági ülés előtt számot kellett 
adnia.2 5 

Ezt követően az elöljáróságot választották meg, 
melyre azért volt szükség, mert az Ipartestület ügyeit 
a közgyűlésen kívül a 24 iparosból álló tanács intézte, 
amelynek tagjai egy évre kaptak megbízást. Csak az a 
személy volt erre a posztra megválasztható, aki a 
város területén 3 év óta önálló iparosként műkö
dött.26 Az elöljáróság havonként legalább egyszer, 
egy meghatározott napon ülésezett, de szükség ese
tén rendkívüli ülést is tarthatott. A kötelesség telje
sítését itt különösen szigorúan vették, mert 
háromszori igazolatlan elmaradás esetén 20 forint 
erejéig bírságot is kiszabhattak az illető tagra. Az 
ügykör fontos területekre terjedt ki. Egészében véve 
ide tartozott a lajstromok vezetése, a hatósági 
teendők elintézése, az ügyvitel feletti őrködés és a 
havi pénztári kimutatások megvizsgálása. Súlyos vét
ség esetében a jegyző és az ügyész működését ideigle
nesen felfüggeszthette az elöljáróság. 

A feladatok az Ipartestület törvény adta jogaiból 
eredtek, amelyek több területen elsőfokú iparható
sági szerep betöltését jelentették. így feladat volt 
annak ellenőrzése, hogy tanoncnak csak a törvényes 
kort elért gyermekeket alkalmazzák írásos szerződés 
alapján, továbbá hogy az iparos a tanoncát iparában 
oktassa, templomba és iskolába járassa és jó bánás
módban részesítse. A tanonclajstrom vezetése, a tan-
viszony tartalmának ellenőrzése és a tanoncok iskolá
ba járásának figyelése elsőrangú helyet kapott a rend
szeresen végzendő munkák között. Az iskolával 
kapcsolatos tennivalókat még a különféle szaktanfo
lyamokról való gondoskodás is gyarapította. A se
gédek lajstromának nyilvántartása, a szerződési vi
szony szabályosságának ellenőrzése és a segédek mun
kakönyveinek kiállítása ugyancsak leendő dolga volt 
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7. ábra. Bauer Károly elöljárósági tag, később az Ipartestület 
elnöke 
Abb. 7. Károly Bauer, Mitglied des Vorstands, später Vor
sitzender der Gewerbekorporation 

az elöljáróságnak.27 A tanoncok, a tanonciskolák 
és a segédek ügyeinek rendszeres ellenőrzését válasz
tott megbízottak, vagy bizottság kiküldése útján 
kellett végezni. Az így készített jelentések az elöl
járósági ülések megtárgyalandó és szükség esetén 
kellő intézkedéseket hozó tárgyköreivé válhattak.2 8 

Erre a nagy körültekintést igénylő, sok elfoglalt
sággal járó munkára a közgyűlés Kurtz Rudolfot, 
Völgyi Lajost, Katona Sándort, Gémesi Dánielt, 
Pfeifer Miklóst, Valentin Antalt, Szabó Cseh Józse
fet, Benkő Istvánt, Pfilf Andort, Megyesi Józsefet, 
Fülöp Mihályt, Husvéth Jánost, Kováts Károlyt, 
Bauer Károlyt, Márton Gyulát, Rákhelyi Józsefet, 
Regényi Lajost, Szilágyi Mihályt, Banthauer Gás
párt, Fekete Károlyt, Lang Ferencet, Zsolnai Sándort, 
Mészáros Mihályt és Brenner Lőrincet választotta 
meg. 

Az alapszabályok 19. §-a értelmében a rendes évi 
közgyűlésen általános szótöbbséggel három számve
vőt kellett választani, akiknek a pénzkezelés és a 
számvitel feletti őrködés volt a kötelessége. Ebben és 
a vele kapcsolatos ügyvitelben hanyagságot és pontat
lanságot tapasztalva a bizottságnak jogában állt az 
elöljáróság, vagy ezen túlmenően az iparhatósági 
biztos felé intézkedést tenni annak érdekében, hogy 
az Ipartestületet anyagi kár ne érje. Erre kapott meg
bízást Berleg József, Rigó István és Kiss István. Ugyan 
az ügyészi és a jegyzői teendőket egy személyre bíz
hatták, ez a terület itt mégis kettévált, amikor az 
elnök indítványára dr. Óváry Ferenc lett az ügyész. 

Az ügyvitel szempontjából a legfontosabb tiszt
ségviselőket megválasztották, így az első közgyűlés 
azzal zárult, hogy Kovács Imre polgármesternek, mint 
ideiglenes elnöknek és Hegedűs Jánosnak, mint ideig
lenes jegyzőnek megköszönték az eddigi közreműkö
dést. 

Az első elöljárósági ülésre viszonylag gyorsan, egy 
hét múlva már sor került, mert mielőbb meg kellett 
választani az alelnököt, a jegyzőt és a pénztárost.2 9 

Titkos szavazás során 18 szavazati lap leadásával 
egyhangúlag Benkő István kapta meg az alelnöki 
megbízatást. 

Az ipartestületi ügyek iroda vezetése a három év
re megválasztott jegyzőnek a munkaköre volt.30 

A közgyűlés által 200 forintos évi fizetésben megál
lapított jegyzői állást Farkas Lajosra bízták a követ
kező egy évre. Ez a viszonylag magas összeg is érzé
kelteti, hogy a legmunkaigényesebb poszton már nem 
lehetett a közreműködést csupán egyéni aktivitás 
alapján elvárni. A közgyűléseken és az elöljárósági 
üléseken a jegyző teendője volt az ügyek előterjesz
tése, a határozatok jegyzőkönyvbe vétele, s az 
érdekeltek számára ebből kivonatot kellett készíte
ni. Gyakorlatilag a jegyző írta a tagok, a tanoncok 
és a segédek lajstromát, de az Ipartestület egész levele
zését is ő végezte. 

A testület vagyonának kezelésére pénztárosnak 
Súly Edét választották meg. A pénz bevétele és kiadá
sa miatt vagyoni felelősséget tartozott vállalni az alap
szabályok 18. §-a alapján. 

A 21. paragrafus a vagyon összetevőit alaptőkében 
és jövedelemben határozta meg. A testület alaptőkéje 

8. ábra. id. Sárzó János hentes- és mészáros mester 
Abb. 8. b. János Sárzó Fleischhauermeister 
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a feloszlandó helybeli ipartársulatok hagyományaként 
a testületre szálló alaptőkéből állt, amelyet a beira-
tási díjakkal, valamint az esetleges hagyományozások-
kal, alapítványokkal és bírságokkal lehetett szaporí
tani. A testületi jövedelmek pedig a vagyon évi kamat
jából, a tagok által fizetett évnegyedi és egyéb illeté
kekből, az elöljárósági és békéltető bizottsági tagokra 
esetlegesen kivetett bírságokból, a közös vállalatok 
tiszta nyereményeinek a testületre eső részéből és az 
előző évről feltehetően megmaradó pénzekből tevőd
tek össze. 

Az Ipartestület - újonnan alakult intézmény 
lévén — egyenlőre csak ideiglenes helyen kezdte meg 
működését. Irodahelyisége, ahol az elöljáróság is ösz-
szeült az új városházában volt. Itt 1886. október el
sejétől folyamatossá vált az ügyek intézése.31 A vár
ható nagy ügyfélforgalom miatt egy saját és nagyobb 
helyiség igénye már az első vezetőségi összejövetelen 
felmerült, ezért határozat született egy minden szem
pontból alkalmasnak tűnő ház felkutatására. A köz
vetlen intézkedésre — beleértve a szóbahozott, Köves 
Béla kávés lakására való alkudást is - Balogh Károly 
és Benkő István kapott megbízást. 

Az Ipartestület, mint intézmény az 1884. évi ipar
törvény alapján lehetőséget kapott arra, hogy a kéz
műves iparosság érdekeit érintő úgyszólván minden 
ügyben a szavát hallassa. Ez a lehetőség valójában 
eléggé korlátozott jogkört takart, hiszen a törvény
alkotó vezető körök nem a régi céhek pótlására, nem 
elsősorban gazdasági érdekképviseleti szervnek szánva, 
hanem inkább rendészeti tényezőnek tekintve hozták 
létre a testületeket a társulási kényszer fakultatív 
értelmezésével. 

Az évszázados céhjogok, - mint például a kontá
rok üldözése, vagy a tagfelvételkor megadott iparűzé
si j°g - gyakorlása már az iparhatóság feladata volt. 
A testület kihágási esetekben nem járhatott el bíró
ként, hanem a büntetendő eseteket további eljárás 
végett az iparhatósághoz tette át. A jogkörök túllé
pésének megakadályozására a testületekhez iparha
tósági biztost rendeltek ki. Ezeket a korlátokat szem 
előtt tartva, ugyanakkor a törvény 126. és 127. pa
ragrafusai32 által nyújtott lehetőségeket kihasználva 
a veszprémi Ipartestület igyekezett a rendeltetését be
tölteni minden fontos kérdésben, különösen az ipa
rosok közötti rend fenntartásában. Ilymódon az első 
elöljárósági ülés határozatot hozott a cégek szigorú 
megvizsgálására. Regényi Lajos elöljárósági tag kapott 
megbízást annak kiderítésére, hogy kinek a neve alatt 
folytatták az egyes iparokat a városban. 

LASSAN KIBONTAKOZIK 
A HIVATALI ÉLET 

Az 1886-os év hátralévő hónapjai a legfontosabb 
feladatok kitűzésével, a hivatali munka kereteinek 
és tartalmának kialakításával teltek el. Az októberi 
elöljárósági ülések jegyzőkönyvei tanúsítják azt a 

9. ábra. Beeske Adolf fényképész, 1877-től műteremtulaj
donos Veszprémben 
Abb. 9. Adolf Beeske, Photograph, seit 1877 Besitzer eines 
Ateliers in Veszprém 

sokrétű témát, amely napirendre került az Ipartes
tületben. A jó munkavégzés rendszerességet kívánt, 
ezért a vezetőségi tagok október 7-én megállapodtak 
abban, hogy az alapszabályok 15. §-a értelmében az 
elöljárósági ülést minden hónap első szombatján tart
ják. Az elnök és a jegyző átvette a városi hatóságoktól 
azt a nagymennyiségű nyomtatványanyagot, amelyet 
az ügyvitelkor használtak a tanácson az ipari élet 
számos területén (tanonclajstrom, minősítési lajstrom, 
munkakönyvek lajstroma, segédnyilvántartási lapok, 
ideiglenes igazolványok jegyzéke, adóösszeírási lajst
rom stb.). Ekkor hoztak határozatot arról, hogy a 
jegyző évi díját október 1-től havi részletekben fize
tik ki. Egy kivételével az elöljárósági tagok egyetér
tésre jutottak abban, hogy a szegődő tanoncoktól 
eljárás és beiratás címén 1 forintot, a szabadulóktól 
3 forintot szednek be. Ez ellen azonban az ipartes
tületi biztos óvást emelt és kilátásba helyezte, hogy az 
iparhatósághoz fellebbez. A munkakönyvért járó 
díjat 10 forintban állapították meg, ami ellen senki 
sem emelt kifogást, mivel másutt is ez az összeg volt 
szokásban. Egyúttal eldöntötték, hogy úgy a ruga
nyos, mint a pecsétviaszos rézmetszetű pecsétekre 
egyformán a „Veszprémi ipartestület pecsétje" fel
iratot írják. 

A tennivalók megszaporodását előre látva meg
állapodtak, hogy sürgős szabadulás esetén az elnö
kön és a jegyzőn kívül elegendő néhány elöljáró meg
jelenése. A tanoncszabadítás menetét aképpen rögzí
tették, hogy a szabadulni óhajtó köteles a szabadu-
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lásakor a hivatalos iratokat az elnöknek felmutatni, 
beleértve a szabadulási díj befizetésekor kapott bárcát 
is. 

A körülmények kényszerítő hatása miatt az elöl
járóság október utolsó szombatján ismét összeült, 
miután az alkalmas hivatali helyiség megtalálása már 
nem tűrt halasztást.3 3 Balogh Károly elnök előadta, 
hogy a Köves-féle házra nem tudott haszonbéri szer
ződést kötni, mert a tulajdonos az évi 150 forint 
haszonbért kevésnek találta. Azonban évenként 180 
forintos bérleti díj fejében Köves kilátásba helyezte 
a lakás kiadását a következő két évre. Az elöljáróság 
túl soknak találta ezt az összeget, így inkább From 
Miklós piac téri háza mellett döntött, ahol „Egy 
csinos szobából álló lakás évi 82 frt.-ért felvehető" 
volt. Az új iroda bebútorozására listát állítottak össze, 
amelyen 36 szék, 1 db állványos íróasztal, 1 db zöld 
posztóval bevont hosszú asztal, 1 db szekrény, 1 db 
kisebb íróasztal, továbbá köpő ládák és egyebek sze
repeltek. A bútorok elkészítését megbeszélendő, 
október 31-én a meghívott asztalosok közül csupán 
Szigeti Ferenc és László jelent meg. Ezt követően 
Benkő István közreműködésével megtartották az ár
lejtést.33a 

A hivatali helyiség sorsáról a november 6-án 
megtartott elöljárósági ülés meghozta a döntést. Az 
előzőekben kedvezőnek tűnt From-féle ház gondola
tát elvetették, mert a bérbe vehető egy szoba túl 
kicsinek bizonyult ilyen nagy számú gyülekezet szá
mára. Itt a várakozó egyéneknek sem és a különböző 
holmiknak (pl. tűzifa) sem tudtak volna helyet bizto
sítani. A praktikus érvek Köves Béla lakása mellett 
szóltak, mivel az az új városháza épületében, teljesen 
a központban, egy udvarban a városi hivatalokkal 
volt. Balogh Károly ezen javaslatát az elöljáróság el
fogadta és a haszonbéri szerződés (180 frt/év) kiállí
tására a jegyzőt bízták meg.34 A testületi könyvtár 
fejlesztésére is gondoltak, amikor határozatot hoztak 
az Alföldi iparlap előfizetésére. 

ÉRVÉNYESÜLNEK AZ IPARTESTÜLETI 
JOGKÖRÖK 

Már a korábbi elnökségi üléseknek is témája volt a 
belépési és a tagsági díjak befizetésének serkentése, de 
a december 4-én megtartott választmányi ülés minden 
eddiginél határozottabban lépett fel ezek rendezése 
érdekében. A felszólítások ellenére a díjak igen cse
kélyen folytak be, s ezekből az Ipartestület kiadásai 
alig voltak fedezhetők. Ezért Fejes Antal iparhatósági 
biztos jelentésében az elnökség felhatalmazást kapott 
az elmaradt díjak szigorú behajtására. Ahol lehetsé
ges volt $ ott elrendelhették a 20 forint belépési díj 
hatósági úton történő beszedését, ahol pedig az 
anyagi helyzet nem tette lehetővé, ott az elnök rész
letfizetési kedvezményt, vagy hosszabbítást adhatott 
ki. 

A mostani szegődtetések kapcsán (Lang Ferenc, 
Fülöp Mihály és Németh Sándor iparosok tanoncai) 

Benkő István alelnök indítványozta, hogy beszegőd-
tetések alkalmával adjanak át a tanoncoknak mihez
tartás végett egy kis alakú papírra nyomtatott „üdvös 
oktatást", amely tartalmazza: a gazda és családja tisz
teletben tartását, a szerszámok gondozását, az iparis
kola pontos látogatását, a tanárok figyelmes hallgatá
sát. Az ebbeni általános egyetértés mellett az elnökség 
ígéretet tett egy ilyen lapnak 1000 példányban 
történő kinyomtatására. 

A gondok és a tennivalók sokfélesége jellemezte az 
1887. év első választmányi ülését.zs A polgármesteri 
hivatalból érkezett leirat a tanoncok hanyag iskolába 
járását és az igazolatlan órák magas számát panaszol
ta. 

Sor került Berki József lakatos tanoncának felsza
badítására, s egyúttal a készített vizsgamunka (nagy 
kapuzár) bemutatására. A szép munkáért a tanonc 
bizonyítványába bekerült az Ipartestület választmá
nyának dicsérete. Elhatározták, hogy az alapszabályo
kat kinyomtatják és a békéltető alapszabályokat eh
hez csatolják. A hivatalszolga felfogadását az elnökre 
és az alelnökre bízták. Az ezen ügyben történt intéz
kedés eredményeként februárban már új hivatal szol
gája volt az Ipartestületnek Tóth Pál személyében,36 

akinek havi 10 forint illetmény, a hivatalos helyiség
ben ingyenes lakás, s lábbeli címén további 8 forint 
juttatás volt a járandósága. Ezzel szemben a szolga 
- egyéb teendői mellett - kötelezte magát a fűtés 
elvégzésére. 

Ezen a választmányi ülésen az elnökség bemutat
ta a Szigeti Ferenc asztalosnak kifizetett 70 forint
ról szóló számlát, amely a 30 db keményfa szék elké
szültét nyugtázta darabonként 2 frt 50 kr-ért. A 
Braun Gyula által készített asztali lámpa is kifize
tésre került, az összeg azonban nem ismert. 

Ismét hangot kapott az egyre több visszásságot 
okozó kontárkodás, ezért felkérték dr. Óváry Ferenc 
ügyészt az ilyen jellegű ügyek kiderítésére és határo
zott lépések megtételére annak érdekében, hogy a tör
vénybe ütköző jogtalan vállalatokat szüntessék be. 
A hivatali ut egyértelműbb betartása végett az alelnök 
felkérte az iparhatósági biztost, hogy a munkaköny
vet váltani óhajtó segédeket a jövőben az ipartestületi 
hivatalhoz utasítsa. Hangsúlyozták, hogy a munka
könyvek kiállítása alkalmával az elnök és a jegyzőség 
külön figyelmet szenteljen az illetékesség és az ok
mányok ellenőrzésére. Ugyancsak a hivatali rend meg
tartását erősítette az az elhatározás, amely a szabadu
lást egyedül a havi gyűlésekre korlátozta azzal az el
várással, hogy az iparos segédek ebbéli szándékukat a 
szabadulás előtt néhány nappal a hivatalnál jelent
sék be. 

KITERJEDŐ KÖZÉLETI SZEREPLÉS 
ÉS BELSŐ TARTALMI MUNKA 

A változó politikai és gazdasági viszonyok a városi 
társadalom szerkezetében is módosulásokhoz vezet
tek, így a kiegyezéstől más településekhez hason-
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loan3 7 Veszprémben is egyre fokozódó szerep jutott 
az új réteget alkotó közalkalmazott és szabadfoglalko
zású értelmiségnek a város vezetésében. Az iparosok, 
mint a legszámottevőbb réteg képviselői azonban még 
figyelemre méltó helyet kaptak az 1880-as évek 
veszprémi közéletében. Sok iparos foglalt helyet a 
városi képviselőtestületben, s nemegyszer fontos 
poszton vált előmozdítójává a városi ügyeknek. Vég
helyi Dezső alispán már 1875-ben Balogh Károlyt 
(1886-tól az Ipartestület elnöke) a városi elöljáróságot 
képező tanács négy fizetéses tanácsnoka között emlí
ti, mint az elemi iskolák és a Kopácsy-féle alapít
vány39 felügyelőjét. A megbízatás folyamatosságát és 
súlyát mutatja, hogy az 1887. február 28-án tartott 
tisztújító képviselőtestületi ülésen Balogh Károlyt 
első tanácsnokká, helyettes polgármesterré, Benkő 
Istvánt — az Ipartestület alelnökét — második tanács
nokká választották. A közéletben is szerepet vállaló 
iparosokat a tanács adóügyi, építészeti- és szépíté-
szeti, egészségügyi és ipartanodái szakbizottságaiban 
foglalkoztatták. 

Az iparosérdekek képviselete tovább ért a városi 
ügyek intézésének körén. Személyes résztvevőként 
országos szintű összejövetelek hozzászólói voltak az 
Ipartestület vezető tagjai. Az 1887. március 25-27-
re tervezett budapesti országos ipartestületi kong
resszus veszprémi képviselőiről a helyi sajtó is meg
emlékezett , az ipartestületi jegyzőkönyv pedig 
Szilágyi Mihály elöljárósági tag bejelentését rögzítet
te, aki a kamaraügy, továbbá a csutorás, csapó, faze
kas, molnár, lakatos stb. iparosok ügyét kívánta az 
országos értekezleten felvetni.41 Még ebben az évben 
a losonci iparos kiállításon és egy újabb budapesti 
országos ipartestületi konferencián vett részt néhány 
tag részben saját, részben ipartestületi költségen. 

Az 1884. évi ipartörvény, amely az ipar fejlődése 
érdekében a célszerűen korlátozott iparszabadság 
alapján állt, a képesítés igazolása és az iparigazolvány 
megszerzésének enyhe feltételeivel rendkívül nagy 
ösztönzést adott a különféle iparok megkezdésére a 
szakmai színvonal alacsonyabb szintjén álló iparosok 
számára. A városi tanácshoz eljuttatott kérelmeket a 
képviselőtestület elbírálta, s az esetek legnagyobb 
részében helyt is adott azoknak. A kérelmezőknek az 
iparigazolvány kiszolgáltatásáért valamennyi szakma 
esetében 5 forintot kellett befizetni a város pénztárá
ba, kivéve a kávéház megnyitására kért engedélyt, 
amely után 10 forint volt a kötelezően lefizetendő 

4 2 
összeg. 

Az urbanizálódás, a városi lakosság növekedése 
szükségszerűen maga után vonta az élelmezési kisipar 
terjedését, a ruházati kisipar bővülését és bizonyos 
strukturális átalakulással a szolgáltató ipar irányába 
létrehozta az építőipart, amelynek megvoltak a kiha
tásai az építkezésekkel kapcsolatos vasipari ágazatok
ra.43 Egyfelől a nagyszámú új bejelentések miatt, 
másfelől a szabálytalanul működő iparosok elleni fel
jelentések következtében ugrásszerűen megnőtt az 
ipartestületi ügyiratok száma. Az építőipari helyzetre 

jellemző Brenner Lőrinc építőmester és több szakma
beli tagtársának panasza, amely az 1887. április 2-i 
elöljárósági ülésen hangzott el. A kifogás Keller Na
poleon budapesti építész Veszprémben működő 
üzemvezetője Joó Lajos ellen merült fel, aki az új 
vármegyeház építésén dolgozva több helyi kőműves
sel kőműves és egyéb munkára vállalkozott. Ezáltal 
érzékeny kárt okozott a közterhet viselő, adózó 
veszprémi iparosoknak. Kováts Károly két vaske
reskedő ellen emelt panaszt, akik engedély nélkül 
készíttettek lakatosüzletbe vágó tárgyakat és azokat 
saját nevük alatt árulták. Herman István bognár pedig 
fakereskedést is folytatott, amit szintén sérelmesnek 
tartottak. Az elnök szükségesnek látta, hogy ezentúl 
ezeket a tevékenységeket szigorúan ellenőrizzék és 
megígérte, hogy az iparhatóságnál a legszigorúbb in
tézkedések megtételét fogja kérni. 

Miután az Ipartestületben megvolt már az egyes 
ágazatok kellő számú képviselője és miután az 
érdekek előmozdítása is megkívánta, szükségessé vált 
a szakosztályok felállítása. Ezen elöljárósági ülésen a 
többféle tervezet összeállítására egy külön bizottság 
alakult. 

Az 1884. évi XVII. te. 50. §-a kimondta, hogy 
iparkészítményeket csak helyben lakó iparos árusít
hat a heti vásárokon. Magát a rendelkezést többféle 
módon megszegték, de gondot okozott még a 
helyfoglalás rendje is. Ezért a tanács felkérte az Ipar
testületet, hogy a vásárterek rendezése és a tereknek 
az egyes iparágak részére történő kijelölése végett 
tegyenek javaslatot. Az elöljáróság hamarosan munka
programjába vette, hogy a kebeléből kijelölt csoport 
a heti vásárok alkalmával helyszíni szemlét tart és a 
célszerű beosztásra tervezetet készít.44 

Az iparosérdekek védelmét célzó erőfeszítések so
rában jelentős volt. dr. Óváry Ferenc júniusban tett 
előterjesztése a munkaszerzési lehetőségek növelésé
re. Indítványozta, hogy a közelgő képviselő választá
sokat kihasználva a központi iparhatóság küldjön 
szét felhívást az ország összes ipartestületéhez, s eb
ben kérjék, hogy a képviselő jelöltek vegyék prog
ramjukba: a m. kir. honvédsereg részére szükséges 
felszerelések előállítását ne egy idegen erővel dolgozó 
nagyvállalkozónak, hanem városonként, egyenlő 
arányban felosztva, magyar iparosoknak adják ki. A 
nagy tetszést kiváltó javaslaton fellelkesülve az elöl
járóság kilátásba helyezte az Országos Iparegyesület 
mielőbbi megkeresését.45 

A megyeháza nagytermében 1887. június 12-én 
megtartott közgyűlés újabb fontos lépést tett a szer
vezeti élet erősítése útján. A tagok elfogadták a már 
előzőleg megvitatott békebírósági alapszabályokat, 
amelyek a bizottság összetételét, hatáskörét, és az el
járás módját rögzítették. Ezek szerint a békéltető bi
zottságnak 60 tagból kellett állnia, s a tagság fele 
részét a testület elöljáróságának tagjai, fele részét 
pedig a testülethez tartozó iparosok összes segédei 
által választott segédek kellett, hogy képezzék.46 

A bizottság hatáskörébe tartoztak az 1884. XVII. 
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te. 170. §-a értelmében az iparosok és tanoncok, 
segédek vagy munkások között felmerülő azon súrló
dások és vitás kérdések, amelyek a munka- vagy tan
viszony megkezdésére, folytatására, vagy megszűné
sére, annak tartalma alatt fennálló kölcsönös kötele
zettségek teljesítésére, a munka- vagy tan viszony meg
szűnéséből keletkező kártérítési követelésekre vonat
koztak.47 A bizottság elnökéül az iparhatósági biz
tost, jegyzőjéül az ipartestületi jegyzőt tervezték 
megválasztani. A panaszokat szóban, vagy írásban 
lehetett előadni. Az előbbiek a bizottság hétfő esti, 
az ipartestületi elöljáróság helyiségében tartott ülé
seken hangozhattak el, az írásbeli panaszbenyújtás 
pedig bélyegilleték kifizetésével egyidejűleg történ
hetett.48 A hozott határozatokat szükség esetén az 
iparhatóság hajthatta végre.49 

A közgyűlés elfogadta a szakosztályok rendezésé
ről készített tervezetet, amely alapján megkezdőd
hetett az azonos, vagy hasonló szakmabelieket tö
mörítő különböző szakegyletek szervezése. A jegyzői 
jelentésből kiderült, hogy súlyos gondot okozott, s az 
Ipartestület egész működésére bénítólag hatott az a 
tény, hogy — a sok felszólítás ellenére - még mindig 
magas volt azoknak a száma, akik nem fizették be a 
belépési és a tagdíjakat, így a hátralék több ezer fo
rintra szökött fel. De ez a hátralék nem csak a műkö
dést zavarta, hanem azt is lehetetlenné tette, hogy az 
iparosok hasznára vállalatokat hozzanak létre. Felte
hetően ez a kötelesség elmulasztás nem az ipartestü
leti intézmény ellen szólt, hanem inkább iparosaink 
zömének rossz anyagi körülményeiből fakadt, ahol 
a 20 forint még részletekben történő befizetése is 
nagy erőfeszítésnek számított. Egyébként ez az összeg 
önmagában véve is magas volt, hiszen a győri ipartes
tületi tagokat is csak 10 forint befizetésére kötelez
ték.50 Minden bizonnyal a körülmények kényszerí
tő súlya alatt született az elnökségnek az az augusztu
si határozata, amelyben az elmaradt belépési díjak 
végrehajtói úton történő behajtására mostmár a pol
gármesteri hivatalt kérték fel.5 

ELŐTÉRBE KERÜL AZ IPAROSTANONC
OKTATÁS ÜGYE 

Az 1883-ban megnyílt ipariskola rengeteg tenni
valót adott a városi tanácsnak és az Ipartestületnek. 
Mindenekelőtt komoly erőfeszítést kívánt a város 
részéről a fenntartási költségek biztosítása, ezért már 
az induláskor meghatározták a pénzbevétel alapvető 
helyi forrásait. A tandíjon és a bizonyítvány kiadásá
hoz kért összegeken kívül az iskolának még segély
forrása volt az iparengedélyek után beszedett, a váro
si tanács által — levonások után — átutalt pénzmeny -
nyiség, ami évenként természetesen ingadozó volt. A 
tanács az előző évi ipardíjakból szakaszosan utalta 
át a pénzt és erről külön értesítést küldött az 
ipartanodái pénztárnoknak, aki hosszú ideig ipartes
tületi elöljárósági tag is volt egyben.5 2 Mindezek és 

az állami segélyek sem voltak elegendőek a megfe
lelő technikai színvonal biztosítására, így az állandó 
pénzhiánnyal küzdő iskolának csak nagyon lassan 
gyarapodott a felszerelése.5 3 

A tanítás színvonalát és eredményességét persze 
más okok is befolyásolták. Nagyon eltérő volt a ta
noncok előképzettsége, de a tanítás szervezete is sok 
kívánnivalót hagyott maga után. Ezenfelül a tanulók 
legtöbbike szegény szülők gyermekeként a szükséges 
tanszereket is kénytelen volt nélkülözni.54 Mindezek
hez járult a mestereknek a szabályok iránti szemben
állása, ami hosszú ideig gátolta az alapismeretek ren
des elsajátítását. A városi tanácsüléseknek gyakran 
volt tárgya az iparoktatás színvonalának rendbehoza
tala, szorosan beleértve a fegyelem erősítését is. Az e 
téren tapasztalt lazaság már olyan méretűvé vált, 
hogy az iparhatósági megbízottak 1887. április 30-
án tartott közös ülésén azt javasolták, hogy az iskolai 
előadások alkalmával a rend fenntartására egy városi 
rendőrt alkalmazzanak. Ehhez a tanács nem járult 
hozzá, mert ezt a módszert nem tartotta összeegyez
tethetőnek az uralkodó társadalmi viszonyokkal. 
Azonban felkérte a polgármestert, mint az iparisko
lai bizottság elnökét, hogy tegye meg az alábbi in
tézkedést: az ipariskolai bizottság tagjai — többen 
ipartestületi elöljárósági tagok — felváltva jelenjenek 
meg az iskolai előadásokon és ott „. . . a tanítókkal 
egyetértve hassanak oda, hogy a tanulók az előadáso
kat figyelemmel kísérjék és ki és bejárások által az 
előadásokat ne zavarják."5 5 Ez a javaslat a gyakorlat
ba úgy ment át, hogy az ipartestületi elöljáróság 
1887. szeptember 2-i ülésén határozat született, 
miszerint „. . . a tanórákon betűsor szerint felváltva 
két elöljáró megjelenik és a tanoncokhoz némi kér
déseket intézve ezáltal azokra benyomást gyakorol
nának." 

Az oktatás támogatásának nemes igyekezete mel
lett az elöljáróság gondot fordított az iparosélet múlt
beli relikviáinak megmentésére és megőrzésére. A 
már hivatkozott szeptemberi ülésen az elnökség in
dítványt tett a céheknél és az ipartársulatoknál al
kalmazásban volt régi tárgyak (céhláda, lámpák, kor
sók, hivatalos iratok) begyűjtésére. A már bizonyta
lan helyre került tárgyak felkutatására és az ipartes
tületi hivatalba történő beszolgáltatására a volt ipar
társulati elnökök kaptak megbízást.5 6 

1888-BAN TOVÁBB SZÉLESEDTEK 
A KAPCSOLATOK 

Az év kezdetének fontos eseménye a Korona ven
déglő nagytermében január 22-én megtartott köz
gyűlés volt, amelyen három tag kivételével újraválasz
tották az elöljáróságot és Farkas Lajos jegyzőnek 
újabb két évre adtak megbízást évi 250 forint fizetés 
mellett. Az ezután következő elöljárósági ülésen újra
választották Benkő István alelnököt5 7 . 
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70. áérű. Hirdetés a Veszprémi Független Hírlap 1890. feb
ruár 18-i számában 
Abb. 10. Zeitungsanzeige aus dem Veszprémer „Független 
Hírlap" vom 18 Februar 1890 

Márciusra előrelépés történt a békéltető bizottság 
megalakítása ügyében azáltal, hogy a városi rendőrka
pitány, mint iparhatósági biztos feladatul kapta az 
iparos segédek összehívását az Iparos ifjúság önképző-
és betegsegélyző egyletének helyiségébe, ahol a segé
dek közül harminc tagot kellett választani.5 8 

Haladást jelentett az is, hogy már a helyi sajtóban 
is napvilágot látott a megalakítandó szakosztályok 
helybenhagyott csoportosítása, amely négy nagy egy
ségen belül az alábbi szakmákat foglalta magába: 
{.Építészeti ipar: ács, kőműves, asztalos, lakatos, 

kőfaragó, bádogos, cserepes, festő-mázoló, ara
nyozó, rézműves, harangöntő, kályhakészítő, 
kéményseprő, cím- és cégfestő, kárpitos. 

2.Ruházati ipar: férfi- és női szűrszabó, gombkötő, 
harisnyakötő, kalapos, szűcs, kefekötő, köteles, 
kelmefestő, borbély, fésűs, arany- és ezüstmű
ves, órás. 

3.Bőripar: férfi- és női lábbelikészítő, szíjgyártó, 
nyerges, kesztyűs, könyvkötő, timár. 

4. Fa-, vas- és élelmiszeripar: kocsigyártó, kovács, 
kádár, esztergályos, puskaműves, kosárfonó, 
mészáros, hentes, szappanos, bábos, sütő-pék, 
cukrász.5 9 

Szép hagyomány volt, hogy a helybeli és a vidéki 
egyesületek a nevezetes események alkalmával meg
hívták egymást a rendezvényeken való részvételre. 
Elsőként a veszprémi Iparos ifjúság önképző- és beteg
segélyező egylete kereste meg az Ipartestületet az 

augusztus 19-i zászlószentelési ünnepség miatt. A 
meghívóval együtt megküldték azt a zászlószeget, 
amelyet az egylet zászlajának nyelébe kellett bever
ni, ezzel biztosítva a kialakult szokás szerint a rendez
vényen való személyes megjelenést. A jótékony cél 
előmozdítására az elöljáróság 5 db aranyat szavazott 
meg az egyletnek kifizetésre. Az Országos Iparegye
sület levélben hívta fel a veszprémi Ipartestületet az 
országos szervbe való belépésre. A csatlakozás 
különös fontosságára tekintettel az egyesület egy évre 
szóló 5 forintos tagsági díját Súly Ede pénztárossal 
azonnal megküldették. 

Megérkezett a szegedi ipartestületi kongresszusra 
szóló meghívás és a miskolci Ipartestület levele, 
amelyben tudatták, hogy az iparos ifjúság zászló
szentelési ünnepségén a testület egy iparossal és egy 
segéddel képviselteti magát.60 A szegedi ipari szövet
kezet felkérése arra irányult, hogy az Ipartestület 
anyagi résztvevőként kapcsolódjon be a szövetkezet 
munkáiába. Erre a pénzügyi lehetőségek hiányában 
nem volt mód sort keríteni, de az Ipartestület arra 
kérte a szövetkezetet, hogy adjanak lehetőséget a 
veszprémi iparosoknak kisebb vállalkozásokban való 
részvételre. 

A polgármester levele tartalmazta azt az összes 
iparosra vonatkozó meghívót, amely báró Hornig Ká
roly szeptemberi püspöki felszentelési ünnepségére 
szólt. Az elöljáróság tagjait külön felkérték a zászló 
vivésére, és a rend fenntartására a fáklyás felvonulá
son. A rimaszombati Ipartestület a megalakulásáról 
küldött értesítést a veszprémi testületnek.61 Nem 
volt véletlen ez a megnövekedett érdeklődés, hiszen 
az iparosok magas számával is kapcsolatosan ez az 
intézmény a jelentősebbek közé tartozott az ország
ban. Az 1888-as évről készült kimutatás átfogó képet 
ad a testület működéséről és a számadatok közlésével 
megvilágítja annak fontosságát.62 Eszerint 503 
testületi tag volt, mivel a nyilvántartott 557 önálló 
iparos közül az év folyamán 12 elhalálozott, 24 eluta
zott és elszegényedés, vagy egyéb okok miatt 18 fel
hagyott üzletével. A tagok között 21 újonnan ipar
engedélyt kapott iparos volt. A konkrét munkákat 
csoportosítva: 

„1. Az ipariskolában 313 tanonc nyert oktatást, 
őket az ipartestületi elöljáróság tagjai a helyszínen 
felváltva hetenként meglátogatták. 

2. 114 tanoncszerződést állítottak ki, s a tanoncok 
neveit a tanonc lajstromba bevezették. 

3.71 tanonc szabadult fel. 
4. A segédeknek 160 munkakönyvet adtak ki. 
5. A segéd lajstromba 167 iparos segédet írtak be, 

közülük 64 eltávozott. 
6. Az iktatókönyvbe 266 ügyet írtak be. 
7. Jegyzőkönyvbe 95 panaszt írtak be, ebből el-

nökileg 23, jegyzőileg 72 ügy intéződött el békésen. 
Ennélfogva nem került sor békéltető bizottsági eljá
rásra. 

8. 9 db ideiglenesen tartózkodó igazolványt állí
tottak ki. 
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9. 1 rendkívüli, 1 köz és 10 rendes elöljárósági 
ülést tartottak, ezekben 62 ügyet tárgyaltak. 

10. Az Ipartestület kebelében 4 szakosztályt jel öl
tek ki. 

Az Ipartestület forgalmi állása: 
a) Bevétel: az 1887. évi pénztári maradvány 428 

frt 15 kr, az 1888 évi tagsági díjakból befolyt 566 
frt 23 kr, 114 tanoncszegődtetésből egy forintjával 
114, 71 tanonc felszabadításából három forintjával 
213 frt, a bevétel összege: 1321 frt, 38 kr. 

b) Kiadás: takarékpénztári betét 550 frt, az ipar
testületi hivatalban tett kiadás 709 frt, összesen 1259 
frt. A bevétel a kiadásból levonva maradt 62 frt 38 
kr. Ehhez járult a takarékpénztárba újonan elhelye
zett 950 frt betét. Tiszta vagyon készpénzben 1012 
frt 38 kr. Bútor és egyebekben 210 frt, összes vagyon 
1222 frt 38 kr. 

c) Kint lévő követelés: a 20 forintos iparosoknál 
tagsági díj tartozás 1600 frt, az 1 forintosoknál pedig 
650 frt, összesen 2250 frt." 

ISMÉT KÖLTÖZIK A HIVATAL 

Az intenzív hivatali munka, szakmai helytállás és 
élénk közéleti szereplés közepette kellemetlen ese
ményként jött Köves Béla kávés folyamodványa 
1888 októberében, mivel arra kérte az elöljáróságot, 
hogy nyolc napon belül költöztesse ki a hivatalt az 
általa bérbe adott helyiségekből. Kárpótlásul 10 fo
rint elengedését is felajánlotta a kifizetendő bér
ből.6 3 Még ez év végén az Iparos kör ülésén javasol
ták, hogy - az Ipartestülettel testvér egyesület lévén 
- egy közös helyiséget béreljenek költségkímélés 
szempontjából. Az ügy sürgőssége miatt 1889. ja
nuár 19-én összeültek az Iparos kör választmányi és 
az Ipartestület elöljárósági tagjai és kijelölték a leg
alkalmasabbnak vélt házat, amely Pápay Viktor tanár 
piacon lévő tulajdonát képezte a 48. szám alatt. Az 
elöljáróság február 2-i ülésén felvett jegyzőkönyve 
már arról értesít, hogy megtörtént a fenti házra vonat
kozó szerződés megkötése öt évre szólóan. Az új ház
rész évi lakbére az Iparos körrel együtt használva 300 
forint volt. Ebből fele részt, azaz 150 forintot az Ipar
testület tartozott évente kifizetni. 

A testület az új házba költözés előtt feltehetően 
özvegy Somogyi Lászlónénál talált helyiséget az át
meneti időre. Erre az a tény utal, hogy a Pápay Vik
torral kötött szerződés miatt idő előtt felmondták a 
tulajdonosnővel kötött szerződést. 

Ezen az ülésen egyéb sajátos ügyeket is tárgyaltak. 
Keresztes Pál órás kérte, hogy miután soha nem kíván 
ipartestületi tag lenni, ne kerüljön sor az elmaradt 
tagsági díj végrehajtás útján történő behajtására. A 
kérést az elöljáróság elutasította, mert a tagsági vi
szony nem lehetett óhaj kérdése, és a fizetési köte
lezettség alóli felmentést csak nagyon komoly in
dok (pl. munkaképtelenné válás) esetén adták meg. 
Még az agg kor is csak a városi adóigazolás és a sze

génységi bizonyítvány bemutatása után képezhetett 
okot a felmentésre. 

Batkó Tivadar és társai női szabók azt sérelmezték, 
hogy a nem hozzájuk tartozók és a vidékiek házan
ként árulnak kész ruhákat, ezenfelül több nő vállal
kozott női ruhák elkészítésére, amelyhez még segédet 
is alkalmaztak. Az elöljáróság megígérte, hogy a 
házankénti törvényellenes árusítás ellen hatásköréhez 
mérten eljár. A nők által folytatott varrást rendeleti
leg háziiparnak tekintették, s engedték is gyakorolni. 
A panaszt tevők ezt sérelmesnek tartották és a buda
pesti női iparosokhoz hasonlóan kérték a rendelet 
módosítását. 

MEGALAKULNAK A SZAKOSZTÁLYOK 

Már az 1887. június 12-i közgyűlésen kifejezésre 
került az az óhaj, hogy a veszprémi Ipartestület a 
kebelében összefogott iparágak érdekeinek képvisele
tére szakosztályokat alakítson. A több időt igénylő 
szervezőmunka és a már ismertetett csoportbe
osztások kialakítása után 1889. január 20-án elsőként 
a bőripari szakosztály alakult meg. A városháza nagy
termében, Balogh Károly elnöklete alatt megtartott 
ülésen megválasztották a szakosztály tisztségviselőit. 
Elnök: Gémesi Dániel, alelnök: Valentin Antal, jegy
ző: Horetzki Károly. Bizottmányi tagok: Katona Sán
dor, Varga István, Gannai János, Szélesi József, 
Csekő Ferenc, Csornai Imre, Czollenstein Ferenc, 
Lang Ferenc, Döbröczönyi Gábor, Tuba János, Punt-
saft Rudolf, ifj. Steidli Antal, Rákhelyi József, Mé
száros Mihály, Kohn Lázár, Garai Mihály, Vinkler 
Károly, Jákói Dániel, Kováts József, id. Németh 
János, Schönig Antal, Bauer János, Husvéth Mátyás, 
Scholz Antal. 

A veszprémi iparostársadalom az Ipartestület mun
káját eddig is érdeklődéssel követte, az azonban bizo
nyos, hogy a szakosztályok szervezése — az érdekkép
viseletnek új perspektívát ígérve — még ösztönzőbben 
hatott a tagok részvételi kedvére. A február 3-i köz
gyűlésen több, mint 200 iparos jelent meg, s az elöl
járóság megválasztása során több új tag is szerepet 
kapott a vezetésben. 

Márciusban megalakult a ruházati szakosztály6'4 a 
következő vezetőséggel: elnök: Komjáti Lajos, alel
nök: Csébi Ferenc, jegyző: Veisz Jakab. Választmányi 
tagok: Schmidt István, Zsolnai Sándor, ifj. Götzen-
berger Alajos, Simon János, Stohl János, Regényi La
jos, Taubler Ignác, Husvéth János, Hopp János, 
Czenczi József, Rigó István, Banthauer Gáspár. 

A következő hónapban ugyancsak a városháza 
nagytermében tartották meg az építészeti szakosztály 
alakuló ülését6 s , amelyen az alábbi tisztségviselőket 
választották meg: elnök: Brenner Lőrinc, alelnök: 
Pfeifer Miklós, jegyző: Pfilf Andor. Választmányi ta
gok: Holes Ferenc, Kürtli Károly, Kurtz Rudolf, 
Hungler György, Jenőfi Ferenc, Kis István, Szigeti 
Ferenc, Szilágyi Mihály, Springer Mór, Megyeri Imre, 
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11. ábra. Hirdetés a Veszprémi Független Hírlap 1890. jú
nius 9-i számában. 
Abb. 11. Zeitungsanzeige aus dem Veszpremer „Független 
Hírlap" vom 9 Juni 1890 

Horváth Sándor, Bognár János. Június 25-én a 
negyedik, a fa-, vas- és élelmiszer szakosztály is meg
alakult, ezúttal az Ipartestület helyiségét választották 
színhelyül a tagok. A vezetőségbe kerültek: elnök: 
Schaner János, alelnök: Kováts József, jegyző : Nagy 
István. Elöljárók: Boór Lajos, Berleg József, Bauer 
Sándor, Horváth Antal, Jávorszki József, Súly Ede, 
Benkő István, Pilitz Dávid, Ernhoffer József, Völgyi 
Lajos, Csőkör Sándor, Molnár Gábor. A vezetőség 
viszonylag alacsony létszáma valószínűleg abból adó
dott, hogy az ide tartozó iparosok kevesebben voltak. 

Miután a szakosztályok megalakultak, szükségessé 
vált az alapszabályok elkészítése. Alapmintául a 
szegedi iparosoké szolgált, amelyet a helyi viszonyok 
figyelembe vételével módosítottak. Az alapszabályok 
véglegesítése bonyolult úton haladt, mert először 
helyi vezetőségi szinten elkészítették a tervezetet, azt 
elbírálás végett az Ipartestület elöljáróságához továb
bították, végül helybenhagyás végett a közgyűlés elé 
terjesztették. Az Ipartestület szakosztályi ügyszabá
lyait az 1890. március 2-i évi rendes közgyűlés első 
számú határozatában megerősítette. A valószínűleg 
egységesített szabályzat66 a szakosztály céljában a 
következőket jelölte meg: 

„4. §. A kebelében képviselt iparágak szakérdekeit, 
az 1884. évi XVII. t,-cz. és a testületi alapszabályok 
keretén belül, minden lehető módon fejleszteni és 
anyagi érdekeit előmozdítani. Nevezetesen: 

1. Az elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztése 
által, a termelő képességet fokozni. 

2. A fejlődés akadályait kikutatni és elhárításáról 
gondoskodni. 

3. Tagjainak létszámát nyilvántartani és árulási he
lyét ellenőrizni. 

5. §. Ezen célok elérésére szolgálnak : 
1. A szakosztályi ülések. 
2. Az ipari találmányok, újítások ismertetése és 

kezdeményezése. 
3. Fölolvasások és jótékonyczélu társasestélyek 

rendezése. 
4. Anyagbeszerző, vállalati és áruraktár szövetkeze

tek alakítása. 
5. Tagjai árulási helyének helyben és vidéken az 

iparjog kelte és száma szerinti nyilvántartása és el
lenőrzése." 

A 6. § a tagok jogaiként rögzítette a szakosztály 
által létesített intézményekben való részvételt, azok 
hasznának élvezését, és azt, hogy a tagok igényt tart
hattak a szakosztály erkölcsi és anyagi támogatására. 

A kötelességek közé sorolták a szűkölködő, beteg, 
elaggott és munkaképtelen tagok megsegítését testü
leti segélyek kieszközlése révén, az elhaltak tisztessé
ges eltemetéséről való gondoskodást, a szakmaköri 
hiányosságok orvoslását, a szakma körében kontár-
kodók ellenőrzését. A szakosztálynak meg kellett 
ismertetnie tagjaival az ipartörvényben és az alapsza
bályokban foglalt kötelességeket, valamint az Ipar
testület által kiadott rendeleteket. Évenként egy
szer, a közgyűlést megelőzőleg jelentést tartozott 
tenni az ipartestületi elöljáróságnak, hogy az 
főfelügyeleti jogát a törvény és a testületi alapszabá
lyok értelmében gyakorolhassa. 

A szakosztályok küíön jövedelemmel gazdálkod
tak, ami több forrásból táplálkozott. Jövedelmet ké
peztek az Ipartestület vagyonán kívül álló olyan va
gyonok jövedelmei, amelyeket a testület a szakosztály 
részére külön kezelt. Ezekhez társultak az esetleges 
adományok és alapítványok, illetve ezek jövedelmei, 
a szakosztályok által rendezett jótékony célú előadá
sok és estélyek tiszta jövedelmei, valamint az Ipar
testülettől esetről-esetre átutalt összegek. A szakosz
tályok fennállásának időtartamát az Ipartestület fenn
állásáig szabták meg. 

EGYRE SZAPORODNAK A GONDOK 

Az előbbiekben hivatkozott közgyűlés a szakosz
tályok ügye mellett más fontos témát is napirendre 
tűzött. Ezek között az évenként szokásos elnök-
és vezetőségválasztás került az élre. A kapott szavaza
tok alapján Balogh Károly az elnöki megbízatást új
bóli három évre elvállalta. Beszámoló hangzott el a 
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testület anyagi helyzetéről, melynek során utaltak az 
Iparos körrel való közös lakrészbérlés előnyeire. Az 
évi 30 forint megtakarítás a testület javát szolgálta. 
Az 532 iparost számláló Ipartestületnek egyébként 
1299 forint 42 krajcár készpénzvagyona volt takarék
ban, a tagoknál pedig még mindig 1679 forint volt 
kinnt hátralékban.67 Az 1890. március 8-án lezaj
lott elöljárósági ülés változást hozott a vezetőség 
összetételében. Új alelnöke lett a testületnek Bren
ner Lőrinc személyében, de a jegyzői feladatokat is 
más személyre osztották. Farkas Lajos jegyző önként 
lemondása miatt Mészáros Mihály kapta ezt a meg
bízást titkos szavazás útján. 

Élve a szakosztályi lét által nyújtott lehetőségek
kel, a bőripari szakosztály benyújtotta kérelmét te
metkezési és egyéb kiadások fedezésére 50 forint ere
jéig. Az elnöki engedélyhez írásban beadott, megindo
kolt felterjesztés kellett, s ez utóbbit meg is tették az 
érdekelt tagok. A szakosztály a pénzt azonban nyo
mós indokokra hivatkozva nem kapta meg. Az ezzel 
elkezdődött feszültség még inkább fokozódott a sop
roni ipar- és kereskedelmi kamara felhívására. A 
kamara ajánlatot tett 600 pár bakancs veszprémi ipa
rosok által való elkészítésére. A feladatot Mészáros 
Mihály és Fix Gábor iparosok elvállalták, de a munka 
elvégzéséhez fontos anyag megvásárlására szükségük 
volt 3000 forintra, amelyet az Ipartestület pénzéből 
próbáltak meg engedély útján kiutaltatni. A kérést 
az elnökség megtagadta, mire Mészáros Mihály le
mondott a jegyzői tisztségről. így került sor április 
14-én Várkonyi Dezső lapszerkesztő jegyzővé törté
nő megválasztására. 

Az Ipartestületen belül kialakuló nézeteltérések 
és feszültségek mind gyakoribbá válása nem csupán 
helyi sajátossága volt a szervezetnek, hanem kifeje
ződése is volt annak a kedvezőtlen közhangulatnak, 
amely már a második ipartörvény meghozatala után 
keletkezett és alapvetően a nyolcvanas évek derekára 
sem javult gazdasági helyzetből fakadt. Hamarosan 
beigazolódott, hogy a törvény kevés hatáskört biztosí
tott az ipartestületeknek ahhoz, hogy azok az iparos
ság boldogulását megfelelő gazdasági érdekképvisele
ti szervekként segítsék. Új módszerek, kisipari gépek 
alkalmazása helyett az iparosközvélemény még min
dig az érdekképviseleti kérdésre helyezte a hangsúlyt 
gondjai megoldásában, ezért egyre erőteljesebbé vált 
e terület rendezésének igénye. Az ipartestületi háló
zatnak az egész országra kiterjedő teljes kiépítése és 
az ipartestületek működésének egységes irányítása 
szükségessé tette egy központi szerv létezését, amely
nek joga és kellő hatásköre van a gazdasági irányú 
intézkedések véghezvitelében. 

A hazai ipartestületek központi bizottsága 1890. 
szeptember 6—7-8-án Aradon megszervezte a 
második ipartestületi kongresszust, amely több hatá

rozati javaslatot hozott az önkormányzati jogok 
terén és a problémák megoldására felvetette magának 
az ipartörvénynek a reformját is. A veszprémi Ipar
testületet ezen a konferencián Balogh Károly és 
Pfilf Andor képviselte, akiknek a testület utazási és 
szállás költség címén fejenként 36 forintot számolt 
el.68 

A gazdasági bajok egyik igen jelentékeny forrása 
volt az iparosokat sújtó adóteher, amely ellen mind 
több helyen hangzott el kifogás. A Veszprém megyei 
iparosok és kereskedők fizették 1890-ben a legtöbb 
adót a győri kereskedelmi- és iparkamara6 9 területé
hez tartozó négy megye közül. A kamara kimutatása 
szerint Veszprém vármegye iparosai és kereskedői 
108 000, Győr megyéé 69 000, Komárom megyéé 
63 000 és Esztergom megyéé 32 000 forintot fizet
tek.70 

Nagyobb vállalkozások hiányában iparosaink kény
telenek voltak beérni az egyéni megrendelések telje
sítésén túl azokkal a hivatali megbízásokkal, amelyek
re helyben nyüt lehetőség a városi élet különféle 
területein.71 Veszprém város tanácsülési jegyzőköny
veiben nyomon kísérhetjük azt a sokfajta kisebb-na
gyobb munkát, amelyek elvégzéséért a tanács pénzt 
fizetett az iparosoknak.72 

Az 1890-es évek elejétől felerősödő kivándorlási 
hullám csak növelte a gazdasági helyzet válságát, és 
hatása egyre nyomasztóbban ránehezült az iparos 
szférára is. A város megpróbált erőfeszítéseket tenni a 
helyzet javítására, de csak addig tehette, míg anyagi 
lehetőségei engedték. Felmerült annak igénye, hogy a 
Veszprémben állomásozó királyi honvédség egyik 
zászlóalja számára állandó elhelyezésül szolgáló lak
tanyát építsenek, ezáltal is hozzásegítve az iparoso
kat állandó megrendelésekhez. Tőke hiányában, szű
kös anyagi körülmények közepette ezt az építkezést a 
város nem tudta magára vállalni, azonban a tanács 
készséget mutatott az ügy felkarolására. Ezt tükrözi a 
képviselőtestület 1890. november 22-i állásfoglalá
sa: „. . . tekintettel azonban, hogy e város vidékének 
a phyloxera által történt elpusztítása folytán e város
nak leginkább iparral és kereskedéssel foglalkozó 
polgárságának érdekei megkívánják, hogy itt a 2.ik 
honvédzászlóalj állandó elhelyezést nyerjen, 's ez 
okból a városi laktanyának a kir. kincstár által leendő 
megépítéséhez a lehető áldozatokat meghozni 
kész. . .". 

Ezek a törekvések azonban csak lokálisan enyhí
tették a veszprémi iparosok gondjait, az alapvető 
okok — a tőkés gazdasági viszonyok uralkodóvá vá
lásával összefüggésben - méginkább fokozták a kis
iparosok helyzetének válságát. Ezen a veszprémi Ipar
testület az első öt év elteltével sem tudott alapve
tően változtatni. 
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JEGYZETEK 

Rövidítések-Abkürzungen 23. 
24. 

Alapszabályok = Veszprém rendezett tanácsú város Ipartes- 25. 
tületének alapszabályai. Veszprém, 1888. 26. 

DÓKA = DÓKA Klára: A pest-budai céhes ipar válsága (1840- 27. 
1872). Bp., 1979. 28. 

Jkv = A Veszprémi Ipartestület jegyzó'könyve 1886-1903. 29. 
VemLIX.206. 30. 

KURUCZ = KURUCZ József: A Győri Ipartestület és a régi 31. 
győri ipartársulatok története. Győr, 1911. 32. 

LIPPAY = LIPPAY István: Az ipartestületekről és az Ipar
testületek Országos Központjáról. Bp., 1932. 33. 

SOPRONI kamara - A Soproni kerületi kereskedelmi- és ipar- 33/a 
kamara jelentése az 1883, 1884 és 1885. évekről. 
Sopron, 1888. 

TAHY = TAHY István dr.: A magyar kézművesipar története. 
Bp., 1941. 

Tanácsülési jkv = Veszprém r. t. város tanácsülési jegyző
könyve. VemL. 

VFH = Veszprémi Független Hírlap 
VemL = Veszprém megyei Levéltár 
VK = Veszprémi Közlöny 

34. 

1. RÓZSA Miklós: Céhen kívüli iparok és iparosok az 
Ideiglenes Iparrendtartás igazgatási rendszerében. 
in: III. Kézművesipartörténeti Szimpózium. 1976. 
Veszprém, 1977. VEAB Értesítő I. 92. és EPERJESSY 
Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a 
Dunántúlon 1686-1848. Bp., 1967. 193-197. 

2. LIPPAY 89. 
3. RÓZSA Miklós: Iparosszervezetek Magyarországon az 

1859. évi iparrendtartás igazgatási rendszerében, in: 
Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium 
Veszprém, 1979. 1978. VEAB Értesítő II. 167-168. 

4. DÓKA 204. 
5. A magyar ipar almanachja. Bp., 1929. 28. 
6. TAHY 85. 
7. Magyarország története 1848-1890. Bp., 1979. 

1014. 
7a. Az egyre nehezedő körülmények biztos jele volt az 

is, hogy fokozódott a vidékről Pestre, illetve Budára 
költöző iparosok száma. A Veszprémből eltávozók 
elsősorban Pesten telepedtek le. DÓKA 197. 

8. MATLEKOVICS Sándor: Az ipar alakulása a capitaliz-
mus korszakában. Bp., 1911. 15-30 . 

9. Az 1872. évi törvények gyűjteménye. Bp., 1908. 136. 
10. SOPRONI kamara 16. 40. 
11. A Veszprémi Csapó Ipartársulat jegyzőkönyve. 1872. 41 . 

július 8. VBM Adattár. Ltsz: 70.1543.1. 42. 
12. A Veszprémi Csizmadia Ipartársulat iratai. VBM Adat- 43. 

tár. Ltsz: 70.1628.1. 
13. Az 1884.dik évi törvények gyűjteménye. Bp., 1884. 44. 

217. 122. §. 45. 
14. U .o . 219. 125. §. 46. 
15. A megalakulás nem ment mindenütt zökkenőmente

sen. Lásd: KURUCZ munkáját a Győri Ipartestületről. 47. 
16. Veszprém, 1885. február 1. 48. 
17. Uo. 1885. augusztus 16. Bizonyos fokig helyi sajátos- 49. 

ságot, a szakma helyi népszerűségét is jelzi, hogy 50. 
ekkor még viszonylag magas volt a fazekasok szá- 51. 
ma. 52. 

18. SOPRONI kamara 16. 53. 
19. VK 1886. február 14. 
20. Jkv. 1886. szeptember 12. 54. 
21. Alapszabályok 1-2. 
22. U o . 5 - 6 . 55. 

35. 
36. 
37. 

38. 

39. 

U .o . 6 - 7 . 7 . §. 
U .o . 7 - 8 . 8. §. 
U .o . 13. 16. §. 
U .o . 11. 13 .§ . 
U .o . 4 - 5 . 3 . §. 
U .o . 11-12 . 14 -15 . §. 
Jkv. 1886. szeptember 17. 
Alapszabályok 14. 17. §. 
VK 1886. szeptember 26. 
Az 1884.dik évi törvények gyűjteménye. Bp., 1884. 
126-127. §. 
Jkv. 1886. október 30. 
„1. Egy fennálló író asztal 2 m hosszú, 80 cm széles 
és 115 cm magas, alól két beosztással, felnyitó két 
fedél és zárral, lukas kults zárral Mátra olajos fes
tékkel befestve 18 frt. 
Elkészítését Szigeti Ferenc vállalta 17,80 frt.-ért. 
2. Egy 3 m hosszú 75 cm széles asztal a fentire be
festve 12 frt. 
László József 11,50 frt.-ért elvállalta. 
3. Egy fennálló almáriom egy ajtós, festve 16 frt. 
László József elvállalta 15,50 frt.-ért." 
A szerződés megtörténtéről biztosít az az 1887. ja
nuár 22-i tanácsülési jegyzőkönyvbe írt bejegyzés, 
amely Köves Béla kávést engedélykérés elmulasztása 
miatt marasztalja el. Ugyanis a várostól bérbe vett 
kávéházi helyiséghez tartozó lakást csak tanácsi jó
váhagyással lett volna szabad albérletbe adni. 
Jkv. 1887. január 8. 
Jkv. 1887. február 5. 
BÉRES Katalin: A zalaegerszegi kisiparosok a század
fordulón. Zalai Gyűjtemény, 21. 22. 
VÉGHELYI Dezső: Emléklapok rendezett tanácsú 
Veszprém város közigazgatási életéből. Veszprém 
1886.46. 
Kopácsy József legfőbb ítélőszéki bíró 2000 forintot 
ajánlott fel a kezdő, vagy már működő mesteremberek 
számára a ,,. . . képességök bebizonyítása, s fejleszté
se, vagy gyakran pillanatnyi szükségleteik fedezése 
miatt" örökös alapítványképpen. Az összegből „meg
bízható kezes által nyújtott kellő biztosság mellett" a 
városi tanács végzés útján legfeljebb 3 évre 100-200, 
maximálisan 300 forintos segélyt utalhatott ki az arra 
rászorulóknak. Az alapítvány 1876. január 1-től lépett 
életbe, de ez az összeg valójában már 1875. július 1-től 
az alapítványnak kamatozott a helybeli takarékpénz
tárban. 
VK 1887. március 13. 
Jkv. 1887. március 5. 
Tanácsülési jkv. 1887. június 28. 
RÁNKI György: A kisipar szerepe a magyar kapita
lista fejlődésben. Történelmi Szemle, 1964. 425. 
Jkv. 1887. május 7. 
Jkv. 1887. június 4. 
A Veszprémi Ipartestület békéltető bizottságának alap
szabályai. Veszprém, 1887. 1.-2. §. 
U .o . 25. 9. §. 
U.o . 27. 13. §. 
U.o . 26.10. §. 
KURUCZ 56. 
Jkv. 1887. augusztus 6. 
Tanácsülési jkv. 1887. május 7. 
A 100 éves 306. számú Táncsics Mihály Ipari 
Szakmunkásképző Intézet tön inete 1883-1983. 19. 
HORNIG Károly: Veszprém n últja és jelene. Veszp
rém, 1912. 167. 
Tanácsülési jkv. 1887. május 21. 
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56. A felhívás eredményeként az 1888. május 5-én kelt 
elöljárósági ülés jegyzőkönyvébe bejegyezték, hogy 
Kiss István lakatos 1776-ból való céhládáját a benne 
lévó' régi iratokkal és kulccsal megőrzés végett 
beküldte az Ipartestületbe. Máshonnan is került be sok 
szép anyag, amelyre az 1889. szeptember 13-i elöljá
rósági ülés jegyzőkönyvének sorai utalnak: „Tárgyal
ták a volt ipartársulatok vagyonának leltározását, és 
azoknak egy külön helyiségbe való elhelyezését . . . " 

57. Jkv. 1888. március 3. 
58. VK 1888. március 18. 
59. VK 1888. május 13. 
60. Jkv. 1888. augusztus 4. 
61 . Jkv. 1888. szeptember 1. 
62. VK 1889. február 10. 
63. Jkv. 1888. október 6. 
64. Jkv. 1889. március 24. 
65. Jkv. 1889. április 14. 
66. VFH 1890. április 5. 
67. U .o . 1890. március 15. 
68. Jkv. 1890. szeptember 13. 
69. A Győri kereskedelmi- és iparkamara 1891. január 1-

vel kezdte meg működését és a belügyminiszter ren
delete szerint a négy megye mellett Győr és Komárom 
önálló törvényhatósági joggal felruházott városok tar
toztak még külön ide. Ezzel megtörtént a kikapcso
lódás a soproni kamara körzetéből. 

70. VFH 1890. december 31. 
71. A kézműves mestereknek egyre kevesebb külső piacuk 

volt a gyári termékek terjedése miatt, így azok a kör
nyezet közvetlen igényeinek kielégítésére törekedtek, 
ahol a nem egyenletesen fejlődő gyáripar nem támasz
tott konkurrenciát. - DÓKA Klára: Az iparostársa
dalom struktúra váltása a XIX. században Sopron 
megyében. A Dunántúl településtörténete VI. PAB-
VEAB értesítő 1986.425-446. 

72. Többek között Springer Mórnak a kórháznál 1889. 
évre teljesített lakatos munkáért 21 frt. 60 kr., Szenté 
Jánosnak a kórház részére 1889. december havában 
kiszolgáltatott süteményekért 65 frt. 34 kr., Kurtz 
Rudolfnak a szegényházhoz kiszolgáltatott asztalos 
munkáért 177 frt. 70 kr., Fata Ferencnek az utcai 
lámpák javításáért 8 frt. 50 kr., valamint a városház 
csatornájának meghosszabbításáért 2 frt. 80 kr. ki
utaltatott. Tanácsülési jkv. 1890. január 11. - Az 1890. 
évi kifizetések közül: Kiss Istvánnak a szegényházhoz 
kiszolgáltatott vaságyak, takaréktűzhely és egyéb 
lakatos munkáért 647 frt. 60 kr.-t, Pfeifer Miklósnak a 
szegényházhoz bádogos munkáért 59 frt. 60 kr.-t, 
Csornai Mihály bognárnak a szegényháznál végzett 
munkáért 4 forintot utaltak ki. Tanácsülés jkv. 1890. 
március 8. - A városi szolgaszemélyzet részére az 
1891. évre járó ruha és csizmaféléket árlejtés után szer
ződésben jelölték elkészíttetni az alábbiak szerint: 
„1. Mauer Ignácz fia vállalkozónak mindegyik rendőr ru
házatáért 85 frt. 
2. Balogh Károly vállalkozónak a rendó'rbiztos ruhá
zatáért 65 frt. 
3. Weisz Jakab vállalkozónak mindegyik tüzőr ruhá
zatáért 35 frt. 
4. Jádi Ferenc vállalkozónak mindegyik erdőőr csuk
lyás szűréért 15 frt. 
5. Lengyel Mór vállalkozónak mindegyik erdőőr ru
házatáért 33 frt. 
6. Katona Sándor vállalkozónak mindegyik rendőr 
csizmáiért 25 frt. 95 kr. 
7. Mészáros Mihály vállalkozónak mindegyik erdőőr 
csizmáiért 19 frt. 
8. Katona Sándor vállalkozónak mindegyik tüzőr csiz
máiért 21 frt. 95. kr. 
Ezen munkák elvégzéséért (szerződés szerű teljesítés 
után) Veszprém város pénztárából az összeg kiutalni 
határozatott." - Képviselőtestületi jkv. 1890. novem
ber 22. 

ZSUZSA V. FODOR 

GESCHICHTE DER VESZPRÉMER GEWERBEKORPORATION 
(Teül. 1886-1890) 

Die Industrierevolution in West- und Mitteleuropa am 
Ende des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts übte auch auf Ungarn, das zu dieser Zeit 
auf einem niedrigeren Entwicklungsniveau stand, eine 
Wirkung aus. 

Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts begann das Zunft
wesen, durch das die Entwicklung immer mehr gehemmt 
wurde, zu schwächen. Die Krise des Handwerkgewerbes, die 
man durch Verordnung vershiedener Mass nahmen zu mildern 
versuchte, reicht in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu
rück. Im Jahre 1872 wurden in unserem Land die Zünfte 
aufgehoben, aber trotz der guten Absichten, haben sich da
durch die Spannungen innerhalb des Handwerkgewerbes 
nur noch erhöht. Auch weiterhin brauchten die Gewerbe
treibenden Interessevertretungsorgane, die sich im ihre wirt
schaftlichen Sorgen kümmerten. Das zweite Industriegesetz 
vom Jahre 1884 verordnete, dass Gewerbekorporationen 
gegründet werden müssen, die die Handwerker vereinigen und 
ihre Interessen vertreten. 

Die Veszprémer Handwerker begannen kurz nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes die Organisations-tätigkeit. Zuerst 

wurde im Januar 1885 provisorisch, bald am 12. September 
1886 auch offiziell die Veszprémer Gewerbekorporation geg
ründet. Zu dieser Zeit arbeiteten in der Stadt etwa andert
halbtausend Handwerker in Vertretung 88 Gewerbszweige 
als Meister, Gesellen oder Lehrlinge. 

Das erste Jahr verlief mit der Ausbildung des offiziellen 
Lebens, später jedoch hatte die Korporation immer mehr und 
allerlei Aufgaben zu lösen. Der rechtliche Wirkungskreis der 
Korporation war ziemlich beschränkt, trotzdem hat sie viel 
für das Lehrlingswesen, für die Bezähmung der Stümper ge
tan und auf versciedenen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens der Stadt mitgewirkt. Sie hatte verbreitete Bezie
hungen mit zahlreichen Gewerbekorporationen des Landes. 

Die Gründung der Fachabteilungen im Jahre 1890 trug 
zur Erhöhung des Organisationsniveaus und der fachlichen 
Interessevertretung bei. Mit dem immer stärker werdenden 
Grosskapital, mit der Fabrikindustrie konnten auch die 
Veszprémer Kleingewerbler nicht wetteifern, so war die Ge
schichte der Gewerbekorporationen in den 90-er Jahren im
mer mehr von Sorgen und Schwierigkeiten gekennzeichnet. 
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