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TANULMÁNYOK

Pillanatképek Veszprém város történetéből
(XVIII. század vége és a XIX. század

első tizede)

Az elfeledett városbíró – Treuer József
I. rész

FÖLDESI FERENC

Megmenteni a múlt emlékeit,
s tisztelni ezekben a nemzet történelmét,

nem érdem, de honfiúi kötelesség.
(Véghely Dezső)

EGY ANGOL UTAZÓ, AKI 1815-BEN JÁRT MAGYARORSZÁGON –
és közte Veszprémben is – ezt írja a városról: „Veszprém érdekesen és romantikusan
fekszik egy lehasadt sziklás mészkő-emelkedésen. A püspöki palota, a ferencesek
rendháza, a szeminárium, a piarista gimnázium és a megyeháza egy különálló nagy
meredek sziklatömbön épült, amelynek alján a Séd patak folyik és elvágja az alsóvá-
ros egy részét. Ennek a tömbnek vízellátása céljából egy idevaló ezermester elmés
szerkezetet állított össze, amely a völgy egyik forrásából a vizet ólomcsövekben fel-
nyomja a legmagasabb helyekre. Ezt egy kerék végzi, amelyet a Séd vize hajt.
Ugyanez a patak sok más kereket is mozgat, néhány malmokat hajt, a többi meg a
gubacs zúzó gépekkel van összekötve.”1

Hungler József Veszprémről szóló könyvében a városbíróról ír elismerőleg:
„Treuer József akkori főbíró érdeme, hogy mind a Vigyázó Torony tervezett ’megiga-
zítása’ és ’feljebb emelése’, mind pedig széles körű társadalmi munka szervezésével
a ’várbeli víznek a Piaczra lehozása’ megtörtént, a mai Vöröshadsereg téri [Óváros
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tér] Vízöntő szobor helyén létesített csodálatosan szép, négy oldalról ’vízköpő’ már-
ványkút létesítésével.”2

Treuer Józsefről személyes adat, leírás nem található, olvasható. Nem maradt
más életútjának – de inkább a város érdekében végzett munkájának – megismerésé-
re, mint a város tanácsülési jegyzőkönyveinek átlapozása, a városi tanács fennma-
radt iratainak áttanulmányozása. Ezeket átolvasva kaphatunk képet – még ha csak
közvetve is – a városért, a közösségért végzett áldozatos munkájáról. Az előzőekben
idézett könyvrészlet kiemeli azokat a legjelentősebb munkákat, amelyek megvalósí-
tásában része volt, amelyek tőle indultak. De azokon kívül még számtalan tett őrzi
nevét – de csak a jegyzőkönyvekben. Azzal, hogy nem csak szorosan az ő szemé-
lyes tetteit sorjázom, hanem egyfajta kitekintést is teszek a város életébe – még ha
csak szemezgetve, az általam fontosnak vélt eseményekre figyelve –, meggyőződé-
sem: így kaphatunk teljes képet személyéről.

Treuer József, a veszprémi kalmár

Treuer József 1753. február 20-án született Pápán. Apja Treuer Ignác, anyja
Preslin Mária. A pápai anyakönyv szerint több testvére3 született. Valószínű, hogy
kereskedőcsaládban látta meg a napvilágot, mivel később, mint „boltost” említik.
Veszprémben Treuer József nevét első ízben az 1781. évi veszprémi adólajstromon
lehet olvasni. Minden bizonnyal ekkor, esetleg az 1780-as évben költözhetett a
városba. 

Treuer József Veszprémben talált magának feleséget. A veszprémi adózók jegy-
zékén (már az 1774. évin is) az 5. polétában4 olvasható Lux Ádám szabó – későbbi
apósa – városi lakos neve. Treuer József első ízben 1781-ben az 5. polétában adó-
zott,5 itt ismerkedhetett meg Évával, Lux Ádám leányával. Treuer József később
átköltözött a 6. polétához tartozó városrészbe.

Van adat viszont a veszprémi anyakönyvben a házasságáról: miután felmentették
a kötelező háromszori egyházi kihirdetés alól, házasságot 1782. február 11-én kötöt-
tek, amit Hajas István plébános cerebrált.6 Az esküvői tanúk Vernhardt József és
Strak Zsigmond voltak. Az anyakönyv szerint nyolc gyermekük7 született. Az
1817/18-as összeírás szerint8 a 826. számú házban9 lakott – a cselédeken kívül – már
csak egyedül a lányával, Teréziával.10

A kalmár mesterséget gyakorolta a városban, hiszen később – a városi jegyző-
könyvi bejegyzések szerint – gyámatyai feladatát időnként külföldi útjai miatt
helyettesére szignálták. Élénk kereskedést is folytatott Veszprémben, ugyanis a per-
iratok tanúsága szerint már az 1785-ös esztendőben kér jogorvoslatot a magisztrá-
tustól. Panaszára a tanács október 17-én végrehajtóként kiküldte Király István és
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Zsolnai Pál tanácsosokat, valamint Vörös Ferenc vásárbírót, hogy hajtsák be Szőnyi
János veszprémi lakos adósságát. A tartozás 16 forint volt, melynek fejében a kiren-
delt végrehajtók lefoglalták az érintett kertjét.11

Hasonlóan panaszt nyújtott be a tanácshoz 1790. május 15-én Jursenics János és
felesége ellen. Treuer József keresetében leírja, hogy Jursenics József – aki időköz-
ben meghalt –, majd felesége 1781-től boltjában rendszeresen vásárolt, azonban „a
portékák árával mindenképpen adós lészen.”12 Adósságaikból – a panasz szerint –
eddig 47 forintot fizettek meg, de hátra van még 53 forint, valamint 4 és ½ krajcár.
A magisztrátust kéri, hogy az özvegyet idézze be, és szólítsa fel adósságának rende-
zésére. Treuer József a részletezett adatok szerint a vásárbíráknak a citációért (idé-
zésért) 7 krajcárt, az admonitióért (megintésért) 24 krajcárt, a sportula judiciare
(bírói perdíj) 1 forint 1 krajcárt, a kérelemért 30 krajcárt fizetett.13

Jursenicsné tagadta, hogy neki fizetési kötelezettsége lenne, hiszen az özvegyi
leltárkor ezt nem tüntették fel. Simoga György, mint a püspökség ügyésze is leírta
véleményét, mely szerint az özvegynek ki kell fizetni az adósságát, mint ahogy tette
azt a más személyektől felvett adósságainak rendezésekor.14

A fennmaradt iratok szerint Treuer először 1798-ban adott 200 forint kölcsönt a
városnak. Ez a kölcsönadás gyakorlatilag haláláig tartott. Igen sok esetben lemon-
dott a kamatokról, és csak a tőkét vette vissza a várostól. Sok esetben az így kölcsön-
adott összegeket a visszatérítéskor valamilyen nemes célra ajánlotta fel, mint a kór-
ház építésére, vagy a fecskendőház költségeire.

A városi közgyűlési jegyzőkönyvekben Treuer József nevével első ízben 1799.
február 21-én találkoztam, mely szerint Pintér Pál fazekas bepanaszolta Treuer
Józsefet. Treuer József ugyancsak becsatolta a panaszra adandó feleletét a bizony-
lattal együtt, mire a tanács 15 napi haladékot adott Pintér Pálnak a panasza rendezé-
sére. Erre majd csak április 21-én került sor, amikor kiderült, hogy Pintér Pál 1797.
január 30-án egy 106 forint és 17 ½ krajcáros adóslevelet állított ki azoknak az áruk-
nak az értékében, amit Treuer boltjában vásárolt. A fedezet egy kert volt a városban,
amit viszont Pintér fazekas felesége bekeríttetett és használt. Ettől függetlenül a
tanács végrehajtást rendelt el, és megbízta Zsun István pénztárost és Hegyes Ferenc
tanácsost, hogy teljesítse azt. 

A következő említése az 1799. március 9-iki tanácsülési jegyzőkönyvben történt.
Ebben a tanács elrendeli, hogy Treuer József boltosnak a számlák alapján „a város
hajdúinak libériásokhoz átadott portékák árában […] fizessen Zsun István városi
perceptor úr 29 forintokat.”15 Egyébként ettől az időponttól kezdve 1829-ig minden
év októberében találkozunk nevével, és az általa, a városnak szállított áruk kiegyen-
lítését elrendelő kifizetésekkel.
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1799 – Treuer József a gyámatya

A következő említése már hivatalos, akkor, amikor átveszi a „nemtelen lakosok”
árvái pénzének kezelését, vagyis a városi gyámatyai hivatalt. Megjegyzendő, hogy
az árvasági ügyek és vagyon kezelése, a gyámi számadások elsőfokú átvizsgálása a
városi tanács felügyelete alá tartozott. Veszprém városában szívesen választottak a
pedáns és megbízható német polgárok közül gyámatyákat. Az a tanácsülés, amikor
határoztak erről, 1799. szeptember 2-án volt. Ekkor úgy döntöttek, hogy miután az
eddigi gyámatya, Orsetti Balázs 1799. június 15-én lemondott hivataláról, „Treuer
József úr a városhoz megmutatott szívességéből ezen hivatalt felvállalván, hogy
Orsetti Balázs úrtól az actákat mentül előbb kezéhez vehesse, mind a két részről
requiráltatnak [megkéretnek] és addig is, míglen ezen hűsége díszesebb hivatallal
koronáztatik, hogy az Árvák Istene tartsa, vivát szóval tiszteltetett.”16 Ez a „dísze-
sebb hivatal” elnyerése a tutori (gyámatya) tisztségbe a hivatalos beiktatáskor 1799.
október 20-án történt, amikor „supernumerariusi deputátussá (a külső tanács szám-
fölötti tagja) választatott, és hitét is letette.”17 Egyébként ezt a megbízatását halálá-
ig végezte, akkor is, amikor bíróvá választották és akkor is, amikor leköszönt a bírói
hivatalról: vagyis 30 éven keresztül. Mint gyámatya – átnézve a gyámügyi iratokat
– rendbe tette az elszámolásokat, pontos kimutatásokat készített a városi árvák
vagyonáról, éberen őrködött a gondjaira bízott vagyon felett. Az e téren végzett lel-
kiismeretes munkájáról majdnem minden tanácsülésen van bejegyzés, amikor vagy
jelenti a tanács tagjainak az árvavagyon helyzetét, vagy éppen az árvák érdekeinek
a védelmében kér végrehajtást az adósok ellen.

Az 1799. november elsejei bíróválasztáson18 a város bírájává Ludvig Pált válasz-
tották, míg másnap a megüresedett tanácsosi helyek egyikére Treuer József került.
Egyébként ugyanekkor választották meg tanácstagnak a későbbi városbírót, Suly19

Antalt is. Ezen az ülésen adta át Orsetti Balázs a gyámügyek végzéséhez szükséges
aktákat, elszámolásokat. 

De nézzük ettől részletesebben először a XVIII. század utolsó évét: vagyis mi
történt Veszprémben a XVIII–XIX. századfordulón, majd kövessük Treuer bíró éle-
tének folyását, egybekötve Veszprém XIX. századi történetével. 

Pillanatképek a város történetéből

Veszprém a XVIII–XIX. század fordulójától a francia megszállás végéig

A századforduló – katonaévtől katonaévig 
Az évszázad utolsó évének első tanácsülése 1799. január 5-én zajlott Fülöp

József városi főbíró vezetésével. Az első napirendi pont a „királyi városság” ügye,



Földesi Ferenc Pillanatképek Veszprém város történetéből (XVIII. század vége ...

33

pontosabban annak számadása volt. 1790–91-ben sok év után országgyűlés volt
Pozsonyban. A város ezt kívánta kihasználni, hogy ismét lobbizzon azért, hogy
Veszprém bekerüljön a kiváltságos városok közé. Ez természetesen rengeteg pénzt
emésztett fel, amit elsősorban adományok révén fedeztek. De így is a vármegye
ügyésze, Ábrahám Pál bekérte a számadást ellenőrzésre. A tanács Schittensam
Miklóst bízta meg a számadások leadásával, amit később – a vármegye kérdéseire
adandó válasszal – időben teljesített. Azonban meg kell jegyezni: Schittensam
Miklós nem bánt kellő alapossággal a gondjaira bízott pénzzel. Később olvasható,
hogy a város 3000 forintot követel rajta, amit többszöri halasztás után majd csak
1803-ban, végrehajtás révén tud visszaszerezni. 

Még az előző, 1798-as esztendei szerződést ismertették ezután, amiben a Budai
Hadparancsnokság megküldi a városnak a helyi csutoráscéhhel való szerződését,
melyben 12 000 csutora elkészítését vállalták. Bár a városnak ezzel sok dolga nincs,
mindenesetre számon tartják a rendelést.

Az „asszonyi nyelveskedések tilalmaztatnának és ez ellen büntetések is rendel-
tetnének” – határoz a tanács, miután Pap Náni hajadon leányzó és Pápay Andrásné
szidták, majd nemes Vörös Ferencet becsületétében is megsértették. Az ok: az emlí-
tett két személy házának ablaka alatt Vörös Ferenc leszúrta disznaját, amit a két
asszony nehezményezett. Mindenesetre a tanács érvényt szerzett a nyelveskedés til-
tásának és Pápay Andrásnét 1 forint 7 krajcárra büntette, illetve Pap Nánit estig a
tömlöcbe20 zárta – „maguknak megjobbodásra, másoknak okulásra.”

Postai díjszabásokról is olvashattunk egy január 12-iki bejegyzésben:
Wernhardt József postamesternek térítette meg a tanács 1797. november 4. és 1799.
januárja között, a várostól átvett és kézbesített küldemények után járó 10 forint és
36 krajcárt.

Február 21-én a borbírók számoltak el a város négy hónapos „kocsmáztatásáról
(vagyis: italmérésről).” A „régi szokás szerint” a bort a városiaknak Szent Mihály
naptól (szeptember 29.) karácsonyig lehetett árulni, de a „földesúri jóindulat”
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) napjáig megengedte. Fülöp Ádám és
Halász József elszámolása szerint a borárusítási jog bérléséből a 16 fő bérlő 239
forintot fizetett be a város kasszájába. Büntetést 4 fő fizetett, összesen 5 forintot.  A
2604 akó „garasos bor” adójából befolyt 434 forint, illetve a 36 és 25 akó óbor adó-
jából 17 forint, így összesen 695 forint bevétele lett a városnak. A bevételből a két
borbíró 12 forint jutalmat kapott. A tanács igen elégedett volt a két bíró áldozatos
munkájával, hiszen a városnak szép jövedelmet biztosítottak. Jutalmul továbbra is
meghagyta őket a város borbíráinak. 

A városi lakosok tudatában voltak annak a veszélynek, amit egy kitörő tűz okoz-
hat javaikban, netán utódaik értékében, házaikban. Nem véletlen, hogy sokan hagy-
tak pénzt, vagy más egyéb javakat végrendeletükben a városra, pontosabban a „tűzi
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veszedelem oltására megkívántató” eszközökre. Így tett Stercz Antal meghalt fele-
sége, Mulay Anna is, amikor az említett célra 50 forintot hagyott. A pénzt a végren-
delet végrehajtója, Márkus Ignác21 az április 1-iki tanácsülésen adta át Zsun István
pénztárosnak.

Már kiadásként jelentkezett a tanács azon döntése, hogy a deputátusoknak
egyenlő mértékként 6 forintos fizetést szavazott meg. Bevételt jelentett viszont
Putvain doktornak egy igazolás kiadása, illetve háza eladásának „kidobolása”. A
doktor – ki gyógyszereivel „számos nyavalyát” kigyógyított, erről igazolást kapott
„sub authenticus civitatis sigillo” (a város közhitelű pecsétje alatt).22

Néhány házlevél és igazolás: Zierczen Mihály23 patikáriusnak Arad városában
lévő öröksége átvételére a város pecsétje alatt igazolást állítottak ki. Jáger Jánosné
eladta a Vásárálláson lévő házát 2050 forintért, mivel a hitelezők igen csak szoron-
gatták. Godina István örökösei adták el házukat az előbb is említett Jáger
Jánosnénak 865 forintért Szauer Pál és a zsidó kommunitás telke mellett. Jutott is,
maradt is – mármint Jágernénak.

Veszprém város lakosság a XVIII–XIX. század fordulóján alig haladta meg a
7000 főt. Most képzeljük magunkat az akkori városlakók helyébe, amikor a városon
– az említett lakosságszámhoz képest – egy irdatlan embertömeg vonul át. A május
25-iki bejegyzésben olvasható: „Weszprém városán által masírozó tizenegyezer
orosz sereg24 számára kívántató segedelem adakozás eránt […] Kun László úr által
küldött levél felolvastatván. Mivel hogy ezen fent említett nép, s a melynek egy napi
zsoldja egyedül harmadfél krajcárokból álló, leginkább annyi(a)földről, hazánk és
javaink védelmezésére iparkodik, amint is ezen esztendőben elkezdett háborúban az
dühösködő francia ellenség előtt, ezeknek már a csatapiaczra elérkezett eleik nem
kevés diadalommal mutatták vitézségi segítségeket.”25

A város természetesen kihirdette a felhívó levél tartalmát és mindenkit adakozás-
ra buzdított. Ugyancsak kihirdette Zichy Ferenc főispán felhívását is „az dühöskö-
dő francia ellenség ellen megkívántató regruták kiállítására.” A regruták azonban
csak nem akartak jelentkezni, így a város júniusban kénytelen volt verbunkot szer-
vezni, hogy az előírt 20 főt ki tudja állítani.

Októberben került sor a „szokás szerinti” tisztújításokra, amikor megválasztották
az új szabadvajdát (Stadler József a katolikusok részéről), a vásárbírót (Kozári
Ferenc a katolikus, Rostási Mihály a református részről). E hónapban döntöttek a 12
tanácsnok éves fizetéséről is, amit 12 forintban állapítottak meg. A deputátusok 6
forint illetményben részesültek. Ugyancsak ekkor döntöttek a Városháza26 alatt lévő
kisebb (25 forint) és nagyobb (50 forint) boltok, valamint a pince (25 forint) bérbe-
adásáról.

A már említett november 1-iki bíróválasztáson Fülöp József, aki két évig töltöt-
te be a bírói hivatalt, végleg lemondott. Indoka az elmúlt két viszontagságos eszten-
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dő minden nehézsége volt. A jelöltek neveit Ábrahám Pál, a püspökség ügyésze ter-
jesztette a tanács elé a következő sorrendben: Fülöp János, Zsolnay Pál, Bötskey Pál
és Ludvig Pál. Közülük – mint már olvashattuk – Ludvig Pált választották meg főbí-
rónak.

A múló század egyik utolsó, decemberi tanácsülésén mivel is foglalkozott volna
a városi tanács, mint a város egyik fő ellensége elhárításának kellékeivel: a tűzoltó
eszközökkel. Megállapította a tanács, hogy a tűzoltó eszközöket hanyagul, gondat-
lanul kezelik, tárolják. A közbiztonság érdekében – amit a tanács jóváhagyott –
Szauer Pál deputátus önként elvállalta a tűzoltó eszközök felügyeletét – vagyis ő lett
az első városi tűzoltóparancsnok. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy a fecskendő
kamra kulcsaiból egy Szauer Pálnál, míg a másik kettő a városháza épületében lesz.
Kinevezése után azonnal feladatot kapott: Kersmayer kolompáros (és deputátus is)
elkészíttet egy új tűzi fecskendőt, amire a városnak szüksége lenne. Ennek megvé-
telére és a vételár kiegészítésére Szauer Pálnak meg kellett keresni a káptalant is,
hogy adakozzanak a fecskendő vételárához.

De ugyan csak foglalkoznia kellett polgártársai „megfenyítésével” is, mint azt
tette Sziver János városgazda panaszára. Sziver szóvá tette, hogy egy alkalommal az
Almádi utcában Török Ferenc csutorást tisztességesen köszöntötte, aki viszont szi-
dalmazta. De ez még nem volt elég, mert néhány nap múlva Török csutorással ismét
találkozott, akkor, amikor a nemesség hadnagyával, Vörös Ferenccel volt őrjáratban.
A szidalmazás ekkor sem maradt el, sőt az elöljárókat is el kezdte pocskondiázni.
Nosza, a tanács döntött: „a subordinációnak [függelem] megvetésére nézve, magá-
nak megjobbulására és mások példájokra”27 1 forint 7 krajcár és 2 peták28 bünte-
tésre ítélte, megjegyezve, hogy ez a függelemsértés 24 órás áristomot29 „ért” volna,
de figyelembe vette eddigi büntetlenségét.   

Végül a december 21-iki, az év utolsó tanácsülésén döntöttek a városi jegyző fel-
váltásáról is. Bötskey Pál két esztendeig volt a város jegyzője. A tanács megállapí-
totta, hogy szaporodtak a város „közönséges dolgai”, szaporodott az orphanális
deputáció (árvákra ügyelő biztosság), így azért, hogy a dolgok Bötskey Pál által
kidolgozott rendben menjenek, felvették Rudi Mihály városi személyt, aki ezen a
tanácsülésen le is tette esküjét. 

1800 – A Berken-féle vándorlevelekről és a becsületsértési perekről 
Az 1800. január 13-iki tanácsülés jegyzőkönyvében olvasható: „Mivelhogy még

tavalyi esztendőben számos céhmesterek és mesteremberek előtt projektumba véte-
tett a kundschaftokra [vándorlevél] a városnak lerajzolás, azt pedig már hazánkfia
Berken István [helyesen János] bécsi rézmetsző elvégezvén, és annak címjét meg-
küldvén…,”30 a céhmesterek megajánlották az akkori mintához szükséges 70 forin-
tos költséget, hogy az „mentül elébb elkészülhessen”, hiszen a mesterlegényeknek
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szüksége lenne rá. Csak mintegy előzetesen: a végleges munka, a rézmetszet és a
lapok majd csak 17 év múlva készülnek el.31 A céhmesterek mást is megajánlottak
ezen a tanácsülésen. Belátták, hogy a tűzi veszedelem megelőzésére, elhárítására
eszközökre van szüksége a városnak. Ezért felajánlották, hogy vízhordó bőrkanná-
kat vásárolnak, melynek árát átadták Szauer Pálnak, a város tűzi felügyelőjének. 

Még januárban szükségessé vált, hogy a város bejelentést és sürgős intézkedést
tegyen, de inkább segítséget kérjen a vármegye vezetőitől. A városban a sok francia
beteg miatt a városi lakosok közül többen „veszedelmes nyavalyában” vannak. Ha
sürgősen nem kezdik el a betegség gyógyítását, akkor a „ragadós nyavalyától”32

gyakorlatilag az egész város „inficiáltatik [megfertőződik].”
Egy hónap múlva ismét a tűzoltó eszközök kerültek terítékre. A város egy új tűzi

fecskendőt akart venni Kersmayer Jánostól,33 amit a mester időközben másnak adott
el. Szerencsére Veszprém püspöke és a káptalan adományaiból, valamint a város
lakosságának hozzájárulásából egy újat rendeltek, „… nagyobbat és alkalmatosabb
fecskendőt […] mely a tisztelendő zirci urak házán is keresztül lövöldözzön.”34 A tel-
jes vételára a fecskendőnek 400 forint, aminek előlegét, 200 forintot, Szauer Pálnak
átadták kifizetésre. 

Talán nem meglepő azon állításom, hogy Veszprém ebben az időben jelentős
állatállománnyal is rendelkezett, melyek tartására, ellátására a város környéki
mezők, rétek és erdők szolgáltak. Ezen terület 1/3-át a nemesek, 2/3-át a városi pol-
gárság tulajdonolta – már ami nem a földesuraságok birtokában volt –, de közösen
használták. Közösen döntöttek arról, hogy mely területet mikor törnek fel, vagy
éppen mit vetnek el az adott területen. Március 15-én arról döntött „az egész városi
nemes és városi communitás”, hogy a marhák lejárását meggátolni nem tanácsos a
legelőkre. Egységes akarattal úgy döntöttek, hogy a „deszka metsző Tumler malmá-
hoz vezető úttól fogva, egész a Szabadi útig számlált ugar földekben …”35 nem sza-
bad kukoricát, tavaszi gabonát és muhart vetni. Ha valaki mégis felszántaná a terü-
letet és beveti, akkor a marhákkal fogják lelegeltetni.36

A következő márciusi tanácsülésen kihirdették – II. Ferenc által is szentesített –
azt az 1772-ben Mária Terézia által hozott rendeletet, amely szabályozta az ünnep-
és vasárnapok rendjét és amit a vármegye gyűlése is megerősített. A városi tanács
ellenőröket jelölt ki a rendeletben foglaltak betartatására (tudniillik az ünnepnapi
árusítás tilalmát): a belső piaci árusokat (Nagypiac a mai Óváros téren és a
Vásárálláson) Tentovits Jánosnak, míg a Nagyhídi piacon (a mai Jókai utcai Séd híd-
nál) Vida Ferencnek kellett az ellenőrzéseket végrehajtani. Minden személyt váloga-
tás nélkül kellett megvizsgálni, a vétkeseket azonnal „megzálogollyák, zálogjaikat
a Városházához hozván, megérdemlett büntetések ki fog rendeltetni, mely büntetés
az arra vigyázókra fel fog osztatni.”37 Ez esetben az árusítás tilalmát kellett vizsgál-
ni, a zálog pedig az árusított portéka volt. A rendelet ellen persze tiltakoztak, első-
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sorban a céhek, közülük is mindenekelőtt a veszprémi szűcsök, fazekasok és az asz-
talosok. A tanács első alkalommal kisebb büntetést szabott ki: a céhmesterekre egy-
egy forint büntetéspénz fizetését, valamint egy-egy peták idézési díj lerovását.  

Ismerkedjünk meg egy városi főbírói tárgyalással, mint az történt az 1800. május
10-iki napon. A tényállás: Fehér Józsefné (felperes) bepanaszolta Kis József veszp-
rémi lakost (alperes). A panasz oka: Az alperes átment a felperes kertjébe, ott „lege-
lőször is a panaszolkodó felet [felperes] feltaszítani, agyba főben verni, torkánál
fogva fojtogatni és megvérezni semminek állítván […], a panaszolkodónak boldo-
gult édesanyát mind pedig a panaszolkodó felet kurváknak, czemendéknek, toroktát-
va mocskolni bátorkodván.”38 Erre tanúk voltak a szomszédok, Nagy Mihályné és
Horváth János is.

A városi bíróság megítélése szerint több pontban is vétkes Kis József. Először,
hogy átment a más kertjébe, másodszor, hogy verte a felperest, harmadszor, hogy
vétett a törvények ellen (szentségtelen beszéd), rágalmazta Fehérnét. A büntetést
nem kerülhette el, bár a tanács megítélése szerint cselekedete olyan súlyú volt, hogy
a kemény testi fenyítésen kívül többheti áristom is dukált volna. De ezek helyett
csak vérbírságot39 szabott ki 6 forint értékben, ami fedezi a kertben okozott károkat
is. Végrehajtást nem kellett elrendelni, mert Kis József azonnal kifizette a bírságot
és megbánta tettét.

Júniusban a tanácsnak ismét büntetőperben kellett ítélkeznie – még ha a per
„tyúkper” is volt. A bejelentést nemes Horváth Mihály Zsuzsanna nevű lánya tette.
A panasz szerint június 13-án Szaidli János szűcsmesternek a házában megtalálta
elveszettnek hitt csibéit. Hiába mondta a szűcsmesternek, az nem akarta elismerni a
csibék eltulajdonítását, sőt csúnya szavakkal pocskondiázta, és „megkurvázta”
Zsuzsannát. Szaidli szűcs azt állította, hogy a csibéket Tóth Józsefnétől vette.
Tóthné igazolta az állítást, és később, mint kiderült Horváth Zsuzsanna kezdte a csú-
nya beszédet, a szűcsmester csak haragra gyulladt és kizavarta a leányt a házból.
Mindenesetre a tanács vétkesnek találta mindkét felet, de büntetést nem szabott ki. 

A becsületsértési perek elmúlni csak nem akarnak, miután júliusban ismét hason-
ló esetet tárgyalt a városi bíró vezette tanács. Ez esetben Herczeg Jánosné panaszol-
ta be Petrovics Jánosnét, aki azzal kérkedett, hogy férje, Herczeg János „éjszakának
idején melléje feküdvén, illetlen életet kívánt volna elkövetni.” A bíróság kiderítette,
hogy a panasz igaz, mint igaz volt a „melléje feküdés”, mind a kurváztatás és mocs-
kolódás is. Nem volt bizonyítható Petrovicsné rossz erkölcsű élete, „a jó hírnév
pedig az embernek életével együtt járna.”40 Mindenesetre Herceg Jánost és felesé-
gét – mivel Petrovicsnét megverték – 1 forint 7 krajcár büntetésre ítélték.    

Egy kellemesebb területre átmenve, szeptember 27-én olvasható a borárusításra
való készülődés, az árszabás. A város – közeledve a Szent Mihály napja – megszab-
ta a bor itcéjének (kb. 7-8 dl) az árát. A 1800. évbeli szűkebb termés miatt az újbor
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árát 4 krajcárban állapította meg. Az óbor árát a borárusításra jogot szerzett bérlők
maguk állapíthatták meg. Mindenesetre a tanács a borbíráknak meghagyta, hogy az
„incassálandó jövedelmekre szemes vigyázással” legyenek.

Szent Mihály napja – vagyis szeptember 29. – nem csak a bormérés kezdő dátu-
ma, de úgy tűnik a városi őrjárat nagyobb munkájának a kezdőnapja is. Történt
ugyanis, hogy ezen a napon a patrol (őrjárat) áristomba zárt több német mesterem-
bert és városi lakos legényét. De nem csak bezárta, hanem meg is verette a hajdúk-
kal, illetve pénzt szedett tőlük. Az ügyben meghallgatták Sziver János városgazdát
és Patzai Ferenc szabadvajdát. Az igaz, hogy a kocsmázás és a dőzsölés volt az oka,
hogy a patrol beszállította a legényeket az áristomba – szólt a tanács álláspontja. De
sem a szabadvajdának, sem az őrjáratnak nincs joguk a verésre, és a pénz beszedés-
re. Mindenesetre a tanács elrendelte a pénz visszaadását, illetve úgy döntött, hogy a
hajdúk és a szabadvajda a „testbéli büntetést is el fogják nyerni.”

Egy bejegyzés arról tanúskodik, hogy az 1799. esztendő nagyon hideg volt, zúz-
marával terhelte meg – többek között – a város használatában lévő erdőket. A fák
letöredeztek, a letört gallyak, ágak gátolták a fű növekedését is. Ez pedig az 1800-
as év során az állatállománynak okozott gondot. Így a város nemes és „nemtelen”
közössége közösen megkezdte az erdők kitisztogatását.

Október végén megtörtént a tisztújítás, megválasztották a szabadvajdát, pótolták
a tanácsosokat és a deputátusokat. Fülöp József postamestert – aki lemondott – rábe-
szélték, hogy maradjon meg hivatalában.

Még ezen a tanácsülésen megjelent a nemesség részéről Németh Jakab, Bolla
György, Boda Pál, Fejes István, Vörös Ferenc és Szimai Péter, akik javasolták a
városi közösségnek: ettől az évtől kezdve állandó munkára alkalmazzanak baktero-
kat. Véleményük szerint eddig az aratásra, a szüretre alkalmazott bakterek vigyá-
zatlanok voltak, nem törődtek munkáikkal. Hogy ezt elkerüljék, javasolták az állan-
dó jelenlétet, akik lándzsáikat a városházán tartják, a szolgálatukat is ott kezdik
minden nap. 

A XVIII–XIX-iki századforduló első bíróválasztására a „régi szokása szerint”
(látjuk, a szokás mintegy 28 éves) 1800. november 1-én került sor. A bíróválasztást
ekképpen vezeti be a városi jegyzőkönyv vezetője: „Az 1800-dik militáris esztendőt
követvén az 1801-dik esztendő és az új seculumnak [kornak] szerencsés kezdete,
amelynek újságával valamint több esztendők elfolyása alatt Eő Felsége kegyelmes
parancsolattya szerént ezen városnak főbíráját mai napon tartandó Mindenszentek
napján bölcs igazgató és kormányzójának választani kelletik.”41

Minden bizonnyal Treuer József e rövid, gyakorlatilag egy éves magisztrátusi
ténykedése meggyőzte a püspökséget és a káptalant, hogy bírói poszt betöltésére is
alkalmas. Ekkor már ő is szerepelt a javasolt nevek között. Első helyen szerepelt a
volt bíró, Ludvig Pál, majd következett Orsetti Balázs, Treuer József és Suly Antal.
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A voksok többségét Suly Antal42 kapta, így ő lett az új városbíró. Az új bíró és az új
tanácstagok első döntése a tanácsülések rendjének szabályozása volt. A főbíró javas-
latára úgy döntöttek, hogy a közgyűlésen a tanácstagoknak és deputátusoknak a
tanácsülések kezdetére időben meg kell jelenni, azon csendben és hatékonyan kell
dolgozni, viselkedni. A tanács szigorúan meghagyta az árvák tutorának, Treuer
Józsefnek, hogy az árvák érdekében hozott határozatokról számoljon be a tanács
tagjainak. 

De volt még egy fontos változás is: rendelet írta elő, hogy a városnak percepto-
ra – vagyis adószedője – a „közönséges városi személyekből állíttassék” 50 forint
fizetés mellett. Az adószedőnek minden negyedévben be kellett számolni a városi
pénztár állapotáról. Minden évben a városi lakosok közül kijelölt 30 fő előtt pedig
el kellett végezni az adószámadást. Aki a kijelölés után nem volt hajlandó a szám-
adás vizsgálatára elmenni, azt a városi bíró 4 forint pénzbírsággal sújthatta.43 A dön-
tés után azonnal kinevezték perceptornak Bötskey Pált a megajánlott 50 forintos
fizetéssel és olyan meghagyással, hogy a számadásokat minden év október végéig
nyújtsa be a tanácsnak.

Ugyancsak megválasztották – közös döntéssel a nemességgel – a vetésekre fel-
ügyelő csőszöket is. Feladatuk a két városi közösség határának őrzése és a vetések
felügyelete. Erre a „csőszi hivatalra” Hajnal Istvánt és Döbröczönyi Józsefet
választották.

Már az elmúlt évben is több büntetést kellett kiszabni a városi bírónak azokra,
akik a vasár- és ünnepnapok megülését elmulasztják, illetve ezeken a napokon dol-
goznak. Minden esetben a kiszabott büntetés egy-egy forint volt. Viszont amikor
karácsony napján Keszner Antal azzal szegte meg a királyi parancsot, hogy a város
„legnagyobb szem előtt való utcájában”44 zabot mért, betelt a pohár: a büntetést 4
forintra emelte a város bírája. Azonban úgy tűnt, hogy az 1801-es év első hónapja a
büntetések hónapja lett: a városi bírónak sorra kellett kiszabni a különböző pénzbe-
li, vagy éppen testi büntetéseket. A város katonája, Molnár István egy pár új csizmát
kért a drágaságra hivatkozva. A bíró megítélte számára, azonban – mint később kide-
rült – javulás helyett inkább Rosos királyi tanácsos pajtáját törte fel és onnét szénát
lopott. Szabó Pál polétás pedig Halasi József adószedő nevével visszaélve 17 forin-
tot csalt ki gyanútlan városi lakosoktól. Büntetést egyelőre még nem szabott ki a
bíró, minden esetre az új csizma kiadását leállította. Testi büntetést – 12 korbácsü-
tést – kapott viszont Bekk Mihályné, aki a városi bíró rendelése ellen ágált, a bírót
szidta, a magisztrátust akasztófára valóknak nevezte és bolondoknak titulálta a
választókat.  

1801. január 24-én vette meg a város azt az ingatlant, ami a későbbiekben a város
Bátor házaként szerepel a jegyzőkönyvekben. Bátor Ferenc örökösei doboltatták ki
a Jeruzsálem hegyen lévő házukat, amely nagy, bekerített udvarral és kaszálóval is
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rendelkezett. A hirdetésre csak Svarcz András jelentkezett és ajánlott 330 forintot. A
város tanácsnokai javasolták az ingatlan megvételét, így Zsun István tanácsnok és
pénztáros végül a város nevében 340 forintot fizetett a házért. 

Úgy tűnik, hogy az okirat-hamisítás nem volt idegen e század emberétől sem.
Mindenestre ez olvasható ki abból a jelentésből, amely szerint Újhelyi Imre a saját
porciós könyvecskéjében a beírt adatokat meghamisította. A porciós könyvecske
szolgált arra, hogy a tulajdonos a befizetett adót igazolja. Ebbe bejegyzést csak a
város adószedője tehetett. Nos, Ujhelyi a könyvecskében – a jegyzőkönyvi bejegy-
zés szerinti – a 2 forintot 5 forintra, az 1 forintot 4 forintra javította. A büntetése 6
órás tömlöc lett, majd a hétfői napon – vagyis 1801. január 19-én – a városi bíró vég-
rehajtást rendelt el a vagyonán. A kitűzött napon a végrehajtás azonban elmaradt,
mivel Ujhelyi az adóját befizette, de az áristomot már nem kerülte el. Ott helyben
bekísérték a börtönbe. 

A veszprémi városi tanácsot 1801. március 28-án felkereste Császár András, aki
a „némák és siketek segedelmének Eő Felsége által kegyelmesen kinevezett beszedő-
je.” Fogalmazzunk úgy: a királyi megbízott, akinek a támogatást kérő levelét a váro-
si magisztrátus a céhekhez továbbítja.   

Ezután hosszú ideig a városi jegyzőkönyv bejegyzései csak a házak, kertek
eladásáról szóltak, néhány panasz kivizsgálásával színesítve. Majd csak július 25-én
történt olyan esemény, melyet már hosszabban rögzítettek. A városi tanács is tapasz-
talta, de leginkább a város szegényebb lakosai panaszkodtak, hogy a városi mészá-
rosok csalnak a kiméréseken, de ami még ennél is súlyosabb hiba a:beteges és a leg-
rosszabb marhákat vágják és mérik ki. Mindez annak a veszélyét hordozza, hogy a
„publikumnak nagy nyavalyákat” okozhatnak. A veszélyre Mollik distrier chyrurgus
(kerületi seborvos), valamint Zsolnay Pál tanácsos és Szentes Sámuel deputátus is
figyelmeztetett. A tanács komolyan vette a baljós jeleket, és mivel a veszély elhárí-
tása, megelőzése a magisztrátus feladata, Zsolnay Pál és Halasi József tanácsosokat,
valamint Szentes Sámuel deputátust biztosoknak kinevezte.

A magisztrátus – mint tapasztalható a feljegyzésekből – szigorúan szankcionálta
a „világi törvények megvetését”, illetve a közerkölcs megsértését. Ez olvasható ki
az 1801. augusztus 31-iki főbírói ítéletből is. Ifjú Szabó Ferencné este 9 óra után –
férje távollétében – Slovátsik Márton kertészlegénnyel „fajtalankodásba kevere-
dett”, ráadásul férjének apja szeme láttára. A városi hajdúk az ágyból szedték ki a
magukról megfeledkezett párt, és természetesen azonnal a városi börtönbe zárták
őket. A tanács – hogy elvegye a kedvét másoknak is az efféle „rossz erkölcstelen-
ségtől” – az egynapos áristomon kívül 6 korbácsütésre is ítélte a bűnösöket, amit
természetesen a szabadvajda azonnal végre is hajtott.   

Bizonyára a szeptemberi esőzések okoztak kárt a Városházán, amit „megállapo-
dott bámulással és megijedéssel proponálván [előterjesztett]” a városi főbíró. A ház
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keleti sarkán hatalmas nedves folt látszott. Nosza, gyorsan döntöttek: először is
kinevezték Pápay László és Klug János deputátusokat a megfelelő javaslatok kidol-
gozására, a javítások levezénylésére. Az világos, hogy azonnal ki kell javítani a
tetőt, de ki kell cserélni több gerendát is, mert nagyon elkorhadtak. De ha már meg-
kezdik a felújítást, javítani kell az áristomban meglévő hibákat is, hiszen nem oly
régen „csaknem emberhalál történt.” De kellett is az áristom, hiszen lakója állandó-
an volt. A főbíró szeptember 19-én beidézte Naiveld András pintért, aki viszont
„nagy fellengőssen” jelent meg, gorombaságát nem lehetett csitítani, ezért a bíró,
hogy lenyugodjon a pintérmester, 12 órára bezárta az áristomba. 

Veszendőbe semmi nem mehet, ami a város területén termett – legyen az a külön-
böző rétek sarjúi, a bozótosok csenevész hajtásai, a letört ágak a város erdeiben,
vagy éppen az erdőkben termett makk. Októberben határoz arról a tanács, hogy a
csekély makktermést is meghirdeti etetésre. De mindezt gyorsan, hogy ne „idegen
sertések” egyék fel, hanem a város állatai legyenek a szerencsések. De ebből is pénzt
szedtek: a marhák után 6 krajcárt, a kisebb tehenek után 3 krajcárt szedtek a városi
gazdáktól.

Október végén – Szent Lukács napján – megtörténtek a tisztújítások. Sokan meg-
váltották magukat45 a 24 forint lefizetésével, hogy egy évig a város valamilyen hiva-
talát (vásárbíró, szabadvajda) ne kelljen elfoglalni, de voltak, akik elvállalták azo-
kat. A választáskor kínosan ügyeltek a felekezeti arányok betartására is. 

Zsun István városi cassa perceptor – vagyis a pénztáros – átutalta a különböző
beszállítók munkái, portékái után járó fizetségeket. Elszámolt a városi bíró a város
lovainak bérbeadásából befolyt haszonról, a doboltatások bevételeiről és a város
erdeiben kivágott fák eladásáról. Egyszóval: megtörténtek a bíróválasztás előtti
számadások, beszámolók, hogy amikor a városi főbíró lemond hivataláról, minden
„tiszta legyen”.

November 1., Mindenszentek napja, a városi bíróválasztás ideje, amikor „az
gondviselő pásztor az ő megelégedett és meg nem elégedő nyájától addig viselt hív
pásztori foglalatosságaiban, emberi gyarlóságból történhető hibáiról véle egyben
kapcsolt belső és külső tanácstársai, kedves nyájával együtt mindenekről bocsána-
tot kérvén megkövesse. S megkövetvén a Mltgos [méltóságos] uraság által elkészí-
tett canditátió szerint az eddig való elöljáró pásztorokkal, bírájokkal meg nem elé-
gedők, más alkalmatossabb igazgatót választhassanak,”46 Suly Antal az eddigi bíró
lemondott hivataláról. 

A jelöltek a bírói hivatalra – amit a püspökség képviselője ismertet – Suly
Antal eddigi főbíró, Orsetti Balázs, Treuer József és Ludvig Pál tanácsosok vol-
tak. A közösség közfelkiáltással ismét Suly Antalt választotta meg Veszprém főbí-
rájának.

Ezután következtek a tanácsosok és deputátusok pótlása. Fülöp József tanácsos
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az elmúlt egy év alatt nem jelent meg egy tanácsülésen sem, ezért helyette Bötskey
Pált választották meg tanácsosnak. A deputátusok református vallású tagjait egé-
szítették ki Jákói Sámuellel, majd a hiányzó szabadvajdát és a vásárbírót válasz-
tották meg Devecseri István és Bujdosó Ádám személyében. Lemondott percepto-
ri hivataláról Bötskey Pál, aki helyett az 50 forintos fizetéssel Gubitzer Pált
választották meg. 

Csak nyomós ok miatt lehet eltekinteni attól az idézéstől, amit a városi főbíró
bocsát ki egy városi lakos ellen – világlik ki a jegyzőkönyvi idézések olvasásakor.
November végén Suly bíró Füzi György szűcsmestert idézte be a tanács elé, aki
azonban nem jelent meg. A tanács megerősítette, hogy a két évvel ezelőtt hozott
rendszabályok érvényesek, annak érvényt fog szerezni. Az ilyen esetekre pedig 4
forint büntetést ír elő – közli a bíró. De, hogy mégis eltekint Füzi György esetében
a büntetéstől, annak „nyomós oka” volt: a szűcsmesternek „lábbeli nem lételével
magát oltalmazni láttatnék.”

Bár volt már a városunknak tűzoltóparancsnoka, az eszközök őrzése, használata
még sok kívánnivalót hagyott maga után. Azt tapasztalta a magisztrátus, hogy a
városi adózó lakosok és a város kasszájából vásárolt és készíttetett – a tűzoltáshoz
használandó – létrákat és csáklyákat minden előzetes bejelentés nélkül elviszik,
használják és ezáltal rongálják azokat. Ezért úgy döntöttek, hogy aki ezután a létrát,
csáklyát, bőrkannát engedély nélkül elviszi a tárolási helyéről „kivévén, amitől az
Isten meg mentsen, tűz támadna!”, azt a városi magisztrátus 4 forintra bünteti, a
város nemes lakosait pedig ítélkezésre átadja a vármegye hatóságának. Sokat nem
kellett várni az első ítélkezésre, mivel november 25-én nemes Kovács István a tűz-
létrák közül egyet elvitt házának javítására. Kovács tudatlanságával védekezett, de
ettől függetlenül 1 forint bírságot fizetett, amit a tűzi kasszába utaltak. 

1802 – A városi levéltárról és a „Királyi városságról”
Az 1802. naptári év kezdetén a tanács javaslatot tett, hogy vizsgálják felül a

deputátusok összetételét. Egyetértettek abban, hogy több deputátus – külön kiemel-
ve Mindellai Jánost – már hosszú ideje semmi érdemi munkát nem végez. Ugyan-
akkor a létszám feletti Klug János igen aktívan dolgozik a város javára. Nem is kés-
lekedtek, Klug Jánost kinevezték Mindellai János helyére.

Sor került a városi éjjeliőrök fizetésének rendezésére is. Eddig fizetésük igen
kevés volt, amit más-más módon próbáltak pótolni. Ez viszont az éjjeli vigyázás
rovására ment. A tanács a nemesek képviselőinek – Bolla György, Boda Pál – jelen-
létében úgy határozott, hogy évi fizetésük 40 forint lesz. Ezért viszont kötelesek
minden nap őrséget adni, nem mehetnek el sem szüretre, sem aratásra.

A városi levéltár helyzete volt a téma egy február végi ülésen, mivel „az archi-
vumnak regesztráltatása és elenchisátiója”47 a városban még nem volt megoldott,
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eddig nem foglalkoztak vele. A hiányosság pótlását a városi főbíró és Bötskey Pál
tanácsos önként magára vállalta, de a városi jegyzői hivatal is azon lesz, hogy a
levéltár minél előbb rendben legyen.

Ebben az évben – vagyis 1802-ben – a király Pozsonyba összehívta az ország-
gyűlést. A város elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismét kérelmet nyújtson be:
Veszprém kapja meg a szabad királyi városi rangot.48 Már az előző évben megke-
restek szószólókat, akik nem kis pénz felhasználásával próbálták egyengetni a kére-
lem útját. A május 3-iki ülésen a magisztrátus tagjai kevés kivétellel megjelentek,
illetve jelen voltak a hatvanasok, és „városi emberek” is. Az ülést a főbíró, Suly
Antal vezette. A jelenlévő tanácstagok: Zsolnay Pál, Ludvig Pál, Bajnóczy Pál,
Orsetti Balázs, Treuer József, Halász Ignác, Csehszíjártó Ádám. A deputátusok:
Szentes Sámuel, Hadits János, Kersmaier János, Kepek Ferenc, Horváth János,
Szauer Pál, Pápay László, Klug János, Jákói Sámuel.

Az oka, hogy ekkora létszámban jelent meg a tanács és a város lakossága, a
május 1-iki tanácsülésen hozott határozat volt. Ekkor – vagyis május elsején – arról
döntöttek, hogy a város szószólója, Boday Pál mellé „segítőket” választanak. De
arról is határoztak, hogy a kiküldöttek és Boday úr milyen javadalmazást kapjon.
Kezdetben a nemesség is támogatta a kiküldést, és egyetértett abban, hogy Boday úr
kapjon naponként 5 forintot, a város küldöttei 3-3 forintot. A város kocsisa pedig 30
krajcárt. Később a nemesség a támogatását megvonta, azonban a város felvállalta az
összeg kifizetését. A május 3-iki tanácsülésen újra elővették az elsejei gyűlésen tár-
gyalt kívánságot: újbóli kérelem a szabad királyi város címéért. A tanács figyelmez-
tette a jelenlévőket és a város teljes lakosságát: „… számos költségben való folyta-
tását és kimenetelit jó gondolóra vegyék […] és, hogy ma, holnap valaki nem ment-
se magát avval, hogy nem akarója, inkább mind azok neveiket ez papirosra írják,
vagy írassák minden félelem és szemérem nélkül.”49 A város közössége vállalta a
költségeket és támogatta, hogy kérelemmel forduljanak az összeülő országgyűlés-
hez. Követeknek megválasztotta a főbírót, a főjegyzőt és Treuer Józsefet – kiadva a
város hivatalos pecsétjével ellátott megbízólevelet is –, akik a kérelmet elviszik
Pozsonyba.   

Május végén foglalkozni kellett a város „régi temetőjének” (Szent László-kápol-
na mellett) helyzetével. A tanács „szívfájdalommal tapasztalta”, hogy az említett
régi temető oldalát „az agyagért némely tökéletlen keresztények azontáji lakosok”
annyira kiásták, hogy az eltemetettek csontjai az útra kerültek, és „az arra menők-
nek lábaik által tapodtatnának.”50 A tanács az agyagbányászatot azonnali hatállyal
megtiltotta és kemény büntetést helyezett kilátásba. De majd látjuk, hogy csak idő-
leges volt a bányászat szünetelése, mert 1807-ben ismét előkerül ennek a temetőnek
az állapota.

A városi piac (vagyis a mai Óváros tér) közepén fekvő Bogdán és Kajári csalá-
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dok házainak kérdése volt napirenden a május 25-iki tanácsülésen. Az említett csa-
ládok házait a püspök erőszakkal kisajátította azzal az indoklással, hogy helyükre
majd templomot épít. A tanács azon a véleményen volt, hogy ez a kisajátítás, majd
a templom építése csak a város kárára van, mivel az amúgy is zárt piacot tovább szű-
kíti. Úgy döntöttek, hogy panasszal élnek a vármegye gyűléséhez, egyúttal jelezve,
hogy az 1777. augusztus 18-án, a város által eladott Kajári házat akár vissza is vásá-
rolhatnák. De ugyancsak visszavásárolná az 1776-ban 2900 forintért, a várostól a
püspök részéről erőszakkal átvett Bogdán házat is. 

Az ünnepek alatti munkaszünetek be nem tartása miatt ismét több céhmestert
kellett a tanács elé idézni. Berken Sámuel, az asztalos céh vezetője ugyan megjelent
a törvényszék előtt, de „a városi magisztrátus szavára keveset hajt”, az ajtót becsap-
va eltávozott. Vády Ferenc a takács céh vezetője már elismerte „bűnösségét” és 2
forint büntetéspénzt fizetett a szabály megszegéséért.

Június 17-én, éjfél előtt hatalmas tűz volt a városban. Leégett hét ház, tetemes
károkat okozva. A tanács azonnal intézkedett: Szauer Pál és Klug Jánost megbízta,
hogy a kárvallottak megsegítésére indítsák meg a gyűjtést. A város törvényei szerint
a két elsőnek érkezett személy – Vári József és Szíjártó Imre –, akik megkezdték a
tűz oltását egy-egy forint jutalmat kaptak. Július közepére már az összegyűjtött
pénzadományt osztották el. A város lakosai összeadtak 126 forint és 6 krajcárt, amit
a kár arányában osztottak el: Huber János szappanos kapott 30 forintot, Boros János,
szintén 30 forintot, 25-25 forintot kapott Bokor Ádám és Paintaller György, míg
Painer János 13 forint és 6 krajcárt.  

Ezután nem véletlen, hogy a városban lévő Kálistó51 kitisztítását elrendelték. A
nemesség részéről Bolla György vett részt a munka szervezésében, illetve a város
bérelt fel napszámosokat. A kitisztítás után a tanács úgy rendelkezett, hogy a sertés-
gazdáknak tilos a Kálistóban „sörtvések behajtása, túrattatása és lajtokkal való víz-
hordása.” A tisztogatás egyébként 36 forint és 24 krajcárba került, amit a két közös-
ség a szokás szerint megosztott egymás között.

De az sem véletlen, hogy a tanács a júliusi tanácsülésen Boda Pál és Raksányi
György nemesek jelenlétében tárgyalta: a nemességnek nincs sem eszköze, sem
embere (éjjeli vigyázó) a tűzi károk elhárítására: „sem lajtorjája, sem csáklyája, sem
semminemű tűzi veszedelemre megkívántató szerszámai.”52 A kérdés rendezését, a
hiányok pótlását a nemesi közgyűlésig elhalasztották.   

A nyári hónapok bővelkedtek tűzesetekben. Szerencsére ezek „csak” egy-két
házat érintettek, de minden esetben megindult a gyűjtés a kárvallottak részére, illet-
ve minden alkalommal a város kifizette a tűzoltáshoz elsőnek érkező emberek jutal-
mát. A tűzesetek mellett bővelkedett az időszak „korhelykedéssel és fenyítésekkel.”

Augusztusban számoltak be Herczeg József németvarga legény duhajkodásáról,
aki három ízben is az éjjeli őrjárat elé került. Először Körcz György házánál került
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összetűzésbe a város katonáival, másodszor már a városi tömlöcből szökött meg,
átugorva Schittensam Miklós házának kőkerítésén, majd harmadszor a nemesség
őrsége elől szökött meg, beugorva Puntsoft Pál udvarába, ahol husánggal kelt birok-
ra Fejes János őrrel. A büntetése végül 12 pálcaütés lett, amit Jákói Sámuel deputá-
tus „osztott ki”.

Augusztus 12-én Gertner József képfaragó került összeütközésbe a törvénnyel.
Éjfél előtt az őrjáratot megtámadta, megcibálta hajukat. A börtönben egész éjjel
zajongott, az ajtón dörömbölt és káromkodott, az ajtót feszegette. Büntetését ő sem
kerülte el, amibe beszámították az éjjeli áristomot, de ezen felül „hat óráig tartan-
dó purger áristomra53 ítéltetett.”

Németh János bakter erkölcstelen megaviseletéért kapott kemény büntetést.
Először 12 pálcaütést, majd szóbeli figyelmeztetést, végül elbocsátották állásából.
Klug János deputátus Horváth Mihályt „csapta” meg az ítélet szerinti 12 pálcaütés-
sel, mert megtámadta az éjjeli őrjáratot. Ugyancsak Klug János volt az ítéletvégre-
hajtó Angyal Náni esetében, aki „némely katonákkal cimborált”, magáról megfeled-
kezett, az őrjáratot megbotránkoztatta. Büntetése 6 korbácsütés lett.

A magisztrátus ítélete ellen kelt ki Pust Franciska és Pust Antal, akik az árvaszé-
ki döntést bírálták, de legfőképp „Treuer József úr ellen motskos és rágalmazó ins-
tantiát adni és ezáltal böcsületes hírében, nevében gyalázni föl se vették.” A tanács
felháborodva utasította vissza a rágalmakat, majd az érintetteket 6 forint büntetésre
és két óráig tartó börtönre ítélte. Az ítélet felolvasása után „Treuer József úr Szent
István mártír példáját követvén mindenekrül megengedvén, szabadon bocsájtani”54

kérte a magisztrátust, amit elfogadtak.
Októberben ismét sor került a különböző városi tisztségeket betöltők cseréjére.

Volt, aki a 24 forint lefizetésével „megváltotta” a posztot, volt viszont, aki elfogad-
ta. Ugyancsak megtörténtek a városgazdai elszámolások, a különböző számlák
kiegyenlítése is. Majd következett november elseje, a bíróválasztás napja. A jelöltek
neveit Ábrahám Pál adta át a választó közösségnek. Jelöltek voltak a következő sor-
rendben: Suly Antal, Zsolnai Pál, Zsun István és Bötskey Pál. A főbírói posztra ismét
Suly Antalt választották.

Az 1802. év végén több tűzesetet is feljegyeztek a városban. Ezek ugyan nem
voltak nagy kiterjedésűek, de a félelem a városban a tűztől tapintható volt. A városi
tanács is igyekezett rendszabályokat hozni, azokat dobszó útján is kihirdette, illetve
igyekezett ezeket az óvó rendszabályokat betartatni. Ha kellett, keményen büntetett.
Mint azt tette 1803. február közepén. A büntetés kiszabásakor külön figyelmeztette
a város lakosait, hogy a rendszabályokban világosan olvasható (ezeket ki is dobol-
tatták), hogy „senki a piarcra, vagy az utcákra tüzet hordani és pipázni ne bátorkod-
jon.” Ennek ellenére Márkus Sára, Honecz Mihályné és Horváth Örzse a kemény
februári szeles időben fazekaikban a piacon tüzet hordoztak. Példás büntetést kap-
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tak: 6-6 korbácsütésre ítélte a város főbírája őket, amit Szijártó István városgazda a
piacon azonnal „ki is osztott.”

1803 – A temetésekről
Bizonyára az 1802/1803. év fordulója kemény telet hozott, mivel 1803. március

14-iki közgyűlésen Suly Antal városbíró javaslatára a város pásztorházánál55 egy új
szoba felépítését rendelte el a tanács a kemény tél áldozatainak, valamint a koporsó
és „Szent Mihály lovának” az elhelyezésére. Történt ugyanis, hogy a kemény tél sok
áldozatot szedett és a városnak nem volt olyan „különös háza” – a pásztorházon
kívül – ahol az elhunytak tetemeit a temetésig elhelyezhették volna. Előfordult, hogy
a Városházához, annak istállójába,56 sőt az udvarra is hurcolták ezeket a szerencsét-
len embereket. A döntés azonnali végrehajtást rendelt el.57

Nem egész egy évet előrelépve: A vármegye vizsgálatot rendelt el és a temetet-
len halottak, valamint egy önkényes házfoglalás miatt. Ismert volt, hogy a város
megvette Pákozdy István házát „az ügyefogyott, beteges és gyámoltalan utasok szá-
mára.” A házat azonban minden tiltás ellenére önkényesen elfoglalta nemes Csikász
Miklós. Az 1804. január 14-i tanúkihallgatáskor erre kérdeztek rá. A jegyzőkönyv-
ben olvasható:

1) „Tudja-e a tanú, hogy hány ügyefogyott [beteges, elesett] nyomorult betegek
haltak meg az udvarokon, szemeteken, kiket utóbb minden lelki vigasztalás nélkül a
városnak kellett eltemettetni? Hány megfagyott katonák és civilis utazók hevertek a
gané kupacokon?”58

2) A Szent Mihály lovát a koporsóval együtt – melyet a város csináltatott – ki
dobta ki a Pákozdy házból és hová? 

Az első tanú a 42 éves veszprémi lakos, Kurcz György mészáros volt. Elmondása
szerint Pákozdy István házát a város nemes és „közönséges” lakosai együtt vásárol-
ták. A múlt év szeptember 8-án Naider József – aki az egész városban nem talált
helyet – az ő pajtájában halt meg, majd másnap a város költségén temették el. De az
1803. évi nagy tél miatt a Vámosi úton is megfagyott egy ember a saját szekerén,
akit szintén a város temettetett el. Több évvel ezelőtt sok beteg francia és más nem-
zetiségű katonát is kénytelen volt a saját udvarába, pajtájába beengedni, akik ha
meggyógyultak, a saját ezredeikhez visszatértek. A halottakat viszont ismét csak a
városnak kellett eltemetni.

A másik tanú Pákozdy István volt, aki elmondta: amikor házát eladta, az új, saját
házának udvarán halt meg Tóth János, vak ember. De most is tartózkodik nála egy
hasonló világtalan, akit nem zavar el a portájáról, mert „a város nyakára nem lehet
küldeni, minthogy az ilyesek számokra semmi helyek nincsenek.”59 A második kér-
désre egyik tanú sem tudott felelni.

Egy házeladás, ami jól ismert helyszínen történt. Ugyan az adás-vételről szóló
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kötelezvény kiállítása még 1800. január 12-én volt, de a vételár kifizetése 1803.
május 7-én történt. A házat Mulay Borbála és Poskuldé János adta el ifj. Rudy
Mihálynak és Veninger Teréziának 1400 forintért. A ház a Stingli fogadó (ma
Korona Étterem és a Mackó cukrászda), a Kapuváry Antal háza és Veninger Imre
örököseinek háza szomszédságában volt.

Május 7-én – ahogy a jegyzőkönyvi bejegyzésekben később olvasható – „ször-
nyű nagy áradás volt.” Sok városi lakos jelentős kárt szenvedett, akik megsegítésé-
re többen is adakoztak. Így tett Hudits János tiszttartó is, aki 20 forintot adományo-
zott a városi szegények és kárvallottak javára. A kiosztást Bötskey Pál tanácsosra
bízták.

A tanács július 7-én foglalkozott ismét az árvíz okozta károkkal. Megállapította,
hogy az utcák az árvízben megrongálódtak. Helyrehozásuk a tanács megítélése sze-
rint nem csak a városiak feladata lenne, hanem mindazoké, akik azokat használják.
Így a piaci árusoké is, de kiváltképp az úgynevezett vidéki árusoké. Ezért kérelem-
mel fordulnak a királyhoz, hogy adja vissza a városnak a piaci helypénzszedési
jogát, ami még az 1744. évben megvolt, de amit 1768-ban megvontak a várostól.
Ebből a pénzből könnyen fel tudnák újítani a város tönkrement utcáit. Később –
évek múlva – elutasító választ kaptak kérelmükre. 

A századforduló utáni bíróválasztásokon a legtöbb esetben jelölt volt Treuer
József. 1803-tól a bíró helyetteseként vezetett le néhány tanácsülést, így az éves
jelölések sorában esetenként a második helyen szerepelt a listán. A választás és a
jelölés egyfajta koreográfia szerint történt: a régi bíró leköszönt hivataláról, elnézést
kért az elkövetett hibákért, leadta a város pecsétjét és kulcsait. Ezután történik a jelö-
lés, a választás, a megerősítés és ha szükséges az eskütétel. 

Ez így olvasható az 1803/1804-es katonaesztendő bíróválasztásakor (1803.
november 1.) a jegyzőkönyvben: „Ezen számos öszve gyülekezetre alkalmatosságot
adott a mai napon havazó föllegekkel tündöklő minden szenteknek emlékezetes
napja; mely napon az kegyelmes királyi resolutio szerént a jó pásztor az eő böcsös
nyájátul eddig is terhelt hivatallya viselésérül mindeneket megkövetvén, s teljes
engedelmet kérvén búcsúzik.”60 A városbíró Suly Antal volt, aki kérte, hogy most
más személyt válasszanak. A listán természetesen ő szerepelt az első helyen, míg
másodikon Treuer József. A bíró ekkor még – dacára kérésének – Suly Antal lett. 

Ezen a november 1-iki közgyűlésen még történt egy másik fontos esemény is. A
közgyűlésen elhatározták, hogy az archívum (vagyis a városi levéltár)
regesztálására61 már száz évvel ezelőtt is szükség volt, ezért: rendes havi fizetéssel
alkalmaznak egy „regesztrátort” – vagyis levéltárost. Személyéről még nincs dön-
tés, de felhívták a magisztrátus, a tanácsosok figyelmét az alkalmas személy kivá-
lasztására. 

Mennyit ér egy keszkenő? Nos, ebben az évben 1 forint 30 krajcárt – és 6 kor-
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bácsütést. Már akkor persze, ha valaki az említett keszkenőt62 ellopja, mint tette azt
Dolitsák Ferencné zsellérasszony. December 10-én Keczeli Györgyné mosótól
ellopta Esztergami Ignác főszolgabíró lányának keszkenőjét, majd azt hét darabra
vágta. A kárt meg kellett térítenie, de azon felül kapta a korbácsütés büntetést, amit
a szabadvajda azonnal „kiosztott” a tettesnek.

1804 – Borbírói számadás
A következő év januárjában – ami ezután több alkalommal is olvasható a jegy-

zőkönyvekben – a város kifizeti Treuer Józsefnek a megelőző években felvett 1000
Ft, majd néhány száz forint kölcsön után járó 6%-os kamatokat. Február 15-én pedig
ismét olvashatunk a borbírák éves számadásáról – ami majd évenként, mint egy biz-
tos napirendi pont ismétlődik. 

Kiss Márton és Pápay László városi borbírák a tanácsnak ezen a februári tanács-
ülésen számoltak be az 1803. szeptember 29. és az 1804. február 2. között eladott
bor mennyiségéről és a befolyt pénzről. Jelentésük szerint eladtak 42 és ½ akó óbort,
aminek adója 12 forint és 45 krajcár volt, 110 és ¼ akó újbort, ennek adója 22 forint
és 3 krajcár volt, valamint 1415 akó bort, aminek adója 353 forint 45 krajcár volt. A
borárulási bérleményből is szép summa jött (201 forint), így összesen 589 forint és
33 krajcárt kaptak. A befolyt összegből a borbírák – a jegyzőkönyvi dicséreten kívül
– kaptak 12 forint jutalmat, a város kasszájába pedig bevételeztek 577 forint és 33
krajcárt. 

A bevételek mellett májusban egy kifizetés: Vágner Ignác ácsmesternek 6 forintot
fizettek a város kapuja és pajzsa63 javításáért, majd egy házlevél, mely szerint Czekkel
Ignác a Piaci utcában64 lévő házát eladja 2800 forintért Schittensam József péknek. A
ház szomszédja Joannovics György,65 illetve maga a Piaci utca több oldala.

A városi adózó lakosság védelmét szolgálta a júniusban hozott tanácsi határo-
zat. Mint ahogy megállapították, a polétások nem az adók beszedésén munkálkod-
nak, mint inkább a „rendetlenséggel” és a szegény „adózó népnek a terheltetésé-
vel.” A döntés világos volt: ha a polétás nem az adó beszedésén munkálkodik,
majd a beszedett adót nem adja azonnal az adószedő kezébe, az adóvégrehajtást a
polétáson kezdik.

Ettől „emberségesebb” döntés is volt még ebben a hónapban: a városházánál a
tanács megnagyobbította az ambitust – az oszlopos, védett folyosórészt (még most
is látható) – egyben összekapcsolta a mellette lévő kis szobával, hogy az elkövetke-
ző téli időben aki ott „kénytelenített” állani, védett helyen legyen. 

A városi levéltár rendezése 
A július 7-iki tanácsülésen Gyöngy József ajánlatát tárgyalták, majd fogadták el.

Gyöngy József ugyanis elvállalta a városi levéltár regesztálását és elenchusba való
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rendezését. Fizetséget nem kér mindaddig, amíg nem kezdi az akták évszám szerin-
ti összeállítását. Utána fizetést kér, amit majd a város megszab. A város viszont egy
évig mentesítette mindennemű quartély (katonai beszállásolás) szolgáltatás alól.
Amiről a vármegye nem tudhatott, mert szeptemberben már kapitányi beszállásolás-
ra jelölték ki a házát. A város gyorsan intézkedett, hogy mentesítve van a szolgálta-
tás alól.

A bíróválasztás ekkor (is) úgy tűnt, hogy nem hoz nagyobb izgalmat – de várat-
lan fordulat történt. Ábrahám Pál, a püspökség ügyvédje bontotta fel a jelöltek neve-
it tartalmazó borítékot. Benne első helyen Suly Antal, majd következett Treuer (itt
Trajérnak írták) József, Bötskey Pál, végül Pápay László. A voksok többségével
Suly Antal lett a választott főbíró. Suly Antal azonban – dacára a tanács győzködé-
sének – itt nem jegyzett okokból, véglegesen leköszönt a hivataláról. A jelenlévő
Ábrahám Pál ezért azonnal újakat jelölt: Treuer József, Bötskey Pál és Pápay László
sorrendben. Ekkor a bírói posztot Bötskey Pál nyerte el. Gondolták a jelenlévők,
hogy befejeződött a választás, azonban „némely nyughatatlan bujtogatók által nótá-
rius úr ellen is balha gyűléseket tartván,”66 lemondását követelték. A jelenlévő püs-
pöki képviselő a jegyzőt még megvédte, a városi közösség pedig további fél eszten-
dőre jegyzői hivatalában megtartotta. Igaz, később a jegyző Tóth Mihályt a városi
tanács elküldi állásából, sőt a jogtalanul felhasznált széna és egyéb javak miatt min-
tegy 250 forintos hátralékát is behajtják tőle. Tóth 1807-ben végleg elhagyja a
várost.

1805 – Ítélkezések és büntetések, valamint a Kórház bővítésének kezdete
Nem mindennapi esetről írtak bejegyzést a városi közgyűlés jegyzőkönyvébe

1805. január 9-én. Történt, hogy Treuer József lakásába betörtek, a padlásról ellop-
tak egy keszkenőt. A tolvajt elfogták, aki Krauz Rézli nevezetű csavargó személy
volt, akit természetesen azonnal tömlöcbe zártak. Krauz Rézli (a név alapján inkább
Rozália – Rézi, vagyis nő) „mint magányosan árestomba tétetett személy, ugyan
Trajer József úrtól ellopott keszkenyő által magát megfuitani [vagyis öngyilkosságot
akart elkövetni] szándékozván, és már az keszkenyő elszoríttás által fél életben talál-
ván, de mind azon által a személy vigyázás után az hajdú által azon gyilkolás végre
nyakára kötött keszkenyő kézzel levágattatván, minek utána már több ilyetén szeren-
csétlen esetek történtek, azoknak eltávoztatásokra determináltatott, hogy azonnal az
lakatos által azon áristomban kívántató karikát és béláncolásra kívánt lánc megcsi-
náltassék, hogy az ilyetén tolvai rabok magok életét is megtarthassék, ne hogy ma
holnap az magisztrátus szoros felelet terhe alá vonattassék.”67

Jószerivel minden egyes alkalommal, tanácsülésen téma volt a város tűzbizton-
sága. Hol szabályokat hoztak, hol az esedékes büntetések befizetését számolták el a
tűzi kasszába, hol ismételten kihirdették a tiltó rendelkezéseket. Mint például már-
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cius 9-én, amikor a piaci kofákat eltiltották „az alattok tartandó szokott tűztül”,
valamint megtiltották az utcai pipázást. A büntetési ítéletre sem kellett sokat várni,
miután a tilalom ellenére Gyeney Takácsné, Koczkás Istvánné, Bazsa Ferencné és
nemes Hátmeg Jánosné a tilalom ellenére „tüzellő fazékokban szana szét a piar-
con tüzet hordozni föl le vévén, ezen vakmerő cselekedetekért”68 másoknak oku-
lására és a maguk tanulságára büntetésként a tűzi kasszába egy-egy forint és 7
krajcár büntetéspénzt kellett fizetni. A nemes városi lakos ügyét a szolgabírónak
adták át ítéletre. 

Köz- és erkölcsrend megsértéséért ítélte el a tanács Keresztes Katalin visszaeső
tettest, aki nem tartotta be Istennek és a világi törvényeknek rendeléseit, a városi
lakosokat erkölcstelen viselkedésével megbotránkoztatta. A kiszabott 12 korbácsü-
tés büntetés kiszabására az adott okot, hogy Keresztes Katalin nem átallott nemes
Fauszt úr és Ráy György hentes „kocsisaival éjfél tájban a Tégla vető csárdához69

faitalankodás kedviért kimenni és […] egész éjszaka zavargása által másoknak bot-
ránkoztatásával rossz erkölcsit megmutatni.”70 A korbácsütést az elítélt azonnal
megkapta. 

Ebben az évben, augusztus 6-án egy házvásárlással alapozták meg a veszprémi
kórház kiépítését. A bejegyezés szerint: „Koczkás Istvánné az város Pásztorháza
déli szomszédságában fekvő házát 350 forinton Papkeszi birkásnak eladván, mely
eladás a méltóságos uraság uradalmi prefektusa tettes [tekintetes] Rohonczy Pál úr
a várossal közölvén, mivel hogy azon házra az közönséges városnak szüksége
vagyon, hogy azon pénznek fölvételivel, mely Pákozdi házért deposítumban [letétbe]
adatott, megtartassék, determináltatott [meghatároztatott], mely pénznek hol létele
és fölvételére Jády Ferenc és Gyöngy József deputátus urak exmitáltatnak [kiküld-
tetnek] relátiójukat [előterjesztéseiket] elvárván.71 Szeptember 14-én már jelentet-
ték, hogy a ház vételárának foglalóját, az 50 forintot is utalványozták, majd 28-án
újabb 100 forintot utaltak át. Az építkezés megkezdése után – ha lassan is – de foly-
tatódott, apránként építették át, majd 1808-ban került nádtető az épületre. Később
látni fogjuk a számadást is a kórház elődjének elkészültéről, most csak az „indítást”
mutattam be.  

1805. augusztus 26-án egy házeladásról szóló engedélyt adott ki a tanács. Az
eladó Fassing Sebestyénné, aki Szauer Pál és Langer Ferenc órás házai72 között
lemenő kis utca végén fekvő házát adta el a veszprémi zsidó közösségnek 1000
forintért. A házban a zsidó közösség iskoláját nyitják majd meg. Szeptember 14-én
ismét egy „házlevél”. Ebben olvasható, hogy Szauer Pál és neje Bisitske Klára elad-
ja a Piaci utcában lévő házukat 10 000 forintért Francz Ádám73 patikáriusnak és
feleségének Reiman Erzsébetnek. A házat délről Stonájovics György háza74 és az
úgynevezett Buhim völgyre lemenő kis utca75 határolja.

A bíróválasztás a szokásos rendben történt az 1805/1806-os katonaesztendő kez-
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detekor, 1805. november 1-én is. A jelölti lista első helyén Bötskey Pál leköszönő
bíró, a másodikon ismét Suly Antal volt, majd következett Szentes Sámuel és végül
Rudy Mihály. Közülük a város közössége ismét Bötskey Pált választotta meg
Veszprém főbírájának. Bíráskodása ez esetben rövid ideig tartott. Már a következő,
november 18-iki közgyűlésen bejelentették, hogy Havranek orvos „bizonyos nyava-
jának orvoslása végett” Bötskey Pálnak teljes nyugalmat írt elő. A jegyzőkönyv az
okot nem részletezte, mindenestre súlyosnak tűnt, hiszen az ülésező tanácsban visz-
szaadja – még ha csak ideiglenes is és a gyógyulásáig – a bírói pálcát, helyette a
tanács egyhangúan Treuer József tanácsnokot – mint helyettes városi főbíró – ültet-
te a bírói székbe. Treuer József ettől az időponttól gyakorolta a városi főbírói jogo-
kat, de felügyelte a városi árvak vagyonát is. Mindenesetre ekkor a tanács még úgy
kezelte, hogy mindkét posztot egy személy is betöltheti.

Ismét egy házlevél november 9-ről, amiben olvasható, hogy Fenc György és fele-
sége Czimblui Terézia eladja a Jeruzsálem-hegyen Ruzicska Ignác76 és Juhász Jónás
szomszédságában lévő házát Szilvásy Jánosnak és feleségének 470 forintért. A ház
nem volt sokáig Szilvásy tulajdonában, mert 1807. június 6-án már házlevelet kért,
mivel házát eladta Bauman Ferdinánd német szabó mesternek. A szomszédok
ugyanazok voltak. 

A városi archívumának védelme érdekében döntött a tanács – immár Treuer
József vezetésével – november 30-án, hogy a „veszedelmes közállapotok” miatt,
valamint a bizalmas és titkos iratok megkívánt védelme érdekében a városi levéltár-
nak biztonságos vas ajtót és kő ajtóoszlopokat csináltat. Két hét múlva, december
14-én már az ajtó elkészült kőoszlopainak fizetését könyvelte el a városi pénztáros.

1806 – Évközi változás a főbíró személyében   
Az 1806. február 15-én tartott közgyűlés elég viharosra sikeredett, ahol a váro-

si közösség elégedetlen volt a bíróváltással, nem fogadta el Bötskey Pál és a tanács
előző döntését. Az említett ülésen megjelent Péteri Takács József több vármegye
táblabírája és a veszprémi káptalan ügyésze, valamint Károvecz Ferenc a püspökség
gazdatisztje.

A közgyűlés azzal kezdődött, hogy három személy Bötskey főbíró vezetésével
követségbe indult Suly Antalhoz, megkérve: ha betegsége engedi, jelenjen meg a
tanács előtt. Amikor Suly tanácsnok megjelent, folytatódott a közgyűlés, ahol egy, a
tanácshoz beadott kérelmet ismertettek. Ebben olvasható: A város választó közössé-
ge városi rendes bírónak választotta november 1-én Bötskey Pált. Három hét után a
választott bíró betegségre hivatkozva, bírói hivatali ténykedését szüneteltetni akar-
ta. A városi közönség ekkor másik bírót akart választani, azonban Bötskey azt közöl-
te, hogy nem válik meg a bírói poszttól. Ezt a városiak tudomásul vették és elfogad-
ták. Azonban még ezen a napon Treuer Józsefet – a tanács közreműködésével –
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maga helyébe kinevezte. A közösség azonban ezt a váltást nem ismeri el, mivel
Treuer József nem választás útján került a bírói székbe.

A tiltakozásuk okai között szerepel, hogy:
– Treuer József egy személyben és egy időben nem lehet bíró és gyámatya. 
– Nem a városiak választották „szabad voksok által”, csak Bötskey Pál nevezte

ki utódjának.
– Mivel nem közakaratból választották, nem „hiteztetett” (bírói eskü), pedig a

régi hagyományok szerint a rendesen választott bírót a templomban a lelkipásztor
szokta meghiteztetni.

– A közösség nevezetes hibának találta, hogy a meghalt katonákat nem kellő tisz-
telettel és alapossággal temették el. Ennek „okánál mást nem gondolhat [a közös-
ség], hanem vagy azt, hogy két bíró volt, és így közös lónak turos [így!]a háta, vagy
ha egy bíró volt, az nem rendesen választatván, rendes ítéletet nem is tett.”77

– A városi adózó lakosok a háziadót magasnak tartották, az adózási rendszabá-
lyok befejezetlenek, aminek kidolgozását, a közösség sürgette, de a magisztrátusban
többször visszavonták annak bevezetését. Mindezek miatt a városi közösség a
tanácsban uralkodó zűrzavar beszüntetésére, a békesség elérésére a tanács megújítá-
sát és új választást akar.  

A kérelem és az akarat előadása, kinyilvánítása után Bötskey Pál betegségére
hivatkozva kérte felmentését. Azonban a város közössége, valamint a püspökség és
a káptalan képviselői ezt nem fogadták el, de nem álltak el az új jelöléstől és válasz-
tástól sem. Végül a következő módon oldották meg:

– A kérelemben jelzett első okra hivatkozva eldöntötték, hogy egy időben egy
személy nem lehet bíró és az árvák vagyonának kezelője. Ezért „Treuer József úrnak
a bíróság viselésében eddig bizonyított szorgalmatosságáért, mind a méltóságos
uraságok, mind a város részéről köszönet mondatott.”78 Vagyis elmozdították a
bírói székből.

– A második okra hivatkozva: a bíró időközbeni felváltására csak a földesurasá-
goknak lenne joga. Most azonban a városnak kedvezni akarnak és városi főbírónak
jelölik Suly Antalt, Szente Sámuelt és Rudy Mihályt. A város Suly Antalt választot-
ta meg városi főbírónak.

– Figyelemmel a harmadik okra, a tanács eldöntötte, hogy a választott bíró
„hiteztetése” másnap délelőtt 11 órakor történjen meg a templomban. Az esemény-
re a tanács több tanácstagot, deputátust és „városi embert” kijelölt.

– A negyedik okra megállapították, hogy amikor jelentették Treuer Józsefnek a
sírok hanyag készítését és a temetést, ő azonnal intézkedett. De, hogy a jövőben
hasonló eset ne történjen, a tanács elrendelte: a hasonló temetéseknél (vagyis a
városban meghalt katona, ismeretlen személy) legyen jelen a városi magisztrátus
egyik tagja, a temetést pedig a város hajtassa végre.
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– Az említett ötödik okra a tanács kijelentette, hogy a magisztrátus megújítását
elhalasztják. Határoztak azonban arról, „hogy minél előbb hatvan városi előkelő sze-
mélyek kineveztessenek, akik a jövendőben a közönséges gyülekezetet reprezentál-
ják, mivel ez nagy alkalmatlansággal és idő mulasztással szokott megtörténni, kik-
nek kinevezése után, ha valami szükséges adja magát elől, nem a közönséges város,
hanem csak az 60 személy hívassanak össze.”79

Mindezzel a döntésekkel még nem ért véget a meglepetésekkel teli tanácsülés.
Suly Antal – immár megválasztott városi főbíró – kijelentette, hogy ő a továbbiak-
ban Tóth Mihály jegyzővel nem hajlandó együtt dolgozni. Sorolta az érveit is: Tóth
városi jegyző a magisztrátusban zűrzavart csinált, a tanács tagjait egymásnak uszí-
totta. Saját lovait a város költségén és szénáján a város istállójában tartotta. A kibá-
nyászott és a városi építkezésekhez felhasználni tervezett faragott köveket a saját
házához hordatta, engedély nélkül fejtetett követ a város kőbányájából, amikből a
saját házát építette. Mindezen okok felsorolása után Tóth Mihályt a tanács hivatalá-
ból elbocsátotta és az okozott kár megtérítését rendelte el. Elbocsátásával egy idő-
ben a levéltár kulcsait azonnal elvették tőle.

A március 5-iki közgyűlésen Arlet Jakab beszámolt arról, hogy a menesztett
városi jegyző csak március 8-án adja át a még nála lévő aktákat. Ugyanakkor a váro-
si jegyzői hivatalra Suly Antal főbíró 50 forintos fizetéssel Csirke János80 ügyészt
kérte fel. Igaz, egy küldöttséget is menesztettek Csirke ügyészhez, hogy ezzel a
kevés fizetéssel is vállalja el a városi jegyzői állást.

A tanácsülésen egy becsületsértési ügy is borzolta a kedélyeket. Halasi József
deputátus a városi gyülekezet előtt imposztornak és városi csalónak nevezete a főbí-
ró Suly Antalt. A tanács felháborodott, de lehetőséget adott Halasinak, hogy bizo-
nyítsa igazát. Addig is mondjon le deputátusi helyéről – határozott a tanács. Pápay
László védelmére kelt a bírónak, és kijelentette: Halasi addig nem lesz becsületes
ember, amíg nem követi meg Suly Antalt. A „közönséges város” a végén elbocsátot-
ta Halasi Józsefet. „Suly Antal úrnak pedig sok érdemei megesmertetvén, azon plety-
ka félre tételével […] szerencsés és hosszas élet kívántatik.”81 Halasi József később
sem nyugodott, továbbra is nyilvánosan becsmérelte a városi bírót, aminek becsület-
sértési per lett a vége. A jegyzőkönyvek már nem szólnak annak befejezéséről. 

A másik eset, ami „izgalomba” tartotta a tanácsot és a város közösségét: a „raga-
dós nyavalya” újbóli terjedése. A betegség során kialakult járvány megfékezésére a
tanács elrendelte a polétásoknak, hogy a városrészükben írják össze a beteg egyéne-
ket. A kór miatti gyakori haláleset következtében megszaporodott a tanács tagjainak
munkája is: állandóan kimutatásokat, jelentéseket kellett készíteni, emellett a meg-
haltak értékeinek árverezése is munkát adott. A tanácsbeliek közül is többen meg-
haltak, azok pótlása a leterhelések miatt szükségessé vált. Néhány személyi kiegé-
szítést végrehajtottak a márciusi közgyűlésen, egy-két esetben Suly bíró azonban
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türelmet kért. Viszont a tanácstagok megmakacsolták magukat: addig nem mennek
el, míg minden üres helyet nem pótolnak. A bíró beadta a derekát, megválasztották
az új deputátusokat, akik azonnal letették az esküjüket is.

Majd a közgyűlés zárásaként Treuer József tanácsos – bár a magisztrátus és a
„közönséges város” nyomatékosan kérte maradását – lemondott tanácsosi helyéről.
Az okokról ugyan nem ír a jegyzőkönyv, de minden bizonnyal szerepet játszottak
ebben az elmúlt tanácsülés eseményei, a bíróváltás körül kialakult zavar.
Lemondását végül hivatalosan majd csak a március 22-iki tanácsülésen fogadták el.  

Az új városi főjegyző – Csirke János
Március 15-én végül megoldódott a városi jegyző helyének betöltése is. Csirke

János „érdemes és főbb helyeken is ismeretes karaktere az városi magisztrátusnak
és közönségnek nagy bizodalmát megnyerte.”82 A városi magisztrátus és a felkért
Csirke János „rendes és törvényes ügyész” megegyezett a javadalmazásról is: 200
forint fizetés, 10 öl tűzifa beszállítva, 50 font gyertyának való faggyú, továbbá a
„szokásban volt mellékesek” és a szabad kvártély (lakás). A város közönsége a meg-
egyezés után „vivát” kiáltással felfogadta, ami után Csirke János letette az esküt is. 

Döntöttek a bíró fizetésének megemeléséről is, hivatkozva Suly Antal eddigi
önzetlen munkájára, a megnövekedett drágaságra és arra, hogy a bírói feladatai
egyre szaporodtak. A fizetését 50 forinttal, illetve a tüzelőfa járandóságot 5 öllel
megemelték.

Suly Antal ugyan megköszönte a kiegészítést, de inkább az elképzeléseiről
beszélt: feltett szándéka, hogy a városi levéltár – az archívum – „regesztráltasson és
rendes elenchussa az actáknak készíttessen.”83 Mindezt a város hasznára és a pon-
tos rendtartásra hivatkozva vezette be. A tanács a javaslatot elfogadta, a frissen kine-
vezett jegyzőnek feladatul szabta, de kinevezett a tanácsból mellé egy segédet is
Gyöngy József személyében, aki majd Csirke János útmutatásával segít az említett
feladat elvégzésében. A regesztrálási munkák fizetségét mindkét személynek mun-
kanaponként egy-egy forintban állapította meg a tanács.    

Kopácsy József84 esperes, városi plébános az április 19-iki közgyűlésen szemé-
lyesen kereste fel a tanácsülést. Panaszt, de inkább bejelentést tett, hogy a sírásók a
sírgödröket igen csekély mélységűre ássák, ami miatt az eltemetettek bomló földi
maradványa fertőzi a levegőt. A tanács azonnal, és határozott rendelést tett: „hogy
akár pénzért, akár magok halottyaik szükségére a sírt ásók legalább is egy öl [kb.
1,9 méter] mélységű gödröket ássanak.”85 Ha nem az előírásnak megfelelően ásnak
sírgödröket, kemény büntetést kapnak. Az ellenőrzések végrehajtására Gyöngy
József tanácsost nevezték ki. 

A város körül viszonylag nagy kiterjedésű erdős területek voltak, annak egy
része a „közönséges város”, míg más része a „városi nemesség” tulajdonában volt.
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Az erdő területe egybefüggő volt, annak hasznából megosztva részesedett a két
közösség. Az erdők felügyeletét, az elszámolást a két közösség részéről kinevezett
erdőinspektorok (erdőfelügyelők) végezték. Májusban terítékre került, hogy az
erdőinspektorok egész évben kitermelnek fiatal fákat karónak, póznának és eseten-
ként házfedélnek. Ez a rendszertelen vágás gátolja a fák természetes fejlődését,
károkat okozva a közösségnek – mondta ki a tanács. Ezért – közösen a nemességgel
– úgy határoztak, hogy a város erdejeiből május 1. és szeptember 1. között tilos élő
fát kitermelni, kivéve, ha arra a két közösség vezetője, vagy a tanács nem utasítja az
inspektorokat. A május 28-iki városi közgyűlésen ez ügyben megjelent a nemesség
képviselője, Raksányi György perceptor86 is, aki teljes mértékben egyetértett a
hozott döntéssel. Ezt még kiegészítette azzal a javaslattal, hogy az évenként kialakí-
tott vágásokba néhány évre a marhahajtást is tiltsák be. Nem értett egyet viszont
azzal, hogy a feladatot a kinevezett erdőinspektorok végezzék. Javaslata szerint arra
legalkalmasabb – és természetesen bízzák is meg a főinspektori teendőkkel – nemes
Tumler Henrik.87 Ezzel elejét veszik annak, hogy hibás döntést hozzanak az erdő-
felügyelők, ami a püspökség és káptalan között jelenleg is folyó perben a városnak
kárára válna. Még ezen a tanácsülésen könyvelték el az ún. Koczkás ház – kórház
megvételének, a nemességre eső egyharmad összegét, vagyis a 116 forintot egysé-
gesíteni.88

A városi szegényház gondviselőjének, Kopácsy József plébános jelenlétében tar-
totta következő ülését a városi tanács, amikor a városi szegények helyzetét tárgyal-
ta. Elhatározták, hogy azokat a szegényeket, akik akár a szegényházból kapnak élel-
met, akár engedélyük van a városi koldulásra, helyzetüket, engedélyüket leellenőr-
zik. Amennyiben megállapítják, hogy valóban szegények, elesettek, azokról egy
névjegyzéket készítenek, amit átadnak a város hajdúinak, a piaci felügyelőknek,
hogy a szükséges és azonnali ellenőrzést végre tudják hajtani. Aki nem szerepel a
jegyzéken, „azokat árestomba hozzák, mint szemtelen koldusokat.” Rendelkezett a
tanács arról is, hogy akik koldusigazolvánnyal (pecsétes szegények) rendelkeznek,
azok vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órára a városházán kötelesek megjelenni,
majd névsorolvasás után istentiszteletre kell menniük. Aki nem hajlandó elmenni,
„elsőben pirongatást, másodszor korbácsot is kapnak, harmadszorra pedig, mint
jobbíthatatlanok, pecsétjeiktől is megfosztatnak.”89Az elhunyt és pecséttel rendel-
kező koldusoknak kiadott igazolásokat – hogy mások ne élhessenek vissza a koldus-
igazolvánnyal – Miller János piaci vizsgáló a tanács megbízásából az átadott név-
jegyzék alapján köteles a hozzátartozóktól beszedni.    

Az 1806. június 14-iki tanácsülésnek egyik témája mi is lehetne, mint a tűzi
veszedelem elhárítása. Városi lakosok jelentették a tanácsnak, hogy Denszler Ferenc
pék udvarában veszélyes mennyiségű fa van összerakva. A kiküldött deputátusok
megállapították, hogy a fa mennyisége és állapota valóban veszélyes. Intézkedtek,
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hogy a pék 14 napon belül más, biztonságosabb helyre rakja át. De egyúttal meg-
vizsgálták a többi pék házát is. Így Schittensam József, Sáfrán György pékmestere-
két is. Hibát csak Sáfrán Györgynél tapasztaltak, akinél szintén szabálytalanul volt
tárolva a tűzifa.

Néhány hónapot előreszaladva a történetek folyásában: augusztus 6-án Kopácsy
József városi plébános azért kereste meg a városi magisztrátust, hogy a katolikus
közösség napszámosokkal közreműködjön a paplak tetőzetének javításában. A levél-
ben Kopácsy esperes tételesen felsorolja, hogy mennyi segélyt gyűjtött: a Piaci isko-
la számára 100 forintot kapott Kapuváry plébánostól, 200 forintot meg nem nevezett
kanonokoktól. Tomsits Mihályné végrendeletében hagyott 200 forintot a Piaci és a
temetőhegyi iskolák javára, amit a napokban adott át. Az iskolák fenntartása a város
katolikus közösségének a feladata. Ha nem segít a város, kénytelen lesz az 500
forintot a plébánia javítására felhasználni addig, amíg végzést nem kap arra, hogy a
város teljesítse kötelességét. Ha nem teljesíti a város a kérését, akkor a Királyi
Helytartótanácshoz fordul és nem kételkedik annak döntésében. „Akkor lesz e köny-
nyebb és tisztességesebb a városi katolika kösségnek ezen summát helyreállítani,
vagy most kötelességet teljesíteni?”90 – teszi fel a kérdést „illő tisztelettel” Kopácsy
József, a későbbi veszprémi püspök, majd esztergomi érsek.

A város katolikus közössége azonnal levelet írt a káptalannak, mint az egyik
földesuraságnak, hogy tisztázza a kérdést. A vonakodásuk legfőbb oka – mint írja
a katolikus közösség –, hogy bizonytalan a paplak jogi státusa. Kérdése, hogy
Bajzáth püspök a jelenlegi Kopácsy házat vajon átminősítette-e „parókiális
házzá”? Mert ha most a város engedve a kérésnek teljesíti azt, vajon a későbbiek-
ben ismét lesz-e hasonló? Ezért azt kérik a káptalantól, hogy a kérdéses házat
minősítse örökös parókiális házzá. Egyébként a városnak az volt az álláspontja,
hogy nem köteles az úgynevezett stólapénzen túl más szolgálattal a városi plébá-
nos rendelkezésére állnia.  

Betörtek június 20-án a temetőhegyi Szent László-kápolnába – olvasható a ta-
nács június 21-iki jegyzőkönyvében. A rablók elvittek magukkal egy aranyozott
ezüst kelyhet, hozzá való tányérral és kéttenyérnyi szélességű csipkékkel körülvarrt
terítőt. Azért, hogy a tetteseket kézre kerítsék, a város levélben fordult Pápa város
magisztrátusához: figyelje a városában lévő ötvösöket, gombosokat, hátha felbuk-
kan a városban a rablott ötvösmunka.

Az augusztusi tanácsülésen ismét téma volt Treuer József lemondása a tanácsosi
helyről. Ugyan már többször is az volt olvasható, hogy törölték a tanácsosok sorá-
ból, de a 13-iki ülésre ismét meghívták. Kérték, „hogy akkori szavát vonná vissza és
helyit foglalná el. Mindazáltal az egybegyűlt városiaknak kérése is semmit sem hasz-
nálván, a tanács urak sorából kitöröltetett.”91 Így véglegessé vált, hogy egy taná-
csosi szék megüresedett, amit ezen az ülésen azonnal be is töltöttek. A bíró a depu-
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tátusok közül Rájzinger Györgyöt, Branstetter Józsefet, Devecseri Istvánt és Orbán
Istvánt jelölte. Voksok többségével Branstetter József kapta Treuer József megüre-
sedett tanácsosi székét. A városi gyámatyai hivatalt azonban továbbra is ő, Treuer
József vezette.

Október 16-án ismét a piaci rendtartással kellett foglalkozni. A tanács azt tapasz-
talta, hogy a piacon a kásamérők és a disznóhúst árulók a sátraikkal elfoglalják az
utakat, különösen a várból lejövő utcát. Sokan alig tudnak megfordulni a kézikocsik-
kal, a vizes korsókkal (a várban lévő kútról is hordták a vizet), és ezért a városi
magisztrátust vádolták gondatlansággal. A tanács intézkedett, kidoboltatta: a kásá-
sok és a húsárusok beljebb, a kenyéráruló hely,92 valamint az úgynevezett Burgun-
dia és a régi serház93 felé állítsák fel sátraikat, így nagyobb hely marad és a szeke-
rekkel is meg lehet fordulni.

Az 1806. november 1-iki bíróválasztás rendhagyó módon kezdődött, miután nem
jelent meg bíróválasztási napon a két földesúri hatóság képviselője. Mit lehetett
tenni: a tanács Devecseri István és Tomsics József deputátusokat kinevezte küldött-
nek, akik elmentek a püspökségre és a káptalanhoz, hogy a meghatalmazott képvi-
selőiket meghívják, illetve elhozzák a jelöltek neveit tartalmazó borítékot is. A depu-
tátusok visszaérkezésük után jelentették a tanácsnak: Olyan tájékoztatást kaptak,
hogy a püspökség és a káptalan nem tudott megegyezni a jelöltekben, ezért a válasz-
tás elhalasztását kérték. Holnap, vagy esetleg más napon választanak – így a jelölő
hatóság képviselői. A választó közösség azonban úgy ítélte meg, hogy Suly Antal „a
város dolgai folytatásában és oltalmazásában való készségét, fáradhatatlan iparko-
dását és példás hívségét”94 bizonyította, azért őt – nem várva a földesuraságok jelö-
lését – egy szívvel és szóval ismét bíróvá választotta. Határoztak arról is, hogy a tör-
téntekről beszámolnak a püspöknek és káptalannak, amivel megbízták Csirke János
főjegyzőt és Gyöngy József tanácsnokot.

November 2-án ismét tanácsülést tartottak, ahol megjelent Gyurics András, a
püspökség ügyvédje, akik közölte: a püspökség részéről jelölve voltak Suly Antal,
Bötskey Pál, Rudy Mihály és Szente Sámuel. De azt is közölte, hogy a püspökség a
városiak választásával megelégszik, elfogadja. Ezzel a mostani jelöléssel csak a régi
szokás szerinti aktust kívánta megtartani. A jelenlévő közösség továbbra is kitartott
választása mellett és Suly Antalt végleg bíróvá választotta.

A tanácsülések közül az egyik zárásaként november végén, illetve a következő
év nyitásaként – január végén – is a városi lakosok biztonságával kellett foglalkoz-
ni a tanácsnak. Novemberben egészen közelről érintette a városi tanácsnokokat az
utcák, pontosabban az egyik fő utca eltorlaszolása. Ugyanis Francz Ádám patikári-
us a megvett házánál építkezésbe kezdet, a kitermelt földet pedig egyszerűen csak
kihordatta az utcára. Ez pedig a vele szemben lévő Városháza bejáratát torlaszolta
el, mindenestre a tanácsnokok és természetesen a Városházára igyekvők, nehezen
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tudtak bemenni. Azonnali döntés: Francz Ádámot „Ezennel szorosan köteleztetik,
hogy legfeljebb 17 nap alatt a földet onnét okvetlenül eltakarítsa.”95

Már sokkal veszélyesebb volt a másik eset, amit a Buhin völgyében tapasztaltak.
A Buhim völgyébe levezető utcában, gyakorlatilag a gyalogút vonalában lévő kút
minden külső védőkorlát, káva nélkül, nyitottan tátongott.96 Életveszélyes minden-
kire, de főképp a gyerekekre. A tanács azonnal eldöntötte, hogy a kutat használók –
vagyis az ott lakók – azonnal javítsák ki, tegyenek rá kútkávát és korlátot. De a
Buhim völgyben lévő másik kútra is, melyet Büdös kútnak97 neveztek, ami a Buhim
völgyi utcából a Dombra vezető kis utcában van, szintén védelemmel kell ellátni. A
feladatot a tanács elrendelte, de az ott lakók nem igen igyekeztek eleget tenni a ren-
delésnek, mivel 1807. június 6-án ismét csak azt állapította meg a tanács, hogy a kút
továbbra is életveszélyes, senki nem csinált semmit. Ekkor kinevezték Kis Márton
deputátust, hogy a kútkávázást csináltassa meg, majd annak költségét a környéken
lakóktól végrehajtás mellett szedje be. A tehetetlenség elég hosszú ideig tartott, mert
az 1811. január 6-iki tanácsülésen még mindig téma volt a Büdös kút veszélyes álla-
pota. Ismét egy kinevezés és megbízás, hogy a veszélyes állapotot meg kell szüntet-
ni a nemességgel egyetértésben. 

1807. februárban egy újabb közbiztonsági kérdés, de ez már a vármegye utasítá-
sára. A vármegye február 7-iki ülése után közölték a településekkel, hogy az 1793.
évi közbiztonságról szóló királyi rendeletet megújították, életbe léptették. Mindezt
az elszaporodott rablások, gyilkosságok miatt. A tanács a február 21-iki ülésén tár-
gyalta, majd hirdette ki és dobszó mellett közhírré is tette a rendeletet. E szerint min-
den bűnözőnek, rablónak feleségét, gyermekét el kell űzni lakóhelyéről, sőt azokat
is, akik ezeknek szállást ad, befogadja őket. A községi, városi bíróknak kötelességük
a legszigorúbban eljárni a rablókkal, gonosztevőkkel, illetve azok családjával szem-
ben. Aki a körözött gonosztevőt élve elfogja és átadja a hatóságnak, 50 forint, aki
megöli és a tetemét adja át, 25 forint jutalmat kap. Természetesen ezen felül – a
bűnöző „népszerűségétől” függően – plusz jutalom is adható. Ezen kívül a gonosz-
tevők menedékhelyeit az erdőkben – ha rábukkannak –, valamint a pusztákon lévő
tanyákat le kell rombolni.

És most ugrás a mába: Részlet Veszprém város 2011. évi közgyűlési rendeleté-
ből: A „város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy akik a város
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tisztelet-
reméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legmél-
tóbb kifejezéseképpen város”98 díszpolgári címet adományoz. Ez a cím az érintettet
– más egyéb mellett – díszsírhely is megilleti. Új keletű a rendelkezés? Nem, hiszen
1807. február 23-án – 204 évvel korábban – Veszprém „közönséges lakosainak”
közgyűlés a következő határozatát hozta: „A közönséges dolgok folytatása mellett
való hívséges fáradozás, annyival inkább, midőn az, minden jutalom nélkül, csupa
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hazafiúi buzgóságból lészen, valamint az életre valókra nézve különösebb tiszteletet
érdemel, úgy méltó, hogy akik ilyes érdemekkel fényeskednek, azoknak emlékezetek,
még elhunytuk után is, a maradéknál fennmaradjon, és kivált az háládatos érzés, az
olyan érdemes személy eltakaríttatásokkor, szembetűnő jellel, és tiszteletadással
bizonyíttasson meg. Ezen nemes érzéstől indíttatván, mind az városi érdemes tanács,
mind a deputátus urak és számosabban egybegyűlt hatvanasok közös akarattal meg-
határoztatott: hogy ezutánra midőn egyik, vagy másik közül valamelyiknek halála
történik, eltakaríttatásokkor a számosabb elkísérés mellett, az hideg tetemek kivite-
lére, az utcabírák által, a hatvanasok közül illendő számmal kirendeltessenek, a töb-
bek is pedig meghívattassanak.”99

Mint ahogy kifejezi rosszallását is, amikor valamilyen formában sérül a köz
érdeke. Sérül a város „régi dicséretes szokása és jussa”, éppen a városi lakosok
miatt – mondta ki a közgyűlés. A végrendeletek készítésére és az abban foglaltak
végrehajtására újabban nem a városi tanácsot kérik fel, hanem másokhoz fordulnak.
Pedig éppen a városi tanács lenne a legalkalmasabb arra, hogy a végrendeletet írás-
ba foglalja, hiszen rendelkezik a megfelelő tudással. De ő lenne a hívatott arra is,
hogy a végrendeletben foglalt akaratot végrehajtsa, az árvák vagyonáról megfelelő-
en gondoskodjon. E régen volt szokás megtartását az is indokolná, hogy a fontos
végrendeletek a városi levéltárba kerülnek, ahol őrzéséről gondoskodnak, illetve
szükség esetén bármikor visszakereshető, ezáltal minden birtok- és tulajdonosi vita
kizárható.

De hasonló szokások elleni tett a ház és birtokok „bevallása”, a tulajdonosváltás
bejelentése. Ezt újabban a püspökséghez és a káptalanhoz jelentik be, a városnak
azonban nem hozzák a tudtára. Ez pedig rendkívül fontos a város – és természete-
sen az egyén számára is. Hiszen a közterhek kiszabása éppen ezen tulajdonok isme-
retében történik. Például a tűzi-, az éjjeli őrszemek tartására kirótt adók, a forspon-
tozások (kötelező fuvar), a helyben állomásoztatott és az átvonuló katonaság kvár-
télyozása (elhelyezése), a porció (katonaadó), az összeírások, a bérletek igazságos
és egyenlő mértékű kiszabása miatt szükséges. Ha a városnak nincs tudomása a
tulajdonról, azok változásáról, nem képes egyenlő mércével adót és egyéb közterhet
kiszabni.

A tanács – hogy kiküszöbölje a hibákat – a következő rendelkezését hozta:
Bármilyen eladás történik – föld, ház, rét, kert –, azokat a városnál okvetlenül be kell
jelenteni, ellenkező esetben az adás-vétel semmissé válik. Ezzel együtt felkéri a püs-
pökséget és a káptalant, hogy a náluk jelentkező feleket is a városhoz irányítsák.

Veszprémben ez idő tájt is több temető létezett, melyekről már jelent meg össze-
foglaló írás.100 Itt most nem részletezve a város temetőinek állapotát, megemlítem a
február 28-i tanácsülésen történt hátborzongató bejelentést (amiről már volt szó): a
Szent László-kápolna melletti temetőnek a Séd felől való oldalánál annyira kibá-
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nyászták az agyagot, hogy az oldalban lévő sírgödrök kiomlottak. Képzelhető, hogy
milyen látványban volt részük azoknak, akik a környéken sétáltak: szanaszét heve-
rő csontok, koponyák. Talán még emlékszik a kedves olvasó: hasonló történt az
1802. évben is. E közlés mellett eltörpült a másik bejelentés: a temetőkben marhá-
kat legeltetni tilos! Azért, hogy ezt be tudják tartani, körbeárkolják és kerítést csinál-
tatnak a temetők körül. A gondolatot tett követte, miután megkeresték a városi
nemes kommunitás vezetőit is, hogy közös erővel hajtsák végre a tervezett felada-
tot.101 Megegyeztek, hogy minden városi lakos – gazda, feleség és gyermek – meg-
különböztetés nélkül erre a munkára 15 krajcárt fizet be a közös kasszába. A pénz
átvételét a város részéről Pápay László, a nemesség részéről Raksányi György fogja
felügyelni és a tanácsnak jelenteni. Ami a másik ügyet illette: a marhák legeltetését,
valamint a temetőknél az agyag kiásását – főleg mert életveszélyes is a leomló föld
– azonnali hatállyal betiltották. 

A tanács több olyan eseménnyel is foglalkozott – mert kötelezték a saját jogsza-
bályai is –, ami a mai szemmel esetleg megmosolyogtató. Például áprilisban Jákói
Sámuel tanácsos a bíró tudta és engedélye nélkül a város lovait és kocsiját nászba –
vagyis lakodalomba – rendelte. A lakodalom zajos volt, így nem csoda, hogy a lovak
a kurjongatás miatt megvadultak, a kocsit összetörték. A kocsiban tetemes kár kelet-
kezett, ami után a főbíró kötelezte Jákói tanácsost, hogy a saját költségén a bognár
és kosaras munkákat végeztesse el. Amennyiben vasmunka is van – széttört abroncs,
elveszett vasszegek –, annak költségét a város kifizeti, mivel a kocsi már elég hasz-
nált volt. A szigor indokolt volt, hiszen a városi tanács kocsi nélkül gyakorlatilag
mozgásképtelenné vált.

Májusban – hiába, a fiatalok vére felpezsdül – több rendbeli galibát, zenebonát,
a mesteremberekre nézve káros lemaradást okoztak a kocsmákban és bormérő
helyeken a mesterlegények csoportosulása, mulatozása. A tanács kijelentette: Ez
ellenkezik a város szabályzatával. Ezért az éjszakai csavargások megszüntetése
érdekében elrendelik, hogy közönséges kocsmákban ünnepnapokon a mulatságok
csak éjjel 11-ig tarthatók. Aki nem tartja be, „a városiak közül – a kirendelt patro-
lok [őrjárat] által –, kik az olyas helyeken másszor is, de kivált ünnepnapokon meg-
jelenni kötelesek, árestomba vezettessenek és osztán érdemekhez képest testekben
megbüntettek.”102 A büntetés ez esetben 12 vagy 24 botütés lehetett.

Ezen századforduló táján a köztisztaság kérdése még nem számított elsőrangú
kérdésnek. Ahogy a lakosságszám növekedett, jó ideig azzal egyenes arányban nö-
vekedett az utcákra kifolyó szennyvíz, kiváltképp akkor, amikor egy jó kiadós zápor
is segített ebben. Ezt még tetézhette, amikor néhány városi lakos az árnyékszéket
olyan helyre építette, hol zápor sem kellett ahhoz, hogy a szennyezett „csúnyaság”
az utcára kerüljön. Ennek az áldásnak a szaga a nyári hónapokban hatványozódott,
ami miatt Gútvein doktor és Raizinger seborvos panaszt tett a tanácsnál. A panaszt
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elsősorban azért tették, mert a szomszédjuk, Mihálovics János a telekhatárra építet-
te az árnyékszékét, így az „áldást” elsősorban a két orvos kapta. 

A tanács határozott: Mihálovics Jánost kötelezték arra, hogy a kifolyót zárja le,
majd az árnyékszéket a városi „gyöpmesterrel” tisztíttassa meg. Az eset azonban
arra is indokot adott, hogy a tanács áttekintse a város tisztaságát. Megállapították,
„hogy itt a városon az árnyékszékek legtöbbnyire kifolyó csatornákra készíttetnek,
amelyek a városban rondaságot tesznek, a levegőt padig alkalmatlan, sőt pestises
bűzzel töltik el.”103 Ez zápor, nagyobb eső esetén fokozódik. Ezért meghatározták,
hogy a legközelebbi konyhavizsgálatkor le kell ellenőrizni az árnyékszékek állapo-
tát, elhelyezését, a kifolyásuk rendszerét és tisztaságát. A hibásakról az utcabíráknak
névvel ellátott jegyzéket kell készíteni a tanács részére. Ezen kívül minden negyed-
évben Szabó Ferenc szabadvajda vezetésével a piaci vizsgálók, utca- és vásárbírák,
valamint a kéményseprő együttes vizsgálatot tartson, a hiányosságokról tegyenek
jelentést, hogy a tanács intézkedni tudjon.   

Júniusban ismét tűz volt, leégett a város egyik lakosának a háza. Természetesen
azonnal megindult a gyűjtés a kárvallott megsegítésére. De a tanács továbblépett:
megbízta Csirke János főjegyzőt, hogy dolgozza ki egy tűz és árvíz bekövetkezése-
kor kárt szenvedet városi lakosok megsegítését szolgáló alap szabályzatát, működé-
si rendszerét. Ez a „Tűzi circulus” arra szolgált, hogy a városi lakosok érezzék: van
hova fordulni baj esetén, ezáltal elkerülhető a kárt szenvedettek „elnyomorodása”.

Ezen a júniusi tanácsülésen jelentette be Gyöngy József tanácsos, hogy a
Veszprémi káptalan tiszttartójának nevezték ki. A kinevezést elfogadta és így min-
den városi tisztségéről azonnali hatállyal lemondott. A tanács sajnálattal, de tudomá-
sul vette a lemondást, szerencsét kíván új hivatalához, és reméli, hogy nem felejti el
szülőföldjét, a várost és segíteni fogja a továbbiakban is.

Gyöngy József kiválásával a városi tanácsosok száma eggyel csökkent, így Suly
Antal bíró a következő, október 17-iki tanácsülésen ismertette az üres tanácsosi szék
betöltésére szerinte alkalmas jelöltjeit: Kiss Mártont, Devecseri Istvánt, Orbán
Istvánt és Raizinger Györgyöt. A választó közönség azonban azt kívánta, hogy erre
a tanácsosi helyre ismét hívják és válasszák meg Treuer Józsefet. Azonnal küldött-
séget menesztettek, hogy behívják a tanácsba. Treuer József azonban nem volt ott-
hon, így a választást elhalasztották. Nem halaszthatták el azonban a főbírónak vá-
lasztható tanácstagok neveinek közlését a püspökséggel és a káptalannal, amit még
ezen a napon meg is tettek. 

Október 24-én – a bíróválasztást megelőző héten – a városi tisztségviselők pót-
lása, választása történt. Az ülésen a jelenlévő városi közösség Treuer Józsefnek
„egyenesen felkínálták” a tanácsosi helyet. Igaz – állapította meg a tanács –, német
nemzetiség részéről a tanácstagok száma teljes. De ettől függetlenül ismét küldött-
séget menesztettek Treuer Józsefhez, meghívták a tanácsülésre, aki csakhamar meg
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is jelent. Treuer a felkínált tanácsosi helyet elfogadta, „az előbbeni széke kérése sze-
rint vissza adattatott, és újra bévezettetett a városi közönségnek több: Éllyen!
Éllyen! kiálltásai között.”104 A választással és kinevezéssel azonban egy fővel meg-
növekedett a német nemzetiségű tanácsosok száma. Ezért úgy döntöttek, hogy a leg-
közelebbi tanácsosi hely pótlásakor a „helyet a pápista magyar részrül a tanács kar-
nak hiányossága kipótoltasson és magyar tanácsbéli tétessen.”105 Ezzel még nem
lett vége: a tanács azonnal módosította a bírói székre számításba vehető tanácstagok
számát és neveit, amit azonnal – kiegészítésként – megküldött a jelölő uraságoknak.

A bíróválasztás a szokott rendben és formában zajlott 1807. november 1-én. A
választáson a püspökséget Gyurics András képviselte. Átadva a bírói jelöltek nevét,
olvasható: Suly Antal, Bötskey Pál, Bajnóczi Pál, Treuer József. A közösség nagy
többséggel újraválasztotta Suly Antalt.

December 5-én a tanács rendezte a tanítói fizetéseket és új rendszert vezetett be.
A tanítók fizetését 50 forinttal megemelte, és eldöntötte: A tehetősebb szülőknek
gyermekeik után hetenként 6 krajcárt kell fizetniük. A szegényeket a tanító ingyen
oktatja. A fizetős gyerekekről készítenek egy névjegyzéket is. A fizetésemelésen
kívül ún. „fapénzt” is kell majd fizetni a tanítók részére, szintén a tehetősebb szü-
lőknek, ami fejenként 1 forint. A szegényeknek ez esetben sem kell majd fizetniük.

A biztos bevételnek számító „kocsmáztatás” érzékeny területe volt mind a püs-
pökségnek és a káptalannak, mind a városi lakosoknak is. Nem véletlen, hogy köl-
csönösen és éberen őrködtek annak jogszabályban is – Eszterházy kontraktus, 5.
pont – meghatározott időszaki árusítás betartásán. 1808 januárjában – amikor nem a
város volt a „soros” kocsmáztató – úriszéki végzést kézbesítettek a tanácsnak. A
püspök és a káptalan panaszt tett, hogy „némely városi lakos” nem a megfelelő idő-
ben „nyers, vagy égett bort” árul „alattomos és titkos kimérésben”. Természetesen
a tanács is ellene volt a jogsértésnek, és elrendelte, hogy dobszó mellett kihirdessék
és figyelmeztessék a lakosságot a megállapodás betartására.

Az adóhátralékok, illetve annak beszedése – inkasszálása – mindenkor kiemelt
eleme volt a város költségvetésének. Gyakorlatilag minden évben az esedékes adó-
fizetések idejében gyakorta napirendi pont volt a városi tanácsüléseken az újabb és
újabb határozatok hozása az adóhátralékok megszüntetésére, a krónikus adóhátralé-
kosok kiszűrésére. Az előző, 1807. év végén a polétásoknak meghatározták, hogy a
kiadott névjegyzékek alapján szedjenek be – szépszerével – minél több adót. A janu-
ári összejövetelen megvizsgálták az adófizetés helyzetét, majd elrendelték a nem
fizetőknél az executiót – az adóvégrehajtást. Incassátorokat (adóvégrehajtókat) je-
löltek ki, akik mellé – segítségül és védelemnek – egy-egy fő hajdút és a város kato-
náját rendelték. Az adóvégrehajtóknak be kellett szedni a megállapított adóhiányt,
vagy annak fejében lefoglalni ingó, vagy ingatlan vagyontárgyat. Mindezeken felül
a végrehajtás után fizetendő 6 krajcárt is inkasszálni kellett. 
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Az adóvégrehajtók a lefoglalt „ágybéli, vagy öltöző ruhákról” jegyzéket készí-
tettek, amit ha nem váltott ki a tulajdonos „közönséges kótya vetye által” eladják.
Akinek viszont az adóssága már olyan nagy, hogy csak háza, vagy földje eladásából
tudják fedezni, a vagyontárgy lajstromba vételéhez deputátust is küldenek a tanács-
ból. Az 1–3. poléta területére Csehszíjártó Istvánt, a 4–6. polétába Jády Ferencet,
míg a 10–12. polétába Orbán Istvánt jelölte ki a tanács. A deputátusok feladata
annak megállapítása, hogy valóban el kell-e adni a házat, vagy a földet, ami után az
eladást a szokott rend szerint – jegyzői határozattal – végre is kell hajtani. A jegyzői
hivatalnak feladata annak figyelemmel kísérése, hogy az árvák érdeke ne sérüljön,
ami esetben mindenkor be kell vonni az eladásba Treuer József gyámatyát is.

Márciusi közgyűlésen ismét az adófizetés volt napirenden, kiváltképp azért, mert
közelgett az 1808. évre kivetett királyi adó beszedésének az ideje. Az adóbeszedés
előtt viszont annak az ideje jött el, hogy új polétásokat válasszanak. A polétások fel-
adata, hogy a körzetükben – többek között – az adót beszedjék. Erre a tanács több
rendeletet is hozott, hiszen a kijelölt személyek nem igen igyekeztek és főleg aka-
rództak beszedni a városiaktól az adót. Ez esetben viszont olyan intézkedés szüle-
tett, hogy a tanács nem fogad el semmilyen hiányt. Ha az adószedő polétás hanyag-
ságból elmulasztja beszedni a kivetett adót, akkor a végrehajtást elsősorban rajta
kezdik. 

Egy február végén megtartott városbírói tárgyalás, majd ítélet jól érzékelteti a
korabeli házastársi kapcsolatok megítélését, és az ítélkezés formáját. A lakosoktól
panasz érkezett a városi tanácshoz, hogy Kövesi József városi lakos feleségével,
Horváth Julival „békétlenül lakozék”, az utcán hajánál fogva cibálja, és az utcala-
kók megbotránkoztatására „rajta hallatlan kegyetlenségeket vinne véghez.” A bot-
rányos viselkedésük miatt Kopácsy József plébános már többször megfedte őket,
de nem használt. Most – február 20-án – Kun László a vármegye első alispánja uta-
sította a tanácsot, mint elsőfokú bíróságot, hogy vizsgálja meg az ügyet és hozzon
ítéletet.

A tanács beidézte mindkét felet, meghallgatta védekezésüket, akik a tanács előtt
is kemény szavakkal támadták egymást. A meghallgatás után a tanács úgy látta,
hogy: „Kövesi József nehéz természete miatt, melynek már két elsőbb feleségeire
nézve is elég jeleit mutatott, mostani feleségét gyakran mocskos szavaival megtá-
madja s ennek leginkább az egymásba való kapás és verekedés szokott befejezője
lenni. De ellenkezőleg kivilágosodott az is, hogy felesége őtet ennek cselekedetére
leginkább síkos nyelvével, mocskolódásával, engedetlenségével és már tűrhetetlen-
ségeivel szokta felingerelni. Sőt már többször azon vakmerőségre is vetemedett,
hogy férjének hajába esett, s azt ha véle bírt volna, meg is hurcolta és verte volna.”

A városi bíróság, a tanácsnokok levonták a következtetést: „Helyben nem hagy-
hatta ugyan a városi tanács azt, hogy az férj, feleségét csak lába kapcájának tartsa,
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s azon mint valamely zsákmányon kegyetlenkedjen, de ellenkezőleg a férj, mint házi-
gazda kezébül az okos és mértékletes fenyítéket kivenni sem kivánnya, azt pedig
éppen rendkívül valónak állíttya, hogy az asszony, ki férje hatalma alá adatott, fér-
jét megtámadja, s mocskos szavakkal, sőt veréssel is illesse.”106 A városi bíró végül
mindkettőt megfedte, és figyelmeztette őket: ha ismét békétlenkednek, akkor komo-
lyabb, testi fenyítést is kapnak. Egyébként pedig kioktatta őket a házasélet köteles-
ségeire: a férjnek a kíméletes bánásra, a feleségnek pedig az engedelmes magatar-
tásra hívta fel a figyelmét.

Egy ügyben, garázdaság miatt hirdetett ítéletet a városbíró márciusban. A pana-
szos ezúttal Antal János szabadvajda volt, aki Czimmer József kalaposlegény ellen
tett „érzékeny panaszt”. Amikor a vásárbírákkal és a hajdúkkal február 28-án vasár-
nap ellenőrzést tartottak a városban, Czimmer részegen duhajkodott a „rendes időn
túl”, vagyis éjjel 11 után. Az őrjárat a városházára akarta kísérni a részeg Czimmer
Józsefet. Azonban ifjú Medvenics József és apja, Medvenics István kalaposmesterek
meg akarták akadályozni az előállítást, szidták a városi hatóság embereit, majd
kiszabadították Czimmert. De ez még nem volt elég: megütötték a város hajdúját,
Tóth Istvánt is! Ugyan a tanács vakmerő cselekedetnek minősítette az esetet, de nem
szabott ki testi büntetést, mert az érintettek még büntetlenek voltak. De „érzékeny
pirongatás”-ra és a megbántottak, valamint a tanács megkövetésére ítélték a tettese-
ket. Ezen felül 4–4 forint büntetéspénzt kellett fizetni mindenkinek, valamint a
„hajdú szenyvedéséért” 2 forint büntetést is kapott a két mester. Czimmer Józsefet
viszont 24 órás áristomra ítélte a városi bíróság.   

1808 májusában „öröm érte” a várost: szentkirályszabadjai Rosos Pált107 kine-
vezték a veszprémi püspökség élére. A május 12-iki közgyűlésen a hír hallatán meg-
bízták a városbíró Suly Antalt és a főjegyző Csirke Jánost, hogy elutazva Bécsbe, „a
városnak őnéki aggratulálni és azeránt a város részéről való örömöt és örvendezést
személyesen bemutatni.”108 Május 25-én a követek már írásban számoltak be a
tanácsnak a fogadtatásról, Rosos Pál püspök „különös jóindulatáról”. A következő
„üdvözlés” már december 3-án történt, de akkor már Veszprémben. A tisztelgő láto-
gatáson Suly Antal városbíró és Treuer József tanácsnok vett részt.

Az, hogy mennyire félelmetes ellensége volt a városnak a tűz, mutatja a követke-
ző eset is. A május 12-iki tanácsülésre beidézték Csajági Sámuel tislért [asztalos],
hogy kérdőre vonják a házánál a „majdnem kiütött tűzről.” Látható, tűz még nem
volt, csak jelek voltak rá, de a tanács már intézkedett, kivizsgálta az esetet. Nos,
Csajági asztalos – amint bevallotta – firnájszot (lenolajkence) főzött. A tanács bűnös-
nek találta, hiszen – emlékeztette a tanácsa a város lakosságát is – a firnájsz főzése a
városban egyértelműen és mindenhol tilos! Csajági beismerte hibáját. A tanács ugyan
nagyobb büntetést is kiszabhatott volna, de most megelégedett azzal, hogy 4 forintra
büntette a tislér mestert, amit azonnal be kellett fizetnie a város tűzi kasszájába.
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Ez idő tájt Veszprémben számtalan céh működött. Királyi rendelet szabályozta
működésüket, kijelölve a település tanácsát a céh biztosának. Május 28-án e biztos
előtt jelent meg a veszprémi csapó céhből Botlik József, Farkas János és Molnár
János csapómesterek, hogy panaszt tegyenek a Szent György napján megválasztott
csapómester, nemes Szabó György ellen. Elmondásuk szerint a csapómester nem a
céh dolgaival foglalkozik, a rendszabályokat nem tartja be. Legutóbb éppen az egyik
panasztevő, Botlik József fia mestermunkájának bírálatára csak 12 főt hívott meg,
nem értesítette a céhbiztost, sőt a mestermunka bírálatát leíró jegyzőkönyvet Bötskey
Pállal, mint biztossal akarta aláíratni. Bötskey tanácsos az aláírást megtagadta, és a
céhpecsétet sem adta át, így Szabó György a saját pecsétnyomóját használta.

A tanács elítélte Szabó György cselekedetét, egyben felhívta figyelmét a céhsza-
bályzat szigorú betartására. Úgy ítélkezett, hogy Szabó saját költségén köteles egy
új testületet szervezni ifjú Botlik József mestermunkájának vizsgálatára. Ha minder-
re nem hajlandó, akkor mint „galiba szerzőt”, céhmesterségétől meg kell fosztani,
a céhládát a házától el kell szállítani.

A napi 1 forintos napszám a városi levelesházban (levéltárban) lévő igen régi és
sokszor olvashatatlannak tűnő iratok tisztázásáért, leírásáért nem volt lelkesítő
összeg, nem is jelentkezett senki. Ezért a munkát Csirke János teljesen magára vál-
lalta. A tanács – érzékelve az érdektelenséget – viszont felemelte a napszámot 3
forintra. Ugyanakkor az 1798-tól megírt városi jegyzőkönyvek tisztázásáért pedig
árkusonként (laponként) 15 krajcárt fizet. A tanács – hogy keveredés ne legyen – az
eddig végzett napszámot, a 14 ½ napot figyelembe véve (amit még 1 forinttal szá-
moltak) Csirke Jánosnak 14 forint és 30 krajcárt Kesztner Antal adószedővel kifizet-
tetett. 

Ismét a tűzi veszedelem – csak most nem a kárról, hanem a védekezésről szólt a
híradás, illetve néhány közbiztonságot érintő kérdést tárgyaltak a tanácsban. A
tanács – megkeresve a nemesség perceptorát, Raksányi Györgyöt is – azért, hogy a
tűz miatt a város ne szenvedjen kárt, mint egyes „országunkbéli városokban és hely-
ségekben”, szigorúan előírta az utcabíráknak: a napi őrjáratba induló patrolok kie-
melt figyelmet fordítsanak a „tűzi veszedelem elhárítására.” De ugyanígy legyenek
résen a városba érkező idegenekkel szemben is, tőlük kérjék el a vándorlevelet, vagy
az útlevelet. Ez elsősorban a nemesség hadnagyának109 és Antal János szabadvajda
hatásköre volt. A passzus nélkül érkező idegeneket be kell kísérni a városházára. De
figyelniük kellett az utcai pipázókra is. Tőlük – az elővezetés mellett – azonnal el
kellett kobozni a bűnjelet: a pipát.

Az említett két, a közbiztonságra felügyelő személynek megbízása volt még a
városi köztisztaságra is felügyelni: „szemetet az utcákra kivetni, és az által a várost
rondítani ne engedjék!”110 – szólt a határozat. E határozatot – a pipázás és a szemét
utcára söprésének tilalmát – másnap, augusztus 7-én dobszóval ki kellett hirdetni.
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Mint ahogy dobszóval kellett kihirdetni azokat a rendszabályokat, melyeket a
megszaporodott idegenek és vándorló legények miatt vezettek be. Mindez talán már
a közelgő háború előszele volt. Mindenesetre a mesterlegényeknek nem volt szabad
a műhelyeiket elhagyni, illetve az utasoknak útlevelet is kellett váltani, majd azt
érkezéskor a városban bemutatni. De ez nem volt elég: a vármegyétől érkezett leirat-
ban azonnal hatállyal megtiltották az este 10 utáni „dombérozást” (féktelen mulato-
zás, tivornyázás) – szoros fenyítés és áristom járt a megszegőknek. 

A talált pénz mindig is jól jön – vélte a tanács is. Csirke János főjegyző, aki a
városi levéltárban rendezte az iratokat, illetve tisztázta a jegyzőkönyveket, az írások
között 88 forint és 55 krajcárt talált különböző címletekben. A bejelentésével egy
időben javasolta, hogy ezt a „talált pénzt” adják át a város pénztárosának. Azonban
Treuer József jelezte, hogy ennek a pénznek egy része a Schittensam árvákat illeti,
amit gyámatyai segédje, Tóth Mihály volt jegyző szedett be. Meg is kapta az 50
forintot, a többit a városi pénztáros nyomban lekönyvelte.

Kellett is a városi kasszába a pénz, mivel szeptemberben Komárom várának épí-
téséhez munkásokat vezényeltek Veszprémből is. A 92 fős létszámú napszámos csa-
patot szeptember 15-én kellett útba indítani, akik majd 19-től fogva hat napon
keresztül a várnál dolgoznak. A város úgy ítélte meg, hogy a csapat a város nevében
dolgozik, ezért semmiben nem szenvedhetnek hiányt. Lehet, hogy kapnak napszá-
mot, annyit, mint általában kapnának. De az is lehet, hogy nyomott áron fogják szá-
molni a napi bérüket. Így a tanács úgy határozott, hogy a város a saját pénztárából
kiegészíti a díjazásukat, mintha itthon dolgoztak volna. Az elszámolás alapja a vár-
megye megbízott felügyelőjének, Jezerniczky István számadása lesz. A szeptember
17-iki tanácsülésen a bíró jelentette a tanácsnak, hogy a 92 főt útba indította, min-
denkinek fejenként 2-2 forintot adott a felmerülő költségek fedezésére. Azonban a
város házikasszája igen „szellős”, ezért az itthon maradt mesterembereket fogja a
tanács megadóztatni, hogy ezt a költséget fedezni tudják. 

Meghatározták a csapatba kerülés feltételeit is: elsősorban azok mennek, akik
egyébként is napszámmal keresik a kenyerüket, „erőszakkal való kijelölés” csak
akkor történhet, ha nincs elegendő napszámos. A válogatás a polétások jelenlétében,
szeptember 11-én, vasárnap reggel 8 órakor történt, majd a névjegyzékelés után 15-
én indultak Komáromba.

A tanácsüléseken több alkalommal is felolvasták, illetve döntöttek városi szemé-
lyek végrendeletében foglaltak végrehajtásáról. A szeptember 10-iki tanácsülésen
Bötskey Pál és Klug János ismertették az elhunyt Plank József testamentumát.
Esetünkben ez a testamentum azért is érdekes, mert az ebben foglalt egyik tétel a
Koczkás ház – vagyis a Lázár ház, a mai kórház – pénzügyi alapjának első adomá-
nya. A szeptember 10-iki jegyzőkönyvben olvasható: az említett tanácsurak „a
megynyomorodott emberiséghez, melynek istápolására a város az úgy nevezett
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Koczkás ház félét közönséges Lázár háznak megépíttette, különös buzgósággal, egy-
szersmind keresztyéni szeretettel is viseltetvén, a testamentomában [Plank József],
az ő szabad rendelésekre hagyott maradék summát, 50 Rftokat [rénus forintot] mái
napon oly kinyilatkoztatással mutatták be, és adták által: hogy ez azon Lázár ház-
nak fundationalis pénze első zsengéjéül elfogadtasson, s az abba felvejendő nyomo-
rúttak szükségeinek pótolására esztendei haszna fordíttasson.”111

Szeptember végére a Lázár ház már annyira elkészült, hogy fogadta első lakóját,
„Minteleinné ügyefogyott [vagyis: beteg, elesett] asszonyt […] a városi nemesség-
nek is egyetértésével, mához egy hétre [október 1. szombat] délutáni 3 órakor béa-
vattassa.”112 Ugyanezen a napon kezdi meg Lázár házi gondviselői munkáját
Takács Ferenc is, akinek a munkaköri kötelességeit a jegyzői hivatal fogja kidolgoz-
ni. A ház pénzügyi alapjainak kezelését a tanács Devecseri István deputátusra bízta.
Csirke János főjegyző itt jelentette be, hogy a Lázár ház javára egy ágyat, minden
tartozékával együtt adományoz. A városi tanács pedig – egyetértve a nemességgel –
úgy határozott, hogy a város erdejében vágott és előkészített faoszlopokkal körbe-
keríti a betegházat.

A szokásos november elsejei bíróválasztás a megszokott rendben zajlott. Ismét
Gyurics András képviselte a püspökséget és a káptalant, aki átadta a bírónak választ-
ható jelöltek neveit, sorrendben: Suly Antal, Bötskey Pál, Treuer József és Szentes
Sámuel. A választáson egyhangú szavazással – „összvekiáltással” – ismét Suly
Antalt választották Veszprém bírájának.  

A következő, november 5-iki ülésükön a magisztrátus áttekintette a város hitele-
zői részére fizetendő kamatok és a tőkeállomány állapotát, a fizetési határidők betar-
tását. Megállapította, hogy az eddig követett rendszer terhet jelent a jegyzői hivatal-
nak, valamint „a hitelezőknek kedvetlen alkalmatlanosságával légyen.” Ezért, hogy
a város pontosan tudja tervezni költségvetését, sőt a hitelezőknek kedvet adjon
további hitelek adására, az 1808/1809-es katonaesztendő kezdetétől bevezette:

1. A város minden adósságát jegyzékbe kell foglalni. Fel kell tüntetni a táblázat-
ban a hitelezők neveit, a hitel folyósításának kezdetét, a fizetendő kamat mennyisé-
gét és határidejét. A jegyzéket évenkénti bontásban 2 példányban kell készíteni,
melynek egyik példánya az adó-vevői hivatalnál van. A hivatal kötelessége a jegy-
zéket állandóan figyelemmel kísérni, a kamatokat az esedékessége napján azonnal
utalni a hitelezőknek. A kölcsönvett tőkét azonban csak a tanács engedélyével lehet
visszafizetni a hitelezőnek.

2. Külön jegyzéket kell készíteni a város által évenként fizetendő honoráriumok-
ról (tiszteletdíj), salariumokról (havi vagy évi díj) és conventiókról (megegyezés
szerinti bér), valamint a két uraságnak (püspökség és a káptalan) fizetendő haszon-
bérleti díjakról. Ezeket a költségeket a hivatalnak negyedévenként kell pontosan
fizetni. A tanácstagok, a deputátusok, a három utcabíró, a két vásárbíró és a szabad-
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vajda fizetését évenként egy összegben kell átutalni. A polétásoknak adandó egy-egy
forint „tekintetpénzt” csak a velük megtörtént számadás után lehet átadni. Az adó-
vevő a kifizetésekről köteles nyugtát kiállítani és azokat a jegyzék mellé csatolni,
valamint a kifizetésekről a tanácsnak időközönként beszámolni.

3. Hasonló jegyzéket kell készíteni a város bevételeiről. Ezek a bolt, pince, ház
és pajta haszonbérlete, melyeket az adó-vevőnek kötelessége időnként (a szerződés-
ben meghatározott időben) behajtani a bérlőtől. A kocsmáztatás, az erdőbéli és a
kukoricaföld adóbevételei bizonytalan bevételeknek számítanak, mint ahogy
bizonytalan bevétel a városi háziadó is. Bizonytalan bevétel és csak esztendőnként
fordul elő, mint a város lovainak és a doboknak a keresete, amelyekről a városi bíró
számol be.

4. Zavar volt eddig a város cselédjeinek fizetendő conventióknál is. Azért, hogy
elejét vegyék a további bizonytalanságnak, minden katonaévben ki kell fizetni a
megegyezés szerinti bért, majd meg kell kötni az új szerződést. Töredék időszakra
mindenkor a jegyzői hivatal fog számvetést készíteni.

5. A pénzügyi fegyelem megkívánja, hogy minden katonaesztendő végén meg-
történjenek a számadások. Ezért október utolsó napján el kell készíteni, majd a
tanács elé kell terjeszteni az elszámolásokat:

– Az árvák kasszájáról a gyámatya,
– A tűzi kasszáról az inspectorok (felügyelő),
– A szegények institutumáról (szegényház) az inspectorok,
– A Piaci Nemzeti Iskoláról a gondviselők,
– A Lázár házról a gondviselők,
– A város lovai és dobjai keresetéről a városi bíró,
– Az erdő és a kukoricaföldek jövedelméről az inspectorok által,
A szabadvajda és az adószámvevőség elszámoltatása a számtalan bizonytalan

tényező miatt késhet. Ezek a bizonytalanságok: a polétások – mint az adó és bérleti
díjak beszedői – megválasztása, majd az adónévjegyzékek kiosztása, a járási szolga-
bírák által elkészített adójegyzékek átadása a városnak, a vármegye biztosainak el-
számolása a város felé a (katonatartással összefüggő) szénáról, zabról és a készpénz-
ről. Az előbbi tételek megismerése után az érintettek 15 napon belül kötelesek elszá-
molni a bevételekről és a hiányokról, nehogy a várost kár érje.

A borbírák számadásaikat a „városi kocsmáztatások” végén, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe (február 2.) után, legfeljebb 15 napon belül kell benyújtani-
uk a tanácsnak.

A tanács elrendelte, hogy az előbbi rendszabályokat minden érintettnek meg kell
küldeni. A városi bíró Suly Antal még ezen a tanácsülésen megtette az 1807/1808.
katonaévről elszámolását a város lovai és dobjai keresetéről.

Elszámolás és adókivetés – ez esetben Komárom várának építése és bővítése
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miatti egyszeri költségek pótlására. A szeptemberben elküldött 92 főnek egyéb költ-
ségeire a város 822 forintot adott. Ekkor úgy döntött a tanács, hogy ennek az összeg-
nek a beszedésére a városi lakosokra egyszeri adót vet ki, oly formában, hogy a
„városi lakosok három karokra osztassanak.” Elsőbe tartozzanak a kalmárok, keres-
kedők, árendások és más tehetős lakosok. A másodikba a tehetősebb mesteremberek
és a városi lakosok. A harmadikba pedig „ezeken kívül való minden egyéb városi
lakosok.”113 A kifizetett 822 forint személyenkénti beszedését úgy kell elosztani –
határozott a tanács –, hogy a harmadik csoportba tartozóknál a második csoportba
tartozók kétszer, míg az első csoportba tartozók háromszor többet fizessenek.
Azonnal intézkedett a polétások felé is, hogy a kiadott névjegyzék alapján kezdjék
meg a pénz beszedését, ahol kell, ott alkalmazzanak végrehajtást is.

Nem elég a várost nap mint nap fenyegető tűzi veszedelemről beszélni, tárgyal-
ni majd büntetni. Ha csak csekély jele is van olyan esetnek, amely veszélyezteti a
város biztonságát, a tanács azonnal és szigorúan ítélkezik – mint mindig – és büntet,
ha kell. Ezen a december 3-iki tanácsülésen jelentette Szél Ferenc, hogy Horváth
(Péter) György éjjel 3 órakor disznót vágott. A disznópörzsölést azonban az ő szé-
nakazla közvetlen közelében végezte, ahová az égő „szalmának tüzes pernyéi arra
csapatonként szállottak.” A szalmakazal kigyulladását és a várost a nagyobb tűztől
csak a nedves tető és a frissen esett hó mentette meg. Minderről a „vakmerő csele-
kedetről” Arany Antal és Szedlák József, valamint az éjjeli őrjárat is beszámolt.

No és a büntetés? A ma emberének talán kegyetlen: Horváth Györgyöt a városi
bíró 12 kemény pálcaütésre ítélte, amit azonnal végre is hajtottak. Emellett dobszó
mellett kihirdették: „Senki disznaját sem éjjel, sem a házak között, hanem nappal és
a városon kívül perzseltesse, más különben kemény büntetés alá fog vonatni, a
nemesek pedig a nemes Vármegyére béadatni.”114

A Lázár ház alapítványát egyre többen támogatták. Több tanácstag is adakozott
kisebb-nagyobb pénzösszeget. December 17-én a jegyzőkönyv örökítette meg, hogy
Treuer József városi gyámatya a Lázár ház alapítványának támogatására a múlt
(katona) esztendei tiszteletdíját teljes egészében a „felvejendő szegények segedelmé-
re” felajánlotta és átadta. 

Az 1809. naptári év első, január 7-iki tanácsülésen megtörtént a Lázár ház építé-
sének számadása is. Devecseri István és Csehszíjártó István deputátusok benyújtot-
ták a számlákkal igazolt elszámolásaikat. A tanács elfogadta, de megállapította,
hogy a nemesség a rá eső 1/3 résznél 57 forint és 46 krajcárral kevesebbet költött,
illetve adott át. Ezért úgy határoztak, hogy emlékeztetőt fognak átadni Raksányi
Györgynek, a nemesség perceptorának a hiányról.

„Egyébb aránt, hogy a városnak ezen épülettye mennyibe került, a késő maradék
előtt is tudva légyen, az eszerint jegyeztetik fel:

1. Az előbbi épület, mint Koczkás ház vétetett – 350 forint.
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2. Ennek újra lett építtetése, a számadások öszvességével, mint fellyebb – 1846
forint 39 krajcár, Mindösszesen: 2196 forint 39 krajcár.

Melyek is egyharmadát 732 forint 13 krajcár a nemesség fizetvén ki, a városé
lészen – 1464 forint 26 krajcár.”115

A Lázár ház áldásos működését megkezdte, a fenntartását szolgáló alapítvány is
gyarapodott, de nem eléggé. Január 28-án Devecseri István kérte a városi tanácsot,
hogy biztosítson tüzelőfát a bentlakók számára, mert a Lázár ház készlete elfogyott.
A tanács nem rendelkezett készletekkel, ezért felhívással fordult minden vallási és
egyházi rendi és lelkészi vezetőhöz, hogy templomaikban hirdessék ki: adakozzanak
a Lázár ház javára pénzzel, vagy bármilyen adománnyal. Az adományok házanként
való összeszedésére a tanács kijelölte a Vásárálláson Cser László és Mintelein
Lőrinc, a Jeruzsálem hegyén Raposa Mihály és Szőczi János, a Csapószeren Halász
György116 és Burkovics György hatvanasokat.

Vannak utcák és vannak „mellesleg való” utcák – legalább is ez derül ki abból a
bejegyzésből, melyet egy február 4-iki tanácsülésen olvashattunk. Történt, hogy a
temetőhegyi és a jeruzsálemhegyi lakosok kéréssel fordultak a tanácshoz: ugyan
segítsen már a tanács az elmúlt napokban az árvizek miatt tönkretett utcáinak kija-
vításában. Útjaik járhatatlanok, azokat a maguk erejéből nem tudják helyrehozni, de
egyébként is: ezek az utcák – vélik a városrész lakosai – közhaszonra vannak. Nos,
erre jelentette ki a tanács, hogy ezek az utcák nem a város főutcái, hanem csak mel-
lesleg való utcák. Azok javítása viszont az ott lakók kötelessége és feladata. De
segít! Mivel az említett utcákban nemesek is laknak, megkeresik Esztergami Ignác
főszolgabírót, hogy vezényeljen ki rabokat a javításra, hiszen őket egyébként is a
szegények tartják el a börtönben.   

Nagy tisztesség éri a várost márciusban – közölte Zichy Ferenc főispán –, mivel
6-án Veszprémbe látogat (igaz, a vármegye közgyűlésére) a nádorispán, (Habsburg)
József főherceg. Fogadását illő tisztelettel és külsőséggel kell végrehajtani – figyel-
meztetett a főispán. A főherceg Keszthely felől fog érkezni, ezért március 6-án 11
órakor „tisztességes öltözetben” minden céhmester jelenjen meg a fogadáson. A
mesteremberek kétfelé oszolva a Komakúttól fel a püspöki rezidenciáig az utcákon
kettős sort formáljanak, hogy a „fő vendég közöttük elmehessen.” Ha pedig a foga-
dás éjjel is tartana, minden személynél legyen lámpa vagy gyertya „mind a világos-
ság, mind a díszség okából.” A tanácsosok és a deputátusok a Városháza előtt fog-
lalnak helyet, a püspöki palota előtt pedig a magyar és a német katonaság (polgár-
őrség) fog kivont karddal és töltetlen fegyverrel parádézni. Egyébként a város főut-
cáit díszkivilágítással látják el.

Március 11-én már a látogatásról számoltak be. Eszerint a nádorispán március
6-án délután 3 és 4 óra között érkezett Veszprémbe. Hat nemes lovagolt a küldött-
ség előtt. A Városháza előtt a magisztrátus „háromszori vivát kiáltással” köszöntöt-
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te a vendéget. A püspöki palota előtt a magyar és a német katonaság díszelgett, majd
adott 24 fővel állandó őrséget a főherceg elutazásáig. 

Amíg a városban tartózkodott, Veszprém utcái kettős, míg a Városháza négyes
gyertyákkal volt kivilágítva. A reformátusok temploma külön levegőben függő szí-
nes díszkivilágítást kapott. Másnap, március 7-én 10 és 11 óra között utazott el a
nádorispán, amikor hasonló ünneplésben részesítették. Kiadások között jegyezték
fel, hogy a magyar polgár katonaság trombitása, Czveczki János, a három napi szol-
gálatáért 6 forint fizetséget kapott.

Szigorú erkölcsök voltak, a szerint éltek. A jegyzőkönyvekből – ahol a követke-
ző eset van feljegyezve – mindenesetre ez világlik ki. Mint olvasható: Kolossváry
Miklós a káptalan tiszti ügyésze kérte, hogy a város szolgáltassa ki Tóth István haj-
dút, aki Győri Erzsével „fajtalan életet él.” Mindez valószínű azt jelentette, hogy
nem kötöttek egyházi esküvőt és egy fedél alatt éltek. Mindenesetre a káptalan ítél-
kezni akart. A városi bíró kijelentette, hogy az első ítélkezés – kivált, ha az ő szegő-
dött cselédjeiről van szó – a tanácsot illeti, így Tóth hajdú kiadatása szükségtelen.
De a büntetést így sem kerülték el: Tóth Istvánt a tanács elcsapta hivatalából és a
főbíró 12 kemény pálcaütésre ítélte.

A háborúnak már voltak előjelei. A vándorlegények és az idegenek figyelése, az
útlevelek ellenőrzése. Április 8-án már arra kaptak utasítást a városi bírók, hogy az
összes szabadságon lévő katonát keressék fel és küldjék őket vissza a csapattestük-
höz. Veszprémben ez egyszerű eset volt: két fő szabadságos katonáról tudtak.
Gyenis János huszár és Horváth János gyalogos, akik időközben már visszatértek
saját ezredeikhez.  

Egy házlevél, melyben érintve volt – mint vevő – a városi bíró, Suly Antal. E sze-
rint Schittensam József pék és felesége Schárembek Anna 1809. április 22-én elad-
ta házát, valamint minden, a pékmesterséghez tartozó berendezését Suly Antalnak és
feleségének, Kemény Zsuzsannának 4700 forintért. A ház a Piaci utca szegletében117

volt, északról Joannovics György háza határolta. 
Az április 22-iki nappal kezdődött azoknak a rendszabályoknak a bevezetése,

ami az 1809. évi háborút megelőzte. A város ettől a naptól több ún. „futó írást” –
körlevelet – kapott, amelyben a csatározást megelőző különböző intézkedések is
olvashatóak. Ekkor a következő utasításokat lehetett olvasni: Minden templomban
ki kellett hirdetni azt a felhívást, hogy a sebesült katonák ellátásra tépéseket kell
készíteni. Ezt a városban dobszóval hirdették ki, megmagyarázva a tépés készítésé-
nek szabályát is. Emellett ismét kellett küldeni napszámosokat Komárom várához,
akik május 15-től 15 napon keresztül kell, hogy ott dolgozzanak. A nemesi sereg
szükségleteinek pótlására hirdettek pénzbefizetéseket a céheknek.

A városi tanács igen érzékenyen reagált minden olyan kérésre, kívánságra,
melyek „jussait”, vagyis a különböző jogszabályokban leírt kötelezettségeit taglalta,
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de főképp akkor, amikor azt csorbítani igyekezett. Ilyen volt a városi plébánosoknak
fizetett stólapénz (papi illeték) is. Ez annak kapcsán került ismét „közmegfontolás”
alá, hogy Kolossváry Sándor118 városi plébános és kanonok kérte a városi tanácsot:
parókiájának felújítását napszámosokkal segítse, végeztesse el. A városi tanács ezt
új és szokatlan tehernek minősítette, „melyet a város még eddig soha, csak messzi-
rül sem viselt, sem kötelességének meg nem esmert.”119 A város a jogszabályokban
meghatározott 3 forintos stólapénzt fizet a korábbi 1 forint 30 korona helyett. De
ezen kívül más kézimunkával nem tartozik, és nem kérhető tőle, mert az már tör-
vénytelen lenne. E szép elutasítást – amit megküldtek a városi plébánosnak is –
megküldték a város nemességének is, hiszen egyrészt ők többségében katolikusok
voltak, másrészt minden teher – még ha ez esetben nem kell teljesíteni – 1/3-a a
nemességé.  

Egy másik teher már valós és „a mostani szoros és veszedelmes háborús környül-
állásokban (közállapotok)”120 egyre jobban terheli a város lakosságát és a pénztárát
is: a szünet nélkül jövő-menő katonaság. A katonáknak és a lovaknak élelmet kell
biztosítani, ami nem kis terhet jelent a városnak. Ebben az időben a szemlére össze-
gyűlt nemesi gyalogezredeknek kvártélyt kell biztosítani. Emellett megnövekedett a
vármegyei rendeletek, intézkedések száma is. Azért, hogy ezek az intézkedések
hamar célba érjenek, a város megnövelte a személyzet számát és ordináncokat
(parancshordó) rendelt: a Vármegye házához Simon Józsefet és Kiss Pétert, a
Városházához Pellák Pált, a városi főbíróhoz Szabó Pál csizmadiát. A Kvártélyház-
hoz a kvártélymester segítségére Miller Jánost, Mihálovics Jánost, Rochus Miller
Sebestyént, Varga Mihályt és Kőrösi Andrást. A beosztásokat a városi bírónak kell
koordinálni úgy, hogy minden időben legyen szolgálatba valaki. 

Május 15-én zár alá vették a városban lévő gabonamennyiséget. A tanács
Devecseri Istvánt és Zsolnai Istvánt bízta meg a lakosoknál és a zsidó kereskedők-
nél lévő gabonakészlet felmérésére. A jegyzék és a készlet felmérése után a gabona
adás-vételét azonnali hatállyal megtiltották. Erről haladéktalanul tájékoztatták a
megyei biztos, Kupricz Mihályt is.

1809. június 12-én Suly Antal bíró vezetésével ülést tartott a tanács, melyen elha-
tározták, hogy – a vármegye gyűléseinek gyakoriságával összhangban – a városi
magisztrátus is minden nap ülést tart. Ezt azért tartották szükségesnek, hogy semmi-
lyen rendkívüli helyzet ne érje készületlenül a várost. A napi ülések megtartását a
háborús helyzet megszűntéig határozták el. A feljegyzés szerint az ellenség – már
mint a francia császári csapatok – a főherceg seregeit Tüskevár mellett utolérték,
„már a szomszédságban csatáznak.” Sőt elérte Pápát, onnét kiszorította a magyar
csapatokat és elfoglalta a várost. Joggal hihető, hogy a megszálló katonaság eltartá-
sáért Veszprém környékén is megjelennek a francia szálláscsinálók és itt a városban
is rekvirálhatnak. 
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A közbiztonság érdekében a tanács úgy döntött, hogy a Városházánál, a Vár-
megyeházánál és a Kvártélyosháznál 6-6 őrszemet állít fel, akik éjjel-nappal őrséget
állnak. Később – a közbiztonság függvényében – majd a tanács dönt az őrszemek
számának növeléséről, vagy csökkentéséről. Az őrséget a magyar és a német polgár
katonaság soraiból állították ki, kiknek részére Branstetter József tanácsnok saját
vagyonából 10-10 forintot ajánlott fel. Később az őrszemek kiállításával már gon-
dok voltak, pontosabban a céhek vonakodtak küldeni a megfelelő számú személye-
ket, ami miatt Suly főbíró panaszt tett a tanácsban.

A háborús közállapotok arra indították a tanácsot, hogy a városban lévő „közön-
séges kasszákat”, – mint az árváké, a Piaci Nemzeti Iskoláé és a Lázár házé – biz-
tonságban helyezzék. Ezért megbízták Treuer Józsefet és Devecseri Istvánt – mint
az említett területek gondviselőit –, hogy minden iratot a város levéltárában helyez-
zenek el.

Június 15-től a jegyzőkönyvbe már naponként történtek a bejegyzések. Ezek
nagy többsége a háborús helyzetből adódó rendelkezések, az élelem biztosítását, a
szállás, a katonaság ellátását szolgálták. 

A helyezet bizonytalan volt, és nem múlt el annak a veszélye, hogy ellenséges
rekvirálók jelennek meg a városban, akik „rablásokat” is végrehajthatnak. Ekkor
rendelték el a készletek felhalmozását a rendkívüli esetekre. Meghagyták a mészá-
rosoknak, hogy ügyeljenek arra: a mészárszékben állandóan legyen friss hús. Min-
den városi lakosnak felhívták a figyelmét arra is, hogy kivétel nélkül mindenki annyi
jó és friss kenyeret tartson a lakásán, hogy szükség esetén több kenyeret is adhasson
– bizonyára az átvonuló katonaság, vagy a begyűjtők számára –, vagy egy meghatá-
rozott helyre összehordhassa. Elrendelte a városi tanács a beszállásolásokra alkal-
mas helyiségek összeírását is. E célból a várost négy részre osztotta, a kiküldött
deputátusok mellé egy-egy nemes városi lakost is kirendeltek, hogy a nemesek házai
sem maradjanak ki.

Június 17-én már a pápai francia katonai parancsnokság rendelkezését kellett
végrehajtani. A franciák előírták, hogy Veszprém városa a kórházban fekvő kato-
náknak 200 rőf (1 rőf = 78.3 cm) gyolcsot, 50 paplant, 50 matracot, 50 szalmazsá-
kot, 100 vánkost és 100 lepedőt küldjön. Az összegyűjtést a városra bízta, amit majd
alkalomadtán kifizet. A város a begyűjtött anyagokról nyugtát adott, amit természe-
tesen a város levéltárába helyezett.

A háborús helyzet nem csak bizonytalan közállapotokat gerjesztett, de drága-
ságot is. Ez elsősorban az élelmiszerek, így gabona árát is egekbe emelte. Július
végén megkezdődött a gabona betakarítása, így nem véletlen, hogy a városi bíró,
Suly Antal javaslatára egy kérelmet küldtek a püspöknek: tekintsen el a kötelező
dézsma terményben való beszolgáltatásától, a dézsmát a „városi közönséges
lakosok készpénz fizetéssel” teljesíthessék. Sőt, amint a betakarítással végeztek,
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annak számbavétele után azonnal megkezdhessék a gabona cséplését, „kinyomta-
tását.”

A város dézsmafizetési kérelmére adott püspökségi választ a július 17-iki ta-
nácsülésen ismertették. Ennek megfelelően:

1. A szokott terményösszeírást végre kell hajtani.
2. Egy kéve őszi gabona váltsága fejében 24 krajcárt, a tavasziért 12 krajcárt kell

fizetni.  
3. A gabonakévéket a szokott formában kell kötözni. Aki „csalfaságból” nagy

kévét köt, annak a dézsmát terményben kell fizetni.
4. Az engedmény kizárólag az 1809. évre és csak a városi lakosokra vonatkozik.

A városon kívüli, de itt Veszprémben birtokkal rendelkező lakosok a dézsmát ter-
ményben fizetik.

5. Ha valaki a dézsmát mégis terményben akarja fizetni, szabadon megteheti.
6. Ez az engedmény „az egész község jóvoltáért adatik”, de ennek fejében az

egész „kösség” jót áll az egyes tagokért.
A város jóleső érzéssel vette tudomásul a döntést, azonban a következő bejegy-

zés már Rosos Pál püspök haláláról szólt: „szomorú hír érkezett az együttülő közön-
séghez: hogy […] Eö excellentiáját a kegyetlen halál, csak ezelőtt edgy fertállyal,
úgy mint mái napi [1809. július 17.] reggel 6 órakor elragadta.”121 A város bánkó-
dott, majd az augusztus 12-iki ülésen már örömét fejezte ki Kurbély György kineve-
zésekor. A tisztelgő látogatásra a tanács ismét elküldte a városi főbírót és a főjegy-
zőt – mint tették azt 1808. május 12-én. Augusztus végén a küldöttek már arról szá-
moltak be – már a közgyűlés kezdete előtt –, hogy Kurbély főpap igen szívélyesen
fogadta Veszprém delegáltjait. Megjegyezte, hogy amint a háborús állapotok elmúl-
nak, megkapja kinevezésének hivatalos okmányát, akkor fog bevonulni „megyéjébe
és jelesen annak fő városába, itt Veszprémbe.” Mert – mint megjegyezte – „a római
pápát a francia ellenség Rómából Avénióba [helyesen Savonába] mint egy fogoly-
képpen által vitette.”122

Meglepő, de a jegyzőkönyvekben hangsúlyosan nem esett szó a városban bete-
lepült igen nagyszámú katonaságról. Pedig az utolsó nemesi felkelésről, benne
Veszprém vármegyét érintő eseményekről írt tanulmányok megemlítik, hogy
ebben az időben mintegy 5000 fős, különböző fegyvernemhez (lovasság, gyalog-
ság) tartozó katonaság vonult át a városon, vagy szállásolták el őket a különböző
magánházakban.123 Ez a nagyszámú kontingens gyakorlatilag felélte a város min-
den készletét.

Az augusztus 5-iki tanácsülésen a Veszprémbe létesített tábori ispotály ellátásá-
ra a városi lakosoktól beszedett anyagokról számoltak be. A katonai parancsnokság-
nak átadták a korábban összegyűjtött „ágybelieket”, élelmiszereket (árpa, rozs,
köleskása), italokat (ecet, pálinka), valamint ruházati anyagokat, mint „ümög [ing],
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lábravaló”. A korábban begyűjtött sebkötöző anyagokat – melyet a francia parancs-
nokság rekvirált – már nem tudták pótolni, ezért felhívással fordultak (dobszó mel-
lett és a templomi szószékekről) a lakossághoz: akinél van tépésnek, sebkötözésre
alkalmas anyag, azt vigye a városházára. De ugyanígy kellenek a már nem használt
„orvosság üvegetskék, s köpőszék” is.

A tanács megállapította, hogy a városi lakosok közül ugyan sokan pénzt ajánlot-
tak a tábori ispotály fenntartásához, de azt eddig még nem adták át. A betegek ellá-
tásához pedig kellene, hiszen az ispotálybeli konyha elkészültéig a városban lévő
vendégfogadóktól vásárolják az élelmet, amit a városi pénztárból kell fizetni. De
ugyanígy szükséges lenne az edények beszerzéséhez, a gyertya, az olaj és egyéb
anyagok vásárlásához is. Mindezek koordinálására, a szükséges beszerzések megté-
telére a tanács Klug János tanácsost bízta meg, aki átveszi a felajánlott pénzadomá-
nyokat, elszámol vele, illetve „jóltevők lajstromát” elkészíti és a jegyzőkönyvhöz
mellékeli.

A városi kvártélymesternek, Boronyai Lászlónak megnövekedett a feladata,
hiszen a pécsi tiszti ispotály parancsnoka arról tájékoztatta a várost, hogy minden
beteg és hadisérült tisztet Veszprémbe helyeznek el. Ezért a jelentkező tisztekről
azonnal értesítést kér.  

Veszprémnek a francia megszállás és a rekvirálás, a katonaellátás kárt okozott,
nem is keveset. Mégis, az augusztusi bejegyzés nem a tetemes kárról, mint inkább
egy – mai ember számára – jelentéktelen veszteségről számol be. Történt ugyanis,
hogy a franciák a „város lóggós124 kocsiját” elvitték, és természetesen nem is adták
vissza. Így a városnak nincs utazó kocsija, pedig arra nagy szükség lenne. Ezért
elhatározták annak beszerzését, amit a főbíróra bíztak. Természetesen a számlát be
fogják nyújtani a Permanens Deputációnak125 (Állandó Bizottság), hogy térítse meg
– más egyéb kár mellett – a kocsi vásárlását. 

A városi tanács a nehéz anyagi helyzetében – főleg, hogy tiszta képet kapjon –
megkezdte Veszprém határában lévő, de nem a városi lakosok, „külföldi lakosok”
kezében lévő földek felmérést. Május 10-re összehívta őket, hogy bizonyítsák tulaj-
donukat, mutassák be „földleveleiket”. Ekkor megállapították, hogy a vidéki lako-
sok kezén a város határában 461 hold föld van. 

A felmérés egyedüli célja az volt, hogy adóikkal ők is járuljanak hozzá a város
terheinek enyhítéséhez. Ezért a jegyzői hivatal átnézte az 1802-től fizetett adójegy-
zékeket, leellenőrizte az adófizetéseket, majd megállapította: az áttekintett 7 év alatt
a vidéki tulajdonosoknak 473 forint adóhátraléka van. Az 1809. évre a vidékiek által
fizetendő adó 220 forint és 46 krajcárt tett ki. A tanács megállapította, hogy az adó-
hátralék beszedésére a legalkalmasabb idő a dézsmaszedés ideje. Ekkor ugyanis
jelen van az uradalom intézője, aki a helyszínen azonnal elrendelheti a végrehajtást.
A város elkészítette a tartozások jegyzékét, mindenkinek kiküldte levélben, hogy
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rendezze tartozását ezen a napon. Aki ezt nem teszi, annak a földjét fogják zár alá
venni, illetve állataikat (marhákat) a város érdekében befogják munkára.  

A tábori kórház fogadta a beteg, sebesült katonákat, de igen nagyszámban temet-
tette is az elhunytakat. Oly nagy volt a halálozás, hogy a város temetője kezdett
betelni, új helyet kellett keresni a meghalt katonák elföldelésére. Erre a vármegye is
utasította a várost, de a városi tanács is érzékelte a veszélyes helyzetet. A vármegyei
adminisztráció Simoga Györgyöt és a járási főszolgabírót küldte ki, hogy temetőnek
alkalmas helyett keressenek. Természetesen a város által adott területet a vármegye
ki fogja fizetni.

A város a temetőnek alkalmas helynek – mint korábban is – a Girisits család
tulajdonában lévő földterületet tartotta. A terület (egyébként szántóföld) a „városnak
a napkeleti részén, a Jutasra kivezető út, s a Völgyi kút árka közt N. Tumler Henrik
úr majorja felett fekszik.”126 Az egyeztetésre meghívták Girisits Mártont, és a
nemesség képviselőjét, Raksányi György perceptort is. A vármegye és a város is sür-
gette a Girisits testvéreket, hogy mihamarabb nyilatkozzanak: eladják, vagy más
helyen kérnek földterületet a kisajátításra tervezett szántóföldért.

Az augusztus 26-iki tanácsülésen már az ajánlatról tárgyaltak. Girisits Márton
jelezte, hogy a földterületet „kész és száraz pénzben, 300 forintokért által adják.”
Azonban a város sokallta az összeget, ezért a nemességgel együtt újra megvizsgálta
a területet, kiterjesztve a vizsgálatot a kopár, másra nem használható mezőre is.
Megállapították, hogy a terület temetőnek megfelelő, azonban még 700 forint kelle-
ne, hogy arra alkalmas is legyen (körülárkolás, kapu készítése stb.). Az összesen
1000 forint beszedését – de inkább kiegészítését – a lakosoktól tervezték. A jegyzői
hivatal által készített névjegyzékkel küldték ki a Temetőhegyre,127 a Tizenhárom-
városba128 és a Hatrongyosba129 Orbán István és Supka Gáspár, a várba és a piacra
Oszlányi Ferenc, a Jeruzsálemhegyre Vádi Ferenc és Raposa Mihály, a Cserhátra
Paczai Ferenc, a Vásárállási utcában a Koma kútig Jádi Ferenc tanácsosokat. A
nemesség a kiküldöttek mellé egy-egy főt biztosított. A felajánlások önkéntesek, így
csak azt kellett feljegyezni, hogy ki mennyi pénzt adott a temető megvételére.
Önkéntes a felajánlás, azonban a kiküldött biztosoknak azt is fel kellett jegyezni, ha
valaki „értékéhez képest csekélységet adna”, vagy megtagadná azt. Ekkor a városi
tanács az érintetett „különösen fogja taxáltatni [adóztatni].”130

A valóság egészen más lett, hiszen majd az 1810. február 17-iki ülésen Orbán
István deputátus azt jelentette, hogy a temető árának beszedésekor a városi nemes-
ség senkit sem küldött mellé segítségnek. Így az ő kerületében a nemeseket meg sem
szólíthatta, és ők semmilyen felajánlást a temető árához nem tettek. A leadott 45
forint 17 krajcárt a város „közönséges lakosai” adták össze. A tanács természetesen
azonnal átiratot küldött Raksányi Györgynek, a nemesség perceptorának. 

De gond volt a terület megvételével is. Szintén ezen az előzőekben említett 1810.
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évi közgyűlésen tárgyalták a Grisits testvérek új álláspontját: visszatáncoltak a föld-
terület eladásától. Bizonyára látták, hogy a terület nagyon kell a városi temetőnek,
ezért nagyobb összeget szerettek volna kapni, mint a már kialkudott 300 forint. A
város – egyetértve a nemességgel – megvárta a testvérek beadványát, így a vételt fel-
függesztették.    

A szerződésszegés ekkor is súlyos mulasztásnak minősült, kivált, ha mindez a
hadban álló hadsereget is érinti. A szerződésszegésben érintve voltak a veszprémi
csutorások. Szeptember 23-án arról értesítették a városi tanácsot, hogy figyelmez-
tesse a csutorás céhet: júniusban lejárt a határidő, hogy a korábban megkötött szer-
ződésben foglalt csutorákat leszállítsák. Még hiányzik 5600 darab131 csutora, ami-
nek a Budai Hadparancsnokság azonnali leszállítását kéri. A tanács mindezeket
közölte Czeczei István céhmesterrel.

Az 1809. évi választási közgyűlésen, november 1-én Suly Antal városbíró beteg-
sége miatt nem jelent meg. A kulcsokat és a város pecsétjeit Devecseri István depu-
tátus által küldte le, és hivataláról a „szokás szerint” – még ha üzenetben is – lemon-
dott.132 A püspök és a káptalan képviseletében ismét Gyurics András jelent meg, aki
a lepecsétel borítékot felnyitotta. A bírói hivatalra ismét jelölték: Suly Antalt, míg
második helyen Böltskey Pált, harmadik Bajnóczy Pál, míg negyediken Treuer
Józsefet. Rendes bírónak ismét Suly Antalt választották, kinek a város kulcsait és a
pecséteket Devecseri István vitte vissza. 

A választás után Csirke János főjegyző fordult kérelemmel a tanácshoz: emelje
fel fizetését 300 forintra, illetve a tüzifa járandóságát is 4 öl fával növelje meg,
továbbá a Városháza alatt lévő nagyobbik pincét adja át neki használatra. Az indo-
ka az volt, hogy megnövekedett a feladata, a városi levéltár iratainak rendezése
egyre több munkát igényel, de legfőképp a tapasztalható nagy drágaság. A tanács
helyt adott a kérésnek, és járandóságait a kértek szerint megemelte. Ugyanakkor
nem adott helyt Boronyai László kvártélymester kérelmének, amiben szintén béré-
nek megemelését kérte. A tanács úgy vélte, hogy a megnövekedett kvártélyozási
munka az „óhajtott békességnek beléptével” le fog csökkenni, a drágaság sem fog
örökké tartani. De értékelte állhatatos munkáját és drágasági pótlék címén 50 forin-
tot megítéltek Boronyai kvártélymesternek.

A háború együtt járt a betegségekkel, közte a pestissel is. A fertőző betegségeket
a vándorló, a kórházakból kiengedett katonák hurcolták széjjel az országban. Ezt
megelőzendő, a nádorispán intézkedett a járvány megelőzésére. Levelét a december
9-iki tanácsülésen olvasták fel: azonnal jelenteni kell a járási szolgabíráknak a
beteggyanús egyéneket, a megbetegedések számát, hogy az orvosok mihamarabb és
hatékonyan intézkedni tudjanak.

A városi tanács súlyának megfelelően kezelte a kérdést: a három utcabíró mellé
segédeket, összeírókat rendelt ki, hogy a szükséges jegyzéket azonnal el tudják
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készíteni. Így Patzai Ferenc utcabíró mellé Rósa Józsefet, Kovács Istvánt és Vecsei
Józsefet. Ludvig József mellé Segesdi Ferencet, Balázs Mihályt és Halász Pált,
Supka Gáspár utcabíró mellé Quardián Jánost, Vida Ferencet és Rados Józsefet, kik
mindnyájan a hatvanasok közül kerültek kijelölésre.

Feladatuk:
1) Az utcabírák a saját kerületüket felosztják az összeírók között úgy, hogy egy

ház se maradjon ki.
2) Mindenki a saját kerületében, a felosztás szerint minden házat meglátogat, az

ott lakókat alaposan kikérdezi: van-e beteg a háznál?, ha van hány fő?, milyen beteg-
ségben szenved? és mikortól beteg? A betegekről pontos jegyzéket kell készíteni,
megjelölve azt is, hogy a beteg egyén gyermek, vagy idősebb.

3) Ennek az eljárásnak (a kikérdezésnek) minden héten kedden kell megtörtén-
nie, ami visszavonásig érvényben marad. Az első kikérdezést december 13-án, ked-
den kell kezdeni. Az elkészült névjegyzéket még aznap le kell adni Zsolnai István
aljegyzőnek.

4) A leadott 9 névjegyzéket az aljegyző egy jegyzékbe foglalja, majd azt minden
csütörtökön átadja a főbírónak.

5) A főbíró ezt a jegyzéket minden pénteken Oroszi Pál járási főszolgabírónak
adja át.

A tanács intézkedésére ezt a jegyzőkönyvi kivonatot minden érintettnek kivonat-
ban átadta, hogy a feladat teljesítésében ne legyen fennakadás.

Kellett is a szigorú intézkedés, mert a pestis, a fertőzés veszélye a városban jelen
volt. Ugyanis a katonai kórházban meghaltak eltemetését igen felületesen végezték.
Mint a bejegyzésben olvasható: „a sír gödrök csak igen sikeressen [vagyis gyorsan]
ásattatnak, felül pedig a holt testekre kevés föld vonatik. Melyből idővel a holt tes-
tek kidagadván, az illetlenségen felül veszedelmes pestis is következhetik.”133 A
tanács Vádi Ferenc deputátust bízta meg a temetések ellenőrzésével.

A temetések pedig egyre szaporodtak. Oly annyira megnövekedett, hogy a város
már saját erejéből nem tudta a halottak szállítást megoldani: nem volt szabad igény-
be vehető kocsi. A vármegye segített a városon, amikor két lovat és egy kocsit adott
át a halottszállítási feladatok végzésére. A tanács elfogadta a felajánlott segítséget,
egyúttal egy évre felvette kocsisnak Magaródi Istvánt 50 forintos éves fizetéssel. 

Február 17-én a cserháti városrész lakosainak panasza került terítékre. Mint elő-
adták: a piac felől a Cserhátra vezető út annyira megromlott, hogy járhatatlanná vált.
Szükségesnek tartották, hogy főleg a völgy felőli meredek rész legyen fával megerő-
sítve. Ezért fát kértek a város erdejéből, valamint a város lovait a szállításhoz. A
panasszal együtt benyújtották az általuk már összeszedett pénzfelajánlásokat, vala-
mint „szekér és gyalog segítséget” is. A tanács kiküldte a panasz valódiságának
ellenőrzésére Jádi Ferenc és Csehszíjártó István deputátusokat, akik javasolták a
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szükséges segítség megadását: „száz szekérre való karókat és fonni való fiatalokat
[vesszőt] szükségesnek állította.”

A tanács viszont más véleményen volt, megemlítve azt, hogy a „veszedelmes
járatú utcát” már a vármegye is javíttatta, amikor rabokkal csináltatta a kerítést.
Akkor kővel akarták kirakni, de a munka abbamaradt, a követ pedig az arra lakó
Gráner István borbély és Ordnung Ádámné a maga hasznára fordította. Azt, hogy
most kétsoros facövekekkel és fonattal megjavítsák, nem tartja jó ötletnek, mert nem
tartós, sok pénzbe kerül, valamint a város erdeje is megsínyli a fakivágást. Azonban,
ha a követ, melyet az említett két lakos köteles visszaadni, illetve az ott lakó Paczai
Ferenc, Lipták György, Szauer Pál és Galambos Ferenc udvaraiban, ott helyben
követ fejthetnek, akkor csak talicska kellene. Egy kőműves pedig tartós és jó utat
tudna készíteni. Az út nyomvonalából az agyagot pedig rabokkal lehetne kiásatni.

A tanács ezért utasította Szauer Pált, hogy egy kőművessel vegye fel a kapcsola-
tot, számolják ki az út készítésének összegét, majd ennek ismeretében megkeresik a
vármegyét is. Nos, júliusban Szauer Pál már azt jelentette a tanácsnak, hogy a rabok-
kal a szükséges követ kifejtette és megfaragtatta, majd azokat a saját udvarába hor-
datta. A kőműves akár el is kezdheti a munkát, de előtte – erre kijelölve Rozmán
István deputátust – ismét felkeresik a Cserháton lakókat a szükséges készpénz össze-
szedése érdekében. A gyűjtés során ki kell majd hangsúlyozni – így az utasítás –
hogy ha nem jön össze a szükséges summa, akkor adó formájában szedik be – a
Cserháton lakóktól. 

A város gyarapodása a XIX. század első negyedévében

1810 – A Fecskendőház építésének kezdete  
A következő, 1810-es évben kezdődött meg a „Fecskendőház” (vagy Új Város-

háza,134 de említik Masina-ház néven is) építésének előmunkálatai. 
A városi tanács az 1810. március 17-i közgyűlésen határozta el, hogy „A tüzi

veszedelem esetére a város által nagy költséggel készített két fecskendőnek semmi
alkalmatos helye nem lévén, ezen érdemben a város úgy gondolkodott, hogy ezeknek
itt a vár oldalba az Arany Oroszlán patika ház és a Nepomuki Szent János képe
között egy olly alkalmas kamrát csináltasson, mellyben télen által is a fecskendők
vízzel tele, megfagyás félelme nélkül ellehessnek, s a történhető veszedelem esetébe
használtathassanak.”135

A jegyzőkönyvi bejegyzés szerint Kisfaludy Boldizsár, a püspökség megbízottja
elfogadta a terveket, a szükséges telek elfoglalását is engedélyezte, továbbá „úgy
szintén azt is, hogy mivel az ott fenn álló Vigyázó Torony a régiség és az ezen esz-
tendőbe gyakorta volt földindulások által megrepedezvén, az alatta lakókat életve-
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szedelem fenyegetné, azt a város ezen okból széjjel bontathattya, s annak kövét az
építtendő kamarához fordíthattya.”136

A püspökségi támogatás mellett meg kellett szerezni a nemesség hozzájárulását
is – határozott a tanács. A hozzájárulást olyan formában kell megszerezni, hogy a
nemesség fizesse a költségek egyharmadát, hiszen ők is vállalták, hogy csináltatnak
egy tűzi fecskendőt. Ennek mihamarabbi elkészíttetésében a város nem kételkedik,
mint abban sem, hogy a nemesség is hozzájárul az építési költségekhez. Addig is,
amíg a nemesség döntést nem hoz, illetve a Vigyázó Toronyba való harang elhelye-
zéséről – amit egyébként Weiszkaut nevű városi lakos a saját költségén vett – dön-
tést nem hoznak, a helyi mesterekkel elkészíttetik a terveket, és a költségvetést. A
feladatok végrehajtására megbízták Szauer Pál és Klug János tanácsnokokat.

Áprilisban már a kész terveket tárgyalta a tanács, mivel elkészült „a fecskendők-
nek készítendő boltos kamora rajzolata”137 és az elő-költségvetés. Mind a költsége-
ket, mind a terveket a tanács elfogadta, de megszabta a bírónak, hogy külön-külön a
püspökséget és a káptalant is keresse fel, hogy a tervezett 1679 forintos költség pót-
lását kérje a város földesuraitól.   

Az ún. Sörház-lépcsőről már olvashattunk több, Veszprémet bemutató írásban.
Ezek némelyike tévesen írja le a készítésének körülményét, idejét. De nézzük (és
olvassuk), hogy azt miként is rögzítette 1810. május 21-én a városi jegyzőkönyvben
ezt a tanács elé kerülő napirendi pontot a protokollista. „Langer Ferenc órás itt a
piartzon Francz Ádám paticárius szomszédságában fekvő házát a közönség tekénte-
téből egy emeletre fel vinni szándékozván, engedelmet nyert az eránt, hogy azon kis
közlét is, melly az ő és Francz Ádám házaik közt a piartzról a Bohém völgyére leme-
nő utcára levezet, épülettye alá vehesse, s a felső emeletét egész Francz Ádám házá-
ig el vihesse. Mindazáltal azon közlét ezután is szabadon fogja hagyni, magáénak
soha nem tarthattya, sőt annak gráditsait a jövés, menés megkönnyebbítésére nézve
is, mind ő, mindazon háznak utóbbani minden birtokosi, conserválni [fenntartani,
gondját viselni] kötelesek lesznek. Mely mindezekről általa adott reversális [vissza-
adásra kötelező levél] a tanácsnak bemutattatván, a jegyző könyv mellé is eltéte-
tett.”138

A városi tanács júliusban az építkezést „… a tüzi fecskendők számára köz erővel
és akarattal készítendő kamarának felállítását érzékenyül sürgöli”139 a városban élő
nemesség részvételével és támogatásával. Így olvasható a veszprémi „nemtelen
communitás” jegyzőkönyvében. És mi áll a „nemesi közösség” feljegyzésében? 

1810. június 16-án felolvassák a városi polgárság jegyzőkönyvi kivonatát, ami-
ben közlik: a nemességgel közösen egy „fecskendőkamarát” kívánnak építeni az
Oroszlán Patika és a Szent Nepomuki János képe (szobra) között, aminek építési
költségének egyharmadát a nemességtől várják. A nemesség kételkedett abban, hogy
a tervezett és várható költség 1679 forint, sokkal inkább vélik annak egy pár száz
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forintos túllépését. De egyébként is: „… a T. Nemesség a maga fecskendőjének
alkalmatos helyrül és hajlékrul annak idejében fog gondoskodni, a felszámlált és ez
által bemutatott terhes költségekben részesülni egyáltallyában nem akar.”140

Mint látható, a nemesség első nekibuzdulásra elutasította a városiak javaslatát. A
városi polgárság „természetesen” megütközve olvasta a megküldött indoklást. De
kijelentette: „A város a maga részéről mindenha ajánlja, hogy a közjóra célzó, akár-
mely igyekezeteknek előmozdíttásában még maga megerőltetésével is eleven részt
fog venni, s az eszközök kéméllése miatt a közhasznú célt vesztébe nem hagyja.”141

Mert a városi közösség úgy ítéli, hogy amíg az anyagi lehetőségei megengedik, a
közrend és a közbiztonság érdekében mindent megtesz annak eléréséért. Ezért nem
érti a nemességet: mert amíg a kocsmáztatás és az erdők haszonélvezetének harma-
dát is bírja, addig az olyan „közös veszedelem”, mint a tűz elhárításában – ami nem
kímél senkit és semmit –, vajon miért nem akar együttműködni, a költségeket har-
madolni? „Nem foghattya a városi közönség, hogy a fecskendőkre való gondosko-
dás egy, a legérzékenyebb közös veszedelemnek eltávoztatására célozó lévén, a
nemesség itt magát a fent érdeklett csekély ok miatt vissza vonnya és hogy az egész
nemességnek közönséges akarattya legyen, méltán kétség alá veszi.”142 Ezért is,
ismét megkeresi a nemesség perceptorát, Cseresnyés Istvánt:143 üljenek le tárgyal-
ni, hogy az épületet a város által javasolt helyen és módon, vagy akár másképpen és
más módon, de közösen készítsék el.

A nemesség a július 30-diki ülésükön már más véleményen voltak. A nemesség
nem zárkózott el, de nehezményezi, hogy a városi „közönséges lakosok” csak a
teher megosztását kérik, de nem kérik javaslataikat az eszközök kiválasztásában és
az építkezések tervezésében. Azonban túllépve ezen sérelmen, megerősítik támoga-
tásukat, egyben meghatalmazottnak kijelölik Cseresnyés Istvánt és Tumler Henriket,
olyan utasítással, „…hogy a Vigyázó Toronynak költséges elbontását egyáltallyában
el ne válallyák...”144

A nemesség határozatát a városi tanács augusztus 11-iki ülésén ismertették. E
szerint a nemesség vállalja a költségek egyharmadát, egyben kinevezi a nemesség
részéről Cseresnyés Istvánt és Tumler Henriket. A város a maga részéről megbízta
Treuer Józsefet, Klug János tanácsost, Haubner Mátyás és Rozmán István deputátu-
sokat, hogy a nemesség képviselőivel mihamarabb üljenek le véglegesíteni a terve-
ket, készítsék el a végleges költségvetést. Ami a nemesség feltételét illeti: „Nem
sokat gondolván többire a város azzal, ha a Vigyázó Torony el nem bontatik is.”145

A szeptember 22-iki tanácsülésen volt látható „a tűzi fecskendők számára készí-
tendő épületnek Tumler Henrik úr által készített újabb és jobb formájú, s alkalma-
tosságú projektumos ábárzolattya.”146 A terv ugyan a korábbinál költségesebb, de a
kívánt célra jobban megfelel. Ezért utasítja a tanács saját kiküldöttjeit, hogy még a
télen a szükséges építőanyagot és eszközöket szerezzék be.
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Ugyanezen az ülésen kellett foglalkozni egy közbiztonsági kérdéssel is: a város
alsó erdejében, a fajszi (Veszprémfajsz) környéken „egy farkas ötöd magával lap-
pangván” a város sertés és szarvasmarha csordáiban károkat okozott. Természetesen
azonnal intézkedtek a dúvadak kiirtására. 

Az októberi hónap a város egyéb tisztviselőinek, külső személyzetének a válasz-
tási ideje. Ekkor nem csak a jelölést és a választásokat hajtották végre, de ekkor
határoztak az esetleges járandóságokról is. Egyébként megjegyzendő, hogy a város
életében biztos pontok, évfordulók voltak, melyhez a tanács és természetesen a váro-
siak is ragaszkodtak. Ilyen volt a már említett októberi tisztújítás, a novemberi bíró-
választás, de ilyen volt a városi kocsmáztatás kezdete és vége, a város erdejeiben a
kitermelésre tervezett fák vágásának a kezdése. A különböző adók, szolgáltatások,
katonai forspontok és porciók teljesítésének a leadási időpontjai. 

Az október 18-iki tanácsülésen az ekkor tapasztalható infláció miatt rendezték a
vásárbírák és a szabadvajda járandóságát. Eddig fizetésük 24 forint volt és 4 forin-
tot kaptak lábbelire. Egyébként ez a tisztség az éppen szolgáló személyeknek kárá-
ra volt, hiszen eredeti mesterségüket nem folytathatták addig, amíg le nem köszön-
tek a posztról. Ezért a tanács meghagyva a 24 forintos fizetésüket, a „lábbeli-pénzt”
kiegészítette 24 forintra.

De maradva a tisztségeknél és a fizetéseknél. A városnál különböző tisztségek
betöltésére a lakosok közül választottak, kik ezt a tisztséget akár vissza is utasíthat-
ták. Bár a tanács már többször megemlítette, hogy ezeknek a tisztségeknek a betöl-
tése érdem és nem kötelesség. Ugyanakkor, ha valaki szeretne fontosabb hivatalt is
betölteni, a lépcsőfokokat meg kell járni. Természetesen lehettek olyanok is, akik
egyéb ok miatt nem akartak, vagy tudtak vállalni tisztségeket. Ők fizettek. Nos, a
tanács ezt is rendezte, így aki nem kíván hivatalt vállalni, annak a korábbi 24 forint
helyett 40 forintot kell fizetni a város kasszájába. 

Ezt történt ezen a tanácsülésen is, amikor a leköszönő személyek helyett a város
főbírója új személyeket jelölt. Fontos okok miatt nem vállalta a tisztséget – Kovács
Mátyás helyett – Jungbauer Ferenc, Knóth József, Hanis József, Koszler László,
Benyovszky János, Madarász József, Rádóczi József, Sipokvits Antal, Horváth
János, Gelencsér János, Girisits János és Krámer György. Így ők tizenketten azon-
nal fizették a 40 forintot, a város kasszája pedig gyarapodott 480 forinttal. Végül
vásárbírának Orbait Jánost választották.

Kiss Péter helyett is több jelölt volt, mint Dömölky László, Kovács Sándor,
Németh János, Varga László és Pacsai József, akik szintén leadták a 40-40 forintot
Kesztner Antal városi pénztárosnak. Így ismét gyarapodott 200 forinttal a város.
Igaz, a választást ekkor nem tudták befejezni, mert sokan hiányoztak a város lako-
sai közül. Még arra volt idő, hogy a novemberben esedékes bíróválasztásra a
választható tanácsosok neveit összeírják és megküldjék a püspökségnek és a kápta-
lannak.
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Amit viszont nem halaszthattak, az a közbiztonság, azon belül is az éjszakai őrjá-
rat helyzete, hatékonysága. Ugyanis több panasz érkezett az éjjeli patrolokra, akik
ahelyett, hogy a kiszabott időben és útvonalon járőröznének, kocsmákba, vagy
magánházakba „magokat be veszik” és ott dőzsölnek, gyakran alszanak. Nyilván-
való, hogy a „közbátorság” veszélybe került, romlott a közbizalom és a város lako-
sainak nyugalma. Ezért a tanács szigorú rendeletben szabályozta: ha egy őrszem az
említett szabálysértést elköveti, azonnal börtönbe kell kísérni, és ott kemény testi
büntetésre kell ítélni. Hasonló büntetést fog kapni az a gazda is, aki befogadja házá-
ba az éppen szolgálatos járőröket. Emellett az utcabíráknak és a szabadvajdának is
feladatául szabta a tanács a „gyakoribb patrolírozás s a fent írt hiányosságokra való
szemes vigyázást.”147

Az esedékes november 1-i bíróválasztás kezdését már Suly Antal városi rendes
bíró vezette. Jelen voltak a tanácsnokok, köztük Treuer József, a deputátusok, a hat-
vanasok és közönséges városiak, szabadvajda, és a vásárbírók. A választáson meg-
jelent Fodor János a püspök képviseletében, aki a bírói posztra a püspök és a kápta-
lan részéről jelöltek neveit tartalmazó lepecsételt borítékot hozta. A városbíró Suly
Antal „tisztelettel felkelvén ebbéli díszes hivatalát, a városnak kisebb és nagyobb
pecsétjeivel edgyütt resignálta”148 – vagyis a rend szerint visszaadta a hivatalát.

A bírói hivatalra első helyen jelölték Suly Antalt, második helyen Böltskey Pált,
harmadikon Treuer Józsefet és a negyediken Szentes Sámuelt. Közülük „a voksok
többsége által többször tisztelt Suly Antalt úr már számosabb esztendőköről fogva
viselt rendes bírói hivatalába tovább is meg marasztatott és közönséges Éljen kiál-
tással s a pecsétek visszaadattásával megerősíttetett.”149

A bíróválasztással egy időben kellett a tanácsnak leadni az adó-vevői elszámolá-
sát is vizsgálatra és jóváhagyásra a földesuraságoknak. Ezen a tanácsülésen jelezték
a jelenlévő Fodor Jánosnak, hogy az esedékes jelentés is elkészült, azonban addig,
amíg a város nem kapja vissza az 1785 és 1800-as évek közötti elszámolásait, addig
nem küldi el azt, mivel „azokra avagy csak a leveles ház egészsége tekintetéből is
okvetlenül szükség vagyon.”150 Az adó-vevői elszámolásokkal kapcsolatos, hogy az
eddigi számvevő, Kesztner Antal lemondott hivataláról, helyette a tanács Rósa
József hatvanast választotta, aki esküjét azonnal letette.

A „biztos pontok” között említettem a város erdejeiben októberben megkezdett
fakitermelést. November 10-iki tanácsülésre a városi kommunitás meghívta a
nemesség képviselőit is, Cseresnyés István perceptort és Vörös Ferencet, a nemes-
ség erdőfelügyelőjét. Ekkor döntöttek arról, hogy a kitermelt fát ölenként 15 forin-
tért adják el, míg az erdőkerülőknek a fizetendő díj 12 krajcár kimutatásonként. Az
együttes gyűlésen új rendszabályokat is bevezettek:

a) A vágásra tervezett területen ki kell termelni a csalitost, a tüskés, bozótos ága-
kat, majd magfának meghagyottakon kívülieket kellő alapossággal kell kivágni. A
területet ki kell tisztítani, oda 3 évig marhákat, állatokat beengedni tilos.
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b) A továbbiakban senkinek nem engedik meg, hogy saját maga, vagy segítség-
gel fát vágjon. Sokan az ölfákat nagyobbakra, a szakaszokat hosszabbra tették, így
megkárosították a közösséget. Aki fát akar vágatni, csak az erdőinspektorok engedé-
lyével és felügyeletével termelheti ki. Az ölfákban való válogatást is megtiltották,
ahogy sorba vágják ki a fákat, úgy kell elszámolni. Addig, amíg a városi lakosok
nem végeztek a favágással, addig a vidéken lakók nem termelhetnek ki fát, de
ugyancsak nem termelhetnek ki fát a zsidók sem, kivéve, ha a közterhek viseléséből
kiveszik a részüket.  

Suly főbíró már korábban kérte, hogy mentsék fel a Fecskendőház építéséhez
szükséges pénzügyi fedezet összegyűjtésének vezetése alól. Ezt ezen a közgyűlésen
megtették, és helyette Treuer Józsefet és Böltskey Pált bízták meg. Feladatuk, hogy
felkeressék és felkérjék adományozásra a káptalan tagjait, a tehetősebb városi kal-
márokat és kereskedőket, valamint a városi nemeseket is. A dolog annál is sürge-
tőbb, hiszen az előköltségek már a 2000 forintot is meghaladták. De döntöttek arról
is, hogy a város első ízben megválasztott „tűzi inspectorát”, vagyis az első városi
tűzoltóparancsnokot, Szauer Pált a több, mint 10 éves szolgálat alól felmentsék.
Helyette Csehszíjártó Istvánt választották, aki Zsolnai István deputátussal együtt fel-
mérik és jegyzékbe foglalják a város tűzoltó eszközeit: fecskendőket, létrákat, bőr-
vödröket, póznákat, csáklyákat.

Néhány érdekesebb bejegyzés olvasható az 1811. januári közgyűlésen, mint:
Fray Ferenc ezredorvos kéri az igazolás kiadását, mivel feleségül venné a veszpré-
mi Elsaffer József vargamester Anna nevű lányát. Az igazolást természetesen a város
kiadja, hiszen az arajelöltnek 1500 forint szülői házassági stafírungja van, illetve az
apának „Veszprémben becses helyen, és éppen a Város Háza mellett két házai vagy-
nak, mesterségét is teszi és Csatáron pedig szőlleje vagyon,”151 viszont adósságai
nincsenek.

Na és a kényelem: ami a deputátusoknak is jár. Döntött a tanács arról, hogy a
deputátusok a tanácsülések alatt csak egy „hosszú padon senyvedve ültek”, ezért
darabját 15 forintjával mindenkinek – vagyis 16 darabot – karos faszéket csináltatott.

Februárban meghalt Böltskey Pál, aki Treuer Józseffel együtt járta a városi pol-
gárokat, hogy pénzt gyűjtsenek a Fecskendőház építésére. Helyette Tomsics József
deputátust választották.

„Itt vagyon már az idő, hogy a város a Fecskendő kamorának építéséhez mun-
káson hozzá fogjon…”152 – figyelmeztette az 1811. március 9-i közgyűlést a tanács
részéről kijelölt Treuer József, akinek az előköltségekre ekkor ismét 600 forintot153

kiutaltak.
A Fecskendőház építését megkezdik, ahol a nemes vármegye engedélyével rabok

is dolgoznak. A helyi nemesség és a városi polgárság keresztényi és emberbaráti
okból elhatározza, hogy a rab munkásokat élelemmel látja el. Az új városi adósze-
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dő, Rósa József 1811 júliusában 1000 forintot adott át Treuer Józsefnek, az építke-
zés vezetőjének.

A munkálatok megkezdésével a közlekedés a várba bizonyára nehézségekbe
ütközött. Ezt még tetézték a hetivásárok alkalmával kialakult áldatlan állapotok,
amire a tanácsnak intézkedni kellett. Ezeken a napokon ugyanis a piacon a sertés-
húst és szalonnát áruló asszonyok, a kaszakereskedők úgy foglalták el a „legjobb
helyeket” – főleg a három út találkozásánál: „a levezető utak elejét, a jelesen azon
csúcsot, hogy a Bohém völgyi, a Várbéli és Hosszú utcai utak öszve
ütköznek…”,154 hogy még gyalogosan is nehéz a közlekedés. A kocsikkal pedig
életveszélyes. Ezért a piaci napokon az említett portékákat árulók az „úgynevezett
Perczel ház előtt (melyben most N. Stojanovics György úr lakik)…”155 szabad csak
a vásározás. 

Milyen volt a veszprémi piac? Nos, néhány évvel később, 1815 áprilisában a már
idézett angol utazó így írja le a veszprémi piacot: „Másnap reggel az utcák tömve
voltak piacra jövő falusi néppel. A nők akkora fehér vászon főkötőt viseltek, aminőt
életemben sem láttam. Kis portékájukat kosárban fejükön vitték. Igen sokan rozske-
nyeret hoztak, amely ezen a vidéken piaci áru és boltban igen ritkán látható. Sok zsi-
dót láttam az utcákon. Ruhájuk világosan megkülönbözteti őket minden más osztály-
belitől. Veszprém bor- és gabonapiaca jelentékeny, talán forgalmasabb, mint a szé-
kesfehérvári, de a város korántsem épült olyan célszerűen.”156

Egy „becses helyen” lévő ház eladásáról olvashatunk a márciusi bejegyzésben:
Hanovszky János táblabíró és felesége Perczel Erzsébet, valamint fiúk Hanovszky
János, ugyancsak táblabíró eladják a piacon lévő házukat. A házat délről Röth József
főszolgabíró háza, északról pedig a Zirci Apátság (a Pósa ház helyén lévő lebontott
épület) épülete határolja. Az eladott egyemeletes épület a két említett ház között fek-
szik. A vevő Joannovics György veszprémi kereskedő és kalmár, valamint felesége,
Popovits Katalin. A vételár 19 500 forint volt. 

1811. június 19-én hallatlan eset történt a város utcáin, amiről Paczai Ferenc hat-
vanas és utcabíró számolt be, illetve tett panaszt a tanácsnak. Történt, hogy a Piaci
Nemzeti Iskola tanítójánál, Börzsönyi Mihálynál szálláson lévő egyik deák az utcán
meggondolatlanul pipázott. Ezt az utcán járőröző tűzoltó őrszemek észrevették, a
deákot elfogták és a szabály szerint a Városházához kísérték: bezárták. És itt követ-
kezett a hallatlan eset: az egy húron pendülő deáktársai megtudták, és „mintegy
hatan a Város házára rohanni, itt azon deákot erő hatalommal kiszabadíttani és
gonosz tetteknek még vivátot kiáltani. Azután pedig mintegy haramia csoportba
öszve verődve csákányokkal, furkós botokkal, czelőkékkel [husángokkal felkészülni
s a tűzi patrolok után esni nem átallottak.”157 Elkezdték keresni azokat az őrszeme-
ket, akik bevitték társukat, hogy agyonverjék őket. Odáig fajult a helyzet, hogy az
utcabírának este 11 órakor riasztani kellett a városi őrjáratot. De ez még nem volt
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elég: másnap az utcabíró lakására mentek, és ott akartak elégtételt venni a társukkal
történt eset miatt. 

A tanács felháborodott ezen a lázító és garázda cselekedeten, nem beszélve a
rendszabályok megszegéséről. Tettükkel tüzet is okozhattak volna, hiszen – mint a
példa is mutatja – „más városokba ezen hallatlan szárazsággal úgy is elég siralmas
példái vagynak.” A tanács úgy határozott, hogy felkéri az iskola rektorát, nyomoz-
za ki a tetteseket, de panasszal fordul a kerületi professzor Paintner Mihályhoz is. A
város maga jussával (már mint a büntető) élni fog – határoztak. Az eset kivizsgálá-
sával megbízta Rajzinger Györgyöt, Zsolnai Istvánt és Paczai Ferencet. 

A következő hónapban erre az esetre pontot tehettek: a vétkeseket megtalálták,
azokat „érdemükhöz” képest meg is büntették. A tanács megnyugodhatott volna, ha
nem történik egy másik hallatlan eset ismét a tanuló ifjúsággal, illetve néhány reni-
tens deákkal. Ez esetben Takács János, Ács Ádám és Pósa János deákok ellen érke-
zett panasz. Az említett ifjak Jurácsek Andrásnéval és Péter Örzsével éjszakának
idején „bujkálkódzani, és amidőn az éjszakai patrol őket megfogni akarná, elillan-
tani semminek tartották.”158 A deákok továbbálltak, azonban az őrjárat Jurácseknét
és Péter Örzsét bekísérte a város tömlöcébe. Másnap a tanács döntött sorsukról:
megállapították, „hogy az említett deákokkal fajtalanságba keveredtek volna meg
nem bizonyíttatott ellenek,”159 de tilalmas időben, tilalmas társaságban és gyanús
helyen voltak, ezért vétkesnek találták őket. A tanács az áristomon felül 6-6 kemény
korbácsütésre ítélte őket, amit „azonnal ki is kapták.” A deákok ügyét viszont átad-
ták a „Kegyes Oskolák tisztelendő páter Rector” úrnak. 

1811 – Az új városi főbíró – Treuer József         
1811. november 1-én ismét bíróválasztás volt a megkezdett 1811/12-es katona-

esztendőre. A püspököt és a káptalant ismét Fodor János képviselte. Jelöltek voltak
első helyen Suly Antal rendes bíró, másodikon Treuer József, harmadikon Jákói
Sámuel, negyediken Devecseri István. Mielőtt azonban megkezdődött volna a
választás, Suly Antal városbíró szót kért és jelezte: „… mind már több s számosabb
esztendeig és kivált a legterhesebb háborús esztendőkben viselt szolgálottyait, mind
gyengélkedő egészségét és koros törődött idejét méltó tekintetbe vétetni kívánván,
magát a candidátusok sorából is általányosan ki hagyatni egy általjában kívánta,
tisztelettel kinyilatkoztatván, hogy ő ezúttal a Bírói Hivatalt felvállalni, s magát vok-
solás alá bocsátani éppen nem akarná.”160 A közgyűlés a kérést és az okokat mél-
tányolta, eltekintett a jelöléstől, de Suly Antal – kérésnek megfelelően – továbbra is
a tanács tagja maradt, „… a tanácsi első széket megtartá.”

Ezek után a megmaradt három jelölt egyöntetűen visszalépett a megmérettetés-
től. Azonban „… a közönséges város egy szívvel és szájjal a voksok megosztása nél-
kül Treuer József urat rendes bírói hivatalra kikiáltotta, s éljen kiáltással, s a kul-
csok és pecséteknek által adatásával a bírói székbe beültette.”161
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Treuer József megpróbálta a tisztséget visszautasítani azzal az indokkal, hogy
gyámatyai tevékenysége ebben a nehéz időkben sok munkát kíván, azt nem adhatja
át, így kérte, hogy tekintsenek el megválasztásától. A közgyűlés azonban azon az
állásponton volt, hogy a gyámatyai tevékenység nem összeegyeztethetetlen a bírói
hivatallal, mivel az előbbi nem köti le a teljes idejét. Emellett a gyámsági és árva-
pénzek felhasználásának vezetése a tanács előtt történik, azokról a tanács dönt és
jegyzőkönyvbe foglalják. Így a városi közösség megerősítette a választást azzal a
kitétellel, ha később nehézséget okozna a két hivatal együttes vezetése, szétválaszt-
ja azokat. 

Az új városbíró első hivatali ténykedése – megválasztása és eskütétele után – a
megüresedett deputatusi helyek betöltése volt. Javaslatára megválasztották Rados
Józsefet, Jákói Mihályt és Halász Pált.

Az, hogy következetes, szigorú vezetője volt a városnak kiviláglik abból a jegy-
zőkönyvi bejegyzésekből is, amelyekben egy csapómester elítélésének folyamata
olvasható. Megválasztása utáni évben Böltskei József csapó tilalmas időben mula-
tott, táncolt(!), sőt előtte verekedett is. Treuer bíró nem habozott: 24 pálcaütésre ítél-
te, illetve két napra áristomba záratta. A csapó felesége panasszal élt a káptalannál –
mint uraságnál – kinek képviselője Hornyik János főtisztelendő162 megpróbált köz-
benjárni az elítélt érdekében. Treuer József „illő tisztelettel ugyan”, de nem enge-
dett. A pálcaütéseket „felvetette” Böltskei Józseffel, aki ezután megkezdte a kisza-
bott tömlöcbüntetést. Treuer bíró csak arra volt hajlandó, hogy összehívja a tanács-
tagokat egy vasárnapi napon, majd egy nappal megrövidítette a büntetést. De hatá-
rozottan kijelentette: a büntetőügyek sorába nem tartozó vétkek, valamint a bírói
rendelkezések be nem tartása miatti ítélkezések a tanács hatáskörébe tartoznak, „…
ezek megvizsgálása, s meg is büntetése egyenesen a városi magisztrátust illetik,
melyet legrégebbi időtől fogva gyakorlott, s megszakadás nélkül most is gyakorol.
Büntetésül pedig pálcákat s áristomot diktál.”163

A következő év, vagyis 1812 februárjában egy telekcseréről olvashatunk. Treuer
bíró ekképpen vezeti be a „Kegyesrendi Oskolák” (a Várban letelepedett piaristák)
rektorával, Sztankovics Miklóssal kötött ügyletet: „… megfontolván azt, hogy a
Kegyes Oskolák szerzetének főképpen az ifjúság nevelése mellett való munkásságo-
kért sokkal tartozunk …”164, a város a piarista rend Felsőörsi út melletti területéért
(ami árnyékos és az iskola nem tudja használni) cserébe átad a Csopaki út melletti
szántóföldjéből 2200 négyszögöl területet, ami jól hasznosítható. 

A nemesi közösség természetesen azonnal reagált a hírre. Az 1812. március 31-
iki tanácsülésükön már tiltakozást jelentettek be, amennyiben a piaristák lekerítik –
privatizálják – az említett területet, mivel előzőleg a terület legelőként is szolgált. Ha
a városi közösség – így a nemesi közgyűlés – nem fizeti ki annak egyharmadát,
akkor magát (ti: a nemességet) a „birtokban megtartja”, a „kerítést elszorítja.”
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Áprilisban ismét foglalkoztak a „Tűzi Fecskendő Kamorájának” építésével,
kijelentve, hogy a két közösségnek mihamarabb el kell kezdeni az építkezést.
Mindkét közösség kijelölte azokat a személyeket, akik a legjobb kőfejtő bányát
megkeresik, a többi szükséges építőanyagot beszerzik és munkásokat alkalmaznak,
hogy „… ezen köz és jeles hasznú épület mentül előbb tökéletességre vivődhessen.”
Ezért a szerződés megkötése után Strapkovits Sebestyén kőművesmesternek is meg-
hagyták: „felválolt kötelességének férfiú módon megfeleljen.”165 Abban is döntöt-
tek, hogy az építkezés költségvetését, a pénz felhasználását Treuer József városbíró
felügyeli. A kimutatásokat azonban a nemesség bármikor megtekintheti, lemásolhat-
ja, illetve azokat aláírás ellenében Treuer József bármikor átadja képviselőjüknek.
Ez majd látjuk a későbbiekben fontos lesz.

1812. október 17-én Treuer József városbíró elnökletével tartottak rendes köz-
gyűlést. A közgyűlésen jelen voltak a tanácstagok, a deputátusok, a hatvanasok, a
vásárbírák és a szabadvajda és a „városiak közül számosan”. Az ok a szokásos volt:
rövidesen kezdődik az 1813. évi katonaesztendő, választásokat kell tartani. Mint
minden évben – régi szokás szerint –, először a vásárbírákat és a szabadvajdát
választották, melyekre Treuer József jelölte az egyéneket. A választás után a városi
bíró a tanácstagok neveit – ahhoz, hogy a püspökség és a káptalan időben meg tudja
tenni a jelölést – megküldte.

Lényeges kérdésnek tartotta Treuer azt is, hogy a tanácstagok, a deputátusok és
a hatvanasok is teljes számban meglegyenek. A hatvanasok száma, összetétele a
„régi szokás szerinti”, vagyis: katolikusok tették ki a kétharmadot, míg a protestán-
sok a fennmaradó egyharmadot. De ezen belül is a katolikusok között magyaroknak
24-en, németeknek 16-an kell lenniük. A protestánsok száma 20 fő volt, a fennma-
radó részt az ún. supernumeráriusok tették ki, akiket érdemeikre való tekintettel
neveztek ki a hatvanasok közé hasonló arányban.166

1812. november elsején került sor a városi bíró választására. Az eseményen a tel-
jes megválasztott „közönséges gyűlés” tagjai megjelentek. Részt vett a püspökség és
a káptalan képviseletében Fodor János. A menetrend a szokásos volt: Treuer József
leadta a város kulcsait és pecsétjeit, hivataláról lemondott. A püspökség képviselője
átadta a lepecsételt borítékot, amit felbontva felolvasták a jelöltek neveit. Ez esetben
első helyen Treuer Józsefet, majd Suly Antalt, Pápai Lászlót és Devecseri Istvánt
jelölték. A választás gyorsan és főleg egyöntetűen történt. A jelöltek közül „… a fent
tisztelt Treuer József úr közönséges akarattal és öszve kiáltással már esztendig
dícséretessen és a közönség tellyes megelégedésével viselt bírói hivatallyába meg-
erősíttetett…”. A régi-új főbíró átvette a kulcsokat és a pecséteket, „… a városi
közönség pedig ebbéli tellyes megelégedését megduplázott Éllyen és Éllyen kiáltás-
sal megbizonyította.”167

A választás utáni héten, november 7-én a városi bíró elnökletével tanácsülést tar-
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tottak, melyen jelen voltak a tanácstagok, a deputátusok és a vásárbírák. Az ok:
némely utcabíró szabadon értelmezte jogkörét. A vizsgálat egy panaszbejelentéssel
kezdődött, ami szerint – főleg a Csorda utcai168 utcabírák – önkényesen alkalmazták
a büntetéseket és a büntetéspénzek beszedését, amivel nem számoltak el. A főbíró
kijelentette: a vétkesek megbüntetésére, a bírságok kiszabására és beszedésére a bírói
hatalmát nem adta át az utcabíráknak. Ezért e naptól kezdve sem büntetni, sem bírsá-
got beszedniük nem szabad. A vétkeseket vagy a város, vagy a vármegye börtönébe
kell kísérni, majd arról jelentést kell tenni. Az eddig beszedett pénzbírságokról pedig
15 napon belül jelentést kell tenni és beszedett pénzről elszámolni a tanácsnak.

1813 – A város gazdaságának átalakítása
A következő, 1813. január 25-én tartott közgyűlésen egy fontos gazdasági kér-

dést tárgyaltak Treuer bíró vezetésével. A tanács hosszas vita után elhatározta a
város gazdasági életének megújítását. Ez abban állt, hogy a város a földjeit további-
akban nem adja bérbe, hanem maga fog azok megműveléséhez. Lefektették a gaz-
dálkodás szabályait is. E szerint:

– A város földjeinek művelésére négy „vonós ökröt” vesznek, valamint a szán-
tás-vetéshez szükséges eszközöket is: ekét, szekeret. A földek művelését már tavasz-
szal elkezdik.

– A marhák mellé felvesznek egy öreg- és egy kisbérest, akik a szántást végzik.
Ha a lehetőségek adottak lesznek, számukat növelik.

– A város alsó erdei tábláit három nyomásra osztják: egy marad ugaron, egy a
tavaszi és egy az őszi vetéseknek állítják be. Hasonló módon művelik majd kis tele-
ki táblákat is. 

– A város gazdaságának igazgatása (cselédek fogadása, a marhák számának
növelése, az elvetendő magok milyenségének és mennyiségének meghatározása) a
városi tanács hatásköre. Azonban a tanács határozatának végrehajtására az újonnan
kinevezendő városgazdát bízzák meg, ellenőrzésére a tanácstagok, vagy a deputátu-
sok közül neveznek ki egy felvigyázót. Ez utóbbi posztra azonnal ki is nevezték
Halász Pál deputátust.

– A gazdaság eredményességének vizsgálatára a tanács elrendelte, hogy a kiadá-
sokat és a bevételeket pontosan jegyezze fel a városgazda, majd a felvigyázó az
eredményeket jelentse a tanácsnak.

– Minden szombati napon (szükség esetén más napokon is) a városi bíró dönté-
se szerint „gazdaságos órák”-kat kell tartani, ahol a városgazda és a felvigyázó
beszámolnak a bírónak a megtett és a következő feladatokról. 

– A városnak csak egy adóvevője, egy kasszája van. Így a kiadások és a bevéte-
lek a szokott rend szerint kell kiadni és könyvelni. Az apróbb kiadásokról a város-
gazda évenként köteles beszámolni.
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– A város Józsa házánál meg kell csináltatni az istállót, a major házat, amibe a
béreseket kell elszállásolni. Addig, amíg elkészül, a város piaci házánál (a
Vásárálláson) és istállójánál kell a béreseket és a marhákat elhelyezni.169

A döntés után azonnal megvették az ökröket 460 forintért és felvették öregbéres-
nek Pap Istvánt 50 forintos éves bérrel és egyéb javadalmazással.

A következő ülésen – de inkább utána – már más tartotta izgalomban a város
lakosságát, de mindenek előtt a testületet és az azt vezető Treuer bírót. Ugyan a tes-
tületi ülésnek már vége volt, a „számos gyülekezet csendességben eloszlott”, azon-
ban a visszamaradt tanácstagok és a deputátusok panaszkodtak, hogy a püspök-főis-
pán a város megkérdezése nélkül „a Posta ház170 mellett fekvő úgynevezett Vesztő
Dombot,171 mely az országos vásárok állásának egy jó részét teszi, házülés alá fel-
mérette és osztotta, s ezzel mind azon részt, mind a véle összekapcsolt Vízfogó
helyet172 is elfoglalná.”173 Ezzel tetemes kárt okozott a városnak – vélik a tanácsta-
gok. Természetesen panasszal élnek, kérik a felmérés visszavonását. Ha ez nem
járna sikerrel, akkor a királyhoz fordulnak. Azonban a felmérés, a házhelyek kiosz-
tása folytatódott, a városiak nem tudtak eredményt elérni, sőt a püspök-főispán fel-
hívta a figyelmét a városi tanácsnak: ne merészeljék a kiásott gödröket betemetni, a
vizet pedig biztosítsák.174

Gyermek egészségügyi kérdés volt a himlőoltás elrendelése a városban, melyre
Mollik Ignác seborvos hívta fel a tanács, így Treuer József frissen megválasztott bíró
figyelmét. Itt jegyzem meg, hogy pontos feljegyzések Veszprém vármegyénél a him-
lőoltásról 1814-től vannak, a városban ugyanakkor csak 1826-tól vannak biztos ada-
tok. Ennek a felhívásnak a dátuma viszont 1813. március 22., és a felhívás kiadása
arra utal, hogy jóval korábban voltak rendszeres oltások Veszprémben. A himlőol-
tást egyébként az említett seborvos minden kedden 9 és 10 óra között végezte, egy
alkalommal 12 gyermeket beoltva.175

Júniusban ismét terítékre került a Fecskendőház kérdése. Ekkor Kisfaludy
Boldizsár176 táblabíró és a püspökség jószágkormányzója kért azonnali választ: mire
akarja használni a város az épülő és túlméretezett „Machina Házat”, továbbá úgy
határozott, hogy a boltok nyitását a szűk utcában nem engedélyezi. Treuer bíró a
város nevében önérzetesen válaszolt: a cél – a tisztelt táblabíró által is engedélyezett
– a nagy költséggel megszerzett tűzi fecskendőknek alkalmas épület emelése. Igaz,
az épület nagyobb, mint azt eredetileg tervezték, de a területet másra úgysem lehe-
tett volna használni. Így lesz majd helye a tűzi felügyelő lakásának, illetve a szabad
lakrészeket mesterembereknek lehet kiadni tisztes haszon reményében. A ház tövé-
ben van a Vigyázó Torony, amit majd megmagasítanak és azt is a város hasznára
fogják működtetni.

Sajnos a város kasszája június végére már annyira kiürült, hogy Treuer bírónak
hitelt kellett felvenni, elsősorban a Fecskendőház építésének folytatására. Két csa-
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pómester hitelezte meg az 1000 forintot, aminek elismerését a város pecsétjével és
a bíró aláírásával kiadott váltóval igazolt.  

A következő, 1813. évi bíróválasztás november elsején hasonló módon történt:
Treuer József bíró hivatalát a pecsétekkel és a kulcsokkal leadta, egyben elnézést
kért az ejtett hibái miatt. A jelöltek neveit tartalmazó listát ismét Fodor János, a püs-
pökség és a káptalan képviselője bontotta fel. Ebben első helyen ismét Treuer József
volt jelölve. Azonban „… a nélkül mindazon által, hogy a választás voksok szedésé-
re bocsáttatott volna, Treuer József úr a városi rendes bírói hivatallyába […] egy
szívvel és szóval kikiáltva megmarasztatott.”177

Az 1813 novembere még egy nagyszabású ünnepséget is jelentett: a szövetséges
hatalmak Lipcsénél a „népek csatájában” legyőzték Napóleon seregét.178 A város-
ban hálaadó istentiszteletet tartanak, amire Kolossváry Sándor179 városi tisztelendő
és kanonok kéri a városi bírót és a tanácsot, hogy az ünnepség megtartására „.. kitel-
hető buzgósággal és fényességgel való végzésre rendelést”180 tegyenek. Természe-
tesen a tanács – élén Treuer bíróval – a „Polgár katonaság is a parádéra való meg-
jelenésre, s ott a szent misének szokott részein apró fegyverekből adandó salvera
[üdvözlés], mint szintén az ágyúknak ki sütésére nézve is rendelést vetnek. Estvére
kelvén pedig a Város Háza, s a Piaci utcán való házaknak illuminálása [épületek és
utcák kivilágítása] megrendeltetett.”

A következő, 1814. február 26-iki tanácsülésen Treuer bíró napirendre vette a
város vízellátását, akkor még a nyilvános kutak – mint alapvető vízvevő helyek –
kérdését, vagy ahogy fogalmazott: „A városba való kutaknak szaporítását, mind a
víznek az életre való elkerülhetetlen szükségessége, mind az is, hogy a szerencsétlen
tűzi veszedelem esetébe légyen mihez és készen nyúlni.”181 Egy új kút ásását tervez-
ték a környékbeli lakosok közreműködésével a Jeruzsálemhegyről a Hosszú utcába
lefutó utca és a kocsiút szegletében „Naypaur József esztergályos háza háta meget-
ti szabad területen.” A nemesség is egyetértett az új kút ásásával. A városi közgyű-
lés következő tanácsülésén már azt jelentették, hogy a kút ásását már meg is kezd-
ték. A kút elkészült s időnként a város felügyelete mellett tatarozták is. Egy ideig szi-
várványos kútként vagy festő kútként emlegette a lakosság. 1852-ben, közadakozás-
ból nagyobb mérvű átalakítás alá került.182

1814 – Veszprém utcáinak „flastromozása”
Március 20-án rendkívüli ülést tartottak. Egyetlen napirendi pont volt: a város

főutcáinak „kővel tejendő kirakatása, vagy is flastromozása.” Az ülésen megjelent
Ányos Ignác183 főúti direktor és Halász Ignác rendes földmérő. A tanácstagok meg-
értették, hogy a város utcáinak kikövezése közérdek, így egyöntetűen döntöttek a
kővel burkolandó főutcákról és a munkálatokról:

1) A fő kőutcák alatt értvén az Új Városházától (vagyis a Fecskendőháztól) kezd-

..
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ve, ki a Komakútig, majd a Szabadi utcán (ma: Almádi út) ki a közönséges pásztor
házig, tovább a Fehérvári (ma Budapest út) útnak ki özvegy Németh Mihály kasz-
nárné asszony házáig, úgy szintén ezen fő utcába közelebbről belevágó kisebb utcá-
kat is, vagy utcát formáló kisebb térségeket. Minden házbirtokos, a flastromosoknak
(utcaburkolók) a contractus (egyesség) szerint megállapított 51 forint/négyszögölen-
kénti díjat fogja kifizetni.

2) A telkeknek az utcák felől való kövezését hosszába számítják két öl szélesség-
ben, és ennek a négyszögölenként számított munkabérét fogja a háztulajdonos fizet-
ni. Ehhez értődik nem csak azon útszakasz, amely az épületek homlokzatánál van,
hanem az is, amelyek a házak oldalai, vagy hátulsó részei a kövezendő utcák, vagy
utcát formáló kisebb térségekre, egyenes, vagy „kerekes” formába, vagy amely két
utcára nyílnak, felszámolva mind a két utca felöl való oldalát.

3) A fizetést nem előre kell teljesíteni, hanem csak akkor, amikor a burkolók már
az egyes házak előtt dolgoznak. Ekkor tehát ki-ki a felmérés szerint a reá eső össze-
get köteles kifizetni, melyet a város egy, az e célra kinevezett személy által bevéte-
lezi és nyugta adásával a vármegyével szerződést kötött burkolók megbízottjának
átadja.

4) A háztulajdonosnak minden esetben a földmérő által kimért és számított négy-
szögölenkénti munkabért kell fizetni. A város ezért megkereste a földmérőt, hogy az
előzetes felmérési jegyzéket elkészítesse és átvegye.

5) Ezen előre bocsátott szabad akaratú ajánlásnak teljesítését a városi lakosok
azzal a feltétellel vállalják magukra, ha azok a nemesek és házbirtokosok is, kik az
első pontban körülírt utcákban háztulajdonosok, a közjó iránt hasonló buzgósággal
maguk is részt vesznek.

6) Ami azokat a városi lakosokat illeti, akik az itt leírt módon részt nem vehet-
nek, mert a városnak más egyéb részeikbe laknak: azokat a később kinevezendő sze-
mélyek felkeresik, és készpénzbeli adományokat gyűjtenek az utcák burkolására. Az
így gyűjtött összeget a 3. pontban leírt személynek nyugta ellenében átadják.184

A nemesség március 25-én tűzte napirendre a „flastromozás” kérdését, ahol szin-
tén megjelent Ányos Ignác. Cseresnyés István, a nemesség perceptora ajánlotta a
terv elfogadását, mint a város „közhasznára és csinosítására” való munkákat.
Döntésük szerint a város alsó részébe Miklós György és Csikász József, míg a felső
részébe Vörös Ferenc és Szél János nemeseket küldték, hogy a városrészen lakó
nemeseket házanként keressék fel, őket a munka támogatására és az adakozásra fel-
kérjék. Biztosak abban – olvasható a nemesi közgyűlés jegyzőkönyvében –, hogy a
háztulajdonosok a házuk előtt folyó munkákat segíteni fogják. Ezért a nemesi köz-
gyűlés nem ír elő kötelezően beadandó pénzösszeget, sem kötelező részvételt.

Júliusban ismét foglalkoztak a városi utak kövezésével. A vármegye mentesítet-
te Veszprémet a külső utak karbantartásától, viszont előírta a városi utak rendbetéte-
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lét. Kiemelten kezelte a kereskedői és a postai utak kikövezését, amit „pesti flastro-
mozók” készítettek. A tanács és Treuer bíró azonban súlyos tehernek minősítette
azokat a kötelmeket, amikkel a mestereket ki kellett szolgálni. Például a Horgos
utcában dolgozó mestereknek a város két lovas kocsija megállás nélkül hordta a
homokot, a városbíró időnként 6 kocsit is kénytelen volt beállítani. A Hosszú utcát
(ma Jókai Mór utca) már négy esetben fel kellett tölteni a szokatlanul nagy árvizek
miatt, mert járhatatlanná vált. E teher mellett fizetni kellett a szerződés szerinti
összeget, de – ami nem szerepelt a szerződésben – szállást is kellett adni a meste-
reknek, sőt főzni is kellett rájuk.185

A nemesi kommunitás jegyzőkönyvében július 18-ai dátummal van feljegyezve
annak a városi tanácsi jegyzőkönyv kivonatának ismertetése, melyben tájékoztatják
a nemességet a Vigyázó Torony átalakításáról. E szerint a toronyban kiépítenek egy
lakást a „vigyázó” számára, egyúttal megemelik az építményt, „és az egésznek töké-
letes tsinos kiigazítását”186 is elvégzik. Ennek a költségnek az egyharmadát kérik a
nemességtől, nem kérik viszont a víz levezetésének a költségét a piacra, mivel azt
teljes egészében közadakozásból valósítják meg. A nemesi tanács örömmel vette
tudomásul a víz levezetésének tervét, arra kész áldozni is. A Vigyázó Toronynak
kiépítéséről – ami ugyan nem idegen tőlük – a nemességgel a városi tanács nem
egyezett meg. Nem kaptak tájékoztatást az építési tervről, az építési költségekről
sem – állítja a nemesi tanács. Ezért, hogy érdemben dönthessenek, kérik a terveket
és a részletes költségvetést.  

A szeptember 10-i közgyűlésen ismét foglalkozni kellett az utcák kövezésével,
mivel a nemesség nem akart fizetni a munkáért, pedig a kezdéskor annak támogatá-
sát ígérte. A város polgári lakossága – élén a „Rendes Bíróval” – továbbra is vállal-
ta a munkáért járó díjazást az eredeti megállapodás szerint, sőt a Horgos utca, a Piac
utcai (ma Rákóczi Ferenc utca), valamint a Városháza előtt elkészült utakért utalta
is a kialkudott összeget.

Az 1813/14. katonaesztendő végén Treuer bíró a főpiacon tapasztalt rendetlensé-
get igyekezett megszüntetni. Ugyanis az „… egyet mást áruló asszonyoknak [szoká-
sa], hogy maguk alá ülésnek nagyobb köveket hordanak, azokat pedig osztán ott
hagyják, s mind a gyalogjáróknak, mind a szekérrel menőknek…”187 a széjjel heve-
rő kövek károkat okoznak, nehezítik a közlekedést. A továbbiakban ezt megtiltja,
amit dobszó mellett kihirdetni elrendelte.

A bíróválasztás előtt volt még egy jelentős esemény: a Fecskendő Kamra és a
Vigyázó Torony felavatása.188 Az október 1-iki közgyűlésen döntöttek a kronoszti-
kon szövegéről, mely jelzi az épület célját, építőjét és esztendejét. Az október 27-iki
közgyűlésen Treuer bíró bejelentette, hogy elkészült a torony gombja és címere.
Ezután felolvasták azt az „Örök emlékezetnek” írt szöveget, amit beletettek a torony
gombjába. Veszprém városa tisztségviselői felsorolásánál írják: „Rendes bírói hiva-
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talt kormányozza érdemes Treuer József, kinek hathatós iparkodásának tanúbizony-
ságául szolgáljon ezen közhasznú és díszes épület is.” Továbbá: „Városi árva hiva-
talt gyámatyai névvel viseli a fent is már nevezett Treuer József, és már 15 eszten-
dőktől fogva 172 megkülönböztetett városi árva massákról s még számosabb árvák-
ról dicséretes iparkodással gondot visel.” 189

Az 1814. november 1-iki bíróválasztás lefolyása hasonló volt a korábbiakhoz:
voksolás nélkül, egyhangúlag választották meg Treuer Józsefet a város bírájának. Az
ülés azonban nem csak a bíróválasztásról szólt. Ekkor olvasták fel a vármegye hatá-
rozatát, és hirdette ki rendelkezését a város közgyűlése is, ami a város tisztaságával
és a közegészségüggyel kapcsolatos. Mindez azzal függött össze, hogy a városban a
„közönséges utcákra” – dacára a kikövezésnek – még mindig kivezetik a szennyvi-
zet. Ezért:

– Minden veszprémi háztulajdonos – legyen az nemes vagy nemtelen – köteles a
telkén november 11-ig az udvarában árnyékszéket, vagy „ganaj gödröt” ásni, azt úgy
befedetni, hogy a szennyezés ne kerüljön ki az utcára.

– Aki a végzésnek nem tesz eleget és nem nemes, annak a gödröt és a befedetést
a város a háztulajdonos költségén elvégezteti, a mulasztásért a tulajdonost szintén a
saját költségén két heti fogságra bünteti.

– A rendelkezés ellenőrzésére a tanács kijelölte ifjú Vázsonyi Istvánt, hogy a
határnapon az ellenőrzéseket végrehajtsa és az eredményt jelentse a város bírójá-
nak.190

1815. március 8-án a város hatalmas ünnepséget rendezett, amikor köszöntötte
az 1809-ben Rosos Pál utódjaként kinevezett, de a pápa napóleoni fogsága miatt
csak március 5-én felszentelt új megyéspüspököt, Kurbély Györgyöt.191 A városi
tanács – élén a bíróval, Treuer Józseffel – a városházánál gyülekeztek, a „magyar és
a polgár német katonaság is pedig forma ruháikban csinosan öltözve, zászlaik alatt”
délután 3 órától hat óráig muzsikaszó mellett várták a püspök érkezését. A
Városháza ablakai ki voltak világítva. Este hat óra után megérkezett a püspök, majd
az ünneplő tömeg a VVárosházától zeneszó mellett felkísérte a várba, ahol a polgár
katonaság „fegyver gyakorlási készségeivel tiszteletére parádézott.” Másnap Treuer
bíró és Suly Antal az egész város nevében köszöntötte a püspököt. Kurbély György
püspök megköszönte az üdvözlést, majd „minden kitelhető atyáskodását és püspöki
kegyelmét ajánlotta” a városnak.192

A következő, az 1815. év egyik fontos eseménye volt Veszprém szabad királyi
várossá történő „felemelése”, de inkább folytatása. A mozgalom – mint már írtam –
1746-ban indult, ami sok kérelemmel, felterjesztéssel és még több költséggel járt –
de minden esetben elutasítás volt a vége. Hosszú ideig az ügy „elaludt”, majd
Kurbély György megyéspüspökké történő kinevezése után ismét előkerült. 1815.
március 12-ben kérelmet nyújtottak be a püspök-földesúrhoz, aki – a város értelme-
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zésében – kedvezően nyilatkozott. A városi tanács, hogy kipuhatolja a lehetőségeket
és az esélyeket, teljhatalmú megbízottnak megválasztotta Treuer Józsefet és Csirke
János főjegyzőt, akik május 11-én Bécsben „puhatolództak”.193 Visszatérve „teljes
reménységet hozván” úgy döntött a tanács, hogy az egész városi lakosság részvéte-
lével nagygyűlést tartanak (ezt megtartották június 22-én), ahol elmondják a mozga-
lom előnyét, hátrányát, elfogadás esetén megkezdik a szükséges pénz gyűjtését is. A
nagygyűlésen a gyűjtési ívet Treuer József elsőként írta alá, megajánlva 200 forin-
tot a mozgalom költségeire. Teljhatalmú megbízottnak megválasztották Treuer
Józsefet, idősebb Suly Antal tanácsnokot és Csirke János főjegyzőt. Az ügy intézé-
se hosszú ideig eredménytelenül folyt. Treuer József a végleges elutasítást – ami
1836. április 20-án volt – már nem érte meg.194

1815 – Az adószedés új rendszere
Meg kell reformálni az adószedés rendszerét – határozott a tanács és a városbíró

az 1815. április 8-iki tanácsülésen. Megállapították, hogy a város korábbi polétákra
való felosztása idővel annyira megváltozott, hogy az ekkor – 1815-ben – zavarokat
okozott az adó kivetésben és annak beszedésében. Ez pedig a közteherviselésben, az
adók megállapításában inkább kárára van a városiaknak, a városnak. „Ezen zűrza-
varon pedig csak a házoknak sor szerént készítendő, s megigazíttandó polétákkal
lehetne segíteni” – vélik a tanács tagja. Nem is húzták az időt, elrendelték, hogy az
1815. évtől már az új rendszer szerint készítik el az adólajstromot. Ezért megszab-
ták a jegyzői hivatalnak, hogy készítse el a 12 új polétát, aminek beosztását a város
természeti fekvéséhez kell igazítani. A lajstromba be kell venni mind a városi, mind
a nemesi házakat, de fel kell benne sorolni a zselléreket is.195 A május 6-iki ülésen
már a polétások személyéről és az adóról döntöttek, meghagyva a polétásoknak,
hogy 15 napon belül legalább a fél évre esedékes adót szedjék be. Gondatlanság
vagy restség miatti adóelmaradást minden polétás a saját pénzéből kell, hogy pó-
tolja.

Szeptemberben meg kellett újítani a városi céhjegyzéket, amit határidőre elkészí-
tettek.196 Októberben már arról polemizáltak, hogy vajon kimentheti-e magát a
város polgára a polétási és a vásárbírói szolgálat alól? Egyöntetűen megállapították,
hogy ezek a tisztségek inkább becsületbeli, mint terhes kötelességek, melyre minden
józanul gondolkodó polgárnak és hazafinak inkább törekedni, mind abból magát
kivonni kellene. De egyébként is: aki hatvanas, deputátus vagy tanácsnok szeretne
lenni, előtte a két említett tisztség valamelyikét be kell töltenie, hogy kipróbálja
magát.   

Az 1815. november 1-iki bíróválasztás a szokott koreográfia szerint zajlott:
Treuer József bíró „letette” hivatalát, a pecséteket és a kulcsokat visszaadta a földes-
úri hatalmat képviselő személyeknek: püspökség részéről Stark János, a káptalan
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részéről Pap Imre volt jelen. Következett a lepecsételt levél átadása, melyben a bíró-
nak választható tanácsnokok nevei voltak feltüntetve. A város közönsége azonban
biztos volt abban, hogy „a candidátusok neveit, kik közül rendes bíró urat különben
is egyiknek lenni kétségbe sem hozta, többire tudni sem kívánván, azokat a pecsét
alatt hagyta, s a városi Leveles Házba akképpen kívánnya eltétetni”,197 Treuer
Józsefet „sűrű éljenzések között” újra bíróvá választotta.

Bírói hivatalának ismételt átvétele után beszámolt a három éve elkezdett önálló
városi gazdálkodás eredményeiről. A beszámolóból kitűnt, hogy a városnak ez alatt
a rövid idő alatt az önálló gazdálkodás 7399 forint tiszta hasznot hozott. Nem is volt
vita a további folytatásról, arról sem, hogy a gazdaság igazgatását továbbra is Treuer
József végezze. Változás csak a segédjében volt, Halász Pál helyett Ludvig Józsefet
nevezték ki.

Kezdjük az évet a nemesi közgyűlésen történtekkel. 1816. január 20-án
Stojánovics János, a nemesség főjegyzője számolt be küldöttségének megbízásáról.
Még az előző évben bízták meg őt, az időközben meghalt Sándor Ferencet, valamint
Cseresnyés Istvánt és Tumler Henriket, hogy vizsgálják meg a Fecskendőház és a
Vigyázó Torony építési elszámolását. A jegyzőkönyvek és a számadások összeha-
sonlítását Treuer József bíró jelenlétében végezték, amiről ezen a nemesi tanácsülé-
sen számoltak be. Jelentésük szerint a „közös házra fordított költségek a Vigyázó
Toronynak pompás és gazdag költségeivel öszve zavartattak.”198 Határozatuk sze-
rint ismét megkeresik Treuer Józsefet, hogy újabb vizsgálatot végezhessenek, de
úgy, hogy a Vigyázó Torony építési költsége külön legyen választva. Mert „a
Vigyázó Toronynak haszontalan és költséges kicsinosítását a helybeli nemesség a
köz cassájának terhére el nem vállalta.”199

A Fecskendőház és a Vigyázó Torony építése mellett a „közönséges” városi
tanács gondot fordított a saját tűzoltóeszközök állapotára, azok megfelelő elhelyezé-
sére. Csehszíjártó István tűzi inspektor a tanácsnak rendszeresen jelentette az eszkö-
zök darabszámát, állapotát, megjelölve a tárolási helyet is. Egy 1816. január 24-ei
összeíráson a következő olvasható:

1) A Vásárálláson Bajnótzi Pál háza háta mögött lévő tető alatt van 3 darab létra,
2 darab egyenes csáklya és 1 darab szárnyas csáklya, valamint 2 pemetnek200 való
fenyőrúd. Itt a tető és az eszközök jó állapotban vannak.

2) Az Új Városháza alatt van 3 tűzoltó fecskendő. Ezekből egyik hibás, ami javí-
táson a kolompárosnál van. Ezen kívül van még 4 darab hosszúlétra, 4 darab egyes
csáklya és 1 darab szárnyas csáklya. Minden eszköz jó állapotban van.

3) A Városházánál van 10 darab bőrkanna, 1 darab hosszúlétra (itt egy megjegy-
zés: „ezt Herman Antal adta, ez most a toronynál vagyon”), 5 darab pemetnek való
fenyőszál.

4) A nagy hídon túl201 Antal Mihály háza háta mögött lévő tető alatt van 3
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darab létra, 2 darab csáklya. Ez esetben megjegyzi a tűzi eszközök felügyelője,
hogy a tető annyira elromlott, hogy a gerenda teljesen elrohadt, emiatt az egyik
létra is korhad. A hibás nem a felvigyázó, hanem „a kasszának rövidsége miatt
eshetett meg.”202

1816 – A városi kórház építése
1816. március 30-án Treuer József bíró javaslatot tesz a Lázár ház (kórház) bőví-

tésére – vagy ahogy a jegyzőkönyvben olvasható: a Lázár ház megnagyobbítására,
de inkább a területen hasonló célból egy nagyobb épület felépítésére. Meggyőződése
volt, hogy a Lázár házat bővíteni kell, de nem a meglévő épület hozzátoldásával,
hanem új betegház felépítésével. A tanácsülésen Treuer József városbíró és Koloss-
váry Sándor plébános javaslatot tettek arra, hogy a Cigány-dombon203 a szegények
elhelyezésére szolgáló Lázár ház mellett egy nagyobb házat építsenek. A tanácsülé-
sen bemutatja a terveket is. Közli, hogy számos városi adakozó jelezte felajánlását
pénzben és munkával, így számítása szerint – jelenti a városbíró – a közösségnek, a
városi kasszának ez nem jelent majd kiadást.204

A tervek szerint az új ispotály hossza 19 öl (kb. 38 m), szélessége pedig 8 öl (kb.
16 m), középen végig folyosóval ellátva, kétoldalt szobákkal. A természetes világí-
tás a folyosó két végén történt. Az épület alá pince volt tervezve.

A tanács örömmel fogadja a javaslatot, a felajánlást. Néhány észrevételt tesznek,
nevezetesen: a Lázár ház ápoltjainak ellátását eddig is a városiak, önzetlenül végez-
ték. A nagyobb épület több ápoltat is jelent. Szükséges tehát időben gondoskodni a
megnövekedő személyzetről és ápoltak ellátását biztosító pénzalapról. Továbbá az
épületet folyamatosan karban kell tartani. Ennek fedezetéről is időben célszerű gon-
doskodni. Végül a tanács kifejezi azon határozott akaratát, hogy bárki bármennyit is
adakozik majd az új épületre és annak későbbi fenntartására, a felveendő személyek
körét, számát ő határozza meg, abba beleszólást nem enged.205

Nem előreszaladva, mint inkább folytatva a kórház bővítési munkákat, megjegy-
zem, hogy pontosan 13 év telik majd el, Treuer József bíró és Kolossváry Sándor
városi plébános, kanonok javaslatától, az új kórházbővítés megvalósításáig. Az épít-
kezést 1817 áprilisában kezdték meg Treuer József városbíró, illetve ez esetben
lázárházi gondviselő irányításával és felügyeletével, és 12 év múlva 1829. április
3-án fejezték be, 19 000 forint 5 és fél krajcár költséggel. Treuer József  mint kór-
házi gondviselő adta át az épületet 1829. március 25-én.206

Az építkezés ideje alatt folyamatos volt a gyűjtés az építkezés folytatására, sőt
Treuer József még a saját vagyonából is áldozott az építkezés befejezésére.
Számtalan egyházi és világi személy tett több ezer forintos alapítványt. Az alapítvá-
nyi pénz bevételének csak a kamatját használhatták fel, a tőke mindig megmaradt.
Az építkezés kezdetétől hagyománnyá vált, hogy a hangversenyek, báli rendezvé-
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nyek jövedelmét felajánlották a betegház javára. A gyűjtésben élen jártak a veszpré-
mi céhek mesterei mind anyagiakban, mind munkával.

Sajnos a kórház működésének kezdetét – ami 1829. szeptember 26-án volt –
Treuer József már nem érte meg. Az 1829. május 2-iki tanácsülésen ideiglenesen ifj.
Suly Antalt bízták meg a kórházi gondviselői feladatokkal, „Treuer József úrnak,
mint azon betegház építése rendes felvigyázójának, s gondviselőjének öregségi erőt-
lensége miatt.”207

E kis időbeni kitérő után térjünk vissza a kórházbővítés kezdeti idejére,
1816-hoz.

Veszprémben az elmúlt évszázadok során számtalan tűzvész pusztított. Nem
véletlen, hogy a tűz Veszprém réme volt talán a XX. század elejéig. Az sem vélet-
len, hogy Treuer bíró és a tanácsnokok is sokat foglalkoztak a tűzmegelőzéssel, a
szükséges eszközök beszerzésével és karbantartásával. A tűzmegelőzés egyik része
volt a Fecskendő kamra építése, vele együtt a Tűztorony, mint tűzkémlelő pont épí-
tése és megújítása. Az említetteken túl jogszabályokkal, bírói utasításokkal is igye-
keztek megfelelő alapot biztosítani a tűzmegelőzéshez. Az 1816. július 20-iki ta-
nácsülésen szabályozták a „konyhajárások” ügyét. Az világos, hogy a szabad tűzhe-
lyek rendszerében, a szalmával, náddal, esetleg fazsindellyel fedett házak korában
egy tűzhelyből kipattanó szikra végzetes károkat tudott okozni. Ezért bírói rendele-
tek szabályozták a konyhák állapotát, a tűzoltásra használható és állandóan készen-
létben tartott vízzel teli konyhai vödrök számát is. Ezt időnként ellenőrizni kellett.
De az ok, amiért ezen a tanácsülésen Treuer bíró foglalkozott a kérdéssel, más is
volt: a büntetéspénzt (aminek elvileg a tűzi kasszát kellett, hogy gyarapítsa) kiszab-
ták a vétlenekre is, valamint „a büntetés pénzt eszem iszomra fordították.” Ezért új
rendszabályokat hoztak, mégpedig:

– Az igazságszolgáltatás, a vizsgálat józan és részrehajlástól mentes gondolko-
dást kíván. Ezért a továbbiakban mindezen jogokat csak a tanács tagjaiként a depu-
tátusok gyakorolhatják.

– Minden negyedévben váratlan időben kell lefolytatni a konyhavizsgálatot, ami-
nek időpontjáról egyedül a városi bíró tudhat. A bíró segítségül ad egy hajdút, vagy
vásárbírót.

– A vizsgáló deputátusnak kötelessége, hogy „… ahol a konyhában rondaságot,
gondatlanságot, vagy víznek hiányosságát…” tapasztalja, a vétkes gazda nevét je-
gyezze fel a tapasztalt hibával együtt. Büntetést nem szabad sem kiszabni, sem pénzt
beszedni. Ha valaki ellenáll, az „áristomba” kell kísérni.

– Büntetést a tanács fogja kiszabni, a befolyó pénzt a tűzi kasszába kell utalni.
– A tizenkét deputátus a tizenkét polétának megfelelően végzi az ellenőrzést,

kivéve az adószedőt (Rósa József) és a vármegye seborvosát, Rajzinger Györgyöt.
Az ő körzetüket Haubner Mátyás és Vádi Ferenc kapja.208
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Az előbbi szigorú utasítás mellett megtiltották az utcán, és a hetivásárokban –
mint már oly sokszor – a pipa használatát, a pipázást, amiből „a megbotránkoztatás
mellett a szerencsétlenség is következhetik.” Aki vét a tilalom ellen, azokat a pipá-
iktól megfosztják és áristomba zárják – így a verdikt. 

E tiltó határozat elfogadása után Treuer bíró jelentette, hogy város tulajdonában
lévő „tűzifecskendők” közül egy annyira meghibásodott, hogy javítását Krénicz
Ignác helyi kolompáros nem vállalja, igaz pénz sincs rá. Ugyanakkor feltétlenül
szükség lenne a Tűztoronyban – a jelzések megtételére – harangokra. A tanács el is
határozta a harangok öntetését, illetve betervezte a tűzifecskendők javítását is –
mégpedig a hibás fecskendő nyomószerének réz árából, amihez csak kevés pénzt
kellene gyűjteni. Természetesen – mivel a harangok a Vigyázó Torony építésébe tar-
toznak – az ár egyharmadát a helyi nemességgel kifizettetik. Döntöttek arról is, hogy
a harangokat óraütésen kívül „rendes harangozásra” is használják, súlyuk pedig
másfél, illetve egy mázsás lesz. Ez utóbbit takarodó harangozásra is fogják használ-
ni. A harmadik, az úgynevezett lélekharang – amely megrepedt – újraöntetik. 

Szeptemberi közgyűlésen Treuer bíró már arról tájékoztatta a tanácsot, hogy a
győri harangöntő ajánlatot tett a harangok öntésére, azonban a fecskendő anyagát
nem tudja arra felhasználni, de a hibás fecskendőt megjavítja. A tanács megbízta
ismét a bírót, hogy sürgősen tegye meg a rendelést, mivel a 14 napos ajánlat hama-
rosan lejár és a „papiros pénz becse pedig a mindennapos tapasztalások szerint szal-
ton szálván [vagyis: inflálódik]”, így később még nagyobb terhet jelentene a város
szűkölködő pénztárának.209

Az 1816. évi választásnál semmi újdonság nem volt: Treuer bíró elnézést kér,
lemond, az uraságok képviselői átadják a lepecsételt borítékot, a választók azt nem
bontják ki és éljenzések közepette megerősítik bírói tisztében a régi-új bírót.

1817 – A Piaci kút átadása
Az 1817. esztendő első hónapjában, január 4-én a következő bejegyzés olvasha-

tó a város tanácsülési jegyzőkönyvében: „Örök emlékezetre bejegyeztetik itt azon
történet is, hogy minek utána Városi Rendes Bíró Treuer József Úr, már még az
1814-diki június 3-dikán a Jegyző Könyv 292-dik pontya szerint jelentést tett volna
az iránt, hogy a várbéli víznek a Piacra leendő lehozását a nála már akkor tudva
volt magános segedelmekből úgy fogja végrehajtani, hogy az a városi Közönséges
Kasszának sem most, sem jövendőben terhére nem fog szolgálni: ezen közhasznú
iparkodását köz időbe valósággal foganatosította is, el annyira: Hogy e folyó
Januárius Holdnapnak 2-dik napján a közelebb múlt Csütörtökön, Makários, vagyis
Abel napján a Piaci Ugró Kútnak vize megeresztetett.”210

De érdemes az idevezető utat – ha röviden is – bemutatni.211 Miután Tumler
György és fia, Henrik közreműködésével elkészült a püspöki palota melletti kút, a
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víznek a várból a piacra (a mai Óváros térre) történő levezetése csakhamar a város
kívánságává vált. A Vigyázó Torony újjáépítése alkalmából Treuer József, az 1814.
év tavaszán, a püspöknél az erre szükséges engedélyt is megszerezte. De – mint a
tanácstagoknak szóló jelentésében arra kitért – „a Méltóságos püspök Ő Nagysága,
engedelmét és jóvá hagyását nem csak megnyerte, hanem Ő Nagysága […] meg-
ajánlani méltóztatott, hogy a maga részéről is, a víznek levezetésébe szembe tűnő
segedelemmel fog lenni.”212 Treuer bíró tájékoztatta a tanácstagokat arról is, hogy a
víz levezetését úgy oldja meg, illetve szervezi, hogy annak költsége ne terhelje a
város kasszáját. Az engedély és a hozzájárulás birtokában megkezdődött a mozga-
lom, hogy a piacon a kút minél előbb elkészüljön. A városi nemesség – ismertette a
városi bíró a nemesi közgyűlés állásfoglalását – támogatta a víz lehozását a piactér-
re, de „a torony felépítését mindazáltal maga részérül neheztelleni tapasztalta-
tik.”213 Ez utóbbi megjegyzésre Treuer bíró kijelenti, hogy a nemesség tudtával és
közreműködésével kezdtek hozzá a torony felépítéséhez, ahhoz szükséges építési
anyagot együtt vásárolták. Ez ellen pedig ellenvéleményt nem kaptak, így a meg-
jegyzésüket nem veszik figyelembe.

Véghely Dezső könyvében214 a piaci kútról írja: A városi magyar és német pol-
gárságból társulat alakult, mely e célra városi színház (Stadt-Theater) címmel
1814. október hó 4-től kezdve előadásokat rendezett. Hasonló előadások voltak
1815., 1816. és 1817. években, sőt e célra 1815-ben a tanuló ifjúság és 1817. már-
cius 3-kán az izraelita lakosok is közreműködtek. A színi előadások jövedelmeiből
befolyt összeget később hatályos kamatra kölcsönözték, és mondhatni, hogy a kút
költségeinek legnagyobb részét ezen jövedelem fedezte. Sok volt az egyéni adako-
zás. Például Vizeki Tallián Imre felesége (Simoga Anna) 100 forintot, Szalabéri
Horváth Imre császári királyi kamarás pedig 50 forintot „[…] a Piacon felállítandó
munkába való Ugró Kútnak tökéletességre viteléhez, a Publikum iránt való jóindu-
latból ajánlottak”215

A kút és a vízvezeték megépítését – figyelemmel a költségekre és az adományok-
ra – a kezdeményező városbíró gyakorlatilag azonnal megkezdte. A kútra vonatko-
zó szerződést Langwieder József tatai kőfaragóval 1815. július 19-én kötötte meg.
A kő, és ennek felállítása 2000 forintba került, de Treuer József kikötötte, hogy a kút
köve 1816 áprilisáig legyen kész. Az alap ásása 1816. április 25-én vette kezdetét,
amit május 14-én fejeztek be. A munkálatok a kőművesmunkával együtt 140 forint
43 krajcárba, a víz vezetésére szolgáló cserépcsövek 700 forintba kerültek. A kút
vizét 1817. január 2-án, csütörtökön, délután 4 órakor nagy ünnepséggel216 eresztet-
ték meg, és ennek az ünnepélynek leírása, „a közhasznú cselekedetek ösztönzéséül,”
az 1817. január 4-én tartott tanácsülés alkalmából, jegyzőkönyvbe is foglalták, ami
így folytatódik:

„El lévén tudniillik rendelve a víznek ezen napon délutáni 4 órakor leendő meg-
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eresztése, hogy ezen már régen óhajtott legközönségesebb, és mint első szükséges-
ségű, és azért is leg nagyobb hasznú munka, a méltán érdemlett pompával, s a most
Élő Közönségnek szeme láttára vegye kezdetét, és a megbecsülhetetlen hasznot a
Közönséges Örömön kezdje. A mellett, hogy ezen köz hírré tett szándék, a városi
minden Rendű és Rangú lakosoknak nagyobb részét, az idő is kedvezvén, sőt a körül
belül Lakók közül is igen sokakat, a Piacra, a kút környékére vonzott, mind a
Magyar Polgári Katonaság díszes Formaruhájába és muzsikájával, Érdemes
Kapitánya Zsolnai István, különben Tanács Úrnak vezérlése alatt; – mind a Németh
Polgári Katonaság is Csenlohr János különben Hatvanos és Kapitánya igazgatása
alatt, Török muzsikájával együtt, a rendelt időbe megjelentek, és rendbe felállítván
a vitézeket, ezeknek örömtűz adásával, melynek a vár oldalába, kiszegezett ágyúk
dörgései feleltek meg, a víz megeresztetett. A márványkőből készült víztartónak kellő
közepén felállított Márvány kőoszlop középpontyán, egy hüvelyknyi által mérőjű
vastagságú és az oszlopon felül szinte ötlábnyi magasságra fellövellt vízoszlop, mely
függő mértékbe maga magára vissza törekedett; e mellett ismét Négy oldalról négy
kisebb csövökön szivárvány hajlatra rendes szerrel folyó, és fél abroncsot formáló
Kristályvíz, mintegy összefűzött Gyöngyszemeket ábrázoló sorba, oly sebességgel
lövődött, hogy a Víztartó Márvány Kád kerületét is meghaladta, mintha éppen a
körül álló néző sokaság örömének kibuzgására példát akart volna mutatni.

A Márvány Kád peremére fel tett Hordóból folyó bor a parádén álló Polgár
Katonaság Vezérei, maga a Katonaság és a körül álló Nézők által legkivált az ezen
Közhasznú örömöt eszközlött Rendes Bíró Treuer József Úrnak egészségéért, és sze-
rencsés hosszú életéért költ el, mind a kisebb fegyverekből háromszor meg újított,
mind az ágyúk dörgései által ezeknek megfelelő öröm Tüzek alatt; a Népség közt
pedig egy véka zsemle is széjjel hajigáltatott. – Estvére kelve a Német Polgárokból
összeállott Dilettant [műkedvelő, amatőr] Társaság, melynek ezen célra feláldozott
közhasznú munkásságának gyümölcse teszi az ezen Kút felállításának fundamentu-
mát, nagyobb részbe, adta a legutolsó theatromi darabot, Langer Ferencz szállójá-
ba, mely a Kútnak a Záró színen való illuminálásával [kivilágításával], és amellett
az e végre készült, és nyomtatva ki is osztogatott Verseknek díszes muzsika mellett
megejtett eléneklésével fejeződött be. – Valamint tehát ezen örvendetes történet itt a
bejegyzésre nem csak méltónak, hanem a Közhasznú cselekedetnek öröméül szüksé-
gesnek is találtatott: úgy Rendes Bíró Úr az iránt is meg kéretett, hogy ezen Kút fel-
építése egész Fundamentumáról, kiktől miképpen lett eredetéről, és mennyiségéről,
időről időre tett jegyzéseit a Városi Leveles Házba beadni ne terheltessen, hogy az
itt a Késő maradékok számára és háládatos emlékezetére is megtartasson. Többire
ezen együttülés eloszlott. 217

Az 1817. év amúgy „csendesen” telt el. Évközben csak kisebb izgalmat okozott
a „királyi városság” mozgalom éppen időszerű beszámolója, illetve Treuer
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Józsefnek, mint városi gyámatyának jelentései a tanácsnak az árvák vagyonának
helyzetéről. Számadásokat mutatott be a júliusi közgyűlésen a Hosszú utca „csinál-
tatása és igazgatása”, valamint a piactér tisztogatására kifizetett összegekről, a nap-
számosok díjáról. 

Júniusban egy „bejöveteli kérelem” került a tanács elé. Ha valaki a városban
akart letelepedni – kivált, ha mesterember –, a tanácstól kért engedélyt. A tanács
mérlegelte a kérést, konzultált a céhekkel, majd döntött: megengedi a letelepedést,
vagy elutasítja. Erre a kiváltságára a város érzékeny volt, emiatt több összetűzése is
volt a földesuraságokkal. 

Ekkor – június 21. – egy kovácsmester kérte, hogy megtelepedhessen a városban,
a mesterségét gyakorolhassa. A kérelmező Hetesy András, aláírása szerint „megpró-
bált baromorvos és kovács.”218 Kérelmében előadta, hogy a baromorvoslási (állat-
orvosi) tudományból Pesten, a Királyi Egyetemen szerzett oklevelet, amiről mellé-
keli az igazolást is (aláírta Lenhossék Mihály219 és Tolnay Sándor220). Hivatkozik
arra a tényre is, hogy ő olyan beavatkozást is el tud végezni (lóherélés), amit a kör-
nyéken egy kovács sem gyakorol. Megítélése szerint csak a lusta és tehetségtelen
kovácsok tiltakozhatnak az engedély megadása ellen, de ő beköltözésével a város
díszére fog válni. Egyébként a vármegye a bemutatott oklevél alapján megengedte
Hetesy Andrásnak, hogy a vármegye területén mesterségét gyakorolja. 

Treuer József lakóháza a mai Óváros tér 19. szám alatt
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A tanács hosszasan mérlegelt. Való igaz, hogy a mesterek számának növelése
csak a köz boldogulását segíti elő, hiszen ezáltal a vállalt munka hamarabb készül
el, a munkadíj is kevesebb lehet, lévén többen tehetnek ajánlatot egy munkára. Az is
igaz, hogy a közelben nincs olyan mester, aki a lóherélés tudományát művelné, így
Veszprémben a lótenyésztés is hiányt szenved. A kérelmező diplomája, erkölcsi
magaviselet kifogás alá nem esik. Azonban a kérelmező (Vár)Palotán lakik, mester-
ségét itt Veszprémben csak „vándorlásképpen” szeretné gyakorolni. A kovács céhbe
történő felvételhez hiányzik az uradalmi igazolás, ezért a tanács a kérelmezőt az ura-
dalmi tisztségviselőhöz irányította.221

Elérkezve az esedékes novemberi bíróválasztáshoz, a tanácsülés lefolyásának
menete nem változott. Igaz, ekkor Treuer József már kérte a jelenlévő választókat:
már hat esztendeje viseli a bírói hivatalt, most válasszanak a jelöltek közül új bírót.
A városi közösség ugyanúgy, mint korábban a jelöltek neveire nem volt kíváncsi,
éljenzések közepette Treuer Józsefet ismét a város bírójává választotta.
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JEGYZETEK

1 BRIGHT 1970. 85.  Richard Bright könyve Londonban jelent meg 1818-ban. A jelen fordítás
az útleírásnak a Dunántúlra vonatkozó része (VIII–XIII. fejezet) szemelvényeit tartalmazza.

2 HUNGLER 1988. 194. A Vöröshadsereg tér a mai Óváros tér. A Vízöntő szobor (R. Kiss Lenke:
Vízöntő lány) a veszprémiek által elnevezett Zsuzsi, ami – a könyv írásakor – a mai veszprémi
Városháza előtt, az Ányos utcai lépcső fölött állt egy medencében. Zsuzsi szobor jelenleg átke-
rült a Városháza mellé, az Ányos utca végén lévő beszögelésbe. 

3 A családnév írásában több változat is szerepel a Treuer-en kívül: Franc, Frajer, Traer, Trajer,
Traiér, Trayer. Veszprémben a jegyzőkönyvekben már minden esetben Treuer-ként szerepel.
Testvérei voltak: Éva 1747.?, Erzsébet 1754. 9. 14., Terézia és Erzsébet 1755. 10. 13., Erzsébet
1760. 5. 9. és Mária 1762. 8. 26. Ezúton köszönöm meg Fekete Tamás segítségét az anyaköny-
vek átnézéséért.   

4 Poléta = városrész, polétás = szakaszmester, aki kihordja a városrészébe tartozó házakhoz az
iratokat, összeírják a tanköteles gyermekeket, teljesítik a katona-beszállásolásokat. Lásd:
VÉGHELY Dezső: Kik voltak a polétások? Multidéző. szerk.: CSISZÁR Miklósné, Veszprém,
1999. 78–85. 

5 1781-től már rendszeres adózó polgárként jegyzik, aki ebben az első évben összesen 17 forint
és 76 krajcár adót fizetett. VeML V.102.h. 8. doboz

6 Az anyakönyv bejegyzése szerint két hónap múlva újra esküvő volt, a menyasszony (már fele-
ség) Lux Éva apja, a 68 éves Lux Ádám nősült 1782. április 29-én, feleségül véve a 48 éves
Schumacher Katalint.

7 A gyermekek születési és halálozási helye Veszprém. Anna (1783. 01. 31. – 1784. 10. 03.),
Mária (1785. 04. 04. – ?), József (1786. 12. 07. – ?), Ferenc (1789. 01. 16. – 1789. 01. 27.),
Anna (1790. 01. 03. – 1801. 02. 11.), Teréz (1792. 10. 13. – 1792. 11. 29.), Terézia (1795. 09.
05., férje Pap János, házasságot kötöttek: 1825. 02. 27.) és örökbe fogadott lánya, Éva (1787.
10. 03. – ?, férje Stein György, házasságot kötöttek: 1807. 09. 08.). 

8 VeML V.102.h. 2. doboz
9 A ház a Piactéren (mai Óváros tér) volt. A 826-os számú épület később a 40. népsorszámú, ami

a jelenlegi Óváros tér 19. számú házzal egyezik meg. (Népsorszám: II. József 1784-ben orszá-
gos népszámlálást írt elő, amely feltüntette a nemesek és nemtelenek tulajdonában lévő házat
és földet, valamint kötelezővé tette a házak megszámozását. Innen ered a „népsorszámú” elne-



105

Földesi Ferenc Pillanatképek Veszprém város történetéből (XVIII. század vége ...

vezés. Veszprémben 1907-ig folyamatos házszámozás volt érvényben, vagyis a házak építésük
sorrendjében kaptak számot. Az 1907. július 4-i közgyűlés 168. számú határozatával a házszá-
mozás módját megváltoztatta. Ezen túl minden utcában 1-es számtól kezdve az egyik oldalon
a páros, a másik oldalon páratlan számot kaptak az épületek. A népsorszámú házszámozások
igazából az 1856-os kataszteri felméréskor valósultak csak meg. Viszont ez lett az alapja az
1907-es utcánként 1-el kezdődő új számozásnak. A különböző 1907-es lakó- és utcajegyzékek
a népsorszámot írják „régi”, az 1907-est pedig „új” számnak. Lőrinczi Ferenc közlése alapján. 

10 Ekkor már meghalt a vele élő Éva nevű testvére (1814. 11. 29. 67 évesen).
11 VeML V.102.c. 23. doboz, Fasc XVI. No. 20.
12 Ha az idézetnél nincs feltüntetve jelzet, azt ugyan a mondandóm színesítésére használom, de

az idézett szöveg olvasható az éppen citált éves jegyzőkönyvben.
13 Mennyit ért ebben az időben a forint, vagy a krajcár? Egy 1806. évi kárjegyzéken olvasható:

Az átvonuló katonaság Jádi Pál szabótól elvittek egy új köpönyeget, melynek ára 27 forint.
Szíjártó János padlásáról elloptak mintegy 60 fontra (1 font = 50-60 dekagramm) való szalon-
nát összesen 36 forint értékben (a szalonna 36 krajcár/fontba került. Egyébként 1 forint 60 kraj-
cárt ért). Horváth Andrástól elvittek egy hájat, egy oldalast, valamint fél szalonnát 24 forint
értékben. Fekete Mihálytól eltűnt 3 abrosz, darabonként 2 forint értékben. VeML V.102.b. 11.
doboz, fsz. 395–420. 1788-ban a szőlőben dolgozók napszámbére a következő volt: trágyahor-
dó 10 krajcár, metsző 17 krajcár, puttonyosok 12 krajcár, kapás 17 krajcár. A kaszások 24 kraj-
cárt kaptak naponta. Ugyanakkor a disznóhús fontja 5 krajcár volt. 1810-ben már a metsző 75
krajcár napszámbért kapott, a marhahús fontja ekkor 24 krajcár volt. 
Forrás: http://epa.oszk.hu/02100/02120/00014/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_14_363.pdf (Letöltés
ideje: 2016. 09. 23.)

14 VeML V.102.c. 23. doboz, Fasc XVIII. No. 2.
15 VeML V.102.a. 12. kötet, 14.
16 Uo. 53.
17 Uo. 65.
18 A XVIII–XIX. századi főbíró választásról lásd – a „Pillanatképek Veszprém város történeté-

ből” című sorozat 0. részeként – FÖLDESI Ferenc: A veszprémi főbíró választása. Veszprémi
Szemle, 2017/1, 3–23.

19 Vezetéknevet az iratokban írták Sily, Sully, Suli és Sili formában is. Én a Suly nevet haszná-
lom, miután később több hivatalos beadványában leszármazottjai a Suly vezetéknevet írták.

20 A városi tömlöc (börtön) még ma is hellyel-közzel az eredeti állapotában megtekinthető.
Jelenleg (2018 tavaszán!) átalakítása folyik, a Rákóczi út 5. szám alatti volt irodákból egy ren-
dezvényterem készül. A boltozatok, a „cellák” és az egyéb helyiségek vakolat nélkül, megtisz-
títva, eredeti állapotában lesznek láthatók.  

21 Eőri Márkus Ignác (kb. 1764–1846) udvari tanácsos, 1790-től Veszprém megye első aljegyző-
je, 1793-tól jegyzője, 1798-ban és 1803-ban újraválasztották, 1810-ben Bezerédy Györgyöt
választották helyére. Az Udvari Kancellária tanácsosa. Szolgálataiért a Szent István Rend
keresztes vitézévé nevezték ki, a rend titkári tisztét is betöltötte. Nyugdíjazása után Veszprém-
ben élt. Itt hunyt el 1846. április 17-én, 82 éves korában, felesége, Vajda Anna nagy bánatára.
Forrás: HUDI 2004.

22 VeML V.102.a. 12. kötet, 21.
23 Zierczen Mihály 1787–1790 között Ettl Franciskától bérelte, majd 1790-től 1800-ig vezette a

Fekete Sas gyógyszertárat, amit halála után 1801-től vett át Francz Ádám. Forrás: JANKÓ-
SZABÓ Sándorné: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Veszprém megyében 1700–1950-
ig. SOTE doktori értekezés. Budapest, 1986., 104–107.

24 A második koalíció 1798 végére újjáalakult az Egyesült Királyság, az Orosz Birodalom, a
Habsburg Birodalom, az Oszmán Birodalom, a Nápolyi Királyság és Portugália részvételével.
A hadműveleteket 1799-ben indították meg a szövetségesek a franciák ellen. Miután Károly
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főherceg a rajnai frontszakaszon 1799 márciusban az ostrachi, majd a stockachi csatában vere-
séget mért Jean-Baptiste Jourdan hadseregére, a küzdelem súlypontja Itália területére helyező-
dött át. Itt az Alekszandr Szuvorov tábornagy vezette orosz csapatok az osztrákokkal együtt-
működve, az addai csatában vereséget mértek Jean Victor Moreau hadseregére (1799. június
26–28.), és a Trebbia mentén vívott ütközetben (1799. június 17–19.) szétverték a Nápolyból
felvonuló francia csapatokat. Milánó is Szuvorov kezére került, majd az orosz–osztrák csapa-
tok 1799. augusztus 15-én Novinál vereséget mértek az utolsó, még Appennini-félsziget föld-
jén harcoló francia hadseregre is, melynek parancsnokságát a csata kezdetén elesett elődjétől
Moreau vette át. A Szuvorov győzelmeire féltékeny osztrák hadvezetés ekkor az orosz csapa-
tokat teljesen értelmetlenül Svájcba irányította át. Az első zürichi csatában a franciák veresé-
get szenvedtek Károly főhercegtől, de a második zürichi csatában az oroszok alulmaradtak az
André Masséna vezette francia hadsereggel szemben. Szuvorov ismét átverekedte magát az
Alpokon a délnémet területekig, ahonnét a felháborodott I. Pál orosz cár hazarendelte. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_koal%C3%ADci%C3%B3s_h%C3%
A1bor%C3%BA (Letöltés ideje: 2016. 08. 30.)

25 VeML V.102.a. 12. kötet, 32–33.
26 A volt Matulka-ház, jelenleg Rákóczi út 5. Történetét lásd: MOLNÁRNÉ 2009. 53–59.
27 VeML V.102.a. 12. kötet, 93.
28 Öt krajcárt érő váltópénz
29 Arestum (áristum, áristom): fogház, börtön, tömlöc
30 VeML V.102.a. 12. kötet, 98–99.
31 A céhiratok egyik közismert típusa az ún. „bizonyságlevél”, németül „Kundschaft”, latinul

„Testimonialis”, amelyet mai szóhasználattal bizonyítványnak nevezhetnénk. Ezt az iratot az
egyes céhszervezetek azzal a céllal állították ki a kötelékükben dolgozó mesterlegények számá-
ra, hogy azok kötelező vándor lásuk során ennek felmutatásával igazolhassák szakképzettségü-
ket és megbízható magatartásukat. Ilyen értelemben a mai munkakönyvek, illetve ezeket meg -
előző ún. vándorkönyvek, sőt bizonyos értelemben az útlevelek előzményeinek is tekinthetők.
Forrás: NAGYBÁKAY Péter: A Rába alsó vizén levő molnárcéh kézi festésű bizonyságlevelei
a veszprémi Bakonyi Múzeumban. Veszprém megyei Múzeumi Közlemények, 1980/15., 225.

32 A szexuális úton terjedő betegségek közel egyidősek az emberiség történetével. A nemi beteg-
ségeket sokféle névvel illették: ragadós nyavalya, bujakór, majd később vénuszi betegség,
bujasenyv, szifilisz, ám ez mind gyűjtőfogalom volt. Évszázadok teltek el, míg megoldották a
három nemi betegség: a lágyfekély, a kankó (gonorrhoea vagy tripper) és a szifilisz elkülöní-
tését. Az évezredek óta meglévő ragadós nyavalya gyógyítására azonban csak a 20. század
közepén találtak megoldást, amikor Fleming 1942-ben felfedezte a penicillint.

33 Az 1800-as években Kersmájer mester veje Krénitz Ignác lesz majd a tűzifecskendők karban-
tartója és kezelője. VeML V.102.a. 14. kötet, 13.

34 VeML V.102.a. 12. kötet, 100. Az említett „Zirci urak háza” a jelenlegi Óváros tér 3. szám alat-
ti, ma Pósa-háznak nevezett épület elődje volt. Bővebben: VARGA 2009. 661–662.

35 VeML V.102.a. 12. kötet, 115.
36 Ez az út minden bizonnyal a mai Kopácsi utca. A völgyben két malom is köthető Tumler nevé-

hez az Urkuti malmot nem számítva. Az egyik, a későbbi Kopácsi/Friedler malom, melyet
Tumler Henrik 1787-ben vásárolt meg. A másik a Roboz/Fehér malom, melyet Tumler György
1752-ben bérelt ki. Ez lehetett a „deszka metsző” malom, hiszen később a Posztógyárban is
gépeket hajtott és nem őrölt. A Kopácsi utcától a Szabadi útig (Szentkirályszabadjára menő út)
terjedő terület keleti fele ez időben még javarészt beépítetlen volt, így hajthatták erre a marhá-
kat. Ahogy terjeszkedett a város, a legelők is úgy fogytak el, jellemzően az északi és nyugati
külterületek maradtak meg. A pásztorház is átkerült a Temetőhegyre. Lőrinczi Ferenc közlése
alapján. 

37 VeML V.102.a. 12. kötet, 118.
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38 Uo. 126.
39 Büntetési díj, melyet régebben a gyilkos a megölt ember rokonainak fizetni vagy adni tartozott.

Azonban vérdíjat – emberölés miatt – csak a pallosjoggal rendelkező földesúr szabhatott ki. Itt:
a verekedő, aki testi sértést követett el, „vért eresztett”, és ezért büntetést kapott.

40 Uo. 151. 
41 Uo. 176.
42 Suly Antal (? – Veszprém, 1837. január 25.)
43 Uo. 177.
44 Az utca minden bizonnyal a mai Rákóczi utca (akkor Fő utca) volt, ami átmenve a Nagypiacon

(Óváros tér), betorkollott a mai Vár utcába.
45 A különböző városi tisztségeket – ha megválasztották – minden polgárnak el kellett fogadni.

Volt lehetőség arra, hogy a tanács által meghatározott pénz kifizetésével a jelölt megváltsa a
kinevezést, vagyis ekkor helyette mást választottak. Az is világos, hogy erre csak a módosabb
polgárok voltak képesek, a szegényebbek kénytelenek voltak a sokszor „nyűgös” posztokat
betölteni. Sokan viszont elvállalták, mert ez egyfajta ugródeszka volt a deputátusi, tanácsosi
cím elnyerésére.  

46 VeML V.102.a. 12. kötet, 289–290.
47 Vagyis a városi levéltár iratainak, jegyzőkönyveinek pontos iratjegyzéke, illetve az egyes ira-

tok szintjén készített levéltári segédlete. Veszprém ekkor még nem volt nagy lakosságszámmal
bíró település, de az eltelt idő alatt (a török kiűzésétől, illetve Heister dúlásától) sok jogbizto-
sító irat és jegyzőkönyvi feljegyzés keletkezett. Ezek rendszerezése segítette a gyors ügyinté-
zést.

48 A szabad királyi városok csak a királynak voltak alávetve, a király tulajdonát képezték. A sza-
bad királyi városok lakóinak kiváltságához tartozott a mezővárosokkal szemben, hogy joguk
volt fallal bekeríteni a települést. A beköltözőknek polgárjogot adhattak. Plébánosaikat maguk
választhatták. Fontos volt a vásártartás joga és az árumegállító jog. A polgárok szabadon vég-
rendelkezhettek. Adóikat a királynak évente egy alkalommal, egy összegben fizették. A szabad
királyi városok jogi különállása hivatalosan az 1876. évi XX. törvénycikkel szűnt meg, amikor
e városok nagy részétől megvonták a törvényhatósági jogot, ettől kezdve a korábbi rang pusz-
ta címmé vált. Veszprémben a mozgalom az 1731. január 9-iki tanácsülésen elfogadott elvek
szerint indult (VeML V.102.a. 1. kötet, 320.), majd az 1746. június 6-iki tanácsülésen fogalmaz-
ták meg azokat a fő szempontokat, melyek végigkísérték a város erőfeszítéseit. Részletesen
lásd SOLYMOSI 1990. 13–14., valamint THURY 1905.  

49 VeML V.102.a. 13. kötet, 64.
50 Uo. 70.
51 Tó a Jeruzsálemhegyen, a mai Endrődi-lakótelep helyén.
52 VeML V.102.a. 13. kötet, 102.
53 Városi áristom kétféle volt. Egyik a rendes tömlöc, ide csukták a lopásért, veszekedésért stb.

elítélteket. A másik volt az ún. purger-áristom, ezt nem tekintették annyira megalázónak és
rendszerint céhbeli személyek esetében alkalmazták. Polgár elítélésekor mindig kimondták,
hogy „purger áristomot” kap. Ezt a megkülönböztetést mindig kihangsúlyozták. Forrás: PAN-
DULA Attila: Kivégzés, tortúra és megszégyenítés a régi Magyarországon. Eger, 1989. 25.

54 VeML V.102.a. 13. kötet, 115.
55 A Pásztorház az akkor Őrsi úton (ma Mártírok útja) a Cigánydombon volt, közel az Alsóvárosi

temetőhöz.
56 A város istállója a Vásárálláson volt.
57 VeML V.102.a. 13. kötet, 242–243.
58 VeML V.102.c., 6. doboz, sz.n. iratok
59 Uo.
60 VeML V.102.a. 13. kötet, 348.
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61 Levéltári iratok jegyzékének elkészítése.
62 Általában díszesebb kendőcske, amit a lányok, asszonyok kézben hordanak.
63 Minden bizonnyal hasonló lehetett a kapu a faragványaival, mint a ma is, a Kapuváry-házon

látható kapu: díszesen faragva, rajta a város címerével (pajzsával).
64 A házat 1809-ben majd Suly Antal főbíró vásárolja meg. 
65 A házat vásároló Joannovics kereskedő család azonos a Győrötskeyekkel. (győrötskei Joanno-

vics, majd győrötskei Győrötskey). Rainer Pál szíves közlése alapján.
66 VeML V.102.a. 14. kötet, 167.
67 Uo. 219–220.
68 Uo. 231.
69 A „Tégla vető” mint terület, a Kádártai dűlő és a Táborállás között helyezkedett el.

Hozzávetőleg a mai Aradi Vértanúk útja–Keleti útgyűrű–Batthány utca–Haszkovó utca által
körülölelt terület. Az 1856-os kataszteri felmérés során két épületcsoport állt itt: a 2482. telek-
számon (376 n. öl) az 1531.számú ház és a 2514. telekszámon (1350 n.öl) az 1532. számú
házak. Ez utóbbi volt a tényleges Téglavető (ma Görgey Artúr utcai BMX-pálya helye).
Mindkettő tulajdonosa a püspökség volt. A város keleti felén nem található csárda, hacsak nem
a közelben, a (Vár)Palotai–Litéri út elágazásnál lévő Geleméri csárda. Lőrinczi Ferenc szíves
közlése alapján.

70 VeML V.102.a. 14. kötet, 266–267. 
71 Uo. 291.
72 A 48. népsorszámú ház (ma Óváros tér 26.) tulajdonosa, aki 1810-ben emeletesre építtette a

házat. A földszinten kávéházat (bálházat) üzemeltetett. Lőrinczi Ferenc közlése alapján.
73 Francz Ádám 1772-ben született iparos családból, apja szíjártó volt. Gyógyszerészi tanulmá-

nyait a pesti egyetemen végezte 1796-ban. Francz Ádám egész életén át, mint gyakorló gyógy-
szerész dolgozott, vétel árán megszerzett gyógyszertárát, házát a korszerű követelményeknek
megfelelően építtette és rendezte be. Veszprémben halt meg 1827. december 21-én. Francz
Ádámnak Raimon Erzsébettel való házasságából (1804) hat gyermeke született, akik közül
György vette át a gyógyszertárat. Vezetékneve ’Frantz’ és ’Francz’ írással egyaránt előfordul.
Francz György 1843. február 13-án folyamodott a Tekintetes Nemes Vármegyéhez a Frantz
névnek ’Ferenczy’-re lehető változtatására. Az engedélyt 1843. november 7-i leirat szerint
megkapták: a királyi leirat szerint „Frantz György, Eduard, Alajos és Károly veszprémi lakos-
nak vezetéknevüknek ’Ferenczy’-re átváltoztatása legkegyesebben megengedtetett.” Forrás:
JANKÓ-SZABÓ Sándorné: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Veszprém megyében
1700–1950-ig. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre benyújtott doktori értekezés.
Budapest, 1986., 104–107.

74 Valószínű, hogy a jegyzőkönyv átírója ez esetben tévedett. A ház, melyről szó van az 55. nép-
sorszámú (ma Rákóczi utca 8.) melyet ekkor vásárolt meg Francz Ádám (később Ferenczy)
patikárius. A házat délről valóban Stojanovics (de János) háza határolja, ez az 56. népsorszámú
(ma Rákóczi utca 6.) épület. Lőrinczi Ferenc közlése alapján.

75 Az épület előtt lemenő, ekkor még el nem nevezett, majd (csak 1907-ben nevet kapott) Buhim
utca.

76 Ruzicska háza a mai Dózsa György út 4. szám alatt volt, ahol 2017-ben emléktáblát avattak. 
77 VeML V.102.a. 15. kötet, 2.
78 Uo.
79 Uo. 3.
80 Csirke János (Tapolcafő, 1753. 01. 25. – ?) apja Csirke Benedek, anyja Varga Judit.
81 VeML V.102.a. 15. kötet, 14. 
82 Uo. 22.
83 Uo. 23–24.
84 Kopácsy József született Veszprémben 1775. máj. 30-án elszegényedett nemes, iparos csa-
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ládban. Apja Kopácsy Mihály kőműves, anyja Gyöngy Judit. Meghalt 1847. szept. 18-án.
1825-től veszprémi püspök. Ő koronázta meg 1827-ben Karolina Auguszta királynét.
1833-ban elrendelte a magyar nyelvű anyakönyvezést, nyomtatásban kiadta az egyházmegye
térképét 1838-ban, amelyet Vizek István mérnökkel ké szíttetett. Veszprémben 1834-ben taní-
tóképezde alapításába kezdett. 1836. jún. 30-án megáldotta a piaristák veszprémi új templomát,
ugyanez év nov. 7-én szülei házának átalakításával megalkotta a jeruzsálemhegyi iskolát és
fenntartására gazdag alapítványt tett. 1838-ban összeíratta az egész székes egyház minden fel-
szerelését. Kézai Simon krónikájának nyomdai költségeit Toldy Ferenc kiadásában ő fedezte.
Buzdítására és ösztökélésére Beke Kristóf Veszprém egyházmegyei pap megírta nagy munká-
ját: „Amoenitates Dioecesis Vesprimiensis, seu História diplomatica almae dioecesis
Vesprimiensis” címmel. A Magyar Tudományos Akadémia 1831. febr. 15-én tagjának válasz-
totta. Forrás: PFEIFFER 1987. 33–34. 
Részlet „Jasztrab Istvány gyermek nevelő” alkalomra írt verséből: „Méltóságos és Fő
Tisztelendő Kopátsy József Úrnak a Felséges Magyar Királyné Udvari Kanczelláriussának
tiszteletére, midőn a Székes fejér Vári püspökségből, a Veszprémi püspökségre lépett. Kis-
Asszony Havának (augusztus) 20-dik Nap ján 1825. esztendőben.: Melly Ünnepi fényességével
/ Kezdi a Nap futását! / Melly látszató kedvességgel / Hinti széllyel áldását: / Azért mi is ömle-
dező / Szíveinknek örömét / Öntsük ki, és zengedező / Énekeink özönét. Mert a Fejérvári püs-
pök / Honnyaihoz megtérvén, / Mint Fő Pásztor maga örök / Veszprém nyáját el érvén;”
Hasznos Mulatságok. 1825. (18.)

85 VeML V.102.a. 15. kötet, 43.
86 A nemesi közösségnél a pénztáros (perceptor). A község jövedelmét a kezdeti évtizedekben a

bíró kezelte, s adott róla számot. A pénzkezelés leválasztása a bírói hivatalról csak a XIX. szá-
zad elején történt meg (Szentgál, 1803, 1816). A perceptori hivatal felállítását a vármegyei sta-
tútumok írták elő. Ettől fogva a perceptor kezelte a közjövedelmeket, melyek ideális esetben
sok forrásból álltak össze. Forrás: HUDI 1995. 18.

87 Tumler Henrik (1748–1835). Az apa, Tumler György tehetségét Henrik fia nemcsak örökölte,
de tanulás és képzés révén tovább is fejlesztette. Henrik 1748. szeptember 2-án született
Városlődön. 1760-tól 1765-ig a veszprémi piaristáknál tanult, a molnármesterséget és a vízépí-
tészetet kora ifjúságától kezdve apja mellett sajátította el. Mindkét téren szerzett ismereteit
később Ausztriában, Magyar- és Morvaországban végzett tanulmányútjain tökéletesítette. Alig
18 éves, amikor apja közbejött halála miatt, annak örökébe kellett lépnie. Az apja által terve-
zett vízemelő szerkezetet és a hozzá kapcsolódó vízvezetéket ő készítette el és állította műkö-
désbe. Ezzel a munkával elég gyorsan elkészült, mert 1767-ben Mária neve napján már az
urkúti vezeték látta el vízzel a várat. Jutalmul a püspöktől 100 forintot kapott, aki egyúttal vál-
lalta a költségeket, hogy Tumler Bécsben építészeti tanulmányokat végezhessen.
Tumler Henrik 1768–69-ben volt a Bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatója. 1770-ben
belépett a veszprémi belső molnárcéhbe, amelynek később mesterévé választották. Hasznos és
a közjót előmozdító munkásságára hivatkozva 1790-ben II. Lipót királytól az általa épített
budavári kút képét ábrázoló címerrel magyar nemességet kért. Kérelmét bizonyságlevelekkel
támasztotta alá, amelyeket részére Veszprém vármegye, Buda város elöljárósága, Somogy vár-
megye, a veszprémi székeskáptalan, gróf Zichy Ferenc, gróf Apponyi Antal és a Zala várme-
gyei Hara-béli birtokosok állítottak ki, amelyekben Tumler Henrik közhasznú tevékenységét
dicsérő szavakkal ismerik el. Egyedül Veszprém vármegye levelében olvashatunk az apáról,
Györgyről is, akinek érdemeit a levél a fiúéval együtt említi. Állóvizeket, mocsaras területeket
csapoltak le, régi utakat helyeztek jó karba, malmokat, sáncokat, kallókat javítottak, végül a
vármegye területén lévő malmokba 24 kereket szereltek és 5 kallót építettek. A katonaság
részére a kincstár és az adózó nép tehermentesítésére gabonát őröltek. A Tumler-család és főleg
Henrik legnagyobb érdeméül azonban a vármegyei hatóság a várbeli vízvezeték szerkesztését
emeli ki. Buda város elöljárósága, amelynek szolgálatában Tumler Henrik, mint budai kútmes-
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ter 10 éven át hasznos munkásságot fejtett ki, nemcsak azt említi meg, hogy a budai polgárok
sorába felvette, hanem, hogy új találmányú malomszerkezeteivel is kitűnt.
II. Lipót király Bécsben 1791. február 7-én kiadott okmányával Tumler Henriket és nejétől,
Reich Annától született gyermekeit: Józsefet, Antalt, Rozáliát és Katalint felvette az országos
nemesek sorába. Miután elnyerte a magyar nemességet, továbbra is a közjó szolgálatában töl-
tötte idejét. Megrajzolta a veszprémi új tűzoltószertár és a föléje emelt ház, valamint a pusztu-
lásnak induló Vigyázótorony újjáépítésének tervét. Ezzel egy időben készítette el a víznek a
várból a Piacra történő levezetésének, valamint a piaci vízmedencének terveit is. Újabb mal-
mokat épített és nemcsak a közelben, de távoli vidékeken is igénybe vették szaktudását.
Tevékenységének nyomaira akadunk a balatonfüredi fürdő építésénél és Székesfehérvár vízel-
látása gondjainak megoldásánál.
Tumler Henrik 1835. május 27-én hunyt el Veszprémben. Elhunytáról a pesti megjelenésű
Hazai és Külföldi tudósítások 1835. évi 47. száma így emlékezik meg: „Veszprémből ezt írják:
Május 27-én halt meg itt Tumler Henrik életének 87-dik évében. Ő volt azon érdemes művész,
a’ ki Budán és Veszprémben a’ vizet a’ várba felvitte, ’s ezért magyar nemességet is kapott; a’
ki Gödöllőn és Fejérvárott a’ vizet a’ piacra bevezette, másutt lecsapolta. Kölesden, Uzorán
olly malmokat épített, mellyek még a’ külföldiek csudálását is magokra vonták.”
Forrás: KOVÁCS 2016.

88 Bővebben lásd: HOGYA 1983. 20–21.
89 VeML V.102.a. 15. kötet, 82–83.
90 VeML V.102b. 11. doboz, 460 fsz.
91 VeML V.102.a. 15. kötet, 133.
92 Vagyis az úgynevezett Lanzsa, amiről már említés történt az 1747. júl. 25-i tanácsülésen, ami-

kor a „piaczon lévő Lanzsát” újjáépítették. Lásd: VeML V.102.a. 2. k. 171. 
93 A Burgundia, az 1853-ban épült Takarékpénztár épülete előtti területen a „vásárcsarnoknak”

több kis üzlete volt Lőrinczi Ferenc közlése alapján.
94 VeML V.102.a. 15. kötet, 183.
95 Uo. 186. oldal
96 A Bohémvölgyi kút. Lásd VÉGHELY 1886. 193.
97 Az Árva utcában található. Lásd: VÉGHELY 1886. 192–193.
98 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2011. (I.28.) önkormányzati

rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről.
99 VeML V.102.a. 15. kötet, 255.

100 HOGYA 1997.
101 A temetők körbeárkolásáról és körbekerítéséről Mária Terézia rendelkezett 1770–1775-ben.

1780-ban újabb rendeletet adott ki, hogy a meghaltakat 24 órán belül el kell temetni. Bővebben
lásd: GECSÉNÉ 2012.

102 VeML V.102.a. 15. kötet, 332. 
103 Uo. 347–348.
104 Uo. 413.
105 Uo.
106 VeML V.102.a. 16. kötet, 74–75.
107 Rosos Pál Sándor (szentkirályszabadjai): Született Sümegen 1751. január 15-én, Rosos János

birtokos, Veszprém megyei főjegyző és várbogyai Bogyay Magdolna sokgyermekes szülőktől.
A Veszprém megyei Szentkirályszabadja nevű helységtől vette az előnevét. A francia katonák
kivonulása után 1809. július 2-án megbetegedett, az elszenvedett aggodalmak miatt ideglázba
esett, majd rövid szenvedés után július 17-én reggel 6 órakor, 59 éves korában meghalt. A szé-
kesegyház sírboltjába temették el. Szívét a szent királyszabadjai templom délkeleti falában
helyezték el. Igen nagy érdeme van az egri püspökségnek érseki rangra való emelésében,
továbbá a kassai és a szatmári püspökségek felállításában. Forrás: PFEIFFER 1987. 46–47.



111

Földesi Ferenc Pillanatképek Veszprém város történetéből (XVIII. század vége ...

108 VeML V.102.a. 16. kötet, 131–132.
109 A hadnagy a helyi nemesi önkormányzat vezetője. Perceptor hiányában a községi pénztár(ak)

kezelője, a községi vagyon (ingó és ingatlan javak) őre, gondviselője. A pénztár kezelőjeként
évente számadásra kötelezett. A számadásnak a közgyűlés színe előtt, nyilvánosan kell megtör-
ténnie. Többes jelöléssel választják, a helységek „beszokásaik szerint”, többnyire a tekintélye-
sebb és vagyonosabb gazdarétegből. Forrás: HUDI 1995. 16.

110 VeML V.102.a. 16. kötet, 191.
111 Uo. 208–209.
112 Uo. 215.
113 Uo. 253.
114 Uo. 275.
115 Uo. 290.
116 Halász György az 1848/49-ben és 1861-ben megválasztott polgármester itt kezdi városi szol-

gálatát. Lásd: FÖLDESI Ferenc: Az alkotmány védbástyái. Veszprém, 2013. 205–208.
117 VeML V.102.a. 16. kötet, 365–366. Az 1818-as felmérés szerint ez a 838-as számú, majd

később az Apáca utca 47. számú ház volt. Ezt a házsort már lebontották. Párhuzamosan, szem-
ben helyezkedett el a mai Óváros tér 20–26. szám alatti épületekkel. Északi végénél állt a hal-
piac. Lőrinczi Ferenc közlése alapján. 

118 Kolossváry Sándor (Pápa 1775. március 20. – Veszprém, 1842. december 7.) kanonok, egyhá-
zi író. Középiskoláit Pápán, Sopronban és Veszprémben, a teológiát Pozsonyban végezte.
Pappá szentelése után a veszprémi papnevelő tanára. 1804-ben nagykapornaki lelkész és espe-
res, 1808-tól kanonok, a következő esztendőben Veszprém plébánosa. 1812-től Veszprém vár-
megye táblabírája. Az 1825. évi országgyűlésen a veszprémi káptalant képviselte. A veszpré-
mi kórház egyik alapítója, a Dávid Árvaház építésének irányítója. Nagyobb pénzadományok-
kal segítette a népnevelés ügyét és az MTA megalapítását, amelynek tiszteletbeli tagja volt
1831. február 15-től. Jeles hitszónok. Egyházi beszédei Szalay Imre: Egyházi beszédek gyűj-
teménye c. munkában jelent meg. 
A kapornaki mester részére is tett alapítványt, hogy a misefai szegény jobbágyok ne fizessenek
tandíjat gyermekeik tanításáért. A Magyar Tudományos Akadémia alaptőkéjének gyarapításá-
hoz 1000 ezüstforinttal járult. Jótékony célra összesen 72 440 forint 51 krajcárt adott és
hagyott: a veszprémi székesegyház, papnevelő, Aggpapok Intézete 2057, az egyházmegyei
pénztár 4115, az uradalmi tisztek árváinak alapja 7827, a váci Siketnémák Intézete 7827, a
veszprémi kat. népiskolák 12 750, az iskolamesteri pénztár 1750, a papi nyugdíjalap 1250, a
Dávid Árvaház 20 655 ezüstforintot kapott. Halála után a kéziratban maradt beszédeit unoka-
öccse, Kolossváry Ferenc győri püspöki szertartó, később vaszari plébános rendezte sajtó alá
„Kolossváry Sándor egyházi beszédei” címmel 2 kötetben (Pozsony 1843 és 1844). A
„Veszprém Városi Betegháznak” amelyet az ő felszólítására kezdtek építeni, s amelynek élet-
ében már többször adott segélyt, végrendeletileg hagyott 400 forint ezüst pengő pénzt.
Forrás: SZIKLAY János: Dunántúli kultúrmunkások. Budapest, 1941.

119 VeML V.102.a. 16. kötet, 369.
120 Uo. 378.
121 Uo. 397.
122 Uo. 426.
123 Részletesen lásd: HUDI 2006. és VERESS D. 1984. 
124 Sopron vármegyében a szekeret, ha ökrök vonják is, ha lovak is, szekérnek nevezik. Innét ezzel

a különböztetéssel élnek: ökör-szekér, ló-szekér. A kocsi név alatt értik a hintót, csézát, melye-
ket fedeles-kocsinak, kis kocsinak hívnak. Győr, Veszprém, Zala, Somogy vármegyékben sze-
kérnek hívják, amelyet ökrök, kocsinak, amelyet lovak vonnak. Az úri kocsikat pedig hintónak
vagy lóggós kocsinak, és csézáknak, vagy posta-kocsinak mondják. Forrás: KISS Sámuel:
Soprony vármegyének rövid ismertetése, Tudományos gyűjtemény, X. kötet. Pest, 1823. 59.
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125 1809. május 21-én – József nádor május 18-i utasításának megfelelően – Veszprém vármegye
is megszervezte a hadműveleti időkre a megyei közgyűlést helyettesítő Permanens Deputációt
(Állandó Bizottságot). Elnökévé Kun László első alispánt nevezték ki; tagjaivá: Zsolnay Dávid
с. püspököt, gróf Eszterházy Imre főprépostot, Nedeczky kanonokot, továbbá Bésány István,
Illyés Miklós, Ányos Ignác, Bezerédy György, Simoga György, Jursich János, Balassa Ignác,
Hanovszky János, Rohonczy János és Kelemen Pál tábla- és főbíró urakat. Forrás: VERESS D.
1984. 364.

126 VeML V.102.a. 16. kötet, 413.
127 Temetőhegy dombján volt a XVII. század végi, legrégibb ismert veszprémi köztemető. A

Buhim-völgy területét két kisebb, szántóföldekkel, rétekkel, gyümölcsösökkel tűzdelt telepü-
lés alkotta a középkorban. A temetőhegyi városrész, a középkori Szenttamásfalvához csatlako-
zott a Jutasi út nyugati oldalán. Lőrinczi Ferenc közlése alapján.

128 Tizenháromváros = Csapószer. A XIII. századi, 1370-ben már piactérrel is rendelkező
„Szenttamásmezeje”, egyik területe volt „Tizenháromváros”. Szomszédos, nagyon régi terület
a Papvásár utca, amelyet régi veszprémi ipart folytató csapókról „Csapószer” néven emleget-
tek. A 13 város emlékére (Igló, Leibic, Durand, Ruszkin, Béla, Ménhárd, Szepesszombat,
Strázsa, Matheóc, Felka, Poprád, Olaszi és Váralja) nevezték el, amelyeket Zsigmond király
elzálogosított. Mária Terézia három országos vásárt engedélyezett ennek a városrésznek.
Lőrinczi Ferenc közlése alapján.

129 Hatrongyos: A káptalani majorok zömmel a vártól keletre, a Sédhez közel létesültek, hogy az
állatok itatása könnyen megoldható legyen. A majorok közötti területen létesült útvonal kapta
a Pajta utca nevet. Az ott épült kis zsellérházak alkották azt a hat kisebb utcát, ami később a
„Hatrongyos” nevet kapta. A Kertalja és a Liliom utca, valamint a Margit-romok és környéke
tartozik ide. Itt laktak a zsiványok. A kis zsellérházak hat kisebb utcát alkottak. Lőrinczi Ferenc
közlése alapján.

130 Az 1810. május 19-iki tanácsülésen a város pénztárosának 696 forint és 48 krajcárt adtak át,
amit a temető megvásárlásához adtak össze a „város érdemes lakosai”. VeML V.102.a. 17.
kötet, 121–122.

131 A veszprémi csutorásokról lásd: BARTÓCZ József: A veszprémi csutorások. Veszprém Megyei
Múzeumi Közlemények, 1971., 241–267. A szövegben is említett rendelések 248–250. oldala-
kon olvashatóak.

132 VeML V.102.a. 17. kötet, 1.
133 Uo. 28.
134 Bár nem tartozik szorosan a témához, de rögtön oszlassunk el egy félreértést: az épület (jelen-

leg: Vár utca 1.) soha nem volt Városháza és nem is annak épült. Mint azt Gutheil Jenő írja:
„Tűzoltószertárnak épült, de mivel az egykorú iratok ’Új Városháza’ néven emlegetik s Véghely
Dezső is ’az úgynevezett új városháza’ néven említi Emléklapok című könyvében, így lett belő-
le idők múltán ’régi városháza’, holott egyszerűen csak a város háza volt.” Forrás: DR. GUT-
HEIL Jenő: A veszprémi iparosok új székháza, Veszprémi Hírlap, 1933. május 21. 1–3.

135 VeML V.102.a. 17. kötet, 89.
136 Uo. 90.
137 Uo. 101.
138 Uo. 143.
139 VeML V.102.b 14. doboz, 1810/411–434. fsz.
140 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829., 82.
141 VeML V.102.a. 17. kötet, 155.
142 Uo. 154–155.
143 Cseresnyés István 1831-től al-, 1834-től vármegyei főszolgabíró. Forrás: HUDI 2004.
144 Uo.
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145 VeML V.102.a. 17. kötet, 174.
146 Uo. 206–207.
147 Uo. 213.
148 Uo. 228.
149 Uo.
150 Uo.
151 VeML V.102.a. 20. kötet, 265.
152 VeML V.102.a. 17. kötet, 291.
153 Forint: 1325 és 1900 között, majd 1946 óta forgalomban lévő, különféle fémből vert pénzfaj-

ta: 1. aranyforint = 1325 és 1740 között aranyból vert pénzérme. A XIV–XV. században 100
ezüst dénár, a XVIII. század második felében 430 ezüst dénár tett ki egy aranyforintot. 2. raj-
nai forint (rénesforint) = az osztrák örökös tartományokban és hazánkban is forgalomban lévő
ezüstpénz, amelynek rézből vert váltópénze a krajcár volt. 60 krajcár tett ki egy rénesforintot.

154 VeML V.102.a. 17. kötet, 295. Ez minden bizonnyal az Óváros tér volt, és a Takarékpénztár
épülete előtti szegletet jelölte. 

155 VeML V.102.a. 17. kötet, 295. Stojanovics György ez időben a 29. népsorszámú (ekkor még
földszintes) épületet birtokolta, amit 1895-ben eladott a káptalannak. Ide épült fel az új
Egyházmegyei Alapítványi Hivatal, mely ma a Városháza. Lőrinczi Ferenc közlése alapján.

156 BRIGHT 1970. 85.
157 VeML V.102.a. 17. kötet, 361.
158 Uo. 374.
159 Uo. 375.
160 VeML V.102.a. 18. kötet 3–4.
161 Uo. 4.
162 Hornyik János főtisztelendő, aki az egyházmegyét 1809. július 23. – 1809 augusztusa között

igazgatta, mint káptalani helynök Rosos István halála után az új püspök, Kurbély György kine-
vezéséig.

163 VeML V.102.b. 15. doboz, fasc. 152–170.
164 Uo. 152–186.
165 VeML V.102.a. 18. kötet, 79.
166 Lásd SOMFAI 1979.
167 VeML V.102.a. 18. kötet, 158.
168 A város egyik legrégebbi útvonala, amely a jelenlegi Iskola utcát és a Hosszú, vagyis a Jókai

utcát is magába foglalta. Nevét arról kapta, hogy naponként itt vonult végig a különböző állat-
csorda a legelőre. Forrás: VARGA 2009. 148.

169 VeML V.102.a. 18. kötet, 195–197. 
170 A Posta-ház a jelenleg Mindszenty József utca 7. szám alatt, a város szélén lévő utolsó házak

egyike volt. 
171 Vesztődomb, vagy Akasztódomb: A mai kórház, Hotel Veszprém és a Megyeháza közötti terü-

leten volt a vármegye vesztőhelye, bitófákkal, kalodákkal. Lásd: VARGA 2009. 14.
172 Minden bizonnyal a később Balogtónak elnevezett vízszerző hely, ahol az állatokat is itatni

tudták.
173 VeML V.102.a. 18. kötet, 168.
174 A terület egyébként a Hotel mögötti keleti utcarész, ami attól kezdve épült be. 
175 VeML V.102.b. 16. doboz, 1813/251–500. fsz.
176 Kisfaludy Mihálynak a költő Károly mellett további hat gyermeke született. Közülük Boldizsár

1775. február 9-én született Sümegen, felesége szentgyörgyi Horváth Mária volt. 1803-ban
táblabíró lett, majd gróf Amadé Antal főispán teljhatalmú megbízottjaként tevékenykedett,
később gróf Niczky János zárgondnoka volt, 1818-tól pedig a veszprémi püspök prefektusa-
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ként dolgozott. Utóbbi feladatát 1827. március 27-én bekövetkezett haláláig látta el. Forrás:
KISFALUDY László: A kisfaludi Kisfaludy család története. Debrecen, 2004. 150. 

177 VeML V.102.a. 19. kötet, 3.
178 A lipcsei csata vagy a népek csatája 1813. október 16–19. között zajlott le. Ez volt a napóleo-

ni háborúk döntő ütközete. Napóleon súlyos vereséget szenvedett, ami a németországi és len-
gyelországi francia uralom végét jelentette.

179 PFEIFFER 1987. 141–142. 
180 VeML V.102.a. 19. kötet, 6.
181 Uo. 91.
182 VÉGHELY 1886. 188–189., Hosszú (Jókai) utcai kút
183 Ányos Ignác 1762 és 1829. okt. 20. között élt, Veszprém vármegye főszolgabírája, Veszprém,

Somogy, Komárom, Zala táblabírája volt. Jogi munkái kéziratban maradtak. Munkatársként
dolgozott a Veszprémben 1820–1824 közt megjelent Egyházi Értekezések és Tudósítások című
folyóirat számára. A Bakonyban lévő helységek úriszékének elnökeként kidolgozta az
Urbáriumot, de az nyomtatásban nem jelent meg. Az 1820-as években ő lett Nagyesztergár
tényleges földesura. 1785-ben vette feleségül Pais Dezső somogyi alispán, királyi tanácsos
lányát, Teréziát. 
Forrás: http://real.mtak.hu/21538/1/Jankovics_Jozsef_ea.szerk._u_175145.25972.pdf (Letöl-
tés ideje: 2016. 09. 19.)

184 VeML V.102.a. 19. kötet, 127–131.
185 Uo. 164–165. Ezt a kötelességet később törölték.
186 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829., 134–135.
187 VeML V.102.a. 19. kötet, 209.
188 Lásd: BOROSS 2015.
189 VeML V.102.a. 19. kötet, 221. A kronosztikon szövegét, a gombba helyezett feljegyzést lásd

Véghely Dezső: Emlékezzünk régiekről. Veszprémi Szemle 2014/4. 101–106.
190 VeML V.102.a. 19. kötet, 232–233.
191 Kurbély György Tuzsinán született 1755. aug. 11-én, egyszerű, szegény munkás családból,

Schwarz János és Kurbel Rozina szülőktől. Még ifjú korában anyja nevét vette fel és
Kurbélynak írta magát. A főrendi és nemesi püspökök hosszú sorában ő az első közrendű szár-
mazású főpap Veszprémben. Meghalt 1821. máj 27-én, 66 éves korában. A székesegyház sír-
boltjába temették. Forrás: PFEIFFER 1987. 36–37.

192 VeML V.102.a. 19. kötet, 279.
193 Uo. 83.
194 A mozgalomról, a fejleményekről lásd VÉGHELY 1886. 14–18. és SOLYMOSI 1999.
195 VeML V.102.a. 19. kötet, 286–287.
196 A jegyzéken közölni kellett név szerint a céhek mesterembereit. A céhek: ács, asztalos, bognár,

csapó, csizmadia, csutorás, fazekas, kovács, kalapos, kapcás, molnár, pék, pintér, magyar
szabó, német szabó, szürszabó, szűcs, tobak, magyar varga, német varga. 

197 VeML V.102.a. 20. kötet, 2.
198 VeML V.121., 1. doboz, Jegyzőkönyv 1792–1829., 144–145.
199 Uo. Kiemelés tőlem!
200 Piszkafaforma nyélre kötött söprő, szalmából, kukoricafoszlányból, néha pemetfűből. Ezen

eszközzel szokták a tüzes hamut, pernyét kisöpörni. Itt minden bizonnyal tűz esetén a forró
hamut, pernyét távolították el a tűzfészektől, hogy ne okozzon újabb gyulladást.

201 A nagy híd a Hosszú (most Jókai) utcán, a Séden átvezető híd.
202 VeML V.102.k., 1814–1816, Tűzi kassza számadása.
203 Cigány-domb: Ásóváros: Ispotáji-domb: „A régi időben kizálólag czigányok lakták”. Rend-

szeresen ezen a dombon pihentek meg a vándorcigányok. A Kisovics (korábban Kapitány utca)
utca határolja. Temető volt a tetején, amelyet IX. századinak vélnek.
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204 Az épülő kórház javára hangversenyeket is rendeztek. M. Tóth Antal írja könyvében: „A követ-
kező, 1816. május 26-i [helyesen 28-i] zenei akadémiának az volt az előzménye, hogy ugyan-
ezen év március 30-án a városi tanácsülés …” a már említett kórház építéséről döntött. A hang-
versenyt a kórház javára rendezték. A koncerten Kemény Ferenc dirigálta a székesegyház zené-
szeiből és a közreműködő amatőr muzsikusokból álló zenekart. M. TÓTH 1998. 29–30. és 149.

205 A bejelentésről VeML V.102a. 20. kötet, 79–80. Lásd még: HOGYA 1983. 23–24.
206 Bővebben lásd: HOGYA 1983. 20–31.
207 VeML V.102.a. 28. kötet, 138.
208 VeML V.102.a. 20. kötet, 122–124.
209 Uo. 140–141.
210 VeML V.102.a. 20. kötet, 199. De mit neveztünk Ugró kútnak? Egy korabeli megfogalmazás

szerint:  „Ha a’ vizzel teli, egymással közködő kettős szárú csőnek egyik szára elvágatik, úgy
ha a’ cső nyitva marad, a’ hosszabbikban а’ nedv a’ maga előbbeni magasságát meg nem tart-
hatja, hanem a’ rövidebb cső által mind addig ömlik, míg а’ súlyegyen ismét helyre nem áll,
azaz míg а’ nedvtükör mind a’ két csőben ugyanazon magasságra nem jut. На a’ rövidebb
elütött csőnek nyílása szűk, úgy illyenkor hígálltani ugró kút (fons saliens) készül, a’ mennyi-
ben a’ víz ezen szűk nyílásbul , ha ez czélszeresen elkészítetik, és а’ másik сsőhöz képest elég
szűk, csak nem olly magasra szökik, mint а’ másik csőbeli víz magassága; mellyet valóban el
is érne, ha a’ visszaeső cseppek, a’ légnek ellenállása, a’ ki lövellő vízsugár csőjéhözi horzso-
lódása,’stb. nem akadályoznák.” BUGÁT 1836. 75. Vagyis az ugrókút = szökőkút.

211 A város vízellátásáról és az idézet rész bővebb változatát lásd: KOVÁCS 2016.
212 VeML V.102.a. 19. kötet, 151.
213 Uo. 179.
214 VÉGHELY 1886. 182–185.
215 VeML V.102.a. 20. kötet, 184.
216  Francsics így ír a kútról 1827-ben: „Összetisztogatám magamat – ez volt pénteki napon – boto-

mat kezembe vevém, és elindultam a város szemlélésére. Fel a hegyen a piacra, a zsemlés desz-
kabódék eleibe jutottam, melyek a tűztorony előtt állottak, és amelyeket a veszprémi nép ’bur-
gundiáknak’ nevezett. Hetivásár volt, a nép pezsgett a piacon, a nap már pompásan ragyogott
a város felett, és forró melegen pörkölt, mint közönségesen július 19-én tenni szokott. Előre
ballagtam a piacon a pezsgő nép között, és nem messze a piac napkeleti oldalán szökőkutat
pillanték meg, mely egy vörös márványkő oszlopból négy vörösréz csévéken bőséggel adá a
kristálytiszta vizet, mely egy szinte vörös márványkőből készült nagy kádba csurgott. Pár pil-
lanatig bámulám a kutat, s a víznek gyönyörű csurgását; odább mentem.” FRANCSICS 20.

217 VeML V.102.a. 20. kötet, 199–201.
218 VeML V.102.b. 19. doboz, 422 fsz.
219 Lenhossék Mihály Ignác (Pozsony, 1773. május 11. – Buda, 1840. február 12.) orvosdoktor,

egyetemi tanár, Magyarország főorvosa s helytartósági tanácsos. Fia Lenhossék József
(1818–1888) orvos, anatómus, antropológus, unokája Lenhossék Mihály (1863–1937) orvos,
dédunokája Szent-Györgyi Albert (1893–1986) Nobel-díjas tudós. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lenhoss%C3%A9k_Mih%C3%A1ly_Ign%C3%A1c
(Letöltés ideje: 2018. 03. 27.)

220 Tolnay Sándor (Nagycsömöte, 1747. szeptember 8. – Pest, 1818. április 25.), az állatorvoslás
első egyetemi professzora. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolnay_S%C3%A1ndor (Le-
töltés ideje: 2018. 03. 27.)

221 VeML V.102.a. 20. kötet, 300–301.




